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Ha·va Kurumuna 
Yardım .Faalıge i 

~·e Yurtsever hamiqetli vataııdaş
;; /arın teberrüle~i muhim bi 

gekiı.ne varıyor 
Şehrimizde tücca~dan Hiiseyin Atahan -
oğulları 200 lirr lskenderunda !2 tüccar 

1800 lira te:berrü ettiler 
Mürk Hava Kur umuna yur· ı de diin yeniden birç<lk 
dun~bütün köşelerinde oldu· teberrüler yapılmıştır. 

al ğu gibi Hatayd kda tel>erriiler Kuruma tebrrükrdt! bulu· 
devam etmekte dir. Dün Çan nan bu vatandaşlardan bir 
kaya un ve buz fabrikası bs~ı şunlardn: 
sahipleri Hüseyyin Atahano· Lıra 
ğulları Hava Kurnmuma 250 Hüsyin Karshoğlu 

.. . . 250 Mahmut O nsal 
ınuracaat ederek 200lıra t~· 

300 
l . F ı·h 

b .. d b l .. 1 d zt-ttın e a 
~rru e u unmuş ar ır . OO .. S • 

d .. h 2 Corç ayıg 
Haber al ığımıza gore, Şt! • 15•0 Abd 11 h F l"'l . . . . . l .. 1 u a eaı 

fr tımızm ıle r ı ge en tuccar arı 150 Can Zendi 
rı~ bu milır.t ve yurd i şin<len 100 Vasi! Haşli 
4 birer pay almak ve Hava 100 Haik sinı·rnası 

Kurumuna teberrü l~rde bu· 
lunma k Üz!r e aralarında bir' 
toplantı yapacaklardır. 

""Hamiyetli tüccarlanmızın 

b~ çok yerinde har<:ketlt~rini 
t~kdir ed~r ve k~ndilerini 

ıtndidcn tebrik ~yleriz. 
Diğer taraftan Türk Hava 

Kurumu Iskend~run şubesint> 

100 Sümer sint:ması 
50 1vou 
25 A li Bilal 
25 lbrahim Mülhim 
25 Evangilos 

Türk Hav urumu lsken 
derun şubesi b u hnr •• iyı·tli 
vatanda~lara te.şekkÜr etmek 

tedir. 

Milli Şef 
Alman Elçisini 
kabul buyu rdula r 

Ankara 29A.,..\. - i{ei· 
si Cümhur Milli Şef İsmet 
İnönü bugü.n saat 16 d a 
Alman Büyük Elçisi F o n 
Pap?.ni kabul buyurmuş ve 
bu mülakat bir saattan faz 
!a sürıoüştür . M:Hakal es
nasında Hariye Vekili Şük 
rü Saraco;?lu da hazır bu
lumnakta idi. 

·Bu ~kşam 
Saatlerimizi b ir sa
at ileTiye alaca,ğız 

Vekiller Heyeti, 3 ikin· 
ci teşrini 1 ilkkanuııa bağlı · 
yan bu gece saat 24 te saat· 
lerin birer saat iler i ahnmusı 
na karar •ermiştir . Bunun 
için bu gece saat 24 te saat 
terimizi, birer saat iler i alına 
rak birin üz~rine getirece • 
ği z . 

Yinl! Vekill~r b~yetinm 
kararile res mi dairelerde de 
vam saatleri yarın.fan itiba · 
reu 9 - 12 ve 13.30 -· 17 
olarak tespit olunmuştur. 

Yarın i konfera slar 
Yarınki pazar g ünü •"at 17 

de Halkev\ salonunda Hasan 
Fahri Ôzkayn tk tarafından 

llllEWi:qmı;;!UWi!ıı;:;ı.i!Di"::l!!löllilmlt!$m!!!E~• .... ....,"".....,.'"""'""·· pasif korunm.ı hakkmda bir 

il' A k l • • k koııfer:rns vedecektir. 
a· S er erımıze lŞ ... Aynı saatte Yıldız kahvesinde 

Turgut tnrafındım bir koofe· 

• 
ıcı 

u· 
jf 

\e 
sı 

l k h d • "h · l g~' rans verilecektir . f e ıge~ QZ ır f l Bütlııı halkımız bu m~him 

H l d d • koııferanslarn davt:tlidir. 
lZ a eııam e ıyor Daimi Enciimen 

Beş g ünde ~_dört bin p arçadan fazla he· mümeyyizliği 
diyei:hazırlandı Vilayet Daimi Encüınen 

Y ıınanistanda 
8 den 20 yaşına 'ka 
dar bütün insanlar 

seferber 
Atina 29 A .A.- 8ili20 

yaş arasmda bir milyon ço· 
çuk ve genç muhteJif suret
lerde Yunan harbi gayrdi· 
ne yardım etmektedir. Genç 
erkek ve kızlar Milli genç· 

lik üniformasını gayinmiş ol· 
dukları balde haberci, ltf ai· 
ye yardımcısı olarak kulla· 
nıJmaktadır. Hastabakıcıla r 
karartma işini teftiş~ memur 
olarak hükumet memurları· 
nın yerine çahşmaktad>rlar . 

Yunan zafeıi . 
Yakın Şarkta heye

can uyandırdı 
Kalıire 29 A.A - Taymıs 

gazeteainin muhabiri bildiri· 
yor. Yun an zaferi Yakın Şark 
ta pek mühim tesirler yapmış 
ve hey~can doğurmuştur. 
Fransızlar, Suriy~de daha 

ço k hissedilen bu heyecanı 
Önle mek için dırki, Suriye· 

deki Fransız Ho · Komiser ini 
de~iştirerek yerine Şiyabı 
tayin eylemişlerdir. 

Bul ga rist anda 
memnuniyet 

Sofya ı9 A. A - Taym11 
gazetesinin muhabiri bildiri· 

yor : Jngiliı Hariciye Nazırı· 
nııı Avam kamarasında Bul· 
garistana tem inat veren be· 
yanatı Bulgaristanda mem· 
nuniyetle karşılanmıştır. 

Mihver devletleri ~fngiliz 
:ıaferinin Bulgaristanı parça· 
layacağını her tarafa yaymış 
lardı. Fakat son beyanat ve 
teminat Mihver politilcıısına 

tarafdar olan 1 Bulgarların 
mevLciini tahkim eylemiştir. 

ıtl Hadutları bekliyen kahra ra kışhk hediyeli veren Va· mümeyyizliğine Bayan Mak· 
t· illan ınchrnetçildere bir şük tandaşların listesini paıarte• bule Evcin tayjn edilmiş •~ 

ar' tan borcu olmak ü~ere k ışlık sinden itibaren neşre başlı· düu Istanbuldan S?elerek va· 
Y~ ht>di yeler ;çiıı Halayın her yacağız. zifosint- başlamıştır. Ut 

taraf ıııdli şehir ve köylerde İımmK••••-umdllli!lii:f:lt ~=avlll!JllEJmmr•••••.•.• 
büyük bir hE.zırlıkgözeçıırp· lhtı·kaA.ra k rşı mu- ltalyada hayal inkisarı 

lllakta ve hediye yarışı hızla 

Qev~:~·~::~~~:j::;nde y&lnız c ad ele 
e llıerkez<le Yardumeverler 

• • 
ıçın 

Zürih 29 A .A.-- İtalya· 
dan buraya gelen Amerika · 
h yolcuların söyledij'ine gö· 
r e, son haftalar içind e cere 
yan eden badiıeler ltalyada 
hayal inkisarı doj-urmuştur. 
hup heyecanı azalmakta-

~miyeti vasıtasi le ikibin çift 
)\in çorap yün kıu:ak ve yün 
~idi ven hediye edilmiştir . 
l\admlar kolu, hediyeieri ka 
~l.ll tderek Kızılaya teslim et· 
fllekte devam ediyor. 

Diğer taraltan Kimsesiz 

"e Yoksc llara Yardun cemi· 
r • 
• 1nin, mintan hediye efmt- k 
ıstiycn vatandaşlın a bir ko· 
layhk olmak üı.ere kurduiu 

,4tölye çolı makta0 vı~ arzu e· 
d~n vataı daşlar bumdan miıı 
tan tedarik ederek 
Kızı l ay• te~ıim t"lmekt~dirl~r 
Yın,. son be~ gün içinde meı 
kezdi!~ bPdiyt~ edilt-11 min 

' ttnların adedi iki bini geç· 
.tniştir . Beş on güne kadar 

<l~\binleri ataeaiına şüphe e 
dünıemoktedir. Kabramaııla· 

1"'icaıet Vekaletine bağlı bir 
iaşe Müdürlüğii kurul du 

J-{ q zırlandn yeni kauunda cezai müeyyi 
deler ve para cezala rl genişliyor - Fiat 

Mu..-akabe komisyonlarJnın salahiyeti t evsi 
edilecek-Bütün yurtta birtek çeşit ekn1ek 

' dır. Gazetelerin Roma rtıU· 
j habirleri, İtalyanlar~n endi· 
, Ş(i içinde bulundutunu ima 

Ankara - Ticaret Vekale· ; pılacaLc ve pratik çareler bu· 
tine bağla olmıık ÜY.er.e lhdas ı ıunacaktır. Bugünkü Fiat Mü
erlile-n ıaşe Müdürlüğü yakın , rakabt> komisyonbırınm da sa 
(fa faaliyt·te geçe~"k.tir. Bu Mül lahiyP-tİ genişletilecek ve bu ko 
dürliik memleketın ıç- ve dış misyonlar piy sanm ihtiyacina 
piyasalardu bilumum gıda mad .. l . . f <l • dd 
dderinin almıp satılmasına g~r e 1 ~~ _ııevı ıp 1 8 1 ma e· 
tam bir sdahiyel sahibi ola- rın temınıle d~ ~e~g~! ola~ak 

k ;bıikarut şiddetle müca· ]ardır. ıaşe Mudurluğu faalıye 
~:ıe edecektir Mücadele ;çin te geçer geçmez bü•ün yur%· 
bugünkü cezn mÜPyyideıerin 1 ~ta bir çeşit ~km~k çıkacı_k 
kafı olmoclığı gö:ı önüne alınal ve francala ımah yasak edı· 
raLc barıunda değişiklikler ya- l lecektir · 

etmektedir, 

SONDAKIKA 

Yunanlılar 
Dün yeni ınevziıer 

işıaı ettiler 
Atina 30 A.A.- Yunan 

tebliği: Dün Arnavutluğun 
mııhtel if noktalarında cere · 
yan eden muhare belerde y::ni 
mevıiler işgal edilmiş, oto· 
mobil, silah ve cephane iğti· 
nam olunmuştur. 

Bazı noktalarda ltalyanlar 
anudane mukavemet göster· 
mektedirler. Fakat yeni top· 

Aşılmaz sınır 
• 

Üzerine yetim diye ayak 
ba~tığım bu toprak; ben ha· 
yatta oldukça ve ayağımı İr· 
kilmeden basmak kudretini 
kendimde butdukç benimdir. 
Sagım ve kudretim her zaman 
yerindedir. Bizi son ((Ünleri· 
ni yaşa yor zanneıtikleri za • 
man bile dipdiri ve ayakta 
bulmamışlarmı idi. 

Kanla sulayıp, canla ye· 
şirttiğim bu mukaddes top • 
rağm karışını dabi teslim et 
mek pazarhiına yanaşamam . 
Pazarhlc şöyle dursun uzak • 
tın yanbalcılmasma, dil ıızıf· 
tılmasına bile tahammülüm 
yoktur. . 

Bu toprak v~ onun hu
dutları, bize aıırlarca ıüren 
acı tecrübelerin armaiamdır . 
Belki noksandır fakat fazlası 
yoktur. 

Şarkta, garp~ karada, de· 
nizde at oynatıp, yelk~o aça 
ra\c bin'Jir ülkede ferman 
dinlettik. Bizden olmayanlar 
hesabına şeref ve namus pa· 
hasına kan akıbp can verdik. 
Hak ve hayat j onlara, ölüm 
ve sefalet bize düştü. Ada· 
let terazisinde tartıp, vicdan 
ve mantık süzıecinden aeçir 
diğimiz icraatla dabi onlara 
yaranamadık. Yüze aüldük • 
lerine aldanıp arkadan vurul 
duk. Baktık o!uşu yok, ki· 
mini kend i kendine, kimini 
başkalarına emanet edip öz 
yurda bugünkü.sınırlara Çt"· 

kilip rabıt ve huzura kavut 
tuk. 

En büyük Türk bu budu· 
dun adına milli misak lııudut 

ları dedi. Onun en yalma 
arkadaşı <la deditini yerine 
ıetirip değiımez olan bu bu 
dudu bütün bir cihana kabul 
ve tutik ettirdi. 

Beni; bana veren bu hu· 
dutlar haritadaki reniini kaa· 
mmdan aıd t . Onu ıilaıek İs· . 
tiyenler kendi kanlarından 
doğacak nehirde boiulurlar. 
Tecrübeye: geJmediğimizi, 

tecrübe edenler bilir. 

O buan bir denizdir, ya 

naşılmaz. Bazan bir datdır, 
aşılmaz, bir d eredir reçilmez. 

( Sayf~yi çcviriniı ) 

12 adada 
Vaziyet gittikçe · 

fenalaşıyor · 
Atina 30 A .A - Royter 

muhabir;, 12 adadaki vuiye 
tin ~ittikçe vebamet keabet· 
ti ğini , adalarda Kida madde 
si pek azalmıştır . GıdA1ashk 
yüzünden bu adalarm teslim 
olması bekleniyo,.. 

,.art çok iri kullanan Yunall 
askerleri, ltalyan bataryaları 
nı 1U1turmaktadırlar. 

. . 



· Romanyada 
fevkalade 

ahval 
Kral kaçtı anarşi 

baş~adı · 
Bt::lgr.ıd 29 A A - Roman 

yan n lı~r tarafınpa fevkala· 
de aHval t!dbirleri alınmıştır 

Henüz tceyyüd etmeyen bir 
babere göre, bir habisbanede 
yapılan .topt:ın ketillerden 
au~su~ demir muhafJzlerdan 
bazıları intihar eylemışlerdir. 
Bukreş 29 A.A - Bcışveka 

Jetin neşrt \tiği resmi bir teb· 
liğe nazaran 26 ikinciteşrin· 
d/eski nazırlardan Virjil 
Macyabo ve 27 inci günü 
akfanıı da yine !!Ski Haşve· 
kille.rden Nlkoıa Y orğa mec 
bul ~alııı>la :- tdr af ından evle· 
r;ndeıı kaldırılarali rcivolver 

lcu9unile öldurülrııüşlerJir. 
Hiikumet kutilleri a:-amakta· 

dp-
Bdgrad 29 A.A - Bükreş 

te~ bur~xa gelen geber!ere 
ı!rc, RocnC;toy~da .llbval ~it· 
tik~ karı~maktadır.Ana. Kra 
heıı•in , fir~r ettiği , ve kendi· 
siai mevkut sayan oglu Kral 

Mitf#iıı dy anesile beraber ol· 
dtjfi ~öyleıınıektc,dir.t 
Aı\flcrııliçı: Flura:ısayd vasıl 

~ Ql?,ıµ,,ştur, 
&ü" [§ 'l.9 A .A - Alman 

ya.Dıı" liii~reş elçisi Berliııe 
ı dÖnQl k iiz.ere dün akş;mı 
hu~usi bir trenle Öukn:~ten 
aynlm:ştır. Elçi han:.ketmdeıı 
ev\lel G~11eralAntenasku ile 
Roa~ı:ı,yanın dal;ıili vaziy~ti 
h~kında uzun müJ~ei göruş· 

•müstür . Roıııanya<la vaziyet .. ·:r ı.; 
h~li uaı1ktir , 

Avarn Kamaras\ 
giz.li• ceise akdetti 

Londra faıen!n be) a· 
a4'hıu dinlemek üzere Avam 
Kamarası Jün hafi' bir"cebe.,, 

l Alcdeylemiş, E.d! ı \Çör~llin L> 
evvelce ı'haber verciigi gibi 

· son ıamaıılarda yaptığı mace 
rülı seyah ~ü haklhn .fa izahat 
ver•iı V6 başm<la bulundu 
iu büyük ukeri kuvvetlerin 
.kudret V\' tecn)ıat iıibarılc •• atM'. hattu artmaktu buluııdu· 
İWlU beyan etmiştir. ' Cdse 

.. lukkıo<la tebliğ ne~redılnw 
yecckti:- . . 

Ito.lgan 
zırhlılar..ı 
Nasıl kaçtılar ? 
Londra 29 A. A. - Çar 

şamha günü lngiJiz gemileri· 
lu İtalyar. Jeniz filosu ara • 
smd • vukua ge:em harp hak 
kında Lıgiliz amiralıık daire 
sini11 tebliğinde şu tafsilat var 
dır: 

·· Sttat ondan az sonra 
Sardonya adası yakınında 
bulur.an deniz kuvvetlerimi· 
ze keşif tayyareleri iki düş • 
mım zırhhsanın 75 mii ~imali 
şarkid" bulundu larmı h~ • 
ver vermiştir. lJeniı kuvvet 
!erimiz derhal ve son sürat• 
le düşman gemill"ırine doğru 
yol almışlardır. Ufukta sürat 
t~n teknelerini su kaplıyan 
:ıki düşman zırhlısı görülmüş 
saat12~2~ düşmana 1tteş açıl 
mıştır. Düşman kt"oYazözleri 
bir duman tabaka11 btrakı • 
rak şimali şar~i istikapıotin· ı 
de firara başlam1şt1r. 
Saat 12!50 de tekİ-ar · görü
len düşman zırhlılarının biri 
nin Litoryo birinin de Ka -
vur tipinde oldukları tespit 

r' 

dilmiştir. 

Düşman aüratinden iıtlfad 
derek çeliilmekte ve - ateş 

luıekte idi. Cüzü tamıarı • 
mızdan bazıları süratlerinin 
faha az olmasından geride 
aımış yalnız filonun amiral• 

hk bayrağım~taşıyao~gemimiz 
düşmanı harb~ mecbu" et · 
mele için bütün aürati\e üzer 

erine doğru hareket etmiş· 
tir. Yin~ süratten iştüade 
eden düşman gemileri sahil 
lerint! birkaç mil mesafe ka 
hncaya kadar mkip edilmiş· 
tir. saat 13,20 de takip dur 
durulmuş ve keşif tayyart!le· 
ri gönderilmiştir. Tayyar eler 
kalın duma u tabaka•~ arkası 
na gizli oldukları halde ma • 
ruı kaldılı:lan hasarat açıkça 
llörulmüıtür. Bir z'rhhnın 
arkasından şiddetle yandığt 
bir diğerinin yana yatmış 

olduğu bir muhribin de ha · 
fif tertip bir tarafa .meyletti 
ği görülmüştür. 

Kuvvetlerimizden 6 pus· ı 
luk toplarla müzehbez 3 ie 
milik bir teşekkül düşman 
krovazörlerinden birinin ka
zan kısmanda bir isabet kay 
Cietmi~tir. Bizim basaratımız 

~...,,. ........ :...s.· 
· für ova\lır l>ituıez ve tukcu . bir gem,e vaki olan iki isa 

bet neticesimle pek <tZ ha · 
.. ez. aar ve 1 zabil!e 6 nder kay 

Dc::uidııde boiulınak, da bmdan ve 13 yarahdan iba· 
ğında bar~p ve hitap düşüp rettir. Fakat geminin httsarı 
eerFıiude o~a.smda aman deyif okadar azdır ki ş1mdi bile 

;dize ~·dmek ıı.teyeoe yol açık harbe amade ~ekildedir. 
~hr. Bir müddet sonra 10 boco 
W: .. de relene yüzünü çe bardıman tayyarr.ıioden mü· 
]Yirip buyurun yoktur. Misa· rek"ep bir _ ltalyaıı bava .cü: .. 
firperverii}imiz dost ieleııle züta.~ı dcm:ı . kuvvetle~u~ı· 
"• delıaıet ve savletimiz kötü ze hucum etmıı fak6t hıçbır 

~niyet• dir. Bize karfl .')'kötü 1 hasar yapamamıılarpır. Saat 
" · f .J L- ~ .::.ık f 16,40 da tekrar 15 tayyare·· 

myet ka a u~a ve uu a a· 1 .• _ b. d~ f'l ... L·· 

l 
L..:.._._1 d t. 1 I ı~ ır uşman ı o.,u nucum 

arın çıs;~arın a 1 aapso. • etmişAr" Roya1 tayyaM ge-
.. l•.ı .. ~ılıak~md.ur. miıinöen hareket eden avcıları• 

·myıe bir nıyetle şaeye ı oıız ve şiddetli top ate~ine 
yan~hP. ta ~ırıuı aşmak istiyen tutulan 3 motörlü 1 iki tay· 

t elH,r~a, pasa~rtlanmn vizele yare düşürülmüştür. Havala· 
riai; ekle · silila; kıw, kar, yağı n.ı'rı tayyarelerimizden biriıi A =-- ve fırtına deliieden dim o önmemiştir. ________ ....... ________ "'"'!"O __ 

dik Y..!"!• . ~urf{l Melamedin 
söDıüıündeo. alU'Mr. 

Retad MURS~L9GLlJ 

Nefriyat Müdürü 
Setim ÇEt.ENK 

CH .l' .matbuıı -ANT AK'i P.,, 

Lig' maçları 
1 

Yarın geııçıik kış 
asında devaaı edecek 

İkı devrdi olarak yapıl
mllsına karar verilen bölge· 
miz lig m11çlarına yarın saat 

·13 te yine Gençlik kışlas\ sa 
hasında dP.vam olunacaktır. 
Yarinki iki maçla birinci dev-
re ıona er~celCtir. / 

Yarın Antakya-Kırıkhan 
ve lskenderun - Reyhaniye 
ile karşılaşacakbr. Şimdiki 
vaziyete göre Bölge birinci 
liği Şehrimiz Gençlik klübü 
ile İskenderun Gençlik klübü 
arasındll bulunmaktadır. Hat 
ta puan baktmından İskende
run daha 1leı ide yer almış 

bulunmaktadlr. 

Odıın ve kö
mür. f ipf ları 
Belediye Reisliğinden; 
Vilayet Fiat Murakabe Ko· 

misyonu Vaıi Muavini Akif 
Jşcanm bı~kanhğı altında Mın 
taka Jktiı1at Müdürü Halil 
Önıen, Veteriner Müdürü Şev 
ket Tunaboylu, V arıdat MÜ· 
dürü Remzi Akmcı ile tüc· 
cardan N.sıhm iştirakile 

toplandı 
Kış mevsimirıin gelmiş olma 

11 dolayısile balkan ihtiyacı 

arttıtı 2örülen odun ve kö· 
mür fiatlarmm tesbi ti muva
fık bulunmuş ve bu itibarla 
Antalcyada odun ve kömürün 
~ilo~unun 3 kuruıa ve eleme 

1Cömürün3.Slıcuruşa satılmasına 

ve keyfiyetin Belediye vasıta 
ile ilinına karar verildi. 

zuinkişaf 
ediyor 

Yuuan askerleri 
Italyanları denize 
dökmeden ıahat e-

derniyeceklerini söy
lüyorlar 

Londra 29 .ı\.A-- Röy
ter aja!lamın Göricedeki mu 
tlabiri bildiriyor: Yunan taar 
ruıu şimale doğru amansız 

bir ş"kilde inkişaf etmekte· 
dir. Yunanlılar Ohri gi>liinü 
takiben ilerlt-mektedir. Zan 
oedilditine göre, İtalyanlar 
Elbasandan Tepedelene ka· 
ôar yeni bir hat vücude ge· 
tiriyorlar. Bu suretle ar.kala 
rını denize vermekt~dirler 
Son mu:vaff akiy:~tlerden hü· 
yük .. eyecan duy•n Yunau 
neferlt!ri ltaly<&nlllrı denize 
dökmedikçe rahat etmiyecek 
lerini ıöylemektedirler. ltal· 
yan müfı czt-leri Yunan ordu 
suna m•nmuniytttle teslim 
oluyorlar. 
Siyam askerleri har~-

rekete ~eçiyQr · 
Vişi ,28 A. A. - Fran· 

sıı müstemlekitı hakkmda 
gel~n haberlere nazaran 24 
25 g~ceıi Siyam askerieri 
bir ıJmak Üzerindeki köprü· 
yü berhava ederek bir k5ye 
girmek isterni$1erdir .Üç defa 
aakineli tüftklerle yapıhm:bu 
taarruz muhafızlar tarafından 
dan tardeailmiştir. 

Akşam Kız Sanat okufuna 
Talebe kay~t ve kabul şa lan 

Akşam KızSrınat Okulu müdürlüğünden: 
1 - Okulumuza talebe kayıt ve kabulüne "'başlan· 

mtştır. 

2 - Kayıt ve kabul için ınür ceı:lt c-dcceklerdeo a• 
r unla.cık şar;ıit a~ağıda yazılıdır: , . 

a - 16 yaşından yuka:-ı olanlardan ilkokul ı-aha· 
detnıJmesi ve"a millet mektebi (a) derunesi vesikası bu· 
lunenlar. 

b - 16 ycışmdan aşağı olanlardan ilkokul diploma· 
sı bulunanlar 

Mürac< at edeerıklerin lJÜfus hüviyetJcüzdımı, aşı 
ka~ıdı. hükumet tabipliğinden alınmış ıh.hat raporu, .;hüs 
nüh~1 *nuh beri,' ilkokul diplomas veyaı ... millet mektebi 
şahadetnamesi ve 6 kıta 6x9 ,ebadında' vesika fotoğrafla· 
rile pazardan maada bı::r gün sut 9-12 ve 1,30 -4,30 
za kadar Cüınburiyet caddesinde Akşam,K1z Sanat Ok11 
lu M:idürlüğüııe müracaatları. 

"1 elgraf muhabere bilgisi 
olan ilkmektep mezunu 

memur alıııacak 
P. T. T. Ut umi müdürlüğünden 

1 - İdaremiz mlinhallerine ilk mektep mezunu ve 
t~!graf muhabere bilgisine vakıf olmak iizere l. alınacak 
maaşlı veya fcretli memurlar için miisabaka imtihanı ya 
pılacakhr. 

2 - lı.isabakada muvaffalc olanlarm idarenin teklif 
edeceği yerlerde m ımuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - l\lüsabakada muvaffak. ol:ınlara 3656 sayılı ka 
nun hükmune göre 10 lira maah veya 4(J - 50 lira üc· 
ret verilecektir. 

l - lda e dahlinden mü.:ıabakaya iştirak ~edecek 
hat başbalc:ıcı, baş müvezzi ve bakıcı ve miivezzileriıı 30 
yaştndan evvd idareye intisap;.etmiş 9imaları şarttır. 

5 - idare hancindan müsabakaya girmek istiyen· 
... ler t" halen idare dabilindt- bulunan mı vakkat memur; 

muvakkat oaklct ve müvezzile-rin 788 sayılı meınurjıı 
kıu1ununun 4 uncü macıldesindek1 şartlan haiz olmala 

Devlet imtihanına ılk dafa alınacakların 3'.J yaşını ;evç~ 
memi ş bulunmaları lazımdı . 

6 , - · Halen idarede müstahdem olanl rdan müsaba
kaya iİrmek istiyenler 30,12,940 Pazartesi akşamına ka· 
d.ır yalrnız bir di!f" çe ile ve idare h ıricinden ,,R"irmek 
istiyenler de yine u:e~kür t rih akşumıııa kadar dilt4cçe 
ve evrakı müsbitelenle birlikte imtihanların icra ohinaca 
ğı P.T.T. Merkez Müdiırliıklcrin~ müracaat edeceklerdir. 

7 - Mus baka ViJayet P, T. f. :Vle:rkez i\1üdürltik!e 
rinde muhabeMden 2,1,940 perşembe günü saat 9 da 
umumi bilgilerden 3,1,940 cuma günü saat 9 da yapıia• 
caktır. 

Ortaokul mez\ın arı mernur alınacak 
Poıta ve Telgra Umumi MudürWğünden 
1- İdaremiz munhallerine Qrta mektep mezunu ve tel· 

graf ım.ıhaberesine vaktf olmak üzere ahnac:ak maaşlı veya 
ücretli memurlar için müsabaka imtihanı yapılacakhr. 

2 - Müsabskad!1. muvaffak olanların idarenin t~klif ede· 
ceği yeı lerd~ memuriyet kabul etmeleri şnrttır. 

3- Musabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun 
hükmüne göre}) Lira maaş veya 60 lira ücret verilecektir . 

4 idare dahilinden müsat:>akayl\ iştirak edecek hat 
başb~ktCI oa'i IDUV~ZZ\ Ve bakıca mÜvezillerİn 30 yaşınılttıı 
evvei idareye ıntısap etmiş.olnıaları şarthr. 

5 - ldare haricinde müsabakaya girmek is~iyenlerle 
halen idare d hıiirde bulunan muvakkat memur 
muvakkat ba ·ıcı ve mevezzilerinJ '/88 sayılı me· 
mul'İn kanununun 4 ncü maddesindesindelci şartları haiz 
olsnaları ve devlet ıo~muri)1etine ilk deta ahııacttklarm ı-30 
yaşını ge-;irınemlş bulunmalara lazındır. 

6 - Halen idarede mustahdem olanlardaıı ıuü~bakaya 
girm~k istiyenler 20 -12-940 cuma günü akjamına kadar 
bir dilekçe He v~ ıdare haricinden gjrmek istiyeıılerde 1yi· 
ne mez ur tarih leş mma kadar dilekçe ve evrakı müspi· ~ 
teıerile birlikte imtıhaolarm icr~ olunacağı P.T. r. nerkeı 
müdürlüklerine mur caat edeceklerdir. 

7- fosabakaya. Vilayet P.T.T. Merkez rııüdürlüklcrinde;f 
muhabereden 25 -l'l-940 çarşamba günü saat 9 da :yapı 
lacak muhabere bilgisini ispc-t edenler Umumi 1biıgilerderı J 

,je 26..-1::-94~ perşembegunü :a t9 da yapılacaktır.:) 

Güııdüzde Halkta 
8u akşamdan itibaon 

ZORO KA viÇıLı SUV ARI 
nin birinci ve ik:inci kısıwları 
Pek yakında 1 MAYIS gecesi 

Bugünden itibaren KoınikJet 
Kralı LOREL-HAROİ J-iiıı 
distanda Bu enteresan ve ııt: 
şeli filmi mutlaka s-:yredioiı·' 


