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Çiftçi kardeş 
Çok mütegt.kkiz ol ! 

Bu sah h Kırı dıana 
gitti 

55 Alman tayyare 
si düşü ""diiler 
Londra 8 A.A. - lngi· 

liz Hava Nezareti tebliğ edi 
yor: Düşman tayyareleri dün 
akşam topraklarımızın bazı 
kısımlarına hücum etmişler· 

Avrupa 
Bu kış büyük bir 
kıtlığa mahkum 

~iikumet pamuk mahsulüuü, dolgun fi
aua satın ainıağa karar vermiştir. Eiin· 

deki malı ucuz fiatla ~aptırma 
hu yıl pamuk m h ulümüı~ cinsi itibarile çok iyi ve 

rOk bereketlidir. Hükumetin lll'!VSİm başında parasız 
Jl~raı, çiftçiye dağıttığı tohumların hepsi toprağa saçıl -

~ llıış ve kamilen iyi yetişmiştir· 
~ataya mühim bir servet getirecek olan bu seneki pa· 
Uk mahsulünü çiftçirıin elinden ucuz fiyatla kapmak 

'Çİn sinsi adamların ve gizli teşek'<üllerin faaliyete geç-
, ' 
ti haber verilmektedir. · 
lier şeyde olduğu gibi: bilhassa çiftçi ve köylünün 

enfaatini korumak hususunda çok titiz ve çok hassas 
~n bükiiınt-t derhal faaliyete geçmiş ve bu kötü itiya-
~n önünü0 almak için icab eden bütün tedbirleri ittihaz 
' . 
Ylerniştir. 
liükümet, çiftçinin dokuz ay miitemadiyen tırnağım 

loprağa yedirerek meydana getirdiği mahsulün ucuz fiyat· 
' bir takım sinsi ._.ve muhteris kimsel'!rin boğazın gir· 

ı ~eısine asla müsaade ve müsamaha etmiyecektir. Geçen 
'~larda ipek kozast mahsulü ~için }'apıldığı gibi, pamuk 

~~hsulüne de en dolgun .. v~ ~yğun bir fiyat ko.nmuştur. 
• ~Ukumet, pamuk mabsulunu ıcap ederse, kendı teşek· 

~lılleri vasıtasile buJ dolgun fiyat üzerinden satın a· 
. ~cakbr. 

Binaenaleyh pamuk mustahsili olan çiftçilerimizin göz 
1~tini dört açarak mallarını ucuz fiyatla elden çıkarma· 
~ları kendi menfaatleri ı ktizasıdır. 

Yeni Gençlik 
kliıpleri 

l<ırıkhan ve Reyhaniye klüpıeri de dün 
kurularak faaliyet~ geçti 

t:> d T b' · k unu deki klüpterin mecmuu 14 e ue en er ıyesı an k 
~~·•1 L • 1 k t' h 1 baliğ olaca tır. '· uınce mem e e ın er . 
'ı-tıfınd ld ğu gibi vi'fıye Kırıkhan ve Rflyhamye • 
ltıiı, d:h~lin~e de gençli~ de kurulan ge~çlik klüpleri 
lG"ı . . k 1 d ~ İdare Heyeti erme adları aşa 

ı· erınııı uru masana · . · . 
\1atn d' 1 kt d' Antakya ğıda yazılı güzıde gençlen -

1 e ı me e ır. ' . . . H · 
\"e11d y ayladag· 1 miz1 seçılmışlerdır. ~ epsıne 
k• erun ve l d') . 
t,1,İı~lerinden sonra dün Kı . başarı akrh l erGıı. l'k kl''b'" 
1c;b • l'k Kırı an enç ı u u 
lı aıı ve Reyluunye genç ı t H . 
lıpt · d kk''l t · ıdare eyeh : ~ en e teşe u e mış R · . L-tr- Evren ma· 
t f r . . eıs . u u ' 

!lıt ıyete geçınıştır. arif memuru 
~ Gerek Kmkhanda, gerek Umumi katip : Kemal Fa· 

\t t!~haııiyede klüplerin kuru- lay Belediye Reisi 
~lılıışu tezahürnta vesile 'Veznedar : Mahmud Mur 
~ttrıiı.;, bu münRsebetle ya· saloğhı, Halkevi katibi 
ı. an törenlerci t~ kaymakam· Aza : Tayfur İkizoğlu. 
~· n1ahal\i askeri komutan Parti Başkanı 
,~ kaza istişare Heyetleri Aza : Sadettin lıter, da· 
t. hlrı,' ,Belediye Reisleri ve 
llıtç k .. • va vekili 
bu 0 (güzide zevat haz.!r Reyhaniye Gençlik klübü 
~i;ı.ınınuş, toplantıya büyük İdare Heyeti : 
~t- Şevkle gelen mükellef Reis : İslıak Acaralp - Maa 

Valimiz Şükrü Sökmensü· 
t"r Vilayet dab:lind<'ki teftiş 
]erine dt>vam etm ktedir. Bu 
sabah Kırıkhana giderek Öğ· 
leyin şehrimize dünmıjşlerdir. 

Toprak mah ... u\leri 
ofisi Müdür nıuavini 

Toprak mahsullni ofisi u
mum müdür muavini Vasıf 
dün Ankaradan şehrimize gel 
miştir Burada buğday ve ar 
pa ile diğer mahsuller hak· 
kında tetkikatta bulunarak ve 
her iki mahsulün satın alın
ması için icabeden anbarlaı ı 
temın eyleyecektir. 

Mebusıarımzz 

dir. Bir sanatoryom bir tica 
ri mağaza ciddi hasara uğnı 
mış,kırda gezen bir kaç:kadın 
yaralanmış ve evlerin cam 
lerirı kırılmışt1 r.Başka hiçbir 
hasar yaptlamamıştır. 

Londra 9 A.A.- Röyte 
rin 'dünkü hava muharebeleri 
hakkında verdiği mütemmim 
tafsilata göre, Bulut taba! 
kaları üzerinde Alman tayya 
relerile çarpışan İngiliz ,av· 
cı tayyareleri büyük bir mu 
vaffakiyel kazanmış ve Al· 
manları tardeylemişlerdir. 

Di\n akşam geldiler Manş denizi ve İngiliz sa-
Mebuslarımızdan Abdül· '~hillP.ri ii~erinde vukua gelen 

gani Türkmen, Mehmet Te- hava muharebelerinde Alman 
cirli Abdullah Mursal dün larm tayyare zayiatı 55tir. 

Londra 8 A.A.- Röy
ter Ajans\ bildiriyor: Londra 
nın salahiyettar mehafili bu 
kış Avrupada büyük bir kıt 
lık olacağını ve bu kıtlığa da 
Almanların sebep olduğu
nu beyan etmektedir. 

Almanlar Alman stoku
nun ihtiyaçtan çok daha iaz 
la olduğunu ve senelerce ka 
fi geleceğini söylemişlerdi. 
Hatta Hitler son nutkunda 

da Almanyadıı. ihtiyat yiye· 

c~klerin bitmiyecek kadar 
çok olduğunu söylemişti. Bü· 
tün bu sözll!'rine rağmen bü
yük bir klthğm baş göst(:;re· 
ceği muhakkak gibidir. Bun 
dan da Almanların fena tP.v 
zi ediş şekli ve aç gözlü· 
lükleri sebep olacaktır. 

"Cehennemin 
bir köşesi,, ekşam Ankaradan şehrimize 16 İngiliz tayyaresi kayıptır. 

gelmişlerdir. 21 agustosa ka· lngiliz bombardıman tay
dar Ha tayda .. kalayaklardır. yareleri dün Paris ciyarını Alman tayyarecileri 
Hoş geldiler. bombardıman etmiş ve düşman D b n • d. 

tayyarPleri faaliyete ceçme· uvr•a u ısmıver ıler 
Erciyeşin zirvesine den bulutlar arasında ka) bol Londra 8 A.A.- Duvr 

çıkıldı muşlardır. • limanına Alman tayyarecile- ' 

Kayseri 8 A.A.-Kayseri ltalyaıı tayyareleri dün rinin yaptığı hücumlarm ağır 
gençlerinden mürekkep bir Malta üzerinto hücum etmek zayiatla püskürtülme· 

d · t · ı d 1 g'J' 1 si Alman tayyarecilerinin f;Ö• 
heyet Orta Alıa olunun tm· ıs emı ~ erse e, n ı ız avcı a· .. .. 

· f • ı· · ·· · zunu yıldırmış ve Almanlar 
yüksek dağı olan Erciyeşe rın ııı aa ıyete geç mest uzerı· b "C h . b' k .. 

Çıkwışlardır. Altı saat çetin ne geri dönmeğe mecbur u~aya d e enn~mın . ır o· 
l 

1 d şesı,, a ını vermışlerdır. 
lir tırmanı~tan sonra gençle 0 muş ar :r · Halk şehri terketmemiş 
rin hepsi de zirveye vasi! ltalyauların Soına· ve hayat normal seyrini de· 
olmuşlardır. Avdetlerinde is tideki askeri harekatı ğiştirmemiştir.Evlerden kapı
tasyonda Vali ve büyük bir Londra g A.A.- lngiliz larm üzerine ıenkli kağıtlar 
halk kütles\ tamfındaıı karşı matbuatı ltalyanların Somali· la yazılı şu cümlder sark· 
lanmışlardır. dek\ hareketleri hakkında ez maktadır: 
Ziraat Vekili U akta! cüml~ şu merkel'de n~şriyat "Gitmiyeceğiz. Buradayız 

. Ş .. yapmaktadırlar: v~ burada kalacağız!,, 
Ankara 8 A. A. - Ku· halyanlarm kazandığı Halk bir volkan üzerinde 

tahya vilayetindeki zirai du· her muvaffakiyet ktndilerini oturur ~ibi ot~r.ma~t~ fakat 
ı umu tetkik [etmekte olan Zi ciddi tehlikelere maruz bıra çok sakın ve ışı guc~le meş 
raat Vekili Muhlis Erkmen kacaktır. ltalyanm Afrikada gul b~tunnıaktadır. Eğlence 
Ziraat ve Ticaret odalarını beklenen hareketinin bi· yerlerı doludur. 

kaymakamlığı, Komutanlığı raz daha evvel başlamAsı la Mısırı müdafaa eden kuvvet· 
ziyaret etmiş ve mahsul va· zıındı. Bununla beraber İtal ler ltalyan sanayi merkezle· 
ziyetile Alakadar olduktRn y.ı ılarm Afrikadaki arazisine rine mütı:-madiyen hücum 
sonra akşam üzeri Uşaktaıı 

1 
çetin darbeler indirmeli ve etmelidir,. di}'orlar. 

ayrılmıştır. • \ EN SON DAKlKA 
Istanbuı gazetecı· 

ıeri lnönü kampın Milli Şej /nÖnÜ 
dan aynldılar . ı 
Ankara 8 A. A. _ hıö 

1 

Orta Anadolu seyahatine çıktı 
Ankara 9 A.A . - ıv1iıli Şef Cümhurreisi ismet lnönü 

nü kampPıda bulunan mat • 
hususi tnmlerile Orta Anadoluda bir teftiş seyahatine 

buat heyetine Türk Hava çıkmışlardır 
Kurumu bir ctkşam ziyaft>ti R Japonyada Ingiliz 
vermiştir. Gazeteciler bütün logilt re omaı~yayı 
gün yapılan planör uçuşla· 

1 
• protesto ettı . aleyhdarı bir cemiyet 

rılll, paraşüt tecrlibelc-riııi L~ııd~u 9 (a.a.) -. İngıl· Tokyo 9 A.A.- Alman 
seyretmişler ve: akşam ay· ı '~nın B~kreş sefaretıne ?~ğ Ajansının bildirdiğine göre, 

tt-kl~ll.!r söylenen sözleri sü· rif memuru 
ıd1t \3alkışlarla karşılamışlar· Umumi katip : Ahmed 
du · u suretle Bölgemizde Yılmaz 

ile k qe adar kurulan ve Be· Veznedar : Nuri Atila 
lıı: lerbiy~sine intibak sure· Aza : Hasan Yediç 
tıı kleşkitata dahil olan genç Aza : Şakir Huvaş 
it I" bqlil'. uplerinin sayıs ı 6 ya Aza : T11yfur Çalım 

ıs olmuştur. Aza : Sırrı Babadır 
h Bu .. 
"'iirt gun kurulacak olan Vatandaş ! 
ttıut Yol gepçlik klübü ve Göklerimize hakim ol· 
~il eakib günlerde diğer ka mak vatanın emniyet tem.! 
t 11\ı,; t1thiyelerde .kurulacak lidir. Hava Kurumuna az;, 

~ ık kıüpleri ile Bölgemiz ol ! 

l \ d 1ı I> , kurıye Romen polısı Japon hükümeti tarafmdıuı idil· 
r> nuş ar ır. • tarabıdan yeıkalanarak polis re edilecek olan bir siyasi 
Aımanya lzrnır Fu 1 kurako\uı1a gönderilmiş ve cemiyet kurulmuştur. Bu c~ 

a iştirak edecek keııdısinden bazı malumat miyet kabul ettiği bir karar su 
arın . . . K . . ·ı _1 j 1 ıstenmıştır. urıye ıstenı en retinue açonyanın ngiliz 

Ankora 8 A. A Al ıııa\ürnatı vermeyince taban· düşmanı olduğunu ve lngilte· 
manya hükümeti 10 uncu Cci ile tehdid edilmiştir. lngil- renin Uıakşarktan uzaklaştı• 
lzmir Beynelmilel fuarına ge tert' hükumeti, Bükreş s~fare· rılmas1 için çahşacağmı ilin 
nış mikyasta iştirak ~dece· ti Kuryesine yapılan bu fena eylemiştir. 
ğini hükumetimize bildirmiş muameleden dolayı Roman· -----------• 
tir. yaya şiddetli bir protesto notası göndermiştir. 



Hatıralar: 33 

"Ze,vk ve Mektep kitapları Vafanpe/ver 
bir gurtdaş 

Bİr/ngiliz 
Nazırı saadet Nasıl satılacak Hava kurumuna her Ne diyor? 

azarı olduğu kadar 
tecrübt.ye istinaden de 
görjyoruz ki; insanların 

Maa~if Vekaletinin yaptığı 
hazırliklar 

. 
genış sene 1200 lira ver Londra 8 A.A.-

h · liz Nazırlarından Grenbla ıneyi taa 1 iit ettı 
harekatına tesir eden şey Ankara - Maarif~Veka\e 
şudur: ti yeni dtrs yılının yaklaşma 

1 - Hotkamhk : aclık, sı dolayısile vekaletin neşri 
2 Diğerkamlık : yat işleri hakkında yeni bir 

muhabbet talimatnam~ hazırlamıştlr. 
Eldeki te.biata ve terbiye· Talimatnameye göre Ve· 

y,... göre her iki meyilde eh· kalet, neşriyatını yayın evle· 
laki veya gayri ahlaki vasıf.tar rinde veya liizum göreceği 

munzam iskont<' yapılacaktır. 
Mektep kitapları dışsındaki 
neşrirattan posta ile sevk şek 
liyle yapılacak siparişlerin am 
balaj sevk ve posta masraf· 
la'"ı yapılacak iskontoya mah 
sup P.dile ceK.tir. 

radyoda bir nutuk İstanbul Kadıköyde Güz 1. k Al ı · -
ıyere , man arın ıa.,.-

tepede otu,.an ve isminin neş kımından gittikçe mütkül 
rini istemiyen bir vatanper· dü~tıiğimü, faka mühim 
ver Türk Hava Kurumu İs· i !arı b:.:lunan düşmanın. 
tanbul şubesine müracaat e- vetini istihf f etmek iste 
df'rek mHli havacılıgımızm diğini, bu günkü Aımany 
inkişafma b"r yardım olmak harbin başlangıcındaki 

halinde inkişaf edebilir. yerlerde açdan satış yerlerin 
Hotkamhk: ihtirasa ve de toptan ve perakende, pe· 

yalınız nefsini düşiinmek; <li· şin para ile satacaktır. 
ğerkamlık: Kendind~n geç• Vekalet Neşriyatl, Veki-
mek ve başkaları için kendini letten satıcılık müsaadesi alan 
feda ed"'biıecek kadar fera· larla mektep kooparatiflerine 
ğati s~vmektir. verilecektir. Toptan ı4atışlard 

Hotkamhk her mahlukta dı·polardan ve yayın evlerin 
mt:vcut ve mahsustur. Hay· den almak şartile ilk mektep 
vani olan daimidir, geçml'z, kitaplarınd~ yüzde 16, diğer 
beşeri olan makul bir terbi· mektep kitaplarında yüzde 
yenin tesiriyle az veya çok_ za- 14 mevkut neşriyatta yüzde 
il olduğunu , başlangıçta ın· 25, sair neşriyatta yüzde 20 
zibat ve itiyatla, bilahere bu iskonto yapılacaktır. 
esas ve zemine müsteniden Doğrudan dogruya yayın 
artan idrakm tesiriyle hotkam evlerinden alınacak kitaplar 
lığın azaldığını görürüz. için satıt;ıfara bir yardım ol-

Ferdin refahı ile umumun mak üzere aynca yüzde dört 
refahı arasındaki münasebett· l•iill•llllıiilı)iılıi!il•lllll~•-•., ... 
dair gittikçe artan ve yükse· iyle, şerefli bir servet; 
lerı vukuf ve idrak, yani fer· 2- Başkalarının sırtına 
din huzur ve refahı ile fetake· Linerek omuzlarına çökerek 
tinin; ailenin, meslek ve sa· gayrim:şru vesaitle, şerefsiz 
nat arkadaşlarınm, şehir veya bir şekilde toplamakla. 
köy halkmın veya devlet tabaa "Alınttri., meşru çalışma 
ve vatandaşının ilahiri ... Saadet nın remzidir. 
veya felaketine hağlı olduğu Alın teri ile kazanılan. 
telakkisi,kiymet hükümleriınize biy şeye, hile, hurda gi.rm~z, 
daima kuvvetle tesir eder. 0 mutlaka temiz ve nezıh b1r 

Bizi harekatımızıu en kıymr.tlı sayiıı mahsuliıdür. 
ava:nili olarak umumi kiymeti Hile, huda iıe toplanan 
bulunan amilleri, herşeyden servet, mutlak zevale mah-
daiına üstün olarak tanıma~a kumdur. Vatandaşın, vatanın 
müstait bir hale getirir. zararına olarak kazanılan ser-

**• vet şerefsizliğin bnrhanıdır. 
Hayatta her şeyin kiymetl Günün birinde aahibini alt 

vardır. Mesela zenginlik ı.:ok eder. 
iyi ve ço degerli birşeydi~, Alın teri döken adam ya· 
fakat; bu servet ka} bolabı lınız temiz ve nezyib çalışan 
lir. emeğinin mabıulünil alan 

insan çok yüksek mevk\le adam değildir; aynizamanda 
re sahip olup herk< sin yeti· secıyeli, şerefli bir vatandaş
şc::ınedığı sıırıdalyalara çıka· dır. 
rak ikbal içinde yüzerken gü Böyle bir insan, bayat yo
nün birinde bu saadete ve<ld tunu, alnının teriyle ıslata ıa· 
c:tınış olabııir. lata i!eriler. Onun her atbğı 

Bıı kuno;e semai ra serçe adım sağlamdır. Gerilemek 
kı•o kaşaneler kurarak herke· onun karı değildir. Böyle bir 
sin üstünden kainatı temaşo iıısdıı, muhakkak ki ıelamet 
~derek grur ve sürurla ya· ve saadet içindedir. Çünkü; 
şarkeıı, bu sarayların y~kıh~ vicdanı temiz ve huzur içinde 
grurunun çöktügünü gorebı· yaşar, bu refahını yalınız kenci 
lir. sayine, atın terine borçludur. 

F akal; bütün bu badireler Tufeyliler, halkın sırtından 
sırasında, insan şeref ve ııa· geçmıııeyi itiyad edenler her 
musunu kurtarırsa hiç birşey zaman aziib duyarlar Vt! çok 
kaybetmemiş sayılır. Çünkü, iıı~c.lfsız olan zaman kenJile
şeref ve namuslıım kaybetme rindeıı i ııtikanıını annn-;ız ola 
yen insan, her an yeniden .. h.a·. rak alır. Bundun dolayı hu· 
yata atıhr. Ve her kaybettıgın 1 zur ve rahet yüzü görmezler. 
yeniden kazanır. l3ir ınütdekkirin söylediği 

Bir felsefecinin dediği şu cümle bu mütaleaoın isa· 
gibi; betıni leyid eder sanının; 

••Şeref ve namusunu ko· ··Atın teri ile ıslanmış yol 
ruyan bir adam, hayatta ne insanları selamet ve saadete 
kadar değerli şeyler kaybetse hötüren ) olların en kısasıdır . ., 

* • ehemmiyetsizJir ·n * 
Şerefli yaşamak, servetli Hotkamlıktan kaçınc\lım, 

yaşamaktan çok üstündür. Başkaları için de faydalı o 

*•*' ı lacak yolu tutalım insan ol· 
Servet; iki türlü idhal olu·I manm zevki ve yaşamanm 

nur; ~ saadeti bundadır. 
1-Alm teriyle, meşru sa· i Halaylı Şükrü OGUZ 

Yalnız ayni cins bir kitap 
tan bir defada tam bedelle 
ve peşin para ile dörtten faz 
la kitap satın alan mektep 
idarelerlle iıalkevlerine her 
dört kitaba mukabil bi:- kitap 
müessese kütüphan~si için 
meccanen verilecektir. 

üzere 1200 lira yatırmış ve manyadan daha kuvvetli 
bu parayı her sene vermeyi dugunu anlatmış ve dedi 
taahhüt etmiştir. tir ki: 

İttihadı Milli Sigorta şir· "-Biz bu harbi mu 
keti de her sene 150 lira ver ka kazanma~a azmettık. 
meyi taahhüt etmiştir. zun bir muharebe ihtim 

12 yaşındaki kı21 kir· nazarı dikkate alarak i 

Vekillikçe verilecek yazılı 
emirlerle muhtelif maksatlar 
için memleket içindeki kül 
tür müesseseleri ile memle· 

letenler yakalandı eden bütün ihtiyat ted 
Reyhaniyeniu Mehmetbey rini almış bulunuyoruz. 

köyünden Sattuf oğlu Hüseyı rikalarımız tahrib edilti'-
arkadaŞları şoför Cuma ve dinle bunların yerine 

ket dışındaki teşekküllere 
gönderilecek kitapların iskon 
toları, yüzde 25 iaşm mak Ü 

zere emirler~nde gösterilen 
miktarlar üzerinden yapıllr. 

Osman og-lu Hüseynin yar· derhal başkalarını yaptca 
dun ve delatetiyle komşu· Hitler bizi aç bırakmak · 
(arından Hüseyn kızı 12 ydş· yor. Fakat buna imkin 
larmdaki Dilb ... ri zorla kaçı· tur. Hitler en büyük bir 

k k · 1 d" Ü ı taya düşmüştür." rara irletmış er ır. ç suçu 

Bunların posta masrafları 
da icabına göre idarenin mü 

evrakiyle bırlik•e adliyeye DenizlerdtJ.t 
teslım edilmiştir. 

teferrik masraflar tertibinde,ı Romangada-
tesviye olunur. Umumi neşri k h d • I 
yattan seri helinde Satışa ÇI• i g 0 U ll. er 
karılan kitapları tam seri 0 - için ağır bir kanun 
larak yliyın evlerinden pera 
kende satın alanlara da yüzde çıktı 
10 nisbetinde iskonto yapıla Bükreş9 A.A - Romen 

kt hukumeti, Romanyadaki Ya· Cc ır. 

Yayın evleri kendi bölge hudiler için y •ni bir lranun 
)erindeki stı•ıcılar.dan mektup neşretmiş ve yahu3iler üı; kı 
veya telgrafla verilecek sipa ma ayrılmış tı . 918 den son 

rişleri, banka veya post.t ha- ra Romanyaya gelen Yahudı 
valesi gcnderilmiş olmak şar ler memleketi terkedecek, 
tiyle doğrudan doğruya ka- hiçbir yahudi toprak sahibi 
but ve iskcntosunu yeparak olamıyacak, Yahudilerin elin· 
mahallerine gönderecektir. deki topraklar hükumete inti 

Yayınevi veya bu talimat• kal e.yliyecektir. Memlekette 
name hükümleri dairesinde kalacakYahudiler askere nlııı 
müsaadeli satıcısı bulunmıyan mayip bunl r hükumete askerlık 
yerlerden mektup veya telg· vel'gisi 'ermekle mükellef 
rafla, posta veya banka ile olJcaklardır. 

paruı gönde?'ilmış olıııak Rom n - Bulgar 
ıartile, yapılacak siparişleri A•1l:ışmasına doğru 
de ~abul ederek istenen neş B''k 9 AA 1 · h . _ u reş . - yı a· 
riy~h sipariş sahiplerıne gon b ·r :ılJn mebafıle göre, R-0· 

derırler. . . . . men hükumeti l3ulgaristanla 
Bu nevı sıparışlerden ı<:kor d k 

1 
k . ._. 

d ıma ,,st a rna ve ı~ı 
to yapılmıyacaktır Yalnız -ta· . . . ~ 
hh.. .. ı k t f hüklimet ıırasındskı ıhtılaflHrı 

a utlu. o ara p~ a md.al sra kı hal için mukabil fedakarlık 
yayınevınce tesvıye e ı ece d 
tir. Şartlı ve iadeli siparişler ynpmak ~a~af?a~ı ır.' . 
kabul edilmiyecektir. Her 'kı hakumetın, harı 

Satıcılar, aldıkları kitapla- ci bir mü,lahale ol_maksızm 
rı memleketin her nere.sinde devan lı ve semt'relı bır anlaş 
0 }utsa olsun üstündeki fiat- maya varmaları Romdnyanın 

ı · · yegane emeHdır. Romanya la satmak ve satış yer erım . . . 
okul talebesinin daima girip a~nı şekıHe Macarıstanla d~ 

k l ·ı ğ" 'h bir yer 0 • bır anlaşmaya varmak emelııı çı a lı ece ı nezı . 
larak muhafaza etmek V"' vit dedır. 
rinlerinin en 1.{Öze görünür Petain hükuıncti 
yerine "Maarif Vekilliği neş· .., 'f · d 
riyatı burada satılır,, yazılı bugran arJ e~ın e. 
birer levha koymak mecbu· Loııdra Las aıansı bıl· 
riyetindt>dirler. diriAor: . . . 

Satıcılar aynı zamanda Daıly Maıl gazetes! Petaın 
bu müdürlÜğün kendilerine kabinesinin birinci hükumet 
kitap satm~k _ve t~rnh~ııak i· buhraf'l arıfesinde bulunduğu 
çin verecği dırektıflerı kabul nu yaımaktadır. Mareşal Pe 
ve gönderecc~ afişleri umu tainin arkasırıda gizlenen nü· 
mun göreceği yerlere as· fuslu bazı mahfiller bir çok 
mak veya yapışhrmak mükel nazırların hükümatten uuık-
lefiyetinde olacaktır, iaştmlmalınt ve yerlerine or 

Neşriyat Müdürü duya, d~nanmaya ve .hava 
Selim Çl':LFNK kuvvetle~u~e. ~ensup kı'!1se· 

C.H.P.matbaaaı-ANTAKY A \erin tayınını ıstemektedır. 

lngiliz donanm 
Cebelüttarikten 

denize açılda 
Nevyork - Tas A" 

bildiriyor: 
Cebelüttarikte tahaHÜt 

lngiliz dommması Alcd 
doğru hareket eylemiştir 
filo İngilterenin en b
zırhlılardan biri olan " 
C:retnotunur. kum nda1111 
dır. 

Bir Alman mote.
batırıldı 

Lon<lra 9 (a.a.) - B 
riye Nezareti teblig edi 

Dün sabah er kendeo, 
mdn motorbotlan Manf 
nizinde bir lrıgiliz g~mi 

1 filesin~ hücum etmiştir. ~ 
kua gelen muharebede 
Alman torpidobotu b:ıtl 

mış, dığeri hasara utr 
mıştır. 

Vilaye! Makamından: 
1 - lnönü c;,ddesincW 

zip~şa okulu ittislaind 
ka ;ı 1 ağustl940s tar 
itiberen arttırma e''•İ 


