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f1eşbfn çuval un I' ;::,:;:Ru~;;-1 · · .Amerika 
HAHHE DoGRU GIDIYOll 

geligo Bir şehir da· t Vaşington 15 A. A. -

t\fı . r Jı Q f uı·kedı.Jdt• t Amerika Hariciye Nazırı 
ı.~t Sın /imanının Çlkarz/aı• •1 

'"' Hail gazetecilere beyanatta 
'tı •& c 67 AL:\IAN 'l'AYYAHESl lıulunarak, Amerikan do-

lJ Q 1· Jl f • • k DOŞOHOLDO nanmasına verilen emri 
t ilahe O Q lJ Q g e f l r l / e Ce l\toskova l5 A. A. _ bildirmiştir. Doanmaya ve-

1 U!Jrilk r aldığınıu.a ·· d rilen emrin mahiyeti ~u-1.1~ lU h gore, ır. Fakat gündtln güne Hus tebliği : ~ 
.~.l(l''du a suııeri Ofı' ..,·ı, dur ·. " " h "' artan un ihtiyacının bu iki Günlerce süren anuda-
~~a~~UtQı ö:~:::~i~. un fabrika tarafından temin ne muharebelerden sonra Amerika ile lzlanda 
<ırı \'ll\lal b 'S. ıçıh 5 edileceği şüpheli görüldü· kıtalarmıız Trenço şehrir.i arasındaki yollardu tesadüf 
~ı~:~1 tuk ~~;~~y 1~nu ha ğü için bu ihtiyati tedbire tahliye etmişlerdir. Hava edilecek Alman denizaltı· 
leQ· '' rıııştir ıu ınıanma baş vurulmuştur. muharebelerinde dün 67 larile tayyarelerine ateş 

1~'eıh· · Bu Unlar n~ edı'lecektı·r ta •!iz t· uc Diğer taraftan buğday- Alman tayyaresi düşürül • · · 
r1 geliti} . urafından Hata lar lskenderunda buğday mücıtUr. Bizim zayıatımız FABIUKALAHDAN AKIN 
~IJl\ı C(:ek v . h . " 
tıılılt "İluy~r e 1 tıyaca ofisi anbarlarından alına • 28 dir. HALiNDE ÇiKAN MAL· 
~~ .cı~itları .1n muhtelif rak şehrimize getirilip üğü Anadolu Ajansının notu: ZEME 

tır. ııa Sevkf'.d'l V 16 A A il · ı e • düldükten sonra tekrar Yukarıdaki resmi teb· aşington • · -
etin Dö l lskenderuna ve başka yer liğde tahliye edildiği bildi Cümlıurmisi Huzvelt gaze-

IJ .. ~~ ilıu;~~~l kazası ile lere sevkolunnıaktadır ki, rilen şehir Dinyeperin teciler toplantısında bulu · 
)1 ~ i.izere b~~ da dahil bu hal onun maliyet fiatı- şark kıyısında ve 150 ki· narak Amerikan fubrikala 
~~ l!kcı.ıeıd k UtUn Hata nı yükseltmektedir. Bu iti· lometre uzaktadır. rından akın halinde çık . 

l ~ı v ı fal .k barla uğday ofisi tarafın ALMANLARA ÇOK l'A· f1ı:ır1~llliZ<J. .. k
1
• un ihtiyucı 1 b mağa başlıyaıı tayyare, 

ı leruirı ırı u tara- dan getirilen unlar daha HALIYA MAL OLAN Blll tank ve topların lngiltere 
~ n.. olunıuaktu- ucuza m.ıl olacaktır. :MUVAFFAKlYET ile llusyaya gönderilmt:kte 

Q"9 ·· olduğunu ve Bitleri ıııağlfıp 
ilk Mili l JV, ı · · d •• M.oskoya 16 A.A.- edinceye kadar t.ıu halin 

~d lop, e 1.t'JeC lSl uıı Röyterajansının lım;usinıu devam edeceğini söylemiş 
\• ı\rı'-,. Qntılarıı.ıa ha-~Ladı halıiri bildiriyor: tir. 
.rU.k ll .. ru ıs ' r Germenconurı Al· AMEltlKANH\ l\USYAYA 

f ~~ a~;~~l ~lt~c~·~·- Bü· ruznameye geçilmiştir.Tür· manlar tarafından işgali YAHD1~1 1Şl 
l.IL\r" lutil ısı biı· bu kıve ile Almanva arasında Almanların bir noktadan Lundra 16 A. A. -
~.~~ · J J • 
l ~tı\1l ~lttı. esınden ki ticari !nülıadeleler ve geçtikleri .,tazammun et· Mo::>kovala : toplanacak 
cı.llııştı "'rıll<t Su.at 15 le meyan kökillkontanjanı,Is· mektedir. Fakat şüphesiz olan lngiliz, Amerikan ve 

ltıcıı i· l~~ tekrar baş kı bu muvuffukiyet Almım Rus konf cransına iştirak 
• tur ~... il.lljıı .. ,e. Uı·ılıı· H"ıl· viçre ile tediye anlaşması 
,, "Qıtt. "'Q, ı'\ ır ır '1 · ~n 1 t' t k lara çok pahalıya mal ol· etmek üzere Lord Herimen 

1~ "'air 01 ·ı.ıııı v~' ~busu Dok f, acamıwn a ıcare mu ·a 
ıJ 'lıu al) Qı· "'-lll velelerinin akdine dair ka muştur. tayyare ile dün Amerika· 

' 

&ı ş Ve ll} U~ekk ettiğine nun lilyihaları müzakere Ocı hafta oluyor ki Al- dan buraya gelmiştir.Lord 
"ttı· a hur,h Cthu1•1 Uıelre1 okun men.ar DınyAper n~hrino Herimen derhal Moskova 
".ı ı. ·~e•~ • a. edilmiş ve çarşamba gilnü 

&'ita ci \\![} b· 1 tıra varmıQlardır. Nehri g.reçmek yu hareket ede'"ınini söy· 
· r ır d k'k toplanmak üzere celseye " "vt:> 
.. Uldtık a 1 a jt•in çok bUyilk gayret ve lemiQtir. 

' 

tan son verilmiştir. y " 

VJii'"' ~~ .. 1:1olillnr111ı11am ... --~---- fedakarlıklar earfettikl~ri Kıbrısla 
f 'l lh ··d şüpheshdir •• 

QQ :~'ll a- Iranda Germenconun ziyru Hus 
lllfl 1- ya için mUhimdir. ÇllnkU 

lef
. l(.e(- HİZA ŞAH PAHLAMEN ·burası bir sanayi merkezi 

~ TO\U TOPLA.l'\TIYA 
lA' llJet · idi. 'nhrin zaptı ,için cere 
"'·'~~ l ÇA(;JHI YOH 'S"' l.t~l ''Ui\DA yan eden ,muharebelerin 
Atı ~ll y AP l>J...Ct~lK- Tahran 15 A. A. - günlerCE-ı devam ettiği için 

~ lll karct_ ~:~ \C \l( lı-.ıu Şehinşahı Rıza l'oh· llus askerleri bu ş~hirde 
~il ı~l<\jllefıy~tıılJt ıııuctu. levi butüıı İran mebusla· Almanlara yarıyacak her 
1ıs . rı kuı rıııı yarın öğlt,deıı sonra · · l t eğe vakıt .'ı.ıtc cı ıunu- şc.\yı ını ıa e nı 
~~ttı~ fil<rcısıu nıaddesiuin sarayında l.ıir toplantıya bulmu~lardır. 

b ı h ııı dnX-· <;ağırmıcıtır. 
ı •lb:ı"ı Ukkııırı~k· '"'6ıŞti· " Bu şehrin zaptı Alman 

..q Ilı li ~ ı k Alman tebausmdau240 
~ ~·- ltku anuu lanı mühim birşey temin 

"'Qı,, met ı\1 kişilik bir kufile lngı.lizl• r l <4J et · ec- etmiyecektir. 
~ ~ftr !\ lllıştir. fo Ruslara teslim edilmek 

~~lırıre ~U~ı ıııucj üzere buglin trenle Talı· F r ansad a 
~r tını IJ l>ı llakıl randan hareket eyle.miştir. 

Vıi~ a ld~kularuıa sa --------
Vlt c ıer h lu nakil vasıtalarını sulan· 

'~rq ellfun . ungi bir- la m veya elden çıkaran-
ı. \! ilıtı ' Çıkaruular 

~~rilıı l\<t~h l Yar ınectisle lurın ne kudar müddet zur 
., ttııık:ı~rllc1 ınıtıi 

111 
~ fımlu bu değişikliği bildi 

~''ta bıtd· bfı~eli koıııis rneüği kanundu mukayyet 
1fıı I' (j ırınıy olmadığı iı;in takibat ya-

)&ıı; lı rııecı) ~ nıecuur ı 
t ı..ilt 1l!tk ı.ıurıyeti yap pı mamıştır. Bu maddenin 

"ilrı lilUda tnlbikut.ında görüleu bu 
!Jı Unun 67 . mez. mahzuru önlemek ic·in bu 

~t llcıbın ncı nıud y 
l.lır Ce ceza . mecburiyetin zamanla tuh 

\~btr b l· Ukut b verıl- didi lüzumlu görillınUştur. 
'IQ. azı unuulu Layıhalla lm müddet on· 

~hl."1'2 IUUşkülata u ı k 
".q v ve mese· g n o ara · tayin edilmek 

tedir. 

ÇOCUK UOŞOHMEYE 
KAHŞl KAl\ U1 1 

Vişi 15 A. A. - llü· 
kfıınet çocuk düşürmek 
adetile mücudel~ etmek 
ve ayni zamanda gebe 
kadınları himaye oylenıck 
için bir kanun projesi ha· 
zırlamıştır. Bu karıuıı ah • 
kamana göre gebe kadın· 
lar icabında pamsız lınsta 
neye alınacak, çr11ışan ge
be kadınların işlen çıkarıl 
malan yasak edilecektir. 

1ST1LA ~lANEVRALARl 
YAPILDI 

Londral5 A.A.-Kıbrıs 
adasına külli yelli miktar 
da molörlü kıtalar gönde· 
rildiği şimdi if~a edilmek· 
tedir. Kıbrıs udm;ınm şim· 
diye kadar görmediği bu 
askerler büyük ',mikyasta 
i~tila tecrübeleri yapmış, pa 
raşütle ve tayyarelerle nak 
ledilen kıtalara karşı ne 
şekilde nıüdaffaa etlilere· 
ğine dair manevrnlar ıcra 
edilmiştir. Bu manevralaı· 
da Giriddt) alınan derslt·r· 
den iı;tif ade edilmiş ve bu 
hal uda halkıuın cesaretini 
arttırnuştır. 

BlR INGILIZ DENIZAL 
TISINlı MACAHALAHI 

Londru 15 A.A.- lngi 
liz Denizaltılarından biri 
geçen ~ene şimal buz de 
ııizinde bir nıayımı çarpa· 
mk provasından bir kıs· 

mı uçmuş ve derhal suyun 
yüzüne çıkarak 3 O mil 
mesafedeki iissilne dön· 
meğe muvaffak olmuştur. 
Su almakla ola denizaltı 

SAU ----- ------Ailene f•l"tları : 
Dahllde ydlıöı 5 ,lira 

Yabancı memleketler• 
8 llra 

lllnların her kellnn
•lnden 8'.kuru, alını ... 

O erat peflndlr;. 
0lln0 geoan sayılar 

10 kuruftur 

= 
lingilizlere göre! 

Ki9ef:çok leh 
dit altında 

FAKAT ALMA~LAR LE
Nll\GRADI ALAı\lAlJıLAH 

Londra 16 A.A.-"An· 
ııalist,, gazetesinin askeri 
muharriri şunlan yazıyor: 

Kiyefe karşı Alman 
t~hdidi burada cidddi suret 
te 1tchlkki edilmektedir. 
Göı'ülüyor ki Almanlar bir 
kıskaç haı-eketile Kiyefi 
zaptetnıek istiyorlıır. H.us· 
lar Almruılara karşı elek
trikli müdafaa usulünde 
buyuk muvaffakiyetler ka· 
zanmışlardır. Odesada mu 
kavemet devam ediyor. 

LJ:.ningrat her ne ka-
dar tehlike altında ise de 
tamumile ~evrilemenıiştir. 
Fakut Kiyef büyük bil' 
tehlike altındadır. 

.i\lurmanskta kar yağ· 
mağa başlamıştır. llu hal 
kış mevsiminm şiddetle 
başlıyaca~ını gösteriyor. 
LE:-\İNGilAD :l!.'TRAFlı TUA 

Berlin 15 A. A. -
Alman Ajansı dildiriyor : 

Leni ngrad etrafında 
düşmanın istihkam tesisa
tına ve kara kuvvetlerine 
hücum eden hava filoları
mız çok ağır zayıat vel' · 
dirıniş ve 1lig.ı öııümL 
iki küçük vapur batırmış
tır . 

L~ningıad üze"~
ne hücumlar 

llerlin 16 A. A. -
Alman Ajansı bildiriyor : 

Alman tayyareleri şimal 
cephesinde Leningrad mm 
takasındakj düşman topçu 
mevzilerine müte.addit hü· 
cunılarda bulunmuş ve 
yere sürünürcesine alçak
tan uçarak bombalarını 
atmışlardır. 

BIH LJÇA~I KALE ESllt 
DÜŞTÜ 

13erlin A.A.- I>.l .B. 
(Uçankale) tipinde bir in· 
v,iliz tayyaresi, arıza yü· 

· zünden işgal edilmiş nrazıye 
iunıek meclmriyetiade kal 

mıştır. 

Tayyarenin müretteha· 
lı esir edilmiştir. 

4Mii, JliiF 7 -~"i7M' 
denizin üslıind .. b~ş ve hattu 
2.5 mil sürattı) giderken 
tulumba ile styun nıütenıu 
<liycıı boşaltmakta idf. 

Salimcll üssüne dö· 
nen gemi tamir edildikten 
soMa tekrar vazife almış 
ve o vakittan~ bir\ok 
düşman gemilerini torpil
lemeğc muvaffak olmuş. 
tur. 



\Şundan bundanl 
Hayatm bir muamma 

olduğnnu bilmiyen yok gi 
bidir. insanın en büyük 
vasfı ise kendi kendinin 
malumu, nefsinin mürebbi 
si olmaktır. 

insan hay:ıtta ne eker 
se onu biçer, ekilen buğ· 
dayın yerinde j>alateH bit 
miyeceği gibi yapılan kö· 
tülüğün iyilikle 111ukabele 
göreıniye{'.eği de pek talıii 

dir. 
Müspet olan şey; düşün 

meden yvpılı:ın hatl_\lardan 
sonra duyulan pişma •lık; 
1 (er.kes de kendıni idare 
kabiliyetinin vücudunu giis 
termesidir. 

Bundan dolayı ataların: 
'" Kırk kerrc ölç, bir 

kerre biç., ~özünü patırdan 
çıkarmamak gerekir. 

Ş. OGUZ 

Milli pi9ango 
DÜNKÜ l~lbEDE KA· 
~AN NUM4HALAH. 

Milli piyaııgo dün ak 
şam lzmir fuarında çekil· 
ıuiştir. llu k~idede kaza
nan nümaralar şunlardır : 

25 bin liralık büyük 
ikramiye 106842 numara 
ya isabet eylemiştir. 

ıu BlN LlllA KAZA
NANLAH 

154117' 269654, 324971 
5 illN LlHA KAZA· 

.. Al\LAH 
204611, 238355, 292233 

294555, 295880 
~n dört rakamı 6872 

olan biletler ikişer bin, 
sun dört nıkumı 2JL 1 ve 
7192 .ıle nihayetlenen bılet 
lbr lOOJ er lm.ı, son dört 
rakamı 7945 ve 6138 le 
nihayetlenen biletler 500 
linı. son üç rakamı 740 
ve 918 le mhayetıenen bi 
!etler )'Ü'a!r lira, 80ll üç 
ı akamı 065~6U3 ve 634 le 
uihayetl~nen oiletler 50 
şer lira, son çift rakamı 

82 olan biletler de 10 ar 
lira ikrdnıiye alacaklardır 

Son tek rakamları 2 
vtya 7 ile nihayetlenen 
biletler 3 er lira amorti 
alacaklardır. 

Kış sııati 
20 EYLÜLDE llAŞLl· 

YACAK 
Halen tatbik edilmekte 

olan yoz saati 20 eylfılden 
itiUareıı değişerek kış saa 

tine başlıyacaktır. Cumar· 
tesi gecesi saat 24 te saat 
lerimizi lıirer saat geriye 
alucağız. 

ilkokullar 
BUGÜN AÇlLDl 

Şehrimizdeki ilkokul • 
lar bugünden itibaren yeni 
ders yılına girmiş bulunu 
yoılar. Ukokullarda kayıt 
ve kubul muamelesi dün 
öğleden sonraya kadar de 

/talyada 
ENDIŞE HÜKÜM SO

HÜYOH 
Zürih A .A.- Romudan 

gelen bir telgraf lrulyada 
vaziyetin endişe verici ol
duğunu göstermektedir. 

Alınan bu telgrafta Mu 
solininin 'd.ahiJJ vaziyeti 
tedkik etmekte olduğunu 
ve Çenovu, ~J>Qzia ve Se 
vona Valileri de dahil ol 
mak üzere endüstri 'rom 
takalarında bulunan 10 
Valiyi daha kabul ettiği 
bildirilmektedir. 

Cenova amelesinin rnem 
nuniyetsiY.liği dolayısile 
Musoliııi Cenova amelesi 
ve gttmicileri tarafından 
çok okunan n Lavara ga
zetesi muharrirlerinden 
Branlottiyi kalıul ctmi~tir. 
ll Lavora nisbete;ı müsta· 
kil lnrakılan yegane ltul
yan t,azeteşidir. 

Yugoslav-
gada 

SUlKASTLAR VAR 
l.ondra 15 A. A. -

Höyler Ajansının Fransız 
hududundan öğrendiğine 
göre, Yuğoslavyudaki Zag 
rep şehrinde büyük postu 
ne binaaınJu lJir bomba 
patlamış vo bina harap ol
muştur. 

Londru 15 A. A. -
llelgracl radyosuna gör~. 

Yugoslavya lluşvekili rad 
yo ile bir nutuk söyliye
rek valanpervorane vazife 
yapıyorum dıye işlenen 

şeylerin memlekette ihti 
lil.l doğurac ğmı, buna te 
şebbüs edeı lerin idam edi 
leceğıni bıldirmiştir. 

NUR VE~ KHALlNIN 
NUTKU 

Londra 15 A.A.-Nor 
veç Kralı radyo ile Nor· 
veç milletine hitaben söy 
lediği bir nutııkt a kurtu
luş güuünün belki çok ya
kın olduğunu hür ~orvı,ç · 
le tekrar milletıle birleşin 
ciye kadar 1nücadel0ye de 
vam edec~gin\ beyuı• etmiş 
tir. 
l..lliHGAl\lANlı' KUH.TU· 

LuŞ HA YRAMI 
Bergama 15 A. A. -

Uergaruanııı 19 uncu kur 
tuluş yıldöntimü olan dün 
çok heyecanlı ve çok ma· 
nalı bir şekılde kutlanmış 
tır.ycrycrtertip edilen eğlen 
celerle halk bütün gün ve 
geot) kurtuluş yıldönümü 
nün taşkm neŞ(1Si iı;inde 

eğlenmiştir. 
1- rtnea-fifCER " 

Neşriyat Müdürü 
~SEt.lM Çlı:LENK 

C.H.P. 1\lntoaası Anta~y~ 

Depo satıla 
cak· 

İskenderun Belediye 
reisHğinden: 

Sıra No 1 
Parsel No 691 

Mıntukusı ı 
i\levkii 5'1' • c' cm, . 
(.;insi Depo 

Yarısı kA.ı·gir çutıs. di 
ğer yarısı beton duvaı·h 

ve kilrgir çalısı d emir ve 
çinkodan ibaret olan 45 ) 
şer motre murabbaı olmak 
üzere 900 metre murabbaı 
sahasmda 2 bma.ve çerçe· 
vesindeki 1867 metre mu 
rablıaı arsas\le birlikto20 JuO 
lira 
Sıru No 2 
P.arsel No 797 
Mıntakası 1 
,l\levkii 5 Tem C. 
Cinsi Depo 

Et-ton Duvarlı çatısı 
çinko ve demirli 180 met 
re murabbaı suhu üzerin 
de bina ve 248 J, metre 
murabbaı an:msile birlikle 
7500liradır. 

Yukarıda evsafa, par 
sel, numarası, mevkii ve 
tahmin beddleri yazılı Ue· 
lodiyemize ait depoya ve 
f.tbrilm iıışarıma elverişli 
dt polar IJ ıırttırma eksilt 
me ve ihale kanununa gö 
re 15 gün ınfüldetle .mü. 
zayedeye çıkarJlmıştır. 

1 

1 

Tahp olanların 27.9.941 
pazartesi saut 16 du Hele· 
diye eııcümeniue temmat 
mektupları veya makbuz 
lurile nıiirucaat eylemele· 
ri ıüzumu ilan olunur. 

Not: Memlekete foide 
lemin Hdici fabrika (Bıl
hassa un fabrikusı) inş.ı e· 
deceklw· teı·ri h odileookler 
dir. 

tlô.n 
Bir .alacağın tahsili ıçm 

haciz aıtma .alınan ve açık 
arttırma ııe sulılnıuşma ka 
rar varılcn ve temanıuıa 

5 ... 0 liru Türk evrakı nak
dıyesı kıymet takdir edi· 
len Antuky;;ının Kcılıahur 
nup köyündt: kfiın ada 8 
parbcl ~ f'-10; Vd elii yedi 
ı.eytun vo bır kavak ağa· 
cını muhtevı bır kıla gay 
ri menkuluıı tamamı ı-
10-941 .suıı giiııu saat 
9dan 11 re kadar Anlak-

' ya icra daıresinde birhıcı 
1 arttırmas yapılacaktır art
ı tırmanın tahmuı edilıuış 

olan kıy matı yuzde yeumş 
beşi uuımudığı surette art 
tırmanııı 17 -1 O - 941 cu 
wa &ı1üııu uynı 8aaUente 
ikincı,..arttırruası yapılacak 
ve son saatte notıcdeııe · 
cektır. Satış deşuı para ile 
dir. Udlaliyt: ve WJlU mliS 
rafı ulana aıttir izahat al-vam ederek kapanmJştır. 

• 1 
Lise ve orta okullarda mak isteyenler icra daire· 

kayıt ve kabul devam ~t
ruektedir. Bu okullar 25 
eylülde tedrisata başlıya -
caklardır. 

' t;;jııde uçıJ{ duluııduruı •. cak 
şurtnamemızc ıuürııcuatla 
1cup eden malliıııtı almdlrı 

ililn elunur. 

lmtihanlll memur alınoc'~ 
JNHISARLAll ui\lUM MÜDÜHLUGONDI~~ 
1- Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler 

müsabaka imtihanı yapılacaktır. 0~ 
2- Bu imtihan 30-9-941 tarihinde Adtı1111 

hisarlar başınüdürlüğu binasında yapılacaldlr· . < 
3 'l' l" l l b" d" ··~bılC - a ıp o un ar ır ılekçe ve evrakı ıııu:; Jll ' 

bir fotoğrafla hirlikde mahalli başnıüdüdHklcr'C 
caat etmelidirler. 1 , 

4- imtihana girmek isteyenlerin aşağıdn yaıı 
1 

':ltf v~ şartları iniz olın..ıları lazımdır. 
A.- En az orta Uıhsilini lıfürnıiş olmak ol 
13.- 21 Yaşındım aşağı ve 30 yaşından yukı.ırı 
mak 
C. - Var.ife ifasına m:ıni bir hali bulunrrAanı I• • ~ 
D.- Her jkJimdc vazife göre bilecek deroc--dC 
hatlı olmak r. 
E.-Akrabasındaıı olrn ıyan ik~,r ... .ltı,d.ı ref ·r,ıll' "'1'

1 

göstermek ııı 
L.., \ l }"ğ" . 1 lıli ,, .- s {qr ı 'tnı y aprnış olrn ık veya m ı..i~C :e 1 rı ~~k ve ?ilhas~ ı lı ··r iki halde de tiOll p>ldnın 1 

'

1 

nufus cüzdanına kayıt ettirmiş bulunmak 
5 - lmtihan mevzuu şunlardır. 

A.- Hesap ve hendese 
B.- Yazı 

C.- Umumi malumat hay ut bilrrisi coğr•ıf JU t 1ıı: 
6-lmtihanda kazananların mu~affakiyel ve 'ııc~ 

vaziyetlerine gö .. e B'lremdaki derec ler uwrinde
11 

leri tespit edıleı:ek sıra..ı ile tayiıılPri yapııır:i'i' t$ 
. 7 - Tuyin edıld ğı malı l ve vazıfeyi tetwll0~ııııf 

lıınden ıtıbureıı 15 giin zarfında kabul ile \ t~ 
l "t . ı . . ıptfl >aşma gı ~nıyen erııı ~yın ve imtihan hakları -etltı fi 

8-lnıtıbun mr.lıallıne gelenlere hıç!Jir ::;uı 
masrafı verilmez . .. c~ 

incir, Uziiın,ze9lİn saiı/a 
Hatay <lefterdarlığıııdnn : 

l~insi 
Zeylin 

,, 

" 
" 
" 
" 

M.Jh. Kıymeti 
~lıkUırı Liru 1'.rş. 
458 Kilo 27 48 
5o3 ,, 33 78 
195 " 11 70 
228 " 13 68 

25 " 1 50 
2J7J " 124 38 

ğıJ ~L 
Bufunoıı.[i}'il 
S.ırılar fi '' 
Karsu 
cnııte . 
BJksuııı.ı_:ı r 
Topr.ıldıı>l 
Aıakeııt 
'\ ek ,,aıı ııtl 3542 " 212 52 J. nh!:i 

Y ukarıdu cıııs ve mık tar lurı yuzılı 111 

açık arttıı ma ilo ı:;alışa çıkanlmı~tır. dl} 7,J 
Satış bcdullerı peş ıı iır. Tali!J olaıılurııı yııı. aıı 

teminat ulwu ariylc birhkle 25,9,9 ı ı p !rşJıııb" 
saat 10 da üeften.larlığa müracaatları. ... 

* Muhammen 
bedel !(Mil 

Lim Kr. Kuru üzüm Kuru incir Zeytin . 1~irl~~ 
135 6J 160 Kilo 14J Kilo 1305 K•· ..:.ıtıı;ı}t,. 
173 36 840 " 332 " 895 ., ~,,11> 
177 40 225 " 20J " 186J ,, JJı1şı~ 

85 6J 2J " 120 J •• rırlil);lı~ 
46 40 70 ,, 61 ,, 4)0 ,, ıJ.'lcıı-'' 
35 uo 5J ,, 5J ,, 315 ,, b-811st1 
58 20 19J " 25J 430., ~ " çl' 

711 56 Yekun ·ıJıtııf 0 ~ 
1ulrnrnla cıııs ve ınıktarları yazılı ruaJJı; rııı 'f 

arltır~a ile satışa çıkanlrtııştır. Talip oltıll~~tı8 ~ 
de 7 ,.'.> temmııtlarıle l)lrlikle 25 9 941 p:::,.şe. 
sayt 10 da Deftordarhğa müra~d::thırJ. oıJt;l'1 

.uHDU KPıAFETI~E UE.'I l AHlYJ~ ~.\~ ~ 
Zl YEN ~LBl::lC: ! ALI M"'· cızı~J, ~~ 

Ankara -1\esıni ve H t Vilfı>'ot~iJJ Jı 
t ~ d . .. a ay ·ye ıe 
ıusus.ı mre ve mue.5Sese münhal 1uıbl ·!l ı 1 ır • 
ler müstshdımlerim • kıy d terine nıüS11lJ•1U1 :ıc-1~, ~ 
fetler o~uu nıensucııarıııın kı ten merııur iıl 1{111ıı~ ~~I 
yaferlcr~ne bcrnzemekte o.du l...ise rnezuııU O {I; fi • 
gu ı.\1ıl · ı l\ludufdu Vek<.uc· 1• 1.... . ifil eli e'l;J 1 

. . !i.Cr ıgmı 13ıı .~ 
tınce yapıı,.uı tedkıklcrdon 

1 
k rttıf· lıılı' rı• 

aıılaşıımış ve bu t>eıızerlı na ş~ . 1 tıır 1 1
11 

ğin ordu dıSJI>llllİ IJaklllllll• İZ lalıp.erıı , ııı1111 
·ıA t nal\ll ı• 

ddn ınahzurıur tevl c.l ede· vı aye 1 ıııı•' 1 

bileceği dUşUnülerek ordu- atları i an ° tıJ'~,ı / 
dan g.tyrı teşekkül ve mu: . wozidl f.l'/1 
esseseler mrlıısupları kı'-'U· pıt . vbeı·r ı.ııllı.t~l~ 

• • J yenı ~ 1ev 
feUcrınm uu benzerJık uer zırJanaral~ ~ 
tar.ıf edılecek şekılde tes lunıııuştut· 


