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Ocrat paflndir . 
aana geçen 'sayılar -

10 kuruştur -
SAYISI 2 KURUŞTUR 3o -

A.ğustos Zafer 
bı, Bayramında 

Aimaiilaragörel İngilizlere göre 
1 

77 hin Rus Ruslar şimal 

Rus askerie 
ri kütle ha
linde teslim 

lhlupınarda gııpılacak 
• 

lJ merasım 
ttıı Uğust 

ı b os zufer bay· re heyeti azasından bir zıt 
~ıl ~r Yıl olduğu gibi i'e daimi Encümenden bir 
~~a~ Duınlupmarcla zat intilıab mlilernk 28 a· 
~~~~lır.lllerasinı~e kut· ğusto~ta şehrimizden Dum 
,v, ayetle ~le:asııne bli· lupınara hareket cdeet-:k 

\ 1 
1l~Yet rımızden l'urti ve ınerasirnde Vilfiyetimi· 
llaın1na urnuıni meclis· zi temsil eyliyccektir. 

t ~rı:kkep birer zattan Dumlupıııarda yapıla 
""l!\l~e'·h~yetler iştirak cak merasim programı 
'llllıq l\lır v·ı~ . . 

Pilrti. ,.ı ayetınıız ikinci sayfamızdar. 
~ ~etida· ı 

Qt --------· 
1ıı1Q!Jda öğretmenlik yap-

( 0 lanlar hakkında ki 
b ı~ı Qnunun tam metni 
~kııı q}ııı A 
L.rttı~ ün .~ıavutaııa il· 
'1~ ll1:0lık ~ llatayda 
~ ~uyuk Yap_iiıılar hak· 

lıır k Mıııet Kecli 
~ ı \. unuıı k lı 
~ıı " 47.nıı .1 u ul edıl 

ı.lc %11:11 ~ ık. Mecüsce 
lltı u · ı Ve l't!Suıi ga· 

llutl lll.ş.ır 

k u-.ıı·ile tasdik edilenler, 
nıeu~leriııe bakılnıııksızın 
mensup olduktan tedrisat 
zümresine göre ilk veya 
orta kdrisat öğretmeni ol:ı 
r..ık Lıyiu olunabilirler. 

Mac.ide 'l.- l3iriııci mad· 
%~ 1ıı~lıı ~llcıı ka. 
~Ja. •• ~tı..l.. ını uyucu ıwş ele mucibine.:: taym edile· 

1 .ıtcu"ı.t· 1 c ~ktcdn maaş clerecderi 
~~~ ~ Ht1~1 llutayıu .\na 3888 sayı.ı kanunun mu• 
1~ı ıır· u ı 11111l t..ıı·ıtıırn..leu v .ıkkal 3 ncü nıadclcsi 
•;u~~ll·l!.ıkıp akau.ı eu uı hükmüne gört! tesbil olu· 
i,fı;ı 1 ~'t!tıl! ders yılı mu nur. Uuııların kıdem ve 
1 ~11~41'<1uıı 1ôJı· ·t,1u.ı!iı~ terfı muamelclel'i 3656 sa 
~ıGı Ur~ııu\ 11

\ bır za. yılı kunuııun urıılııııi lıü 
l .r.~ıyq Ve Öğretmen künılerine t.tbidir. 

ı ~ Ve R ' r· . '1 del 3 ll k . l 'tur• k "" c ıııı ıh ı~ a e - u ·anuıı ne~rı 
~1~ oı "Ukı ette lıulu.1• tarihiııden iliba en merıdir. 

t,~ \: lıuc1u~11 ve haıcn •\ladde 4-llu kanunu icra 
~ lı.ııo_lli<lu luı1 uahiliu ya, Dahiliye, ~laliye ve 

I 
lı. rı nıu. . , ., .. O.ürı ... arıf ve .\laar.f \ ekilleri memur· 

~,. /ıc. . er encünıeni dur. 

Ju 1Ye •• -
'-,\t ~ 9U~me birinciliklerı 
11 
lll'-sd~usto:)\a rlursada yapıla<.·ak 

~~l~tıt 19 akalar a ıştır ak ediyoruz 
1 ıy~i A.A - Be l ., 'u lın · unmuştur. ~arki ve gar· 
~il ~lıtritfıııd:nı MU· 

1 
lıl Karadenız, Akdeniz, Ur 

lı t! 3o_ ~ n terli- laanadolu gruplarımı ayrı 
, 1 ~ ;j lıllııtoa 31 Ağus- lan bölgelenie derece ula 

Ilı 4tıe b Yupııacak cak ylizücUler Bursu mil· 
~ltııtkl!t ırıııcılıkleri scılıakalarınl\ gireceklerdir 

l'ıtıo4 111 1Uuhlehr Akdeniz grııpunun merke 
'l\ıbılkuı grup yüz- zi Seyhan olup Hatay 

1. f: Urı .ıertıt,,0• . v: Urfa bu grupa dahil 
~·.e'li dır. 
1!çitı hsııprojPsinin tatbi 
.,,,~ Oz L 

t tııı~~a l1A.A lr ıklara başlaı1.dı 
tl\; ~h~lis:- l~ü· 31 milyon liraya ilaveten 
lt,j'rnıout:ı 1 .~atıl ı 5J milyon liralık yeni talı 

tı 'tıuı' bir ~- 0ııcc sisatı tasvip eylemiştir. 
141.~ıt 11elıf anuıııa ı~afıa Vekaleti şimdi 
~ 1 ıt ı ~'(.ltleri 

l'ttı 'k Şleril'-lril l>n· ~nup viHlyctlerimizle gar 
\'~~ Ututuııııue ~· lıi Anadoluda ve Akdeniz 

\'erUtlliR sı 1• kıyılarmduki sulanıa işle 
' Olaıı rile bataklıklurm kurutul· 

daha esir da çekiliqor olu9or 
ALMAN VHDUSU MÜ· 
TE\1/\DIYEN !LEH.LE 

MEKTEDlll 

d •• f •• ALMANLAR LENlNGRADA 
UŞ U 100 KiLOMETRE YAK· 

ODESADA 9 NAKLlYE 
VE 3 l1AHP GE~llSl TAi l 

IUP EDILDI 
13 Rus h:.rp gemisi Alman 

ların eline \ltÇli 

Berlin 19 A.ı\.- Al· 
nıan resmi tebliği: Cenubi 
Ukraynada Alman, Macar 
ve Homen orduları misal 
teşkil eden bir silah ar 
kadaşlığı iıe leirlki mesiİ 
ederek Dinyeper nehrinin 
garbiuJeki bütün ını -ıtaka 
Jurı i~gal eylemişlerdir. 

Muhasarada bulunan ode 
suyu hücum <..'<.i.ilmiş. bu 
limandakı 45 bin tonluk 
9 nakliye gc 

misi ile 3 hurp gcmL.:;i 
kullanılamaz bir hale ko· 
ııulmuştur. Uu mmtaku<lu 
17 bin esir v~ küllıyetli 

herp malzeme.sile top ve 
tank iğtinam edıhnı~tir. 

JJinyeperin garbindeki 
mıntakada Husıardan alı 

nan esirlerin s ıyısı 60 bi· 
ni gt-><.:nıiş, 84 tank, 23 J 

top ve çok mühim nıik 
turda lıarp malzemesi eli· 
nıize geçmiştir. 

Kıtal.:ırımız tar .ıf ıml:uı 
işgaledaen i'iikolayef Li· 
mamııdaki tezgahlarda in· 
şa halinde bulunan 35 IJiıı 
tonluk bir saffıharp gı.mıi 
si ile 10 bin tonluk hır 
krovazör, 14 lJrpido ınuh 
ribi ve 2 denizaltı gemisi 
elimize geçmiştir. 

lngiliz tayyareleri clüu 
akşam garbi Atınanyauaki 
şehirler üzerine h r mik 
tar bomba atmıştır. l la
sar azdır. Hir kaç ölü var 

dır. 
llOıliWU El • mm 
ması içi hazırlıklara baş 
hımış bulumııakla<lır. 

Kurutulacak L>u batak 
lıklarla .Iıenı yüzlJ;nlcrce 
hektar arazi kazanıl,tcak 
ve hem deyurduıı muhtelif 
noklalarıudaki sıhhi du
rum liüzelecektir. 
Parti ve be\ed ıye 

Reisi Ankarayagitti 
Parti ve bclediya Hoisi 

Abdullah uilg:n L>u sabah 
Ankaraya h.ırılket ctmi~tir. 
Bir haftaya k ular ş'"'hrimi 
ze dönecektir. Gaybul>di 
esııasıııda kendlsiııe Sabrı 

Taşan vekalet edecektir. 
lyi yolculuk t.lHeriz. 

LAŞTILı\R 
Nil\olöyafin ~düş nesi hiç 

te hJşa gld<Jc lk t>lr 
şey deöll 

Moskova 19 A. A. -
Röyter Ajansının m uhabi· 
ri bildiriyor : 

Mareşal Voroşilorun 
kumandasında Leniugrad 
Bölgesini müdafaa etmek· 
te olau Hu.s 'orduları, Al· 
nıaıı tazyiki karşısında 

harl>ederek geri çekilmek 
tedir. Alınanlar tarafından 
dün i~gal edilen Kingluscp 
şehri Le ıiııgrJ.dın 100 
kilometre garbiııJe bulun 
ınak tadır. 

Cenupta Uudiyeııui or
dusı.ı ç~kilirke.ı şiddet1i 
mukavemet gösteriyor. 
Hu ordu, dahct iyi IJu· mü 
dafaa h:ıttı tutmdk üı.ere 

Dinyeperın gdrbiue ~kil· 
mektedır. 

~ikolayef limanının zi· 
yuı, lluslar it;in mllhak · 
kuk ki mühım bır hadi -
S..!dır. Buradı mühim bir 
denız tezgaiıı Hlı. Fakat 
llus~urnı bu tetgahlarla he 
r.ıl>cr bütün i.ışe maddele 
rinı de tahr_ıp etmiş olma 
lan muhtemeldir. Daha 
sağıauı b.r muc1.4Ia.ı hattı 
tutmak i~ın bur .ısı.ıın talı 

liyesi zanlrı idi. llu hadi· 
se hict te hoşa gitmiyccek 
b1r şeydir. Fak dl muhak • 
kak ki Rus Başkumandan 
lığı ya ağır telcfat.ı katlan 
mak, yahut mühim olmak 
la beraber hayati ehemmi 
yoti hftiz olmıyaıı bu şeh· 
ri tahliye ederek orduları· 

Berlin 19 A.A.- O.N. 
U. ajansından: 

17 attustosta Alman pi 
yade teşekkülleri dinye· 
perin ağzından rical e~-

mekte olan düşman aslie· 
rinin p~irıi bırakmamıştır. 
17 ağustos sab.ıhı düşma 
nın şark s.ıhilini tutmasına 

meydan vermemek için 
bütUn b J mıntakalar ateş 

altımı alınmıştır. Sovyet 
kuv lülleri muhakkak bir 
ölüm karşısındtuı kaçabi l 
mek ic.:in çok gayret sar· 
fetnıiştir. l iyadelerimiz kü 
çük kilmdar kuvvetleıini 
ezruişlerdir. Sovyet asker· 
leı·~kUtle halinda te.:J~im ol· 
maktadır: Ormanlad1, sı · 
ğınaklarda obüslerin actı· 
ğı çukw·larda bir çok ö· 
lü;er bulunmaktadır. 

GJriye S!lvked.len k..&fil~ 
lnlindoki esir'lus askerleri 
yullal'l dolduran ktlmyon, 
COi)hr.ne Vı! t-ınkların öniin 
d.!n gc~nı.Jktdllırler. 13u e 
sirıer ömle Alman askeri· 
nin bulunuşunu, arloy a 
döndükçe aııyasi 1'..onıiser · 
leriu t.ıbancıısmı dü~unma 
nin c;ok korkun<; olduğu~ 

ııu söylt!n.Ü~leı·dir. Çünkü 
siyasi komiserlt- döne.ıler 
yürümek istemiyenleri hat 
ta yaralıları bae öldürmek 
tedirler. 

SUN UAl\lr\ A 

ıım kısmı küllisini Dinye S l J 
pwrin şarkına ~ekmek şık· ovqe er 
laruıdau ikincisini ter· ASKEllLLlllt'-' LN Mı\~ E· 
cılı eylcnıi~tir. H.u:> ordu- Vl YA l'l ı'H DÜZI::LTM~K 
su bu suretle c.:ok kıymet- l(_,:lN UCHA~lYORLAll 
1i zamanda kazanmıştır. Berlin 2J A. A. -
HÜCAT lllH FlLlAll Ul!JC iL D. N. ll. Ajansı bildiriyor: 

Londra 19 A. A. - ::>ovyeUerin 41 inci ko· 
Taymis gazetesinin askeri lordusunun gizli bir emri 
muh irriri, Budiyenııi oıdu ycvmisindc 118,11,180 ve 
lurı .. ın rücati bir firal' ol· 9 ı ıncı fırkalar Komutan· 
ma<lığını ve bunun Hus ı larına hitab edilerek ordu
t· biyesirıde bir tleğişikliğe ela maneviyatı bozan bazı 
işaret sayılacağıaı yazarak , unsurlar olduğunu, nizam· 
diyor ki : sız şekilde rlicat edil~iğin.i 

·• Eğer Budiyenni kfı· bildiriliyor ve şu,. emırlerı 
fi miktarda zırhlı kıtalara veriliyor. 
malik iseçevrilmiyeccktir. I Hicııte nihayet verile 
Kırımdan gelen yeni kuv- ·· tektir. Paniğe sebep o!an· 
vetler Almanları pUskürt 1 lar derhal kurşuna dizi le . 
rııek üı.ere Dinyep.!rin şar I 
kında yerleşmişlerdir. Ni· l ~kti.~. Bülün ağır makine 
kul:ıyefin sukutu Alman· lı tufekler cephe gerisi· 
lara 20 bin kişiye rua\ol· f ne alınac.ık ve k1çanlar 
muştur. kurşundan geçirilecektir.! 



• Çörçil 
Dom ınarda 

/ngilizler 
M0DH1Ş YE1 1 BlR T \Y· 

Y Alili lCAD KfTlLEH 
HlR NUTCK SÖ) LlYE( EK 

30;Ağustos Baqramıncla 
yapılacak merasim progranrı 

1 - Merasim, Dumlu 
pınarda 30 Ağustos günü 
snat 11,30 da yapılacaktır. 
.Merasim amiri blrinci Kor 
Komutanıdır. 

yakın ohm köy ve kasaba 
lann bu merasime büyük 
ölçüde iştirilki temin edi 
lecektir. 

Londra 19 A.A.- Yeni 
sistem bir tayyarenin tec 
rubder~ muvaf.akiyetlc ya 
pılmışbr. llu tayyare 83 
ton ağırlığında olup 20 
ton bomba taşıyabilecek 
kudreltt:.dir. Tayyare hiç 
benzin Ahıı:ıdan lngillcrc
den Berline 8 sefer yapabi
lecek ve ayrıca her safc· 
rinde 200 asker taşıyacak 

tu. 
2 - O gün, merasim 

başlamazdan evvel: Meç
hul asker abideı:;ine, Biı -
yük Millet Meclisi, B:ışvc
kalet, \ ckuletler, Ordu 
ve Cumhuriyet Uallk l'ar 
tisi, Beden '1 erbiyesi Ge· 
nel dit cktörlüğü, Kıı.ılay, 
1 ürk Hava Kundnu, Ço -
cuk l!:strgcıne Kurumu, 
ordu harp mutfilleri, Şe
hitlikleri imar cemiyeti ve 
'1 ürk Basın hirliğı adları
na hirer ~elenk konacak 

7 - Merıasimc 30 a 
ğustos günü saat l l,3ı) da 
top endahli ile başlanacak, 
smıslle; Oı'Clu, Cümlıuriyct 
Halk Partisi, Jlalkevi, ls- Amerikalılar 

, tanbul ve Ankara Yüksek 
okulları ve lleden Terbi 
ye.;i U. ~hidıirlüğü, Genç-
lik klüpleri adına olmak 
üzere l>irel' nutuk söylene 
cektir. ~ 

tır. 

Her makam, çelengini 
lreııdine lt:msılen gönde.re· 
ceğı hır memuru ıle abide 
ye koydul'acaktır. 

3 - Bağlı lıt:ılldc ndları 
yazılı 28 vilayeti merasim 
de biri l 'aı ti ve Hulkevie
n, diğel'i Vilayet wnum'i 
meclisleri udıııa .. se<;ilıniş 
ıki zat lJmsıl edecektir. 

Bu mimıessıl beyeller
dc iHlyctlcrı adına birer 
~elenk lwy .ıcaklardır. <;c 
ıenk tedurıki 1 zor~uğunda 
kalan \ ilfıyel heyetleri 
~anı dalından veya baş:ıl· 
lan birer ~lcuk yapıp, ü 

zerine rozetl~rini btWııyu 
rak koyabilirler. 

4 - ı\lesasime iştir fık 

edecek kıtalar : . 
u ) Askeri kıtalar : 
( hlıi Müdafaa \ el\a

ıeunin tayin cd\Ctği mık
\urda. ) 

8 - 30 Ağustos güaü 
akşamı Hudyoda Partice 
bir lwnferans verjlecektir. 

9 - O gece bütim llal
kevleriude ve Halk odala
rında, Halkevi ve Odası 
olmıyan yerlerde, Parti 
merkezinde toplanbtur ya
pılacak, lstikHll harlJind~ 
milletçe gösterdiğimiz kah 
ramanlık v~ fedi:lkarl.Jk ve 
3J Ağusloı:; meydan rnu _
harebesinin elıernıuiyel ve 
kıy.u eli hakkında konuş • 
nıular ve konferanslar ter 
tip e<lılec~ktir. 

10 - Hüyük v~ milli 
lıudı::;e hakkındaki mera
sime matbuatımız 30 ve 
31 Ağustos günleri yapa· 
cakları kıymetli nşriyatla 

jştırfik ctmi~ olacaklardır. 

11 - ilalkımızm bu 
merasime kolay ıve ucuz 
iştiraklerini temin iı.:in 30 
Ağustos günü· Af yon ~ve 
lzuıırden, nıeı1lsim yeri 
istasyon olaıı Silkisaraya 
ucuz tarifeli gidi~ ve dönüş 
trenleri terlıp edılecektir. 

la ıngi1izlel· 
UÜ ..JYANI~ PULL.:3Llt< 

V AZlFE::,lNlMl GÖHMEK 
l:S'flYORLAl{ 

Berlin 19 A.A.- Yarı 

resmi bir kaynaklan bildi 
rilmiştir. 

Alman siyasi nıehafili 
niıı mlituleaı:;ına göre (_.:ör 
çil - Huzvelt müla 
ka ı hakkınJa Amerikan 
neıriyatı moııroJ ve nazari 
yesinin dünyaya teşmilini 
istemektt:dir. Bu nazariye 
ye göre dünyanın polislık 
vaıifosini aııJlos ,tl\.soıılur 
görect)ktiı'. Alman mehafil 
lerınde ~urusı <la kaydedil 
mektedir ki Amerika po· 
lisi eşkiya miinasebetlerin 
de tecrtilJe s,tlıibı olubilır, 
fakat Avrupa sıyaseti halı: 
kmd.a hic;bır tecrtibesı yol{ 
tur. Avrup ılı ıar du c~~ı 

y .ı dcğildır. 
Esas~.ı Va~in/;to ı v .:! 

Nivjorseydc proj-:.:lcr ya
pılmasıuın l«illyen ehem· 
nıiyeti yoktur. J\. vrupada 
Avrupa mılletlori lrnııdı 
hükUlnrdnlıklarıle ya::alya 
caklar<ilr. Hu h lYUl ::;a 
hasııub on ar iıakkettık· 
!ıtri lıuy,ala de\1urn cdect:k 
lel' ve Okyanusun öte:ıııı 

J.ondra 20 A. A. -
Mister Çörçil dün öğle ye
meğini Kralla beraber ye
miş ve Krala atlantikto 
Huzve ltle bcralıer yaptığı 
mülakat hakkında izahat 
vermiştir. 

Çörçil pazar günü rad 
yo ile bir nutuk söyliye -
ceklir. 

Londı'll 2 l A. A. -
ÇörçillE' Huzvelt arasında 
ve denizde vuku bulan 
mülakat esnasında Huzve~
te muavin olarak konuş

malara iştirak etmiş olan 
oğlu, Çörçildon birkaç s ı
at sonra Lon<lr.tya muvu 
salfit etmiştir. 

Hindi Çini meselosı va 
Japonya 

Tokyo 19 J\.A- ilin 
di Çinid ·ki askeri fopon 
heyeti l{eisı General Soıuet 
beyauatta bulunarak do· 
nıi:-Jlirki : 

·· Hindiçiniye göuderi 
len Japon kıtalarına ait 
iki veya üç tali mese c 
kalmıştır. Bu husustu Hin 
di Çuıi Va isi c görü~ece 
ğiııı. Bu mcsdelcl' urasın 
da Japo!l ve Fı·an::ıız kıltt 
lal'mu ayrılacak müdafaa 
mıntakubrı meselesi do 
vardır. 

Satılık tari1. 
ve bulıçeler 

Antakya oeledıye Jle· 
isliğinden. 

l\..av ,tsiyu küyüııdu ş ' 
sa ıttisalıııd.e ı.,.r ı~ıla tarla 
ıle l>ır kıla l..mlu.·e salllı 
ğa t;ıkarllnıış ull.lUb'1.llH1aıı 

tatıp oı,uı.al'lll yuzlie )'1!
dıuuçuı~ pey ul{\~.UH ydur 
mak Şdl'llle ı~-~- 1~41 
Pat.<.1!'lC8İ gümi :s·.iul 11 de 

Heıedıyc cıaır~ınd yupı· 
lacak. ol.m rnuzctyedeye ı~ 
tir-Jk etmelel'I luı.uınu ilaıı 
olunur. 

b ) Afyon, Konya, lz • 
mir iz.cileri.e, lstanbul ve 
Aııkara ~ üksek okullarını 
temsil edecek uir kısım 
tulebr. ( miktarı Muarıf Ve 
kfileliııcc hspil ve tert·p 
e<lilcccktir. ) 

12 - ı\ ) Silkisaray 
ısta~yonu He nı,,masim ye
ri ara ınduki nıünukaült 
ve merasim yerindek; ter 
tıbat Vt!, hnzırhldur Kor 
Konıulunhğıııca temin ~di 
lecektir. 

den çıkan relıborler onlu 
n yoUarındaıı döndüreıııı· 
yecekl~rdır. 

----~ ACl J.HH ÜLÜ.l\1 

C ) lkd n Terlıiyesi 
Geııçlık klüpleri adına biı· 
mükellef kıtası 

;\ vulrnt Dervl~ Ali Ka 
l'dOğlan dilı\ ı:>al>all sa..ıt 

11 de ~ııköydo hay .ıta 
göı.lerini kapJmış vu ce· 
ııazesi şehrimize getirile 
rek ebedi isliralıatgiilıına 

bırakılmıştır. 

zagedesi 
lLıtuy ıJefterd ır.ığuıd .. uı : 

.\lazıum p.ışa d.ıly ,uıın 

da avınnun balıkhırd.m ha 
ı.ineye .ııt ytizd..! 37 im; • 
::;~ııın l,9,9·H l mıııııden 

Sulh 

Ç ) l\ ütuh) a 'e Afyon 
vilfiycUeri köy ve kasaba· 
1 arı halk mm istiklfil her~ 
binL işıll fik elmiş müca· 
hilk ı nllen teşkil edilecek 
hulk l\llalan. \Hunları Kü 
l::ıhyu ve Afyon Vilayeti 
Parti Hcıslcrı müştereken 

ter tip ve lt şkil edccek!er 
<lir. ) 

13 ) Gerek bu ıııünalm
lı1t ve gerek merasımın 

lıeyetiumuıniyesiııde Küt..ulı 
ya ve Afyon viHlyelltiri ve 
Parti leşkiHitlurı kora her 
türlü yurdımın azamisini 
yapacıkıardır. 

iyi kalpli, temiz ruhlu 31 8 94l tdrıhiue J{c.1dctr , ' 

12 - 30 Ağustos gü
ıı ü ak~mı Afyon viHiyeti 
C.ll.1'.He:si,Urdu, tarafından 
mcrusi nıc iştirak eden heyet 
ler VI! Halk müm&ıSilleri 
şcrefiue Afyonda bir ye' · 
mek ziyafeti verilecektir. 

A.ı.ke r a.ileleıine 
buğday vesildi 

5 - 1 \u l~ıtnhıı ın hep 
1 

t:ıi ınernsırıı yerinde , nıe \ 
rasıın fımırıııın emrine gire 
cek, bunhH'm merasim ye 
nndeki duru~larını, gerek 
geçit ıcsın\ndcki sıra _ve 
tcı tiplerini komutanlık tan 
;,dm edecektir. 

6 - Ayni günde yer 

Jeriııe dönebilecek kadar 

Belediye uskor aileleri· 
ne tevzi edilmek i.lz re 20 
ton buğd.1y g •lııfoıiştir. 

Ht>r aileye şmıtli!ik 50 
1 

· kilo boğduy verilmckleilir. 1 

ve vatanperver bir zat o
lan merhum muhitte lrnıı

disini çok sevdirdimıişti. 
.Merhuma tanrıdan ralı 

mel diler ve ailıısinin ucı 
larıııu ortak oluruz.. 
lLK MEKTEPLEHUE KA· 

Yl'f VE KABUL 
llk mekteplerde 1 ey· 

llılden 15 cylült' kadar 
kayıt ve kabul muamelesi 
yapılacaktır. llk mekteple 
re yeniden girnıcl{ istiyerı 
~uculdarın sıhhat mufottiş 
lığıtıce muayeııelerrni yap 
tırıp r.llJul'ları.ıı .ll ı u.ıl..ın 

Hlı.wıdı r, 

bır seıır.ıgı aı;ık. .. u·Ltırm.ı· 
ya konuınıuştur. 

• iutı.mııııo ı tı_del 230 J 

ilk tem.n.h.ı ı 11.l,)0 lll'd· 
dıı·. İhale 1,9,741 ldl'Alıın 

1 
de l>cftcı·<ldrltl\.ıa y.tptluc.d· 
tır. Şattnaıne Udll ede gö
rülclJilir. 

lLAi 
Antaka ile t:diyc 

ğindcn: 
ı\.ııllh:yaııın Cuınhurıy ı t 

c. ddesınde B • cdı~·oye lll 
106 par::;ı::ıdeıı muırcz 7 
parseı ııumarulı ve 2t-4 
metre murnbba nıusahasııı 
tiuki arsa .Alaguı:;tosuııuıı 

iıôn 
Hukuk ttıı" 


