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Milli ef imiz in 
tetkik segalıatleri 

devam ediyor 
etJvelki akşam Sivasa varan 
Cümhurreisimiz coşkun ve 
candan tezahüratla karşı

landılar 
Şehirde tetkikat yapan Milli Şef dün 

akşam Sivastan ayrıldılar 
Sivas 11 A.A.- Dün sa tezahürleri devam etmekte· 

17,30 da Sivas1 şereflen· d. ır. 
t~n Milli Şef Cümhurreisi Sivas lisesinde Belediye 
~t İnönü istasyonda Vi· tarafından Milli Şefe bir öğ-

~~et, Parti, Beledi) e erkanı le yemeği verilmiştir. Milli 
·binlerce halk tarafından Şef bugün şehirdt! bir gezin 
'1kun ve candan te:tahürat ti yapmış ve bütün güzergah 
' karş•lanmışlardır. Şehir ta toplanan kesif halk kütlet~ 

' lanbaşa bayraklarla süs ri tarafından tezahüratla al· 
~llliştir. kışlanmışlar ve 15,45 te Siva 
lfer tarafta büyük sevinç sı terkeylemiş!erdir 

uğdagve arpa malı 
su/ünü atmak için 
istihsal merkezleıinde sey

yar satış merkezleri 
kurulacak 

loprak mahsulleri Ofisi Umuın ,Müdiir 
lnuavini Vasıf tetkikatını yap arak Au:
karaya döndü - Mübayaaya süratle baş-

lanması için tıı:dbirıcr alınıyor 
ı ~~ gü ı evel şehrimize gel· de bir("r seyyar mübayaa 

~k•tıi haber verdiğimiz top· merkezi açılacaktır. Arada 
1 Mahsulleri Ofisi Umum hiç bir vas1ta olmadan köy· 
it )ı~Gr muavini Vasıf, Ha'<t lt;den satın ahruıcak olan buğ 
r ~ ~ tnühim istihsal mer'cez • 

1 
day ve arpalar için gerek 

1 ~ili gezerek tetkikatta bu olan anbarhr temi ı ol•ınal"ak 
ı~ıuş ve raporunu vermek 1 hazırlanmlŞ ?t~l~.ım_ak.~a ~~r. 
ite _dün Ankaraya hareket S~tı~ alma ı.~mı.n. orıumuzde 
lll~tir Vasıf raporunu .kı bır kaç gun ıçınde başla· 

~ltıedeıı. evvoı' vaziyt!ti An ması beklenm~ktedir. 
""t e gra a ı ırmış vr 

. - Silk' -

Yeni bir kaııunr. lô:· l Bü9ük bir ha-
.h 1 e } va harbi 

yı ası Ztrıangor 1Dün Jngiltere.üzerinde 
' Tf T f •h - d l · başladı 

Va ana l l..ner .. e en erın Londra:12.(a.a.) --.. Röy· 

CeZllSl çok ag~ lr ıo/acak tt-r Ajansı bildiriyor: 
Dürı mühim mikdarda ";.ı 

B. M. M. Adliye encünıt:ninde göri; şüı- düşman tayyareıerinden mü· 

mekte olan bu yeni askeri ve ceza ka rekkep.filolar Portlaod li· 
manma hücum 11ederek bom· • 

nunla ımız arasında tam bir ahenk ~balar atmışlardır. Derhal ha·; 

teınin ediyor valanan avcı tayyarelerimizle 

Ankara - 1632 sayılı asreri lranunu ile Türk ceza düşman filoları arasında bü· 
kanununun memlekete hiyau~t ve casusluk yapanlara ait yük bir hava muharebesi baş· 
olan maddderi arasmda bir ahenk temini için bir layı· lamıştır. Muhar"be devan: 
ha haz:ı.rlanmış meclise verilmiştir. Adliye encümeninde etmekte olduğundan netice 
görüşülmektedir. Memlekete hiyanet ve Casusluk yapan· hakkında henüz kati malumat 
lara karşı cezalar şiddetle dirilmiş ve ağır hapisten yoktur. Fakat şimdiye kadar 

ı k 50 düşman tayyaresinin· dü· ölüm cezasına kadar yeni ıü ümler konmuştur. 
şürüldüğü ve buna mukabil 

Bölg > atletizm birincilikleri 16 ı.ng~~i_z tayyaresinin kay· 
(.,, · f bedııdıgı anlaşılmaktadır. 

Dün büyük bir intizam içinde ve muvaf· Düşmanın attığı bombalar ua· 

f3kiyetle kalabalık bir seyirci kütlesi dzı evleri tad~.rip ebt~iş,bpetrbol 
.• .• eposuna uşen ır om a 
onunde yapıldı yangın çıkarmışsa[da derhal 

Bölge Atletizm birinci · 
likleri müc;abaka1an dün sa· 
at 17 de Şehrimizde spor 
sahasında yapılmış, hütün 
müsabakalar büyük bir inti-

zam içinde ve muvaffakiyet· 
le sonııa ermiştir. 

kalara Gençspor, 23 Temmuz söndürülmüştür. Yaralıların 
ınikdan azdır. 

ve Reyhaniye gençtik klübü 
atletleri iştirak etmişler ve 

1 
Alınan tebliğine göre 

şiddetli bir rüzgara karşı \ vaziyet 
yapılma~ına rağmen yarışlar Berlin 12 (a a) _ Alm d . . . 1 . an 

a ıyı netıceler elde etmiş .. , resmi tebliği: Tayyare filola· 
terdir. ramız Portlant müstahkem 

Bôlge Asbaşkanmm ha iştirak eden klüpler ara· 
1 

mevkiine hücum ederek Ji. 
kemliğinde yapılan müasba • sında yapılan tas.1ife göre man tesisatını tahrip, petrol 

--------liliilm1ı1•11.., , 43 puvanla Gençspor birin· :iepolarım yakmışlardır. A· 
D f • 'llA .. f fi• ciliği. 35 puvanla Reyhani detçe çok faik düşman hava rar l LY.l:U e . l >'e Gençlik Klübü ikinciliği kuvvetleriyle tayyarelerimiz 

ve 30 puvanla da 23 Tem· arasında şiddetli bir çarpıs· • • 
şımız 

Düıı akşam isken
deruna geoidi 

Geç~n hafta Arıkaraya git· 
miş ola Parti Müfettişimiz 
Profesör Hasan Reşit Tımkut 
evvdk\ yünkli Ekspresle Ada 
naya gelmiş Vt" Adanada Par 
ti işlerile mcaşgul olduktun 
sonra dünkü trenle lskend~· 
runa gelmi~lerdir.Hoş geldi· 
ler. 

Ziraat Vekiıirniz 
Hurs~.da 

muz üçüncülüğü almışlardır, ma oloıuştur. Şimdiye kadar 

Bolge Atletizm AjanJiğı· 73 İngiliz tayyaresinin düşü· 
tıtn y.ırışlanfl tertip ve ida· rüldüğü öğrenilmiş, 14 tay· 
re- sinde gösterdiği faaliyet şa ya remiz kaybolmuştur. Muha· 
yanı takôirdir. Sporcularımı· rebe devam etmekte oldu· 
zı ve idarecilerimizi tebrik ğundan kati netice henüz 
ederiz. be!li dı!ğildir. 

EN SON DAKiKA 

Milli Şef lnönü 

i
l' ~Ya t 1 fi b"ld" · Diğer taraftan mülhakat· 

day ile Arpanın s·ıhn a. tan gelen haberlere gö-e, 
ltıası için derhal hazırlık· harmanların ınümk.ü~ ol~n Bursa 10 (a.ıı.) Zirırnl 

h:.şı.. 1.. . süratle kaldırılması ıçın hu Vek"ıl"ı ·Muhlı"s Erkm 11 du··!l 

A masga ve Sivastan geçerek 
Samsunu şereflendirdiler 

HER TARAFTA " YAŞA V . .\ROL ! " NiDALAR lLE. 
KARŞIL~NAN MiLLi ŞEF, HALKl ALAKADAR EDEN 

MESELELER HAKKtNDA iZAHAT ALtYORLAR 

llıi ."" ıa.nması uzumurıu ıs· A • • • ~. 
Şht. ku~e~1m~zın verdıgı c~nr akşam Kan.köy yoliyle burar 

(,tı:ıliaber aldığımıza göre, aza.~ ~ır gayretle yerme 1 ya gelmi~ıi~. Y ekil bur.ı~a 
~ ~(: bt Vekat~ti, bu sene bol getinlm~ş ve mahsul bu s~ne birkaç gun ıstırnhat vı• t~tkık· 

'~I · ettketli olan bu iki mah bereketlı ve boı olmasına lerde bulunacaktır. 

Romanya bizc:lt!n p l

muk al~ cak 

~ ~dllıı çiftçinin ayağına ka • rağmeı1 yüzde yetmiş brş 
~(lı "r gtdılmek suretile ve nisbetindeki kısmı anbarlara 

ı ~~: fiyatla satın alınması ~girmi~r: li~buk~ mahsul her 
tıı~~ ar auına almış bulun· sene bırıncı teşrın ayına ka· 
l~11tadır, Bu hususta hazır. dar harmanlarda kalırdı. Bu ls~a .. bul - Romanyaııın 

~a, başlanmıştır. itibarla harman kaldırma memleketimizder. mühim ınik· 

~ 
>,ı.,,~ubıtyaa merkezlerinin işi de muyaffakiyetle başa • darda pamuk sdtırr almağa ka-

1 )~t~~ Şehirlere inhisar etmi l rılmışhr. rar verdiği anlaş1lınaktad r.M~m 
~~&q\ ~ahiye ve mühim is . -.:.v•a•ta•n•d!lla•şll!!~-=---•.J leketimizdeıı satın alınacak 
, lli te~r~.ezlerine de teş ... Göklerimize hakim ol· pamuklar hakkında müzakere 
)t~d{l E.rt~ur eylemiştir. Bu mak vatanın emniyet tem! ve-. temaslarda bulunmak üze· ı 

'~ ~ l\1rıkhın, Payas, Reyharıi lidir. Hava Kurumuna aza re bir Romen hrycıi burnya ı 
an ve lıavalisi için· r ol ! gelmiştir. 

Turhal 12 (a.u.) Saat 1\12 de buraya muvasalat eden 
Ciiınhurrt·isimiz istasyonda hiikiinı~t erkani ile büyük bir 
halk kiitlt•si tarafından karşılanmış Vali Vekili ile Parti 
ıl ı_.k ınmı kabul ederek hasat ve zelule i~leri hakkında. 
keııd ferinden izahat almış ve tezahürat arasında Amas
yaya hareket buyurmuşlardır. 

Amasya 12 A.A.- Saat 20,30 da Amasyaya muvsa· 
1 ·t • uyuran CünıhurreisimizJstasyonda.hukıimet erkanı il~ 
k · ,jf bir halk kutle~ı tarafmdan karşılanmış ve istasyon· 
da halk arasında Vali ve Peı ti Reisi İle memleketi ala· 
ki! ır eden İşler ü ~erinde konuştuktan sonra Samsuna mü· 
levecciheo yollarına dflvam etmişlerdir. 

Samsun 12 A.A. - Cümhurreisimiz saat 15 te Samsu 
na muvasalet buyurmuşlurdır·, 



Wt - sesse:: 

Feıaketzsde- Havalarda ve 
leı-inlson kafi denizlerde 

lesi 
Bugün Hatayı ter· 

kediyor 

Muharebe devanı 
ediyor 

Londra 10 (a.a.} -Jngiliz 
Hava ve Emniyet Nezareti t~b 
liğ ,~Jiyor: 

Uzakşarkta 
lngiliz aske1 leri im
tiyazlı mıntakada 

1 

çekiliyo"' 

Şanghay 10 A.A. - Çin 
deki imtiyazlı rnıntakada bu
lunan lngiliz askerlerinin çe· 
kilmesi knrsırlaştırımıştır. 

Molatofun 
son nutku 

Ve Iran gazeteleri 

Tahran - Pars Ajansı bil 
diriyor: 

Sovyet Hariciye Komiseri 
B. Molotofun Bakü Üzt!rinde 
iki tayyare uçmuş olduğ'un
dan bahseden ve Iranın hadi 

lhr acatta ko"' 
laylzk 

ınüsaadeler mahallİll 
den alı nacak 

lstanhul - Ticaret Vekile 
ti ihracatımızı kolaylaştırma~ 
ve süratleştirmek için mühiıJI 
bir tedbir almış: şimdiye ka 
dar ihraç f!dılecek madde 

Hataya misafir edilmiş 
olan zelzele felaketzedeleri
n in yurtlarına iadesi işi bu· 
gün sona ermiş ve son .,ka
file bugün hatayı terkeyle
miştir. 

• Dün öğleden evvel lngiL· 
terenin şimalişarkisine bir 
bombardıman tayyaresi hii· 
cum etmiştir. Muhtelif yer
lere bombalar düşmüş bunlar· 
dan yalınız bir sahil şehrine 
dü~en birkaç bomba baıt bina
lara hafif zarar ika edilmiştir. 
Bir Ölü ve bir yanıtı vardır. 
Tanare, sahil bataryalarımız 
tarafından düşürülmüştür. 

Fakat bu çekilişin günü ve 
nereye gideceğ\ İngiliz nıa· 
kamlarınca ~izli tutulmaktadır seyi tekzip etmek lüzumunu 

Japon sefaretinden söz gördügı.inü kt,yd!!den, yeni 
Ier için vakit kaybedil-rek ti [ 
caret Vekaletinder. alınmakta 

Belen felaketzede 

lerinin teşekkürü 

söylemiy~ salahiyettar bir söylemiş oldu~unu nutku ba· 
zat İngilizlerin bu kararın· his mevzuu eyFyen İran mat 
dan fevkalade memnun ol· buatı. lranı hiç alakadar et· 
duklarım ve bu har,.ketin miyen Alman beyaz kitabı 
diğer milletlere örnek olma hakkında Sovyet gazeteleri 
sı temennisinde bulunmuş· ne bir kaç haf ta evvel verı· 
tur. len cevab\ hahrlatarak şun-

C\lan müsaadt""lerin bur!dall 
sonra derhal ihracat mahal 
lerinden alrnabilmesini temio 
etmiştir. Bunun için mıntak• lth 
ticaret müdürlüklerine b' r li• ~l 
sa11s bürosu kurulacak ve tii' ~ c· 

J b 1 .. il 1 

l 

car ar ura ara muracaat e- ı 

&elen. nahiyesine: yerleş 
tirilmiş. olan felaketzede yurt 
daşlarınnz evvelki gün Belo 
m terkt-derek 
yurtlttrına dönerlerken Vali 
mize aşağıdaki l '!'şekkür tel-

; grafını göndermişlerdir: 
Hatay Valiliğine 

Maruz ka1,lığımız f elake-
tin bizlere verdigi ıshraL 
ve acıları, unutturan akan 
gözyaşlarımızı dindiren şef 
kat kaynağı, derdortağı olan 
hu yüksek idarenize şükran-

Londra 10 (a.a.) - Röy· 
ter Ajafümdan: Manş deni:ıin· 
de İngiliı ticaret gemilerioe 
hücum eden Alman :tayyare
leri hakkında Berlinde neşre· 
dilen tebliğ hakikatten ıtok 
uzaktır. Bu tebliğe göre batı· 
rılan üç lngiliz gt:misinin tona· 
jı 17000 dir. Halbuki bu üç 

derek derhal ihracat rnüsaa •car imtiyaz lı mıntakaya ları yazmaktadır: 
Amerikan askerle 11Vermiş olduğumut müs desi alacaklardır. 

1) -~;. ri gelecek bet ve pek muhik delail sa-
Tokyo 12 A.A.-Röyter yesinde meselenin tavazzuh 

Ajansı bildiriyor: Tiyençinden ettiğine, ve m~mleketim'zin 
gelen bir telgrafa göre' logi böyle kombinezonlara girmi 
liz askerleri tarafından tahliye yerek tam bitaraflığından hiç 
edilmekte olan imtiyazlı mın· bir zaman şaşmamış olduğuna 

Almanya 
Alsas ve Lorene 

yeni v2,ıiter tayin 

etti takyı Amerikan askerlerinin kanaat hasıl olduğundan f"min 

kk d k bulunmakta idik.,, Bt-rlin -- D. N. B. ajansı 
işgal edeceği ha m u çı an b d 

:larımızı sunmayı bir bt rç 
bilir, aylardan beri misafiri 
bulunduğumuz Beleni halkın 
dan Nahiye memurlarından 
gdrdüğümüz hüsnü muamele· 

. yi her an minnetle anar arzı 

veda ederiz. 
Bel .. ndeki felaketzedeler 

adına miimessit İbrahim Re· 
fet sahr--Şerif Yüzer 

ıstanbul- Iskenderun 

sef c!rleri 
ıstanbul: - Yeni ihdas 

olunması tekarrür eden lstaıı 
bul-tskeııderun şilep sefer· 
!erine pazartesi gününden iti 
baren başlamıcııktır. ilk se· 
fori Dumlupınar vapuru ya· 
pacaktır. Bıından sonraki 
seferlerin tarihleri muayyen 
ılt-ğildır. ihtiyaca göre· yeni 
llileplt-r tahrik ol~ııacatır. Ş_ı· 
lepln yük o~aıı lımanlara ug 

ra yacaktır 
*iiM'A'' ;; 

İşaretlr:r 

s;nemalarda yaz 

matineleri 
Kışlık sıııemslar da yuzın 

m ıtiııı;: lere gitmek ep ·ye .. bir 
zahmete katl,ııımuktır . üört 
tarafı kapalı ve içerİ'iİ insan 
dolu kocamdıı bir salondcı in· 
san nefesi ve mevsimin sıcağı 
bir hamam tesiri yapıyor. 
Hele matinelerden evyel ve 

sonra havalandırılmıyan sinema 
larda boğucu sıcaktan ba~ka 
bir de bozuk hava vardır ki se 
yircileri azap içinde bırakı· 
yor. Di.ın sınemalanmızdan 

1 birinde höyle bir hadise ol· 
muş. Bir lıayan bozuk hava
dan müteessir 'lldrak ba· 

yılmış. 
Umumi yerler seanslar

dan evvel ve son r el bol hol 
havalandırılma la dır. İnsan te· 
maşa ihtiyacını tatmin etmek 
için hiç bir zaman sıhhaİın· 
dan fedekarlık etmez. 

Sinemacılarımız bilhas· 
sa bu nokta}'(l dikkat etmeli 
ve yaz günleri sfllonların ha· 
vasını temiz tutmalı; herkese 
filimleri a~ız tadiyle seyret· 
tirmelidir ler. 

gemi küçüktür ve tonajı da: 
2500 tondur. Zaten bütün ge· 
milerin tonajı 18000 ton ka

dardı. 

şayialar Japon mehafilinde Ottelaat gazetesi. ayna me il iriyor: Alsas, Loren v~ 
hiçbir endişe uyandırmamış stlı: hakkında şöyle yazmak LüksemburgJa sivil idareuiO 

Londra 11 (a.a.) - İngiliz 
Hava Nezareti tebliğ ediyor: 

tadır: ı badema askeri kumanda he" 
tırJaponya harpten "iyi ki B. Molotof nutkunda yetinin emri altında olml" 

"lran lnrafında zikre şayan yıp, doğrudan doğruya keo· 

Dün öğleden sonra ve 
dün gece tayyaaelerimiz muh
telif düşmırn memleketlerine 
hücum etmiş birçok tayyare 
üslerini, miıdafaa merkezlerin 
bombardıman ederek büyük 
hasar ika etmişl~rdir. 
Bombardıman edilen benzin 
depolarında yangınlar çıkmı~

tır. 

Almanya üzerinde yapılan 
harekat hakkında verilen mü 
temmim malümata göre tay
yarelerden bir kısmı Doğu 
Alınaııyası<daki demiryol ve 
tayyare meydanlaruu bom· 
lMrdıman etmiş diğer bir kaa
n ı da uskeri üslere hücum 
etmiştir.Düşmana büyük basar 
ika edilmiştir. Gece ve gün· 
duz devam eden bu bankit· 

•an bütün tayyar~lerimiz salimen 
üsleriııe dönmüşlerdir. 

Londra 11 (a.a.) - lngiliz 
Hava Nezareti tebliğ ediyor: 

Bugün sabahleyin düşman tay 
yareleı i balon baraiları üze• 
riııe hücum etmişlerdir. Avcı 
la) yarelerimiz düşmau hare
katına mani olmuş ve defi 
toplarımız da faaliyete geç
miştir. 2 avcı bir bombardı· 
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Röytt. rin bildirdiğine göre 
balonlard an bir tnn,..si ateş 
alarak d~şmlİ~tür. Meser Şmit 
tipindeki Alman bom-
bardıman tayyaresi de ateş 
almış piıotiarın paraşütle at
lamış olmak ihtimallı>rİ de 
vardır. 

uzak kalacak bir hadise olmadığını,, işaret disine merbut bir sivil ida· 
Tokyo 11 A.A.- Röyter etmiştir. Sovyet Rusya ile renin emrine 'leçeceğine dl" 

ajansmdan: Japlın ' hariciye olan mıinasebetleriınizin ka- ir, Fübrer iki kararname nef 
nazı matbuat mümessili*' r\ne 

vi olmasına enterese olan retmiştir. 
beyanatta bulunarak demiş· 
tir ki: bizlt>r, bu teyitten başka bir Führer, Loren için mürnel 

Karışık bir~ok ihtimalle· şey beklememekte idik. Fa· sil olarak Vali Joseph Buer 
kat Baku üzerinde uçmuş o· ekeli ve Alsas için de vali 

re r&ğm~nJaponyada yeni bir 
siyasi te~lrilit kurulacağım ve lan iki yabancı tayyar" mese Robert Vagneri tayin etmit 
lizım gtılen bütün müdafaa sesine gelince, hadiseye mii· tir. Vali Gustav Simon Lü 
tertibatmm ihmal edilmiyece· dahaıe etmemiş olduğumuza semburgun sivif idaresi şe~ 
ğini1 yeni bir nizam kuracak dair delillerinıize, ve bu İt· olarak tayin olunm"'' 
olan devletlerle İş birliği ya· hamlara karşı mesııl olmadt tur. 
pacaklarmı v~ her ne olursa ğımizı isbat -! tmemize rağ· Fıihrer, Alman gençliJİ 
olsun harpten içtinab edilece men, B. Molotofun nutkunun şefıni vazifesınden alarak IJ. 
ğin\ beyan etmiştir. perde.;İ bizı' çok hayrete dl··ı B d h • 

tr d • • Akd al ur w,n Sc irrachı Viy• 
~ara enızt e şürmüştür. Hükumetimizin, · 

1 
na valıliğine tayin etmiştıf· 

nize bağhyan kana Şovyet hariciye komiserinin B. Baldur aynı zamaııda 0 al 
Moskoval lA.A.·TasAjansın· beyanatından şikayet e tmeye yo nl _ Sosy tlist pJrtisiııİ~ 

dan Karadenizi Baltık denizi· hakkı vardır. ·.ı ve Almanyarıın genç\;k ter,,. 
ne bı\ğlıyan kanalın irışaatı it ı t bl "" f • 
biterek açılmııbr. a yan e ıg erı y~si l eşokkül~ ıe müfettiş t•• 
ln'!iliz limanlarında yalanlanıyor yın olunmuştur. 

Eli f li Ccbelüttarık 11 A. A. - B. Baldurun yerine, 8· 
aa yet Röyterdc:::n : ltalyanlarııı Ce- Arthut 0Kmann Alman geıı' 

Lorıdra 16 A.A.- lngil- l'k fi' - · t · d'I · t'r -
tere limanları bilhassa Lon- belüttarıka yaptıklan akınlar ı' şe ıgıne ayın e ı ınış ı · 
dra Limanında büyük bir hakkında neşrettikleri tebliğ ALM '\NY ADA TEVKIFL~ 

ler çok mübalagttlıdır . Hal -
atalet olduğunu işiten gazete k · k d f L"ndra ı ı A. A. -~anlar aleyı anca üç e a v , 

ciler derhal limana koş· aşabilmişler ve altıklan bom Non·eç mehafilinin beyan• 
muşlarTe birçok foto~raflar balar hiç bir askeri üsse düş- tına göre Almanlar ı6:No'f 
alarak rP.port ., jlC\r y.aı?,1111 ş? ·; memiştır. Şehrin bir ölü nıeın vı:>çli gAzeteciyi tevkif etlll' 
dır. Bu gazet to le butunr Lı· k . ld .. ı· l · --fi 

la d b .. "k l. f 1. t le eh o uğunu soy ıyen )Jr ve on beş yirmi kadar S"'J 
man r a uyu >ır aa ıyt- · f 

ld t b tt. k ltalyan radyosunu kahveler- leyi kapatmıştır. fevki 
o ugunu e aruz ~ ırme · \ . .. . . . 
t d. { dekı muzık ve neşe sesı du- lı~rı gazetecildrin ekserisı 
e ır. k d }'; J d l yulma ta ır. muharrirdir. 

m~fı~:ıe~d~~~ı-01300M_ek~'!P. sırası gaptırıllic 
yanca rnecburi dil Maarıf Mudurluoırnden: tı' 

l 
1 -· Vılayetimiz ilkokulldrı ıçı11 3JO rıdet sıra yal' 

1) uyor nlacaktır . 

Belgra<l 11 A. A. 2 - Sıra imali işi arttırma v ~ eksiltme kanunu biİ' 
Stefat i Aj.ı·ısı bııdiriycr : kümlerine tevfika ı,q,Jn taritıinden itibaren oo ı,ef 
Maarif Nazırı matbu t mü - dd k ~ 

Anıerikadan lngiıte 
reye pilot geliyor 
Londra 11 A.A.-- Kler 

deniz tayyaresile gelen genç 
Amerikan pilotlardan bir ta 
nt':si İngilterede çahşmaya baş 
lamıştır. Diğerleri AmPrika 
ile İngiltere arasınd:ıki dai
mi seferleri temin edt'cekle; 
dir. Bu seferlerde İngiltere· 

g ;in mü e tle açı eksıltmeye ~ıkarılmıştır. t !nll 
messillerine b"yanattc\ bulu- 3 Beher s&ranm muhammen bedeli (550 kuruş, "jV" 

narak Yıığoc;lav mektt:pl .. rin· d b b d 
de şimdiye kadar okutulan a et sıranın mu ammen e eli de (1650) liradır. vi' 

4 lbale 16 agustoı:ı 940 cuma günü saat 11 de ~· 
Fransızca yerine bundan son· !ayet makamındcı toplanacak olan Vilayet daimi eııC 
ra ecnebi dil olarak ltalyanca nwninde yapılacaktır. 1,o 
ve Almancanın mecburi lisan 5 - ralip olanların yüz<le 7 ,5 teminat akçasıO~ 
olarak okutulacağını söyle· (123) lira (75) kuruşu açık eksiltmeye gitmeden e"ıı .. 11' 
miştir. g 

Matiyey~ yatırarak makbuz almaları ve eksittıne d 
Neşriyat Mııdürü 
Selim Çt:LFNK 

C.H.P.matbaası ANTAKYA 

d.ıimi encümene bu makbuzu tevdi etmeleri lazırJJ .'r;,;ıı 
6 - Sıralara ait şartname ve krokiler maarif daır 

, ye pilot getirilecektır. de görülebilir. 


