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• mezu- Dün toptan ve perakende Moskova ıo A. A.- ıHEK.ATıNı Aı\L'l'JYon 

~1' B 19 ef fd I Rus tebliği: 7 Eylfılde nıer Londru : 10 A. A. 
1 ~Ü •ı~u a l fi ati" r t es p; t ve i{ an edildi keule cereyan muharebe· ;lngiliz başvekili Çörı;il ver 

İııt~ \hUı.\ı,\~l~ !'l'lNl IS· Jel'de Almanların 42 topu diği nutukta Suriye ve 
e) · ct~·ın CEÇllUTEK !Sabun müstahsi\lcrlnin nı tespit eylemiştir. Fiut ile 560 kumvonu tahrip Irak tan bahsederek demiş 

(ll ı Ve k , J d" 1 .ı ii,ıl ~ Şukru 'Y.'.netli Vali <en ı aııılarınd bir birlik !ar yeni mahsul sabun imal edilmiş ve 7 bin .\lın•n tirki; 

10
g hlllayl i>.iııı; Suknıensüer kuracaklarını evvelki gün cdilinciyc kadar muayyen ' askeri imha olunmuştur. "Haşkl Ali Vdidlerini 

•
11

11 •k. Slanlıuıolarak lıu ak haber vermiştir. Birlik olacak v• piyasada ••bun Londra 11 A.ı\.- Kı tutmadığı için Almanlara 
lı.r. a hareket ede teşekkül etmiş ve işe lınş buhranı kalmıyacaktır Bir zıl Yıldız gazett-sinin mu. mü racaul etti fakat Almuıı 

~ v•linıiı" laııııştır. Jik sabunhanelerde ınev· habiri bildiriyor: lar bur-.ıya ancak 30- 40 

1 
11.fıııua lı.111 bu seyahati cul sabun stokunun yiizde Merkez bölgesinde bir tayyare gündcrebildiler . 

• ı. . ırka" .. . Dün öğleden evvel · 1 · · h · er k · t" Al ı.· ,ı 1 1 lt lı l ı.ı 11r11 h"ız,,ı,., ~. guııacnlJe 1\ onunu ıaşe leyel ının cm ne rı ""cçme • ıs ıyen - uuraraua ıare ~e e u unu 
"<il 4 -u.., 

1 
t 1ıntalru Ticaret Miidürlii lı il.t ç1 ı. 1 ,. )ır takım Qn ri ıde daimi stok olarak manlardan 4 bini boğul· bilecek olaıı Alman para· 

Lı "'4J<::. "" günde ve ValimizinRl'-'ase b ı d ı t Qt 238 'I tan ı · ı · b k" O ~'"•Yd a~ ;• • kendisı· ' u. un ur aca < ır. mu, ur. ıı m an • şülçü erı n unların sev ı 
.,,,' ka , ayıılarak da tinde toplanan sabuncular Tespit ediltn fiatlar kı da)ahrip edilmiştir. ne Suriyedeki Vişi kuvvet 
;;: te ~·· ınUhinı .. bir birliği, Hatayııı sabun ilıti şudur: Al.\IA ' TA YYA!li!:LEIU ıeri müwlıarat edcookli· 

··,.e. \ 
1 

"'lııılıl .Y1u edileceği yacını kacşılaıoak için pi Top,aklı sahıın 48, kil NIN MUSKOV ı\ l.' A AKINI. Gu.,dede Jıarel<el yapar 
.1,ı~ ~ haşı'1"•Y•Uer dolaş yasaya liizuınu ıniktaı111da ğıtlı s11bun 5 ı ve defne yağ ~loskova 10 ,\.ı\.-Neş keıı ınüdhiş z.ıyuıt vermiş· 

11 rıı' ~~ı. ~nı bu~ı1ııştır. sabun vermeyi kabul etmiş 1ı sabuıı 53 kuruş iizerin redil ~n bir resmi ::-:ovyet lcr, 40 binden fazlası öı-
1111Jv~ rıı 11111'jj ~ı. 1 diğiıni~ göm ve bu arada sabun fiatları- den satılacaktır. tebliğine göre 9-10 ey· dürülmüş ve bir \'Ok 

.~iıl ~ h1ıııu~"•ıısüer tamu- A k şanı K lZ sa na t okulu liilde düşman tı.yyarelerin nakliye tayyawleri tahrip 
,.ıı ~ Qı, 'le Isı,, v~ •ilevi se • den kuvvetli bi' lılo yeni edilnıiştı. IJu kuvvetler 

i ,ı~ l' l •kat~ ula gitınek- E ns i it Ü o la co. k den Moskovaya bir lıü· o derece yıpranııııştıki lıaş· 
lif ~', ~,,111• lı:ık;k?laşan bu _şa cuın teşebbüsünde bulun ka ~ir yerde hareket yap-
~ ""':ı ~"1d, ıı'<>k 1~iı 1 ıııalı; yetim Memnuniyetle haber bu s >reli e şelı ri 111 izi, v ii . nı uş fakat dfifi bataryulu • uıalannıı i lıtırııal vcrilrııoz· 
e(lil'~ ~~ l:i~ •tıı 'l.ı~u.ır bu sabuh u~ Hğımızn göre; Vilayetin cude getirilmesi çok şaya rırmzla gece avcı tayyare· di. Şinıdı lugilızler lraklı-
i"'' •ıı v Ynlıatın et ederek maarif Vekfileli nezdinde ııı nıemnuniyetür. !erimizin !aaliyettı geçmesi la...a do>lça i~birliği yap 

·a .. ,.J '1\l~t•· tluıqQ.,tının nıuhıyeti yaptığı teşebbüs ii1.erine Kız Sanat Okulunun üzerin~ düşman tayyarele· ınak tadırlar. ıkı tarafta 
il ~ , Q " IJ\ ~•l ı .:ı: l .. ı.le .. ıır il\(, \ıll t.> Şayıuların şehrimizdeki Akşam .Kız şimdiki bina 1 .Enstitü ol· ri lı\rdedi miştir. luç )ir muatıedeye hcllisaııe riayet 
"' " •IQ;ıd ..: k l K ı· h . . k ·

1 

b~ :;t( t., '•ı •ğ ııı sur vanat o u unun ız •.nsti nmğa müsait olmadığı ııılan tayyare şe rın üzerıne ya etınel.:tedır. Irak içııı uaı· 
0
1-:.;,. 1_'%ııı:~~ ı hu 

8 

tüsü haline geti rilmıısi Ve- ve şehre . de biraz u?.ak laşamanıı~tır. Bir tayyare ıııa lehli ke mevcuttur fa· 

1
</fY ,ı k , <ııull(: ıı.,..., '.'Yalıutiııin kdletçe kabul ve ıasvib old uğııudan eııstitü ; çiu düşürülm üşlür. kal bu telılıke fazla endişe 
btD" •luıııı u. u, ı/ mulıi yet. e.Ji im iş ve bu lı •susta hu dalı a ıo Us ait bir bina ar an Hl.IS TEllLIC ı v orı ci ınahi y ette değıldır. 

ıt eJJd ıııl!%ı. l1er1 4lrı.~lıılıye Ve· 1 kl b l \ mukladır. uu l>ı·ıı,·ı buluu Moskova 10 ı.\" ı\.- Ceııeral Utntz Irak vaku-
1' ~ "ıııyut ~g1 b zır ı ara aş unnu~ llr. u • .ı ı,"<;%~t~ \\ıı ı." ıı· aylık Kızlarımız ıçın çok muştur. yakında faoliyote Sovyet teblii,rj: lul'md~ Almanların fikirle· 

,,,. , "lıtıa U •n >ıo "'"-nbutda faydalı bir nıüess.senin geçilecektir. Bütoin cephelerde _şid· · riııi te,viç edorek alç.ık\'U 
~', • ~"b•lı1ıı ·~~· V•Zı!esı detli çarpışmalar de.v~ııı lıutekel ctnıi~ür. lfü buza 

Ü'1e#. ı~CUJ Cld,Şct~l.tıa:: Vkc mev lskender un gümrüg"" Üııdeki etmektedir. 8 eylulde 71 maıılar müşkül _vaziyette ı• ,ııı' ,b,. II(:u•u 11 atiyeıı Alman layya,esi diişiiriil· idık. Yuuanistandakı kuv· 
t 1 t11 beyan et- m a J[a 

1
. su·· raif P çıkar ı[acak müştiir. Bizim tayyure kay vetıeriıııizl tahliye etmiş ve 

·ci41"ıJ } ~k1;ı'8kı bıınız 24 tür. büyük ıııuı1.eıne zayi eyle-
se ,, ~ litarıu1ll· trenle doğ· Ticaret Vekfileti Mmta miştir. Bu mallur bir haf· 14-.d d b • nıiştik. Uığer tarafl,uı Al· 

)!<>"~ lııqıı,1°..,ıı V "
1 

.hareket ~ . Ticaret MüJıirlüğiino taya kadar salıiple.ri tar•· .&!. e l e lr ıuuııların 'frab:usta hare-
f:,;J t~ \ 1l'llıth.ı" •nııi'Jn ın1..... verdiği uia· t!ınirde isken- fından Clinuiiklcn çekil · k •• [ d- kete gaı.:mesi üzedne l>u 

.,,_ 4tııı,. <lıı ~ı Clıııce k .. d. d ,. ı·v· t 1 d" ,l 'l'" l nuıu SO'J e ı ye D"" l\ltı1ı l\ \luvııı· . ..ıı ı erun vümrüğüm.lc bulu me' ıgı a \ ırue ıcare ccphcphcdeki "ordularımız· 
Je

Jl L ~ v ı. ııuız ı · ll 1 Vekaleti ken Ji hesabına ı · ~ l\(:ı ı: ... u · · - ı.aıı ma arın sa lipleri larn IHANDAKl ı\LMANLAH da l.ıot.guııa uğramıştı. '..il 

1 1ll!t,., 1!.l.ısiı1 .. ıet e<..Iec"'ktı.~r r d 1 l Gümrükten mulla:-ı \ıkara ... " 
1
u

1 

.... 1•1 an 1ir ıaft,,ya kad.ırçıka TF~Ll vl EDLLECJ<:K ııihayot lıür Fransı:t.lal"lu 
,, Ycı\( uluk ı rak piyasada satacaktır, . rı nıası için icap eden ttd Mmtaka Ticaret müdii Londra 10 A. A. _ hirlıkle Suri~·t~yi işgal ettık 

lı , ._ birlerin ulınmnsıııı bildir 1 Bir hiir Fr:.uısıı. tauuru l.ıu 
lo'

11
ll ..... ~-liiilı••------c..---.ıı• rü dün skeııderurıa gide· llariciye .Nu1Jr1 Eden Avam 

k G
.. ·· k ı · rada kalırdmaııca ~urpıştı. 

k 
re · uınru ·te \1 malların Kamarasında söylediği bir -:.· aınpz d b ·· ··k tespiti ile meşgul olmuş Uizirn Suriyedeki kuvvetle ı,. h... n t} U lJ U nutukla lran hükumeti ile r"1111"ız S'Jlll"cllaı·ı •

1
0··1·l lÜlU''-

'\ ••(e ve buıılarııı sahipleriııu Ve 1 1, 1 1 A , u "' ıtttı I' Q S l J kflletin emrini tebliğ eyle ngiliz ve ,us lii rnmclle- ni buldu Suriyenin Nil or· 
Pın k m gapz llJOT . . ıi arasında yapılan anlaş- dusu tarafından iş!!alı KılJ 

1 ı\ııht dpan
1 

ı ·· . mıştır. ıııa ile lnındaki Alman, ~ · Ilı~ a ıo A ş Or~nı çok parlak otdu B J d • rısm emniyetini temm _et· 

1 

'"• !\ . A. _ (J e 19 e Jtalyan, Macar ve Hoıııen ıııiştir. Büylece şarkııı bir 

~~ı 11111 ı. Urunııı 1 .. kışlarla suna ermiştir il "ec/ı·sl• ya elçiliklerinin derhal ka 1~1,;;!1111111 emnivet aıtuıa ula· 
~ "Ut) noııü Tu . ·· ' · 1 V.I ı 1 1 d k" • "' .ı ~ bur •ltıı~ nıer . . _nı; vucutlu havacılarımız patı ınasının ve ran a ·ı rak Tiirk dostlarımızla doğ 

~"I ~1 • uyu nsı- ıkı su·t ı ·vAl'IN 'l'<Jl'l.t\t'' ı\(_.'AK Al t l "Sının 11 rıı·.,ı ı- l\.Utu gelın •l ( urmadan koştu, 1 ' - t-ı ınan e >ll<• 
1 

b ıı, e rudan doğrnya teması le· 
ııı,.'.1 ll,,18 

~;.' lıuı; r ~ .. ~- sı~r-dd ı, aUad 1, la kl.ı it 81 tı 9 EylU 1 salı ~ iiıı ü 1 o p re tesl i rn inin k .ıhu 1 cdi 1 nı i~ sis et tik. ;;;;ııı ıli Ş>rk~ık i 
il r/:. l, 

11 
itliği tniinlı) ve uteş <:eııberleı·dcn geçti. lanan Belediye ~h:clisinde olduğunu, bu laahhiH\eriıı petrol boruların ve ,ıı. 

~ u • L? es Bu 
1 

ekscı"iycl olmadığından ı · ı · · · · e<l t u 
I
" t, '- .ll~u11 "',· .nıüıııt·"-

1 
. g'"n<; erimizin nidn kuş tat ıı 0 1<:·

111 ıcap en •! grer ırnyııuk lan idaremiz 
.. 11: "' R< I o u k d - meclisin yarın saat 16 dn 1 ı l 1 i t~lt ~ l~llk\ "' ııtıilrl' . ı a ar <:evik oldukları· \ bir erin a mnıış ıu umu • altıııu alnı~ bulunnyoruz.,, 

· er k ı:, gı- nı ı 
1 

top anınasıııın lek:.ırriir eyle ı.~ l ."l" ı,~ ııyrııu ıu ıa,cketlerini gör- diği Belediye Hiynsetindeıı ğuııu ~yan e mı~ ır. Bumlnn sonra Suriye· 

111 ıı ~ 111~~ı .. 1 l \. ş - cl .. ük. teıı sonr.t anladık. 1i bildirilıniştiı·. 1 BlH ITALYA MOT(>H- ye vadedilen siyaset hak· 
\l \ Haf l l">(J'l'U BA'lTI iıL •tılııı· . · ır or bu şrrefli müessc vam etmiş ve rlizgfir elve > kında ~iister Çürçil demiş 

ı-. ""'Ul ıştır · Sed · l" ld v d · · ., Ilı l sil<ll • • en ayrılırken çok 7.cn- rış ı o uguıı an ırı kartal Londra ıo A.A. -Bnh- tirki: 
~"'l!ltot İtıı \18• Jl' ba!:ı'ı gl~ ve. kuvvetli intibalar largiai kendilerini cereyana riye Ne7..aretinin tel>lıği: l '·Suriy"ede hiç bir eme 
'"' ~ c k ~ e uı ı veren 2 ) plfinürüıı dar tı a a rob 1 · 1ınş erdir. Büyük bir ltnlyan mo \ limiz yoktur. ili<; bir za· 

~l "Ut 19 aı-;ı l .. bir yerdeki hareketleri rtlıt Ve 

19
a katlar nü ı~nu 11 A. A. - lnü- büyük lıir zevkle scyredil· töı botu orta ı\kc~cni1.de L>ir 1 man buradaki Fransız men 
~al . ampınııı kupauış lörc di. Ayrıca tayyaro\erle ak· uenizaltımı:t. tarafından 1 faulları yel'ine k""ndimiz 

Ul öğleden sonra da d& rolJatik hareketler yapıldı. torpillenerek \labrılnıı~tır. v; Soı:u 2 inc·do 



!Şundan bundan! llkokullard~ Saf:.~Y'~!!~~;~~~:üz; 
Uazı bayanlarımız ipek der S Sil ü f J er l rakab ko.nisyonu riyase- 1 

çorap, zurif ş~pka, süslü MAAlUF VEK. LE'l'l \ E· tinden ı 
mantodnn 'mabrumiyeti ı Blll PROCHA~l HA- 1- Fiat mürakabe Ko 

1 
hayatta bir eksik ve ayıp ZIRLIYOR misyonunun bugünkü top-
telfikki ediyorlar. Ankara _ ~laarif Ve toplantısında Antakya Vila 

Halbuki; süıs medeniyet kilUı!i orta tedrisat mües• yet meı kezind.., yapıtın sa 
değildir. Ancak medeniye seselerinde geı;en ders yılı hunların fiallurı şu suret 
tin bir yaldızıdır. başından itibaren tatbik le tespit edilmişlır. 

Türk kadınının süsünü, edilen yeni ders saati re• A) Topraklı adi s~hun· 
i\lilli Şefimizin şu Vl'C~ze- jimi müsbet neticeler ver ların top.ta'l beher kılol"ıu 
leri çok beliğ bir şekilde miştir. Bu kararın ilkokul kırk ~:kız kt ~uş, 
ifade etmiştir. hrda da tatbik edilm~si il) Kağıtlı adı sabunlarm 

"Anadolu dağlarının i~in talim terbiye heyeti toptan beher kilosu elli 
;san c;içeklerini başı tetkiklerde bulunmaktadır. kuruş, 

na takarak, :gürbüz vücut- ilkokullar sabahları C) Uef ne yağlı toprakh 
la cephane taşıyan anaları kültür derı:>lerini yapacak· sabunların ' toplan beher 
gibi kızlarımızın savlam lar ve öğleden sonra ser kilo::m elli üç l\uruş, 
vücutlu ve yerli ipeklileri beı.t mütalea, veya resim D) Defne yuğh kağıtlı sa 
le dağ çiçeği kokusunu :iş, beden terbiyesi, musiki bunların toptan beher ki 
dalgalandırarak herşeytlen gibi, dersleri günlük; kilosu elli beş kuruş, 
evvel kuvvetleri, kanaat- çalışma programına. r göre 2- lhtay Vilayeti 
karhkları, tasarrufları ile tanzim ec.iJceklerdir. Fakat dahilinde h,ılka perakt;nde 

resim jş, beden terbiyesi, sabun satacak tüccar 'e 
kendi yuvalarım yıkılmaz musiki faaliyeti derslerin esnaf: mıntııka Ticaret 
kaleler gibi sağlamlaştır- den ıründe yalnız biri ybpı ~lüdürluğünden birer Vr>Sİ· 
malarını istiyeceğiz.,, lacak ve 40 dakikadan ka al:nak suretile, 

Ş. oGUZ fazla olnııyaeaktır. Diğer A) toprnklı adi sabun 
----~----~~ zamanı programa gfüc ser Jarın loptan beher h ilosu 

D h ·ı · e Ad hest mütaıea olacaktır. kırk altı kuru-. 
Q l l 9 Üğrctmenler nıütaleada B) Kağıtlı adi _sabunların 

talebeyi muhakkak suret- toptan ~leh< r kılosu kırk Liqe ve em 
n ·yelle 

KIDEM TABLU!::>U TEll 
Fi VA TA) l.N LlS'l ELE 

Hı llAZlHLANlYOH 
Ankııra- Dahiliye Ve 

kfileti Dahiliye teşkilatın-
• da çalışan Vali, Kaymu 
kam, Mcktupçıı, nüfus mü 
düril gilıi memul'ların ye 
ni vazıyetlcriııe göre 1941 
kıdem tablolannı hazırla 
maktadır. Tablonun hazır 
lığı bugünlerde bilecektir. 

Adliye Vekfileli de ye 
ni bir tayin listesi hazırla 
mıştır: Yüksek tasdika 
arlcdilmiş bulunan liste 
nin bugünlerde ~·ıkması 

bekleıımektedir. Vekalet 
ayrıca biy liste daha hazır 
ı amaktudır. Bu liste de ö 
nüm üzdcki günlerde Baş 

vekfilde verilecektir. 
Diger taraftan Emniyet 

umum Müdürlüğü emniyet 
finıiri ba~komiser nıuavi· 
nı ve polis memur !arından 
muayyen müddetlerini dol 
durmuş bulunanların tefiler 
içiıı bir liste buzırlanıışlır. 

Liste bugüıılerd<.• tasdiklt-ıı 
çılrncaktır. 

KAYIP MOHOH 
Muhtarlık !niit!rümü 

9 eylUI Pazariesi günn 

kaybettim.Yen isini alacağım 
dan eskisinin hükmü olma 
dığmı ve bu mührü bula
rak \ cnigiin matbaasına 
teslim edeceklere ayrıca 

ikramiye vel'ik-ceğini ilan 
ederim. 

Süveydiyede Büyük 
D~re Muhtarı 

BiUU GUl 

Neşriyat ı\Hidürii 
. ELl~l ÇELE K 

. H.P. illatbaası Antukya 

te ders, v:ızif e haı.ırlamak kırk sekızv kuruş 
Ja meşgul edeceklerdir. C)Defııe yaglı topraklı Si.ılıuıı 
Kitap, mecmua gibi ders l_arııı toptan beher kılosıı 
le alakası olmıyan şeyle .) 1 kuruş v 

rin okunmasını şiddetle D) Defne ynglı kfığıtlı 
menedeceklerdir. sabunların toptan heht r 

A k . kilosu 53 kuruştun alacak 
n a1 a lnr ve bunların beher ki· 

R d losuna l:lataym h r l.ıra 
U gosu fmda ikişer kuruş pera -

l3lJ;üN ÜGLE i'\E~IU\ A- kendc kfıı ı ilave etmek 
Tl )' APı\:li\Vl sureti le halka perakcııd · 

Ankara rudyosu sene- olarak satacaklardır. 
lik rnııayeııesini yaptırmak 3 - :;ahun im.ıl eden 
için bugün öğle neşriyatı- her rnüesse.:;e veya tiiccar 
nı yapmamış, yalnız sabah beyannamelerinde göslcr-
neşriyatını yaptıktan son- dikleri sabun ~toklarının 
ra akşam 5,3J a kadar yüzde ununu 11 ... Luy ıluye 
neşriyatını tatil etmiştir. ti ihtiyacına karşılık olm.ık 
lladyo bu akşamdan ltılıa· Ül.ere Vilayet iaşe konıi1'-
ren neşriyatına nıutad şe-
kilde devam ~eccktir. yoııunun emrine amade tu 

Çorçıı 
l>d)ı l ıucıde 

manfaat temin etn.eyi dii 
şünmeilik. Fransızları.ı ,ua 
dediği gibi Suriye :-;uriyc 
!ilerindir. Suriyeliler müm
kün olduğu kadar kısa bir 
ıamanda hükümranlık hak 
larıııa sahıp olac.ıklar. \ a 
rııustakil Suriye hükumeti 
yahutta Suriye devletleri 
teşkili için had.un wnuııu 

beklemiyeceğiz. Fransa da 
•bu vaziyetin sona ermesi 

• lüzumunu idrak elmiş bu
luny•>r. 

Eğer Suriyt de Avrupa 
devletlerinin hakkı rüchaııı 
varsa bunun en haşım.la 

Framnzlur gelir. 
lraka olan nıünusehet· 

lerimiz hakkında buna bir 
sual sordunuz. llu mernle 
ketle iyi münasebetler ida 
me cdiyoruı. ve p.ıünase· 

betler ı\lısırda olduğu giUi 
tamamen hususidir. Fran
sanm ua Suı iye ile hususi 
m ünusebeller taı:ıısine ~alı 
şacağız. Uizim esı.ıs siyuse· 
tirnız Suri)'enin istiklfilidir • 

lacaklardır. 

4- Evvelce inızalarile 
sabun la ıhlıüclünde bulu 
nan müessese sahipleriyle 
sabun tücc.ırlan Fıat i\lü-
rak.ıhc Kumisyvııunun bun 
dan evvel tespit ve ilan et
tiği fiallar d.thılin<lc luah 
hülleriııi ifa edec ·klordir. 

5 \ ukaı ıd,ı tespit 
edilen sabun fi:ıtları yeni 
Rene malısuliinün idrakine 
kadar mutcbcnlir. 

daktilo Bir 
alınacak 

Hatay rıııntakası lkti 
sat ~lüclürli.iğünden 

~liiıılıal buluııı.n 65 Ji. 
ra iicrelli daktiloluğ.t 15 
9-1 41 gıhıii saat 10 <la 
yapılacak miisalı,d a ile or 
tamcktep mezunu lıir dak
tilo alı ıacaktır. 

Taliplerin 15-9- 1941 
günü snat 9 a kı dar birer 
ıslidil ile m iiracaatlurı ve 
miisabaka netıcesinde ay
ni uereceyi alanlardan lah 
sili üsliiıı olarıl,trın terc.h 
edileceği il~Jı uluııur. 

Sallık bahçe, tar/o, 
.\ntakyu Belediye HeisliğindPn: 

i\evi 
Belediyeye ait kavvaslı köyiindP. 
tarla ve b:ı hçe 1600 
Belediye arkasında 267 M. l\lurab· 
lıaı arsa 
Belediyeye ait emvaldan yukarıda gösh·~.ileJlcd 

tarla ile hir kıta bahçe ve bir arsarnn rnut,iJ~ i 
sonunda karşıl ırmda gö ·terilen beael ile istckl 1~ ~ 
de:;inı..le olup eylUlun ·m altıncı salı günü ih•1 IPI~ 
liyesi icra kılınmak üzer· tecil c lildiğinden iste ;:ı1 
rin ihale günü Be!dl'diyeke komisyonu mahiitJ' ~ 
müracaat etmeleri iJfiıı olunur. k 

!mtihurı/t1. memu alınoca 
1 NHI 'AHL.\ll MUM ı\lÜD( HL GO ~DEi\ 
1- Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler 

rniis:ıbaka imtihanı yapılacaktır. dll 1 
2- Bu imtihan 30-9 941 tarihimle A<lun3 

hisarlar başmüdürlüğü binasında yap!lac.tfdır· 'lO \ 

3- Talip olanlar bir dilekve ve evrakı nıii:;b1,110 
bir fotoğrafla birlikde mahal i l>aşmüdiirW ıcıerc 
caat etmelidirler. 1tı' 1 "l . . k . ) ' ~ 1 \1t.ıZ 4- rııtı ıana gırme · ıst yen erm aş ıg-1( a J 

sıf v şartları haiz olııı ıl.ın lil.ıım<lır. 

A.- En az orta tahsilini b:tirnıiş olmak ol~ 
B.- 21 Yaşın<lmı aşağı ve 30 yaşıııdan yul~ıırı 
ıııak 

C.- Vazife ifasına mani bir huli bulurııı.unıak 'sı 
D.- l ler iklimde vazife güre bilecek JerecedO 
hatlı olmak 
E.-Akralıasınd.111 olrn ıyaıı iki,z ıtı:d.ı 
göstermek 

1 111
1111 

F'.- \sk~r!iğini y ıpmış olnuk veya nıüccı~e ıılı:ırı 
mak ve bilhassa h .. r iki halde de son yokltırll 
niifus ciizdanına kayıt ettirmiş hıılımınnk· 

5 - lrııtilıan ınev1.Uu şuıılar<lır. 
A.- llesap ve hendese 
B.- Yazı 

C.- Umumi rııaltinıat hal.',Lt hi1
0
«isi coğrııfl~1 • tııl" 

J \'( 

6-lmtihanda kazaııaııların nıuvaffakiyct. dcıl ıJ Ut: 

vaziyet'urino gü. c lfammdeki derec ·ler iizer111

1 
r 

leri tespit edilerek sır,u ile tayiıılı'rİ yaı11.J;iiJ l~ ıtı 
7 - l'ııyitı edı <liğ"ı mah ll ve vazıfeyi t~l~ ,rfl~ 

1 hinden itıharen 15 güıı :1.arfıııda kabul ılu ıP 
başına git miycnlcrin 
edilir. 

ıd:.ırı luyin vo imtihan lw ) 
..ntlD 

sıı• ... 
8-lmlihuıı m:.:lıalline gclcuıerc hi~bir 

masrafı verilmez 

Balık avı mÜ 1 

zayeclesi 
Kırı klıan Maim iidiirl iiğiindcn 

1 - Kırıkhan kazası-

na huğ ı Gölbaşı ve Kara 
su nclıırlerile hıı sız J pıııa 
rı gHlil ( Kanısıı nclı ri ııi n 
Ht ylıaııiye ~os:.ısı üı.eri ııde 

kiadt nıir küpı·üaiin alt kıs 
mı) nın üı; :senelik halık 
avlamak ve saydiye resmi 
iltizama verilecektır. 

2 ~en lik nıuhamn.cn 
kıymet 80 .O hin lira ii~· 
senelik 24JOJ liradır. 

3- Şarlııuıne Kırıkhan 
Malmüdıirliiğiiııdeılir. Ar
zu edenler oradun <iğrenir 
ler. 

4 - lltiz1m açık mttır 
maile 24-9- 1941 çar-
şanıha gürıii s ıat 1 >,3 > da 
Kmkhan malnıiidiirliiğii 
od.ısııı<la rııüleşekkil ko· 
misyonda yapılacaktır. 

5 - 1\lu'mkkat temi 
nal yüz.le 7,5 hosal>ilc 18JO 
liradır. 

6 - Yukarıda yazılı 
arttırma giiııü ih ıle saatin 
den bir suat evvel taliple 
rin depozit ak~ctlarmı mal 
sandığıııa yalımrak muny 


