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Ocrat pefindir • 
BDnO geçen Jaayl1ar 

10 kuruftur 

göre\ '41ii/i Şef /nönünfin tetkikıAlm~nfaragöre' ı Ruslara 
~e h .. . d d·. ıRus orduları Kiye/ mın-
<> Ya al lerı evam e ıyor ı rücat ediqor tı~kasma qa , 
"-tnhrırreisimiz Bursalılara k19metli di- ıui 't:~~~ı: 7, A. A. - Rcs- puan Alman 

~~klifler ver·eu bir hitabe irad etli .ve cep;~:::e ı:::~~e~re:0ı:':ı~ hücumu dur-
d .. l b J Ş 

1
. / d. d•/ ruzlarla düşman miidaf~ d11ru[dıı 

. llıır..,~l 7 llU sta Tl u u ere en ır l er hattını yarmışlanlır. l•.lc Müsl O\'U 7 A.ı\.-Tu~S 
. ., geçen iaşe ve erzak çok 

lh~f 1~\iıııı A. A. - i\lil- mektebini ziyaret etmiş rak ziraat işleri hakkında büyiiktiir. Merkez cephe - ajansı bildiriyor: 

~ "'llllıi ıurre· · 1 Alnıanlur Kiyef istika· 
~ <lu 181 smet ve tukil>en Bursalıların izahat almış ve kıymetli sinde cereyan eden muha t, ht ıı n akQaıı ('" 1 nıotinde ilerlemek iizeı·e 
~ alk p ~ . 1• .um \U coşkun tezalıüratile ayrıl · direktifler vermişlerdir. rebelerde düşman kuvvet 

ı klr1:1·Mlcıı ~rlısı tarafın- mışlardır.; Otomobil ile lstan!Jul 7 A. A. - 1eri nıağiup edilmiştir. lu.ıı· stnıftan bir çok bir· 
~tl1< B zıyafctte ho • l\ludanyaya katlar otomo Milli Sef Cümhurreisi Alınan el3irlerle malzeme liklcr tahşid.etnıiş vu buıı 

·~ I! buıUtsrıhlara Su hi- b0ılle vaptıgv ı volculnkh.., 1 t 1 ~. .. d.. l ı:: ı n·ın 1111· ktaı·ı111 tavin etmek ları t· >rpil aletleri ve oto· 
(Ilı; ı. 11 .. .._,, 1 uıın1uştur ~ ,, ,, lü snıe nonu un a {"an ,, t'l ·1AL l l teclıiz ey 
ı "l~ ı.ı,'lil ıl~ · ~lilli Şefimiz güzerg-.ihta Bursadau şehrimizi teşrif henüz mümkün değildir. ına ı { sı a 1 ar 3 

1~1 ~ 1 ş arı_ıı~~, sevgili va· köylü ve halkla konuşa- buyurmuşlardır. Berlin 7 A. A. - Al- leıııi~lerdir. Bu bölgede 
8 

il ,.ı~ ~ı ıt . nıan Aı·ausı bildiriyor : ağustostostanbcri devam 
ıı;- undcııb · ed ı da evve:l 
l
i (fi l1:ı: .•. ·;.Beni "'"' ~r.ı aranız- H - - / T •• - ., • Petersburg muıtakasın- en <,;arpışına ar . . 

~~"' k "'""gı ve he- ala 0 m ese e . Uf k-Jnf!l lZ da Alman hava kuvvetle ce uüşmaıı eline geçnıı~ 
·ee~ n~1~Ut~~~~ll_ınız. Size Blll ALMA 1 GAZETESI fı·carefı· 

1
• "'kl• ri biribirini miiteakip hü - olan l>azı küyler ge~ a~n 

d
9
i bı.ır1111 vu~lış~rını... Sizi AMLHı\LA Cl~VAP VE 1 ' .cunılal'la Hus ordularını nuş ve düşmana ço · a0ır 

~ıtı. tııa ~Ok f'd·n gurdiiın. Hl\'01{ şaf ı>dig o r bozugna uğratmiŞ ve uğır zayıat verdirilmiştır. 
tı ~llt llur!:iact 1 lıhar ediyo· Berliıı 7 A.A.- Berli· "" hasar ika eylemiştir. llus Kızılordu ve eli silah 

t ıt ~iişf!~ lllernı~.~ ayrıldıktan ner Jförsen Zeitung gazete· lSKENDEHUNDı\ Bil{ kıtaları rücat halindedir. tutan bütün kiyef halkm· 
d~ ı.1 1~rıı1u g,:li<:t_ın diğer sinde Kurl .Megerle, Türki 1\1E:'\DlHEK ı~Şt\ !~ili l• lN TEl3UGL dan mürekkep mili~ leş· 

totk ~.i v l guıı zaman yeden Boi!dzlurıu ayılması· LECE:< , ... Belsinki 8 A. A. - kilfıtı Kiyef şetırini Faşist 
ıtııı. e <ralıQk ~ i 7 ' \ l k t l l\ <tl<tcd~ ~ an ola nı istiyen Amerikan balı . Lonı ra h..t .- ıır- Fin resmi tebliği : istıHi.sına ·arşı ıııe ane v~ 

\I!'· . llJlıaı,ı ırıı · k ı k k. · 1 J • ıt ... ıd tl .. d f etıııek , l\(!ll~ i ar , ~· . riyesi sabı • gene ·urmay ıye ı e ngı ere nrasn a Ladoga gölünün şima- cesure e mu a aa.. • 
tıl ~ v&rl.\1 

1llsuıf • ızın mem başkam Arniı'al terlingin ki ticaret nıiinasuhatıuın li ı;:nrkisinde uzun l..ıir t:>- tedir. 
t_,ı \ lır,.r. ~"n· 1 

Vazifeleriniz <l f k IAd · k. f tt"" · """ 7 \ 11
·• ıııll"'.1. \' "' h <tlla t . . beyanatı ve Boğazların a ev ·a a e ın ·ışa e ıgını vakkuf devresinden sonı·a Moskova A.1 .- 1u 

&J 111ıı· .. ~la.11111 il Yuru arıhııı bir ha bir asır evvel açılma- son haftanın rakamları kıtalarınıız tekrar ileri tün cephe boyunca düşma 
te ~ Orı.e~ 1ü.ı~l!t i>dt\~.1sında sımn ÇOI\: iyi olacağını söy göstermektedir. lngilter~ harekete baQlamışlardır. na ağır zayıata mal olan 
ye l!I Sttrırıt 0 otcıtı. Pan;alarına y · rt s ·ı··· k'y ı mil n 6110 " h 1 ·--ı k rıı' ·r .. "lıı v ıı.ııı 111ı liyeıı aşıng on tar gaze ur ·ı eye yu " Üç günde 75 kilometre şiddeUı nı ... arcw eı· oma 

.;e5\ Gr11~i o \fü . llurası tesiııin miitaleasım bahis bin \ıra kıymetinde eşya yol katettik. tadıı-. 
111cll l.lır. Uu 014ı·ilk ~el herşeyi 11 mevzuu etmektedir. göndermiştir. Bu eşyıı a _ t 3 Eyluldd 32 değil 61 

1arırh l'ctuu tr lanınnıalı . k" d 'I'·· k" · l• .. l ı· · ı · 1 ·· \ I L ,1 ••ıı.ı ,1 ıekt Karl ı\leger le diyor ·ı: rıısın a ur ·ıyenın ı.tı ya 1ng1 1 z ere Q Q re .-Alman_ w.yy •. ucsi du~ürü • 
JV "b,ı \Ilı. •• Gp ''OCUk• .. ...ı .. ı·v• 1000 l h.'\1(1 u. gurdu ~. ·' l\irk ınılleti bu tel· dan ithal n.ı.emt..'uıgı _ müştür. liızıın 1.ayıatınuz 
1f-~ "\!IJ~ıcı tı;ı Vo l:ı 111

• ·Her mihlere sarih ve açık b~r ton Sulfat dö küvivir ile lo· 1 T -;- f k 7 luyyaredir. 
·ıııl1 %11au Okteuirl . .tbalarıııa cevap verm ş ve hu dere konıotof vagon ve sairn vazı qe lço PE'l'EllSBURG NıÜDı\FA· 
1 ı~ ~~ 1 Vatan~'· Bukadar ce manasız fıkil'lcr ileri vardır. Tahmil ve tahliye •JJA A EDlLECEK 
ı~ M.I \~ rİlU!iik·,,ı Ş\ar güzel l d h C l l . .. 1 O"i •· 0 \IU d süren erin salahiyet ar şa işlerini kolayl:.ı~tırmak iı;in " . Londra 7 ı\.ı\.- !;;)ar { 
ı~ 11 l'tıek o' e meıııle- biyetler değil, fakat yeni lskenderunda bir mendirek FAKAT RUSI~All ÜMlT- cephe::;iııin şinıul mıtaka-
40 il \;~ır rt.ııltuti~alıthrlur. den varlamak istiyen bir ınşa edilecektir. SIZ DEGlL sındaıı gelen haberlere gö 
ı~ J ·~ı...~ gii~'•l 1 ~'ilkselıııe- \ ~ rı ~I< "'" sanat kaç münferit kimse oldu- · Londra 8 A. : · - ~ re Peterst>urg ve l ..eııin · 

0ı ) d~. Ull Olıtıaııu sevgisi ğuım üınid etmek lazım· neticesidir.,, Şark cephesindekt ask:rı g;ad w:ıhriniıı her tarafı 
&11~~ ~lot/18Ulılar ır ·. ld' ~ · · k J · · Karl Megerle, Iran Ü· kk d \ \ t ""' ti11İ .ti ıı . , 1\zız vatan ge ıgıııı ay eyıemışlır. mühim vaziyet ha ·lm a ı nna ıs cephe haline gclmişlir.~Po 
tlt'. ı.ıurau Tiirkiyenin bu tarzdaki zer:ne hücumun gazetesi şun arı yazıyoı· : ter~burlJ'daki lıiitün halk 

fsıı. ııı~ • <l Şu diişüncesinde hayal inkisa Tı1rlı: menfaatleri bulunan " Iyi malumat alan as '° 
tiıı'"~ llırıı l{:r l saatta Bur· hu bölgede vukuu gelmiş hf.Ll d .... ·ı şehri müJ.alaaya karar ver 
r ı:; lı ... )orı:ııı arurııı.ia lıeıı·ı rmu uğr:mıanıa~ıııı ümit ker\ ına .. ı er en 2o4gı·eııı l miş bulunmaktadırlar. Si· 

f'~ ~l{ı..U "ııuz ~ eder z· w olduıi.uuu halıl'latmakta d. v • gore son saa . .. l't"'' :Vır'\ rıur •. •}ı'l,c tekrar ını .... ıra egor son se- .. ıgıne ' . Jfıh fabrikalat'ı şehı·m mu 
O 1• 1• 1:11 .. c·de · ııeleı· ·zarfıııda un~r.losaksoıı \'e makalesine s(}ylc devam ''arfıııda şark cephcsınde . . ·· d" ~~ '4 tı •(l !)o rıın. ~· r y ~ y• • • dafaası ıı;ın geet~ guıı uz 
o1ı ~ l'ııtı. \ •lu111lurınıı' biıl~ emperyalizminin İnki~fl etmekfedir: pek az degışıklıkr' OllllUŞ· humalı bir fa~liy~tle \UlıŞ 

l·ııı' ı, 1 (~~ı:ş~~ın llursalı _ lıatırhuıırsa, buna daha zi· ·'Eğer Türkiye, gali tur. Almanların ~ol..ıru~ta maktadırlar. Şehirde nor· 
~ llhıtu uursu ! yade lngiltere ve Amerika bin payı olarıık Sovyetle· yaptıkları hareketı .~enı.~ı- mal hayal başlamış vo 
• ~r1llllq11e:~ vat~nclaş Uirleşik 'Devletlerinin al· re Orta ~akta vadedilmiş grada yapmala~ı mumkun Mareşal Voroşilof dükkan 
ıı ~ tı hu 

1 
~ş tufanı ile dıkları tedbirlerin horbirini bir nüfuzun her türlü ilk görülmemektedır. Alm~n h.ı.rııı ucılınm;ıııı em 

~~ ,.~lk kt\tı .. ı'~la.boden son sözde .\1ilıi ~lüdafuu lüzumu emarc1erine enerjik surette lar bazı yeni terakkılcr 1 . l' 
,.11" ıı -.: " ile haklı ,. k t ğ l l kl b. d . d. f k t . rey cnıış ır . .. ~r," ••tn~kl, tı köşkleri- .... ı ar nuı ra ça ış- karşı koyarsa, u1. ı ır a kaydctmışler ~r a a za~ FRANSADA 
~ ~ u\u ·~ olan :\l'lr nıalarınddnberi bu füi vayı müdafaa edecektir. ymlları çok agır<lır ve pek . , ., . , , , 

t41" ~ltıct· 8~~<1l111Jıliı .. ti sar~ır~l; memleketin harici siyaset- Ve bu bahh;te hi<ı; kimse· ı•ok p.!trol sadelmişlel'dir. KO~ıtJ.NJZ:\lU .. MllC \Dl· .. Ll•, 
• t:> g leı··ııı· ı · f t ı ·ı d ·· · " . . . <l' vı·ş·ı 7 A A. - Alman •11~ ıınu <.n.bel:>eiri • ın mrız vas ını e.ş {I nin şimdiy~ ka ar uzerın· lluslar vazıyctın cıd ı- . . . . 

d\!t' " diye l y b eden yeni havanın hir d•" ş·ı·ıplıe etmedigri harici · · ı· .ı· ı F :.ıjansı l.>tl<lı,ıyor: fyı haber \'~· 111 b' Jaırıra· .., yetını tes ıın euıyor ur. u 1 . 1 .. ~ 1 ~ ı ır h ·ye b ifadesi demek ddha doğ- siyasetindeki diiriistliiğii · · · r v d .. şıniiş ulun m • ransız men 
ıı. ıı11ıı .. l.ı liir.ıtı ·can ve kat ümıtsız ıge u b l ··g~ r nildiğinc gö 
"Ctt ~rıııı k·· arusınua ru olur. işhnl eyliychileccklir. ~·ıı d' UkruynanınSmo aııu. un o e · 

"' O.ı.kı.-. · Bogvrnzlar meselesini.\ Maamafilı Türkiyonin ecgı er 1

1
.r. t . da ı•<)l" şid- re .Nazırlar meclisi toplan U ., ı :ı --rıne k 1 ıensk çı ~ ııı ısııı ... ~ . 

f lırs t'Ylenıışı d' u- Çöl'c;il - Huzvelt doklfırnsyo lıu dürüstliiğii nazarı ili i 1. ·mular olrırnkt:.ı tısında ışgal altında bulu· 

~•lıı1111ı. il 7 i\. A er ır; l d l k l kt d ("" det ı çarpı~ t kl l be t -.r nu 1 e münasebet ar o ara· bare a ııımama a ır. ~un \ .ı \lruanların Dinycpeı· ıuuı r>pra • ur a ser s 
tıvı teısj l .. · - 'k d uır. ı , ~'1 1.1411 1 noııu d"' güsterilnwsi, bir tesadiif kü bu J\merı an ru yosu nehrı üzerine köprii kıı 1• • mınlakada yapılan suikast 
'-k· •ureketiıı·ı un eseri değil. fokal gu\ibin :spikeri Tüı·k loprukların· ı mak teşelıl.ıüsleri hep aka lar tedhiş hareketlerinin 

""l l.i . t&en ev. 'l' d Be lle Ziı•nnt payı üzerindeki gizli muka dan, bir ürk verici ra mete uğramaktadır. ( Sayfeyi çeviriniz) 
._ veJ.enamelerin mantıki bir Son•J 'J. ınc•cto 
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[Şundan bundanf 
Hayata değer veren 

şeyler, insanlığın güzide 
vasıflarını yaşamaktır. Bu 
güzide vasıfları hor gördü 
ğünıüz gün; hayatta yaşa
rnağa değer bir şey kal • 
maz. 

Yaşamaktan bir mana 
anlamak ve bir zevk al· 
mak için herşeyden evvel 
düriisl bir insan •olmak ve 
her ne pahasına olursa ol 
sun dürüstlükten ayrılma 
mak icap eder. 

<;ünkü: seciyenin teme 
li dürüstlüktür. Dürüstlüğe 
dayanmıyan her hareket 
muvaffak olamaz. 

Olduğumuz l{ibi görü· 
nelim, göründüğümüz gibi 
olalım. 

ş. ocuz 

Güzel bir te
şebbüs 

SABUN ı\10 'TAHSiLLE· 
Hl BlH lllRLIK KURU· 

YOHLAR 
Haber aldığımıza göre 

şehrimizdeki sabun müs · 
tahsilleri 1 aralarında bir 

, birlik kurmağa karar ver
mişlerdir. 

llirlik Halayda sabun
culuğun inkişafını temin 
edecek ve llataym bugün 
kü sabun ihtiyuçlarını ôa 
karşılamak için tedbirler 
alınmıştır. llirlik bugün 
yarın niıamnamesini hazır 
Jayarak bir beyanname 
ile hüktlmete vermesi mu 
karrerdir. 
Sabuncularımızın lıu yeni 

teşebbüsünü memnuniyetle 
karşılar ve Hataya sabun 
t:Janayii inkişafında hayirli 
olmasını le n~nni ederiz. 

lskender unda 
TOHK 11A VA KUHLJM 
NA TEBERHODE BULU 

NANLAR 
Havacılık haftası m üna 

sebetile lskenderunıla bu· 
hımın vatandaşlardan Türk 
Hava Kurumuna te\ e rllde 
bulunanlar şunlardır: 

Lim 
Habip Akkat 5J 
amancı Nuri 25') 

Abbas Felah 100 
Hannu Filipi 100 

AmPrika 
JAPONYA iLE ANLA· 

ŞACAL MI? 
Nevyork 7 A.A.- Çok 

tcrıin bir kaynaktan alınan 
haberlere göre, Amerika 
ile Japonya arasındaki ih 
tiliifın.bir hal suretine bağ 
lawnası için yapılan mil· 
zakereler bu ana kadar 
müsait bir tarı.da inkişaf 

etmektedir. Cümhurreisi 
Ruzvelt mfüak:ereleri biz 
zat idare etmektedir. Mü 
zakerelerin her iki mem 
[eketteki bu işe alehhdar· 
lık 'gösterenlerle üçüncü 
bir devletin müduhalesine 
meydan verilmemesi için 
gizli tutulduitu sanılmakta 
dır. Ayni membalara gö · 
re, JapoJya hüktlmeti Mih 
ver devletlerile olan bağ· 

lanın kırmıyacaktır. Zira 
bu pahaya sulhu dde et· 
mek imkAm muhakkak 
dahi olsa Japon Kabinesi 
böyle bir şartı kabul et
miyeceğinden Amerika, Ja 
ponyadan bu tarzda hiçbir 
şey istememiştir. 

RUZVELTlN ANNESi 
ÖLDÜ 

Nevyork 8 A.A.- A· 
merika Ciimhurreh;i ı\lis· 
ter lfozveltin annnesi Ba· 
yan Sara Huzvell dün sa· 
at 16-15de vefat etmiş 
tir. 

llayan Sara Ruzvelt 
1854 te Algonnsta doğ· 

muştu. Kendisi çok çalış· 
kan ve birçok hayır cemi 
yellerinde aza idi. 

Ru~ya 1.1e in· 
giltere hükfı· 

mtılleri 
lHA DAKl ALMA LA· 
Rlı TESLİMİNİ 1STED1-

LER 
Nevyork 7 A. A.

Tahrandan buraya gelen 
mevsuk haberler göre, ln· 
giltere ve Rusya hükumet 
leri Irandaki Alman taba 
atımın kaydsız ve şartsız 

teslimint istemişlerdir. Ilım 
lar bir kampta gözhpasine 
alınacaktır. Iran kabinesi 
Rusya ve lngilterenin bu 
teklifini müzakereler için 
toplanmıştır. Başvekilin 
parlamentoda bu iş bak 

Abdllrruhm:mAseliye 50 1 
kında bugün yarın beya • 

Agop Keşişyan 3'.l 
Mehmet Kavsak 2JO 
Hat:ıan Savaf 20 
Nikola ~aba 200 

YekOn 1000 

1CŞriyat Müdürü 
.3elim ÇELEı~K 

C..H P. Malba.aı Antqcva 

iıttlesi lüzumu etrafında 
müzakerelerde bulunmuş 
tur. Bu mesele hakkında 
Alman işgal makamlurile 
görüşmek üzere dahiliye 
nazırı yakında Parise gide f 
çektir l 

ı:\atta bulunacağı haber 
·•erilmekledir. 

ALMAN TABAALAHI 
E YAl'Tl'! . 

Londru 7 A.A.- Höy 
ter ajıuısımn Irandaki ln 
giliz kuvvetleri n"zdindrl 
bulunan muhabiri bildiyor 

Jranın mukad~erutı aşa 
ğı yukarı taayün etmiş 
bulunduğundan Tahran hal 
kı işgal şartlarının na ola 
cağını tovokkiille bekle· 
mektooir. 

Iranda bulunan Alman 
~baaaı Ruelardan zifadc 

-
Havalarda 

Londra 8 A. A. -
Bombardıman tayyareleri· 
miz dün gece Ren havza 
sında mühim bir sun 'i ku 
uçuk fabrikasına hücum 
etmişlerdir. Hedeflere isa
betler olmuş, infilaklar du 
yulmuş ve büyük yangın
lar çıkmıştır. Diğer bom
bardıman tayyarelerimiz 
garbi Alnıanyada münaka 
ıat merkezlerine ve ~or
veçte Burgozi: adasına hü· 
cum etmişlerdir. 8 Boru -
bardıman tayyaremiz üssii 
ne dönmemiştir. 

Berlin 8 ı\. A. - Ha 
va kuvvetlerimiz son giin 
lerde 3) bin tonilatoluk 
4 diişman gemisini tahrip 
etmiş ve bir taneyi de ha 
sara uğrntmıştır. • 

Rus ve /11gi-
liz ordııl<ı .... l 

AFt;ANbTAt I iJı\ l~CAL 
EDECEKLEH 1\11 !' 

Tokyo ; A. A.- lloşi 
~imbun ga1.etesi yazıyor: 
·'~luhtmel olarak Afganis· 
tan da İngiliz kuvvet poli 
ti kası enlrilrnlarmııı kurba-
nu l.ıcı ktır. 

İran i~gal edilir edil· 
mez İngi :tere Afganistan 
aleyhine faaliyete başlamış· 
tır. llu seferde gülün~ bır 

bahane olen Alman istila· 
sı lehli kesi ileri sürülerek 
asıl hedefler gizlenmek is 
tenmi~tir, İngiltere, Hindıs 
tan ile Akdeniz arasında 
ki bütün memleketleri ta
biiyeti altına almak ve ay· 
ni zamanda hırsının tesıri 

altında Orta Asya 'ya da 
atthip slmak iddiasmdadır. 
llayruklarınııı üzerinde"de· 
mokrusinin miiuafuası ve 
emperyulizmm ortadan 
kaldırılması,, kaydi bulu 
nanlarm hakiki politikası 
işte budur. 

Alman faaliyeti baha· 
nesiyle lngiltere ve birle
~ik J"vletıcr hi'.!bir hakla· 
rı olmadığı halde birbiri 
arkasmdü.n memleketler 
almış ve işgal etmiştir. ifa 
kiki İngiliz emperyalıznıi 
ve Angıo - Sakson korı:;an 
uğı böylece isbat edilebilir. 

lngilizlerin himay<>.si altın 
da Lmlunmayı tercih etmek 
tedirler. !randa halen 800 
Alman vardır. Bu Alman
lar kendilerini icabııu.lu 
mudafaa için gizli siperler 
kazmı~ ve silfıhlannıış bu· 
lunmakUıdır. Tahranda 
normal huyat başlamıştır, 
HAŞlD ALI il> \~IE ~lAU 

KUM EOILDI 
llerlin A. A. - Bağdat 

tu teşekkiil eden fevkala 
de muhkem~ eski Iran 
başvekili Haşit Ali ile lica· 
ret ve sanyi nazırını ve 4 
albayı giyaben ölüm 
ce4'alülla mahkQm etmiştir. 

z u 2 o 

Go9rı menkul safışt 
IIfısusi Muhasebe miidürliiğündeıı : 

Muhammen l\luvakkat Cinsi Müşlcmilfill 
bedeli teminat 

Lira Lira Kr. 
200 15 00 Bina Bir oda bir l>B:\i 
Mevkii : Döryol <kaklı köyü yol üzerim.le 

Klise narııilc maruf 4' 
45 l 33 75 Bina Bina ile berub8

1
r ..fl) 

b b'1 ı\
melre mura a ·rJ.' 

Mevkii : fl41y:ıı;; merkezimle 'l'algraf dairesinin~ ye 
80 6 OJ Bah~e 33 portakal , gğ 

dünya 7 kavıı1' 11 
m havi 1270 nıet· rıı 

ı\levki : Payas Karşı mahallesinde ıı 
Cins ve evsafı yukarıda yazılı gayri nıen1'LIUDJ 

5,9,941 den 27,9,941 tarihine kaJur 21 gün ~~ııl 
le miizaycdeye çıkarılmıştır. Taliplerin muvıık )6tll 
minallarile birlikl~ Vilayet Encümenine veya 1 

idare heyetine nıiirae.ııalları ilan olunur· tJ~ 
lmtihanl<ı memur alına& 

INlll 'AHL.\H Ul\llJ;\1 ~1C"VÜHL0G0t•HJFN 
1- Teşkilfüıımzdaki münhal memuriyetler 

müsabaka imtihanı yapılacaktır. ııtl~ 
2 - llu imtihan 30- 9- 941 tarihinde Ad1111 

hisarlar b:.ışmüdürlüğü binasıada yapdacald!_~jlll 
3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı nııı rıı 

bir fotoğrafla hirlikde mahalli başmüdürlüklef'O 
caal etmelidirler. ııll 

4 - lmtihana girmek ist('yenlerin aşağıda '19 

sıf ve şartları haiz ol malan lllzımdır. 
A.- En az orta tahsilini b:tirnıiş olmul~ ·ıır• ol 
B.- 21 1 nşın<lmı aşağı ve 30 yaşından .>'uk 
muk . 
C.- Vazife ifasına mani bir hali bulurırı.uıııa; ' 
D. - ller iklimde vazife güre bilecek derece 
hatlı olmak 0Jilr1 
E.-Akrubnsıııd:ııı olııı ıyan iki zatı d:ı reft"r•1119 

göstermek .,ı.ıı~ '1l 
l, \ ı ı· • · · ·· c,ıel 14 <tk 11 
' .- ı :s rnr ıguıı yaprııış olmak veya ınue ıı•"" 
mak ve hilhass ı hı:r iki halde de son yoli:lfll 0 oOııı 
nürus ciizd:.ınına kayıl ettirmiş buluncnıık l1Ziı1 

5- imtihan mevzuu şunlardır. 2 
A. -- llc.ı;;a p ve hendese 3 J 

B.- Yazı 
1 

~ 

C.- l muıni malOıııat hayıi.t bilgisi coğrııf /~0 111 

6- lnıtihan<la kazananların muvdffuldycl. d011 iJl' 
· ti · ·· ll J • .. ıer• 11 

vazıye erme gore '.lrcnu ckı cJerecel~r ır · ıır· ~ 

lcri tespit edilerek sıra~ı ile tayinlt'ri Y8~110~ et'J 
7 - Tayin edildiği mahal ve vazıfeyi l~ ,11 jf 

hinden itibaren 15 giin zarfında kauul 11~18rı 
ba~ı.ııa gitmiyenlcrin tayin ve imtihan 1111~ Jtl) 
edıhr. . sıJre' 

8- lmlihan rm:halline gelenlere hi\lıır J 
musrJfı verilmez ;l 

BahkavımÜ1 Ha/aoff!.~· 
1 Pa ı ~ d~rı Yl 

zayeclesi 
Kırıkhnn lalmiidürliiğiin 

den 
1- Kırıkhan kazası· 

na buğlı Gölbaşı ve Kara 
su nehirlerile hırsız pmn 
rı gölü (Karusu nehrinin 
fü yhaniyo w)s1sı üzerinde 
kiadernir köprü:ıiiu alt kıs 
mı} nın üç senelik balık 
avlamak ve say<liye resmi 
iltizama verilecektir. 

2 - ~cm·lik nıuhamn.~n , 
kıymet 80 .O hin lira üç 

senelik 24 0) liradır. 
3 - ~arlnumc Kırıkhan 

~lalmiidürHiğiindedil'. Ar
zu edonler oradun öğrenir 
ler. 

4- llliz ım :ıçık arttır 
ma iln 24- 9- 1941 çar· 
şamba günU saat 10,30 dn 

yo merkeı''dıı: ~~ 
bir emisyoıı ·rurlı 
nı üşuhitl~r,. ıı 11ut1~ıı .P~ 
murniyesıı11 lJI~ re 
alinin \'Ok yu fj1'~ 
rültü ~ıduğıl l 

o·yerel' .,, 
ler.,, 1 ·yefll 
efkarıunıurııı ·ttıÔj( 

t J)d~ ~" 
ile alay e ı 1111'"1 

11111 "1'1 
Kırık ha ıı -w~·f" ıct1 

.ı. Jl)l (jl 
odasınua ' rıl' l 
misyonda Y8-rıı1'~ 

5 - ~lıJ 5 lto:'" 
·· to 1, nal yuı• ~ 

liradır. ) ıl"ıı ~-
6- ·ı' 

arttırın ;ı gii~ı "':ı?; 
den L>ir ~: ııi'ç , 
rin deıX>ıı 9tıı1' sandığına f _ ~ 
yen santltl ;1"r 
komisy011.~,. 
ildn olnJJ .. 


