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:~.·Hava Kartallarımız· Geligor 
~: Filolar Pazru günü Ankaradtın hareketle 

1
;

0 büyük bir t'frnege çıkacaklar 
ııt '\nkaradan Adauay:a gelecek olan Hava ~artalıarımız Adana 

11• dan sonra Gaziantep, ~araş,Kilis,Malatya,U.rfa, Kayseri,lskende 
run ve Antaky,ayı da ziyaret edecek 

s zafer bayramına ış· lumata gore, 15 eylul pazar vetle tahmin edilmektedir. 
etmek üzere Hat.fa ge· günü Ankaradau hareket e• 

Hava Filolanmızm ~ " Aldı~ mütemmim ma 1 semalarında görünm~si kuv· 

et lderini evelce yazmaş bi· decdc olan tayyare filoiarı· FiloJarımızla beraber bir 
ri· lre ~r?g~aaırla: yap1l~n DAZ ilk merhale oiaraic Ada· paraşütçü kafilesi de gelmek 

ııe değış1ktikler dolayısııe yıraa relecek ve. buradan tedı"r Par ··t ··ı · ·z lsk · · b" .. dd · a~u çu erımı en 
ur ıtyaretin kısa " mu et Maraş. Gniantep Kilis Ma· derunda v- Antakyada 'pa· 

tı tehir edildiğini de bild;r tatwa l Urf K ' · ·ı ·· ı -1 "b J • ·§fk ., , a, ay.st-rı, sken raşut e at ama tecru e erı 
1 

• derun ve Antakyayı ziyaret yapacaklar ve· havacılık ha~ 
Dün akşam Tür.k hava edeceklerdir. kında halka konferanslttr ve· 
Umu Başk.anlıjmda reaml Yıtfardaoberi hasretini recekl~rd\r. 

· . _ _. b. L a a a 

kanılara gelen bir: <telgraf çektiğimiz Hava Kartalları· 
na filo~r.~mızm 15 '!"t ttmzm Halayı ziyaret giinü 
Pazar gunu cenup Yıl~ 1 kati surette befü olm m lcl 
erımı~e ır'blrneye çı.-a berabt'r CA ıP_-'- bi h fta . . . , .ua r a ya 
~ tebşır~ımektedir. . . kadar filolw-ımuıuı H1ıay 

rayyarelerimizi şehrimiz 
de ve lskenderun:fa karşıla· 
mak için hazırlıklara başlan· 
mıştır. 

1 lt.K. balosu Milli piyango 
hasılatı Üçiirrcü keşide Ada 

lspangaHa
riciye NazU:ı 

824 lira tuttu 

Geçen 30 ağustos Zafeı: 
ramı günü ak.şamı Tarizm 
tı bançesim:le Türk Ha•• 

mu menfaatine ver.ilen gar 
Pattinin safi hamin 824 
97 kuruş 1atmuş ve::para 
den ~arti Komitesi tara

n ~ r:um audığma yat~ 
•( lf1ır. 

,ı~ Vali Muavini geldi. 
~' 
1b' l5l'giin izinli olarak lzmir 
~~ lstanbula gitmiş olan Va· 
yP llluavinimiz A1cif lşcan dün 
' lın şehrimize gelmiş ve 
t başlamıştır. 

.Dün de haber veordiğimiz 
ı, bir hafta mezun bulu· 

Valimizin gaybubeti müd 
· · ce ,,·ekileti Akif lşcan 

caktır. 

na.da yapılacak 
Milli piyangooun üçüucü Berline davet edildi 

t~r!jp üçüncü keşideai 7 bi· 
rir\ci teşrin . 940 paurtesi 
günü Adana atadyoawnda 
apdacakbr. Bll buauıta Ada· 

nada 'şimdiden lrazırhklara 
başlanmıştır. 

GümTcüklerde 
Ecnebi yoJculara 
kontrol i~ kolay 

laştınlacak 
Ankara - Gümrük ve in 

hisarlar vekaleti ecnebi yol· 
j<:uJarm gümrükte tabi olacak 

Berlin 12 A.A.- Alman 
hükumetinin daveti üzer.ine 
lıpanyol Harici}'eNazırı Y .. 
kıod. Almanyaya bir Myabat 
yapocak ve birk&ç gün Al· 
maoyada-,kalacakhr. (NalU'.lll 
Hitler tarafından kabul edil 
mesı muhtemeldir. 

Kano.da 
lngilteı:enio yaoıbapn 

da harbe devam 
edecek 

Jarı muameleler için bir tnli Ottava 12 (a.a.) - K-ana• 
matname hazn·Iamış, gümrük da ~-Hşvekili Makkenzi King, 
lere göndermiştir. Tatbikirn~ İngilız Başyekili çörçile bir 
başhinılan falimatname ile ec telgr.af çekerek Kanada mil· 
nebi vapur yolcularına yapı· letinin İogiltereye. samimi !O.Su· 
lan muamt"le)er aı:altdmalcta rette müzahir ve bu müthiş 
ve kontrol işleri kolaylaşbnl anlar.da ooun yambaşmda 
maluad:u-. Bilh•N yoleu H• bub•nJDAlda müf tabir elduğ11• 

,, Qf ag-Seghan lonunda bu1uaaca1c eC'nebi nu bildirmiştir. 
!\ Jisanlarmı bilen memurlar yo KAN ADADAN 1NG1L TERE· 
ahak.alarına bazır·ı colculara Türk kanıınlarından YE GÖNÜLLÜ AKıNı 

lık başladı bahsedecekler ve bundan Ottava 12 (a.a.) -- lmpa• 
1 v sonra gümrüte aneditmemiş ratorluk pilot yetiştir.me planı 

e· \ıı6~keteTrı Hb~l~iBn~le buAlu· ~şya bulur.Jaraa kaçak maar mucibinçe Kanadada hazırla· 'ı 
e en ~r ıyesı o ge S· melesi yapac kl :d ll4D ilk :tayyareciler. bu. ay~ 

IA' lltıhğı dünden itilıareıı Şimdı"v '--~-ar. ~r. 1 __ ,. ~l'k k 1 e ~ı: ıse 1U1Mm· nuoda imıı:.aratorluk ord&lllD! r ~. 1
• .. ışlasma taşınmıştı~. larımız izah edilmeden arzl' nailiilsak edecekler.dir. Şim· 

~ "l~~' gune kııdar da gençhk d" · b l d dı"ye ka•.Lr ya•·'--'-rın -~L~ 'I ~"'t . l;i 
1 

ıtmemış eşya u unursa er • •U...aM 1111&'\. 

' ~İt aynı naya yer eşe· hal kaçak muamettıi yapıl- dHı 12 bindir. Haftada 1-00 
Lı • ı~- · 1.ı· t,!.i kabul olunmaL.A.......ı_.. 

1, "- '111ıb ld N •• tnaina IU\. ll..lf awau ... , 
. 1~ " er a ı 0 ı rmı:• gor e, t!!!m!l!!!!!!!!!m .. R!!!l,l!l!!!l!l!!!l!l!!!!f!!!!l!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IB!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!mll!!l!!!ll!!!P 

. ~ '"- Ha.tay müsabakaları -i.L.. ı~~ l.;. J 
, ~"ftitarrna başlanmış ve SiUTlUU UlC K.llpllnQll gazete 
\~ '~m "Saat 18 de beden 
~e~ı heyeti idaresi asbaş• 

rıyasetinde toplanarak 
~ııı ;•ını teşpit etmiş ve bu 

O nda Seyhan- Hatay 
\lll •la~riç;n bisiklet, at· 
~1- Ve gureş ıeçme müsa· 

•1 lıazırlımıştır. 

Tan, Tasviri efkar ve Haber . gazeteleri 
birer hafta müddetle tatil edildiler 

lmnbölda çıkan Tan, 

Tasviriefki.r ve haber gazete 
leri, VelciJler heyetinin icara· 
rile ve birer hakW miiddet· 

le tatil edilmişlerdir. 

Yücel mecmuası da bili· 
müddet ve Vekiller Heyeti• 
kararile kapahlmıştır • . 

Amerika Cüm
lıur1eisi 

cHarpten nef ıet ede 
rim, diyor 

Cuma 
-~:ÇELENK. 
~~riyat Müdürü 

_ DA 

Bulgaristan 
Musolini ve Hitle
re teşekkür ediyor 

Sofya 13 A .A.- !Alman 
Ajansının biıd!rdiğine göre, 
Bulgar Başvekili Filof, Dob-

Vaşinfton 13 (a;ıa.) -Dön ruca anlaşmasının imzası mü 
bir autuk~öyliyeo Amerika ' nuebetiJe Hitler ve Musolini
Cümhurreisi R.u&vdt oıı:cümle 1 ye birer teşekkür telgarafı 
dumjşdir ki: 1 çekmiştir. 

•- Harpten htır zaman· 
dan ziyade nefret ediyorum. 
Môharebenio sahillerimize 

sirayet e~memeai için son hadde 
kadar elimden geleni yapa· 
cağım. Ecnebi memleketlerde· 
ki muharebelere iştirak et·· 
mek istemiyoruz. Bize karıı • 
taarruz müstesna olmak üzere 
yabancı ülkelerde harbetmek 
için allkeri kıtaat, deniz ve 
hava kuvvetleri gPııdermek 
arzusunda değiliz. Amerikan 
milleti yeryüzünde etrafa sal
dıran azgın kuvvatlere karşı 
en iyi mödafaa'1arzarun çok 
~uvvetJibir hazırhktan: ibaret 
olduğunu pek ali biliyor. 

t Eski Romen Kralı 
ispanyada 

Madrit 13 A.A. - Por· 
tel<izd~ ikamet :t:tmek üzere 
seyahada çıkan E~ki Roman 
ya Kralı Karol dün Barselo· 
ya gelmiştir. Oradan Porte· 
kize gidecektir. 

Transilvanyada 
Budape~te 12 A.A-Dün 
Öğleden sonra Macal' hü· 

kumet erkanı, Macaristana 
iade edilmiş olan Transilvan 
ya arazisine müteallik mühim 
ve -:müstacel işleri müzakere et 
mek üzere toplanmış. Baş· 
vekil Kont Teleki bu toplan
tıdan sonra tekrar Transit· 
vaayaya hıu:eket eylemiştir. 

ı· r;:••:z••. ' ···-··-··---"' Tabiata hakim olmasım bilmeyen milletteor, var-• lıklınnı koruyamazlar. Hava kurumu Türk havalarının l 
.C ?aki~iretmi tide tu~k için çalışıy~r. Kurumun bu >+ 
.+( ıdealınr tebaklcuk ethrmek için ona aza olalım )t 
- --=-- ~------ - - --- ~ . -· 1 "· 

EN SON DAKiKA 

Almanlar 
FRANSADAN HER GÜN 
lçlN 20 MILY0N MARK 
iŞGAL MASRAFl • İSTi

YORLAR 
Vişi 13 A. 'A. - Hav11 

A;anmnn bildiTditine göre 
işgal ordmunun maft'aftan 
baklandaki kamm y.nn res• 
mi ·ceridede intipr ed~ek· 
tir. Bu masrafl81't karşılamak: 
iizere devfetle Fransız ban• 
kafan arasında 50 mifyar 
Manchlt bir avans anlaşması 
yaprhmştr. 

AJmanhlr 25 Hazinm\ian 
bugiMc kadar geçcır"günlerin 
her biif için !O mifyon Mark 
jşgif masrafı •te!tiit etmişler• 
dir. 

Hol anda 
Hiııdistanı 

Jngiltereye 58 tay 
yare hediye etti 
Londra 13 A.A.- Ho

ıaada Hindi~lalıı İngiltere hü 
kametine 40 avcı,18 rnuba
rebe tayyaresi hediye etmiş· 
tir. Kraliçe Vilhelmina gön 
derdiği bir mesajda bu tay• 
yarelerin İngiliz kuvvetl~ri)e 
teşriki mesai etmek üzere tak 
dim edildiğini yazmakta idi. 

lng'1iz Kralı buna ceva· 
ben şu telgrafı çekmiştir. Si· 
zei>ütün İngiliz miHeti namı· 
na derin teşekkürlerimi ar-
zederim 

150 Alman 1 Kabir~~!~~~~- Neıre· 
tayga•esi dil~~ bi resmi tebliğe göre, 

•• ! lngıl~z. hava kuvvetleri Kenya 
LONDRAYA HÜCUM j arazısıııde yaptıkları bir uçuş 

ETTi VE POSKORT.OLDÜ 
1 

esnasmda düşman toprakla· 
Loııdra 13 A. A. - İngiliz r~na 300 kilometre girmişler· 

Hava Ne lstiAbıaHt Nezueti.· ı dır. Bu esnada birçok bom .. 
nin tebJiii: illin dü..-ıı avcı 1 balar atmışlar ve ağır 
ayyareleri fifakatinde 1.SO 1 hasarat verdirmişlerdir. 

b~~~ ia~yue~le İa· l . 
gİlhre uzerıae ltir akın,..... Bu hususta alınan mü tem· 
tır.. Aıvcaı;t.,yasew.imizia tid -;un malumata nazaran düş~ 
datJi 11111~ ıdiifmaa man 56 ağır bombardıman 
kuvvetleri hot-..,ü~ye 22 avcı bomhardtman olmıık 
tişeal~ +.dttdİ611iş wc.bun j ~r.e 78 tayyare kaybetmiştir. 
lana bir --.: M.,...e,.rtuı: / Pılot zayıatları da en az 250 
·na.bdartallipı~lmittir. . dir. 



-
Belediye zabı 
tası talimat 

• namesz 
7 

Madde53- Nakil vasılatları 
mn du acakları, ynvaşlıyacak 

ları, gidecekleri veya gidemi 
yecekl t>ri yollar hakkanda be· 
!ediye lenbihlerile ilan edilen 
ve edilec'!k elan hususlara 
aykırı hareket etmek yasak· 
tır. 

Madde 54 - Nakil va~ıtala 
rı veya hayvanlarla şehrin 
yol!arında ve meydanlarında 
tecrübe ve lalim yapmuk ya· 
saktır 

Madde 55 - Nak\l vcasıta· 
lara birbirlerinin önüne geçe 
cekleri veya arkaya kalacak 
!arı dlıracakları veya geriye 
dönec kleri zaman bunları 
sevk ve idare edenler nıutal 
olan kol, Sl'S, korne ve saire 
isaretle rile önlerinde yanlarm 
da ve arkalar ındakilerini ha· 
berdar etmeğe mecburdurlar. 

Madde 56 - Nakil vasıta· 

larını kullananlar yol üzerin 
deki yayalara gdmekte olduk 
letrını boru, ses ve saire ile 
bildirmeğe mecburdurlar. Ş~· 
bir içinde resmi ve sefaret 
arabaları hariç klakson çal· 
mak yasaktır . 

Madde 57 - Nakil vasıta• 
larınm kornalarını lüzum yok 
ken ve)'~ liizumilndan fazla ola 

rak öttürmek, kırbaç çatlatmak, 
akordu bozuk vey alışılma 

mış sesler çıkaran kJrnalar 
çalmak yasaktır . 

Madde 58 - Her ne şekilde 
olursa 0 1sun nı.kil işlerinde 
kullanılan hayvanla ı·ın şehir 

içinde dört nala kaldırılmale 
rı yasaktır . 

Madde 59 - Şehir içinde 
yaya koşuları yapmak beledi 
yenin izine baglıdır. 

Madde 60 - Birbiri arka 
sından giden nakil vesıtaları 
rım bozukluk falan gibi bir 
sebeple ani olarak durdurul· 
duğuııdan, çarpışmanın öniı 

alınmıyacak bir derecede bir 
birlerine yan aşmak yasaktır. 

Madde 61 - Yaya kalda· 
rımlaruıın yanından geçen ncı 
kil vasıtaları, hu kaldırımla· 
ra hiçbi r veçh;ıe temasları ol 
mıyacak kadar açıktan geç~ 
caklerdır . 

Mad 3e 62 - Tamamı veya 
bir kısmı yerde sürüklenmek 
sureti le eşya nakli yasaktır. 

Madde 63 - Nakil vasıta· 
laranm, yı.iri.tyüşlerinde yollar 
d ıki su birikintileri veya ça 
ınurları etrafa sıçratrnaları 
yasak tır. 

Madde 64 Kazaya uğra 
mak ve saire gibi herhangi 
bir sebeple hareket edemiye 
cek bale gelmiş olan nakil 

vasıtaları en kısa bir zaman· 
d!.i münasip bir yere çakilerek 
seyrüseferi güçleştirmelerine 
meydan verılmiyecektir. Bu 
gibı arabaıarın boıuldukları 
yerlerde veya duraklarda du 
durulmaları yasaktır. 

(Sonu var) 

Dünkü hava 
muharebele

rinde 
9:.t Alman tayya· 
resi duşürüldü 
Londra 13 A. A. - Bu 

gün Londrada ilk alarm işa• 

reti 16,15 te verilmiş bun • 
dan sonra Londra şehri be• 
şinci defa olarak Aıman tay 
yarelcti tarafından bomba ' 
lanmıştır. • 

Dünkü bava muharebele• 
rinde Almanların 89 tayya· 
re kaybettikleri reımen bil· 
dirilmektedir. 24 İngiliz :av· 
cı tayyaresi kaybolmuş ise 
d~ bunlardan 7 tanesinin pi· 
&otları sağ ve salim olarak 
kurtulmuşl.srdır. 

Bu geceki bombardıman 
esnasında da birçok siviller 
ölmüş ve yaralannuşhr. Fa· 
kat bu zayiat, evvelki dört 
geceden herhangi birinin za 
yiatmdan daha azdır. 

Londr4 13 A. A. - Dün 
ve dün akşamki Alman ha· 
va hücumları kamiı~n tarde· 
diimiştir. Tabri~at hakkında 
henüz rapor gelmemiştir. 
Dün düşürülen Alman tayya 
relerinin sayısı 92 yi bulmuş 
tur. 

Alman tebliğine 
göre vaziyet 

Berlin 12 A. A. - Al
man resmi tebliği : 

İngiliz tayyareleri 11 ve 
12 eyliil gf!ceai ıimali Al· 
manya ile birçok tehirleri 
ezcümle Hamburg, Brem 
ve Berlinin halkla meskun 
mahallelerini bir kerre daha 
bombardıman c:tmiş, yangın 
vt- ;nfilak bombaları atmış • 

" 'tır. Birçok yangmlar çıkmıı 
evle-rde ve bahçeli evler 
mahallesinde balftr kaydo • 
lunmuştur. 

14 ölü 41 yarah vardır. 
Alman tayyarel~ri dün 

gündüz ~~ gece Loodraya 
karşı hücumlarına devam el· 
miş, yangmlarla aydınlanın 
dok lau, liman tesi ıatına, 
gaz ve elektrik fabrikalarma 
bir silah f abrikaııına ve bir: 
baruthaneye ciddi 11iaabetler 
vaki .olmuştur. 6 Tayyare 
Hangarı ile Viktorya petrol 
deposu tahrip edilmiı' gece 
Liverpola, ce.ıubi ve mer· 
kezi İngiltere aabili ii&eria· 
deki diğer liman teailabna 

YFNIGt'JN • 

Manş 
sahili erinde 

' 
1Gümrük evlerı 

lJaptırılacalD. 
Romanqada 
Şimdide bir Alman 
akaUiyeti ınesele 

si mi? 
topçu düellosu Hatuy Nafıa müdürıüt·"~~ l'Wlıı .. -= 

Bükreş - Röyter: 
Londra 12 A. A. - Dün den: 

Romanyanın bundan sonra 
karşılaşacağı siyasi meseleyi 
Banat eyalati meselesi teşlril 
edeceğine dair şimdiden e· 
mareler mevcuttur. 

akşam Luvr mıntakasına tay 1 - Ceı lup hududunda A 
yare hücumları yapılmış ve dilft""de(5) Akçakoyunluda ( 

Banat eyaleti, merkezi Av· 
rupanın en zengin mmtakam· 
dır. Bu mıntaka ahalisinin 
ekseriyeti, Alman menşein· 
dendir. Bu bölge, asırlar· 
danb~ri, cenubi şarkı mmta
kasmm stratejik anahtarını 
teşkil eder ve buradan Al· 
manya Avrupanın cenubu :Jar 
kiwini ekonomi bakımından 
kor.trol ~debilir. Bu mıntaka 
daki Alman ekalliyeti, aylar 
danberi muhtariyet istemek· 
tedir. 

bu hu hücumu Maoş sahil· · Karkamışd ı (3) Çobanbeyde 
lerinde Alman bataryalarının (2) Mürşitpmıuda (3) ki celll 
saatlerce siiren bombardımanı (15) ndet portatif gümruk 'J 
takip etmiştir. mur evleri i ıışaatı kapalı zari 1 1 

Bir kaç kişi ölmüş ve ya· usulile eks iltmeye konuhnllş 
ralanmıştır. tur. 

Kale limanı şidde-t 2 - Eksiltme 27 eylUI 94' 
le bombalandı cuma günii saat (10) da An 

yada Nafıa müdürlüğü odt 
Londra 12 A. A .• - Ha

va Nezareti istihbarat büro· 
sunun bildirdiğine göre Kale 
limanı şimdiye kadar maruz 
kaldığı hücumların en büyü· 
ğüne uğramıştır. Gün batar· 
ken b~şlıyan bombardıman· 
lar evvela limana tevcih 
edilmiş ve 3 saat sürmüştür. 
Havuzlar ve gemiler ağır 

topçu ateşine tutulmuş; bom 
bardıman tayyareleri de mav 
nalan bombalamıştır. 

Buloni liınaıııııda bulunan 
Alman gemileri dı~ sabaha 
kadar bombalanmışhr. 

Fransız- Alman hca 

Sanat meselesi, gittikçe da 
ha ziyade Si:det meselesine 
benzemektedir. Bu meselenin 
Urta Avrupanm en hayati me 
selesi haline gelmeıi müm
kündür. Bu zahire Kmbarıııa 
bu stratejik anabt1ra ihtiya· 
cı olan Almanya, bizzat ken· 
di.sinin verdiği garantiyi, bu 
mıntakada ihlal edebilir. ret anlaşması 

ROMANY ADA UMU· Paris : 12 (a.a.) - Alman 
Mi AF iLAN EDiLDi Ajesnsının bildirdiğine gör~, 
Bükreı ll A.A.- Romen agustos 1940 sonunda biten 

BaıvekiJi General Antones Fraıısız ticaret anlaşmesı 31 
ku, Devlet Reisi ııfatile neş birinci kanun 1940 a kadar 
rettiği bir beyannamede Siya temdid edilmiştir. tP.mamile 
Iİ cürüml~r dölayııile Eski değişmiş bulunan halıhazır 
relim tarahlidan mabk6m şaraiti ;çinde uzun vadeli bir 
edilmiş olanlar hakkında umu· anlaşma yapılması muvafık 
mi bir af ilan etmiştir. görülmemişti r. 

Biikreı 12 A.A.- Gene· lNGILTERE İLE JAPON 
ral Antonesko ikinci bir be-~ YA ARSıNDA TELSİZ 
yanname ite memlekette anar MUHABERESi YOK! 
şi temayüllü gruplaı ın tesiri Tokyo 12 A.A.- - Domei 
altında kalınmamasmı talev Ajansının bildirdiğine göre, 
ederek memlekette sükunet Japonya ile lng:ltere ara3ın 
ve intizama ve enerjik bir daki telsiz muhaberesi bu sa· 
idareye ihtiyacı olduğunu 1 bahtanberi kesilmiştir. 
ıöylt'miıtir. r' lsviçre endişede 

BıR ROMEN HEYETi Bern 13 (a.a.) - Alman 
MACARıSTANA GlDıYOR 1 Ajansı bildiriyor: 

Budapeşte 12 A.A.-Tran İsviçre Federal Meclisi 
ıilvanya araziıinin lf!rki ile fevkalade bir toplantı yapa· 
alakadar meseleleri hallet· rak İsviçrt-nin bugünkü du-
mek üzere bir Romen heye rumu v~ hükumetin takip 
ti yarın Budapeşteye gele· 'edeceği siyaset hakkmda ınü-

'-t• him müzakerelerde bulun· ce" ır. 
Malum olduğu üzere 

Tr.ınsilvanyanın Macarlar ta
rafından işgali yarrn bitmek 
tedir. 

muştur. 

Meksikada mecburi 
askerlik 

_Meksiko 12 (a.a.) Res· 

sında müteşekkil konıisyo 
yapılacakt4 r , 

3 - lisleyenler hususi şa 
nc;me ile proje ve 
keşfiyeyi (93) kuru~ 
mukabilinde Hatay, Ant 
ve Urfa Nafıa müdürlükle 
den alabili:ler. 

4 - Bu işin kt-şif bed 
(18637) lira (50) kuruştur. 

5 - Mnvakkat teminat (1 
91) lira (81) kuruştur. 

6 - T.ı liplerin ihalerlen 
ak sekiz ğün evvel bu işe 
zer inşaatı başardıklarına 
ir evrakı müsbiteierile birlı 
te Vilayete müracaat eder 
alacakları ehliyet vesikası 
2490 sayılı kanuna uygun 
larak haııdıyacakıarı teki 
mektupla rıni ve bunlarla · 
tikte teminat mektup veya 
buzlarını ve ticaret odası 
sikasını ihale günü saat 9 
kadar komisyon riyaseti·-....__. 
makbuz. mukabilinde vere' 
ceklerdir. 

Postada olan 
kabul edilmez. 

55 kalem er" Y 

zakalınaca 
Maarif müdürlüğünden: 
1 - Türk Maarif Ce 

yeli talebe pansiyonu if 
muhtelif cinsten 55 kalem 
zak 10,9,940 tarihinden iti 
ren 15 gün müddetle a 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Erzakm mubamlll 
bedeli yekunu 1325 lira 1 
kuruştur. 

3 - Münakasa 27 ,9, 
cuma günü saat 11 de r.4-' 
rif müdürlüğünde yapılacalr 
t ı r. 

4 - Talip olanların ,_ 
bammen bedelin yüzde ?bu 

nisbetindeki muvakkat te 

da hücumlar yapalmııtır. ı•----------• .,mi gazete 18 yaşından 45 ya· 
şma kadar herkes için mec· 
huri askerligin ihdas edil· 
diğini ilan etmektedir. 

nat akça•nnı Ziraat Bao 
veznesine yatırarcılr mak 
alınması ve ihale günü ·-. ..ıı 
rif müdürlüğüne müra~tl"".I 

Taymis nehri manaabında 
muharebe tayyareleri bir İn
giliz gemi kafilesine hücum 
ederek bir torpido muhribi 
ile 4 şilep ateşlemiş, diter 
iki şilepe de bombalar ısa · 
bet ettirmişlerdir. 

Londraya yapılan bava 
hücumu esnasında ıiddetli 

hava muharebeleri olmuş ve 
muharebelerde 67, Almanya 
sabitleri üzerindeki mubar& 
belerde de 13 ki ceman 80 
logiliz tayyaresi düşürülmüt
tür. Buna mukabil 20 Alman 
tayyaresi kayıptır. 

Bir Alman deniz.ıtl ge
misi yeniden ceman 40 bin 
tonilatoluk lngiliz ticaret ,e 
mw balırmııtır. 

Sikiyetler 
Uzun Çarımın ortasın· 

dan Saka hamamına giden ıo· 
k•lctaki n:anzara \:Ok çirkin
dir. Burada pialik ve koku· 
d•n geçilmemekte ve köşe 

.. Aft) 1 W7 ... 

Bina numaraları 
hakkında 

bqıarı ideta bir bela v azi· Belediye Riyasetinden: 
feıi görmektedir. O civarda Şehir sınm dahilindeki 
oturan okuyucul,.rımız bu bilumum ebniye ve dükkan nu 
balJerı şikayet ediyor ve Be· 1 maraları takılmış olduğu fon 
lediyenin nazandikatini çek· memurluğu tal'.8fındaıı Jbıldi 
memizi rica ediyorlarlar rilmiş olmakla numarasız ka 
Ziver Paşa lznıirde lan ebniye ve dükkan var 

lzmir- t.sk\ Mısır Başve is~ takdırmak üzere Jer hal 
kili Ahmet Ziver Paşa şeh· bel~diyeye müracaat elmele 
ri.nize gelmiştir. Fuarı ziya rı lüzumu ilan olıınur. 

ret eden Paşa, gittikçe yük· Bu gece 
aelen ~u eserin i,tikb~li.nden Nöbe~çi Eczane 
elaemmıyetl• babaetmııtır. Defne E.czanesidir, 

lazımdır. 

5 - Erzakuı şartna 
hergün Maarif idaresi 
görülebilir. 

ilan "' 
Kırıkhanda bir bab --~ ~ , . 

rın ~ icarile Akılliye ~ ~ 
yünde arazi ve zeytini~ ~ 
940 mahsulleri açık ar~t1_1; ~ı 
} a çıkarılmıştır . lıar ol ~ ı 
21 ,9,940 gününe raslay•0 

•' ~
martesi günü saat 11 de; J 

kıflar idaresinde icra ol~ 
cağından isteklilerin 111 \ S 
rac ı.ı atlar1. f""' ~ 

.. .. ~· Neşriyat Mudur&& .A. Ilı 
Selim Çt-:LENJ{f ~' 

C.H.P.ınatbaaaı -AN 


