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2 ilk kanun 1940 
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ŞtJknl BALCIO<.ill 
Sahibi ve Bas muharri,; 

-~ 

Yardım Sevenler Cemiyeti 
Hatay Yardım Sevenle r Cerniyctine 

teşe (kür ediyor 
On gündenberi şehrimizde! hummalı bir faulıyetle sınır· 

faaliyete geçen Yardım se· 1 larıınızı ~>e~leyen Kahra.man 
ven\f"'r Cemi)'eti şubest mesa· l nskt>rlerımıze kışlık lıedıyeler 
· · h l d tınektodı·r ıhazırlıuuakle meşguldur.Bunun 
ısme ız a evan1 e ' . 

B Mt!vhibe lnönünün iı;in bir atölye tesıs ederek 
ayan k d.k k d' 

R
. . J b l yardım pamu lu mıntan ı me te ır 
ıy1tsel tın e ~ u~a~ b . Günü cemiyetimiz tarafından 

seven er cemıyetınm şe rı· . .. .. A k 
. d kk .. l d k faali· venleıek bulun nkara me •• 

mız e teşe yu ed eres ler lepleri kız talebeye yün ddi 
yete geç~n ar ım even b l k .. d .. k d' . .. d d· ~· t k ven ve aşı o:- urme te ır. 
Cemiyetıne gon er ıgı eşe . y d S I C . ı· . . er ım even er eınıye ı 
kür ve muvaffalrıyet temenm A k k . d . 

eden mektubunu eşağ&ya nakl· nta y~ . mer ezı e ayı'.ı 
makssd ıçın çahşn s, teberru 

ediyoruz: 

Antakya Halkevi 
yardım Kolu Başkanı 
Nüzhet Bilgin 

mikdarı h·ç şüphe yok iri da
Sosyal ba ziyadeleş;r. Cemiyetimiz 
Bayttn valnndaşlanımzJan nakdi te • 

berrü kabul c::derek lıun~ 

Yardım Sevenler Cemiye 
tinin An tak) a merkezinin de 
uçıldığını bildiren mektubunu 
ıu aldık. Bu hayırlı teşebbü 
sünüz Ankara Yardım sev"!n 
Jer Cemiyeti Genel ıvlerkez 
azaları taraf mdaıı büyük bir 
mt-nınuııiy~tle kar.şılırndı. 

Bu günlerde Cemiyetimiz 
F 41 

pamuklu kışlık ve eldivene 
tahvil etmektedir isterseniz nü· 

muneleri tııkdim edilecektir. 
Çok yakında merkeziııiw a· 
id mühür İlt' mekbuz göııd~ 
rilece~ini saygılanrııla bildi -
rir ınu"·aUakiyetler dilnım. 

E 

....:Umumi K:itip 
MebrurP Aksoley 

&W •: *U 

Havanın kapalı oluşuna rağnıen k., !a

balık bir seyirci önünde yapıldı 
Bölge lig maçlarına dün 

yine Gençlik kışlası bahasın 
da ıfevam edilmiş, havanın 

kapalı oluşuna rağmen yine 
kalabalı'< bir seyirci maçları 
beyecdnla takip eylemiştir. 
Saat •l ,30 da lskenderuıı ile 
Reyhaniye arasuıdaki maç 
~aşlamış, sahanın ıslak olma 

.sın& rağmen birinci haftayım 
lskenderunun hakimiyeti ve 

3 - O galibiyeti ile n~tice • 
lenmiş, ikinci haftayımda 
Reyhaniyeliler çok enujik,· 
bir oyunla lııkenderun kale· 
s ni mütemadiyen sıkıştırma· 
!arına rağmen gol çikarama 
rnaları yüzünden maç isken· 
derunun 3 - O galebesi ile 

hitmiştir. 

ikinci maç saat 3.15 te 

b'.l~larmş, Antakyahlar saha· 
ya tam vaktinde çık· 
takları ha'lde Kmkhanhlarm 
gdınemiş olduğu c.nlaşıld1 • 
ğırıdan lıükm~ıı galip sayıl · 

Kınkhanl,lflrrn muayyen 
vakitte Antakyayd gelmek 
üzere otobiis bulamudıkları 
yüz(inden maça gelemedıkle 
ri öğrenilmiş, fakat vaziyet· 
Jerini vaktinde Bölgeye bil· 
dirmediklerinden hükmen 
mcığlup sayılmalarına ıntcbu 
riyet has1l olmuştur. 

Dünkü maçlarla ligin bi· 
rinci devresi sona ermi~tir. 
önümüzdeki haftadan itibaren 
ikinci fikstiir mucibince buş· 
lıyacak ve Jevam edecektir. 
Şimdiye kadar alınan ı etice 
lere göre Antakya ··- isken 
dt'run puvan bakımındrm mü 
sa~ ı iseierde, lskenderun gol 
avantajı lıulduğunda'l Bölge 
birili ciliğine daha yukın bir 

namzf'd olarak görülmekte · 
<lir. Bu itibarla önümüzdeki 

baha karşılaşacak olan ı-\u· 
takya lskendt•run takımla 
rırırn maçları bi Ilı assa lı eye· 
canh olacaktır. 

mışlarclır. . ~~-~--f,;.fl~.ii!:~~~~.:SZ:~! 

Geç kaııgoruz 
J(ış geldi. Kıır. yuğmur ve fırtına altında huduc:u 

bekliyen kahramanlar~ şükran borcumuzun binde biri 
ni olsun ödemekte gecikmiyelim! 

Yoksullara Yardım Cemiyetinin kurduğu alt~lye 
d.~ 85 kuruşa pamuklu yapılmaktadır. V • eıı iyi cins 
yun c.~oraplar 45 kuruşcı satılmaktadır. 

Hediyt" edeceğiniz pamuklu ve çoraplurm parusı· 
,~ , <'emiyet veznesine yatırarak c! cağınız ayniyat mak 

buzu Kızılay merkezince ayniyat ')1,rak kabul ed•lmek 
tedir. 

Yoksullar Cemiyt•tin;n gösterdi~i bu kolaylıktan 
istifadeye koşunuz! 

(Sayısı heryerde:2 kuruı) 

Fransanzn geni 
Suriqe Ho

Komiseri 
Tayyareden düşerek 

öldü 

Vişi 1 A.A -Fransanm Su· 
riye ve Lübnan Fevkelide 
koıniserligine tayin olunan 
Pari8 mebusu ve eıki poliı 
müdürü Ş\yap, vazifosi başına 
giderken ölmüştür. 

Şiyabı hamil olan tayyare 
Sardonya adası civarından 
geçnken Ingilizler le İtalyan· 
lar arasındaki hava muh ne· 
b .. si mıntakasından geçerken 
düşmüş VI'! tayyar~ parçala
narak Şiyp ile içindeki bir 
Fransız subayı ölmüşlerdir. 

Çörçil 
66 yaşına girdi 

Londra 1 A. A - lngiliz 

Başve-kili Çörçıl dün 66 ya· 
şına basmış ve bu münase· 
bt•tle memleketin mulıteHf 

yerl!!rinden biçok t~brik tel

ğrail m almıştır. 
oğum yılmı er sene me 

rabimle kutlamak Çor\;ilin mu• 
trdı değildir. Çörçil her sa· 
bah erkenden kalkar çalış· 
ınnğa başlar ve ekserya şa· 
baha kadar çalışır. 

Londraga 
J)ün şiddetli bir hü

cum vapıldı 
Londra 1 A.A Hava ve dahili 
emniyet nezareti bildiriyor: 

dugün gündüz düşmanın 

hava faaliyeti başlıca şark ve 
Ct'nup mıntakalarına tevcih 
edilmiş ve bu bölgede muh· 
tehf yerlere bombalar bı,.a• 
kı l ınıştır. Öğleden evvel kü· 
çü.c bir düşman hava grupu 
Londra üzerine gelerak bom 
b:!lar atmıştır. Ciddi hasar 
vardır . İnsa11ca zayiat mikda 
rmm yüksek olın:ıdığı talıınin 

edilmektedir. Üç Alman tay· 
ya resi düşürülmüştür. 

Bir Italyan Denizat 
tısı batırıldı 

.... 

Ak denizde. 
lngilterenin söz gö 
türmez hakimiyeti 

Londra 1 A.A.- lngiliı. 
matbuatı Taranto ve Sardon 
yada İtalyan donanmasına in 
dirilen iki büyük zar beden 
sonra harp vaziyeti Akdeniz 
de tamamile değişmiştir. İtal 
yanlar kuvvetli bir bahriy~· 
ye sahip olar&k harbe gir· 
mişl~rdir. Galibiyet onlar 
için muhakkaktı Fakat bu 
gün mibvercilerin tahmini 

İngiliz donanmasının indirdı 
ği kuvvetli zarbelerle alt üst 
edilmiştir. Akdeniz için"Bizim 
deniz., diye çılgınca me1y· 
dan okumalarının neticeleri 
işte budur. 

ltalyan hezimeti 
ve Balkanlar 

Lon:lra 2 A.- Hindiı
tan Nazırı Em~ri, söylediği 
bir nutukta Yunan askerleri 
nin cesaret ve kabraıııanlıtı 
m medhüaena etmiş ve de
miştir ki: 

"Yananlılar kabranca har 
betmiılerdir. Çünkü bu harp 

Yunan milli davuıdır. Bu 
va~iyel harbin seyrini değiş 
tirıoiş ve lna-ilt~reyt'! veya• 
bııt müttefiklerine karşı har 
be girmek ietiyenleri derin 

deriu düşündürmüştür . . ltal· 
yan - Yunan harbi umumi 
harbin neticeıi üzerinde bü 
yük ve mühim bir rol O)'nt· 

yacaktır. Bu suretle Türkiye 
ye yandan ııeleeek bir hücu 
mu önlemek için İngiliz or• 
duları bütün kuvvetile yar· 

dım edebilecek bir vaziyete 
gelmiş bulunmaktadır. Bnn· 
dan sonradır ki AlmaPyaya 
kati ve öldürücü z•rbeyi 
indireceğiz,.. 

ttalyanlat süngii 
hücumundan y>ldılar 

Belgrat lA.A.- Röyter 
Ajansının huduttaki muhabi
rı bildiriyor: Yunan hücu.o;ı 
kıtaatı, lt~:yanlar,•ı fiddetli 
müdafaasırıa rağmen Beoğra 
diı vadisine girmiı ve düıma· 
nı ağır zayıata uğratmaştır. 

ltaly"nlar da~larduki uzun 

SONDAK1KA 
Atiııa 1 A.A. - Resmen 

bildlrildiğin~ göre, Bir Yu· Yeni Yunan mıı 
narı Torpido muhribi bir İtal-
yan Deni;altısırıı baıırmşıtır. Va/ f akiqef /erİ 
İtalyan tabliği ne o·· d un yeni en ınühinı 

diyor? ilerleme hareketi 
Roma 1 A.A. - İtalyan 

Resmi tebliği, Yunan cephe- kaydedildi 
sınJe Yunan kıtalarmın tek· Atina 2 A. A. - Yu . 
ren hücumlarda bulunduğu· nan Başkumandanlığı bütün 
nu ve bu hücumlara İtalyun cepbeJe büyük ilerleme ha· 
kıtAutının mukavemet ettiği- rek~ti yapıldığı ve mlista'< • 
ni , Sa.rdonya Hdası civarın- bel harekatta IJüyülc ~hemmi 
da c reyan "'deıı deniz mu- yeti~in mühim noktaların işgal 
harebesine aitlngiliz tebliğinin edılerek ltalyanlardanlSOden 
çok mıibalegalı olduğunu bil· fazla esir ve büyüle miktar· 
dirmektedir. da barp malı.,meai ele ıeçi 

Pazartesi ~ ..,__ _.,. _________ _ 
.~/im ÇELENK 
tJe,riyat Müdürü 

lalganlar 
alelacele çekiliyorlar 

Belgrat 1 .A.A.- Mana~. 
hra gelen haberlere göre 

ftalyan kıtaları Bütün ~im:ı 
cephesi boyunca mevzilerini 
terkederek aleticele çekil· 

mektedirlcr. 

Dün öğleden sonra bir 
yugoslav şehrine meçhul tay 
yareler .tarafından bombalar 

,latılmı~ ııe de hiçbir haaar 
olmamııtır. 

Yunanlılar/tal 
yan mukave-
metini kırdılar 
Dü~ ~ir ıehir zap 
tedıldı've birçok 

harp levazımı alandı 
Atina l 'AA y · .- unan 

re~m~ tebliti: Taarruz harek t 
lerımız bütün aün dev e . . • am et· 
mış, çetin mubare~lerdea 
sonra lıcatalarımız birço!c nok 
talarda nıuannidane b 
b d d·· \ ar· 

.e en uşm4nıo mukavemeti 
m kırarak derinl1ğine ıuüh. 
·ı ... 
l erleyişler katydetoıişlerdir . 
~k. cenabte ileri müfrezele
rı?1ız ll~oğradis" ıehrirıe rir
mtşlerdır. 6 atır top ,50 . .. k ,. 0111-
ralyoz. ço miktarda h 
levazımı ile 15 zabit ve ;~ 
nefer esir edihoi~tir. M I 
ket Jahilindc dün biçbire:ü: 

man hava taarruzu olmamııtı r. 

ra~nzilli toplar, .. 1 ı· l 
le 

.. e ace e 
aJdırarsk Elbuan mıntab. 

sına. n~k)etmişıerdir. Burada 
yem bır müdafaa bath tesia 

edileceği zannedilmekt d. 

l~aly~ı~ ?•şkuınandanhtıe v:: 
zıyetı ıaJah için bu mıntaka
ya çok miktarda takviye 'k • 
taatı göndermi•tir Bu l 

1 

,,. · narın 

mukabil taarruzu atır zayiat• 
la ve tamarnen püskürtu··ı .. r· 1 muş-
~r. talyınlar top ve uıitral-

yoz ateşi devam ettiti m .. d 
detçe iyi harbetmelcte fa~a; 
Yunan Efıonlırının sünfii hü 
cumu başlı.yırıca mevıı"I . . k erı-
nı ter edip kMçnıalctadırlar.' 

- u 

ltalga 
Üınitsiz vaziyette 
N~vyork 2 A .A.- Amo· 

rilcan askeri mubarririler· 
··ı b lf" muta eayı ey.an etmektedir-

ler: 

.. ••-ftal~a ıııon d"rece müı 
kul ve belin de ümita"ız b. . ır va· 
ııyettedir. İtalya bata iılemiı-
tt.r. ~u hata kısa bir harbe 
gırdığini ümid etmekle itlen· 

m~ş~ir.l~~lyanın askeri kabili-
yetınırı dunyada eıi olmayan bi 
şekilde olduj'u anlqdaıaıtır ~ 
rildijini bildirmektedir. 



Gençlik ta
burları 

Dün arazi tatbika· 
ta yapblar 

Şehrimiz Gençlik ldühü 
• MüleeJlef taburları dünhavanın 

kapaholmuına rağmen talim· 
leri ne deva•o etıniş, ve şe· 
hir dıbil~nde bir yürüyüş 
yaptıkları ı2"ibi, Harbiye sırt 

"l 
larmda da iki saat ıüren ara 
zi tatbikatın<la buluıımuşlar· 
chr. 

Gençlik taburlarının Ş '" • 

bir dahilindeki yürüyüşleri 
halkımızın ttkdirlerile karşı
şıfandığı gibı, ta uzak mesa· 
fclere kadar giden birçok 
hc-v~sliler de kıymetli Komu 
taıı!a .. ı 1 yüzt> ı~· Nüıhetin ida· 
resi nde" yaplıkbrı tatbikatı 
yak:nduıı takip eylemi~lerdir, 

Yeni ~aY.in ve n~killer 
Şehrimiz Tapu Sicit' Mü

dürü ~ükrü QincerTapu J<•
llutro;müdürh.iğü müfettişliği 
ne nalçil ve tayin edilmiş ve 
yerme 1 a.pu Sicil Müdüriyeti 
kontrol mcmurlarınaau .Sıt
lu Muhitin Yurdal tayin 
eluamuştur. Antakya merkeı 
..Öa\ memuru fö\rahim Savdı 
ru Saimbeğli Seyyar sthhat 
...aur)uğuna, Reyhaniye tra 
bom mücadele dispanseri sıh 
lı&t mt!muru Fuat Ôztan Urfa 
trataom mücadeJesi köy göz 
tedavi evj 11hhat memıırlugu· 

~Da nakil ve tayin edilrn ! ~l e r~ 
dir 

Okullarda 
d~ı s saatlorı 
Y ~nı Şek!e göre tan 

zinı ~dildi 
Ankara -Maarif Vekile· 

tinden tebliğ ecfılmistir. 
lftkların 1'arutılıp maskt·len 

mesi ve saatiarın İleriye alan 
maası ıebebile çocuklaramızm 
çok erken ' evlerinden 
çıkmak \'e Hkşam ~:aranlıkt ;ı 
eve' dönmek mecburiyetinde 

.-. ==an ııs mı = 
Sov9et aske- Uzak şarkla 

ri kolftuf anlLWrı Tokyo ı A. A. - Japonya 
• hükumeti Nankinde yem bir 

ltalyanların düıtü- çin hükumeti tesis ederek bu 
ğü vaziyeti vahim hökümetle bir de muahade ak 

deylemiştir. Bu ınuahadenin 
göı·!iyorlar ~o Il)Ü~im ma~deleri, Japon 

Moskova 2 A. A. - kıtaatının Çinde sulhu sükun 
Moslrnvada çıkan gazeteler· teessüs edinciye kadar Çin 
de Sovyet oı:dus u erkanına topraklarmda ~almctsını ve 
men'iup birçok kumandl'nlar Çinde komünizmle müşterek 
ltalyan Yunan barbi hak- mücadeleyi ihtiva etmektedir. 
kında şu uıütaf~ayı yürütmek Moskova 1 A. A. - Jepon 
tedirler : )anın yeni Moskova elçisi bu 

" M ulı ;ırebe, ıtalyanlariçi n gün Sovyet Hariciye Komiser 
müsaitcereyaneylememe"tedir. muavinini ziyaret eqer ~k ken 
Çünkü. ltatyanlar, Y'unanis- disile u7 um mü~dt-t görüş· 
taııda bir yıldırım harbi ya· müştür. Sovyt>t nıatbu·ıtı, Çin 
pacıı.klarma )naDl!Y.flardı. de ~ukla hijtdirn .. t ite japon 
Italyanların bata ettiği afi · yanın ~kd~tligi nıµahadeyi 
kardır. Yunanlılar harb~ ta· ~eçt:ıı St·ne ,Alınaııya ile Slo· 
rnamen hazır bulun~yorlardı. 

v~kya ıır;.ısınd ! · k J r.dilrıı 
lnırilterPnin Yunani,tana •Ç· qıuahndeyt:: L>rıız~tmektf:dir. 
tığı son kredilerle Y..Hnanis· 

1
tan muazzam bava üsleri ha· Ç1 ne açılan kredi 
line gelmiştir. Fazl" o\aralc ve .lngilizler 
ln~;iliz hava kuvve\lerinin LonrJr.ı 1 A.A. - Röyter irı 
(ardımı Yunan muvaff"iyeti· ,iy~ muharriri, ApıenkadcıÇiı 
nin mühim amilleri~den biri bükiia et;nr &çıl.1n krediden 
olmuştur. DördÜncü tmft .. anın bahsed~rk.?n diyor k : 
sonunda ltalyanlarıo vaziyeti .. Uıuıı .zanıandttııberi gö 
büsbütün fenala,mıı l:>u\un • riilmemiş bir derecede Çine 
maktadır. ' açılım bu ia·edi, Japonyanın 
in ail iz h .. Q'llQ Çiıı kukl11 hü,kü~w.tiai kurar· 

6 : ?'.-· kerı onunla be-r,.ıber muahadt 
kuvvetleri yaptığı zam-.ııa raı;lıyor, "bu 
ı nunda rnaııasıııı ne Berlin, ne 

Breudiziyi şiddetle Tokyo ve ne dt- Roma anla· 
bombaladılar mamazl.k ed~mezler.,, 

Ati rıa 1 A. A. - lngi • lqgiltere kiıoi taıoyor? 
liz bomoaröunan tayyareleri Loııdra l A A. -- Bugün 
OÜn 8rMDdizİ limaama büCUm ıLondrada llt"~l"'t:dil~tı resmi 
ederek buradaki aakeri he · pir teblığJ., J•ponyıuım Nan 

deflere 12 bin kilo aiırhğm kinde kurJugu kukla hüku 
Ja yüksele infililclı bômbalar mel yerİııt- lııı<İlten·ııin meş· 
atmışlardır. Bunlardan bir ru Çi.ı hükum :ti olarak Çan 
bomba petroi dt"posun t isa· - Kr.ıy -- Ş•.!k hükumetini la· 
bet ~yl~miş ve müthiş yan· nıdıgıııı bildirmektedir. 
gınlarla infilaklar vukua gel Afrikada 
mittir. Pek şiddetli ltalyan 
müdafaat ateşine rağmen in· Kahire 1 A. A fngilit umu. 
tailiz tayyareleri salimen ve mi ~arargahıınn bildirdiğine 
İaOMamile zararıız üsl~ria~ nazaran", Sıa_da ıda nıotörlü 
öönmüşlerdir. İngiliz dt:vriyeleri bir dü~maıı •••lill11111111•••••••:c&:J grupunu tıızağ~ ?ü~ürerek 
Hastane 1,.1n ağır ıayıat verdırını~tır. 

Y 'biğt~r bölg<:ler<le düşma 
Erzak alınacak mn ınevziil"rİ topçuhır laohı 

f.ENIGON 
=· 

"Telgraf muhabere bilgisi 
olan il kmektep mezunu 

memur alıııacak 
P. T. T. Ur umi ınüdürlüğünd n 

1 -- ldaremir. munhallerine ilk mektep mezunu ve 
td~raf muhabere bilgisıne vakıf olmak üzere l. alınacak 
maaşh veya Fcrelli memurlar için mÜ'iabaka imtıham ya 
pılacakbr. 

2 - Müsabakada mııvaffak olanlarm idarenin teklif 
edeceği yerlerde m :muriyet kıııbul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada nıuv .. ffak olanlara .3656 sayılı ka 
nuıı hükmüne 5Öre 1 O lira naaş veya 4U - 50 lira iic
rel verilecektir. 

l - !da. e dahlinden nü>abakay iştirak edecek 
hut ba~bakıcı, baş müvezzi ve hcıkı<:ı v~ miiveızilerin 30 
yavından e\'vt:'l idareye ·nfüıp.,etmiş oiınıları şarttır. 

5 - idare harıcind rn ı nü at> kaya ~irm"'k istiyPıı-
. lerlt" halı.:n idare dahiliııde bulunan mı vakkat m •mur: 

muvakkat octkıcı V"" mÜ\1ez~ı 1 .. riu 788 s.ıyı.ı memuriıı 
kaııunu•ı ın 4 üncü maddeı>in f:'kt şartları lı.ıiz olmalar ve 
Dıwlet iınhhanınn il!c dcıfcl alrn ıc ıklann 3) yaşını geç· 
nı •mi~ bulunmaları lazımdır 

6 - Halen idarede mustahdem olan\ rdan müsaba· 
kaya girmek i:.!:yenl .. r 30,12,940 P .. zarte~i akşamına ka· 
dır yalınız bır • lı le çe ıle ve idare h ıricirıden girmek 
istiyenler rlc- yıne n:e~kür tar:ib akşuınına k'ldar dilc-kçe 
ve evr.Jkı musbiteleril~ birlikte ımtihanların icra ohmaca 
gı P.T.T. Merkez Mtidurlukl •rin~ müracaat edeceklerdir. 

' .,lu:,abak~ Vitay t P. f. r. v1er!~ez Müdürlük!e 
rinde mub ıo •r · i ·ıı 2,1,9 !O per.,..e nb ~ı.mu sccat 9 da 
umumı bilgılerd ·n 3, l,9-fü c1.1:ı :t • gunt.i sııat 9 da yapıia· 
ca tır. 

O:ı tokuı -.n .::z ın .. ar. ın~ uur aluıtlcak 
PoJta V"' f elgra Umumi Mtidürlüği!nden 
1 - İduremiz muııhııllerını:: QrLaJ mektep mezunu,ve tı;,I· 

grc.1f ınuhabuesiııe vakıf olma c uz·~r'.., alınacak maaşlı vt•ya 
ücretli memurlar için rmisab~kıı imtihanı yapılaca ;cır. 

2 - Müsabıı ·ad•ı ınuv ffak ola.ılonn idarenin t~klif ede· 
cr•ği yerlerd,. memurıyd kabul etmt!leri şarttır. 

3- Mu,abRk•ıdıı ınuv..ııfa ~ ola ıl . .ua 3656 '"..ıyJh _ kaımr 
huknıune gÖr_ı:l l!) l.•r~ ıu••• v~ya 60 hr• ile .,.""-oakhr. 

4 İdare Jdhiliııdeı1 müs 1Hkt.ıy.ı i\ ı•rak ed"c•·ı-: hat 
başb ıkıcı oaş ınüvc:zz• ve lı. i(ICı müve-zılı~riı. :1u yaşındı\ ı 
evvel id· reye ı ıhs.\p etmi~.o ıaları ş.ıı-ttır. 

5 idare haricıııdc miürnbakay.ı girnı,•k ic;~İ)'t'nlerl~ 
h .. deıı idare <lahilwde buluı rn muv,,ıkkat memur 
muvakk<tt bakıcı ve m .vezzil,.rin ~ 188 .sEtytlı m~· 
murirı kanununuıı 4 ncü ma<.,desıııdesiıı.it>ki şartlaı ı hcaiz 
olmaları ve <le~let nemuriye in ilk J ·fa ulı•ıacuklurrn 30 
yaşını gt>çirmemiş bulunmala ı laztnı hr. " 

6 - Halen idarede ınüstuh len ola 'l"r'"lan miisalıak4y~ 
girmek istiyenler 20 -12-91;[) cuma günü akşnmına ~kadar 
bir dilekçe ile ve id:ıre haricinden girm !:k İstlyenl~rde ğyi· 
n<! mez ·ur tı.rih akşaının;ı kıdar dılekçe ve evrakı uıü.spi· 
teı~riie t;İrlikte imtihanların ı .:nı olu ~cağı P.T r. nerkez 
ımidürlük.erırıe nıürnci\al ed .. cer>lerdir. 

kalmamaları için ve1'ıilik, okul· 
larda ders 'ıaşlama ve son 
verme . &atlarım günün ihti· 
yaçlarına ~öre cieğişti.ımişti r . 

Hastahane Ba;;hekimliğin dan bombanhmıw cdılmi~tir. 
• den: ......-.: ................ ,...~ .. ,.-;»&~~· 

7 - Musabakaya Vi!ayl'"t P. r. f. Mf"rkez müdürıüklerind ıt 
mlıhabt!reden ~5 - l 'l -9 t ç .~rşıu:nl>a günü sa;ıl 9 dcş 1yHpı 
lô\cak muh.ıb .. re l) lgisini isp .. t ~d,..ıılt•r- Unıuıni ,bi gile.ı:d,,en 
de 26 -1.l 940 perşembe g lQU saat9 da yapıJacaktır., 

Orta tedrisat müesaeseieri 
2,12,940 tarihinden itibaren 
aat 9 da derse başlayacaklar 

ttlar, Oers araları teceffüıle!'İ · 
nio ve nıutelea müddetlcriniu 
endi?"ilmHİle öğledeh önceki 
11ıesainin saat 13,30da ve cğlı 
den sonraki mütdea saatları 
am 15,4:) de bitirilmesi te• 
min olunmuştur. Çift tedri~at 
yapaıı okultuda aabah grupla 
rı 8,30 da dersı: başlayacak 
lar ve öiledea ıonra okuyan · 
hır da aüo"ş batmadan evvel 
17 ,40 da okuldan çıkacaklar 
dır. ôtleden eveel ve sonra 
ıelecek talebelerin okul bina 
ana la'km oturanlar ile yaş· 
lan 

1 
di,k4te alınarak seçilme 

Iİ ve kıı talebenin aabah gru 
larıa~ alinmall okul idarele 
riae 1Hı&'fnı'mi,tir, 

f.t .. ıeiı;tedriaat okulları~
da, 1'ı~ eııshtüleri v~ ticıtret 

WMlıaıarı saat 9 da, Sanat okul· 
• ••t 8,30 da denl;re batı 
iea~faı-. Bu ... ~ da1re

laclf ,çalap kaP9Dm& aatla· 
toabiti 1iibek T edrir at 

1 
Antakya hnatahanesinin 

6 aylık ihtiyacı olup 29 kalem 
den ibaret bulunan erzak ve
sairesi 2-12-940 tarihin· 
den itibaren 15 gUn müddet~ 
le münakasaya koriü/~f uştur. 
Bu münakasa 17~li-940 
•ah günü aaat 14 te hastan.! 
ae miiteıekkil mübayaa ko
miıyonu huzurunda y11pılacak 
br. faliplerin hergüıı hasta
hane idaresine müracaatla taf 
silit alabiıec~kfr:ri ve ıliale 
~ününden evvel maltft! vezne
sİnt! yatıracakları muhaın nen 
Öedelin yüzdF y.f'Ôı ~u\uk 
muvakkat akçuı makbuzıle 

1 

birlikte ayni günde komisyo· 
na müracaatları ilin olunur. 

Bit kit.ip ahılflcak 
Kadastro Müdürlütüoded: 
M!.inhal bnlunım ~hıı; lira· 

hk daktiloluk için 5,1~ 
tarihinde müsabakaya_ rirme· 
leı i için taliP.lerin müracaat• 
lan. 

'tl\ Ü estttıelcmtrdtı. ;;;;Jhttiine 
ve ilkokullarda valilildere bt 
rakılıueıtar, 

~lık avlaına ınn 
zayedes i 

1-\4,tay D11f krdar hğındarı: 

- -..,._ - .. r ....,~:.e2191ı11G IW 

Jandarma 
Karakol bioalaı-i ı-ı 

şet edilec _k 
Süveydiy~ Ndbiyt•si ~bil 

lerjyie Ası nehrinin Süveydi 
ye Nahiyelİ hududunda c ri 
ve denize munsap olaı, kıs· Hatay Nafıa Müdiırluğün· 
manda avl nacak oliin bplık· dı::n: 

i -- V layf't dahilinde Sü· 
ıardan ahnacak sa;;<lıye- res· 
miuin 1 kanunusani 941 dt>rı Vt ydiye, Fatikli, Şeııköy, .Sı· 
31 kanunuevvel 943 tarihine -;anlı~ l.iiizelcf', Çengt~n, Erzi() 
kadar üç MDeli~i 16, 12,940 ta ~("; Sarıkaya köylf'rinde y ~pı 
.h. d t 15 1 .,. f d ıacak Ja. daroM kar . .: [ hırı 

rı rn e sıta te e1e le' a? ( 1 O 1. ""' , J k 
1 , .d. · , k t 1 •ıııın t l.l) ı a lf"U"ı e 
ııı: aırestnue açı ilr in ma . 

· ı ~ı kt T r I l şıflı ~ksc1mırun ı.ı ... ı , k oah 
ıde .f)a .. ahca ır .. alıp e4rı3ıı5 1'.e l zarf usuliıe t-ksitlmeyt• konul 
~ıı mu ammcnı o an . ı· t 

b 
rnuş ur. 

r_"nm rüzde ~ bu9u~u 111~ e· 2 - Eksitıne 18s 12 .94Q çar 
tınde ılk temmat akç.ılarırıı ~amba gü111J sual 16 da o\ntıı 
yevmi mezkurden t!vvel mal ya Nafıa Nli.ıdür UAÜ odasm
sımdıA-ma yatırarak arttı ·ma· da müteşekkıl komi:Jy l ıca 1 
yet iştirak et!D~leri. yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek isti yt·n 3 - ısteyenler bususı ~art 
Varidat MüdürluJüne ıu~rd- nı.ımtı ile proje v~ evrakı keş 
caat etmeleri ilin ofunur. fiyeyi (120J kurnş bt•del mu· 

~eşriyat tJüdürü 
SeıiiJı ÇELENK 

CH.P.matbaaaı ANTAKY/ı..,. 

'kabilinde satın olnbıli rler. 
4 Muvdkb.t temrnı.ıt (18 

00) lı radır. 
5 - 1 aliplerin ihaleden 

•w ··--------ilin 
Anb1kyanın Güt mahalle

sinde Atilla sokakta 19 No lu 
baneniıı 30, 11 ,940 türihiıJ Je 
yapıla.1 ihalesinde tcılip çık- .. 
nıadığmdan 2490 sayılı ka· 
nuo ahkamına tevfikan ihale 
10 Bırİncikinun 940 tarih·ııe 
musııdif nlı gürıij saat 10 da 
yapılacağından taiipll'"rİn tt-· 
nıinatı ınuvakkatayi Mal:;an• 
chğuıa y.ıtırmaJtırı 

~llmlJ~ ..... -. 
·u az v,ün u~· t>Vv 1 l> ı işe berı 

%er ·nşa\ltı baş<tr hkhu ıııa da 
•r evr.akt müsb't.,.J~rıle birlik 
te Vilayete meirucaat ederek 

ı~ cakları ehliyet vesi itasını 
2490 sayılı kanuna uygun o· 
lt1rak hrtz,rJıyac=tklar.t teklıf 
nıektupluruıı V(" bunlarla bir 
likıe temiııat mektup ve nıak; 
bu ı! 1 .. ırf1 ve ticaret oJası ve
sikası ııı iluıle giinü saat l5 e 
kadar i:onıisyon riyasetine 
mak JUZ mukabilinde verecek 
kırdir 

P«slada otan recilcmeler 
kabul edilmez. 

M 


