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2546 ADRES ::YENIGUN:ANTAKYA 

a11if at ura eşyası- ! Muhtemel Aı 
• • A 1 man tat..rruzu 

~lR zhtıkarzna mey.. Ve lngilizlerin al 
dığı tedbirler 

dan Verl.lmz·yecek Londra s A.A.-Röyter 
ajansının şimal orduları nez 

~· 17 k • • 1\.1 • T dirdeki muhabiri bildiriyor: 
I lCQref Ve l/l JYOZml Op- Urdularımızyalnız bir müda-

~ faa harbi için değil, fakat 
çuoglunun beyanatı bir t?arruz hareketi için de 

V 
. . .. . hazırlanmış bulunmaktadır. 

ekd, fıyat murakabe komısyoularının Eğer Alman taarruzu •>nümüz 

kontrol işlerini kol~ylaştırmak için mat d~ki ilkbahara bırakılırsa.bu 

b h ık d 
· · Almanya için çok fena olacak 

uat ve a ın ya,r ımını ıslıyor 1 AI pek çok ır. manyaoın 

menafii muhtel olanların mü· malzemesi olduğuna kaniiz. 
cadele- ve mukavemeti ile Önce gece hücumu yapmı
karşılaşmaktadır. yan Alman tayyareleri şim 

Bunun için matbuabmı • di gece hücumlarına da baş 

Gıda maddeleri 
Her bakımdaıı szk bir kont

role tabi tutulacak 
Ne suretle olursa olsun halkın sıhha
tından hırsızhk yapılmasına artık 

imkan yok 
Ankara 2 (Türksözii muha Çünkü. gıda maddeleri dev 

biriııdt•n) - Devlet, gHJa mad letin resmi kontr .>lüne tabi 
deleı i üzerinde sıkı bi?' kont- bulunmakla beraber belediye 
rol tesis etmek lüzumunu duy · lerin mahalli ve münferid tef 
muştur. Umumi sıhhatle- pek t?şlerinden başka ciddi bir 
yakmdan alakadar olan bu iş inzibat içine ahnam1yordu. 
bugüne kadar, ceza kanunu- Bu yüzden bu maddelerin 
muzun bir iki maddesiyle te bütün istihsali ile ve gerek 
min edilmek isteniyor. Fakat nakli ve ticaretiyle meşgul o
kontrol lazım olduğu gibi ya ianlar, her yerde kendi keyif 

Ankara 5 A. A. - Ti
cltet Vekili Nazmi Topçu-
0bu lstanbulda Anadolu A- . 

~tnsınn beyanatta bulunarak 
O cıniştir ki : zın ve halkın fiyat müraka- lamışlardır. 

be komisyonuna yardım ede Harbin başmdanberi çar
rek alınan tedbirlerin iyi tat pışan İngiliz tayyarecilerinin 
bik edilip edilmediğini kon- yerini şimdi yeni yetişen tay 
trol etmek vazifeleridir. Yer yareciler almaktadır. Eskiler 
Ii manifatura fiyatları süm~r yenil~ri yetiştirmek için tal im 

pılam!yordu. Sonu 2 incide 

" - Halkın mühim ihti· 
)açlarından biri olan manif a 

' tura eşyas• fiyatlarım müra· 
~be etmek ve bunlara bir 
fiyat tayin etmek icin uğra
'IYoruz. Eskiden ithal c-dil -

0 Ilı~ olan manifatura eşyası -
llln maliyet fiyatı h~sap edi
lerek mutedil bir karla satıl 
llıası lüzumu üzerindeyiz. Bun 
lar için azami satış fiyatı tes 
Pit edilecek ve !<ar nisbetle 
ti de tayin olunacaktlr. 
~lanbul fiyat mürakabe ko
ll'ıisyonu bu hususta dl'!vamlı 

bank yerli mallar pazarınca vaz\fesini Üzerlerine alacak· 

tesbit olunmuş bulunmakta - !ardır. 
dır. Sümcrbank bu fiyatlıın logiltete gafil avlana 
lktisad Vekaletile yaptığı te- maz 
maslardan sonra tayin cl- Diğer taraf taıı Jngiliz 
mektedir. gazetel!ri Alman istila t~b\\-

Milli korunma kanunu tat kesinin geçmediğini ve kükii 

bik mevkiine konulduktan metin her zamandan fazla 
sonra, müsb~t neticeler alın
mıştır. Geçen sent'! şahidi ol 
duğumuz ihtikarların bundan 
sonra tekerrür etmiyeceğine 

müteyakkiz bulunmak icab 
ettiğine dair Başvekilin söy 
!ediği nutku medih ve sena 
eylemektedirler. Gazeteler 

Yurdumuz nura kavuşuyor 
Büyük elektrikleştne planı hazırlandı -
Kütahya, Adana ve Ege de muazzanı 

elektrik santra' leri kurulacaktır 
Ankara - elektrik işle· 

rı etüd dairesi memleke
te elverışli bulduğu salıalar 
üzerinde termik santraller 
kuracaktır. Bu iş için yapı· 
lan tetkikler bitnıiştit. Bu 

rında da santraller kurula • 
caktır. 

Adana mıntakasında Sey 
banın Zamnak kolundan isti 
fade edilecektir. Ege mm ta· 
kası için de Gediz nehri 
üzerinde Adata civarında bir 
baraj tesis edilmek suretile 
istifadeye karar verilmiştir. 

etüdler neticesinde şu mınta 
katarda muazzam santraller 
kurulacaktır. Kütahya mm· 
takasında 80 bin kilovat 
kudretinde bir Sel ıtral kuru· Bu saydıklarımız, üzerl~ 

. ltıesai sarfetmektedir. Urr.u
ltıun menfaatini istihdaf eden 
bu işte, mürakabe ko1nisyo· 

'1ıı.i~ııu._fimymamtlan•rı .. t•e•s•bi•t•e•d•e•r•kE~~~c~'aıpıe•m .. ınu~m°!a· .. " .. &m ....... ISlt• 

diyor ki: 
"- İngiltereyi istilanın 

giiç bir iş olJuğu ve yapıla· 
mıya~ağı hakkında Roma ve 
Berlinde dolaşan şayialar. ln-

lacak ve her talebi karşılıya rinde yapılan etüdlerin bitti
cak bollukta olup, müstehlik ği kaynaklardır. Burılardan 
lı--re pek ucuza elektrik te· başka orta ve şark Anado· 
min edilmiş olacaktır. lunun zengin enerji mıntaka 
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llaıkanlardaki 

::::i!:::~l 1 
tn\izakereleri dt: 

başleıdı 
Bu<lapeşle 5 A. A. 

Stefani Ajansı lıildiriyeır : 
Macar hükumeti ile Ro· 

tııaııya anısırlda Transilvan -
Ya meselesinin halline dair 
İlk müzakerelere başlanmış 
lır 

BULGARLARLA MÜZA· 
,IQRELER 

Sofya 5 A. A. - Stefa 
tıi Aiansı bildiriyor: Roman 
Yanın Belgrad sefiri ile Bul-

1 hr Başv~kili arasında baş· 
lıYan müzakereler bir anlaş
llıa havası içinde inkişaf et
~~ktedir. Kor.uşmaların müs 
l~t bir şekilde ııeticeler.e~ 
~1 Umulmaktadır. 
ton Papen Sofyada 

k Sofya - Almanyanm An 
llllta Sefıri B Papen, Bir gün 
, Ulgar paytahtında k?ldıktan 
~0nra buugün lstanbula hare 
et etmiştir. 

ik B. Von Papen. buradaki 
~ 'tnetinden istifade ederek 

tG~~~r devlet adamları ilegö-
~Uştür 

Valimiz 
Bu sabah süveydi 

yeye gitti 
Valimiz Sökmensüer Vi· 

layet dahilinde tedkik gezile· 
ri:.e başlamış ve bu sabah 
Süveydiyeye giderek nahiyede 
teftişlerde bulunmuşlardır 

Başvekaletin bir 
tamimi 

giliz efkarını uyuştur-01 k 
için uydurulan şeyler~ir. 
Bu bizi aldotmamahd•r. lıcı 
şey muhakkaktır: Bizi imba 
etmek için Almanlan hazır· 
}anmaktadır. İstila hazırlıkla 
rı Almanyada hummah bir 
faaliyetle devam ediyor. 

Aukara mıntakası içio larında elektrik idaresi etüd 
yukarı Sakarya üzerine ku- işleri mütamadi çah~ma ha· 
r ulacak bir santral ihtiyaca !indedir. 
göre 30bin volta kadar ener· ı Bu santralleri~ yurdun her 
jı verebilecektir, tarafı bol elektriğe kavuşa -

Ege ve Adana mıntakala cakl!r. 

EN SON O KIKA 

Alman: ıopraf,. 
}arına 

lngif tere ile 
Polonya 

İtalyanlar istilamn temaşa 
ya değer bir şey olmadığını 
Almanlar ise Hitlerin lngilte· 
reyi rıe zaman istila edece· 

Ankara - Başvekalet, ğini sormanın hamakat oldu ~~7 bin bom ha atıldı Bir ittifak imzaladılar 
bütün devlet teşkilahn& bir ğllnu idddia eylemektedirler L<mdra 6 (a.a.) - Yapılan ' 

er ne o ursa o sun •zım ta n in ere göre, sı)n ıa ta- •• .. · .-. . 11
" tamim gönderer~k, bir taıim H ı ı b" · h 1 ı f 1 Londr"' 6 A A Polo 

devresi için silah altma çağ bekliyeceğimiz şey Alman lar içinde İngilteredeki tay- l ~a ku.11~etlerımn _lngılız ordu 
rılan memur ve müstahdem taarruzudur. HiUer planları· yare imalata Almanyadakiııe ( sıl~ bırhkte .. zaferrn sonuna 
lerin ücret ve maaşlarının nın tatbikini bazan tehir eder m'i:>avi mikdara varmıştır. kadar mucadeleye devanı 
verilmekte devam olunması· fakat bunlardan nadiren vaz Neşredilen resmi bir tebli~e edecegine dair lngiltere ile 
nı ehemmiyeti~ bildirmiştir. geçer.,, gör ede, 19 hazirandanberi Al Londracfaki Polonya hüku -. . ı Tay mis ne diyor? man top~aklariyle Alman iş - met erkanı arasında bir itti-

japonya ue ıstıyo~? Taymis gazetesi bir harp Iilosuna S!ali .altıı;da bulunan _t~prak- fak imzalanmıştır. Bu ittifa
L~ndra ~ .A:A. - Roy· malik olm oın kafi gelmediğini, 1 !ara lııgıliz tsyyarel~rıoın ot· kı lngiltere namına Çörçil 

ter Aıansı .. bıldıny?r: J~ponya halkın hayat seviyesini yüksel'-1 tılı bombaların s:\ytsı 37 ve Lord Halifaks Polonya 
nm soo.. gunlerdekı rolu,har· mek laıım geldiğini, Avrupa 1 bi:1dir. Bu müddet içinde namına da Polonya Cümhur 
be girmeden evvel İtalyanın da y ni nizamın kurulması Alını thr 307 ve İngilizler reisi ile Başkumandanı imza 
~lmanyaya.. karşı yaptığı temin olununc:ya kadar ln· de l /5 tayyare kaybetmiş· lamışlardır. 
hızmel rolune benzemekte· gilterenin yRlmz kendisini de lerdir Bunlar tespit edilen Polonya ordularının ma• 
dir .. Japonya, 13u harcketile, ğıl, aclık tehlikesile karş1Ja rakamlardır. sar}fı , İngiliz hükumetince 
İngiliz donanmasının mühim şan büt~n Alman milletlt-r ini ' temin edilecektir. 
bir kı:unmı ~arkta tutarak düşünmek icap ettiğini yazm2k Şarktaki in giliz 
Almar.yanm üzerindeki yükü tadır. donanması 
hafifletmek v~ bt-lki de ln~il 
tereye yapılacak taarruza bu 
suretle yardım etmek istiyor 
Bu siyaset Alman Ajanları-

nın tr>s\ri altında kıtlan Japon 
bükurrı .. ti tarafın~& n takib 
t•dilme.K.tedir~ 

Moskova 6 AA. - Tas
Aj ınsınm ha~er verdigine göre 
Siog ~pufdakılngiliz donanması 

beraberinde silah mühimmat 
y{iklü nakliye gemileri oldu
szu halde Akdenize hareket 

eylemi~tir. 



Hatıralar: 32 Gıda maddelerı· 1 Amerikoda 
"Terbiye me- \ Iki milyon asker 

e/es · (Başı Birincide ratuvarlarmpa hu tetkik v~ yeniden sılah altına 
S l,, lerine göre hareket etme im· tahlil işleri üzerinde çalışır· 

"Pedagoji" alimleri vatan· kanını buJabiliyo:-lardı. Halk, ken o bir yandım da büyük çağınhyo . 
daşlık tetbiyesini mümkün kıl· yediğinden, içtiğinden haklı Şehir belediyelerinin gıda İk"ı Vaşington 6 A. A. -

k · · ·k· ol go'"st 1 d k milyon askerin yenid "n ma ıçm şu ı 1 Y u e- olarak şüphe ediyor, muay· kontra Ü üzerin eki tet iıde 
rirler: yen ve sabit bir gıda madde ri ve bu husustaki müteleala silah altına çeğırılması ~ak-

1 - Mektebin atölyele- si bulabilmek, hele bulunan- rı getirtiıer~k istifede olun· kmdaki nkanun layihası Ayan 
rinde ve iş sahalarında ameli lorın safiyetinden emin olmak muştur. mrclisinde k11bul edilmiştir . 
faaliyete, hakik! bir ilsulu ted· güç oluyordu. Gı<la maddelerinin kontro· 21 \le 30 yaş arasındaki bü 
rise göre şekil verilmesi,. Halhuki halkın sıhhati, ye· Jü için,bu tetkik ve mütefea· f tün ~.merikalılar tal.im ya~ • 

2 - Mektep hayatının, diğinin içtiğinin temizliği ve lardan sonra geniş bir nizam mak uzere davet cdılecı-kttr. 
kendi kendini idare eden bir saflığı ile temin edilebilir. name hazırlanmış buluııuyor Hava muha"'ebele• İ 
Ct!miyetin esaslarına göre or· Umumi hıfwısıhha kanunu Niıamnam<'nin tertibinde hal Londra 5 A.A. İngi-
ganize edilmesi. mevzuatın hazırlanmasını Sıh kın her vakıt, her yerde saf Jiz Hava Nezdreti tebliğ edi 

Bunların faydası malı.im hat ve içtimai Muavenet Ve gıda maddesi bulabilmesi, ve yor: İtalyanın Sardonya ada 
dur: kaletimize bir vazife ol.uak müstehlikiıı zararına he~ap- sındaki bir lımo mnda bulunar 

Vatandaşın ya olduğu vormişti. Vekal~t bu vazifesi- sız suiistimaller<! mevzu teş· italyan gemileri tayyareleri . 
gibi görünmesi veya görün· ni senelerden beri devam e- ı kil eden mahultların ve mah 

1 
miz tarafından ınuvaffakiyet 

düğü g_ibi .olmasıdır· deu tetkiklerd~n ~o~ra an~~k liitçuluğun art.ada~ ~aldırılma le bombardaman ı~dilmiş,E~.enı 
.Fazıle~h vat.an~aş: .açık, bugün başarabı\ımştlr. Bu 1ş1 ı Sl ba~lıca hakıın fıkır olmu~· miyetli hasar yapılmıştır. Uç 

sarıh, dogru, cıddı, .ıhtımamlı · başarmak için çalışırken bir 1 tur. Bu sene toplanan yük· lt<ılyan tay t aresi düşürülmüş
v~ nam~slu .. ol_~~-- -~nsandı~. çok güçlüklerle karşılaşılmış· sek sıhhat şurasının da tatki I tür. 
D~nyada, gordugumuz en çır· tir. kinden geçen nizamname, dün Kahıre 5 A A . irıgiliz 
k~n şey d~; ren.kte~ renge Evvela her gıda madJesi- devlet silrasına tevdi olun· 1 Başkumandanlığının bildir-
gıren,,_çe~_1t, çeşıt e~ket t~r~ nin istihsal tarzında mahalli muştuı·. l diğine göre, haıyan tayyare· 
y~n -~~~suz, şımarıhl Avk~ dı ·ı hususiyetler tetkik f"diımiş, bu Halkın sıhlıatı, memlelretin leri Mısır hududundaki Mer· 
yuzlulu yapan ma u ar ır. hususiyetlerin, •51C:a maddesi- kuvvetidir. Devlet, onu koru sametruhu Bombardıman 

•. * nin vasıfları ile alakası tnyin yacaktır. Maddi nwnfaati için etmiş, fakat derhal havata-
İki yüzlü adamlar, bir ha· olunmuştur. Tali ve mahalli pazara kötü, bor.uk vt: kirli nan İngili7 tayyareleri düş-

diseyi sizt! bir türlü, başka· vasıflardan maade müQterek ı .. · b u s"t nııl man tayyarele rin; uzaklaştı-" ma surenın ve un .. ı . 
sına bir türlü anlatan, mü· vasıfların tesbiti için memle- k k k tl'ı rarak bombalarını denıze at-ya asına yapışaca ·uvve v • • • • 

nafik, riyakar, kanaatsiz, tu· kelle istihsal olunan ne ' b' ·· 'd k mıştır maga ıcbar eylc-mıştır. Hıç· 
ır mueyyı e azau . .. 

feyli, ahlRksız kimselerdir.Bun kadar yiyecek ve ıçecek mad Ne suretle olursa olsun hal. :Lavjat yoktur. Uç dü~man 
lttrda•seciye aranmaz, çünkü de varsa hepsinin l>irer birer kın sıhhatiııden hırsızlık y;,- tayyaresi dü:Şürül•nüştür . Ha 
mahrumdur, bunlarda fazilet Tahlill,..ri yapılmış, tetkik ve pılmasına müsamaha "dilıni beşistandaki ü"ler İnğiİiz tay-
görüloıez, çünkü mefkuttur. tahlil neticeleri mukay~seli o yecektir. yareleri tarafından bomba· 
Her dakika başına meslek, (arak mütalt'a olunmuştur. - tanmış ve üç İtalyan tayyare· 
meşrep, mişvar değiştirirler. Bir taraftan merkez labo- Fransada si düşürülmüştür. 
Sizinle can ciğer iken, bi a- Japonya Jiindi Çi 
man düşman kesilirler, sizin Belediyeden bir Kıtlık başllyor . niye hakim 

h. ( k~ dd 1 f d"l k Clermonl · Ferrand ~ Jur mu ıp ve a ar ve me a 1 re · 1 e Şanghay 5 A.A.- Röyter 
"k vgı's"ız ahılap G d h nal gazetesine Yf pmış oldu· tarınız ı en r:n se ün üz sinema.mnn nt" ir aı'ansı bitdiriyor:JaponyaFransız 

f · · · d t Id - gv u bir beyanatta ziı aat N;ızı en rıe ret ettıgı os 0 ugu kenarına gelen rıhtım üze • !-iindiÇinisiıı in k:>ntrolünü ta-
ııuzu yayarlar. Oıılann mes- rindeki evlerde oturan oku n Caziot, muhtelif hayvanat mamen elde eylemiş bulun· 
leği,ıne~rel>i, k:!:ı li :ıüfli men yucu!arımız, Belediyeden bu sürülerini yeniden vücudc ge maktadır. Şimdi Cenubi Çi · 
faat ve emelleridir. yolun tenvir edilmesini tirebilmek için etsiz günleri nı sıkıştırmaktadır. 

O haı;is menfaatleri, sifli istiyorlar. Bt-Jediye buraya çoğaltmak lazım geldiğini SÖ) 
1 · · yüzde seksenini harbdcn en ... ,nıelleri uğrunda fazilet, in sa· h k b k em ıştır. ,, al in istirahati için an lar · d .. · 1 b 

hı k b. · Benzinin nedreti dolayısi· zıya e mutet>ssır o muş u niyet, a a ' ter ıye, secıye koymuş, fakat lamba takma· lunafl mıntakalar vermekte 
namına ııe varsa çiğneyip k G 'f" · k le kafi mikdarda odun kö- M 

1 
k d 

ta mamıştır. ece zı ırı a· . .1 k idı. üstem e eler en gelen 
geçmekte asla tereddüt et· ranlıkta bu yoldkn geç"nler murü 1 e müteharri gazojen şekerler ise yukarda bahsedi 
mezler. Ve bu )aptıklarındaıı mü~külata rastlamaktadırlar. li vesaiti nakliye tedarık edi- len müşkülata maruz bulun· 
dolayı da zerre kadar vkdaıı l3elediyenin - eğer imkan linceye kadar. siıt ve tereya maktadır. Şrırap is:ihsalatı 
azabı duymazlar, çünkü; o ha varsa - bu temenniyi naza ğı sarfiyatı hakkı ıJa da şid· miikemmel gibi görünmekte· 
sis menfaat, süfli emel oııLırın rı dik'<ate alacağını ümit ed~ detlı takyidat talbik edilecek dir. 
vicuaııııu karartır, ruhlarını rız. tir. Zeytin yağı me~ ... ıt"sine gt Nazır. zirai aletleri ıno· 
bnar, dimağlarıııı körletir. QU lince, vaziyet Jdha müşkül dnnleştırm ağe lt.izum oldu· 

* • sil otur.,, şefkatin fazlahğı bir şekildedir. Zira, bu rnad yuncfan ba settikt,.ıı soııra 
Terbiy~ciler: .. büyükler, ictiınai hastahldarlll mastarı· delerin hemen kaffesi ıniis· büyük ş ehir merkt•zlerıniıı iz 

küçükl~rden yetiştiı ilir" der. oır. temlekelerden gelmekt .. dir. dihammını azaltmcık için köy 
Bu; herkesçe bilinen, bü· Her ş~ydt.n ziyade çocuk· Müstemtekelerile ise nak lerde kalmak ımkanuıı bula· 

tt.in dünyaca kabul edilen bir ların istikbali düş:.inülmek ge- liyat büyük inkitalara maruz bıleıı nı::rk sin, bu kış şt-hir 
kaide olmu~tur. rekir. Onlar, hayat ile karşı bulunmaktadır. lere gelmemelerini l<.vr.iye 

Bir Amerikatt \i 
Generalı .. 

lngiltereye nasıl 
yardnn yapılaca

ğını anlatıyor 
Nevyork 5 A.A.- Bii· 

yük harpte Fransadaki Arne 
rikan orduları Başkumandıll" 
Jığını yapmış olan General 
Perşing, Amerikanın lngiltt' 
reye en az 53 torpidosuotl 
terkedebile .. eğini, ve deoı~ 
rasinin muhafazası ayni ıı· 
manda Amerikan.ıi muhafır 
zası demek olduğunu bunuO 
la berab~r Aınerikadan Aıt' 

rupaya bir ordu gönderme' 
nin cinnet olacağını çünki -
bizzat Amerikanın harp teh• ~~ 
lik•!e\n~ maruz bulunduğuoO ~il 
ilave etmiştir. ~ 

Dört lngiliz ser 
best bırakıldı ~ 
Londra 5 A.A.- T,,ıc

yodiııı buraya gelen haberli 'ft 
re göre geçenlerde Japon• ·• 
yada tevkif edilen lngiliziel' 
den dördü daha serbetl 
bırakılmıştır. 

Almanyaya yapılan 
akınlar 

Loııdra 6 A. A. - Ha\'• 
Nezar..!ti bildiriyor: lngili• 
tayyareleri diiıı g~ce garbi 
Almanya üzeı ine akınlar ya• A.. 
parak petrol tesviye hanele
rini bombardıman etmişlel"' 

dir. Bundan tayyarelerinıi• 
salı men dön müştur. 

lTALYAN TEBLIGt 
Roma 6 (a.a) - Bir lt 

yan tebliğiııı: göre, Şinı•li 
Afrikada, yürüyüş haliudtı 
buluııan kollarımıza bii• 
cum etmek is~iyen ku\'vetl 
düşman tayyar~ filolariY. 
tayyarelerimiz arasında bıl' 
çarpışma olmuş, 12 lngilil 
tayyaresi düşürülmüştür. Şat' 
ki Afrikad<1 Sudan hu:fıa• 
duoda bir kasabaya hücLJdl \ 
eden düşman ahalinin dtı t 

yardımı ile tard~dilmişıir. 4 t 

"* o .... ~~ 

Gü1ıdüzde ~ 0 

&~ . 
Esrarengiz dağ fihnir•1 

gör,..ceksiııiz tarzım filmlerİfl• 
c!C'ıı üstün olar. bu filmi tıel' 

h'lldt> St"yr ediniz. 

Neşriyat M t.idürü 
Selim Çt-:LFNK 

C.H.P.ınatbaası -ANTAKY.4 

~I~ 

Bundan dolayı; aıı<t ve karşıya kaldıkları zaman ha- Şekere gelince, ithalatın etınişt'ı 
babalar çocuklarının iyi ye yatırı ezici elinden, yerden ye· miimı0•••••1D•••.ız.•L•k••tm••.••••• ..... 
tışebilmesi, faydalı vatandaş re! vurucu zarbeıeriııdcn ko· Vakıf gayrimenkul mu iyetı 
olması için çocuk terbiyesin· runal:ıilecek seciyede yetişti· Vakıflar müdürıüğiin den: 
d(" lıessas olmalıdırlar. rilmdi<lirlt!r. 

Bir terbiyecinin dediği Evlatlarına hakikaten se• 
~ibi "şımartılmış küçükler, ven ana ve babaların her 
büyüdükleri zaman hayattan şeyJen evvel çocuklarının 
şamar yer" kuvvetli bir kar ekte re sahip 

Halbuki; hayatta şamar oimrtsını Jüşüıımdidir. 

yemek için değil, iierleyip Çocukıarımızı ilk devre-
muvaffak olabilmek için ye· ler inden itibaren hakikatle 
tişiriz. 

Bazı ana ve babalar ya 
çok şafkatten veya ziyade 
bilgisizlikten çocuklarının ter 
b;ye muvazenesini bozarlar. 

Azarlamaktan, çekinir 
arzusunu reddetmt!kten kor· 
kıar, şu muhakkaK ki; şafka· 
tin derecesi ataların dediği 
gibi,. merhametten, maraz ha· 

kar~ılaşmağa, hakikati anla· 
mağa ve olduğu gibi görü
nüp, göriindüğü gibi olmağa 
alıştımalıyız. 

Ancak faydah vatandaş 

bu terbiyenin mahsülleridir. 
Bunun aks: şımarıklık olur. ı 
Hayatın en çok ezciiği kim- I 
seler de şıınarıklardır. j 

Hata)lı Şükrü OGUZ 1 

Tapu 
Cinsi vakdı NÜ: 
Arsalı Kurmalı mescidi 3 441 

Kantara camii 4 12S2 
,, Sıh Mehmet camii 5 1 '.l18 

Tüver oğlu mescidi 5 9 ıO 
,, Şıh Mehmet camii 5 1770 
" Halep Osmaniye " 3 - 1188 

" 
Şıh Kubbe tekke 4- 1852 

" 
Sofular camii 4- 1961 

,, Halil ağa camii 2-99 
,, " " ,, 2-107 

" 
H. Süleyman Davut 3-878 

" Ş1h Ali camii 4-1802 

Muh:ımmen 

kiyrneti 
mt>vkii lira K. 

Affan caddesi 120 
~iriııcr mahallesi 50 
Ş1h Mehmet ,, 50. 
Sof ular Arap,, 101) 
Affan caddesi 200 
Dutdibi mahal. 400 
Kanavat Arap " 50 
Sofular mahallesi50 
Şirince mahallesi20 
Kaııavat İslam ,, 100 
Kantara mahalles\200 
Rekkebiye mahal. 60 

muvakkat 
teminat 
lira 

9 
3 
3 
7 
ıs 

30 
3 
3 
1 
7 
15 
4 

" " " " 4-1803 ,, ,, 25 1 . -
Yukanda yazılı 13 parç~ vakıf ~ayri m '.·ıkulüıı ınül.kiyet! 3:8,,940 J~rihi~de11 .. itabı~ 

bir ay zarfında pazarlıkla ıhale e~ıln.ek uzere temdıt edılmaştır. tnlıplerırı m_!Jrac•• 


