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'.~ Alman ajansına g~ FransaAlmanyanın 
:·Romanya ile komşuları arasın 
·i; daki ihtilô.f ne halde? 
1
:. YıınanistanBalgadsfanla uguşmakistiyormuş 

Röytere göre de, Macaristanda Transilvanya meselesi yeniden 
ortays, "~tılmışhr, Romanyada derin bir endişe: hükii!f1 ·sihmek
ledir·- Sovyet donanması Varna açıklarında manevta :yapıyor 

sömürgesimi oluyor 
Londrado·ki Fransız sefiri 
memleketine dönmek em

rini aldı 

üou lransilvanya ve Dobruca tahliyıe edilmekte imiş- Macar Nazır 
la~ı Berline gittiler 511' 

t 3~ . B~kreş 9 A.A.- Röyter 
u ~ ~ansı bildiriyor: Macarista· 
~ d~ın Transilvanyayı istediğine 
nıS · lır yeniden bazı emareler 

Bükre~ 9 A.A.- Alman 
ajansı bildiriyor: Romen Pro 
paganda Nazm yabancı ga · 
zet~ciler\ kabul edt'rek beya 
natta bulunmuş ve demiştir 
ki: 

Sofya 9 A.A. - Alman a· 
jansı bildiriyor: İyi malumat 

alan mehafil~ göre, Yuna· 
nistan hükameti Bulgaristaıı 
la muallak meseleleri sulharı ~:~ Çıknuşhr. İki hükumet ara· 

1 ~llda bir gerginlik başladığa 
~ber veriliyor. balya Ha· 
tıf & ıye Nazın Kont ciyano!lun 
Ctlinde bu mesele ile meş 

J(•' tul olarak Tnnsilvanyanın 
111i1 ~acaristana iadesi hakkın· 
aı1 da Alman Hariciye Nazırma 

"-İkibuçuk milyonRo'llen bir 
alçaklık irtikib ederek değil 
fakat Avrupanm bu kısmında 
barışı muhafaza için feda 

halli için müzakere arzusu 
nu izhar eylemiştir . Diğer 
taraftan Bulgar Başveki li, 
Bulgar milli emellerinin ta· 
hakkuku için çalışmakta ol· 
duğunu söylemiştir. ettik. 

ode lsrarda bulunduğu haber 
ılı:ıı' Verilmektedir. Bu günkü 
lafl Vaıiyet karşısında Romen 
ukıl ~abinesinin sukutu muhte· 
a 11 lııc} Jeğildir. Düşse bil~ yeri 
ındJ ~c askeri bir kabine gele· 

~ektir. 
ib' ab' Diğer taraftan Sovyet 

d<>nanmasmın Karadt-nizde ;b ~c Varna açıklarında manev 
{ile' taya başlaması Romanyada 

1
41 1~tıdişeleri arttırmıştır. Rus

te' ltın Romanyadan yeni ıne· 
rl ~libatta Lulunmasından kor· 

51 ı.ı lllrnakta ve bu yüzden Ro· 
ci" Ilı 
1,, L .. 'nyada büyük bir asabiyet 

l q L de6 \ıaı;üm sürmektedir. 
e)e k~obruca ve Transilvanyada 
~ 1 LütünRomenBankaları mev 

:~~ ~1.ıtlarımBükreşe kaldırmışlar 
8pı' dit, Memurve zabit ailtıleri 
ııt· c akın halinde dahile çekil 

:cktedirler Bu Bu hal Ro
l lnyanın yakındR Macaristan 

tl.l 

' Bulgaristana yeni arazi 
lt:rktdileceği kanaatini kuv 
Vctlendirmektedir. Romen 
tfka . . B b rıumumıyesı, eJara yet 
hllle~elesi gibi bu işin sulhan 
lllıne taraf dar görünüyor. 

}' Büheş 9 A.A.- Roman 
'i.~ ajansı bildiriyor: Bir kaç 

1 
llndenberi Macar matbua· 
~tıda, Romanyava karşı şid· 
t 

etli bir neşriyata başlamış 
ıt B kt. u gazatelerRomanyada 
t ekalliyetlerin tehdid al· 
A~da bulunC:uğunu, b\lhassa 
f rnan ve Macar ekalliyetine 
ena d Ilı k rnuamele yapıl ığını yaz 

f.lı' tadır. Tamamen asılsız 
Ilı a.u bu neşriyatın hedefi Al 
d:nya ile Romanya arasııı· 
~ başlıyan yakınlığı bal· 

•maktan ibarettir. 

Alman, lııgiliz ve /ta/yan 
resmi tebliğleri 

Alnıanların simdiye kadar tayyare za
y]atı 2500 Ü bulmuş - K2rada, deniz· 
de, havada muha· ebeler devam edi

yor - Denizlerde faaliyet arttı 

Berlin 10 A. A. - Alman 
Ajansından: Alman resmi teb 
liği: "Alman denizaltı ku V· 

vetleri faaliyete geç~rek düş 
mana yeniden büyük zayiat 
verdirmiş!erdir. Bir deniza1· 
tımız ceman 5650) tonluk 
düşman ticaret gemisini batır 
mış. diğer bir denizaltımız 
bir İngiliz testroyeiİ ile 11660 
tonluk bir petrol gemisini ba 
tırmıştır. 

Alman ~ava kuvvetleri ln 

Ye11i ziraat 
makineleri 

3 saattalObin kilo 
mahusl çıkarıyor 

giıtere ye ücum ederek bir 
çok sili fabril.aları 
ile ]imanlara ve ge· 
mllere bomba atmış Vt! ciddi 
hasarlar yapmıştır. Şımal ve 
Manş denizlerinde bir krova 
zör, bir torpido muhribi ve 
beş tkaret gemisine muvaf· 
fakiyetl~ hücumlar yaµılmışhr 

Holanda, Belçika ve ~imal 
ile garbi Almanyaya lngiliz 
tayyarelerinin yaptığı hücum 

Sonu 2 incide 

lngilterede 
Askeri tedbirler 
Londra 9 A .A.- n~il • 

terede asker toplama işi bü· 
yük bir hız almıştır. Britan· 
y~,daki askerlik şubelerinde 
vasati olarak her gün yirmi 
bin kişi kay<l t!dilerek sevko 
lunmaktadır. 

lrlandanın vaziyeti 
Döbleıı 9 A.A.- İrlan· 

Ankara 9 A.A.- Ame 
rikadan yeni getirilen Ziraat 
makineleri ilk defa olarak 
Polatlıda tecrübe edilmiştir . 
Yapılan bu tecriibede bu ma 
ki nelerden hebiri 3 uutta l O 
bin kilo buğJay çıkarmış da Cümhurreisi Dö Valera 
ve mah~ul öğleden sonra pa· gazetecilere verdiği beyanat· 
zara sevkedilerek kilosu 6 ta, her ne olursa olsun lrlan 

l .tımm bitaraflığını muhafaza 
kuruş c:m paradan satı mış 
hr. Bu netice fevkalade iyi ya karaf verdiğini söylemiş· 
ııörülmüştür. Köylü hükiime· tir. 
tin gösterdiği bu yüksek alfı Çek Lejiyonu lngil 
kaya karşı minnetdardır.Ye· tede 
ni ziraat makinelerinden bu Londra 9 A.A.- Fran· 

ca Budapeşte 9 A.A.- Ma· 
~.Başvekili Kont Çaki ile 
bu:~.ciye Nazın Kont Tel eki 

Un Berline gitmişlerdir. 

mıntakaya 20 tane gönderil sadaki Çek gönüllüLejiyonu 
miştir. İngiltereye gelmiş bulunmak 

Parti G•upunda tadır. Bu Lejiyon yeniden 
Ankara 9 A.A.- Parti tensik edilerek lngiltere ile 

Grupu bugün öğleden son· 1 birlikte Alman~.aya karşı so· 
ra toplanmış orta tahsile a nuna kadar !°ucadeleye de· 
it bir kanun lay,hası ile ba· vam eJecektır. Bunların ara 
zı kanunların tedlcikini yapa sında birçok tayyare mühen· 

t-i • Bu seyahatin, İtalyan Ha
' cıye N 
'-"erı azmnın Berlin ziya· 

ı c al&l<aıJı olduğu zanno 
ııı.kt..dır. rak datıımııtır. disleri de vardır. 

Rişeliyö dretnotu nasıl tahrip edildi ? 
Fransanın yeni Faşist Anayasası kabul 

edildi - Askerler terhis olunuyor 
Londra 9 A. A. - Röy rin mümkün olduğu kadar 

ter Aja,sının Fransadan al· süratle terhis edilmesi ıçın 
dığı haberlere göre, Faşizme tedbirler alınması da takar • 
doğru yürüye11 Fransa hü • rür eylemiştir. 
kumeti bugünkü muazzam sa Londrı. 9 A. A. - İn • 
nayi işlerini terkederek bir giliz Bahriye birinci Lordu 
ziraat memleketi olacaktır. Aleksandır bugün Avam ka· 
Bu Almanyanın kati arzusu· marasmda Fransanın 'on bü· 
dur. Bu suretle Almanya büyük harp gemisi olan '•Ri 
kendi mamulatını ıatmak şeliyö ,, dretnotunun nasıl 
için bir pazar ve iptidai ~ahrip edildiği hakkında iza 
madde temin için de bir ne hat vermiştir. Lord, bu bü· 
vi sörnürge bulmuş olacak . yük zırhla kumandanı teslim 

t olmak için yapılan teklifi ka· ar. 
Vişi 9 A. A. - Fransız bul etmediğini, · ·bunun üze· 

Nazır!ar Meclisi bugün Cüm rine gemiye üç denizaltı ge· 
hurreisir.in riyasetinde top • misinin hücum ederek tor • 
!anarak Anayasa tadilatı bak ~pill~diklerini ve zırhlının san 
kındaki kanun layihasını tet cak tarafından yaralanarak 
kik ve abul eylemiştir. Uğ· kıçı. ıın suya bathgmı söyle 
leden sonra Vişi gazinosun· miştir · 
da toplanan mebusan Mec!i- Londra 9 A. A. - Fran 
si de bu kanunu 3 muhalife sanın Londra sefaMtİ, lngil 
karşı 395 reyle kabul ve tH· tere ile ~iyasi münasebatı 
tik eyl~miştir. Yeni kanunun k~ımiştir. Maslahatgüzarm 
derlıal tatbik mevkiine kon Londrayıf terk için emir al 
ması için Lavala g~niş ıali· Jıiı söylenmektt'.dir. Sefaret 
hiyet verilmiştir. Yeni kanunn haneye ait en gizli evrak 
esssi, işçinin hukukunu tanı· Fransaya götürülmek üzere 
maktadır. Diğer taraftan si· hazırlanmış Vt'. diğer bütün 
lah altmda bulunan askerle (Sayfayı çeviriniz) 

Norveç Kralı 
istifa teklifini reddetti 

Londra 9 A.A.- Norveç pine şiddetle r\ayet ettiğini 
Kralı, Norveç tahtından is ni, Son neferi Norve-ç top 
tifa etmesi hakkında bilvasıta raklarını terkedinciye kadar 
Almanlar tarafından yapilan İngHtere ile yanyana harbe 
teklifi reddetmi ~tir. Kral:"her devam edeceğini bildirmiş· 
şey Norveç içindir" prensi tir. 

EN SON DAKiKA 

lngiliz .. ltalyan do .. 
nanması çarpışıyor 

ltalyanf iıosu çekildi 
Akdenizde vukua gelen bu ilk deniz mu· 

harebesi hakkınd;ı henüz mütemmim 
tafsil at yok 

Londra 10 (a.a. ) logiliz bahriye nezareti . tebliğ edi· 
yor: Merkezi Akdl"niz ve Maltanm şarkında yapılan h•· 
rekatta İtalyan donanması ile bir temas tt-.min olunmuş· 
tur . 2 zırhlı ve müteaddit krovazÖr!erden 
mürekkep olan İtalyan d o n a n m a ı ı, b a r p 
gemileri miıin ateşi karşısında derhal bir duman 
perdesi arkasına gizlenmiş ise de, donanmamız İtalyan 
zırhlılarından birini ağır zayiatla tahrip ettikten sonra 
deniz ti\yyarelerimizle birlikte İtalyan donanmaamı taki· 
be! başlamıştır. Takip devam etmektedir. Diier taraftan 
c~belüttarıktan harek~t eden bir filomuz da harekete 
geçmiş ve 11 düşman tayyaresini tahrip eylemiş, bu ha· 
rekat esnasında hiçbir düşman dt"nizkuvvetine rastlanma
mıştır. · 
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H"tıralar : 23 • 

"Kavgalaı 
.. ? 

nıçın. ,, 
Cihan harbiııden önce fusu üzc::rinde yaşadığı toprak· 

Aımanyada (Maltaks) nazari· la nisbet kabııl edemiyecek 
yesi. vardı. Bu nazariye ltal· derecede kesif tir. Bu kesafet 
yada da revaç bulmuş idi. Bu karşısında alman heyeti içti· 
nazariyenin esası şöyle hüli- maiyenin hayata tehlikede 
sa edilir: kalıyor, buna bir hayat saha· 

"Nevi b~şer fertleri de sı lazımdır. 
dahil olduğu halde, bütün .* • 
mahlukahn temayülü fazla te· Nüfus artma iddiası doğ 
nasul etmek cihetinedir. Fa·. ru olabilir. Fakat, kesafet 
kat; mikdar nüfus ile- vesait nazariy~si hatalıdır. Avru· 
tayyiiş mikdarı arasındasuni pada yaşıyan her millet nü· 
bir nispet mevcut olduğu ıdan fus kesafetinden şikayet eder· 

muayyen bir adedi efrada varalır ler. Hatta bu feryat z&man, 
varılmaz harpl!!rİn, müstevli zaman Frctnsada da yükselmiş 
hastalıkların fazla nüfus itlaf İspanyadan da duyulmuştu. 
ve muvaıeneyi tesis etmesi, Bunıar hep iktisadi tesirler 
iıter, istemez vukua gelir." altında kavga behaneleri idi. 

• * • Hakikatte ise kesafette gayrı 
1914 - 18 rihan harbini tabiilik ve nisbetsizlik yok 

körüklüyen sebep Almanya· ·d· 1 ı. 

mn nüfusunun artması diğer Fransada kilometre mu· 
bir tabirle Almanyada izdibam rabbaı başına 94 olan nüfus 
ve lu:safeti nüfus nazaryesı Almanyada 124, İspanyada 
idi. 64, İtalyadıı 145 ve Belçika-

Alman muharrirleri, Al da 242, lngilterede 184 tü. 
m~m mütef~kkirleri, Alman Bunların hepsi de ayni 
içt_imaiyatçıları hep bir ağız· izdihamdan şikayet eder ve 
dan şöyle propaganda yapı· etrafa yayılmak isterler. 
yorlardı: * • * 

Almanya toprakları üze· Şüphe istemezki; inkişaf 
rinde bulunan (70) milyonlu\ eden sanayi, terakki:eyliyen 
kütle, her yıl bir milyona ziraat ve gittikçe artan nüfuı 
yakın artmaktadır. Bu artış muayyen bir toprak parçctsı 
karşıaında muayyen bir lop· üzerinde yaşanmaya müsaid 
rakta bu kesif balkı yaşat· ::>labilir. Bu, böyle olmakla 
mak mü.§küldür. Müzayeka beraber, bir an gelir ki; ar· 
içerisinde kalan Alman nüfusu ·tık muvaz~ne mümkün ola· 
et,r..ia taşmak m~cburiyetinde maz nufusun bir k11m& sılu· 

diı:. Bu taşma bir haktır; hu- şık ' vaziyet düşer ve az 
na mümaneat olunamaz. nüfuslu memlekeUere goç 

Bugünkü harp arifesinde eder, birleşir, bu hareket ihti 
de başka bir tabirle, ayni şey yari değil, ~kseriya ıztlraridir. 
tekrarlandı. Almanyanm nü· Tarihte bu hadiseler Or· 

BDn •fırı : ilan Alman lngiliz Cley 
f ebJig/eri P. T. T . Umumi müdürlii· Utij 1 

Ceplerin süpürgesi, dost ~ünden · ları 
Kumaı 

ıuk ve akrabahtın düşmanı, Başı 1 incide İdaremize en aşağı ortame~ ~Uılı§ 
dimağın yorucusu bedenin lar neticesiz ,kalmiş, •garbi tep mezunu olmak şartile ınu 
yıprandırıcısı, saadetin yıkıcı Almanyada bir cok sivil öl· sabaka ile stajiyer alınacak· 
sı, insanhğm en büyük lekesi müştür.Düşman diinll tayyare tır. Bunlara verilecek ücret· 
olan kumarı dahar istediği .. • kaybetmiştir· 5 tayyaremiz le müsabakaya iştirak için ars 
miz gibi fenalıklar kalıbına üslerine dönmemişlerdir. nacak vesikaların nevi ve ma 
sokarak vasıflandırabiliriz. Londra tO A. A. - lngiliz hiyeti Vilayet P. T. T. Müdür• 

b hava nezaretinin tebliği; "tay· lükl~rindcn 0··gw renı'lı'r. Jmti· 
Kumar, aşıkatma gi i en f'l 1 A -yare 1 o arımız, lmanyada· hanlara "·ilayet merkezlerin 

iptidaisinden, smokinlilerin, k' K' l · ·1 V'lh l ı ıyl! lımanı J e 1 e ms· de 1 ag~ ustos perşembe günü J\ 
fraklıların çevirdik!eri masa· hafen üssüne ve muhtelif ka· U • 
larda oynanan rulet ve baka· nallara hücum ederek bomba saat 9 de başl ınac':lkhr. Tn· 
ra gibi en modern çeşitlerine liplerin evrakı müsbitelerini 

. lar atmış ağır hasarat yapmış tamamlayıp Vı'la~yet P. T. r. 
kadar her sınıf halkın içme B. d 
dalbudak salarak nüfuz eden tır. ır üşman gemisi yakıl· Md. lüklerine müracaatla isiııı 
muzir bir mi.croptur. m1ş,bir iaşe gemisine bomba ve adreslerini kayıt ettirme· 

lar isabet etmiştir. Amester. leri lüzumu ilan olunur. 
O, bazen insanı,..,hcyecan dam ve Brükseldeki düşman l/a7z 

dan heyecana atlatarak kalp tayyare meydanları bombala 
hastalıklarına götürür tirya· ı t.. 

k
. . k . . ğ narak bir çok tayyareler ye-r Antakya Babu urun nahiye ·••e 
ısı yapara evını, çocu unu 

unutturur, bu adam delidir· de imha edilmiştir. Danimar sine bağlı Karbeyaz köyünde 
dedirtincey~ kadar acınacak ka ve Norveçteki Alman Üs· Şarkan, Garben, Şimalen ve A11k 
bir şekilde kudurtur. lerid~ bombardıman ediimiş :enuben yol ile mahdut bir kıta~ 

Kumar, ·erkeklerde bir tir.7tayyaremiz dönnmemiştar. tarlanın kadimdeııberi ve ceddi 
taksim iki dereceye kadar Roma 10 A, A, - Stefani den intikal suretile Hasan Ke 
hoşa gider: fakat ya çocuğu ajansı ltalyan karargahının rem kızı Nazilenin· iken yirroİ 
nu kolundan tutup bir tara· 29 numaralı resmi tebliğini sene evvel vefatile oğlu Yu· 
fa fırlatan, kocasını ihmal neşretm~ktedir. Bu tt-bliğ şu suf oğlu Hüseyne intikal etti 
edip evini barkını unutan dur; giııden Hüseyir. namına inti· 
kumarcı katdına ne dersiniz? "Bingazi cephesinde şimdi kalen ve yeniden tapuya tes 
Evet, sabahın dokuzundan ye kadc.r imha edilen düşman cibi talep olduğundan ber mu 

tanklarının adedi 50 yi bul· cip talep bu yerin cihe-ti ai· 
onikilere, ikilerden gecenin 
üçlerine kadar masa başında muştur. Üi\va kuvvetlerimiz diyeti ve hukuku tasarrufiye-

k d' · k ı. ba•ında düşman mev~ilerini bombar· sinin tahkiki için20,7,910 cu 
en mı, so a~ , d . l d' s· L I yolunu bekliyen zav...Ih ıman etmış er ır. ır ·aç ngi· ma~tesi gününde mahalle tah 

çocuğunu, bakımsız evinin liz askeri esir alınmış, lngi· kik .memuru ~önjer~l,.ceği~ 
kirli köşelerinde yıkılan sa· liz Sudıtmna akın yapan müfls den b.ur~a harıcen bır ayn' 
adetine ağhyan biçare koca· 1 rezeler:miz bir t~kiz istasyo hc.k. ıddıası~da bulunanlar 
ıtmı heder eden kumarcl nunu tahrip eylemi~lerdir. v~r .'se eller~ndeki be!gelerl~ 
kadına ne dersiniz ?t Habeşistandada akınlar yapıl bırlıkte o gun mahallınde bU 

Es fl .. l" bu mışhr lunacak memuru veyahut tab 
e e soy uyorum, .,, l k'k .. ·· d ı k 

.. · h Londra 10 A. A. - ngi· ı at gunun t"O evve Anta 
gunlerde cemıy~t ayatının T · ·1 ı f 1 .. a 

,. · k ·b· liz resmi istatistiklerine göre ya apu sıcı mu ıa ız ıgın 
yegane şıarı umarmış ıgı t ·• t T' 1 onu alnının çatına yapıştıraa harbin bidayctindenberi Al· mura.caa ı ı an o ~nur. 
bir kısım Bayanlarımızın, .. mantarın tayyare zayiatı 2500 Kayıp tasdıkname 
b L k 1 · d ü bulmuc:tur, Bu, müthiş· bir Ad k k L' · 9 1cıl a:ım er en saat erm e y ana er e ısest ur 
başka bir :jeyi 'düşünmeden rakamdır. Bunların eks~risi sınıfından ikinci d efa ataııŞ 
llugün nerede oynıyacağız İngiliz hava kuvvetleri tara· olduğum tasdiknameyi kar 

' fından düşürülmüctür. b tt' Y · · · 1 ğ daı> nakaratını tekrarlıyl\rak ku " e ,'~·. en.~sıııı .. a aca ını 

evrak yakılmışlar. Maslahat ta Asyadan garbe doğru ilk 
güzarm Fran.saya avdeti iç'rı Türk akınlariyle başlamışhr. 

henüz musammam lıir plan Sonra A vrupada Cermen 
olmamakla beraber, bunun ırkında bu hal zamırn zaman 
bir emrivaki olduğu söylen görülmüştür. BuiÜn ise bu 
m~ktedir. keyfiyet Japonyada daha 

lngilteredeki f ran- bariz müşahed; olunuyor. 
marhane aradıklarını görli • Elbise ayak kabı yap eskısmm huk~u ~oktur. , 

: yoruz. Ne çirkin şey 1.. tırılacak Husern Çelenk 
Ne olurdu insanlar yal - K kl E . Kayıp tastıknarne ı 

. . 
sız ar Acaba bugünkü harpte 

İngiltere hükumeti, İngil bu (Maltaks} nazariyesinden 
terede bulunan Fransızlara mı koptu'( 

~düıman değil~ yabancı mua Hayır! Denememekle be-
mele yapma~a karar vermiş raher hakik"t kesafeti adedi-

ı. tir. Bunlardan İngiliz ordu yeden olmaktan ziyade reka
sunda ~lışmayı sadakatle beti iktisadiyedendir. Her 
arzu edenlt:re istisnai muame hastahgm kaynağı midedir. 
le ~tbik edilecektir. Diğe-r Sırası düştükçe bu sütunlarda 
Fransızlar, lnıilterede ba~ka kaydettiğimiz üzere, Avrupa 
yabucılara tatbik edilen mu sanayici milletleri fabrikaları-
a ~ tabi olacaklardır. nınm isühsal eylediği mamul 
K :Rl\R Nil.SiL VERİLDİ? eşyayı satabilecek, ham ıı:ad· 

Cenevre 10 A. A. - de trdarik edecek bakir sa· 
Vifı en bildiriliyor : Heryo halar aramaktadırlar. Türlü 
dün rabah saat 9,50 de me bahanelerle zaif ve küçük 
busan meclisinin fevkalade milletler~ saldırarak bu mak· 
toplanlısmı açmış ve Mecli satlarmı temiııe çalışmakta· 
sin içtimaa daveti hakkında dırlar. Kavgalarda hep bu 
ki hukümet emirnamesini o yüzden olmaktadır. 
kumuştur. Toplantıya 400 *• * 
kadar mebus iştirak etm~kte Vatandaş; emperyalistle- 1 
ve bunların arasında başı rin, harsına kurban gitmemek' 
sargılı olarak eski Başvekil başkalanmn iştihasına kendini' 
Reyno da bulunmakta idi. kaptırml\mak için dur.11adan 

: Meclis 3 nıuhalife karşı 395 çahş, yorulmadan uğraş, din· 
reyle yeni anayasayı kabul lenmeden ileri koş, görüyor· 
et•ikterı sonra bug:.in ayan sun ki; yaşayan kuvvettir, 
meclisi il~ birlikte milli as· yaşatan yine kuvvettir. 
saıııble halinde toplanmak Hakkı_da alan yine o kuv· 
üzere dağılmışhr. ,Aleyhte 

1 
vettir. Sen de kuvvetli ol: 

rey veren üç mebustan biri Kavga zaifin yorganının 
Sı.dikallerden ve ikisi sosya f başında oluyor. 
litt fırkasından idiler. Hataylı Şükrü OGUZ 

( ırı ıan ğıtmen Kursu Mü 
nız kumarın ( dağ gülü ) ma· dürlüğünden) 332 - 333 senesinde A_CJ" 
nasına gelenini tamm•ş olsa 1 takya altı sınıflı nümune ılk 
lardı. 1) Kurs namzet eri için (91) mektebi,1den aldığım şahade~ 

takım elbise ile (91) çift ayak nameyi kaybettim. Yenisin~ 
________ ..... ..._. ___ s __ E_z_E_R........ kabı açık eksiltmeye çıkarıl· alacagımdan eskisiniu hükp1ıl 

Kayıp mühür mıştır. Eksiltme 22,7,940 pa yoktur. 

Ziraat bankasile olan mu 
amelemde kullandığım ~ahsi 
mührümü kaybettim. Hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Manifıduracı 
Şaya Kebudi 

zartesi saat 10 da Kırıkhan _ _ _ F~~-h oğlu Ke~ 
belediyesinde yapılacaktır. 

2) Beher takım "lbi8enin mu Neşriyat Müdürü 
Selim Çf: LENK t 

hammen fiyatı (12) ayakkabı C.H.P. matbasınd basılruıştt . 
mu (3) liradır. 

3) Muvakkat teminat yüzde 
7,5 dur. 

4) Şartname Kuı s ,vludürHi 
ğünde görülebilir. 

m 

Vakıf Mülkiyeti ilanı 
Muhammen Muvakkat 

tapu kLymeti teıniııntı 
Cinai Vakfı No: Mevkii Lira Kr. Lira .Kt• 
ArsaKurmalı mescidi 3.441 Affan cadde'Ji 120 00 9 00 
Arsa Kantara camii 4,1252 Şirince mahallesi so.: 3 75 
Arsa Şeyh Mehmet camii 5,1218 Şeyh Mehmet Mahallesi 50 3 75 
Arsa Şehy Mehwet camii 5,1777 Usmaniye Mb.Affan caddeıti 200 15 oO 

7 
jO I 

Arsa Tüveyr oğ. Mesc. 5,990 Sofular Arap Mahallesi:. 100 
Ana Halebi Osmaniye.C.4,1188 Dut dibi Mahallesi saha 400 30 oO 
Arsa Şeyh kubbe tekke. 4,1852 Kanavat arap mahallesi 50 3 1? 
Arsa Sofular camii 4,1961 Sf'fnlar mahallesi 50 3 7, 
Arsa Halil aia camii 2,99 Şirince mahallesi 20 1 50 () 

,, ,, 2,107 Kanavat lslim Ma6. 100 7 & 
H. Süleyman davut 3,878 .! Kantara mahallesi 200 15 50 
Sadık Ef. Mescidi 4,91 Camii Kebir mahallesi 100 ., 7 50. 
Şeyh Ali camii 4,1802 Rekkebiye mehallesi 60 4 81ı~ 

" • 4,1803 ,. .• 25 1 ıf 
Yukarıda ya&ılı 14 perça vakıf gayri nıenkulun mülkiyeti açık arttırmaya çıkarı1J1lj;' 

tır. ihalesi 24, 7 ,940 çarşmba günü saat 15 te vakıflar idaresinde yapı\acağırıdao 
teldilerin vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur, - . 


