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~~:· ~ M•/l""' {" , .t ~ Milli Şef 
ben iC l l ':.r' e J i Meclis azasını ye-
kö· ~ Sivası şere-t/eııdirdiler meğe davet ettiler 

~ J 
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Ankara 12 - Milli Şef 
zıh M Ankara 12 A. A. - Milli Şef Cümhurreisi İs - u.. Cümhurreisimiz ismet İnönü 
)yü ~ md İnönü bugünkü hususi trenle ve Kayseri üzerin· )t' dün akşam Büyük Millet 
eril i( den Sivası şerefelndirmişlerdir >+ Meclisi azalarile hükumet er 

ırn· ;m---•ı .. -~k~-_..--d~--·--------- kanını yemeğe davet etmiş· 
~i~. Mil i i tısa ve tasarruf lerdir. Milli Şef yemekten 

gylu haffaSl du··n baş 'adı sonra Millet Vekillerile sa· 
l ~ mimi bir haspihaJde bulun • 

,!~~ fler tarafta yerli mallann sürümü artmak muşlardır. 
ta ve biitün kahvehanelerde kahve Berlinde matbuat 

ve çay içilmemektedir mümessilliği 
1 O uncu yerli mallar ve mahsullerimizi vereceklerini 

'iktisad haftası dün başlamış- bildirmişlerdir. Kahvecileri • 
tır Anayurtda 10 seneden· mizin bu vat:ınperverane 
beri tatbik edilen ve çok hareketi j iktisad müdürliiğün 

a· büyük faydaları görülen bu ce memnuniyeti~ karşılanmış 
milli han·ket bu sene Hatay- ve kendilerine teşekkür edil 
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da ilk defa olarak tatbik edil- miştir. 
mektedir. İktisad haftası münasebe 

Milli lktisad ve tasarruf tile mekteplr:rde t~lebelere 
haftası bütün Halayda büyük bu mevzular üzerinde öğret 
bir alaka ve layık olduğu menler t;ı.rafından faydalı 
ehemmiyetle karşılanmış. bü konferanslar verilmeğe baş. 
tün kahve sahipleri kendilik lanmış bulunmaktadır. 
lerinden iktisad müdürlüğü - Sayın halkımızın, milli 
ne müracaat ederek hafta iktisad ve tasarruf hareketi· 
d~vam ettiği müddetçe kah· ni evlerinde de tatbik ede -
vehanel<!rde kahve ve çay rek bir hafta kahve ve çay 
vermiyeceklerini, bu ·1laı ın içmemeğe karar verdikleri 
Yerine şerbet, portakal man J memnuniyetle görülmekte . 
darina ve saire gibi yerli dir 

Belediye 
Meclisi 

Dün son içtimainı 
yaparak dağıldı 
39 yılınm son beş aylık 

bütçesini tetkik etmek ve 
diğ~r bazı müstacel işleri 

görmek üzere içtima müd
deti vilayetçe on beş gün 
Uzatılan Belediye Meclisi 

Valimiz 
Dün şehirde tt:tki

kat yapb 
Valimiz Şükrü Şökmen· 

süer dün öğleden sonra çar· 
şıları dolaşarak tetkikat yap 
mışlardır. Bu tetkikat erna· 
sında kendilerine Belediye 
Reisi de refakat etmekte 
idi. 

dün son toplantısını yaparak 

ak dağılmıştır. 
Meclis evvel akşamki ve 

dünkü toplcsnhlarında rüsum 
ası 

Fransaya 
Neler jhrac edeceğiz 

ın 

45 tarifesi ıi ve bunu takiben 
bütçeyi tetkik ve kabul et

şar nıiştir. Beş aylık bütçe mü· 
v· tevazin olarak 72 bin küsür 

go liradır. 

39 
n• 

Maarif Cemiyeti 
Hatay mümessilliği 

da Türk Maarif Cemiyeti 
ktı 
h~ liatay mümes1iliğine maarif 

nıüdürlüğü mümeyyizi Feyzi 
nal Akdağ seçilmiştir. 

300 fakir talebeye 
d• 
eri 

aı 

Ankara- Ticaret Veka
letinin teşebbüsleri üzerine 
diğer mühim ihraç maddele
rimizin de geniş mikyasta 
Fransız pazarında satışları 
nı temin edecek tedbirler a 
lınmıştır. Bu cümled("n ola 
rak 10 bin lon kuru uzüm, 
5 bin ton incir ve 3bin tonu 
kabuksuz ve 1000 tonu ka. 
buklu olmak üzere 4 biu ton 
fındığın Fransaya ithali için 
Fransız makamları tarafından 
ithal permisi verilmesi takar 
rür etmiştir. 

Ankara - Hükumetimiz, 
Berlin Elçiliğimize bağlı ol -
mak üzere bir matbuat ata· 
şeliği ihdasına karar vermiş 
tir. Bu vazifey~ merkezden 
bir amir ile maiyetine bir 
büro memuru tayin edile · 
cektir. 

9 aylık tahsilat ya· 
rım milyon fazla 
Ankara - Maliye V eka 

leti ikinci teşrinin son günü 
ne kadar olan ilk altı aylık 
tahsilat miktarinını tespit ey 
)emiştir. Bu tespite göre, 
altı ayhk tahsilat 137 mil -
yon 597 bin 903 liradır. 
Geçen senenin ayni aylarıı1a 
nispetle tahsilat yarım mil • 
yon liraya yakın bir fazlalık 
göstermektt.dir. 

Ankara 
Radyosu 

Bulgarca ve Yu -
nanca neşriyata 
bugün başlıyor 

Ankara Radyosunda ya • 
bancı diller serisine Bulgar· 
ca ve Yunanca da ilave 
edilmiş ve dün akşamdan 
itibare:n bu iki lisanla da 
haberler neşriyatına başlan
mıştır. Bu suretle Fransızca, 
Arapça, :Farsçe, Bulgarca 
ve Yunanca olmak üzere 5 
ecnebi füanla neşriyata baş· 
lanwış olmaktadır. 

Fransız sefiri Pa
risten döndü 

Ankara - bir müdJet 
evvel mezuneıı Parise git · 
miş olan Fransanın Ankara 
Büyük Elçisi Masigli hüku • 
metile temas ettikten soııra 
buraya dönmüştür, 

Demir kapılar 

toplanıyor 

Finlandiya cephesi 
Muharebe, bütün şiddetiyle 

devam ediyor 
Ruslar çok ağır zayıat vermektedirler

Taymis muhabirinin cephede gördüğü 
manzara- Rus tayyareleri Finlandi
ya ya tesliın mi oluyor? - Büyük bir 

muhar~be bekleniyor-Ruslar Finlandiya 
hududuna birbuçuk milyon asker yığdılar " 

Helsinki 12 A. A. a~kerlerini çenber ıçıne 
Sovyetler Finlandiyanın şi· almışlardır. 
mal mıntakasma takviye kıta· Diğer tarafta Finlandiya 
ah çıkarmışlardır. Tayyare tayyarecileri, Rus orduları 
bombardımanları devam et- üzerine beyenname atarak 
mektedir. Fakat bu bombar· teslim olacak her Rus t~yya• 
dımanlar o kadar zarar yap· recisine mü~ıim miktarda 
mamaktadır. Ruslar şimdi nakdi mükafat verileceğini 
mevzii hücumlarla iktıf.ı bildirmişlerdir. O tarihten 
eylemekte fakat bu hücum· ı-;onra 16 Rus tayyaresi Fin· 
]ar kendilerine çok pahalıya landiya topraklarına inerek 
mal olmaktadır. Dün bir Finlandiyalılara teslim olmuı· 
hücumda 400 ölü ve yüzler· lardır. 
ce esir vermişlerdir. Hava· Bu yüzden Sovyet hava 
nın çok fena olması, tayyare ordaları başkumandanının 
faaliyetinin inkişafına mani bu mesele yüzünden azledil-
olmaktadır. diği de haber verilmektedir. 

Londra 12 A. A. _ Röy Finlandiyalıların bütün 
çarpışmalarda ve Rus hü· 
cumlarıııa karşı mevzilerini 
temamen muhafaza ettikleri 
Helsinkiden bildiriliyor.} 

ter Ajansınm Finlandiya 
cephesine gönderdiği hususi 
muhabiri şunları yazmak · 
tadlr: 

Cephede düşmanın bu
lundu mevkiden 500 metre 
uzağa kadar ilerledim. Müt· 
hiş bir kış hüküm sürüyor. 
Derece sıfırdan aşağı 20 
dir. Ruslar, Materhayım 
hattı önünde durmuş bir 
ad1m bile ilerliyemiyorlar. Bu 
müstahkem hatta gördüğüm 
manzara akıllara durgunluk 
vercek kadar mükemmeldir. 
Lağam ve kara torpilleri 
tarlasına döııen bu sahada 
Rus ordusunun ilerlemesi 
hemen imlransız gibidir. En 
modern makinalarla müceh· 
hez teşkilatla beraber as\ce
rin kuvveimaneviyesi fevka· 
iade mükemmeldir. Asker· 
ler çok şen ve adete bir 
kış sporunu yapıyormuş 

gibidir. Esirlerden &nlttdı
ğıma göre, Sovfel ordusun· 
da münakalat ve iaşe mese· 
leleri çok fena vaziyet
tedir. 

Helsinki 12 A. A. - Rus· 
lar Finlandiya cephesine bir 
buçuk milyon asker ve 1000 
top yığmışlardır. Rus baş 
kumandanlığı bu mikdar 
askerin kafi gelmiyeceğini 
ve bir mikdar daha asker 
sevkini istemiştir. Rusyanm 
her tarafıtdan Finlandiya 
cephesine asker vr: mühimmat 
sevkedilmt>ktedir. 

RUS TEBLIGI 
Moskova 12 A. A. 
Sovyet askeri kumandan 

lığının tebliğine göre, Kızıl 
ordu dün de İleri hareketi· 
ne devam ederek bir kasa· 
ha ile ikt köyü işgal etmiş • 
tir. Havaların çok fena ol· 
ması, tayyare faaliyetine ma 
ni olmaktadır. 

FINLANDIY A TEBLICI 

e ıbise dağıdıhyor 
İkokullardaki 300 fakir 

da talebeye göğüslük ve bluz 
tevzii ne: başlaıımıştır. Kitabı 
olmıyarı fakir talebelere ki • 

al tap ta verilmektedir. 

Yeni nakil ve tayinler 
ın• Tapu sicil mümeyyizi Sa 
ut dık Bayrı Tarsus tapu sicil 
ga ırıuhafızlığma, Tarsus tapu si 

cil muhafızı İbrahim Canbey 

Ayrıca Fransanın almış 
olduğu kararlar neticesinde 
Fransanın bütün ihtiyaçları· 
m karşılıyabi!ecek b~yük mik 
tarda kuru sezbenin de 
memleketimizden mubayaası 
derpi~ ~dil ıniştir. 

ril~ becayiş edilmişlerdir. 
İçel sıtma mücadelesi ka 

tibi Ferid Türkay asaleten 

Antakya hastanesi idare me 
murluğuna tayin edilmiştir. 

Helsinki 12 A . A. - Bura
daki umumi kanaat, Sovyet 
lerin yeni bir büyük taarruz· 
da bulunmak için lıazırlan· 
makta oldukları merkezind~ 
dir. Bu maksatla cephelere 
yeni kıtalar get1rilm!ştir. 

Bern - Almanyada bah·: Ruslar, Finlandiya ile lsveç 
çe ve dekorasyon parmak ı arasındaki muvasalayı kes
lıkları, havagazı fenerleri ve meğe uğraşmaktadırlar. 
demir kapılar toplanmakta lstokholm 12 A. A. lsveç 
dır. Kumaş kati yen yoktur. gazeteleri şu haberi ver· 
Dikiş ipliği satışı vesika ile mektedirler: 

HeJsinki 12 A. A. ·
Finlandiya kumandanlığmm 
resmi bir tebliğinde, düşma· 
nın bütün hücumları büyüle 
zayiatla tard edildiği, 7 tan· 
km tahrip olunduğu, iler
leme teşebbüslerinin tama 
mile akim kaldığı şurk cep· 
hesi boyunca şiddetli çarpış 
malar olduğu, ani bir hücum~ 
yapan Finlandiyalıların iki 
düşman bölüğünü imha ede
rek ilerlediği beyan olunmak 
tadır. 

ITALYA YENiDEN 30 
TAYYARE Gôl~DERDI 

Roma -- - ltalya hülruıne 
ti.geçenlerde Fınlandiyaya gön 
derdiği 60 tayyareden baş • 
ka, yeniden, 30 tayyare da • 
ha göndermi§tir, 

e 
n• 
ır. 

Hatay tapu sicil mudürhiğü 
~Ümt'yyiıliğine ~uvafakatla 

de yasaktır. Köylülerin de- Finlandiya kuvvetleri 
metlerini kumaşla bağlama· mühim mukabil taarruz yap· 
!a~ı ya~ak!ır. , mış ve büyük mikyasta R~~ . .,, 
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Balkanlar sulhu 
' Ve Bufgar. gazetelerinin 

neşriyatı 
1913 Hududu hakkında bir Bulgar 

gazetesi ne diyor? 
ve devamlı bir sulhun ku· 
rulmasına sarih olan Bulgar 
noktainazarı yıtrdım t!lmek· 
tedir. Biz eminiz ki noktai· 

{Bulgaristanın sarih vazi· 
yefr) başlıkh ve Profesör Ge 

' 

nof imzalı bir başmakale neş 
reden {(Utro) ız-azctesi, Bul· 
gar Başvekili Gospodin Kö 
seivanofun bir Fransız gaze 
tesine vdki beyanallnı söz 
gelişi . ettikten sonra şunları 
kaydediyor: 

nazarımız iyi anlaşılacak ve 

•·Başvekilin Pari Suara ver· 
<liği beyanat Bulgar haric~ 
siyasetinin büyük meselelen
ni doğrudan doğruy .ı ve ga 
yet sarih olarak aydınlatma~ 
tadır. Her şt-yden önce, Baş 
vekil Bulgar hükumet ve 
milletinin,sulhsev~rli~ini teba 
rüz etti rmiştir .Bu cihet, hat:· 

ve iyi ıı iyetli, samimi görüş_ 
lü herk""s tarafından iyi tak 
dir edilecektir. Bu suratledir 
ki, bizim Ba!kanlarda yaşı· 
yan bütün milletler daha 
mesut ve bahtiyar olacaklar 
dır. Bu yüksek devamın ta· 
hakkuku uğrunda Bulgar hü 
kiimet ve milletinin h,.r şeyi 
yapmaya hazır bulundğu şüp
hesiz olduğunu söylem~ğ~ ha 
cet yoKtur. 

' haılr beynelmilel münast:bei 
ler1nde çok ehemmiyetlidir. 
Bulpt-istarı, bu siyasetr. ~y
gun olarak, hiç bir veçhıle 
hiç bir hadise dolayısil~ korr 
şularıni\ dokunacak bir. me
seledeı'f dolayı münazaa ta
raffaTı değildir. BulgariJtaoııı 

1 
Balkanlarda hi taraflığm mu· 
hafazasını istemesi, onun bu 
sulh · siyasetinden ileri geli· 
yor. Böyle o!duğunada, har 
bin' baŞlam:tsmdaıı itibar.en 
harp eden •iKi taraf olduğu 
gibi, komşularımıı da inan· 
mıştrr sanır&z .. , 

Makale sahibi, Dr. Kösei
vanofun beyanahndaki cüm
leler üzerinde bu .sözlere uy 
gun bir şekilde tefsirler y~· 
pıldıktan sonra, 1934 yılında 
llıi\garl-ctrın neden dolayı 
bcılkı.ın paktına gir.medidLeri 
ni •Gospodin Kösei ·~anofun 
ağziyle aynan tekrarlıyor ve 
Bu,garistanın şulb içinde ve 
mü'lakere yoliyle 1913 budu. 
lartM elde etmek istediğini 
ka;rcktliyor. . 

Mekale muharriri Bulgarıs 

Yunan Kra
lının nutku ( 

«Türkiyeye çözül
mez bir ittifakla 

bağlandık 
Atiua.- "Atiııa ajansı 

tebliğ ediyor,,: 
1912 de Türk ve Yunan 

filoları ar.ısında yapılan hel· 
li muharebesinin yıldönümü 
münasebetile Kral Jorj326 
deniz erbaş na madalyalar 
vermiş ve söylediği nutuk· 
ta bilhassa demiştir ki: 

Bu günü iki bakımdan 
kutluluyoruz. Evvela kahra 
ma'l bir düşmana karşı 
harbetmiş otan d~nizcileri· 
miz için bir şeref günüdür 
Ve sonra o zam1ndanberi es· 
k.i düşmanımızla sıkı ve çö· 
zülmez bir dostluk ve ittifak 
la bağlandık. 

tanın ekonomikı buhran için 
de kıvranmakta olduğıınu da 
yazdıktan sonra sözüne şöy· 
le devam ediyor: 

Bütün gazetelt r, bu me· 
rasimi mevzuubahis ederek, 
Kralın sBzlerinin manasını 

tebarüz ettirmekte ve bu 
günkü Türkiyenin ayni müş 
terek sulh ve komşularile 
iş birliği emelleri besledi kle 

1 rini ve ayni yolda yürüdük
lerini yazmaktadır. 

''Bulgar milletinin hayati 
menfaatleri nazarı itibara a
hnacal< olduktan sonra Bul· 
gu hükümeti, Balkanlılar 
için yapılacak her teklifi tet 
k1ka amade bulunuyor. 
Bu suretle füılkanlı-
lar sulhunu111 korunmasrnda 
vazift: alaeaktıt. Kösivanofun 
dı'ş siyaseti 20 senelik Eul· 
gar <lış siyasetinin dev.mıı
dır. 20 senelik bu siya=-et 
Bulgar mHletinin arzularını 
tam:manasiyle ifade ediyor. 

'Eminizki, Başvekilin ı,özle 
riyle Pari Suar muhabiri 
tarafmdau neşrolunan arzu
sunda bütün Avrupdda umu 
ıi1i bir tasvip görecektir.Her 
kes dünyada devaınl•. bir 
sulhun teessÜ5ii çarelerini 
arayor. Bittabı, sulh bugün· 
kü temellere istinat edemez. 
Bu temellerin yanlış ve Ôe· 
vamstzhğı görüldü. Daha ha 

· ki ki VP. 'davamlı sulha yenı 
temeller aranacaktır. 

Moskova- SofYıa 
hava seferleri 

Moskova 12 A.A.-Mos· 
kova ile Sofya arasıııda ha· 
va seft:rleri ihdası hak.kın· 
daki anlaşma dün iki hüku· 
mf"t arasında imzalanmıştır. 

Alman - Romen 
anlaşması 

Bükreş 12 A. A. - Ro 
manya ile Almanya arasm 
da 4 haftad&nberi ıdevam et 
mekte olan iktisadi müzake 
reler sona ermek üzeredir. 
lki hükum~t arasındaki ikti· 
sadi anlaşmanın cuma günü 
imzalanması muhtemeldir. 

Sur(9ede 
Askeri sansör art· 

tıraldı 
Şam - Suriye v~ Lüb 

nan Fransız askeri kuman · 
danlığı, sansörun bütün mu· 
harrerata teşmil edildiğini 

Balkanlarda daha adil 
1 

ve sans~r e!dilmiyen mektup 

Londrcıdaki 
Askeri heyetimiz 

döndü 
lstanbul - Londradaki as 

keri heyetimiz dönmüştür. 
Heyet reisi General Ka· 

zım Urbay seyahati hakkırı 
da gazetelere şu beyanatta 
bulunmuş tur. 

"- Seyahatimiz çok iyi 
geçti. Gerek F ransada, ge. 
rek lngilterede fevkalade 
dostluk tezahürleri ve sami· 
miyetle karşılandık, iyi ka· 
bul gösterdiler. Şahsımda 
Türk milietine' kar~ı bes· 
!edikleri sevgiyi her fırsatta 
izhar ettiler. Bu yolculuktan 
unutulmaz dostluk intalari 
le dönüyorum. 

Elde ettiğimiz neticeler 
hakkında hükumete izahat 
vermek üzere yarın akşam 
An:C'1raya gidiyoruz. S'!yaha 
timizin maksadı etrafında 
gazetelerin yazdıklarına ilave 
edecek bir şey yoktur. Lon 
drada, sadect! askeri malze· 
me mübayaası işleri ve bun 
lara ait iktisadi hususatla 
meşgul olduk. Alacağımız 
malzemelerin miktarını tes· 
bit ettik ve cirıslerini sectik 
işimizi bitirdik. Müza1<ereler 
tam bir anlaşma ile netice· 
lenmi~tir. Hazırlanan muka· 
veleyi hazırladııc. Fransızlar 
la da ayni şekilde bir anlaş 
ma yaptık . Elde ettiğimiz ne 
ticelerden memnunuz. 

İngiliz ve Fransızlarla Tür 
kiye arasında yapılan karşı· 
hklı yardım anlaşmaları bi-

ze karşı sevgiyi son derece 
arttırmış ve münkereleri da 
ha ziyade kolayl~ştırmıştır 
ıvlüzakerelerin siyasi, iktisadi 
ve mali kısımlarile hariciye 
umumi katibi Numan Mene· 
menci oğlu riyasetindeki he 
yet meşguldur. 

Pariste NumanMenemenci 
oğlu ile bu hususta görüş· 

tüm. Bu heyet temaslarına 
muvaf fakiyetle dt"vam ediyor 
Bir haf ta on güne kadar. iş 

ez --
Denizlerde 

4 İngiliz vapuru battı 
Londra 12 A. A. -

Bahriye Nezaretinin neşret· 

tiği resmi btr tebliğe göre. 
mecmuu 30 bin tona baliğ 
olan 4 vapurun dün muhte· 
lif denizlerde batınldığı an 
!aşılmaktadır. 

Yine neşredilen bir istatis 
tiğe göre, İngiltere eylul, 
T eı;;rinievvel ve teşrınısani 
aylarında 82 vapur kaybet · 
miştir. 

Diğer taraftan lngiltere 
hükumeti batırılan gemileri · 
nin yerım doldıırmak için 
bitaraf devletlerden vapur 
kiralamış, ayni zamanda A· 
merikadan da 75 bin ton 
hacminde vapur satın almak 
üzere müzakerelere başla · 
mıştır. 

ltalya Miıletler Ce
miyetinden çıekildi 
Roma 1~ A. A. - ltalya 

hükumeti MilletlerCemiyetin 
derı bugün resmen çekildiği 
m ilan et mi ~tir. 

İta/yada 
Rusyanın Milletler
Cemiyetinden çıka 

t ılması isteniyo"' 
Roma 12 A.A.- Papa· 

nm nctşiri efkarı olan" Ob· 
servatör Romano,, Gazetesi 
cenevrede Sovyet Rusyanın 
Milletler Cenıiydinden çıkıt· 
rılması teklifini memnuniyet· 
le karşılama"ta ve dünyanın 
görülmemiş böyle aşikar bir 

tc!cavüzden dolayı Sovyetle 
rin cezalandırılması lazım 
geldiğini yazarak diyor ki 

"Dünya, c~nevreden Fin 
tandiyaye yalnız maddi yar· 
dım değil . resmi bir karar 
alınması ve Sovyet Rusyanın 
Milletler Cemiyetinden çıka 
rılmasını bekliyor,,. 

Garp cep· 
hesinde 

Yeni istihkamlar 
inşa ediliyor 

1 !erini ikmal ederek memle 
ketimize dönmesi mu~t~mel 
dir. Şimdilik Avrupay a git· 
mekliğim mevzuubahis değil 
dir. Londra ve Pariste tema Par:s - Fransız ordu~u 

ilan 
Maarif düdürlüğünden 
l - Vilayetimiz ilkokul· 

ları için {35) alet siyasi Tür 
kiye hartası, (35) 'adet fiziki 
Türkiye hartası, (10) 'takım 
beş kıta siyasi hartası, (10) 
takım beş kıta fiziki hartası 

{2) adet niaınt"lu buhar ma 
kinası, (14) adet, adese, (10) 
adet pusula, (9) adet küçük -
madeni terazi, (9) kutu gr~m 
ve eczası, (9) adet ispirto 
lambası, (4) adet mücessem 
kürre, (S)adet Gravzant hal· 
kası, {14) adet tasviye ruhu 
(30) adet termometre, (1) a· 
det baskül, (16) adet vücudu 
b!şer, "Erk!k, {16) ·ıdet 
vücudu beşer, "Kadın,, { l) 
a .Jet mücessem vücudu beşer 
(2) adet mücessem küre, (4) 
adet mühsap, (1) adet şems 
manzumesi, {2) adet baro· 
metre satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda yazılı ders 
aletlerinin muhammen bede 
li (998) liradır . 

3 - Ders aletleri arttır-

ma ve eksiltme kanununun mad 
dei mahsusuna t"!vfikan (20) 
gün müddetle aıyık eksiltme 

1e konulmuştur. 
4 - lha\e 28, 1 'l,939 ta· 

rihiııd~ snt odı Vıl'ipt 
mahamındn müteşekkil vil!i· 
yd daimi encümeninde yapı 
lacakhr. 

5 - Ta!ipl~rin muham· 
men kıymetinin yüzde yedi , 
buçuk tutarını maliye vezne 
sine yatırıp makbuz alma· 
!arı ve o gün encümene mak 
buz iare etmeleri. 

6 ·- Ders aletleri şart· 
namesi her gün maarif mü- 1 

dürlüğüııde görülebilir. 

KAYIP ŞAHADETNAME 
927 tarihinde Yayladağ 

ilkokulundan aldığım şaha· 
detnamt!yi kaybettim. Y <:misini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Osman oğlu Mehmed 
K A. YIP ŞAHADETNAME 
923 te Habibinecar ilk 

okulundan alJığım şahadet· 
namemi kaybettim. Yenisi· 
ni alacağmıc.lan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Nazım Durak 

ilan men harp vaziyeti vardır. nun istihkam kıtaatı üç ay 
Her ihtimale karşı tedbirler devam eden çetin bir çalışma 
alınmıştır. Gecderi her ta· 1 dım sonra yeni istihkam iıış4 
raf zifiri karanlık içindedir- ' edilmiştir. Bu istihkamlar 

Maamafih gerek lngilizler Cenevreden Dunkerke ka· 
gerek Fransızlar sakin bir dar Fransız hududunu gerek 
haldedirler. Harbin cereya karadan ve gP.rek yapılacak 
mna dair gazetelerin yazdık her türlü şiddetli taarruzla· 

Vakıflar müdürlüğünden 
Kebusiye köyünde Ermeni 
mekteplerine ait 279 mahzar 
numaralı tarla ile ayni köyde 

tarından fazla matumatım ra karşı mu vaff akiyetle muka 
yoktur. kavernet edebilecek bir hale-

fıstıklık tarlası ve vakıf köyün· 
de bir. adet portakal bahçe
sinin üç senelik icarı açık 
arthrmaya çıkarılmıştır. iha· 
lesi 14 - 12- 939 perşembe 
güııi: saat 14 vakıflar idare· 
sinde icra olunacağından is· 
teklilerin müracaatları ilan 
olunur: 

getirmiştir. 

İngiliz ve Fransız hükii Yeni istihkarular Majino 
met adamları kmaslarımız hattının önünde ve yan ta· 
esnasında Türk ordusuna raflarında yapılmıştır. 
besledikleri itimat ve takdir 
leri hayranhk ve hararetle 
ifade etmişler ve as kP.rleri· 
mizin yüksek muharipliğini 
eskideı. b .:ri bildiklerini söy
lemişlerdir. 

Iar şahısların üzerinde 
tutulduju takdird~ askeri 
divanıharplerde muhakeme 
edileceklerini ilan etmiştir. 

Saııat sevenlere müjde 
Şıklığı, iyi,!t!mİz ve ekonomik geyinmeği sevenler:Ha· 

tayın yegane müessesesi olan {Hatay biçki ve dikiş yur· 
du)na koşmalıdır .Y urtMaarifV ekaletince resmen tanınmıştır. 

Yurdun Müdiresi Bayan Hadiye Da~lı en kısa zaman 
da kızları:nıza biçki ve dikişin hütün inceliklerini göstere .. 
cektir. 

Yurdun talebeye vereceği diplo .1alar Maarifçe tasdik 
edileceğinden her yerde muteberdir. 

(Hatay biçki ve dikiş yurdu) Vilayetimizin kadınlığın~ 

alakadar eden mühim sanat müesses(:sidir, 


