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Geç kalmı- Maskelenle ·ve karartma işi11. , 

'K '{~~:::zk•l ınıyalını,çün -de~diıckat edilecek noktala'"J-' J 
K ii kı ş bashrdı . 11d iz !oba ve . .. 

, 
Fon PaıJen , 
Uıus gazet ~sirıe 
beyanatta b ulundu 

Anknra 24 A.A. Dürr 

angallarımızm başında ço - -Bazı ,avlu Ju1evlerd/f:.f{ıırartma işinin .. 1a. lımat-
ıc cocuğumuzla bir arada . • 

hcak yuvamızda rahat otu- ~ nameye uggiın olmadığz göı ülügor 
kl'~r ve müsterih uyurken, k'ıtr k k d ·· 

~ l dağlerın, bozkırlRrın ü_~tü~· Karartmadan nıaksat, ışığın so ~. tan eğil;tayyareden röry.nm$ 
leki siperlerde .ye muthı!f mesini temin olduiuna 2öre, vatandaşların bilha~sa bu noktala-

, ~ğuk altındA bi:lim bu isti- rı göz önünde tut11· 1 aları lazımdır 
~b .. tımızı temin için gece d k · 

Butün yurt içinde oldu· bazı avlulu evler e ışı lann üzerinde otııran evlerin pen· lqündüz uyumadan uöb~t bele ' k"ld • 
a öu ..ibi, ı..:ık söndürme ve talimatnameye uygun şe 1 c cere ve kapıları gibi ma,ke· 5 •Yen kahramanlara şükran • •· y 

k•r~rtma hazırlığı şehrimiz· müskelenmediği gi)rülmekte· temek mecburiyetindedirler . O 1'orcumuzu ödemekt;.ı geç d k 
' de d.! büyük bir hızla devam dir . Kıırartm'i an ına sat ışı ' • • 5 ~lmıyılllıı:u. et•e~teciir. Hüktimetio bütün ğrn sokaktırn veya komşudan Bunun için önümüzde he 
O 1 Bu kutsal vozôfeyi Y•? • tavsiye ve kararlarını biiyük bir değil.Fak_aı_ tayy_arc1erd_ông~· nüz iki günlük bir vakôt var· 

Ptkta geç kahruk böyle dikkatle ve derhal tatbik e· rünmt>m t· sını tPmw oldugu gore dır. P.erşembl! yünü akşamı uor'ıl.jt ııetı'ce hepı"wi'* İÇl
00

ll ıi1in- d t şeb· d k' b-t·• b' 1 
rr. " den halkımızın bu karartma avlulu e vler e o uran vatan ır e ı u un Hltl at ve 

tz bif' yüz kuası o1ur. 13u iorini de tam bir kavrayışla da;ıların biHıa_sJa bu çok nı_u_.. . evler maskelenmİ4 buluııaca le 
• ·.,. kızart,cı . netı"ce ile kirleh· " - kt v .. o gece umum~ı b·ır te cru-be ı 

c. .. bışarmık • içiıı büyüle hir fa. him ve hayatı no ayı g~z ' · 
•cm~k için boş yere ıreçire· ıliyet 'Sarfettiklerini memnu· önünde bulundur01aları la· yapılacaktır:. Binaenatey,h hü· 

uş k bir ldc Jaktkaıı yoktur. niyette aörmelcteyiz. zımdır. y cmi ~vlulu evlerd~ tün vatandaşların bu noktaya 
,, Erkeklerimizin uüı:delilt .,. d ı d k eh · ti d"k'-at etmeleri ~ • Ancak ıüratle yapıl111ak · otura.ı Vatan. a .. ~ ar a, apı emıye e ı ~ 
•· ~ks murıflliruıdan llı"'ttl u- ta olan bu kar.ıırfma işin H~ ve pencere\u1m tıpk1 sokak gerektir . 

~k tefo.k l,irçok İMlİyaçlarm· 
ru . r\ ı 1 e J4 Kıt, l • il btr kumum klSlllilK SUtC n t e • 
• ~le yapacaxin fedaltir1ı2'ılı ıtı.fi ongre erı 

it ölçülmez bir Zıh'k oldu . b 
~llU her . vatanpcrv~r Ç\)~ Nafıi'jj Koı gre eri itti 

t erketinden uıa 2 ri kai 1 ı Kaza VHi.y<!t Kongre eri ~ e on g une t tal<dır eder, yurd işlerin . 1 d •• 

yan Türk kadrnınm bu da.- kadar yap}tac . k 
ıı.d. •11 büyük relü oyhıya• CUm\ fıyet Halk PartiıiNa- için !ıaleıı Gaz:İa•tepte bu!un 
ğma da f\iphe edileme2.·Bir hıyt'. ocak Kongreleri blitün makta o lan Parti Miif,.ttişimiz 

r }'an için biC ki iünhik bir Vilayet dahilinö~ dün s ona Fahrettırı Tiridoğlunua gelme 
,, hşma(fle etde ~dilecek Lir ermiştir .Ka:za ve vilaye t kon si beklenmektt! dir . Gaziante p 
,, talC, veya iki çift yün çora· grt"leri~in de önJmuıdeki ki kongre! l ril~ meşgul olan 

n ne büyük bir haz kay nunevv~!in i~k paftasında ya· Fahretıin Tiridolun_un_ "'Y so· 
1
• ·· olduğunu tarif~ hacet pıhnası ıııuhtemel~'i r. nun~ doğru şe?rımıze g~f· 

oktur. ' }(aza ve vf l o~r.~ e ri mesı omhteıneldır. 
Bilhassa işsizlikten Şiki· 

~t eden ve 2ecelerini yun 7r.,.l. maç 'a:•ı 
saıarının başında geçire • L (i~ I · 

k ertesi gön öğleye kadar Du.ın da vw bu·· 11)ük:_ bi, = •• seyirci 
tıyan bayanlarimızm, ken · u. '7 .,.. 

ilt-rine heyeten, zevk ' ve ku··ııosz• 0··nünde 11apı/dz Ve 
0 lence yaraunak içiô bu fır: "l: 7 

o lt kaçır:'.ruaınaları icap çok heyecanlı oldtı 6 ~er. Aile 1oplınhl1rmda 5 ~un ınasal•tmıı\ yerini k'ü · J lske nd~rill1 6, Kırıkh~n O - Antakya 3 
~k bir,..r diki, atclyesi hali Reylta nıy e 1 .. 
~ ~elfrml'k veyan ut hiç ol· Bölge&liz: Lig ... maçlarına, iki: ci ; maç sııat 15 tc 

1 ~ 'ısa ~ir i't:celik'. Öyun hası· fikıtüre daailJ dört klüf\ ara· Antakya Reyhaniye ara
sa lıııı bit lıe<iiye kulıısuni\ at· sıula dün şehrimiz Geıııı.;ıik • sıqda b,şJamış•ve her tarafın 
e ilk sur e lild oyuıı zevki e 1 • ·1 : I enerjik bir oyun göstermele 

kı,lası ~anasınJa devam edı · k 'k kdaıınıAIC mümkühafic.. . . ı;, r ine rcığın f(a, J.\ nta ya ~ 3-
Hülasu, erkek'lf rlniiz 2rl>i •ışhr. l galibiyeti il t.: b\tınişt~ r. 

~,1 ıı ıtitrııiıızın ~u, buyur~ ~a· Hava•un <'çık ve ılık ol· Lıg maçlanmrı' birinci d ı~v 
IJ' . ı çok lfüy'fiıdÜr. Hepu1111;• •aM 'aolayısile yine büyük resi öıı ümüzdeki pazar gji ııü 

1~1 beldiycu bu vazife ı sü bir ,s,. yirci \ütl t-ai önünde sona e recek, müteakip haftt1.· 

Şehrimizae 
BIR ORTA Tf CARET 
MEKTEBi AÇlLIYOR i Vilayet umumi Meclisinin 

f evka\ade içtimamda Valiı.ız 
Şükrü Sömensüerin beyana 
tında Hatayda Bir Orta Ti· 
caret mektebi aÇuaca2'1111 söy 

l edi~ini yazmıştık. "' ' 
Mı:-ktebin açılması için ha· 

zırlıkl ~ra başlanmıştJr. ilk i ş 

olarak bu çok faydalı mües· 
sese için münasip bir biaa 
bulunmı.aştur. M~ktehin y<ıkm 
bir zamanda faaıiy te r~çm• 
si için çalışılmaktadır. 
lHTıKAR SUÇUNDAN 

MAHKUM OLANLAR 
Şeker ve kahveyi "narlituı 

fazla fiata sattıkları için h:v 
kif edilerek muhakeme !tını 
ahnanlaraan MuHa Veys*'ile 
Liitfi Hubbezin muhakcm~le 
~i sona ~rmiş ve her i~ısi de 
MilliK o runma• 1canuııunun ah· 
kamtna tevfikan 500 lira ı!itr 
para cezaiile ikışer sene 
Konyaya tebid ceıasıRa çar'-' 

pılmışlardır . Dit-er mevkufların 
muhake mesine <l evanı c<lil· 
m ~kted ir. 

H~Jk1:vinde r~sina ve 
fotoğ r af serıisi 

HaBceviıni zde hir re.sim ve 
foto ?d f sergisi aÇılacık r:
Bu sergİ)'e iştirak etmek- isti 
yen A matör ve unntkarların 

Berlindeo A nkaraya avdet 
edea Almanyanın Ankara bü· 
yük Elçisi Fon ·Papen Ulus 
~ezetesine aşağıdaki beya· 
natta bulunmu~tur: 

.. _ Ber:inde ikame· 
tim esnasında güya yapmış 
olduğum beyanattan Alman· 
yadan dönüşümde Türk mat- , 
buatından <o.1uttali oldum ve· 
çok hayret ettim. Şunu ehe• 
miyetle kaydetmek isteı İ• 
ki,mahud beyanata bailarıa11 
butiin terkipler tamamen e
sassrzöır. Çiı 6 lt>en as 
böyl• bir beyanatta bulunma· 
dıın . Esasen bu ıibi beyanat 
ber türlü ısiyası t~amüle gu. 
iayir •l urdu." ._ • ., 

Son muvaff.o.
kige-tsizlik 

•• • 
• l UZf37lllt!. 
Italyada ıhtilif chaş ' 
)adı ~e yükıeK üti- : 
beıi60z~bir azledildi 

Lonara 2'4 AtA. - iyi 
malumat alan bitaraf lcay .. k 
lard11t gelen ve t~eyüt t'de• 
babeHerc göre, Yunanııtaıt • 
daki $cferin muvaffalciyetaiz
liği hakkında F a,ist rüt9Uı 
ile İtalyan Erkinilıia laiye~i 
arasında ihtilaf çılmuştır. 

Bunlar~ ınuvaffakiyet8İzlifia 
mesuliyetiıii hirlıtirleri ôuri • 
ne atıyorlar. 
Fa~st rües~ •rduoun rica 

tniden dolayı askerleri ve 
askerlarde Mlerin • miişlciJitı· 

1ıu binaen istemeClikl•rİ oir • 
ba'rbe s'!vk edildiklerinden 
dolayı Faşist rüesayı 111uahe 
ze f'!tmekkdirler. 

Yine ınezkür haberl~rc 
göre yüks "! k rütbeli 60 ltal· 
yan sub:zı F Mşist partisi ta 
rafmaalJn azlcilı mı~tır". ;.-;; 
...,. '-w' :nw 
Halk~Yıne tnüracaatlu esel'lw ı 
Tini te~hirl etın c::k Uzer.: ıu11k 
buz ıuukal>iltndc: teslim et· 
meleri ia~ımdır. 

Bu sergide dorece kaıa· 
nan eserler. ŞubMt ayı :tda An 
~ar~llla aç1Ltcak serıiye ııiııı 
derilecdktir . ~il 1 f <l ve saat 13 te lskenderuıı l 1-. •• ı · ı . c ve ıuüınlfün o ıı e ·• · c a ıll·dürun te~rarı suretı · 

l('tl k I 1 ba..:ar Kın.kliarı lJendik klüpl•r: ta ı ·k· · d l 1 k · ı lıt b r an e vve ... . y ~ ıe ı ıııc ı evre >aş ıyara yı· 
--iöNoA'KIK..,--·~~--~--~ 

,ı kımları iılrasında başlıyau ma ·· h ft d d 1• ' İ~iıı koŞmahyız. ıı e uç a a ev ın e ere"" 
oı ~urıkü ülJeı;iıı~. . .ocft~u .~, ça, isken derunun f ai lıe oyuni· Bölge şaınpiyc.mu seçilmiş c,la 
. t.tk çocuğunu ışını ve gu- ı~ deva11t etmiş YP 6 O cakt•r • 
!ıtıü terk ederek' urd u ve galioiy~ti ile aeticdF ıımiştir . Klüpleri aıize başarılar di · 

i
~ttda~ı dı,arıdan gel~el.2 Kmkhlı~~lılar, bu d efa p aha !eriz. 
llti.iıı tehlike!ere karşı koru• olgun Dir oyun gfüterm~kle, Lise - Gençlik. 
ilk İçin hududu bektiyen beraber, ça!ı~mci im"iıı ların· kl~bi:i n1a ç 1 
~hrnetçik, bugün soğukla, dan malirum bulun•al rı 'yü· Cumartesi günü saat 1,5 

( ::ıa ve fırtına ile ıtıücadele zünden. tam. 03r ·~ar!ı~ ,~ate te yine Gençlik k1şl a11 saha· 
, tken, yum bdkı de ate - ·reınemışlerdır. Mamiift b0lge suıda Erkek List:si İlt: G enç 
l ·i k11l1lu~acakttr. Orıa karşı 1 ce yard•JR göreceği~~~ l\üb~r lik kl 1bü B futbol takı~ı a~a 

tıllet ve şükran ·oorcu"'" . · ' aldığımız kaza ~luP.l•rının aanda yapılan maç Lıs~nın 
~" bi~de birini olsun öderudc g-ef~çe." maçhıta . l!'laa iyi şe l 2 -;- O ,galibiy,~tj Ut neti~el~n 

i'ccduıaiyeli11J. L:il lt.rde i4tirak e.:ieltiltce.kle· miş. oyun tam bir iııtııam 
vır1~ ı: ;K -. ... 

Selia _. C.L.C.l'i riui ii• it etmt'kteyiı. i içinde cereyan etmiştir. 

. Örfi idare Komutanı 
ÖRFi iDARE MINTAKASı HALKıN~ ~ilTABEN ll(R 

BEYANNAME N::..ŞRETrfll . . 
lstanbuı 25 A. A. -- Ôrfı idar'& mıntalcası•o. tayın edı

len Jandarma Umunt Komut fn Kor2ene~•l A~ı Rıza Ar· 
tunkal, örfi idare '1 mtakası halkma aşagıJab beyırnna· . - . ' 
m~y1 n~şreylemııtır : ' . 

1 
~ Ç k 

lstanbul, Edirne, Kırklar~-li, il'ekıra:ı, ana kale ve 
Kocaeli viliyetlerir ı111.ulatercm .h ~'nıia_ : • _ •. . 

Saym vatandaşları• ı t HülcüCJ1Jtın ~niü~u . lutü~ u~a
rine örfi idare mınJakaıH .. kuıa~atlanlJ.ıı?a tayın edıldım. 
V P. karargihı• elen lstanbula g~le~r e.k ış~ .ba.şladıoı_. _ô_r· 
fi idare ICanunun•aki vazife ve salahlyetlerı.. hepmızın 
"111al6•udur. ı _ .. 
Bu vazifeyj ).'.&parke•, vatandaş1"rın bana ller turlu k~layh· 
tı yapaulclaruaa ve 't'azifemi kfithıyla~lıracaldarına eU110.ım . 



Vatanseveri ik\ 
Derler ki; ınsamn hayat 

ta en yüksek hedefi, en de· 
ğerli meziyeti ne ise onu en 
faydali . ve verimli şekilde 
kullanmalıdır. 

Her Türkün bayatta me· 
ziyeti vatanseverliği ve hede 
fi de dünya milletleri arasın· 

1 da üstünlüğünü muhafazadır . 
Bu hasletlerimizi göstere 

bilmek için önümüze birçok 
fırsatlar çıkar, bunu kaçır • 
mamak lazımdır. 

Bugun: bu fırsatlardan 
çok Önemlisi önümüze çıkmış 
bulunuyor. 

Sınırlar1mızı bekliyen kah 
uman ordumuzun fedakar 
t-rlerirıe klşlık hediyeler ha· 
zırlayan Kızılay kurnmunun 

:bu teşebbüsüne iştirak etmek 
tir. 

Her vatansever bu hrsatı 
kaçırmamalıdır. 

Şükrü oGUZ 

Romaııganın 
harici igaseti 
Romaı ya icab eder 
se mevcudiyeti ıçin 
silaha sarılacakınış! 

Berlin 24 A.A.- Roman 
ya Hariciye nazırı Berlinden 
hareketinden evvel Alma1J 
gasetelerine beyanatta bulu· 
naralc Romanyanın yeui Ha· 
rici siyasetini izah etmiştir. 

Bu siyasetinin ınabatlar· şu 
noktalarda ~op)anmaktadır. 

1 Eski şekilde bir Bal· 

kan antantı ı ı: ye intikal 
etmiştir.Romanya bunıt benzer 

bir teşekküle artık çalışını 
yacaktır. 

2- ~Yahudi ~sermayesi 
\•eyabut hariçten verilecek 

' direktiflerle idare ediıen iş· 
}erden Roroanya falab bula· 
maı . 

3- ~Romanya mihvere 
&iltibak · etmiştir. Bu
nun manası, Avrupa politi· 
kasını idare nususuna 'huku· 
ken iştirak e·m~ktir. 

4 -Bir Memleket asri ve 
kuvvetli bir ıidareye malik ol· 
madıkça tc·rakki edemez. 

5 ~ Romanya, ordusunu 
!'Jislah ;çin kendisine muallim 

zabitler1 gön~eren Alman hü· 
k,ümet:ne minnetdardır. 

6- Sovyet Rusya ile mü 
nasebat: Romanya bu münıse 
betlerin i) i şekilde davammı 

' arzu etmektedir. 
7- ıtalyan-Yunsn har• 

_ibi: Romanya başkalarının 
~işi ne'! karışmayacaktır. 

Romanya Hariciye Na%1· 
n beyanatuu bittrirken, Ro· 

· manyamn Milli mevcudiyeti· 
ni müdafaa için Jizım geldi 

s: ği takdirde- harp edecetiı i 
ili ve etmiştir. . 

Avustralya ordu 
suna masraf 

Londra 24 A.A.-Avus
turalya Harhiy~ Nazırı:Avus 
turalya ordusu için 37 mil· 
yon lııgiliz lirası masraf yapıl 
dığını ve bunun mübiıu bir 
kısmının tayyareci yetiıtir· 
mek üzere sarfolu•duğunu 
söylemiştir. 

Hutagda Fransızlardan mü
devver binaların bi1 kısmı 

Parasız olarak Hususi muhasebe idare
sine verilec ektir 

Ankara - Hatayda Fran 
sızlardan bükumetimize mü· 

1 

devver gayriınenkullerd~n 
bir kısmı idarei huıusiyeye 
mevdu vazifelerin ifasını tes 
hil malcsadil,. varasız olarak 
Hatay idl\rei hususiyeıine dev 

Balgaristandll 
Askerler terhis e
diliyor, haberler 

yalaalaaıyor 
Sotya 24 A.A.- Bulrar 

Ajanın, geçenlerde 75 rüa· 
lük bir talim devresi içiıa siıia 
alt•na çığrılan iatiyat suııfla· 
rınırı teraiaiııe başlanacaimı 
bildiraektedir. Yine Bulg-ar 
ajansı Bulg<&ristanın Yunan 

hududunda tah1i<:l.ıt ypahiına 
ve Yunanistan~ bir ültimatom 
verecefine dair yabanct kay· 
naklardan sızan haberleri ka 
tiyen tekzibe •ezun olJu~u 
nu ilin etmektedir. 

Bulgar Başvekili 
Berline sıidiyor 

Sofya 24 A.A.- Bulıar 
Başvekili ile Hariciye 'Nazın 
yarın Berline aarek•t taecek 
ierdir. 

Pasif kor un ma tec 
rübeleri 

Sofya 2-4 A.~.-- Bulıa 
ristl\ndlıl 10 EÜ• sür .. cvk •laa 
Pasif üdafaa v ışlkları ıiu 

dürme egıersizltriaı buıüa 
başlanacaktır. 

Bir Finlandiya heye 
ti Sofyada 

Sofya· 24 A.A. - Röyter 
Aiansı bildiriyer: Bir f'inlan 
diya ficeıret hey•h Sofyaya 
gelmiştir. Finlandiyahlar Bul 
garistanla Ticaret •iibadele· 
lerinin yeniden tes\ıi mesele· 
rini müzakere edee•lıı:tir. Fi111 
landiya bilhassa Bulgar tütün 
lerİnt': alaka göstumektedir. 
Diğer tAraftan birBulgar tica 
ret heyeti d~ Bulgar-ltalyan 
ticart:l anlaşmasmın tecdiai 
için Komaya iidecelctir 

Tashih ve itizar 
Cum~rtesi gün çtkan sayı• 

mızda Fiat Murakabe Komiı 
yonunca tesbit edilen nakil 
vasıtaları tarifesi ilanında i"i 
yanlışlık olmuştur. Etimize 
gec vakit i'~çti~i için acele· 
lilde yapılan bir ter\ip Rntası 
neticesi olar.ıık vulcua j'den 

bu yanlışlıiı itızarla taslıı~ 
ediyoruz: 
ikinci sayfanın s,>• sütunun 

daki kamyo• ücretlerinin 
Rcyitaniye ile İskrud~run 
arasındaki t•• ba,ıua 11 lira 
ücr~t teabit dildiii yazılacak 
iken buııuu ltaılıiı Kırık· 
han - Reyiaaaiye ~eklinde 
~ıkmıttır. Dor;usu Reyaamye 
fıkenderua olac•kllr. 8und1&u 
baıka Fıat Muralcal.eKomiıy• 
nunuo kararı '1)larak illoın 
baş tırafma ı•ç•esi f lizı•ı 

gelirken yazıda yine bir tertip 

redilm esi hakkındaki kanun 
layihasını Başvekalet Meclise 
sevketmiş bulunm'lkta:iır. 

Bu gayıi menkuller 30-
50 kadar Lina, dükkan. de· 
ğirm,.n vesaireden ib aretti.r. 

Yuntınlılar 
Hesapsız ~erıi111 et. 

aldılra 
Atina 2-4 A.A. - Yuna• 

Başku •andanhimıı• tebliği: 
Yunan kıtoılarmıa ileri ba 

rek~ti uütün cebhelerde 
devana etmektedir . 

Yun1111lılarm .-.line geçen 
ganaim nı1kdarı gittilıcçe art 
maktadır. Düşman bava kuv· 
vetleri bazı şebirlari bombar 
dıman etmişlerdir. Hasar V'"! 

telf"fat yoktur. 
Cuına ak~ımı ltalyaıı torpİ· 

doları Sisama neticusiı bir 
hüeu111 yapraışlardır. 

Bazı aıatak1tlarda düşmaa 
kuvvetleri kıtaatımızıa •un· 
taza• auaare•~sine •ani· 
el•aia 9oşuna gayret etmii 
!erdir. 

Çör~lia mesaj•· 
Leadra 24 A.A. ~ Başve· 

kil Çor~İJ Yunouı Ba~vl'!kili 
Metaks.'a aşaiıdaki tebrik 
t•lrrafııu çekmiştir: 

•• ArnaV\.\\halr cebbesindeki 

ltüyük zaferler Ye bilhassa 
en mühi• zaferi te~kil eden 
Goric~niıı zaptı ınünttsebe 

fü• k"lltimd~n gelen tebrik· 
lerimi arzederim. 

Adetçe ve l«chizatçı bu· 
duec• faik bir diıımana kar 
şı Yunaa cesaretinin. bu ıü· 
zel eseri hepimiz için bir 
illııam raeabaı olacaktır. 

Eski ve pratik yunan zafer 
l«rini andıran bu büyük 
muvaffakiyetini "Yaşasın Yu· 
nanıstan n sözleril• tebrik 
f:deriıa,, 

Y u•au Kralının 
• 

rnesaJı 

Atina 24 A.A. - Yunan ~ 
Kralı Radyo ile Y.unan ordu 
suna ve donaumaaına hitabenı' 
bir ••saj aeşratmiftir. 
Kral bu ·--~jında demi;;tir· 

ki : 
- .. Mütecavizi püskürtmek 

i~İ• sili'-a aarildığınız uman 
btsnİ• ve sizın iıtcdikleriııi 

zi yapacağınıza emindim. 
Ecdadımıza liyık olduğunu· 

zn iıpat ettiaiz. Millet aiz~ 
.:ianetdardır. Onu• lıurriyet 
ve ıerefini kur'8rdıaız. tlöyıe 
iasırnlarrnŞefi olwalcla iftihar 
duyuyorwm.)· 

Memur . , alınacak 
P. T. T. Müdürlügi;nden: 
1 - İdaremize maaş ve ücretli memurıyetlere List" 

mezunları müs baka ile alınacaktır. 
2 -\tüsabakada muvaffak olanların idaremizin teklif 

edeceği yerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 
3 - Müsahakada muvaffak olanlara 3656 sayılı ka· 

nun hükmüne göre yirmı lira a li maaş veya yetmiş beş 
lira ücret verilecektir. 

4 - isteklilerin 788 ·sa yılı memurin kanunun dör· 
düncü maddesindeki şartları haiz olmaları ve devlet me· 

muriyetinc ille deta gireceklerin otuz yaşını geçmemiş olma· 
ları ş rttır. 

5 - Müsabakaya girmek istiyenler N,12,940 günü 
nkşamırıtt kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlıkte 
imtihanların icra olunncağmdaıı P. T. T. müdürliigüne mü 
raca at etmelidirler. 

6 -- Müsabaka 19,12,940 günü saat dokuzd,;1 yapı· 
lacakhr. 

* ı;; 

* • 
P. T. T. Umum Müdürlü~ünden: 
1 - ldaremizde mı..inhal maaşh v~ ücretli memuriyet 

l~rc orta mddep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin tek· 

lif edeceği yerde memuriye kabul etmeleri şarthr. 
3 · Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayrh ka· 

oun bükmünoa göre 15 lira asli maa~ veya 60 lira ücret 
verilecektir. 

4 - isteklilerin 788 sayılı memurin kanun~un dör 
dünciı maddesindeki şartları haiz olmaları ve devlet me·· 
mufiyetine ilk defa gireceklerin otuz yaşını geçmem!ş 
olmaları lazımdır. • 

5 - mü~bakaya girmP.k istiyenlerin 20,12,940 gü· 
nü ak~amına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile bir· 

likte imtihanların icra oluoacağ1P. T. T.merkez müdürlüklerine 
mÖnlca.at etmelidir. 

6 - Müsabaka her viliyetteP. T.T. Merkez Müdürlükle 
rinde 23,12,940 t .. ribi ne müsadıf Pa7artesi günü saat 
9 da yapılacaKbr. 

Fiat Mürakabe Komisyonunun 
Sabun ve çorap fiatıarı hakkında kararı 

B ıediye Reisliğmdeo: 

Fiat Mür·akabe komisyonunca sabuJJar 
t!linde mevcut olup tesbit edileıı ve Hatay iç.jıtq ,.y.ı:ılao • 
ıniktarlArm aşa.ğıda gösterilen Hatlar üzeriuc!enı atı~ iyınv. 
pilınapına ve bunun gazete ıle ilan edilmesine· 1-6, 1;1~9.40 d 
gıink 'i içtimada karar verilmiştir. j:J v 

Kiğıth garlı bun 
,, z.eylli ,, 

Topraklı garlı ,, 
,, zeytlj ,, 

* * • 

Parakende Topbm 
41 39 
39 37 
39 37 
37 35 

Belediye Reisliğinden: 
El ile örülen beyaz yün çorapların çifti 20,25 ku 

ruşa satılmakta iken son günlerde Orduya yapılacak yar· 
dun icin bu nevi çoraplara fazla talep vukuundan dolayı 
fiatlarda. gayri tat>ii bir yüksdme görülmüştür. Bu sebep 
ten Kemisyonumuzca bu cins coraplarııı 21, l 1 .9'40 günün 
den itiban:ıı35kuruştdn fazlaya satılma masma ve keyfiyetin 
Be1ediycce ilanına karar verilmiştir. / 

Bir zabıt katibi alı
ınacak 

8atay AdliyeEncümeninden 
Mahkememiz kadrosunda 

on lira maaşlı Zabıt katipliii 
açıktlr. Taliplerin mektep şa
had~lnamesi, iyi hal kağıdı ve 
s~ir evrakı müıbitelerile bir 
li~ tc- Encümen rivasetinr: mü· 
raca1tlart ve talipler arasında 
inıtilurn yapılacağından 28,1 l, 
9 10 Perşembe günü saat 14 
dt• imtilaan için gelmeleri. 

Hir ınemur isteniyor 
Hatay Mınta1'ası iktisat m~ 

d:frlüğünde: 

Dairemizde münhal bulu· 
n;"tn 25 lira maaşlı kadroya 
bir memur tayin edilecektir. 

Lise mezunu veya 3656 
sa~·ıh kanun rnucıbiııce bu mi 
taı maaş alabilecek olanla· 
rııı evrakı müsbitelr:rile bir· 
liHe 29,11,940 günü nkşımı 

. na kadar mYracaatları ilin 
olunur. 

Satılık deri ilan 
• Türk Hava Kurumu baş• Cüdeydc köyünde 4 Maruni 

kanhğmdan : 
vukhnda 4 babç~ ile Kebusi t 76 adet keçi, oğlak "e 
ye köyünde tarla, değırıiı .. ıı 'koyun derisi açık arthrma 
ve hükumet caddesinde An· ile 28,11,940 perıembe fiinİİ 
kara kıraathanesi kapu ha~ı öğleden sonra . saat 3 te, 
ve uıun çarşıda Mabr~ınıye d bb ... b d ı _ .. ... . e ag aııe e· s a t ı '' 
vakfından dort dukkan Halıl c kt · t kl' lk · ı 

batası olarAlıc birinci &Ayfaaın 
dördüncü ıütununda (Kara -
dağda) baılıkh bir laaberia 
altına aeçmi~tir. TaAia ve 
itizar eyleri&. 

s,ıiday içi• •ühim 
kar rlar verilecek 
Ankara - B•iday fiatı mn 

tetkiki yolunda Lliikumcttçe 
•ıülıim kararlar ahumakt.dır. 
Mü~tahıilden itibu.:a un ha
line reliııciye kadar bütün 
safbt1larda fiatlar tcsbit edi
lect•k tir. 

~e~riyat Müdürii 
S.ıim ÇELENK 

CH.P.matbaa11 -ANTAKYA,, 

~ k "k kf d a ır. ıs e ı ran muayyeı aga ve şe ercı vn ın an .. 
• iki tarli\nm940 -941 bir sene 1 gun ve saata hazır buıunru• .. 

lik icarları açtk arttırmaya çı ları. ı. 
karılmıştır. l.?•.~ si 28,11,9~01 le oıunacagından ilt~klilerirı 
p erşembe ıuou saat 15 te ıba1 mvracaatları. , 


