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Sahibi ve Bas muharrırı 

(Sayısı heryerdeC2 kuruş] .... Cumrateıi 
Selim ÇELENi<. 
~eşriyat Müdürü 

Yeni Fransız, Japon~ve /,an 
'Büqük .. Elçileri 

lngiliereye lngilizlerbir Molotof un ziya 
Noel hediye,; imtihan daha re/inden sonra 

Amerikadan 40 u· geçirdi/er 3ovyetlerin bir tekzibi Dün Cür?'hurreisimiz.Miıli Şef Iscnet lnö· 
nü tarafından kabul edildiler Çan kale geliyor Moskova 15 A.A.- Ber 

- Dünkü hücumda d .... Nevyork 15 A. A. _ lio e ıvıolotofun mülakatları 
Ankara~15lA. A.:,-:Fran 

saıım yeni Büy"lk Elçisi ek· 
selans Jül Ht!nri bugün saat 
15,15 te Reisicümhur ismet 
lnönü tarafından Çankayada 
kabul edilmiş ve itimatname 
sini takdim eylemiştir. Bü · 
yilk Etçinin muvasalat ve ay 
rıhşlaranda as~eri bir kıta 

'selam re:ımini ifa eylemiştir. 
Kabul esnasında l-laciciye 
Vekili Şühü 'Saracoğlu baZ1r 
bulunmakta idi. 

Yeni Japon Elçisi saat 
16,15 te Çankayada Reisi · 
cümhur tarHfından kabul edi 
!erek itimadnamesini vermiş 

~12 Adanın 
Her an in gilizler 
tarafından işgali 

bekıeııiy or 
Atina 15 A. A. - Şarki 

Akdenizdeki ve ltalyanlara 
ait 12 adanın her an lngiliz 
ve Yunanlılar tarafından iş · 
gali beklendiği Atinaya ge· 
len haberlerden anlaşıl m • k • 
tadır. Buraya gelen ha'Je1 le 
re göre, 12 adadaki ltalyan 
makamları adı-lar lngilizler 
ve, Yuııaolılar tarafından iş· 
gul edildiği zaman kendile· 
rine iyi muamele yapıldığını 
söylemelerini ruın ahaliden 
rica etmektedirler. 

Bulgaristan sefer
berlik şayialarını 

yalanla yor 
Londra 15 A. A. ~ 

Bulgaris~anııı Lon fra Büyük 
Elçisi, Röyter Ajansına beya 
ııatta bulunarak, Bulg1tristan 
da sefrberlik yapıldığı hak • 
kında yabancı memleketler· 
de çıkan şayiaıarı valanlan 
mağa mezun olduğu ııu söy· 
!emiştir. 

Alınan ve Italyan 
Başkumandanları 

Loodra 1 S A. A. - Al
man ve ltalyan Başkumandan 
·ıarı araırnda lnsbur~da bir 
tcplantı yapılacak ve bagün· 
kü harbin seyri hakkında gö 
rüşülect-ktir. l3u toplantıya 
~Alman orduları Haşkuman· 

dam Mareşal Kayt~la ile 
ltalyan Erkanı Harbiye Rei
si Mareşal 13ndogliyo gele· 
ceklerdir. 

MJsır kabinesi 
Kahire 15 A. A. - Mı

!!ır Başvekili Hasan Sabri 
pıışanın vefatı dolatısile, Mı· 
sır kralı Abdülhamit Süley 
man paşaya bir mektup gön 
dererek yeni kabine teşekkül 
edinceye kadar ar kadaşlari. 

vn.kabul esnasında Hariciye 
Vekiıi Şukrü SaracC1ğlu ha· 
zır bulunmuştur. 

Iranın yeni Ankara Bü· 
yük Elçisi bugün saat l 7 ,30 
da Ç1ankaya kö~kün .. gi<le · 
rek Cümhurreisi ismet lnö· 
nü taraf andan kabu1 edilerek 
itimatnamesini takdim eylt'! • 
miştir. Büyük Elçinin iköşke 
mu\•asalat v~ Avdetlerinde 
bir kıta aljker seHim resmi· 
ni ifa t!ylemiş ve kabul es· 
nasırıda Hariciye Vekili Şük 
rü Saracoğlu hazır bulun · 
muştur. 

!ngiltereye Noel hediyesi O• 1000 olu var hakkında Tas ajımsı bir !eb-
larak uçan kaleler verilecek Londra. 15 A.A·- Dün liğ neşredeı·ek bu mülakatla· 
tir. Fılhakıka Vaşingtondan gece Alman tayyvreleri Bir rın karşılıkh bir itimad hava 
haber verildiğine ızöre, bu İngiliz şehrine en büyük hücu sı içinde vukuhulduğuııu,Sov· 
ay-rı sonuna doğru Noele mu yapmışlardır. Birçok bina yetlerle Almanyayı alakadar 
fabrikalar 80 uçan kale tay· lar ve meskenler yıkılmış, eden büyük ehemmiyeti haiz 
yttreler:oi ikmdl edecektir. hücum çok şiddetli olmuş Jlleselelcrde mukabil bir an· 
Ruzveltin son nutkuna göre tur. Ölü adedi helkide bini laşmanın tesis edildi~ini L>il 
bunlaTJn 40 tanı~ si lngilt~re• bulmaktadır . Birçok nokta· dirm':'ktedir. 
ye verilecektir. larda yangınlar çıkmıştır. Bu Moskova 15 A.A.-Tas· 

Haber verildiğine göre A- ş1::hir halkl dün nkşamki bü· ajansı bildiriyor: Amerikdn 
merika, lngiltereye, bomhar yük imtihanı da sükunetle ajansı şu havaJisi neşreylemiş 
dıman tayyarelerine malısus geçirmiştir. 17 Almaıı bom· tir: Üiplomatik ınehafil Ja· 
son ıJert"Ce hassas bir nişan ba~dıman tayyaresi düşürül· ponyanın Sovyet Rusya ile 
alma aleti c!e vecektir. müştür. Uzak Şarkta nüfuz mıntakala 

lspa nyada lngiliz tayyareleri rını ayıran bir anlaşma yap· 1 

tığını bildirmektedir. 

f nin hücumu Kıya etini deg" işti· ras Ajansı bunu tekzibe 
Kahire 15 A.A.- lngi· 

1, V / ren bir Alınan fır· mezundur. • n lZl ag tiz hava kuvvetlerine me11· Alsas Lorendeki 
kası vannış 1 suµ tayyareler <lün Arnavut 

()emigef İnin Nevyork 15 A. A. - A· luk''ceplıesi boyunca İtalyan Fransızlar kovuluyor 
ınerikan ordusu erkanından lıırm üs olarak kullanmakta Vişi 15 A. A. - Mareşal 

Muhterenı h~lkı G .. ncral Nant ~öylediği bir oldukları mühim mevzileri Peknin riyasetinde toplan • 
mızdan ricası nutukta demiştir ki : bombardımana devnm etmiş mış olan Nazırlar Meclisi 

Yurdumuzun muhtelif " Bugünkü har"bin seyri lerdir. , 'Başka tayyarelerde içtimamı mÜtt'akip neşredi • 
köş~lerinde vatan hizmeti ht>r türlü barış ümitlerini• ayni gece Oraca hücum eyle len bir tebliğde şuıılar bildi· 
görme~te olan Kahraman berlaraf edecek v~ sonuna miş1erdir .E rgerideki tayyare rilmektedir : lsas Lor ende· 
Erll'!ri.11\ze Munterem hal· kadat devam ed~c~k bir va karargahındaki tayyarr.l erin ki Alman makarnalı, anadil· 
kımızın minnet ve şükran ziyettedir. Amerık~rıın Milli arasına bomllalar düşmü~tür. leri Fransm;a olan ahaliyiJya 
cemilesi olarak teberrü e· mı..idafaası için gayretlerimi· Avlonyaya hücıımlar ~tekrar Polonya veyahut Fram:ıaya 
decekleri (Yün faııild, yün zi arttırırs:tk harbin Ame edılmiş buradaki yegana is- gönderilmeyi seçmeye <lavet 
kazak, Pamuklu mintan,yirn rikaya sirayetine mani olu • kele tahrip olunmuştur. eylemiştir. Bu ahali Fraın:ı· 
çorap ve yün ddiv<'n) den ruz. Be-rline yapılay hücum }1 tercih ettiklerinden, 11 
iba•et olan kış hediyeleri· lspan)ada t1::bdiıi kıyafet Londra 15 A.A. - Res· ikinci teşrinden beri bu 

nin kabu:ü için Kızıiay Ce· etmiş bir Alman fırkacıı b t· men haber verildiğine göre, halk ile dolu günde beş tren 
miyetir.iıı bilıimu•n merkez lunmaktadır. Bu fırka belki dün gecP. İngiliz tayyareleri garba dog~u tahrik edilmek 
ve şLıbelerinde (ayrıi teber.' yaklndıi Cebelüttarıka hücum Berlin ile Almunyanın diğer tedir. Salahiyettar olımyan 
rüat kabul defteri) ifçılmış edec~ktir. O zaman Ameri· yerlı!rinıle muhtelif askeri ve mahfillerde bu tcdbir!eriu 

t 
kaya harp daha çok yak!aş· srnai hedeflerle düşm~ıı İş· Fransız ve Alroan hükOmet· 

ır · mış oıacaknr. Bu hayırlı .te-şebbiisün gali altanJa bulunan ,tayya· leri arasında kararluştırılmış 
çok asil v~ şefik olan Türk Avrupada müstebitler ta· meyd&nlaruıa karşı :,;iddt tli olduğu söylenmekte ve Fran 
ulusunun candan iştirak· rafından idare edilen masum bir taarruzda l>ulunınuşlar· sız hükumeti bunu t~kzip ey 
leri vr: bilhassa kadınları· milletletin maruz kaldıkl~m d1r. leınektedir. 

iosaf ~ız işkeııceyı· ııazart 1't"ı· M h'l d Fransız - Alnıaıı "o"ru" mız tarafından yer yer teş anş sa 1 erin e 6 Ş• 
kil edileceğinden emin ol bara . ılınak lazımdir. nıesinde böyle bir :)eyin bulı 
dköumuz komit~Ieriıı de· General, Amerıkanırı, kah· Londra 15 A.A.- Manş se.lilmediği söylenmektt' ve 
ğe;h faaliyetlerile, şerc-fli ramaııca dö~üşen İngilt,,reye sahillerindeki uzu ı menzilli Fransa hükumeti, mütareke 
bir muvaffakiyr.t halinde yardtma daha büyük bir hız İngiliz topları bugün Fransız komisyonunun nazarı dikka· 

)a devam edeceğini sözlerine sahillerinı şiddetli bir uteş al tiııi celbeylemiş bulunmakta· 
neticeleneceği şüphesizdir. eklernt~rı·r . d d · una almışlar ır. ır. 

Biiümum merkez ve şu lll~~~~~~~~Em•iilaimilili!llilllai=iiilillr9ılilıi:mi!Yrmımllilil•"•CT•• &ıme•.-•-•••••••• EN SON!JAKIKA & 
belerimizirı ayniyat rnakbu· 
zu mukabilinde kabul ede· 
cekleri bu teberrüat için 
hayırseverlerimizin ibraz 
buyuracaklarından emin ol 
duğumuz yüksek alakala
rınJan dolayı Kızılay Ce· 
miyeti ı-jİındideıı şükranları 

nı nrzeder. 

Hukuk işleri Müdü-
' rü geldi 

Vııayet Hukuk işleri mii· 
dü• lüvüne tayin edilP.n Sey· 
han Hukuk işleri müdürü Ke· 
mal ~ehriıııize gelmiş ve va· 
zifesin~ başlamıştır. 

Muvaffakiyet dileriz. 

le lıirıikte vazifesine devam 
cimesini bildirmiştir. 

lran ve jupon Elçileri 
Ebedi Şefin manevi huzurunda eğildiler 

Ankara 16 A. A. - Yeni Ja.pou f.lçisile yeni Iran 
Elçiııi bu sabah ayrı ayrı Etnografya müzesine gidtr{·k 
Ebedi Şef Ataturküıı nıuvakL:at k.,hri önün le ctilm•şler • 
dir. Bu ziyat! r esnasında bir polis miifrezesi sı•laın r~s 
mini ifa eylemiştir. 

---
Yunan taarru
zu devam edi

yor 
Diin 700 İta iyan 

esir edildi 
Atina 16 A.A. Yunan 

orduları Başkumadanlığt teb-

liğ ediyor; Bütiin ceplıe ho· 
yunca büyük l>ir piyade v~ 
topçu muhurebesi dı·,•am et· 
miştir. Dün (700) e yakın l· 
talyan askeri e.;ir edilmi} 10 
top elimize g~çmiştiı .Bir hava 
muharebesinde 3 düşman tny· 
yaresi düşürülmük iki tayya 
remiz üssüne dö.ınıenıiştir. 

Atina 16 A. A. Röy 
ter Ajanıı bildiriyor : Cep-

in giliL'eıirı Sovyetlere 
teklifi 

Lonrh·t> 16 A. A. - lngilte 
reııin geçen 23 Teşrinisaııide 
Sovyet Rusyaya bir nota ve 
rerek büt Ün ihtilaflara mar\İ 
olmak iç n bazt tekliflerde bu 
lunduğu t~yid cdilmekt~dir. 
Fakat bu ııotaya Sovyet Rus 
yadan şimdiye kardar hiç bir 
cevap vcrilmemİ!titİr. -heden gelen hab!!rlere göre, 
Yunan ordusunun Görice 
mıntakasındiki taarruzuna 
ltatyanlar tarafıııdan bir mu 
kabil taarruz yapılmış ve öğ 
le.den sonra Yunan orJuıruı 
tekrar taarruza geçmiştir. 
Muharehe bütün gün şidde 
le devam eylemiş olup hu 
gün de denm etmektedir. 
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Milli korunma kanunıı leri . 
ıaı~ Millet mekte 

-~-
Medde 37 - Hiikumet; zi· 'ı Ç - icra Vekilleri Heyeti 

r atta çalışabilir her vatanda kararı üzerine Ziraat Banka 
şı kendi ziraat işi yüzüstü sınca ibraç ve Hazinece ke
kalmamak şartile . ikametgah? 1 fald edilecek 6ono veya tah 
nın en s;ok 15 kılometre me vlllerle temin edilir. 

\Halayda Vete
riner işleri 

Geçan 11 ayda 
neler ~yapıldı 

·ıo--:ikinciteş1in ça,:şamba 
günü tedri,'\ata bfışl(tgacak 

Üdüı 

llan 
S"'tcu -

safesi dahilinde buluııan ge· Madde 46 - Bu sermaye 
rek devlete ve gerek şahısla ile yapılan bütün mullmele· 
ra ait ziraat işletmelerinde lerde hususi hukule biiküırile 

Hatay Vilayeti Veteriner 
Müdürlüğü birinci teşrin 939 
dan 1 9.940 tariöine kadar 
geçen 11 aylık müddet zarfın 
da: 

tahakkuk eden ihtiyaca gör~ 
münasip ÜQretle çalıştırabilir 
ve bu mmtak..ıda e;;hasa l\it 
okp ta sahibine kati lfızum 
olmıyan her nevi ziraat vası
talarmdan miinasip bir kira 
mukabilind~ istifade edebi!ir. 

Kakanlar ancak kendi köy, 
kasaba ve şehir içinde çalış 
tırılır· 

Madde 38 - Hükumet, lü 
zum gördüğü yapılacak zeri 
yatm nevi ve çeşidini tayin 
ve tesbit edebilir. 

Madde 39 - Üzerinde ze 
riyat yapılmayan beş yüz hek 
tardan fazla araıiyi hükumet 
bir bedel mukabilinde işlete 
bilir. 

Madde 40 -- Hükümet, zi· 
raate elverişli sekiz hektar ve 
daha ziyade arazi sahibi olan 
ker şahsı bu arazinin yarısı 
na kadar hububat ekmeğe 

ve ektirmeğe mecbur tutabi 

lir. 
Bu mecburiyet, arazi sahi· 

binin mahk olduğu çift hay· 
vıını miktarına ve her çift 
hayvan için dört hektar esa 
sına göre hesap edilir. 

Her traktör hal ve vaziye 
tine göre 16 - 30 çift muka 

ri caridir. 424 baş hayvana şafi 10950 
Ba sermaye uzeritıde suç hayvanl\ da vaki olarak se· 

i~leyenler hakkmda Devlet rom ye iki aşı tatbik edil 
malları aleyhind" suç işleyen miştir. 
ler hakkındaki cezai bük.. 39176 hayvana profilak-
ler tatbik edilir. tik olarak aşı, 823 hayva 

Madde 47 - Bu serma e na serom, iki aşa, 6002 
hesapları ve evrakı musbite· seromlu çiçek aşısı, 14:t97 
si Türkiye Cütnhuriyeti Zira hayvana üç yerde tesis edi
at Bankasında temerküz etti len banyolarda . ikişer tlefa 
rilir. Veznt-darhk işleride bu ma"=dögaHa t-!davisi yapıl -
banka tarafından yapıhr. .mı~: 463 ata Mallein tatbik 

Kadro ve idare masrafla edilmiş bir tanesi :nenfi gö 
rı ayrı bir hesabda ve mua· rülerek itlat edilmiştir . 
melata müteallik her nevi te ıskenderun ve Kırıkhan· 
diyat ve tahs\Jat, taalluk etti kazalarında açılan dispan 

.1Jerlı!rde hergim 15-2t) hay· 
ki vekalet için açılan hnsusi van meccanen ameliyat vt• te 
hesaplarda gôsterilir. da vi eailmektedir. 
M~dde _48 -- Her t~kvim t I ütkelere 252758 lira 

sıenesıne aıt muamelelerın ~ene ç 
. "t"ba •1 b' b"I" ı 90'kQr.u~ kaym~tmrle hayvan 

gayesı ı ı rı e ır ı aoçosu 'h ·1 · t. . d.1. B .1• \ ı raçe ı mış ır. 
t.mzım e ı ır. u pı ançoya ( 1 ~· ık 1 d • H t • ç u e et en a aya 
kar YI! zarar hesabının ve 175525 1. 1, t. _J 1 . • . ıra Klyme ınue ıay-
teşkılat ve tesısat masraflan 1 'th ı d"J · ı· 

• 1 van ı a e ' mış ır. 
na aıt hesabın fasıl ve madde y b .. k 1 111\980 
.. b .. ..f d t k ı a ancı ul e ere .., 
ıtı arııe mu re atını na ı cet . • . 
vellerle bilançonun aktif ve lıra 50. kuruş degerıııde hay· 
pasifine ait envanterler ra'l· van çıkarıtmışhr. 
tolunur. Yabancı ülkelerben 4764 

Madde 49 - Sermaye ve• lira değerinde sığır derisi 
kar ve zarar hesaplarile üçün ıo~uımuştur. 
cü şahıslara ve i~in mah\yeti T opla.ubya dev et 
icabrnca her nevi kıynet ha· Belediye Riyas~tinden: 
rekt tlr.rine müteallik!hesapJar Belediye meclisi, ekseri-

her Ziraat Bankasmca tanzim ve 
Maliye Vekaletince tasdik.o· , yet h ml olmadığından 14·11 

bil\. addedilir. 
Madd 41 - Ekilen 

dört hektar arazi için bir 
çift öküz Mı\n Müdafaa rn~· 
kellehyetinden istisna edilir. 

Madde 42 - Hükümet her 

lunacaz bir muhasebe usulü· 940 günii mutad toplantısını 
ne hağlanır. yapamamıştır. Buna binaen 

hükümleri dairesinde Ziraat zartesi günü sut 15 te top· 
Defterler Ticaret "i\nunu 1 meclisin 18- 11-940 pa· 

türlü ziraat aletlerini, maki· bankasınca tutulur. }anacağı umum azanın mallı 
neleri ve vas11alannı, zirai i- Bu hususta bankaca ihtiy~r mu olmak üıere ilau olunur. 
laçları ve tohumları lüzumu edilecek maaş ve masraflar 1 

-

na göre parusıı veya ariyet yukarıki madde-de teşkilat için nesine ait 'tilanço ve buna mü 
veya ödünç veya bir kira mu tefrik edilmiş olan paradan , teallik Umumi murak~he he 
kabili olarak ihtiyacı bulunan tesviye olunur. 'ı yeti raporu, işlerin taalluk 
lara tevzi eddebilir ve çiftçi Madde 50 - Bu ermaye- etti~i vekill~rin mütalea\arile 
yi kuvvetlendirmek içın lü- den Slirfedilecek paralar Mu ' birlikte hesabın ta.:alliik etti · 
zumu dahilinde ödünç para has~bei Umu~iye ve arttırma . ği senenin hitamından itiba· 
verebilir. Eksıltme ve 1hale kanunları . ren ~n geç altı ay içinde Baş 

Dördüncü fasıl hüküınlerio.7 ve div~nı Muh~ vekaletçe Büyük Millet Mec-

MALf HÜKU 
.. MTEE sebatın mur.ıkabesıne tabı 1. . .. d . . B b·ı~ d ~ ·ı r 1 ısme gon erılır. u ı aııço 

Madde 43 - Bu kanunun eıgıı ldıdr. -
1 

B k Dun Büyük Mılkt Meclisnice 
ıv e e .'.:> - u anun mu d"k" ı · ı_ d l ·b 

derpiş ettig"i işlerin icap et· .b. 1 k . 1 .. \ tas ı t a a~a ar arın ı ra~ını 
cı ınce yapı aca ı~ ere mu· 

tireceği tediyeler için Hükıi teallik hesaplar 3460 numara tazammum eder. 
met emrine hazinece 25 mıl· Jı kanun ile teşekkül eden --Sonuvar-
yon liraya kadar bir sermaye' Umumi Murakabe Heyetine~ ) Neşriyat Müdürü 
temin olunur. Mütedllvil ser ) tetkik ve mürakabe edilir. ~ Selim ÇELENK 
maye i!e sabit sermaye ve ı Şukadar ki, her takvimse ('.H P mAtlıuıı• - ANTAK'r A 

teşkilat masrafları karşıhkl arı' G d 118 d { • i 
icra Vekilleri Heyt"ti karari· l Q lV~Q e 6Yl Sa QR esna-
1~ bu sermayeden tefrik e· /ın nazar'ı Bik'katine 
dı ır. 

Madde 44 - Vekaletlerce Belediye ReisHğinden: 
1- Furuncu, Kassap, Bakkal, Abcı, Kebapçı, Si.itçü, Şer 

bu konuna musteniden yapı 
lacak İşl~rin istilzam elliği 
bir para, icra Vekiller heye· 
ti kararilc alakalı vekalet em 
rine verilir. Senelik sarfiyalı 
4 JO bın lirayı geçmemek üze ·e 
yapılacak teşkilat kadrnları 
icra vekili eri heyeti kar.ui ıe 

)esbit ve karşılığı bu ~erırnı 
yeden tefrik olunur. 

Madde 45 -· Bu sermaye: 
A - Bütçeye konulacak 
C - Bankadan temin edi

lecek kredile 

b~tçi, Tathcı, Şekerci, Meoav, Sebzeci ve saire gibi mt'!· 
vaJch gıd&iye satan einahn ve Jükkanlarmda çalıştırdık
ları çıraklardım ekserisinin tebliıatı mük~trer~ye a~men 
elan muayenei i'\tiliiyelerini icra ettirerek f'ıhhat cüzdanı 
almadıkları ve l>uılarının a üç a~da bir yapılan yoklama 
muayenesine gelmedikleri anlaşılmak adır. 

2- Mevad,h gıdaiyc :ıatan işbu cınafın ticaret esnasın· 
da Üzerlerine nümunesi vecihle bt!yaz veya renkli höm\ek 
~iymedikleri, dükkiqlarının içini te~h ve ceinakalttrım, 
bulaşık yıkadıkları mahall~ri. gıdct pifirdikleri ve kullandık 
hırı kaplan lazupı vechile tt'!miz tutnıadık.ları, yeni ambalaj 
ve kese • kağıtları istimal etmeleri liıım gelirken müstamel 
defter ve yazı kağıtlarına gıda maddelerini sardıkları icra 
kılınan teftişatta göriilmektedir. 

3-=- Zabıtai belediye nizauınaıne ve talimatuameıi abki· 

Vilayet Makamından: 
1 - Vilayetimizde okuyup yazma bilmiyen vatanJaş 

larJmıza en kısa zamanda okuyup yazma öğretmek üzere 
bütün vilayet dahilinde müteaddit millet mektepleri der· 
saneleri açılmıştır 

2 -Bu dersaneler biitün vilayette 20 ikinci te~riıı 940 
çarşamba günü açılacak ve 20 mart 94 l tarihine kadar 
devanı edecektir. 

3 --- 16 - 45 yaşındaki okuyup yazma bilmiyen J va· 
tandaşlar.ın bu mektepl~rt! davamları talimatnamesine tev· 
fikan mecburdur. Devam etmeyen vatandaşlar hakkında ~ 
takibat yapılacaktır. 1 1 

4 - Nerelerde kaç dersane acıldığı aşağıda gôste· 
rilmiştir. 

A Dersımeleri hiç okuyup yazma bilmiyen, B ·~ersa 
neleri .A dersaneıe'rindeki derecesind ! bılgi sa:Aibi olaıı· 
lar içindir.Vatarı<laşların kerıdi mıntakalarındaki okullara 
müracaatla hemen kayıtlarını yaptırm;1ları 

Millet mektepleri dersaneleri açılacnk okullar: 
Antı&kya Merke1.inde: 

F 
ti 
le 

lsm~tpaşa okulunda(l )kadın A,( 1 )erkek A,( l )erk ek B,Gazipaş ı 
okıılunda (2) kadın A, (1) kadın B ye (1) erkek A, Feyzi· 
çakmak okulunda(!~ 1.-adın A(l)kadıo B, (2)erkek A, Cüm· gön 
hurıyet okulunda (1) kadın A, (2) erkek A, lst klal oku· ta 
lunde (1) kadın A, (2) erkek A, 23 Temmuz okulunda hey 
(1) kadın A (1) kadı~ B, Ulus okulundn (1~ kadrn A, (1) lbek 

erkek A, Hatay olrnlunda (1) kadm A(J) erkek A, Ülkü 
okulunda 1 kadın A, 1 erkek A, Yaşityurt okulunda 1 
~adın A.2erkekA, Süveydiye naiıiyesi merkezinde3erkekA 
Şeyhköy nahiyesi merkezinde2 t'rkek A, Harbiye 'ııahi· 
yesi merkeziııde 1 erkek A Bedirge nahiyesi m rkezinde 
1 erkek A, Karsu nahiyesi merkezinde (1) erkek A, Ba· 
batorund 1 erkek A, Karaksıdal erkek A, Avaklıda 1 
erkek A, Aydide 1 erkl1k A, Mağaracıkta 1 erkekA, Sa· 
bunlukta 1 erkek A, Çukt unludı:; 1 erkek A, Karbe 
yazda 1 erkek A, lmıkabraş•a 1 erkek A, Tdlikumbeıek 
te .. 1 erkek A, 1Zeytunlude 1 e-rkek A, 

B ıskenderun K~zasmda: 

Mithatpaşa okuluuda l kadın A, 1 kadın B, 2 erkek A, 
Namıkkema1 okulunda 1 kadın A, bir kadın B, 2 erKek 
13, Belende 2 erkek A, Arsuzda 1 erkeke A, KarMğaç.· ıne 
ta 1 erkek A, Ekverde 1 erkP.k A, Haymesekide ı erkt~·rr 
A. Karahiiseo:yinlide 1 erkek A. Akçalıda 1 erkek A Aba ur 
cıhuğurluda 1 erkek A, Ak:ırcada 1 erkek A. Miiftüler 
de 1 erkek A, Çakallıda 1 erkek A, 

C -- Kırıkhan Kazsında: 
Merkez okulunda 1 kadın A 1 k 'dm B. 1 erk k A, 

Karamankaşmda 1 erkt:k A, Delibekirıide 1 erkek A 
Reyh1niye kazasmda: 

Merkez okulunda 1 kadın A ,2 erkek 1 erkek B. Hamamdıı 
1 erkek A, Ayrancıda 1 erkek A, Karahöyükte 1 erkek f>.• 

E -- Dörtyol Kıızasmda: 
Merkez okulunda 1 kadm A, bir kadın B, 1 erkek A· 

Erzinde 1 kadın A, 1, erkek A, Payas rıahiyesi merkezin• 
de 2 erkek A, Ocaklıda 1 k.,d.rı A. 1 erkek A, 1 erkek 
B, Ôzerlide 1 erkek A, Büyükçayhda 1 er~ek A, Küçii~ lbaa 
çaylıda 1 erkek A, Karakisede 1 erkek A, Kuzuculuda Gah 
1 erkek A, Kara)•ılanlıda 1 erkek A. e 

Yayladağı kazı.ısında hr. 
\1erk~z okulunda 1 kadın A, 1 Kadın 3. 1 erkek A, 

Bezgede 1 erkek A, Kışlakta 1 erkek A, 
G - Hassa KazıssınC.::a • 

Merkeı. okulunda 2 erkek A, Akbez.de 1 
Hacılarda 1 erkek A, Aktepede 1 erkek A, 

lVluhteiif erzak alınacak 
Askeri evsafta İslahiye ,.e ıskerıderunda teslim edilme 

şartiJe her parti beş on vtya onbeş tondan oşağı olmam 
üzere mevzuatlarile ceman yuz ton piriııç, yüz lon kutv 
fasulya, altmJŞ ton kırmızı nı.srcimek, bin ton .,un. kırk tO 
nohut, seksen ton bulgur ve seksen ton yulııf a)'rı ayrı J'' 
zarlıkla ahnacakltr. t<tliplcrin tertıinatlarile pazarhk ,güııle' 
ri olen 2 teşrinin 14-15 ·16 ~ünleri öğleden sonra sıı91 

15 te Jslahiye sahnalma komii;onucıa müracaat etmele'' 

e 
Bu akşamdan itibaren mt•şhur SENôRlT A altın dağlar"1~ 
ktzı ve pek yakında Ab dülvahhap Aşkın gôzya şl~ 

mınll mugayir olan bu gibi föl ve hareketleri görülen 1ı 
nafın birinci defasında beşer lira para cez:ısile tecziye e 1 

lecekleri yibi tekerrüründe haı:larında daha şedid ahldıfl;ı 
kanuniye tatbik ohmacağındaıı esnafın tecziyelerine nı001e 
bırakılmadan zikredilen bu noksanları hemen ikmal etme 
tekide-n beyan_ve ilan olunur. 


