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Valimiz 
~J; Bugün Js.ta!1bula 

, ~ıttı 
f,- V,Jimiz Şükrü Sökmensüer 

Ün şehrimiiden Ryrılarak 
nbuıa hareket eylemiştir. 
ınensüer bir hafta izi n!i 

tak hususi işlerini görmek 
l stı e b\J arada sıhhi vaziyetini 
~.f , tahassıslara bir kerre daha 

· den geçirlmek için girmek· 
ir. Ayın 18 inde oelirimize 

~ııcnüş bulunacaktır. · 
btf Kendisine iyi yolculuk 
afi' leriz. 

iııe Valimizin gaybubeti müd 
o tince kendisine Vali Mua-
b'f. i Akif İşcan vek

0

ilet ede· 
tir. Ancak Vali muavini 

~ lun bulunduğundan gelin· 
e kadar Vaıi Vekiletini 

1 
· ·ktupçumuz Refik Kuzucu 

•caktır 

d; Bol şeker geldi 
o Geçerılerde şelırimizde 

ıııı s edilô'idk istenen şeker 
ır anına karşı alikadarJar 

'fmdan ısmarlanan şeker· 
is~ li!ltaya gelmiş ve piya• 
rİ ' bol mikdarda dağılmış· 
ii Son gelen şekerin mik· 

ı :ıo ton kadar tahmin 
ktedir ki, bumik dar 

yın en ez 10 aylık iliti· 
demekdir. Halbuki muh· 
lerin elinde gtıli batlu-
\'e piyasaye mal gelince 
dana çakmağa başlayan 
'rn mikdarda şeker sto• 
da vardır. Bu itibarla 
dan sonra Halayda şe· 
buhranı ihdas edilmesine 

imkan kalmamıshr. 

aıt yollaran tamiri 
başliyor 

d u çen a}'m 22 sinde itıa. 
~ilen Hataydaki atfilt 

bil rınm tıfmifine bıtfilrfitia~ 
tc bütün hazarhkf ar bit
"~ ıskenderundaki a1falt 

11 tnühim bir kısmı şehri• 
~ getirilmeğe başlanmış· 
.1' arnirata ilk olarak şeb· 
1~de yoharm asfaltlımması 
~ti}'le l>ir iki güne- kadar 
• llacaktır. 

,r' \.. n yüziiğünü Ha 
~ ·tt Kurumuna ve 

renler 
\Şehrimiz Noteri Zübeyir 
'bay !-lava Kurumuna ni 
Yüıüğünü teberrü eyle • 

~~· Kurum kenef ıslne te• r, t eylemektedir. 

~~,.dumuzda 
~kine meUtepleri 

P \ık aç,lacak 
\t •rll -- Hava Kurumu ' ııı:t~tin muhtelif yerlerin 
\. •tıe mektepleri açmıya 
t \'ermiştir· Bu mektep

Ott 
'~t' rnektep m~zunları 

P t b· Ve bir senı~de üç 
~'İt· •n talebe okutulabile· 
~\~l Mtkine mekteplerinin 
~ •rı ıneıleklerini alaka 

en f1ı&brikalarda staı· uö 
td· .. .... 

Büyük Millet Meclisi 
Ve Par-ti Grupu diin toplandı 

Büyük Millet Meclisinde mühim askeri kanunlar müstaceliyet 
teklifi ile müzal<ere ve kabul edilmiş, Pa~ti Grupunda Başve
kilimizın izahatı ve Ha.riciye Vekilimizin liarici siyaset hakkın-

daki toplu beyanatı ittifakla lasvil> olunmuştur 
Ankara 11 A. A. - Bü- ci liadiselere Clair toplu ve ki inşaat için mul(tazi keres· 

yü~ Millet Meclisi bugün sarill iUilıatı ainlenmiş ve u· te ihtiyacını karşılamak üze· 
topJanaralc yedek subay ve mumi lieyatçe tasvip edildik r:. Zir~at Ve~aleti tarafınaan 
askeri memurlar hakkmdaki len sonra söz alan Maıtrif Ve gosterılecek örm~nlardan Kızt 

lngilizler 
J 

Her tini .~şiddetle boın 
batdımana devam 

ediyorlar 

kantınun 3 üncü maddesiJe kili orta tahsil imtihanları hak laY: be~bına kesılecek k~res 
aslterl1'k •;anununun 35 ncı· k d . k . telık agaçların muamelesı hak 

K ın a verılen ta rıre ceva· k d b h ıc· k 
maddesinin ikinci fılerasınm b b . "li 1 h kk d ın a ve u ususta ı anon 

Londra l 1 A.A. - İngi
liz hava Nezaretinin resmi 
tebliği: Dün gece tayyarele· 
rimiz tarafmdan Belinin bom 
bardımanı esnasında askeri 
hedeflere birçok tahrip ve 
yüzlerce yangın boınba~ı a· 
talmıştır. 

Alman tayyareleri dün 
gece l!ondra üzerinde uÇa
ralc Bukingam Sarayına bom 
ba atmışlarsada bu esııada 
Kral arayda Öulunmamak
ta ~di 

dej-iştirilmesine ait kanun en u ımtı an ar a "' a İnta~ e~ilincere kadı~. Mal!ye 
Jayibalarını, yaş haddinden toplu ve umumi malUmat ver Vek:ıl~tın~~ ~ubulet gos!erıl· 
dolayı tekadüde sev miş takrir sahibinin ve diğer mesmın hukumetçe tasvıp e• 
lledilerelc: ihtiyata geçmiş jan hatiplerin beyanatı dinlenmiş dildiğini bildirmiş bu ve diğer 
darma yüzbışısı ve üsteğ· ve bu !mevzua nihayet veril· mesel~ler flaCCkında~i İzahat LJ. 
menlerin kadro ihtiyacı ıebe miştir. Son defa kürsiiye ge mumı heyetçe tasvıp olunarak 
bile DRhiliye vekiletince lü len Başvekil Doktor Refik celseye .saa.t .12,50 de niha 

Alman tebliği 

.. ··ı •~ r.a"-' t Sa dam zelzele mıntakasında yet v~rılmıştır. zum goru eceK mu ue çe , • 
BerJin 11 A •• ~.- 'Aimao 

tebliğine göre, İngiliz tayya
releri dün gece Şimali Fran 
sa ve şimali Almanyada mub 
telif yerlere bombalar at· 
mış fakat !bunlar az hasar 
yapmıştır. Bir kaç düşman 
iayvaresi Bertin Ü.!erinde u
çarak birkaç bomba atmış· 
lardır. Sivil :halkla rneskun 
birçok yerlere bombalar düş 
müş, iki hastahaneye bomba 
isabet eylemiş, Sefaretler 
mahaıJesindt-:ki r duvarlarm 
çökmesi ihtimaline binaen 
muayyen kısımlar tahliye e· 
dilmiş, Bir bomba Rayhiştağ 
Meclisine, diğer bir bomba 
da güzel sanatlar ekademesi 
ne düşmüştür. lngilter ! üıe· 
rinde yapılan .hava hareka
tmda üç Alman tcıyyaresi 
kayıpt•r. 

jandarma ltamaneiinlıkların· 
da istihdam edileceklerine, 
devlet memurları ayhkl,.rının 
tevhjt ve teadülüne ait kanu
na ait cet ~eldt" Maarif veka 
(etine 20 adet 60 lira ve 1 O 
adette SO lira icretli m~mu· 
riyet ilivesine dair kanun 
liyibalnrı alakadar vekillerin 
möstaceliyetle müzakere t4• 

leplerini ~aool ederek tasvip 
eyleımştir. 

Yine buğünkü toplanh · 
smdA Meclis Milli Müdafaa 
Vekil; Saffet Arıkanın tale
bi üzerine askerlik kanunu · 
n~~ı 8 nci maddesine 3810 
numaralı kanunla ilave edil· 
miş olan fıkranın 'değiştiril· 
nıesi hakkındaki kanun layi
hasını dahi mustaceliyetle 
müzakere ve tasvib eylemış 
tir. Buna nazaran talim, ter
biye ve ıfilffıl!vra malesadile 
silih altına alına ak l usta e· 
rat, f vkıtlade Hallerde iki 
sene keydine balcılmaksııın 
lcra Vekilleri heyeti karari· 
le talim ve terbiye müddet• 
Jeri lüzumu !<adar uzablahi· 
lir. 

Meclis ikiuci teşrinin bi • 
rihci cuma gunü toplanacak
tır. 

Ankara 11 A. A. - Güm· 
buriyet Halk Partisi Meclis 
grupu bugün saat 10 da Trab 
zon l\ııebusu Hasan Sakanın 
reisli~inde toplandı. Rüzname 
ye geçilmeden evvel Hariciye 
Vekili .Şükrü Saracoglu son 
içtimadanbcri cert.yan eden 
harici ahval ve hadisat hak
kında izahat vermek üzere 
küraüye geldi. Huiciye Veki 
Jinm Bızi' alalCalanaıran hati· 

Tü1kige ile 
Yugoslavya arasın 
da· ticari anlaşma 
Bel~ad 11 A. A. - Tür· 

kiye ve ıtalya ile Y.ugoslavy= 
arasında pamuk ipti~ teda .. 
rik etmek için yapılan müza 
kereler iyi netice vermiş ve 
Yugoıla v dokuma endüstrisi 
nin bütün ihtiyaçları sene ıo 
nuna kadar temin olunmuş· 
tur. 

Pasta 
1 

Çörçil 
Peten liül<ümctine Dün akşam mühim 

karşı suikast birNutuk daha söyledi 
l:.'Oncfra 12 A.A..- lngi-

k eşf ediJdi liıBaşvekilijÇörçit dün akşam 
&:, Roma 11 (a.a.) - Alman radyo ilelngiliz milletine hita· 
Ajansı bildiriyor: ben bir nutuk ıöylemi§tir. 

Bikolo gazetesine gelen Çörçil bu nutkunda Alman 
bir habere göre, Fransız tayrarelerinin sivil alialiye 
Fasında beton liükumetine k8rşı yaptıkları gayri insani 
karşı bia suikast keşfedllmış liarelCf!ti takbih ettılCten son 
ve birçok tevkifat yapılmış- ra, Alman layiatmm İngiliz· 
tır. Mevkuflar araımda Ge· lere nisbetle tayyare bakımın 

dan biTe üç ve Pilot bakı· 
neral Dugole sempati besle· mandan da bire altı nisbe· 
yen birço~ zaDitler olduğu tinde olduğunu kaydeyl~miş 
zannedilmektedir. fakat lngilterenin hava haki 

Surigedeki 
Fransızlar 

Fran·saya İltihaka 
davet edildi 

Kahire 11 A. A. - Fran· 
sız hattı üstüva Afrikasmda 
ki hür Frans~z kuvvetle,·i ku 
mandanı VP. sabık Fransız şark 
orduları erkanı Harbiy"' Rei 
si Generlll Larinn, Suriyede 
ki Framıız ..,kuvvetlerine hita· 
ben neşrettiği bir b~yanııa· 
mede öunlifrı, diğer Fransız 
rlfı.istemlekeleri gibi hür Fran 
saya iltihaka davt'f eylemiştir 

Röyter Ajansının bildirdi· 
f.ne göre bu beyanname Su 
riyeeie büyük bir tesir uyan· 
dıroıışlır. 

EslCi Ronıf!n Kralı 
nereye gidiyor? 

Milano 11 A. A. - ltalyarı 
ajansının bildirdiğine göre 
eski Romanya Kralı Karol bu 
gece lsviçreden ayrllarak Fran 
sı:r. hududuna doğru yoluna 
devam etmiştir. 

lsviçreye teminat 
Benı 11 A. A. - İngiltere 

liükümeti, isvliçrenin teşebbüs 
lerine cevaben, İsviçre top• 
rakları uzerinde 1n giliz tliY. 
yarelerinin uçmayaca~ınit da 
ir yenıden teminat vermış· 
tir. 

miyelini ete almak için aza
mi gayreti sarfeylediğini, 
gun geçtikçe bu liakimiye 
tin daha canlı bir şekilde 
tebarüz eylediğini söylemiş 
hava hıkimtyetini elife e me 
dikçe Hitlerin lngiltereyi is· 
tilaya teşebbüs etmesin;n çok 
tehlikeli olacağını, Norveçten 
G11konyaya ICaHar fiütün sa· 
hillerde Jngiliz tayyarelerinin 
Almanlıarı yıldırdıklarını.bu 

günlngiliz milt1;1tinin tariHinin 
en mühim haftalrmnı yaşadt· 
ğını, fakat her ne olursa 
olsun"'mücadeleye devam edi 
lecegini lngilterenin her tür· 
Iü taarruzu tard için tamami 
)e liazır oldugunu soylemlş· 
tir. 

EN ıattaıKta 

Uta yan Tebliği 
Ro\na 11 A.A.- İtalyan 

tebliğine göre, (ttilyan Hava 
Kuvvetleri Sellum;ve Mer· 
aa matruli mmtakalarma mü· 
t~atldid hucunılar yapmış,te
sisah otomobil kollarını , kı· 
' taları bomba ve mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. 

İngiliz tayyareleri d e Ta· 
rablus ve Habeşistanda gay· 
ri asleeri hed{!flere bomba 
athıı~, 13 kişi ölmüş ve 20 
kişi de yaralanmı$lır. 

lngilt-ere ve ita/ya 
Alman-yada MıSlRA TAARRLJZA 

HAZLRl ANlYOR 
MÜ'PEKABIL HAVA A· l!ondra 1·2 A.A. - Röy-

KıNLARı ter Ajan11nm diplomatik mu-
Londra 12 A. A. - Alman habiri. ltalyanların mısıra kar 

tayyarelerinin dün yaptığı ha şı bir taarruza hazırlandıkla· 
va nücumlarında liususi bina rını, son günlerde Mıs•r hudu 
)arın çolc hasarata uğraması duoda fazlalaşan hava taarruz. 
na rağmen, hücu.11 evvelki· farının Öuna işar~t sayılaca· 
lere msoe en ... liaftf geçmıştir. ğını yaziBa~t~dır. ıtalyanların 
Çıkan yang'lttl•r ıüratle söndii Trablusla ıKı ord~!arı v.ardır. 
ülmuştür. Londra mıntaleaaında Bu drdutiırın. sah~.lı. t~kıb ede 
dün 18 ölü 2130 yaralı vardır. 1 rek uıkenderıye uzreıne bir 
Evvelki gec~ki insan zayiatı aktn ya-pmağa teşebbü!. elme-
400 ölü ve 1~00 yMf-'ahya ba· teri muhtemeldir~ 
liğ otrn'!ştur. mıştır. -:D~üti~g-ec-e-,.ln_gı_· ı-iz-ta_y_ 

Berhn 12 A. A.' - Al· yareleri Berlinin halkla m~s 
man tebliği : lngiliz t~yy&re kün mahalleleri üzerine bom 
!eri dün Brük~e.l . cı.~ar.~01 balar atmış, sivillerden bir 
bombalamış 5 .kıııyı oldur· çok kimselerio ölümüne se
müştür. Birçok evler yıkıl • bep olmqtur. ~ 
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P Belediye zabı 

tası talimat 
• 

namesı 

6 
Madde 44 · Her türlü 

duvar ilanlarile ziyalı reklam· 
: lar ve umuma mahsus kapalı 

ve açık yerledeki ziyah zi· 
yasiz, sabit ve müteharrik ya· 
zılar 7evke ve renge uy ğun 
olacaklan gibi bunların üst 
kısroı okunuklı ve düzgün im· 
lah ve güzel hatlı . olarak 
Türkçe yaı.ılacak ve başka· 
lisanlarla olan yazılar bunla· 

rın alt tarafına gelmekle be· 
raber puntolarile tuttukları 
yerler Türkçenin yarısından 
fazla olmıyacaktır . Bu lJBrtla 
ra aykırı şeyler yapmak yasak 
tır. 

Maddi! 45 - Nakil vası 
talarile ve sttir şuretle yapı 
lan s~yyar reklamlar kapu, 
pencere ve dıvarlarda sabit 
ziya i]e veya proj~ksiyonla ve 
bir binadan karşısındaki bir 
yere her ne şekilde olursit 
olsun levha asılarak yapıla· 
cak ilan ve reklamlarda yuka 
rıdaki maddenin hükümleri
ne tabi oldukları gibi bunla 
nrı halkı rahatsız etmiyecek 
şekilde yapılmalan ve lıer· 
halde belediyenin iznirıe ve 
te ınbihlerine uygun olmalsırı 

Cşarthr. 
E-STADYUMLAR VE 

KOŞU YERLERİ 
, ~adde 46- Stadyumiar 

.. ve koşu yerleri Belediyece 
tayin eJilecek fenni ve sıh~i 
şartları haiz olacaklardır. 

Madde 47 - buralarda 
ilk tedaviyi temin etmek üzı:-rc 
Belediyece lüzum gösterile· 
cek bı lcümle sıhhi tertibat 
nlınmı;i bulunacaktır. 

Madde 48- Stadyum ve 
hipodromlarda umumi yer• 
lerde yapılması bu talimat· 
name İle 1 menedilmiş olan 
şeyleri yapmakta yasaktır 

ÜÇÜNCÜ FAS1L 
SEY RÜSEFER,M ÜŞTE· 

REK HÜKÜMLER 
Madde 49- Bel"diyenin 

Nuuıara plakasile muaye 

1 
ne ve ehliyet vesikaları bu
lunınıyan nakil vasıtalarının 
şehir yollarrnda seyrüsefere 
çıkması yasakhr. 

• Madde 50-Nakil vasıt~ 
larını se1>1k ve idare edenler 
Belt:diyenin muaytme ve eh· 
liyet vesikalarını yanlarında 
bu\undurmağa ve zabıta me
murları tarafından istenildi· 

:ğinde bunları göstermeğe 

mecburdurlar. 
Madde 51 - Vesikalara 

bakml\k; sürat yoklaması veya 
araba muayenesi yapmak 
gibi bir sebeple zabata me· 
murları tarafından (DUR)işa 

reli verildiğinde nakil vası· 
taları hem~n duracaklardır. 

Maddt"._52-Y ollarda ve 
meydanlarda iş görmekte o· 
lan seyrüsefer memurları er
•~. sesle,dQ.dükle ziya ve sa 

~ ire İle verecekleri i~aret ve 
bilümum zabıta memurlarınm 
her nerede olur&".! olsun bu 
talimatnameye göre yapacak 
ları ihtara h~rkes ve her tür 
lü nakil vasıtaları derhal 
uymağa mecburdur. 

(Sonu var) 

Liseye tale
be kagıt ve 

kabulü 
Devam ediyor, fa

kat talebelerin ace 

le etm~leri lazım 
Kız ve Erkek liselerine 

talebe kayıt ve, kabulüne de· 
vam edilmektedir. Kayıt ve 
kabul muamelesi 27 eytulde 
sona erecektir. 

Ancak hazı talebeleriP 
hn sene olduğu gibi :kayıd 
v~ kabul muamelesini son 
günlere bıraktıkları Liıe 
idarelerinin nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Bu itiyat çok 
mahzurludur. Çünkü son gün 
lerde yapılacak müracatlar 
muhtemel bazı vesikalarm 
eksik bulunması dolayııiJe 
ka)ıd gününden sonraya ka· 
labilir ve sızıntılar baılar. 
Halbuki erkenden yapılacak 
müracaatlar da • mü· 
nasip vakit bulunacağmdan 
bu mahzurun önü alınır ve 
müracaat eden talebe ekaik 
bulunması muhtemel • olan 
vesikalarını kayıt müddeti 
bitmeden ikmal edebilir. 

Oigr taraftan, parasız sa 
nat okulu imtihanına giren 
talebenin de, imtihan netice 
sinin kendisine tr.bli~ni bek ... 
lcmeden ve ihtiyaten Liseye 
müracaatle kaydedilm~leri 
lazımdır. 

Bunlardan imtihanda mu 
vaffak olmuı balunanlar bi· 
la he-re Liseden ayrılabilirler. 
Ak.si takdirde kayıd ve kabul 

muamelesinin ikmalinden son 
ra açlkte kalmaları mubak· 
kakbr. 

Bu mahzurlara meydan 
vermemek için Li:ıeye gire • 
cek italebt"ılerin bir an evvel 
müracaatleri kendi menfaat· 
leri iktizasındandır. ... ••"' .. -
Rnzv~lt cevap ve . 

rıyor 

Vaşington A. A.- Ame 
rikaıı destroyerlerinin mü
badelesi hakkında hakikati 
söyl"mediğini iddia edenler 
tarafından maruz kaldıği ten· 
kitlere karşı Ruzvelt beya
natta bulunarak bahsi geçen 
mübadelenin muhtelif gaz~

teciler toplantısında haber 
verildiğini bildirerek d.emiı· 
tir ki : 

- Biitün reıml veıi~alar 
neşredilince, tenkitlerin mia· 
duıdan evvel yapıldıkları gö 
rülecektir. Hariciye Nezare
tinin bu vesikaları 10 ıene 
ıoııra neşretmek kararında 
olduğunu zannediyorum. 
Toplar ve destroyerlerin eaaı 
silahlarından maada hiçbir 
techizat anlaşmaya dahil de· 
ğildir. 

lngiliz ve Al
man tayyare

lerinin 
Karşılıktı bombar 

dımanlan 
Berlin 11 (a.:;t.) - İngiliz· 

lerin Almanyaya karşı yaptığı 
büyük taarruzlar hakkında 
D.N.B. Ajansı şu malumatı 
vermektedir: 

Dün gec,,ki taarruzlarm 
başlıca hedefleri Şimali Fran• 
sa, Belçika, Almanya ve bil· 
haıasa Berlin olmuştur. Atılan 
bombalar gayri askeri mm· 
takaiara düşmüş yalmız bu ber 
rak gecede yapılan hücumda 
bazı hastane. otel ve binalara 
isabetler vaki olarak yangınlar 
çıkmış ve bu yangınlar sürat· 
le söndürülmüşfür. Bir raset-
hane yanmış bazı sanat eser
leri tahrip edilmiştir. Berlinin 
merkezine isabet eden bom· 
balıudan 5 ölü ve birkaç ya• 
ralı vardır. Biri dafi batar
yalarımız tarafından olmak 
üzere iki düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Bu taarruzlarda halkla 
meskun olan yerlere ve ticaret 
mahallerine vaki olan isabet· 
lerden başka enternasyonal 
bakımdan ehemmiyeti haiz o 
lan Alman mühendi~l~ri birliği 
yanmıştır. güzel sanatlar aka· 
demiıine, bir hastaneye, Ray
hiştağa, ve zafer abidesine 
isabetler vaki olmuş ve tah· 

ntakya-Süı1egdige arasında 
Antakya ile Süveydiye posta merkezi arasında her Ai"Ulllı..ı 

gidip gelmek şartile posta sürücülüğü 3 9 94 ) tarihinde 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 18 9 940 ~arihine mütt' 
difÇarşamba gü11ü saat 11 de Ant~k~a P. T. T. Müdöt-' 
lük binasıl\da yapılacaktır. Müteabtıit kati teminattan ..... -. 

1 

ka arttırma, eksiltme ve ihale kanununun on yedinci ..-.ı~ .... 
desindeki esaslar dairesinde 503 liralık kefalette vere· 
cektir· Ayhk muhammen bedel otomobiı60 hayvan 24tir 
dır. Muvakkat teminat 45 ve 21.60 liradır. 
. İsteklilerin iyi huy sahibi olduklarına, namus ve haf 
sıyete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis veya <' de 
recede cezayı ica.p ettirecek bir fiille mahkum buluııı11• 
dıklarına ve ?ereci iktidarlanna itimat olunur takımd 
olduklarına . daır ve.sikalar gö:;termeleri okur yazdr o\ın 
yanların noterden musaddak bir vekaletname Ha ok 
yazar hirer vekil bulundurmalan lazımdır. 

Eks~ltmeye iştirak etmek ve şartnameyi ğörmek is 
y~rıler1!1 .yukarıda ~.azılı vesaiki ve muvakkat teminatır 
rıle bırlıkte lıer gua m~sai saatleri dahilind~ P. T. 1 
müdürlüğüne müracaatleri ilan olunur. 

Antakya~ ile Reyhaniye arasında 
Antakya iıe Reyhaııiye posta merkezi arasA d 

g~n gidip. gelmek şartile posta sürücülüğü 2,9~4a0 tar 
hınde eksıltmt:'ye çıkarılmıştır. Eksiltme 17 9 940 t ·hiO 

·· d.f S 1 ' ' arı 
~usa. ı a ı günü saatl lde Antakya P.T.T. müd" 
luk bınasmda yapılacakur. Müteahhit kati teminattaı 
ka arttırma, eksiltme ve ihale kanununun ~on y d' ·

1 

-

d 
. d k. 

1 
d . . e ıncı iP 

esın e ı esa.; ar arıesınde beşyüz liraıik kefal t t 
reccktir. Aylık muhammen bedel 75 Jira mu e kke t 
minat 67 ,5 liradn. va 
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isteklilerin iyi huy sahibi olduklarına, namus ve ha·-·--' 
yete dokunu~ cürüm. ve bahusus ağır hapis vaya .. ~ d 
cede cazayı ıcap ettırecek bir fiille mahkum bnlunma 
!arına ve derecei iklidarlarına itimat olunur tttkımdan 
duklanna dair vesikalar göstermeleri okur yazar ol..,,.~ 
yanla~m nott"r.den musaddak bir vekaletname ile okur 
zar bırer vekıl bulundurmalurı lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak etmek ve şartnameyi görmek i · 
yenlerin yukarıda yazılı vesaik ve müvakkat teminatl;ri 
birlikte her gün mesai saatleri dahilindeP. T.T.müdürlÜ 

rip edilmişlerdir. 
Hamburg üzerine yeniden\•--r~--------~ .. .--111!-----~ 

akınlar yapılmış ekserisi ame- Roman9a ı zak şarkt 
le evleri ne olmak üzne isa- l 

ne müracaatları ilan olunur 

betler vaki olmuştur. Macarlara fena ınua ı Heuüz bir anlaş 
lngilin Hava Nezare mele ediyormuş olmadı 

tinin tasrihi Budape~te 11 A. A. - El- Hongkong 11 A.:A. _, 

L d D 
de edilen yarı resmi haber · b' d. d' · t!ı on ra 11 (a.a.) - ün terırı ıl ır ığıne göre, r' 

geceki hücumların ba~lıca tere göre, Romanya hükfıma sa ıle Japonya arasınd" 
hedefi Berlin civarındaki gaz ti, tahliye ettiği arazideki te di Çiniden Japon kıta• 
fabrikasıdı. Şiddetli müdafa· s:satı Viyana kararı hilafıne geçmesi ve oralarda 
aya rağmen hava kuvvetleri· olarak söküp Romanyaya nak üsler kurulması için ya 
miz gec~ yarısına doğru bu )eylemiş, bundan başka Ro· ta olan müzakt-reler da 
fabrikayı bombardıman et• manyadaki macarlara fena etmektedir. Bu hususta -
mişler ve ıid<letli infilaklar muamele etmeye başlamıştır anlaşma hasıl olduğu b• 
eşidiloıiştir. Macar rnehafili, Romanya· d k 

Alman bava taarruzları a çı an haberler teef nın bu tanı hareketinin iki ~- .... 
dün sabah Londra üzerine etmemiştir. Hindi Çini 

m~mıeketin müstakbel müna· J ve diğer mmtakalara tekrar matı apoıı talepleriniıı . 
sehah üzerinde çok fena tesir b ı· · V tı~ edilmiştir. lngilterenin şark u ıi ıçin işi hi:kanıe 
Yapacağını söylemektedir. ' kl · ıı 

ve şiıMalişarkiıindeki bnı şehir- tayzı erıne rağmen 111 
lere bombalar atılmış 4 ev Macari.stana geçen vemt:t göstermektedir. 

yıkılmış ve bir mikdar yaralı arazideki Roıtıenler Afrikada ha"' 
kaydedilmiştir. Budapeştt~ 11 A. A. - Trn muharebeleri 

Uğledcmsonra bulutlara silvttnyada i:,ıgal edilmekte J 
giılenere-k Londra üzerine Kahire 10 (ıt .a.) -

olan arazide dolaşan Macar l' b k d · 
gelmiye nıuvaffalıt olan düş· ız ava uvvetleri iıll 

Başvel<ili, ekatliyt'ltlere ay .. eıı d (M b ... 
man tayyareleri zannedildi- re e ı usavva) yı o ... \ıtacarlar gibi muamele ecii· l d 
gıne göre yalınız ke- h mış ar ır. 7 eylülde 1 

leceği, dil ve bar~ ususun-şif uçuililları yapmakla iktifa Somalisine hücum ederi 
y da hütün haklara riayet olu- d etmişler ve hiç bomba atma• yareleriıniz toplu hal ~ 

nacağın1 söylemiş fakat buna k mı•lardır. Londrada verilen kaladığı otomobil 
Y mukabil kendileriııden tam 

elarm 8 buçuk 1aat devam rini yakmlştar. 28 ıajll 
ve mutlak bir sadakat iste· etmiştir. . f bombalaııan otomobil 1 

Geceki bombardımanda mRış ır · l l nın tamamiyle harap 
0 

düşman tayyareleri ilk 6 saat omanyada gene m~şahede ediımıştir. 
zarfında hedeflerini bulama· ~aı tekaude sevkedildi n:an tayyareleri düıı 
mışlardır. Daha ıonraları Bükreş 10 (a.a.) - Gene· faya hücum etmi~ 'l/e • 

· bombalarını gelişi güzel ve ral Antonesku 11 generalla mızın müdabelesindell fc' 
Bu gece h~def tutmaksızın a t_mış~r. bir amir alı 1 ekau de sev ketı~ İş 1 kaçmışl•rd ır. Su~an '~ 

N 
'b Bır şehre bombalar duşmuş tır. Bunlar orduııuıı manevı· veyş kau.lı üzerın• d b 
O etçi Eczane bir baıtane ve birkaç ev az yatırı~ bozmak ve nüfuzunu tayyareleri hücum teşe 

_.•H•iıip•o•k•ra•t•E•c~za-n•eı•i•d•irli.•ıl hasara uğramııtır . Senpol kli- kırmak ve ordunun vakarile d~ uulunmuştarsa d• d 
, !ÜN DÜZDE ıesi yakınına düşen bir bom· kabili telif oımıyan metodlar· rımız t f dırı tıır 
" ba yangın çıkarmış fakaıt rüz· la mevkilerini yükseltmek cü mi 1 ;.rJ 

1 1 

Buiünden itibaren 
GÜZE.LL~R RESMlGEÇlrl 
Pek yakında : Saray konıe· 

ri ve fürkçe Yalmu Ali 

k · · ·k ·· 1 · l · h d'I · · şer ır. aarın a ıı ııtı amf.:tten es· rum erıy e ,ıt am e ı mıştır. ---· .. 
meıi yüzünden kliıeye hiç Generallar arasında 111eskiden ' Neşriyat ~u.dıJ~ll 
bir basar olmamış hatta cam· harbiye nazırlığı yapmış olan ~ Setim çı-.. LE.~'fl 
lan bilıt kınlmamlfbr. tanınmış şahıs!ar da vardır. C.H.P.ınatbilaıı A 


