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Cümh1.lr-İqet mer.kez h ı kası 1 Sovgeller ~(D;lJlqnlar ~ngiliz ab/uka-
Askerierimize k)şl}.k bedjy. si aJınmasıqa Bl)ğazlar sta ffkosnun 80 ki ometrelik bir [f / 
sarfedilmek üz~re SObin lira tebb rn etti ~'nuhafazasıoı şid- cephe üzerinde sür- Sl ve a lJa 

detle .istemektedir at la geô çekıliyorlar ltalya gıda madde· Ankara 2 A . A - Kızılay 

Umumi merkezinin tebli~iııe 

nazaran Türkiye Cümhuriy~t 
Merker Bankan hududu b~k-. 

leyen Kahraman erlerimiıin 
elbise çorap, fanila ve diğer 

ihtiyaçlarına sarf ,.dilmek Üte· 
re Kı~ılay merkezine 50 bin 
lira teberrü ~ylemiştir. 

Belediye 
Mel isi 

Fevkalade toplantıya 
davet edildi 

Haber aldığımıza göre Be-
lediye Meclisi önümüzde ki 
perşembe giinü öğleden sonra 
saat 14Je f ~vkalade toplanla 
ya davet edilmiştir. Bu top· 
larıtıda, Belediye rüsumunun 
tarz, cibayt"ti hakkındu yapt· 
la" bir tahkikatın müzakere 
edileceği haber verilmektedir 

Hir tayin 
Kıymetli gençlerimizden 

H\knwt Halil Aksu Antak • 
ya Hakim ruuavinliğ·i nam • 
zetliğine tuyiıı edilmiştir. T eb~ 
rik ede.r mııvaHakiyetler di -
leriz. 

Yıınaıı zaferi 
su;iyede büyük bit 

heyecan uyandıtd1 

Kahire 3 A.A .- Beyrut 
tan ~uruya biJdirildiğinc gö 
re, Yuuan -İtalyan harbi
nin arz~ttiği manzara ve Yu 
ııanlıtarm büyük muvaff aki· 

yetleriSuriye ve Lübnanda 
fevkdlade heyecan uyandır· 

m1şhr. O derecedeki bu he 

heyecan Frıtn!laZ Manda me· 
nıurlarını müşkül bir vaziye 
le sokmuş bulunmaktadır. 
Ho Komiser Püo, Suriyeli· 
lerin Mareşal Peten büku· 
metine ita atam ısrarla is!iyen 
bir beyanname ne~reyleıniş 
lir. Bu bdyanname şu cünı· 
lelt:rl~ bitmektedir: Fra-ısız 
kanını akıtan muzinin hatala.• 
tın il düşmiycceğiz Bugünde 
düıı olduğu gibi Fransız. ka· 
llı yalnız Fransa ıçıu aka· 
caktır.,, 

Diğt•r tıuaftdn Türkiy~· 
ııi ıı .son gunlçı de uldı'!ı mü· 
dafau tedbjrleri Sur;}f~de 
derin lt sirlf"r h~~uıe gt"tir· 
rniitir. Suriye veLübnırndaki 
18 ila 45 yoş ara~mda bulu 
nan Yunanlıların Askı rlik 
Vazifolerini yapmaları için 
Yunaııistaııa gitmderine Su
.tiyedeki Fransız makaııılan 
lllüaadc etmcoıişlerdir. 

Kızıla}' umumi merkezi bu 
paru ile en kısa bir zamanda 
askerlt-rimize yarayacak eş

yayı sntm ulnrak gönderecek 
tir. 

Kızılay Cemiyı~ti, bu mitli 
n.üessese nı1z111 hamiyet ve 
yü. !severliğine alenen ' teşek 
kürü bir borç bilmektedir. 

Yı1go .. lavga,{a 
Kral Naibinin bir 

nutku 
Bükreş2 A.A.- Yugos 

lav Milli bayramı ınünasebe· 
tile radyo ile nutuk söyliyen 
Kral Naibi Prens Pol Yugos 
lav milletine hitaben ı·zc1m
le demiştir ki: 

" Manen ve maddeten 
birl~şmiş olan ve aziz vatan· 
lannın etrafaııda toplanmış 
bulunan Yıııosl~vlar, Krulı· 
mızın emrinde vntaı\larının 

istiklal bayram\nı derin bir 
itminan la kutluyorlnr. 

Dünyanın büyük hir kısmı 
ihtilaf halrndedir. Mcnıl<•keti 
ıniz, istiklaline ve lamami· 
yetine l,ürmet eden butür. 
komşul.u ile İş birligin .. ama 
de<lır. Yı•goslavyaıırn te ıeli 
yeşıl bir masanın ctraf lllj:hı 
atı l mış değiklir. Vatrrırnımız 
birçok fedakar vat ındaşla rı· 
mızın kanlarile ve eıı İ) i ev· 
latlarınm kemiklc:ri uzerine 
kurulmuştur. Bu yurt h;ze ba 
baıarım1zda11 miras kalmlştır 
~-1i'letimiz bu toprağm sahibi 
olmak bakkmı hiçhir znınan 
elınden bıraknııyacaktır 

Böyle mühim zam ınlar· 
da bütlin millcti ı1.ıiz Krahını 
zın etrafında yekvücut bır 
manzara arzetrnek ellir. Mıl 
letimiıi harbin daha vahim 
nctit~elerinden muhafoıaya 
aznıetıniş bulunuy >ruz. Mille 
tirniziaı hayatiyet:yetoıi v~ 
yü1<:st·k t>Cdadlanrıa 1 ayık ne 
siller tarufmdan muhafaza e 
dildiğini bütün dünya bilmek 
tedir.,, 

Amerikan - Rus 
müuasebetf eri 

Vaşington 2 A . A. ~ 
Sovyetlerin Vaşington Bü · 
yük Elçisi il~ yaptığa görüş· 
melerden sımra gazetecılt!ri 
kabul eden Amerika Hari · 
ciye müsteşarı Vels, göı üşme 
!erin mc mnuııiyd vt rici bir 
tarzda ilerledi~irıi ve bu mü 
znkt:ralı "l iktisadi ve t:cari 
meselelere inlıisar ettiğini söy 
le~ist ir. Molotofun Berlin 
ziyaretinin Amerikan Rus 
münasebetlerine bir tesiri 
lıakkrndaki suale cevap ve· 
reıı Vels demiştir ki : 

" - Amerikan -- Rus 
münasebatınrn ayni ve eski 
do tane hav"' içinde cereyan 
ettiğıni söylemek bu suale 
ı·n güze 1 bir cevap teşkil e· 

der. 

Zurib A. A. - Rö;ter.,: Atina 2 A.A - Royter ajan 1.eri bakımından 
Nevzürher Zeitung ga:ı:ete sanın Yuna - Yugoslav hudu müşkül vaziyette 

si. son günlerde cernyan e· dundaki muhabiri öilairiyor: Nevyork 2 A. A. - A· 
den Alman - Yugoslav görüş Yunan kıtaatı' a faiinin rikan Ziraat Nezaretinin 
meleri hakkında mnhabirle· gliçlüğane ve şiddetle ya • neşrettiği bir raporda, ltalya 
rinden biri tarafrndan ç~ki· ğan kara ra~men şark cep· mn ıon derece muhtl\Ç oldu 
len teıgrah neşretmektedir. hesi~de ilerlemekte devam ğu gıda maddelerinin, lngi· 

Muhabir diyor ki; ediyo~. 1 
J ıiz ablukası yüzünden ithal 

Boğazlardan ve küçük As Ricat halinde bulunan hal· edilememekte olduğu ve Ital• 
yadan gt·cerck Filistin ve~ yan lcıtaatmın yeni mevziler yanan en esaslı Ziraat ınad-
Mışırı istila ıçin bir pı·oje -'lma!ına meydan• vermeden del~rini stok yapmadan bar· 
mevcut idist' bu proje Sov- takibata ~e anı utuauyor. r Öe girdiği bildirilmektedir. 
y tler birliğinin muhalef~ti Yugo~lav .-Arnavut lıudu Çok müessir olan lngiliz al> 
üzerine terkedilmiştir. dundaki lcarAlcollar, yt:lpaze lukası dolayısile ltalyanın 

Her türlü suitefehhümün ~eklinde Elbasana doğru mevcud gıda maddelerinin 
önüne geçmek içan Sovyet· ilerleyen Yunan• lcıtaah tara• hergün azaldığı ve bu oerait 
ıer Birliği hükumeti Moloto fından zapt edilmiştir. ctlh11da halyan halkıum haf· 
fun bizzat Almıtn hükiimetiy Şimdi UalyaiiluOhri göliin tada beş hatta altı gün et-
le gör~şmesine karnr vermiş deu denize kadar uzanan ..80 siz kalmağa mecbur olacağı 
tir ve yapılan konuşmalar kil >metrefüc bir cephe üzerin ilave olunmaktadır. 
Sovyt-t\er Bi rliği ile Alman• de rical etmektedirler. Sa· . Almanların 
yayı doğrudaıı doğruya ala· bil mıntakasinda .· düşman 
kaJar eden meselelere has· mukavemeti kırılmış ve sitra ~onıanyayı anbean 
redilmi~tir. Moskova, mihve tejik ~hemmiyeti lıaiz mevzi- işg•tli bekleniyor 
ri kendisile anluşma yapda ltr zaptc.ılunmuştur. Her ta· Belgrad 2. A. A. _ T•y 
cak bir teşekkül olurak hını· rafta kar ' ~ağ'maktadır. mis gazetesiııin muhabiri 

maktan imtina t>tmekte.lir. Italyaya indir~l1:n bildiriyor : 
Bina.-nalr.glı Sovyetler Birli ' 1 ı Romanyada vaziyetin git · zarbe er ği hükumet: nuikanıı fakat ' i' ' tilcçe karışaruk anarşinin art 
az.imknrnne bir surette- Bertin Londra 2 R..A. - Tay· tığJ bildirilmektedir. Kralın 
konuşmalarına ltalyanın işti· mis gazeksi şunları yctzmak sarayından kaçarak yabancı 
rak ettiri ımesi fikrini reddet tadır: bir memlekete i ltica ettiği 
miştir. Yunanistanın Arnllvutıuk ıöyleniyor. Demir muhafız • 

Almanya, Jtalyc1 ve Japon~ ta ltalyaya inClirdiğı zarbe· lar isyan ed~rek bazı binala 
ya arasında fıli bir askeri ler ~e İngiliı deniz zaferleri rı işgal etmiş ve orduyll kar 
ittıfık mahiyetinde ol-.n üç ve ak denizdeki muvaffakiyc:t ~ı gelmiştir. Almun orduıu· 
devlet parktınn ttit meselele ler Almanyanın vaı iyetini nun anbean vaziyeti kurlar· 
rinde görüşülmesini Rusya de güçleştirdiği gibi\ Balkan mak için müdahale etmesi 
kabul etnıemi~tir: Pakt hak devlt-tl~rinin istiklalini • de beklenmektedir. l3u ihtimal 
krndaki noktninazarını Sov- bariz bir şekilde kuvveCen• vaziyeti gittikçe Tehimle~tir-
yf'tler birliği hüku:nr.ti pak· dirmiştir. · ·ı mektedir. 
tın imzasını müteakip Mosko ltalyaya kiti zarbeyi in· Romanyada demir muha· 
vadaki Çin elçisine Çankay dirmek ve 941 ilkbaharmdan fızlarm son defa yaptığı ıui· 
Şeke yardım etmeğe devam evvel ortaşa,kta1'i

1 

kltalar1mı kastlar, Romanyada olduğu 
kararında olduğunu söyledi· zın mevcudiyetini a~1tı;~ak gibi bütin Balkanlarda de • 
ği zaman bıldirmiştır. lazımdır" Jll 

1 
rin bir nefret ve istikrah u-

lngiliz - Sovyet münase· yeni zaruretleri yandırm•ştır. 
betleri Sovyet -Aınerikn ya· ·k l k' · Romanyanın Londra 
kırılıgmı temiıı hususund sar arşı atJ\~ ıçin Sef. aret memurları 
fellilen gayretle rin muv:ıffak Rorna 1 11.. A !:.- Stefani 

Londra 1 A.A.- Roınan o1manıası yüzünden ht!r neka ajansının bildirdiğine > göre 
d k · b· f h · d yanın Londra Sef ar dindeki ! ur ço • yenı ır sa ada ıse. ttalyan kaöines\ üu Muıo· • 
d M k b. memurlarından birçoj'u toptan 

e os OVıl ıtarafhğm mu lirıinin riyasetinde toplanmış 
istifa etmişler ve bu istifaları 

h;,faza etmeğe ve ıngilttıreye ve yt"ni zaruretleri kartıla· 
k kk .. · k 1. na s~Öep olarak Romanyada 
arşı teşe uı eden oa ıs~·o mak için 4 mil)•arlık nefuo f 

h son de a yapılan katilleri ile• 
ı na iltihak ve atta bilvasıta tahsisatını kabul utmiştir. ri siirmüşlerdir. 

bilP. olsa mücadeleye müdahal••••~l!l!l••••••lliı••~•!ll!l!l••••••a 
le t>tnıemeğe karar vermiştir.ı ŞOfjOAKlKA 

Berliıı ınüzakerderinin kı· VUnQ nl zf ar \ He_rl~mekte ~lan Yun~n kuvvet-
su sürm~sine bak alırsa, Al- .• .l ı , ı ,,, l ıJ ~ 'I.. : lernım'Ergen yolunu ateş atlhna 
manyayı ve Sovyetler birliği Qu u bırçok. esır daha ı al<hğıl?} ~e yeniden. m.ülıim ve 
ni doğrudan doğruya alaka· - aldılar . büyük nıktarda eıır ıle harp 
der eden meselelerin meın· 

1 
• • • y , 

nuniyet verici bir tar.ıda hal Atina 3 A. A. -- Dün ak· 4 maltemesınııı unanhaarın e 
ledi!miş olmasıııa hükmedile· şamki Yunan r('ımi tebliği line geçtiğini bjld?rmelctedir. 
bilır. Ohri i'Ölünün sol cenahında A . R d • d I 

Gazetelerde neşreJilen ba tına a yosu a, tal· 

B 50 ~fitler. Birl~ği . sta~.uu.un yanlarm bütün cephe boyun-
zı yazılar hilafına olarak er munafaz&lllll iUidetJe ıstemek ca rÜcate devam eftilclerini 
lin konuşm larmda yakın şark 

.\ 1 l tedir. birçolt mühim noKta1ar~n Yu· 
Vt merkezi ... ,sya mese e e ri · d·ı k ki d 

.. _ ıtu~at. :. ı en .. ayna ar fil nanlıların eline geçtiA'ini ve 
gö.-u~ülmemiştir. ogı:enıldıgme gore .$9yy~tler . .. 

Molotof Sovyetler Birliği · birliğininBoğaılar ha, kında· ~-un~n as"e~lerınln parlak s~n 
nin Kurad~aiz ve 8oğaıl ula ki hath bereketi Hitler tara gu hucumlarıle ltayan mevzı-
alak~dar olduğunu ihsas et· fmclan anlaıılacaK lelerini ıaptettil<lerinı bildir 
mi~tir. Bu iki mıntakada d• e'diıeceklİr. ' mektc<lir. 



Kütüphanede 
Yarıın satıl 

Kapt örıuııd " ııc bir ışık, 
ne ses ... ucaba kiıtüphane • 
de kinıse yokmu '( diye t~ • 

reddü!le kapıyı araladım. 
Mebzul dektrik ış'k~arı ~öz · 
lorimi kamaşlır<lı . 

Bir haftada 
AJmaoyaya yapılan -

hav· bücnmları 

Amerika 
Çine 100 milyon 

kredi açıyor 

Ellt>rini şakaklıarıua da ya 
uıış beş on okuyucu kitapln· 
rına dalmışlar ... lusan bun· 
larııı nefes aldıklarından bi · 
le şüphl. edecek oluyor da, 
kafalurınııı, içiııdt>u ceri:!)'llll 
geçen bir dektı oli rnah 
lu\ gilıi, sessiz, sedasız çalış 
tıgıııa şiiphe t'lmiyoı-. 

Londra 3 A. A. - Salahi· 
yntta r Lımdra meh9filinden 
llil<lirildiğin(' göre 29 ikinci 
teşrin sabahı biten bafta için 
de lııgiıiz tayyareleri Alman 
yafo. \'e ltalyuya büyü'-: mik· 
) asta akmlu yapmışlardır. 
Bu arada Berlin, Hamburg, 

~ Amyens, Kolonya ve diğer 
) erit> re yüksek infilaklı ton · 
\arla bombalar atılmış ve iki 
bi11Jeu fazla da yangm bom 
bası atılmıştır. 

Vaşington 1 A . A . -
Amerika Cümhurreisi Ruz· 
velt, Amerika hükumetinin 
Çin h ·ıkumetine 100 milyon 
dolarlık lir kredi sçınağa 
kaur verdiğini dün bildir· 
miştir. Bu kred\nin yarısı, 
umumi masarıfa karşılık ol • 
mak üzer~ Çine nakden ve· 
rilecektir. 

8300 kilo benzın 

ahacak 
Antakyadll Hat ıy gümrü · \ 

muhafaza taburu stttınulrn" kol 
misyonund~n : 

Salona girişimi ancaY. 
kutüpbane meıııu .. n gördü. 
Y uvu~ça '? 

- Ga:telecilik lıakkında 
iyi kitapla rı.nı~ vardır. l3uyu· 
run, defterden isıe,Jigi}!'iniz 
eserin numanııarmı St'ciıı. 

..- Şimdi okumak için gel· 
medim, sadece kütüphaneyi 
ge~meğe geldim. 

Oturdum. Bu tozsuz ve 
duman.sız ııı u l1 iti rı :;ükunetini 
boz.maktan korkarak iısılıt 
ile konuşmağa başludıın. 

Daha ne gibi t>serler 
var '? 

Bundan başka ~Norveçteki 
limanlarla istila limanlarma ı 
da akınlar yapılarak pelro\ 
gemileri babrılmrştlr. 

Taburumuz ıııot<lrlü v mta 

Manşta 
Mühiın bir deniz 
muh~,rebesi oldu 

lan ihtiy&cı ol..ın 83'JO kilo ı 
benzin kaprtlı Zı\rl u~ulilc ek 
siltmeye konulmuştur. Tt:nekc, 
veya bido!ıld tesiiıı edilebile 1 

1cek ve kapları:tabura ait kalacaıc 

lolanbenzinin beher kilosuııuıımu l 
ham men fi ah 43 kuruş olup j 
ihale 13,1 2,9 W cuma günü 

Londra 1 A. A . .- Dün 
Manş denizinde Alman ve 
İngiliz donanması arasında 
vQku bulan denik muharebe 
si hakkında lngiliz Bab riy e 
Nezareti ıu tafsilatı vermek 
tt.dir: 

ıaat 11 de yapılacaktır. 

Dün saat 5,30 da 3 harp 
gemisinden mürekkep olan 

Muhtelif mevzularda Alman filosuna rastlayan İn 
bin kitap .. şahıslardan ilk giliz filoıu muharebeye baş· 
mek:ep talebesine kadQr her lamış ve Alman gemileri sii· 

lııteklil erirı 267 lira 68 ku· 
ruş tem:n ata ait makbuz 
ve tic;trd odası V t:3İı<asile b; r 
liktc teklif mjkt uplJrını il ıa le 
sc>ııtinden en çok bir ı aıt t f'\Ve 

lisine kadar komisyona g ttir 
uı e ltri. gecikmelerin kabul 
edilmiyeceği ve buna ait şart 

mesleı< ve seviyedeki insan· ratle Fransız ııabillerine doğ 
ları tatmin edecek kitaplRrı· ru çekilmeie- başlamışlardır. 

namenin her zaman komİs• 
yonda görülcbiler.dri ilaıı o· 
lunur. 

llllz Var. Bl· r t"raft .. n da Y"" • ln°iliz torpidolanodan biri· la, bahçe, değirmen arsası 
" ~ 6 Antakya C mii Kebir vakfın 

nil ~ri ~eliyor. 13ugün iki ki ne bir isabet vuku bu.\muı, dun Ankura Kıru11thaııc:si ka 

tap dahil geldi : Profesör VV Fakat gemi üssüne dönmüş· pu hakkı İle Malıranıiye ca· 
• Stoeck •I ıarafıtıJan yazılmış tür. Karaolaktan istifade ede mii valdıı~Jan 3 dükkanın, 

ve Türk Joktoı ıerı tar dfın • rek kaçan Alman gemilerine Haliia2'a ve Şekercik cami 
dırn di!iınİz.t! çevr ilıııiş olaıı ıngiliz top ate~inin verdiği !eri vakhudan iki tarlanın 
"ka,hıı has tttl ı\darı" n.tmnc.i ı hasarm e hemmiyetli olduğu 930,931 seııeleri icarlarınrn 
ki •!St'r ile lJoktor Zeki Faik kaydedilmiştir. il inalel~şi bir hafta temdıt e· 
Oral'ın yazdı{?ı Güllıane Hy- lm~mSDıliiillWE:l'ill•.Uilill~~~· dilmiştir. lh1leleri 6,1'.l,9 ;o 

ll 
A cuma güı Ü uat 10 da vakıf 

g:e ııe dersieri udınd..ıki kitap an ~ lar idaresinde yaµılocaktır. 
Teberru kitap ta kabul ede· J · 

Evvelce açı'- arttırmaya çı Jstekltlt·rı~ müracaatları . 
riz. Yakmda nwcmualar v1;: ~ 
gazctd~r <l geh:cektir. Şim karılan Kebusiye ve Cüdey l >leşriy ;tt Müdürü 
dide birçok mecmua kollek- d e. köylerinde Ermeni kilise Selim ÇELENK 
siyonları vur ameı, bunların si ve Maruni vakfından tar• CH.P."ll;ıth~~ııı - ANT/\K'{ A" 

ekserisi cild,,i~ oıduğu için 
okuyuculara veremiyoruz . 

Bu sıı ad .. bir ilk mektep 
talebesi geldi : 

- ÔJ:re tnıc n benJen ar· 
zm t~· şek küıü hak!rnıd<t bi r 
konft•raııs isteJi. Sizde bö)· 
le hir kitap var mı ? 

Kütüphane memuru yem 
bir müşteri bulmüş top-
tancı g1bi memnun bi r 
yüzle kH l ktı. Yarını dakika 
son~a Hayat ansiklopedisının . 
Lllınem kaçmcı forma sile dön 
dü, küçük okuyucunuu adııı• 
kayd~tti ve i~tt!<liği bahsi oııa 
bularak bir sandalye göster· 
di. für Lise talebesi de Mi-

. m·ar Sinan haklıeand>t bir ki
tap olup olmadıiını soruyor 
du kütüphane memuru bu 
kitabı da okuyucuya heuüz 
vermi~ti ki kapıdan gir en 
başka bir talebe de ayni !.. i· 
tabı istedi. Kitap bir nüsha 
imiş, o" da zaten okunmak .; 
idi. 

\kinci istiyen başka vakit 
-ğ.lmek üure ğid~rken ken· 
diaine sordum : 

- Mimar..,Sinan~ niçin o· 
~,.çaktın ? 

- Öğretmenimiz bize liyeceğim: 
tavsiye etti. Derse müteallik i:itc.aplardan 

Bu sırada başka bir ta · başka, eııçok okunan kitaplar 
lt1be " Kristof Koloınb "hak Milli kitaplardır . Atutürke; 
kında yuılmış bir kitap al • miJI! bshranıanhklara did o· 
mak için bekliyordu. lan kitaplar ve rornarılar .. 

- Bize de, dedi, öğret· Kütüphane memuru ilave 
menimiz Kristof Kolembun etti: fişlerimiz gelme· 
hayatını ve keşıflerini okuma diği için okuyucular istedik 
mızı tavsiye etti. leri kitapları çarçapuk bula 

Kütüphane memuruna mıyorlar. Onlara ben biraz 
sordum: yu·dım ediyorum ama, bu da 

- Okuyucu çok sıeliyor kafi değil. Bilhassa ilkokul 
mu 't öğretmenleri birer ;~ııt\erini 

- Mttalesef istediğimden feda ederek talebelerine ya 
çok az. rayacak kitapların ııuınarala 

- Okuyucularımı:ın ekse rmı defterden cıktı np oıılara 
risini sıençler teşkil edivor, verirl~rsc çok iyi olur. Öğret 
hangi saatta daha çok oku· menler talebeıini okumağa 
nuyor ? teşvik ediyor. Halkı da ~iz teş 

- Gelnlenl .. rin f'!kserisi vik ~diniz . Bu çol- hayırla 
talebedir. Ve bunlar melde· hizmeti gueteniz pekala başa 
tt!bin akıam paydosundan son 1 rabilir · .. .. . 
ra gelerek nihayet saat 7,30 Arasıra hut •ıphanenm elıem 
a kadar kalıyorlar. Gün ara 1 miyeti, mütaleant n faydal :_r~ 
sı gelenler çok azdır. hakkında yazı yazaraanı4! katı 

- Hangi kitaplar ciah•çok Jir · 
konuuyor? Bu hay•rlı işi yapecağım.t 

Okuyucularımızın ekıe· vaded~rek hütüpbaneden ay· 

risi talebe oldugu için hun- rıldım. 
lan nazarı itibare al&rak IÖy *** 

fENIGO 

ilan 
P.1. T. Umumi müdürlüğünden 

1 - ldaremiı. münhallerine ilk ~·mektep mezunu ve 
te\graf ınuhaber. bil<:'{isine v ıktf olmak iizere r, alınacak 
maaşlı veya iicretli memurlar için ıniiiabaka imtihanı ya 
pılacaktır. 

2 - Müsabakad mııvaffak olanların idarenin te"lif 
edeceği yerlerde nı :muriyet kabul etmeleri şarthr. -

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı ,ka 
nuıı hükmüne göre 10 li ra ınaaş:veya 40)- 50 lira üc· 
ret verilecektir. 

,1 - ld11.-e dahlinden mü.1abakaya iştirak ~edecek 
hat başbakıcı, baş m\ivezzi ve bakıcı ve mi\veızilerin 30 
yaşmdan evwl idareye intis ıp,..etmiş oimnları şarttır, 

5 - Idare harıcirıd ·n ınü;ab:ıkay girmek isf yen· 
lerlt" hıılen idare dahilinde bulunan mı vakkat m ~mur: 
muvakkat b tkıcı v • müvezzi'e-rin 788 S'!yılı ıneınuriıı 
ka ıununun 4 üııcii maddesin ieki şartları haiz ~imalar ve 
Devlet imtihaııınıı ilk d.ıfu T ;\lm1c1kldrın 1) yaşmı geç· 
memi ş bulunmaları lfizımdlr 

6 - Halen idared e müstahdem olanl 'rdan müsaba· 
kaya girmek isti yenler 30, 12,9·10 Pazartesi akşamına ka · 
dar yalm1z bi r dile"çe il ı~ v~ idare huicinden girmek 
istiyeııler de yine n:e~kiir tarih akş<ımına kadar dil .. kçe 
Vt1 evrakı mfisbiteleril~ birli l:te imtihanların iı:ra olıınaca 
ğı P.T.T. Merkez Müdiırlülderin ~ mür~caat edecekl .rdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. ıVlerke z Müdürlıik! t. 
rinde muhabert:den '.l, 1,940 perşembe günii sııat 9 da 
umumi bilgilerden3,1,9t0 cuma 1günü saat9da yapıiacaktır~ 

Ort<,01<ul ı ıezıın iarı :rneınur alınacak 
Po ta ve Telgra Umumi Mlidürlüğünden 
1 - idaremiz münhallerın•-.. Orta m~ktep mezunu:ve tel

graf muhaheres•ne vakıf olm·ık üı~re,nlınnı;:ı.ık ın.ıaş!ı veya -
ücretli ıneınurlar için ıııüsabcıka imtihanı yapılac.ıktır. 

2 Müsabak Ja mu\laffak olaııluın ida renin teklif ede· 
ceği yı·rlerJ,... meınurıyel kabul etm~leri şarttır. 

3- Musabaknd'i muvaffak olanlara 3656 sayılı kanur 
hükmü ıe göre 15 Lira maetş veya 60 lira ücret verilecektir. 

4- ldare cl.thiliııdco müsal)ak-ty .. iştirak edecek hat 
bRşb1kıcı bas mLİ'lczzt ve b"kı cı müvezillerin 30 yaşırdtt·ı 
evvel idareye intisap etmiş~olmalan şarttır . 

5 - İdare haricinde müs·ıbakaya girmek istiyenlerle 
hal~n idare d"hilirdP. bulun>tn muvakkat memur 
muvakkat bak,cı v • m ve~zilr•rin °/88 •ıtyıh mi'! 

murin kanununun 4 ııcü rnaddesindesindt>ki şartları haiz 
olmaları ve devlet m .muriye•iııe ilk defa alı 11acukhırın ı-30 
yaşmı geçirme niş buluıımnlurı lazım ltr. 

6- Haleıı 1dıtrt!OC müstulı lem olanlCirJaıı ınüsıılıakav 1 

~irmek istiy ııler 20 - 12-910 cuma ı{tinü akşamına kadar 
bir dilekçe ı,e vn idı.ıre hari rinden girm::k istiyenl~rde yi· 
ol! mezkur t.lrih ckş ımına k tdar dıld;çe ve ,..vrakı müspi· 
tc ıe rile l:irlikle imtihanların icru olunacağı P.T. r. nerkf"Z 
müdürlüklerine müracaat ed ·cekl<"'rdir. 

7 - Musab ıkaya Vilayet P.T.T. ı\lerkl"z müdürlüklerinde 
muhabereden 25 - l'l - 940 çrıırşambıı giinü saat 9 da yHpı 
IRcak muhabere bilgisini ispb t edenler Umumi .bilgilerde ıı 
Je 26 -12 940 pı-rşemhe g·inü saa 9 da yapılaı;uktır. 

...----- -
Erzak ve mahrukat alınacak 

1 Hatay Jrncl rrna birlikl~ri için aşağı<ln rins ve mik· 
tarı yazılı eı zak mahrukat ve yem açık t"ksiltınP. sureiile sa 

tm ahnacaktır· 
2 - Eksiltme l 7 Birinci kanun 940 salı gunii sııııt 1 t te 

icra kılınacaktır . 
3 -T<t\İp ol .uılar o gün•l ! t~mi nt!arite v. tic.ıret otlası 

dan muı-addak vesikrtlaril~ biı likte Antakya kışlasında mü 
teşekkil satına! ııa komisyonuna ve şartnameyi görme~< üze 
re Alay levazım müdürlüğüne müracaatları 
Cinsi ıv1ikle.rı Muhamnl"•n 

Bul!{ur 
K. Fasulya 
Sade Yağı 

Patates 
Mercimek 
Nohut 
Z. Yağı 

Z . Tanesi 
Pirinç 
Pı-yn1r 
Kuru bübt'r 
Çay 
Şekn 

Salça 
Sığtr eti 
Soğan 
Sabun 
Ya~ sehı:e 
Kur u üzüm 
Odun 
Saman 

Kilo Liri' 
7446 1042 
6675 1668 
1752 2452 

13592 1223 
5320 957 
5320 487 

236 130 
2800 740 
800 240 

2360 1416 
90 45 
30 180 

6750 2sns 
1200 300 

30000 4500 
5300 1060 
3000 1350 

11000 550 
2360 472 

142000 2130 
183000 3160 

bedeli 
Kuruş 

44 
75 
80 
00 
60 
80 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
Oü 
00 
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