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2~ ~3 l k l •ıt } Sayın Başve-
Y ' emmuz ur- ngı ere aponga kili din/erken 

r:: tu uş bayramı ile anlaşıyor 
:~ Çin harbine son ııeriligor 

Coşkun tezahürat :ve parlak Ingiltere bu hususta elinden gelen gayreti 

Geçen gün Meclis :kürsü· 
sünd~n Türkiyenin siyasi du· \. 
rumu hakkıoda çok açık o • 
larak beyanatta bulunan Baş 
vt-kilin sözlerin\ derin bir 
inşirah ve itimad havası için· 
de dinledik. ~~ merasimle kut/uf anacak esirgemiyecek ve Uzakşarktaki harp 

111 Ayni zamanda cLozan•gününe rastııyan bu suretle sona erdirllecektir 
Meclis bütün mevcudile 

Refik Saydam hükumetine 
ve onun dürüst, açık siya· 
set itimadını bir kerreı: daha 
tekrarlarken ayni zamanda 
onsekiz milyon Türkün his
siyatına! kalbi düşüncesine 
tercüman olmuştur. 

bu büyük bayram için Fevkalade zen- Tokyo 15 (a .a) - Ja- sulh ve sükiinuıı teesüsüne yar 

h 
ponya ile İngiltere arasındl\ dm. f"yliyecektir. 

gin bir program azırlandı Uzakşarktaki Çin harbini Londra 16 {a.a) - Röy-
Hataym Anavatana kavuş kati şeklini alacak ve yarm• sona erdirmek ve bu ülkeyi ter Ajansının diplomatik 

ltıasının birinci yı\dönümü ki sayımızda neşredilecektir. sulha kavuşturmak için bir muhabiri, İngiltere ile Japon
Olan 23 temmuz fevkalade 23 Temmuz ayni zaman· anlaşnıa vücüd~ geldiği bil- ya arasında bir anlaşma yct
llıera.aim ve parlak tezabü· da " Lozan • zaferinin 17 dirilmektedir . Tokyodaki pılmak üzere Tokyoda mii· 
tatla kutlanacaktır. Anayur · nci yıldönümü gibi Türk mil lngiliz sefiti He Japonya ha- zakereler cereyan etmekte 
dun her tarafında ayni beye- letinin tarihte en mühim riciye nezareti arasında bu olduğunu tasrih eylemekt~· 

. rı Can ve tezahüratla kutlana- günlerinden birine rastlama~ta hususta cereyan etmekte oları dir. 
Cak olan bu büyük gunun ve ayni zamanda meşrutiye- fh Şanghay 16 (a.a.) _ ]·· 

Her kelimesi açıklık ve 
mertlik taşıyan Sayın Başve 
kilin beyanatı mılletimizin 
asil ruhuna uyması onun tam 
manasile ifadesi olması itiba· 
rile de milletçe sevgi ve 
saygı ile ı<arşılanmışhr. O 
gün 'Başvekilin ve mebusla
rımızdan bazılanmn 'söyledi· 
ği her söz bizim söıiimüzdür. 
Bizim düşüncemiz ve inanışı· 
mızdır. 
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ı müzakerelerin son sa aya • 
llİrinci yıldönümünde yapı· tin ilanı yıldönümüne de 1 1 l ' l pon hu"'-u~ metı', japonyanın 
J girdiği an aşı ıyor. ngı ter~ " 
acak cenliklerin programı· tesadüf etmektedir· . ç h b' · işu;,Ji altında bulunmıyan .,, B k ğ ı hükumeti, in ar 101 so· 6 
Ilı hazırlamak üzere teşekkül ayramın ço " lence- ı do"rt ç:n limanındaki İngiliz r . . . . b na erdirmek için Çine harp • 
~den komisyon mesaisini bi ve neşe 1 geçmesı ıçın ıca ticaret gemilerinin bu liman· 
ı: eden bütün h 1 k y 1 malzemesi nakline müsaa-l{rrniştir. . . azır 1 A apı a· ları terketmesini bildirmi~-

l-lazırlanan bu çok z~n· cak ve hıçbır fociakarhktan de etmiyecek ve Çini tir. Mezkur limanlara karşı 
$!,n program bu gün son ve çekinilmiyecektir. bir sulha iknanaa elinden Japonlar 1-ıarekete geçecek-

Siyasetimizin temeli milli 
varlığımız, onun bütün em· 
niyet ve menfaatleridir. Siya 
setimizin temeli sulh ve sü • 
kiinet havası içinde yurdu 
ve milleti layık oldu~u mev· 
kie yükseltmektir. 

"""' geldiği kadar gayret edecektir 

Dal.relerde terdir. Valimiz Bu suretlt! Uukşa rikta 

Dün Ankaraya geldi 
Haber aldığımıza göre, Va 

1lirniz Şükrü Sökmensiier dün 
,sabah lstanbuldaa Ankaraya 
Relmiştir. 

Kırtasiye tasarrufu 
Başvekalet deviet dairele

nine mülhak ve hususi bütçe 
ti idare Vt; müessesel~rle ser 
mnyesinin en ffZ yarısı dev-

Satış madde
leı· inde 

1 ransilvanya 
meselesi 

Uzak ve yakın hiçbir mille 
te karşı husumetimiz yoktur. 

Etiket usulü ihdas H l d I ? Kendi huzur ve sükunumuz al e i iyor mu kadar,bütün milletlerin de re 
ediliyor Bükreş 16 A.A.- R~ fah ve saadeti, mllkaddes Sayın Sökmensüerin An· 

karada bir kaç gün kalarak 
liatayı alakadar eden mesele 
ler hakkmda muhtelif vekalet 
lerle temas ettikten sonra en 
~eç cumartesi günü şehri· 
ltlizde bulunması muhtemel
dir. 

'te ait bulunan müesseselere 
kağıt ve kırlasiye tasar· 
rufu etrafında bir emir gön 
dermiştir. Başvekalet bu, em 
rilc makinelerd~ yazılan ya· 
zıların sık satırla yazılmasını 
kısa yazılar için büyük kiğıt. 
kullanılmamasını suretlerin 
ince kağıtlara yazılmasını faı 
la suret çıkarılmamasını, dak 
tiloların yanlışsız yazmak için 
her zamankinden fazla dik· 
kat etmelerini, bastırılacak 
kağıt ve matbu evrak .nik· 
tarı ve sayfalannın ihtiyaçtan 
fazla olmamaaına d•kkat etme 
lerini, kati bir mecburiyet 
olmadıkça sayfaları tamamen 
kullanılmamış def terleri bıra 
.karak yenilerinin kullanıl· 
maması na başlamamalannı, 
ayni daire ve şahıslara gön
derilecek yazıların mümkün 
olduğu kadar ıbir zarf içine 
konmasına dikkat etmelerini 
istemektedir. 

Ankara - Ticaret Veka- manyadaki Macar ekalliyet- haklarının v~ varlıklarının 
leti. pazarlıksı z sah!l kanunu }erinin Lideri, Transilvanya sahibi bulunmaları başlıca 
ııun tadiline 0air olan proje halkına hitaben bir beyanna emelimiz, samimi düşünce· 
yi vekalete vermiştir. Paşro d k mizdir. On aydanberi Avru·-

!Vahiye Müdür-
leri arasında 
Bazı değişiklikler 

oldu 
Vilayetimiz Nahiye Mü· 

diirluklt-ri arasında bazl na· 
kil ve tayinler olmuş ve bu 
arada Bedirge nahiyesi Mü 
dürü Kadri Kurcan Bezge 
~~biyesi Mü.:lürıüğüne, Payas 
.,ahiyesi Müdürü Lutfü Kı
~C<>ğlu Bedirge Nahiyes Mü· 
~~rlüğüne, Hamam Nahiyesi 
p Hdürü Nedim Tolongüç 

ayas Nahiyesi müdürlüğüne 
~•kil ve tilyin olunmuşlar-
ır, 

Süveydiye Nahiye Müdür 
\ıt:kfıletine de Viıayt-t Maiy~t 
llıerııurlarından Ali tayin olun 
llıtıştur . 

l Dahiliye memur· 
ar,nın nıaaşları arttı 
ı .. Dahiliye Kadrosundaki 
ııtu •. k 
~t ç~ imemurlann maaşları 
~ tıı bir kanunla artmıştır. 
~ tı. arada tahrirat, ldaı'" he· 

· ctı ve t A • d b-
ş~fI . .r-1 ususı ı are uro 
«1{) erının maaşları 30 dan 

ti! liraya, evraiıı' memurla· 
e katiplNinin maaşları 15 

b me n~şre ere , Romanyada 
Bjenin i tiva ettiği esaslara panın geçirdiği felaketli ve 

·· 'k ı · · b" ·· bulunan Macarlar.m, Romen gore, f'tı et usu u ütun yur karanlık günlerde mevkii 
da teşmil edilecektir. Fiyat Milli fırkasına kaydolun mala coğrafimizin bütün ehem· 
Mürakabe komisyonlaranm yap rı için birkaç gün bekleme· miyetine, mevcud :dostlukla• 
makta oldukları fiyat müra· lerini bildirmiştir. rımıza binat>n hükumetimi • 
kabesinde etiketler üzerinde Diğer taraftan haber veril· zin takip etttiği siyaset her 
ki fiyatlar esas olarak alına· diğine göre, Transilvan türlü şüpheden aıade olarak 
caktı~. Etiket .. üzerine yazıla ~ ya mes*!le&İ üç güne kadar yalnız Türk milletinin emni· 
cak. fıya~lar tuccar tar~fındau , Romanya ile Macaristan .ıra· yet ve menfaatlerine göre 
taym edılecek ve bu fıyuttan sırı da sulhan h&lledilecektir. tespit ve tayin olunduğunu 
tüccar mesul olacaklır. ı' B 1 t l6 AA --M göstermiştir. 

k .. k L d . u· ta peş e . . a 
Yapılaca mura aue e eh .h .. kA t " T ·ı Bize bunun haricinde is-.. ..1 k f 1 1 k . car u ume ı rar:s1 vaııya 

kette goru ece az a ı tacır ı 1 . d . 1 . nadlarda L>ulunanların yalan 
h "k d M·ıı· K K 1 ınese esme aır, gazete erın , 

a m a ı ı orunma a· 1 . yanlış haberler işae edenlerin 
oununa göre yapılacak taki· , bır şey yazmamalarını matbu· fu k 1 1 .. . . ı ~ı·ğ 1 · • ç ·· k - men r ma sat arı ma um -

batın esasını t~şkıl edt-cektır Bu a ta teo ı ey emıştır . un u d O t 1 ğ b 1 d k .. · . · ı . ur. r a ı ı u an ırma 
suretle tuccarın fazla fıyatla 1 bu yazılar, Transılvan>'a da bulanık suda balık avına çık 

ten 20 liraya, hukuk işleri 
katiplerinin maaıı 20 den 25 
liraya Sefer.hedik Müdür ki· 
tiplerinin maaşı i5 ten 20 ye 
idare heyeti katiplerinin ma· 
aşı 15 ten 25 e, nüfus başka· 
tiplerinin maaşı 20 ten 2Se, 
nüfus katiplerinin maaşı 15 
ten20ye, Kaza tahrirat katib· 
!erinin maaşıl5 ve 20den30 
liraya, kaza tahrirat katibi re 
tiklerinin _1maaşı 15 ten20 ye. 
Kaza nüfusmemur.lannın ma
aaşı 20 den25e kaza nüfus 
kitipl~rinin maaşı 10 ve 15 
liradan20 liraya iblağ edil 
miştir. 

satış yapması otomatik su· ve Macaristanda karışıklı· 1 maktır. Fakat şimdiy~ kadar 
rf!tte önlenmiş olacaktır. ğa sebep olmaktadırlar ' bize karşı akıl çığırtkanlığı 
~E~N~S~O~N~D~A~K~l~K~A~~!!!!!!~~::::!!!~~~!!!!!!~~~~~~ \ yapanların beş • on gündür 

Almanya ve ita/ya 
lngiltereye taan uzdan evvel bir sulh 

teklifi yapacaı larınış! 
Bern16 A .A.- lsviçre gaz..teleriniıı Romadan aldık· 

lan haberlerı göre, ltalya ile Almanya lngiltereye taarruz 
dan evvel ülmatom mahiyeti nde bir su\h t~klifi yapacak 
)ardır. Bu ültimatom, Kont Ciyaııonun Berlin seyahatin· 

den sonra verilecektir. 

Rus -- Alman münasebetleri 

Bern 16 (a.a.) - lsviçre gazetelerine Berlinden i'elen 
haberlere göre, Alman - Rus münasebatı üzerinde hiç 
bir mütalt"a beyan e-lilmemekle beraber, siy.asi mehafil, 
iki devlet arasmdaki münasebatın iyi olmadığı kanaatin· 
dedir ve Almanya, İngiltere i\e ,hesaplarını .,, tasfiye et
tikt~n sonra Rusyaya dönecııklerdir. 

ı oynamaya başladıkları bu 
oyundan da alacakları netice 
nefret ve istikrahttr. 

Uyumuyoruz. Her zaman 
dan daha çok uyanığız. Si· 
lahlarımzı hiçbir zuman bo· 
şuna v" bir mecra peşinde 
k ul l a n m ı y " c a ğ ı z. ~ 
nu ancak bütiln dürüstlük 
ve açıklığımıza ragm"n bizi 
anlamıyan ve anlamak iste· 
miyenlerin hudutlarımızdan 
içeriy~ uzanacak kafalarım 
kırmak için kullanacağız. 
Bütün milletler hakkında dü· 
rust ve temiz siyasetimizin 
açıklığı yanında bu imanımı· 
zın da milletçe böyle o!du • 
ğunu kaydederiz. 

H. F. uZKAVNAK 



Hatıralar: 25 

" antık hakim 

• 

olmalı,, 
Hayatm hadiseleri, bugjn 

tefsir ve izahı mümkü11 olamı· 
yacak kadar esrar perdelt>riy 
le kapalı ve çevrili görülmek 
tedir. 

Şu kadar söylenebilir ki: 
işler, insan !arın mGterekk ip 
oldukları biyoloj\yai, hissi un· 
surların her biri ınüstaktl 
bir m vcudıyet ve hususi 
bir m ntıka tabi imişler gibi 
ceryan ediyor. 

Hususi mantık tabirinden 
murad: hadiselerin teselsü· 
lünden çıkan manadır. 

Pisikoloji alimleri hayatı 
t~tkik ederlerken birçok va • 
sıflar tayin ederler. Bunların 
silsilesi uzundır. 

Hay.ıtm esasında devrei 
uzvı bulunur. Bu devre tam 
ve saf müsıwatııı havzasıdır. 
Bir insanın, bir arslanın, bir 
kartalın bir balığın hucrelen 

1 • 

hayat kanunlarının ve bılhas:sa 
bütün hayatın iki büyük kan..l· 
lı olan "haz ve elem" in bü· 
küm ve ııüfuzu altında ve ay· 
ni suretle işler. Açık ifade 
edelim; 

Bir çocuk; sevilirse yak· 
faşır, dövülürse kaçar, bir 
arslan okşanırsa, müıayimleşir, 
vurulursa sertleşir ve zap· 
tolmdZ, Lır kartal beslenirse 
tecavüz etmez, aç kalırsa 
:.aldırır, bar balık yemleııirse 
avlanır, boş oltaya yaklaş • 
maz. 

tlu misdllr.r yüzlerce çe· 
şıtte ıfade olunur. 

Bunların hepsini idare edt 
cek mantıkı aklıdi r. 

• * • 
lnsıınlar, nızamlı ve şe 

reflı bir hurriyet mefhumuna 
havadan değil, zulümden Vt: 
kara kuvvetten kaçarak gd· 
dılt:r. Eğer Uemokratik ida· 
reler, ct:miyetlerin bugünkü 
seyri•ıde hır takım yeni tenık· 
kilere muhtaç iseler bu ihti· 
yaç yalımz o rejimlerde de· 
gıl, dunyanın her türlü mü· 
essesesinde kendısini göster· 
mektedır. Kainat için zanıret 
olaıı bir tekamül, neden bun· 
ların hakkuıda tatbik sahası 
bulamasıu·~ 

ı ]es l: şudur: Dünya da· 
vaların gırıft fikir maaınma· 
tarını, ancak siyasi yaygara· 

~ -lar arasında duyabilenler, sa· 
nırlar ki: bütün meselelt!r, 
kendılerİiıin kulağına çahridı 
ğı gün dogmuştur. Vaziyet 
hiçte öylt> değilıiir. 

Bazı kendini beğenmiş
lerin gÖl'Ullüleri, biz.im kula· 
ğımıza bıl~ girmez. Bizim 
mantıkımız var. 

Açıkça anlatmak isteriz 
ki: 

Bizim idealimiz hürrı} et 
ve milli disiplin rejimidır. 

ivlilh Şefimiz her vesile ıle 
anlattı ve hepimiz inandık: 
Hürriyete hurmet ve anarşi· 
den nefret ederız. 

Kafalarımız , lıergün duh" 
sağlam, mantıkımız daha 
kuvvetlidir. 

• * • 
lnscsnlarm harekatını his· 

GOn aşırı : 

MüPakaşa 
Münakaşa, hürlüğün baş· 

hccı şartı ve reşid olanın birin 
ci bakıdır. Heı fikri,haybay 
diye itiraz etmeden kabul 
.!denler, yahut buna kendi 
fikrini eklemeyenler hür ve 
reşid olmayanlardır. 
Münakaşa bir hün~rdir, me 

1 ' todları vardır, melodsuzlu <: 

her şeyde olduğu gibi mü • 
nakaşadn da tehlikeler doğu 
rur. Münakaşa etmesjni bil· 
meyenler çok kerre en büyük 
dostlukların, ahbaphklarırı yı 
kıldığını,büyük kavgalarm z.u
hur ettiğini müşahede etmış 
!erdir. 

Sıkı bir disiplinin müna
kaşayı katiyr·tle ortadan kal· 
dırdığı ye.·ler de yok değil· 
dir. Bunların en başında as· 
kertik gelir. Askere müna • 
kaşa hürriyeti verildiği gün 
kumandan, nefere verdiği 
( marş marş 1 ) emrine (dur 
hele yorgunum, arkadaşlar· 
dan birini gönder ) cevabı· 
nı aldığı zaman gayet tabii 
kanılamrst lazımdır. 

M ünakaşli kabul etmiyen 
öğretmenin talebesi atıl~an 
olmaz. Halbuki metodlanna 
riayet edilerek münakaşa ile 
yapılan dersler, talebelerin 
kafalarına her hadisenin sile· 
mirc~ği bir tarzda yerleşir· 
ler. 

Müstemlekeler ahalisi, 
itiraz etm z, münakaşaya gir 
mez. Böyle yaptıkları içindir 
ki memleketlerini yabancıla· 
ra vermişlerdir . Bunlar dış
tan gelen zorluklara boyun 
eğdikleri ve o zor1uklarııı 
getirdikleri fikirleri kendi 
fikirlerile çarpı~tırmadıkları 
için bu hale girmişlerdir. 

Bu günlerde birçok mil· 
!etler kendi isteklerini pro · 
paganda otomobillerine, tay 
yarelerine, vapurlanna .... bin 
direrek dunyanm dört tara 
f ına çeşit çeşit biçimlere so· 
kulan fakirler halinde yay -
dıkları için, işittiğimiz her 
söz~, her fikri baş eğerek 
kabul etmemek, tartmak, 
kendi fikirlerimizle karşılaş· 
tırmak, icabında çarpışhrmak 
nihayet bize zararh olnnyan 
!arını ideallerimizin tahakku 

' 
kunda bir mania teşkil ede-
ıuiyecek olanlarını seçip çı -
karmak lazımdır . 

SEZER 

leri değiı, mantıkı aklileri 
idare etmeli:iir. Yapacağı i~
te, söyliyece.ği sözde, yazacağı 
f;kirde his hakim olursa; 
tutacağı iş çıkmaz, söyliyece· 
ği söz boşluklara, yayacağı 
fikirler havaya gider. 

Yukarıda işaret ettik; İn· 
san haz ve elemin tesirinden 
kurtulamaz, fakat; hazzın zu· 
burunda, elemin vukuuııda da 
olsa ani feveranla harekete 
geçmemek, mantıka müracaat 
etmek muvaffak olabilmenin 
esaslı unsurudur. 

Sevdiğınizin lehinde, sev 
mediğinizin aleyhinde de ol-
sa hareketlerde his değil 
"mantık hakim olmalı,, dır. 

Huyatta en büyük rehloer 
"seciye,, vtı bunun zaruri 
unsuru "mantık,, tır. 

Hataylı Şükrü OGUZ 

Amerikt.. a Harp tebliğleri De1ıizle1de 
Fransız hükumetı ~ 

vaziyeti tasrih edij ü 

Mecburi askerlik 
kanunu 

Nevyork - Amerikan Har 
biyt· Nezareti Am .. rikada der 
hal tatbık t'dilecek olan mec 
buri askerlik kanunu proje· 
sini tetkik etnıPktedir. Buka 
nun projesine göre.: 

1) 18 65 yaş arasında o· 
tanların askerlik mükellefiyet 
le ri vardır. 

2) 21 - 45 yaş arasında o· 
lanlar mecburi askerlit<.. biz· 
meti yapacaklardır. 

3) 45 yaşını müte.::aviz o· 
lanlar pasif müd faa işlerinde 
vazifeler alac klardır. 

4) Mecburi askeri k müd· 
deti 10 aydır. ihtiyarlar her 
sene bir ay müddet silah al 
tına alınacaklardı ... 

Bulgar gt::nerali Al
manyaya de vet edildi 

Sofyı D. N. B Umumi 
harpte Bulgar ordusu başku 
mandam olan general Çt-kof 
Alman kumandanlığının da· 
veti üzerine, garp harp saha 
suıı ziyaret için Almanyaya 
h ırekl t etmiştir. 

Bir lngiliz torpido-
su ba.ttı 

Londra 15 A .A lngiliz 
Amirali ık dairesi ·•Esko., toş. 

pido muhribininAkder.izde al 
dıgıbir torpil yarasile yedekte 

çekilirk<:n battığı ve iki de· 
niz erinin öldüğü bil dilmek· 
mektedir. 

Belediyeden 
teınenni 

bir 

Bulgur kaynatma mevsimindt 
yiz. Bir çok kimseler vı: bil· 
hassa fakir halk bu mevsimde 
bulgurlarını kaynatmak ıçın 
kazancı! dan kazan kiralar· 
lar. Fakat bu kazanlar hiç· 
kalay yüzü görmt:mi? ve 
kıpkırmız' bakırdır. 10 u ıı· 
!erce ııüfusun sıhhati ile ala· 
kadar olan bu işe Bde.\ıye 
ehemmiyet ver .. rt'k kazan 
kiralıyan bakırcıları bunları 

kalaylamağa mecbur edemez· 
mi'? 

lngil"z t bliği 
Kahire 15 A A. İngiliz 

karargahı bildıriyor: 
Bu haftanın sonunda İngi

liz bombardıman tayyareleri 
Tarablus Tarptaki İtalyan kn· 
r .. rgahlarını ve askeri hedef 
leri bombardıman etmiş ve 
muhtelif yf"rl ... rde yangın çı· 
karmıştır İtal}aıı tayyareleri 
Adene hücum etmiş bir kaç 
bina eh mmiyetsiz hasara uğ· 
ramışhr. lurada yerlilerden 
ikı ölu 4 yaralı vardır. 

Habr-ş•staıı ÜzPrine de tay· 
yarelerimiz tar f ınd.ın akın· 
lar y'1pılmış düşmanın şiddet 
li mukavem tin~ rağmen bir 
çok yerler bombalanmıştır. 

Dün Mahaya üç düşman 
tayyaresi hücum etmek iste· 
miş. fakat bıınlar derhal ge· 
ri piıskürtulmı..iştur. 

Londra 15 A. A. - lngi· 
Jiz HavaNez.ıretini 1 bir teb· 
l:kine gore. İngiliz hava kuv· 
vetleri dı..in gecf" ve Alman· 
yaım1 şimalı garbisinde, Ho· 
landa ve Habeşistandaki mu~ 
telif hava üslerini ve askeri 
hedefleri, Tar lılusgarbin Tol 
ruk lımanmda bulunan İta~-

Vişi 16 A.A.- Ft sn· 
hükumeti lngılizlerin Fra0 k 
donanmasına karşı yaptı 
rı harekat hakkır. 
tasrihatta bulunmaktadır 
tasrihata nalar~m. ıskeO 
riyedeki küı;ük Fransız f'ı l 
kumanda una İngilizler 3! 
muzd:ı ya teslim alınası 
ya silahta ı tecrid edilrnele 
ni veyahut batıfllacaklııfl 
ihtar etmiştir. Birinci • 
Franc;anın askeri şerefile 
lif kabul etmedığiııden ff B 
sız donannıas1 mukabel li 
karar vermiş,fakat faik 1° 
liz donımması karşısııı bi 
ikinci teklif olan silahta rı 

rid ş 11klini kabul mecburiye C 
de kalmıştır. 

Bir Fransız K• o\'3 23 1 
zörü kaçtı llıiit 

Londra 16 A.A.- frall llı,3 
nın •'Emil b~rtann Kro"' dev 
rü Kanada Liman1arırıdaıı '"in' 
çarak Marsilyaya gitırı littd 
muv.ıffak o muştur. \yr 

lltıi 
!it. 

yan gornıleriııi bombardıman Vakıflar id resi n.:len; 
eylemişlerdir Affan m thallesinde es. ~y· 

Alınan teb iği kebir ıakfından iiç dükk~ "rıı 
Beri in 14 A. A. Alman la uzun çarşıda mahre1111, 

tebliği, Alman bahriyesine camii v11kfıııdan dükkarı16 l 
mensup bulunan gemilerin Aras meydanı civarında ~ 1

PQ 
mühim muvaffakiyetler elde dan camii VdkfınJan dii~ ~k2 
ettiğini denizaltı gemileri ta ve arsalaı ın 940 mali yılı 1 

rafında bir kaç ge-miniıı kıy ları açık arttırmaya çıkıl ~c 
metli hamulelerilc birıikte mışhr. İhalesi 25 per.;ıeJllj& r 
Alman ıiınanlarına getirildi günü saat 14 de vakıfla r 
ğini, Almaıı tayyarelerinin resinde icra olunacagıo it 
lngilterf" üzerinde uçarak ta} vakıflar idaresine ınürac' 
yare ve den'z üslerini, silah ları ilan olunur. 
fabrıka arını bombardıman ey Elb•s~ ayakkabı 
lediğini, 5 geminin hasara k 
uğrayarak bir geminin de ba yaptırılaca 
brıldığını, şimali Almanyaya (Kırıkhan Eğitmer. t(tı~ \~ 
hücum eden duşmaıı tavyart! Müdürlüğünden) ~ 

" l) Kurs namzetleri içio\ e lerıniıı bazı şehirlere bomba ~c 
lar atarak bir kaç kişinin ö takım elbise ile (9l) çift s 

kabı açık eksiltmeye çı~' lümune sebebiyet verdiğin bil O 
dırmektedir. mıştır. Eksiltme 22,7,94 f, di 

1 1 2artesi saat 10 da Kırı~ 
ta yan tebliği belediyesinde yapı laca ktı'' 

Rom 14 A. A. ltalyan 2) deh er takıııı eıbise~ ~ 
resmi tebliği İtalyan donan· muhammen fiatı (12) aY8 

rnasmın bır İngılız denizaltı bının (3) liradır. ıJı ~ 
gemisıni batırdığını ve• bir 3) Muvakkat teminat ~ tc 
İtalyan denizaltı gcnıisiııinde , de 7 5 <lu '" d ~, 
üssüne dönm adiğirıi bildirmek' 4)' Şartname Kurs Mii '" ~ı 
tedir. lüğünde gnrülebilir. bir 

aktf Mülkiyeti ilarıı 
Muhammen f\fovak~' 

·ıı' bi ı tapu kıymetı ıerıu 
~' L. Cinsi Vakfı No: Mevkii Lira Kr. Lirn O- "t 

ArsaKurmalı mescidi 3,441 Affan cadde':ii 120 00 9 1' 
Arsa Kantara camii 4,1252 Şirince mahallesi 50 3 1' 
Arsa Şeyh Mehmet camii 5,1218 Şf-'yh Mehmet Nlahallesi 50 3 ~ 
Arsa Şehy Mehmet camii 5,1777 Usmaniye Mh.Affan cadd .. si 200 15 ,o ~' 
Arsa Tüveyr oğ. Mesc. 5,9~0 Sofular Arap Mahallesi 100 7 o-' 
Arsa Halebi Osmaniye C.4,1188 Dut dıbi Mnhallesi salıa 400 30 1' 
Arsa Şeyh kubbe tekke. 4. 1852 Knnn vat urap ınahalt,. 50 3 1' 
Arsa Sofular camii 4,1961 SC'fnlar mahallesı 50 3 ' l1 
Arsa Halil ağa camii 2,99 Şirince nıahallesı • 20 1 '~ 

,, " 2,107 Kanavat İslam Mı:6. 100 7 tx 
H. Süleyman davut 3,878 Kantara mahallesi 200 15 1. 
Sadık Ef. Mescidi 4,91 Cuwiı Kebir mahallesi 100 7 ~ 
Şeyh Ali camii 4,1802 Rekkebiye mehallesi 60 '4 E 

" 4,1803 25 1 ı' 
Y k d 1 14 " · k f ·" k 1 ., "lk" · k 1-arıl~.'. u an a yaıı ı perça va ı g.ıyn tıı ·ıı u un mu ıyetı açı· arthrmaya çı~ I' 

tır İhalesi 24,7 ,940 çarşmlı..ı gunü saut 1 > te vakıflar ıd ıres nde yapılacağ ı ııda0 
teklildrin vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 
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Selim ÇF LENK Şarkın ses Kralı Abdülvah· 
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