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Müdürü adına gönderilmelidir 

ilanların her kelimesinden 
5 kuruş alınır ücret peşindir 

.. .... Selim ÇELENK 
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Almanya Holanda 
ga teminat veriyor 
Fakat Holanda, bu temi
nata rağmen bütfin müda

faa tedbirleriııi aldı 
Belçika ordusu Belçika topraklarını 

vatanı ölünceye kadar müdafaa edecek 
Berlin 15 A. A. - Al- beraber, Holandadaki ciddi 

tnan hükumeti, Holanda ve müşahitler emin bir memba· 
Belçikaya y~niden teminat dan verilen aşağıdaki habe· 
Vermiştir. Bu teminatın şek- re büyük bir ehemmiyet at
li şudur : Fransa ve lngil • fetmektedirler. 
tere Belçika ve Holandanın Bu haber şudur : 
bitaraflıklarına riayet ettik- Holaada ve Belçika, Al· 
leri müddetçe Almanya da- manyanın lng~ltereye k~rşı 
hi bu iki memleketin bita • tayyare ve denızaltılarla şıd · 
taflığına riayette devanı ede detli hücumlar yapmak husu 
cektir sundaki planlarından haber 

· dar edilmişlerdir·~ Berlin, Ho 
Amsterdam 15 A. A. - landa ve Belçikanın Alman 

~}.lmanyanın Holadaya ver tayyarelerinin bu memleket· 
oıji teminata rağmen, Ho ler üzerinden uçmalarına ve 

da h ükiimeti müdafaa ted denizaltıların da kara sula 
ortlerini tamamlamakla meş· 
tibldur. Ht:r tarafta humma
Pı!~ir askeri hazırlık devam 
e.ıuyor. Holandada umumi 
dlf erberlik sona ermiştir. 

1 ha Brüksel - Belçika milli 
.:dafaa nazıra General De

a is, Belçika ordusunun vazi
ıJ :eti hakkında radyo ile iza· 
u~ t•t vererek demiştir ki : 

ı, 11 
- Ordumuz f ev kala 

i! müsait. şartlar içinde mü
tfaa tertıbatını almıştır. 

./atanı ölünceye kadar mü -
Jafaaya azmet.,ıiş bulunuyo 
".:Z. " 

Sala!ıiyettar kaynaklar -
:an Belçika ve Holanda 
•akkında hiç bir şey öğre 

" Hnıesi mümkün olmamakla ., 
EN SON DAKrKA 

rında sığınmalarına zaruret 
hasıl olduğu takdirde bitaraf 
lıklarının imkan vereceği de 
recede müsamahakar davran 
malarıııı kapalı. bir . lisanla 
istemiştir. 

Almanlar bu suretle Ho 
landa ve Belçikanın bitaraf 
lığını açık bir surette ihlal 
etmiyeceklerini fa1'.a t tdyya 
relerile denizaltıları hakkın 

da çok şid lt li bir hattı ha 
reket takip edilmemesi icap 
edt>ceğini ilave eylemı~ler 
dir. 

Buna verilebilecek bir 
tek cevap vardır. Bitaraflı 
ğın mümkün bütün vasıtalar 
la ve her manasile muhafa 
zası icap eder. 

Alman teminatı 
Şüpheli bir vpzigettedir 
Belçika ve Hollandaya ancak şifahi 

teminat veriliyot , 
A.rnsterdam 19 A.A.- Alman hükumetinin Berlindeki 

~cl_çika ve. Holanda sefirle~i ne~ ver? iği şifahi . te?1i~at şl:p 
eh görülmektedir. Bu şıfahı temınatı samımı bır no 

~~ takib edecek, yalnızitH itler Belçika Kralı Leopold 
'e lioianda Kraliçesi Vilhelminaya bir mesaj göndere!· 
Ctk ve bu mesaj neşredilmiyecektir. 

Musolininin bir nutku 

~ Rorna16 A. A.- Venedik ünivt-rsitesini ziyaret eden 
t ksolin;, kendisini alkışlayan üniversite talebesin~ bir nu· 
\ı söyliyert>k demiştir ki : 

11 
" Faşist usulü üzerine rahat rahat çalışınız ve hazırla 

~ •nı7.. İhtiyaten tefekkürlerinizi de kitaplarınızın ycrnına 
. /~1Yunuz. Eaşist sulhu korkak bir sulh değil, silahlı bir 
~ htur . ,, 

at Mi_isadere edilen harp kaçağı eşya 

~l ikil~ndra 16 A. A. - Harbin başlangıcından teşrin 
: 'itl\cı haftasına kadar, lngiliz donanmasının Alma~yaya 

8: ~23 ol~rak müsadere ettiği harp kaçağı ""eşyanın mıktaı ı 
bın tona baliğ' olmu~tur; 

Vali ve ; Mebuslarimız 
Müf effişimiz l Yarın Anknraya 
Ge kı··b·· .. l gidiyorlar~ nçspor u unu H . 1 ~ . d . 

• • atay . vı ayetın c.n seçı-
zı! a. ret etbler len mebuslarımız yarınki 

Alman 
tayyareleri 

Paris Üzerinde uç· 
mak istedil~r 

Valımız Sayın Şükrü Sök- ekspresle Ankaraya gide· 
m'!nsüer ve Parti Müfettişi.- ceklerdir. PRrİs 15 A: A. - Havas 
miz Profesör Hasın Reşid Parti Müfettişirniz Profö· Ajansı bildiriyor : 
Tankut, evvelki salı gunu sör Hasan Reşid Tankut Alman tayyarelerinin son 
sabahı saat 10 da Gençspor da yarın Ankaraya hareket günlerdeki faaliyeti göze 
klübünü ziyaret etm İş, klüp· etmek u'"zere du"'n buradan • k d d çarpaca erece e artmıştır. 
lüler tarafından coşkun teza· İskenderuna gitmiştir. Me· 

1
Bu tayyareler bilhassa cep· 

huratla karşılanmı~lardır. buslarımız pazartesi gunu he gerisinde fuliyette bu· 
Sayın Müfettiş ve bundan toplanacak olan Büyük Mille lunmaktadırlar. Cephedeki 

sonra Valimiz gençlere ' hita· Meclisine iştirak edecf"k · askeri vaziyete tamamile ha 
ben spor ve gençlik hakkında lerdir. va harbi hakim bulunmakta-
birer lronuşma yapmışlar ve Mebuslanmıza iyi yolcu- dır. 
alkışlanmışlardır. Klüplüler luk diler, yüksek vazifelerin- Alman tayyarelerinden 
milli oyunletr oynamış, spor de muvaffakiyetler temenni bir kısmı dünkü sah gunu 
gösterileri yapmış ve takdir ederiz. saat 4,20 de Paris üzerinde 
olunmuşlardır. Belediye Meclisi uçmuşlardır. Bir keşif hare· 

Vali ve müfettiş saat 12 k t• ld ğ 1 l b bugün toplanıyor e ı o u u an aşı an u u • 
ye doğru yine gençliğin te· ·· · t hl'k · t' B l d" M r . b .. çuş uzerıne e ı e ışare ı 
zahurları arasında klüpten e e ıye ec ısı ugun verilmiş, ve bir saat sonra 
ayrılmışlardır. Antakya genç- sa.~t 16 da toplanarak bütçe t eh!ik~nin geçtiği ilan edil· 
liğine ve spor harek~tlerine muz~keratma devam ede· miş\İr. Düşman tayyareleri 
karşı Valimiz ve Parti Mü· cektır · dün de Paris üzerinde uç • 
fettişimiz tarafından gösteri- muşlar ve hava müdaf11a 
len bu samimi ve değerli alakcı güzel intıbalar hasıl et . toplarının ateşile geri çekil· 
klüp ve şehir muhitinde çok miştir. meğe mecbur olmuşlardır. 

'T'. •• k • • • •~Alman tayyareleri ber mu· 
I ur ıyenın sanayzz, t~d Belçikanm ~itarafhtını 

hıçe sayarak Belçıka toprak 

Ordusunu teçhiz edebilir ·1arı_ üzerinden g~dip geımtk 
. • • • ,.. • • tedırler. Cephenın Ron mm• 
Bır İngılız askerı· muharrırı Polonyada takasında da hava faaliyeti 

bulunmıyan şeyin Tüı·kiyede bulunduğu artmıştır. 

nu söylüyor ---------
bütün lngiliz askerlerinin hay· 
ranh~ı.ıı kazanmış ve büyük 
harpten sonra bir devlet ada 
mı olarak hayatı en büyük 
alaka ile takib edilmiştir. 

Deyli Ekspres,, yazıyor: 
Türkiye ile karşılıklı bir 

yardım paktı imzaladık; Türk 

yardımının kıymeti nedir.? 
Türk ordusu geçen harp 

te şiddetli ve kahramanca 
dövüştü. Fakat bu ordu 
garbi Avrupa nıiyarları ile 
ölçülecek olursa, pek kudret 
li değildi. Modern Türkiye 
nin yaratıcısı modern Türk 
ordusunun da yaratıcısı ol· 
du. 

Kemal Atatürk,yahut söy 
lendiği gibi ndece Kemal 
Paşa Harbi umumide Alman 
yanın mağlub ola~ağını ev· 
velden kestirmişti. Fa"at 
muvaffakkiyetine linanmad:
dığ' bir harbin en iyi komu 
tanlarıııdan biri oldu. 

Çanakkalede bizi mağ

lub ede:ıdi. 
Harbetmekte olan Türk 

ordusunun Osmanlı devbti· 
nin boZ\•kluk ve ataletinden 
müteessir olduğunu anlamıştı 

Falkenhayn gibiAlman askerile 
ri I'ürklere . Prüsya askeri 
kudretıni vermek istedilerse 
de Türk zihniyetini anlıya· 
madılar . 

Harpten sonra Kemal 
tatürk hem devlet hem ordu 

yu yeniden kurdu.Avrupa usul 
leriııe göre umumi askerlik 

l 
kanununu ilan ederek gayri 
muntazam birlikleri kontro 
lü altına aldı. 

Anadolunun istilası ya· 
rathğı aleti mihenge vur
mak fırsatını \"erdi. Ordu im 
tihanı g .. çti. Su\h gelince 
subaylar için mekteplar açtı 
kurmay mevkilerine emel 
besliyenlerin iyi yetişmesin· 
de ısrar etti. Unlara harp te 
orisini tahsil ettirdiği kadar 
askerlerinin bakımına da e· 
hemmiyet vermeği öğretti 

O bu yeni orduyu mo· 
dern nakliye ve iyi muhare 
be vasıtaları ve mükemmel 
silahlarla teçhiz ederek ma· 
nevra kabiliyeti yüksek bir 
halde yetiştirdi. 

Ayni zamanda modern· 
bir sanayi sistemi tesis etti. 

Zira o biliyordu ki sana 
yisiz hiçbir ordu harbedemez 

Polonyanın mahrum oldu 
ğu şey bu idi. 

Türkiye ona maliktir. 

Türkiye ve müt
tefikler 

Deyli Telgraf askeri mu· 
harriri yazıyor. 

Türkiye ile paktın her· 
kes tarafından ıyi katşılanma 
sı icab eder. Fakat bilhassa 
Türklere karşı kuvvetli bir 
saygı ve muhabbet besliyen 
muharip kuvvetler bunu fev 
kalade sevinçle kdrşıhyacak 
}ardır.Büyük Harp bizim bu 
duygulanmızı zerre kadar 
değiştirememiştir. 

Husueile Kemal Atatürk 

İnanıldığına göre eğer 
vatanına karşı vazifesi ken· 
disini menelmeseydi, lngifiı: 
ordusile memnuniyetle dövü 
şecekti. 

İngiliz ordusu yalnız ke· 
male karşı saygı hissetmiyor 
du, Türk askeri de yılmaz 
ve temiz bir muharip sıfatile 
daima hayranhk kazanmıştır. 

Atatürkün yeni Türkiye· 
yi müreffeh ve müstakil bir 
devlet halinde kurmak için 
iktisadi ve siyasi uhada ne
ler yaptığını herkes biliyor. 
Onun Türkiy~yi harp ordu· 
larımn parçalanmış bakayuı 
ile kurtarışı akla durgunluk 
verici bir başarıdır. Fakat 
bunu yaptıktan sonra derme 
çatma malzeme ye emniyetle 
iktifa etmemiştir. Türk ordu 
su Türkiyedeki herşey gibi 
en yüksek bir derecede mo· 
dernleşmiş ve yeniden orga 
ni:-e edilmiştir. 

Kudreti yalnız cesaret üze 
rine değil, her rütbedeki u· 
kerin anlayış ve kendi 
kend\ne kareket kabiliyetine 
bağlı olan modern bir ordu 
det bunun nıana~ı ço~ büyii~: 
tür. 

.ı 
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/laf tanın politikası 
Cephelerde yeni birşey yok - Holanda 
ve Belçika biraz nefes almış gibidir -
Rus - Fin münasebatı gerginleşti -
Münib suikasdının akisleri devam ediyor 

Geçen dört gün içinde 
siy~si ve askeri vaziyet üze· 
rinde fevkalade bir deği~ik
lik kaydedilmemiştir. Cephe· 
terde mah 1ud ateş teatisi 
devam~etmiş ve yalnız bir 
Alman piyade taarruzu Fran· 
sız kuvvetleri tarafından şid
detle karşılandığından Al
manlar mühim zayiat vererek 
geri çekilmişlerdir. 

Holanda ve Helçik l tara
fından ileri sürü:en tavassut 
teklifi bir netiı.:e vermemiş
tir. lngiltere ve Fransa, bu 
müşterek tavassut teklif ine 
verdikleri cevapta,harbe se· 
bebiyel veren hadiseleri bil· 
dirmiş VI! suçlunun Almanya 
oldugunu izah ederek bir hal 
ve tesviye için lüzumlu olan 
unsurlar hakkında teklifler 
bildirildiği takdirde bunlaruı 
da ehemmiyetle tetkik olu· 
nacağını vaid eylemişlerdir. 

Holanda ve Belçika asker 
1 

hazırlıklarım ikmal ederek 
hudutlarında ınülıim kuvvet· 
ler toplamışlardır. Mamafih 
Almanya, Holandaya yeniden 
teminat verdiği ve beklenen 
Alman.taarruzu ~yapılmadığı 
için bu her , iki memlekete 
de nisbi bir sükun getir· 
miştir. 1 

Rusya ile'_ Finlandiya ara· 
l sında Moskovada cer~yan et

mekte olan müzakereler dur· 
muştur, 

Gelen haberlerden anla
şıldığına göre, Rusların ağır 
tekliflerini kabul edilemez 

Bayram güzel geçti 
' Şekerbayrnmı dün sona 

ermiş, resmi daireler, mek· 
tepler bugün açılarak tekrar 

:çalışmağa başlamıştır. 
Bayram çok güzel ve 

ılık bir hava içtnde geçmiş 
halk kırlarda neşe ile eğlen· 
mlştir. Bayram münasebetiyle 

~ komşu vilayetlerden şehri· 
mize yüzlerce ziyaretçi gel· 
miştir. Bilhassa Mersin --
İskenderun trenleri bu mü· 
nasebetle çok kalabalık olmuş 
fazla vağoıı bulunmadığı için 
yolcul~r Lu seyahatlerini 
ayakta ve sahanlıklarda 
geçirmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Müessif bir ölüm 
.,Merhum Asef Tosyalının 

0

eşi ve Erkek Lisesi ... Türkçe 
öğretmeni arkadaşımız Remzi 
Siliözün annesi Bayan Nuriyt: 
Siliöz müptela olduğu hasta· 
hktan kurtulamıyarak hayra· 
mın ikioci salı günü \lefat 

- etmiştir. 

1 • Kederli ;. ailesini taziye 
eder, nıf'rhuma tanrıdan 
mağfiret dileriz. 

Kuyuda boğulan kız 
Reyhaniye kazasıııın Tel 

y~t köyünde Hanifi Hüseyn 
i{ızı 15 yaşlarında Sabiha 
koyün kuyusundan su çeker 
ken kazaen kuyuya düş 
müş ve boğulmuştur. boğul· 
ma hadisesi etrafında tahki. 
~~! . yapılma~ta~!r= 

bulan Finlandiya hükumeti, 
her türlü ihtimale karşı ha· 
:ı:ırlıklar·ını ikmal etmiş ve 
Rus hududuna yedi fırka 
asker toplamıştır. Bütün Bal· 
tık devletlerini, müttefikleri 
ve Amerikayı d ·ı alakadar 
eden bu meselenin vahim 
neticeler tevlid etmesinden 
her an endi~e edilmektedir. 

Münihte Hitlere karşı ya· 
pılan suikasdm akisleri devam 
etmektedir. Alman matbuatı 
bu suikasdı de İngilizlere 
hamletm~k istiyorsa da, umu 
mi vnziyeti vukufla izah 
edebilenler, bu suikasdın 
bizzat Nazi partisi mensup· 
!arından bugünkü gidişi be
genmiyenler tarafıııdan yapıl· 
dığı kanaatinde ittifak et· 
mişlerdir. 

Alınanlar ikinci 
bir müdafa& hattı 
inş::t edecekler 

Roın1 15 A. A. - Avus 
turya hududundaki emin bir 
kaynaklan haber verildi7ine 

.:> 

göre, Alman a'ikeri kuman. 
danlığı, kış mevsiminde Zig 
frid hattının gerisinde ve 
60 - 70 kilometre mesafe
yi kaplıyacak olan ikinci 
bir müdafaa hath inşası im
kanlarını tetkik etmektedir. 
Bu tahkimat sisteminin bu 
güne kadar cereyan eden 
muharebelerden elde edilen 
neticelerle tanziw olunan 
yepyeni bir şey olduğu söY. 
lenmektedir. 

.Afyon, Seyhan ve 
KocaeH mebusları 
Bayram ·tatilimü~beti

le 'Afyon mebuslarıııdan Ce 
mal, Seyhan mebu slarından 
İbrahim Mete ve Kocaeli me 
busıarından Ali şehrimize 

gelmişler ve Turizm oteline 
inmişlerdir. Sayın mebusları 
mıza hoşgel<liI er deriz. 

Büyükburç köyiin
de bir cinayet 

Büyükburç köyündı::n Şa· 
hooğlu köy bekçisi Sabit ile 
arkakaşı Garip ve kardaşı 
Nayif adlı üç kişinin Alven 
küyünden derviş oglu İbra · 
himi çifte ve tabanca kurşu 
nile öldürdükleri te~bit edil
miş ve katiller yakalanarak 
evraklarile birlikte adliyeye 
verilmişlerdir. 

İlan 
Hükumet devairinin .kışlık ; 

yakacak odun ihtiyacı ; aza·~ 
mi 60 a'sgarı 30 ton olmak 
üzere münakasaya. kcmulmuş 
tur. 

ıhale bu ayın lOunda yapı· 
lacağından talip olanlar şe· 
raiti anlnmak üz~re 15 lira 
teminat akçasile defterdar· 
lık dairesinde müteşekkil ko 
misyon mahsusuna müracaat 
~tmeleri ilan olunur. 

Açık arttırma 
ilanı 

Antakya icra me
murluğundan: 
Bir alacağın temini istifa

sı için haciz altına alınıp 
paraya çevrilmt":sİne karar 
verilen ve tamamına üç eh· 
li vukuflar marifetile 7500 
lira avra kı nakliy~ kıymet 
takdir edilen Çekmece mm· 
takasında kain 60 No.lu de· 
ğirmen bir ay müddetle açık 
arttırmaya konmuş olup 8,12 
939 Ta. raslayan cuma günü 
saat 8 - 11 kadar Antakya 
icra dairesinde açık arttır
rnasi yapılacaktir. · 

Gayri menkHle takdir edi 
miş olan luymetin yüzde 75 
ini bulduğu surette alıcı na 
mına ihale edileceği aksi 
takdirde son arttıranın te· 
ahhüdü baki kalmak şartile 
arttırma 15 gun müddetle 
temdid edilerek 22)2, 939 
Ta. raslayan cuma günü ay 
ni saat ve mevkide yapılacak 
olan ik;nci açık arttırmada 
dahi yukarıda yazılı bedel 
elde edildiği halde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tev 
fi kan geri birakılacaktır. 

Satış peşin para iledir. 
arttırmaya girmek isteyenler 
gayri menkulün mukadder 
kıymetinin yüzde 7 buçuk 
nisbetinde pey akçası veya 
ulusal bir bankanın terıı inat 
mektubunu vermek iktiza e· 
der. 

Hakları tapu sicilile sabit 
olan ipotekli alacaklı !arla di 
ğer alakadarlarm ve irtifak 
h'1kkı sahiplerinin bu hakla 
rını ve hususile faiz ve mas 
rafa dair iddialarını ilan ta 
rihinden itibaren 20 gün zar 
fıuda icra dairesine bildirme 
leri bildirmedikleri takdirde 
satış bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. 

Gayri menkulünevsafı 
Mevzuubahis gayri men 

menkul Antakyanın Çekmf'· 
ce köyünde kain 60 No. lu 

bir bap değirmenden ibarettir. 
Kendisine ihale olunan 

kimse derhal veya verilen 
mehil içinde parayı vermez· 
se ihale kararı fesh oluna· 
rak kendisinden evvel yüksek 
teklifde bulunan kimseye ar 
zetmiş olduğu bedelle alma 
ya razı olursa arttıran ol· 
maz veya bulunmazsa 15 gün 
müddetle tekrar arthrmaya 
çıkarılıp en son arttıranrn 
üstünde bırakılır . ve iki ih a 
le arasındaki fark ve geçmiş 
gün için faiz yüzde 5 nisbe· 
tinde hisabedilerek ayrıca 
hükme hac~t kalmadan dai
remizce tahsil olunur ve 
gayri menkulün müterakim 
vergisi ve sair masraflarile 

. r~sumu dellaliyesi alıcıya 
aıttır. 

0.Jha fazla malumat almak 
isteyenler ilan tarihinden iti· 
baren dairede açık bulun .fo 
rulacak şartname ile 939, 
1456 No. lu Dosyasına mü· 
racaatla icabeden malumatı 
almaları ilan olu11ur. 

Kayıp tasdikname 
1917 - 1918 ~ıırihinde An 

takya idaresinden almış ol· 
duğum şahadetnamemi kay
bettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü olmadı 
ğını ilin ederim. 

S!tkı Beyzade 

- !il» 

Mille mektepleri 
16 ikinci teşrindt-1 açılıyor 

1- Vilayetimizde okuyup yaz B, Merkez Namıkkemal oku-., 
ma bilmiyen vatandaşlarımı !unda '~, kadın A, '2, kadın ' 
za en kısa zamnnda okuyup erkek a, Belan nahiyesi'mer ı 
yazma öğretmek üzerinJe kez okulunda ·2, erkek~, ar ' 
bütün vilayet dahilinde mü· suz nahiyesi merkez okulun 
teaddit Millet mektepleı i der da '2, erkek a, Karaağaç 
saueleri açılmıştız. okulunda '1, erkek a, Ekber 

1 - Bu dersaneler 16 köyü okulunda '2 erkek a 
H ' ' 

ikinci teşrin 93~ dcırı 16 murt aymeseki köyü okulunda 
1940 tarihine kadar devam '1. ~rkt>k a, Ethup k 3yü ok 
edecektir. unda 'l, erkek a, Karahüse· 

3 - 16 - 45 yaşındaki yinli köyü okulun<la '1, er· 
okuyup yazma bil niyen va· kek a, Karayılanlı köyü oku 
tandaş!arın bu mektedlt!re lunda 'l' erkek a, Kilisaönü 
devamları talimatnamesine kö) ü okulunda '1, erkek a, 
tevfikan nll'cburidir. Devitin Abacılı Uğur köyü okulunda 
etmiyen vatandaşlar hakkın '1, erkek a, Müftüler köyü 

okulunda 'l, erkek a Nerkis 
da takibat yapılacaktır. lik köyü okulunda • ı ', erkek 

4 - Nerelerde kaç der· a. Akçalı köyü okulunda '1 
sane açıldığı aşağıda göslı!· ' 
rilmiştir. erkek a, Çakallı köyü oku· 

lunda 'l, erkek a. 
A, dersaneleri hiç okuyup C Reyhaniye kazasında: 

yazma bilmiydn: B, dersaııc Merkez okulu~da '1, kadın 
leri biraz kuyup yazına bi· '2 k k H a, , er e a, amam na· 
tenler içindir. Vatandaşların hiyesı merkez okulunda ·ı 
kendi mıntakalarrndaki okul k k ' er ·e • a, Yenişehir okulunda 
lara müracaatla hemt-n kayıt k , 1, er ek a, Ayrancı köyü o 
larını yaptırmaları. k 

5 - Mıllet mektebi dersa ulunda ,1, erkek a, Keli kö 
yü okulunda ,1: erkek a, Bel 

neleri açıl<tcak okullar; iane köyü okulunda ,1, erkek 
. A - Antakya merkez: a, Karahöyük köyü okulunda 
ismet paşa okulunda (l) k k 

kadın A ll) erkek A dersanc '
1
be' _e H:~sa kazasında: j M 

si, Gazipaşa okulunda (i) ka Merkez okulunda ,2, erkt fıcııt 
dın A, \l) erkek A, . r eyz i a, Ak bez köyü okulunda 1 glll 
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çakmak okulund (1) kadın A, erkek a, Tiyek okulunda :1: 
\2)erkek,A,Ulkü ilkokulunda (lJ er kez aı Söğüt okulunda'l, 
kadın, A, (1) trkck A, <..um erkek a, ., 
huriye! okulunda (1) kadın E Yayladağ kazasında:'. 
A, \1) erkek A, lstıklfıl oku Merkez okulunda ,1, erkek 
lunda {lJ kadın A, (1) erkek a: Bezge nahiyesi okulund"cıJ' 
A, 23 temmuz okulunda (2) ,1, erkek a, Kışlak nahiyesi. 
kadın A, Hatay okulunda merkez okulunda .1 erkek ~ 
\2) cı kek A, Antakya m eı · F - Kırıkhan k~zası mer 
kez ceza evinde (2) eı kek A. kez: , 1, kadın a, ,2, erkek a , 
S~veydiye nahıycsi mP.r· Aktepe nahiyesi merkn oku M 

kezinde \1) ukek A, ~eyh !unda ,1, erkek a, Hacılar kö 1 
köy rıahiyes111<le (1) erkek yü okulunda , 1, erkek a, De" s 
A, Harbıye Nahiyesi merke Iibekirli köyü okulunda I İlk 
zırıde (1) erktk A, Karsu erkek <ı, Karaınankaşı kÖ;ü 

1
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nahiyesınde (l) erkek A. tlabı okulunda ,1, erkek a iu 
troıı nahiye~i:ıJe (l) erkek G - Dörtyol kaza~ı mer "'e 
A, Avakıye köyünde (1) er- k,.z: , 1, kadın a. ,1, kadın Z 
kek A, Aydı köyü okuluııda B,P&yas nahiyesi merkez oku 
(1) erkek A, Menguliye köyü lunda ,1, erkek .... a, Ocaklı na 
okulunda (1) erkek A,Soru hi}esinde ,1, erkek a, Erzin 
köyü okulunda (l)_erkek A, nahiyesi okulunda ,2, erkek 
Cunta köyü okulunda (1) er a, ôzerli köyü okuluıı<la ,1, 
kek A, ~ubuhiye köyü oku erke.< a, 13üyükçaylı köyü 0 

~~~:a \l) erkek A, Çaksuuıye kulunda ,1 , erkek a Küçük 
., okuluı~~a. (l) erkek A, çaylı köyü okulund~ ,1, kaclıtl 

Karbeyaz koyu okulunda (lJ K , k .. .. k 1 d 
k k 

, a, uzucuıu oyu o u un a 
e ı e A, I ule}l Humbalas ı 1 k k K k.. k .... 
k

.. .. k l d (l) k k A , , er e a, ara ose oyu 
oyu o ·u un a er t· k 1 d 

A 
. h· k ·· .. k l J . ' o u un a ,1,(-rkek a, Sanma· 

rap aı ı oyu o u un a (1) k .. .. k I d 
k k A H 

.... ' zı oyu o ·u un a,1, erkek,• 
er e , ayııu Koyu oku· 6 B .. ·l.. · .ı A • I · 

d 
u un ıuare amır t~rı 

luı~ a (1) erkek A, dersane mizin bizzat alakadar ola· 
len . cakları Millet mektepleri tat 
B - lskenderun kazasındu: dersanelerine bütün vatan· tıı81 
Merkez Mithatpaşa okulu'l daşların muntazaman devarfl lır. 
~) kadın A, tl) kadın !arı katiyen arzu olunur . 

ilan ı İlan 
Vakıflar müdürlüğünden: 

Büyük camii harimindeki es- Vakıflar Müdürlüği.inden: 
k fi Süveydiye Nahiyesinin C6 

"İtı 
tas 
lck 
Ve 

hioı 
bit . 
ıc 

ki va ı ar idaresile sıray deyde ve vakıf Cerariye kD 
caddesiıı~e ~~m Ortodoks terinde Halep Maruni kilise 
vakfına aıt dort dlikkkan ve si vakfına ait L>ahçe ve arı 
affaıı c~ddesinde Musevi zi icarları arttırmıya çıka' 
vakfına aıt 6 dükkan ve iki ı nlmıştır. lhal~ 20 teşrini ss' lcıi 
ev ı .. ayıs 940 sonuna kadar ni 939 pazartesi günü vakıf tııt 
kiraya verilmek üzere açık : lar idaresinde yapılacaktıf• ·· 

k 1 ~ 
arttırmaya çt ar ılmıştır. ıha· steklilerin müracaatları ilaı1 kıl 
le 17 teşrinisani cuma günü olunur. llid 
saat 14 tc! vakıflar idaresin· 
de yapılacaktır lsteklilerin yenlerin müracaat etmdd~ trıa 
ve fazla malumat almak isti ilan olunur. i3t 


