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Ştıkrü 1BALCJOGL& 
•Sahibi ve Bas'muharriri . 

[Sayısı heryerde2ikuruş] Cumartesi ---------
Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Hitler beklenen 
nutkunu söyledi 

Bir deniz muha .. 
rebesinde 

Vt.Limiz 
Bu akşam geliyor 
Beş gündenberi Ankara 

dd bulunan Sayın Valimiz 
Şükrü Sökmensüerin bu ak· 
şamki ekspreslf'! lskenderuua 
varacağı haber alınmıştır. 
Ekspres normal olarak sn· 
at 17.15 te İskenderuna gel
diğine göre, Valimizin saat 
19 da şehrimizde bulunma
sı muhtemddir. Kendilerine 
tekrar geçmiş olımn der sıh 

~ 

Almanya kendi arzusile lngiliz er, ltalganın en mo
dern Zl!"hlısınz batırdılar 

Batırılan bu zırh1 ı yalnız Itc.lyanın değil, 

dünyanın en seri ve en modern harp 
gt-milerinden biri idi 

harbe girmiş 

is· 

Hitler, iViusolininin dehasına hayran
Pek yakında lngiltereye sulh akdi 

at· için fırsat verilecekmiş! Lc.ındra 19 A. A. - 1 Batan ltalyan krövazöründen hat ve afiyetlerinin temadisi 
ni dileriz. ., b~f Berlin 19 A. A. _ Rayhiş akdi icin kıymetli bir f1rsat 

'1ığ Meclisi ı.mgünOpera Krol vereceğini söylemiştir. 
Bahriye Nezareti tebliğ edi berhayat kalanlar da 250 
yor : Akdeniz Başkumandan kişi İngiliz torpidoları tara· 
lığının bildirdiğine göre, A- ;~fındıın kurtarılarak esir edil 
vustralya zırhlılarından Sid- miştir. 

Gazi Enstitüsü ta
binanında toplanmış ve Hitler Kont Cigano 
bir nutuk söylemiştir. lebeleri 

ney harp gemisi beraberin - Londra 19 - Akdeniz-
Radyo ile hülasa olarak 

~erilen nutuk şudur: 

Berlin 19 A. A. - D. N. 

Berline gitti 
Bedin 19 A.A.- Alman 

ajansının bildirdiğine göre 
İtalyan Hariciye N.tzırı · Kont 
Ciyano Alman hükumetinin 
daveti üzerine bugün Berli
ne gelıni~tir. Kont Ciyano 
bu akşam toplanacak olan 
Rayhiştağ meclisinde Hitlerin 
söyliyeceği rıutku dinliyecek 
tir. 

de küçük torpidolardan de batırılan " Markoni ,, adlı 
ınürukkep bir filo olduğu ltalyan krövazörü, dünyanın 
hald~ Girit adası civarında en seri ve en yeni modelle
iki İtalyan zırhlısı ile tor . r~nden biridir. B~ ~emi .~y· 
pidolarından mürekkep bir m zam.anda en buy~k sura 
filoya hücum etmişlerdir. te malık ve s~o . nrnrette?a· 

b 
· · d · tı vardı. Gemı 930 stnesın· 

muhare e netıcesın e ltal - d d . · d" .1 · k 
yan zırhlılarından Borte-lmee e enıze ın ırı mış ço top· 

}arla mı1cchhezdi ve İtalya 
batirıfmış, diğeri yaralar.arak bu krövazörlerden ' ancak beş 
firar etmiştir. Kaçan İtalyan taneye malik malik bulunu· 
zırhlısı takip edilmektedir. yordu. 

Ankara 1~ A.A: - Ga· 
zi enstitüsü son sınıf talebe· 
leri Kamplarını ikmal ettik 
!erinden bugiin Ebedi Ş'"f 
Atatürküu muvakkat kabri· 
ni ziyaret ederek taziml~ e· 
ğilmiş ve kabre çelenkler koy 
muşlardır· 

B. Ajansı bildiriyor: Hitler 
b\tgünkü Rayhiştağ içtimaın· 
da kürsüye ge.ıerek harbin 
~ilsıl çıktığını, sebf p 
"e gayelerini uzun uzadıya 
•ıılatmış vu artık bugiinden 
'onra her şeyin sulh yolile 
baUedileceği kanaatinde oldu 
hıııu ilave etmiştir. 

Bu nutukta ezcümle, Maji· 
~ hattmın harp başlamadan 
:\>vel Alman erkfınılHl'·biyesi 
~rafından nasıl yanlacağın dı 
~~şünüldüğünü kaydetmiştir. 
'1ıtler, elde edilt>n bu büyü~ 
~ferin Alman ordusunut. kal 
tarrıaulığı seyasinde olduğum 
~Cri sürmüş ve askerlerin 
b~rp kabiliyetlerini takdirkaı 

Ruz'lıeltin Cüm 
hıırreisliği 

Umurni nüfus tah
riri yapılacak 

Ankara 20 A.A. - istatistik 
Umum Müdurlüğünden bildi· 

1 apo nya rildiğine göre 20 ilk teşrin pa 

R 
J ·~ zar günü yurdun her tarfında 

omanyayı şiddet lngilte ı e ile niçin umumi bir nüfus tahriri yapıla 

Bulgaristaıl 

le protesto etti anlaşmış caktır. 

ır lisanla anlatmıştır. Muh· 
l")'f ı ordu arkauına ve Mare 
'~.ı Göringe nişanlar veril 
ltı11tir. 

1 liitler nutkuna devam1u 
taıya ile temin t.dılen sami· 
~i t\ostluğu ve istihsal ed ' · 
~ n zafer dolayısile hasıl o· 

tı büyük sevinci izhar et· 
~ş keza bu işte k~ndisine 
Uyijk ya:-dımı dokunan Mu 

aoı· J{f• ~ ınınin dehasına hayran ol· 

1 tı Unu bildirmiş ve Almanya 
; d~n. kendi arzusile harbe gir 
~ 'ğıni söylemiştir. 

~ liitler, hıı lihazırda Almaıı 
1
' l'l~dusunun bu büyük zaf t>ri 

~ e etmekle beraber bu3ün 
1 l'l~ zamandan daha kuvvetli 
,ı b· Uğuııu, ordu iaşesinin haı 

~ 
,, 'lıı d '"dd . .. ~ evnmı mu etınce nıu 
11 

i~ftıınelen temin edildigırıi 
,, Ilı "t! etmiş ve Rusya ile At-

ı~; ih~·';Ya arasında çıkacak bir 
, bi 1 afın ancak bir hayal ola-

~i 

•''' dif~ 
~el 

A.~eceğini tebarüz ettirmiştir 
ııı,~a~yaııın artık harp yar· 
•lıp ~'Yetinde olmadığını. Av 
kli a a sosyal bir cemiyet 

tına" · tılt &ıt azmeylediğini ve in 
ere · Qi nın harbe devam etti· 

· takd· •o~l . ırde mahvolacağını 
hn enıış ve sözlerini, Almaı 

ın Yakında lngiltereye su Ilı 

lngiıteredıe iyi kar 
şılandı 

Loııdra 19 A.A.~ Ame 
rika Cünıhurreisliğine Ruz· 
veltin üçüncü defa olarak 
namzet gösterilmesi İngilte· 
rede çok iyi karşılanmıştır. 
Başta taymis olmak ü1ere 
bütün gazeteler, bu netice· 
nin beklenildiğini, Ruz,•eltin 
umumi bir muhabbete mazhar 
olduğunu, şayet başka biri
nanızet gösterilseydi bunun 
Demokratlar i~in bir tehlike 
teşkil edeceğini: intihabatın 
mücadeleli olmasına rağmen 
Ruzveltin kazanacağınıu mu· 
hakkak olduğunu yazmakta· 
dırlar. 

Fransa 
ispanya ile müna 

sebat tesis etmiyecek 
Vişi 19 A.A.- Yeniden 

Fransa ile münasebat tdsisi 
hakkın<Ja lngilterl! tarafından 
yapılan bir teklife Fransa 
hüküınetince verilen cevabın 
hülasası şudur: 

Bükreş 19 A.A.- Alman Tokyo 19 (a.a.) - Röy· iz mirde yağmu~Ia-
ajansı bildiriyor: Bulgarista· ter Ajansı bildiriyor: rın tahribatı 
nın Bükreş Elçisi Romanya "Nişi Nişi,, gazetesi, Asya· 
Haı iciye Nazırını ziyaret e· .la İngiliz ve Fransız nüfu- İzmir 19 A.A.- Gazete 
derek Dobrucadaki Bulgarla zuna artık son verildisrini, lerin yazdığma gör~ bu se· 
ra yapılan mezalimden do Japonyanın bu suretle dür.- ne fazla miktarda yagan yağ 
layı bulgaris~anm şiddetli ya muvazenesini 'temin ey. morlardan dolayı bağlar ol-
protestosunu vermiştir. Bu ! cdiğini ve Japon hükiime· dukça zarar görmüş ve bo
notada, Dohucadaki Bul~ar tinin nihayet Almanya ve zulmuştur. Mahsul vaziy~ti 
köylülerinin hapsedildiği ve İ talya ile de nnlaşmağa mec· vasattır. Hububat hastahk 
bu yüzden mahsullerini kal bur olduğunu fakat lıaliha· larile mücadele için mmtaka 
dıramadıkları bf'yaıı edilerek zırda bu iki devletle anlaş· ya mücadele asistanları gön 
son günlerde Romanya mat- nıasıııın faydasız olncağııu derilmiştir 
buahnın Bulgaristan aleyhin yazmaktadır. Diğer taraftan ihracat 
deki şiddet Japon kabinesinin vaziyeti de iyidir Dün Ma 

li neşriyatı protesto edilmek toplantısı caristana gönderilmek üzere 
tedir. Hariciye Nazırı bu Tokyo t 9 (a.a .) _ Do- 450 ton susam yüklenmiştir. 
m.esele hakkrnda c~d~i t.ah: 1 meyi Ajansının bildirdiğine Antalyada mahsul 
kıkat yapılacağını bıldırmıştır göre, yf"ni Japon Kabinesi vaziyeti 

S l 
T Japon Başvekilinin riyasetin· 

OVge 1.er de toplanmıştır. Kabine, in- Antalya 19 A.A. - Bu 

Runıanyanın 
Balkan paktından 
çekiın~sini iste· . 

nnyor 

giltere, Almanya, İtalya ve sene Vilayetin mahsul vaziye 
Sovyet Rusya ile iyi nıüna- ti çok iyiJir. Her tarafta 
s ·bat tesisi için yt:ni bir for- harmanların kaldırılması için 
ınııt bı.lmuştur. hummalı bir faaliyet vardır. 
-EN SON DAKl':';'K-:-A---·-_.;_-- ---------

Fransa M lngiltere- Lonra - Sovyet lıükume 
.. iddeili hava hücumları 

devaın ediyor ile siyasi münase-bat tesis ti Rumanyanırı Balkan An
etmek için bir kaç şeraitileri tantından çekilmesini gn)'r; 
sürmektedir.Bu şartların başın dostane bir hareket telakki 
da. lngiltı!re tarafından zorla edece~ini Bükreş kükumetine 

.zapt~dileıı Fra~sız filolarının 1 bildirmiştir. Siyasi m;b~fil
ıadesı, Bu mu ad emel erde den alınan malümata gore, 
zarar gören Fransızlara taz· Almanlar Ru.nanya.nn Bal
minat itası gelmektedir. Fran kan paktından çekilmesini 
sa hükumeti bu noktainazar· talep etmişler, fakat Ruman· 
da ısrar eylediğindt:n iki hü ya kükumeti. Sovyetlnin de 
kumet arasında münasebatııı müracaatı iizerine bu husus· 
tekrar başlamasına imkan gö taki Alman talebini reddet· 
rülmmeektedir. miştir. 

11 d lşm n tayyaresi diişiiriildü 
Lond~~ 20 (a.a.) - İngiliz hava nezareti tebıiğ edi

yor: lngıhz tayyareleri dün gündüz Rotterdaın hava mey· 
danıoa ve Bulony limamnda toplu bir halde bulunan mav
nalara bombalar atmışlar ve y,.ryer } angınlar çıkar
m1şlard1r. Tayyarelerden üçü üssün~ dönmemiştir. 
Bombardıman tayyareleri Bremen Türinjen hava mey

danlarını, Bereınen benzin depolarını, Ber~menin şarkın· 
deki cephane ve l ı ·vazım dapolarını şiddetle bumbardı
~an ~tmişlerdir 12~ Alma~ ta~y~resi ile yapılan büyük 
bır hucum muha.re~e snvıs!erıne mensup tayyarelerimiz 
tarafından def edılmış ve bu mubarebr.de düşman, 4 dü 
bombardıman olmank üzere t l tayyare kaybetmiştir, 
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Hatıralar: 26 

"Türk-Sovyet dostluğu,, 
1 

Tarih sayfalarını gözden 
gP-çirirken; Osmanlı devleti· 

nin inhitat sebebini daha ziyade 
Çarlık Rusyasiyle iyi komşu· 
tuk münasebeti tt!s\sine imkan 
bulamıyarak, iki tarafın bir· 
biri a:eyhiııe tev.ctli eden harp 
ve sef~r yarışlarında görüyo
ruz. 

Gerçi; garple şark ara· 
sında muvazene tesisine mü· 
cssir olan Türk vatanının 

coğrafi durumu, çarpışan, bu; 
iki menfaat med ve cezirinin 
ortasında bulunmasından bu 
inhitata amil olduğu göze 
çarpmakta ise de; 

• Daha ziyade: Çarlık Rus· 
yasının sovuk v~ donuk top· 
raklardan, cazip ve ılık deniz 
kenarlarına inebilmek sevda
sının körüklediği ihtiras ate· 
şiyte Osmanlı -Moskof yan· 
gınlarınm parladığını st-zme· 
mekte mümkün olamıyor. 

• .t. 
• 

Osmanlı Türklerinin Av-
rupa ortalarına doğru yayıl· 
ması Moskofların gözünü aç· 
mış, bu hadiseler Rusyada 
Delipetrolların, Katarina ların 
doğmasına ve bunların cezri 
hareketlerle kuvvetli Rus 
Çarlığının meydana gelme· 
sine müessir olduğunda şüp· 

he yoktur. 
Şunu da unutmamak la· 

zımdır ki; bu iki büyük kuv· 
veqTürk - Rus) arasındaki 

rekabet 17 ııci asır ortaların· 

r.. da ba~lamış ve 20 nci asır 
i_etidalarında sona ermiştir. 

• * • 
Rus Çarlığının Osmanlı 

imparatorluğu aleyhine ola· 
rak genişlemesi garp ı-: mper· 
yal\stlerinin dikkatlarını der· 
hal şarka çekmişti, bilhassa 
Hindistan .. imparatorluğunu 
ele geçirdikten sonra bu re· 

• kabet İngiltere, Rusya, Al· 
manya ve Fransa arasında 
<laha ciddi bir safhaya gir· 
miştir. 

tını aydınlatmak için savaşı· 
lan karn günlerin acıklı an· 
larında teessüs ettiR"ini ha· 
hrlamak ve bu iki komşu 
memleketin cihan hususeti 
karşısında kendi emel ve 
prensiplerini tahakkuk ettir
mek için el ele verdikl~rini 
göz önüne getirmek, bu dost· 
luğun bugünkü kuvvetli mü· 
nasebat unsururıu lıangi kay· 
nakten aldığını anhyabilmek 
iı.;in kafi gelir sanıram. 

Her iki milletin istiklal 
tarihlerinin ba~ında gelen bu 
kuvvetli dostluk münasebe· 
tinin sağlam ve samımı 
esaslarını herhangi bir yara· 
hin.ak istenen badisderin 
sarsamayacağı muhakkak 
olarak bir kerre daha anla· 
şılnnş ve buyolda boy öl
çüşüp !ali d~ııemek istiyen• 
ter de :,Jdandıklarını görerek 
husranla rücat etmişlerdir. 

• * • 
Türkiye - Sovyet mü· 

nasebatı bugün cihan efka
rında ehemmiyetle mt-vki iş· 
gal etmektedir. hususiyle 
Besarabya, Bukovina ışga· 
linden sonra bu mesele bir· 
kat daha elıemmiyet kazan· 
mışt!. Fakat; bu dostluk ha
vasını bulandırmak istiyenle· 
rin emellerine büyük Millet 
kürsüsünden yi.ckselen Baş· 
vekilimizin kuvvetli sesi kati 
darbesini indirmiş ve ufuk· 
tarda d alaşım bulutlar dağı
larak ötedenberi olduğu gibi 
Türk - Sovyet dostluk sema· 
sındaki berrakiık bir kerre 
daha dünyaya kendini göster 
miştir. 

Bu eser; Atatürk-Lenin 
dehasının yarahJJ İnönü -
Stalin z~kiısınm yaşattığı 

Türk-Sovyet dostluğudur. 
* * • 

Gelecek yazımızda bu 
dostluğun .iayandığı esasları 
teşrihe çalışacağız. 

Hataylı Şükrü OGUZ 

·s;g,n halkı
mızdan 

Bu yüzde ı, bu devletler 
orasın<la zaman, zaman çıkan 
sava~larda Osmanlıların bu 
işe bulaştırıldıkt veya burada Mühinı bir rica 

YENIGON -
GOn aşırı : 

Bir yoğuıt 
hikayesi 

Dün öğle üzeri uzun çar· 
şıdan geçerken bakkal dük
kanlarından birinin önünde, 
· sıtğ elindeki tC\sı, mütemadi
yen ısırıp çeynediği sol elin 
deki e~ meğin yanına sıkıştı· 
rıp, serbest · kalan eli le fiya· 
tın. sorduğu yoğurttan bir 
kepçe dolusu tadao, " ekşi
miş yahu ! ,, diyerek yüzü • 
nü de yoğurda verdiği vus· 
f& göre değiştirip savuşan 

bir adam beni gayri ihtiyari 
arkasından sürükledi. 

Kepçenin getirdiği yoğurt
la dolan ağzının içinde yü · 
zen ekmeği, dilinin yardlmİ· 
le akıntıdan kurtarıp dişleri 
nin arasına sıkıştıra s\kıştıra 
yürfü.lü ve bir üstteki bakka 
hn önünde durdu. Bu defa 
da beyaz bir nokta bile gö
rünmüyeıı kılh el\nin şeha • 
det parmağını bu .:lükkanm 
yoğurt tenceresine soktu, ağ 
zına götürüp somurdu, tadı
m anlıyamadı olacak bir da· 
ha daldırıp bir daha somur· 
du, tekrar ağzmdaki iki par· 
mak dolusu yoğurtla yık :\<lı
ğı lokmayı yuttu, ekmek haz 
retlerinden bir yen\sini ısı -
rıp üçüncü bakkalın önünde 
durdu; yine kepçeye davran 
dı bir dördüncü bakkala 

' atladı, beşinciden bir par · 
mak daha yaladı, yedinciye 
u~radı, sekizinciden ayrıldı, 
dokuzuncaya vardı. Nihayet 

senirıki pahalı, seninki ekşi 
seninkinde sulfata acısı 
var gibi sudan bahaneler 
bularak yojurt ihtiyacını de· 
fedip, karnını doyurarak ek
m~kten boşalan elini salla -

• J 
ya, sallaya çarşının basın1.1a~ 
girdiği gibi sonundandR aynı 
vaziyette çıkan mübarek.tao;ı 
havaya ata ata savuşup git 

ti. 
Bay 

1 
bakallar, başm?za 

Hırsızlık 
Cümhuriyet mahallesinde 

oturan Osman oğlu şoför 
Süleyman İslahiyede bulun· 
duğti sırada evine girerek ba 
vulunda bulunan 75 lira para· 
sile muhtelif eşyalarının çalın· 
tıgıııı iddia eylemesi üzerine 
yapılan tahkikatta ayni evde 
oturrın sabıkalılardan Ahmet 
Yılmaz tata.ından çalındığı 
anlaşılmış ve suçlu hadiseyi 
müteakip kaybolduğundan 
hakkıı:da takibata başlanmış 
tır. 

Komşu kavgası 

Antakya Hastanesinin. 
aylık erzak ve saire iht•Y 
münakasaya konulmuştur 
nakasa 25 temmuz perşefll 
günü saıt 15 te hastan~ 
müteşekkil komisyon oıarı 
tile icra kılınacaktır. 

İstekliler münakasa gii0• 
den evvel hastane idare5

1 müracaatla tafsilat al(ll8 

ve ihale günü muhammeıı 
delin yüzde 7,5 teminata 
sil..! birlikte komisyona 
ı acaatlara ilan olunur. 

ilan Harabarasmda oturan ha· 
san oğlu Cemil ile komşula-
rmdan fbrahim oğlu Ahmet Vakıflar idaresin.:leıı: 
bahçeye hayvan girmesi yüzün Affan mthallesinde ca. 
den sopa ve bıçakla birbir· kebir ıakfından üç dülckJ 
lerini ve bu sıra,.:la kavgaya la uzun çarşıda mahreıtl~ 

camii vakfından dükkan18 

iştirak eden Cemilin kansı Aras meydanı civarında 
Hatiçe ile Kasım kızı Münire dan camii vakfından dü~ 
nin kollarmdan bıçakl'i yara ve arsaların 940 mali yılı ı 
laodıkları anlaşılması üz~rine ları açık arttırmaya çıkıl 
haklarıııda tutulan evraklari- ..ı 

mıştır. İhalesi 25 perşell' 
le birlikte Adliyeyi! sevk ve günü saat 14 de vakıfları 
teslim e . .iımişlerdir. r<>sinde icra olunacagııı 

Erkek Lise~i tale- c1 vakıflar idaresine müra 
helerini davet ları ilan olunur. 

Ôn~r~~zdeki 23 temmuz ) ilan .. ~ 
salı g_unu ~a?~h saat 9 .. da P.T. T. Umumi müdürlüğoll~ 
merasıme ıştırak etmek uze· İdaremiz~ en aşağı orta (ll~ 
re bütün Erkek Lisesi talebe- mezunu olmak şarti·l~ nıiis' 
terinin lisede hazır bulunma ka ile s•ajiyer alınacaktır. a_ 
ları lazımdır. l~ra verilecek iicretle lll~ 

Sovy et ordusu Buko 
vinada 12 kit o metre 

daha ilerledi 

Londra Bükreşten bildi· 
rildiğine göre, Sovyet kıtaatı 
şimali Bukovinada 12 kil ..>met 
re daha ilerlemişlerdir. Sov 
yetlere terkedilıneyen bu top 
rakların Kızılordu tarafından 
ani surette! işgali Bükreştc 

telaş uyandırmıştır. 

Alınanya Danziııgte 
se:rbest liman kurdu 

Berlin Alman hükume· 

bakaya iştirfıl.- için ararı~ 
vesikalann nevi ve mahll 
vilayet P. T. T. Müdürlli1 den öğrenilir. lmtihafl 
vilayet merkezleriııdelağ 
perşembe günü saııt 9 da 
lanacaktır. Talip!erin e~ 
müsbitelerini tamdtJI' 
Vilayet P. T. T. Md, lii~ 
ne müracaatla isim ve ' 
lerini kayıd ettirmeleri J~· 
mu ilan olunur. 

llalkta 
Bu akşamdan itibar~; 

MO fU'nun SON ,KO 
Heyecan ve sergüzeşt fı 

her zaman bir Bel~diye ça· 
vuşu durdurmanın, bir polis 
memuru dikmenin imkanı 
yolc 1 Artık biraz da siz 1 
kendi kendinizin çavuşu, ka- • 
famzın polisi olun. · 

SEZER 

ti, neşredilen bir kararname 
ile Danzigde Neu • Fahvsser 
denilen bir mahalde ser· 
beı:t bir liman ihdas etmiş 
tir. Bu liman her türlü &'Üm 
rük muamelatı ve rüsumun 
dan muaftır. 

Gündüzde 
Yarından itibaren He' 

rafta rağbet , kazan mı (~~t 
daha kuvv~tli filmi go 
lecektir. Fırsatı kaçırı118 - . ~ 
kumetinden aldığı enı•' ~ 

siynsi ihtiraslara kurban ve- Bayramlarda açılan bay· Londradaki Fran
sız Sefareti rildiği de yine bu ihtiyar ta·ı raklardan bir kısmı eski za· l•••N•elil~•,•:y•a•t•M•üll!dlllü•r~ü--~ı 

rihin sayfalarında okunabil- mandan kalma ve bittabı Selim ÇELENK Loııdra 19 A.A. - Lon· 
mekte<lir. 

1 

bayrak kanunumuza uygun C.H.P. matbasında basılmıştır drad 11 ki Fransız Sdareti hü· 

rine bu gün kapılarını 
k F l. . . t· ı e.' yara aa ıyetmı ta ı 

miştir. lngilteredelri f r•., 
f.. f' d"l cektı mer.a n tas ıye e ı e 

Tarih; bu hazin sayfaları· değildir. Bunlardan kiminin 1 Taklf m/lu··ıkt·yef ;. l• TQAlll 
nı Türk Rus rekabetine ci rengi ve kiminin hacmi baş V j /V.l. ı "· 1.4 
han harbile kapamış, yeni ve 'ka başkadır. Bu bayrakların Muhammen 
ac;ak bir beyaz bayrak tahsis rast gele bir şekilde umumi tapu , kıymeti 

•etmiştir. Çünkü; ihtilal Rus- yerlere asılması hiçte hoş Cinsi Vakfı ..JNo: Mevkii ':Liı a Kr. 
"'yasile ink\lap Türkiyesi bu- bir manzara olmadığı gibi, ArsaKurmalı mescidi 3,44 l Affan cadde.,i 120 00 
şıııa gr.çeııler, bu iki büyük bayrak nizamnamesile de Arsa Kantara camii 4,1252 Şirince mahallesi 5_0 

~komşu milletin menfaatları telif edilemiyecek bir halde Arsa Şeyh Mehmet camii 5,1218 Şeyh Mehmet Mahallesi .50 
d" B k ··b' kt Arsa Şehy Mehwet camii 5, l 777 Usmaniye Mh.Affan c~d~;si 200 

mıı birbirini tamamladığını ır. u ço mu ım no a~a Arsa Tüveyr oğ. Mesc. 5,9YO Sofular Arap Mahalıesı 100 
görüp, bilerek el, ele ver- Sa~ı~ hı.lkımızı? nazarı dık· Arsa Halebi Osmaniye C.4,1188 Dut dibi Mnhallcsi sah~ 400 ~~~ 
mişlerdir. katmGı celbederız. • Arsa Şeyh kubbe tekke. 4. 1852 Kana vat arap ma_hallesı 50 ... ; 

Yirmi bukadar küsür s•· u.zelemız Arsa Sofular camii 4,1961 S<'fnlar mahallesı 50 

ne O• nce bu hakikat Mustafa Arsa Halil ağa camii 2,99 Şirince mahallesi 20 1
7 23 Temmuz bayramı mü- 2 107 K t t laAm Ma6 100 ı 

Kemal-Lenin taraftarından " " ' anava 15 · ı5 
nasebetile gazetemiz pazate• H. Süleyman davul 3,878 Kantara mahallesi 200 

görülmü~ ve çok sağlam e· ıi günü öğleden sonra inti - Sadık f.f. Mescidi 4,91 Camii Kebir .mahallesi 100 / J 
saslara dayanan Türk - Sov· şar etmiyecek, evvelce de Şeyh Ali camii 4,1802 Rekkebiye mehallesi 60 l ~ 
yet dostluğu kurulmuştur· haber verdigimiz gibi, salı ,, ,, 4,1803 ,, ·• 25 kıt''l~ı 

• * • sabahı zengin münderecatla Yukarıda yaıılı 14 perça vakıf gayri nıenkulun mülkiyeti açtk arttırmaya çı Jall 
Türk - Sovyet dostluğu fevkalada bir sayı hslinde tır İhalesi 24,7 ,940 çarşmba günü saat 15 te vakıflar idaresinde yaptlacııgııı 

her iki milletin mukaddera· çıkacaktır. teklilerin vakıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 


