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~: Taggarelerimizlkenderunda Başvekilimizin tet .. 
r. B.'!sa~ah 20 bine yakin ~uazzam bir insan kik senahati de-
kutlesı tarafından tezahuı atla' karşılt. ı, dı 3 

,
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Emin Ali heyecanlı b ir ııut'uk söyledi - Paraşııtçülerimiz 800 vam ediyor 
rnetreden muvaffakiyetli atlama tecrübeleri yaptılar - • •• 

r~. Bir tayyaremiz öğleden sonra şehrimize gelerek tayyare mey • Doktor Re/ ık Saydam dun 
1\ danında tetkikat yapacak,tektar Iskenderuna dönel~ek l · den Nazil/. • i •k 

Tayyarelerimiz Yann Sabah Saat 8 de z"!''' d .... h 1k1 

1
' a"!e-

Şehrimizde Bulunacak lzm~,~~. A.og~.~ .::m~ler!r. eltı 
Cenup vilayetlerimizde mı, Hava Kurumu ve Hükii· metre yüksekten atlamış v~ vekil Doktor Refik Saydam İzmir 18 A . A. - Baş· 

t ·,. turneye çıkmış olan iki met erkanı ile güzide bir büyük bir muvaffokiyeUe ya· dün buradeki teftişleri esna vekil D'lktor Refik Saydam 
ayy d m·· ekkep fı'lo b t t f d lA ı ş pılan bu atlayış hareketi are en ur · !eye ara 10 an se am anını sında , yerli paviyonlardan dün akşam Nazilli istikame-
Uz, dün de haber ver· kendiierine buketler veril· göklere kadar yükselen .f al· başka lran, : Macaristan, ve tine harekt-t etmişlerdir. İs· 
iı:.· • 'b' b b b t · t' kış tufnnı arasında 3 dakika.· y ısımız gı ı, u sa a saa mış ır. .. ugoslavya paviyonlarını da ta'Syonda Vali Belediye Rei-
,05 de Mersinden lskende· Tayyareler inmeden ev· da sona ermiştir· teftiş etmişlerdir. Doktor Re si, müstahkem me,.-ki komu-
na gelmiştir. vel şehrin üzerind~ turlar TayyareciJerimiz şerefine fik Saydam ecnebi paviyon· tanı Parti ve güzide bir ka-
liatayın Anavatana kavuş· yaparak beyerın:!meler atmış bugün ~ir öğle ve akşam zi· larını ziyaretinde paviyonla· !abalık tarafından teşyi edil· 
asında sonra ı"lk defa ya h lk ı~ 1 l yafeti verilmiştir. ld ğ d ı t• n • ve a 1 se am amış areır. rım mensup o u u ev e m mişlerdir. Başvekil kenuisi· 
lan bu ziyaret, bütün ısken• Filo ile birlikte ge!en Ha· BiR TA YY AREMIZ BU konsolosu ve mümessilleri ta ne lımirde gösterilen sıcak 
tun halkım kadını erkeği va kurumu müfettişi Emin GÜN ŞEHRİMiZE GE- rafından v~rilen izahatı din- ve samimi hüsnü kabulden 

· ~ çocuğiyle tayyare meyda· Ali Yaşın meydadığı kaplı· LlYOR lemişlerdir. Başvekil akşllma mt~mııun olmuş ve İzmirlilere 
lla dökmüş ve meydanlığı yan muıtzzam halk kütlesine Havacılık Dairesi Umum dogru da Belediye Reisi kendi namına teşekkiirü Be 

'4Jlduran yirmi bine yakın köy hitaben:çok heyP-canlı bir nu l'vıüdürü Osman Nuri Balyal Doktor Behçet Uzla birlikte lediye Reisi Doktor Behçet 
tehirli gökden süzülerek inen tuk söylemiş ve bu nutuk çok bugün öğleden sonra küçük Kadife Kaleye kadar çıkmış· Uzdan rica etmiştir. 
hraman havacılarımızı can· şidd!tle alkışlanmış, bu nut· tayyare ile şehrimize gelerek lar ve Belediyenin orada in 
n alkış tufaniyle karşılıı:nı~· ka Hıılkevi reisi Cevd~t Sel· tayyare meydanında tetkikat şa ettirdiği gazino da bir Aydın 13 A. A . - l.ı-
tdır. çuk cevap vererek havacıları y ap a c a · k ve tekrar müddet istirahitt etmi~lerdir. mirde bulunan Başvekile 
Havffcılarımız tayyare mızı selamlamıştır. ' lskenderuna dönecektir Başvekil dün şehirdeki ge • Aydmlıhmn tazim v~ hürmet 
ydanında başta Vali mu· Nutuklardan sonra Para· 1 Tayyarelerimiz yarm sabah zintileri esnHında r imar sa· !erini bildirmek üzere bir 
nimiz Akif lşcan olmak şütıerini takan paraşütçü gençf saat 8 dt> şebrjmize gelecek basındaki yeni mahalleri ve h('!yet dün lzmire gönderil • 
ere, 1skenderun kaymak:ı· )erimizin altısı birden ve800 ' terdir. açılan caddeleri de tetkik miştir. 

i· f talyanlar Sakarya vaµ·uru
muzu1serbest bıraktılar 

Vapur tam humulesiyle evvelki gün 
Mersine ve oradan İskendcruna 

ha.rek~t etti 

s 
el 

1 LJ l EN SON DAKiKA 
navacı arımız S . . 

şeref ine u_rhıyekkvazdıge-
B ı d" H lk l ı a ı n a 

e e ıye ve a e- FRANSANıN ANKARA 
vioiu vereceği :ciyafet MESLAHAGÜZARı BE 

yarına kaldı YANATTA BULUNDLı 
Ankarır 18 A. A. - Fran· 

Cümhurrei-
• • 

sımız 

Ankaraya avdetettiler 
Ankara 17 (a.a.) -- Cünı

hurreis ismet lnönü bugün 
saat 13 te şehrimize dön· 
müşler ve istasyonda Genel 
Kurmay Başkanı Fevzi Çak· 
mak, VekiJler, Parti Genel 
Sekreteri, Par!i Umumi idare 
Heyeti Azaları, mebuslar 

dan on beş gün kadar evve 
~anbuldan kalkarak Akde· 

1 ~deki mutad seferini yapmak 
~I İskf\nderuna gelmc::k üzere 
~ a çıkarı Sakarya vapuru· 
• lı~un hal yanlar tarafından 
Vkif edilerek Leros adası· 
~ RÖrıderildi ği ni haber ver· 
1Şlik. 

litıkumetimizin İtalya nez· 
t.11d.e yaphgı teşebbüs üzerine 
\ ltlı üç gün evvel ltalyanlar 
•tfandan s rbest bırakılmış 
t 1ıtnı hRmulesiyle evvelki 
,.ıı Mersin limanına gel· 

~: 
~tn.ir Fuarında 
~.~tay maın olitı 
liyük bir ; ağb f:t .. .. 

it . goruyor 
~,11llır:Fuarına gönderilen 
İr ay ınamuıah (uarda teş· 
•,~bdi!ıniş ve çok büyük 
tııtıb~t RÖrmüştür. Bilhassa 
tı-ı~ 1 'Yelerimizle yerli doku 
ı... ar,nı 
'\•ıı ız çok takdir kazan 
~ill(:e gönderilen bu çeşit 
''\l ltı~~n hemen bep&i der 
lt~. ll§teri bularak satılmış· 

Gemi, Mersine olan ha· 
mulesiz boşelttıktan sonra 
muhtelif limanlar için 1700 
ton eşya yüklemiş ve dün 
akşam Mersinden iskenderu· 
na hareket eylemiştir. isken· 
derun için şeker ve tuz yük· 
lü olan gemi bugün lskende· 
runda beklenmektedir. 

Bugün ş~brimize gelme· 
ı~ri mukarrer iken program· 
da yapılan değişik lik üzerine 
birgün teahhürle yarın gt-le· 
cek olan tayyarecilerinıiz 
şerefine Belediye ve Halke
vi tarafından verilecak ziya
fet yarına kalmıştır. Saym 
davetlilere bildirilir. 

Mevsimin ilk gağmuru 
Dün yağdı ve düşen yıldırımdan bir Elek 

trik direğinde yangın çıktı 
Bu sene mevsimin ilk yRğ 1 yangmın büyumesine manı 

murudün öğleden evvel başla· olmuşlardır . Yağmur zarar 
mış ve şehir civannda bil- yapmamıştır. 
hassa çok şiddet li bir sağnak ., qm __________ _ 

halini almıştır. J • •• b 
Ya~mur, şehrin 5 kilo· zmzr mUSQ Q-

metre g~rb~e ve seki:r. kilo· kaları n -'a 
metre şımahne kadar .olan Uı 
mıntakaya inhisar etmekte idi 
bu mıntukaların haricinde 
bir damla bile yağmur yağma 
mıştır. Yıldırımlardan biri 
kurtuluş caddesindeki el'!k· 
trik direğinden birine isabet 
ederek yangın çıkarmış, fakat 
derhal yetişen erektrik me· 
murlarile itfaiye, tellerdeki 
erektrik cereyan1 nı keserek 

ıkinciliğr aldık 
lzmir18 (a.a.) - Fuar yüz

me müsabakalarına i~tirak et· 
mek üzere bölgemizden gi
den yüzücüler müsabnkalara 
iştirak etmiş ve 1500 metrelik 
!lerbest yüzme müsabakasında 
Hataylı Hıis~yin ikiııci]iği 
aımiştır. 

ıanın Ankara maslahat hü· 
zarı Ulus gazetesinin bir mu 
lıarririne Suriyedeki vaziyet 
hakkında çıkan şayialaı için 
beyanatta bulunarak demiş· 
tir ki: 
Suriyedeki va1iyet hakkında 
asılsız şayialar dolaşmaktadıri. 
Manda altındaki Fransız müs 
temlekderi dos•ane vazifeleri 
ni ifa etmektedir. Çıkan şa 
ialarm efkarıumumiyeyi şüphe 
ye düşürüceğinden endişe et 
tiğim içindir ki şu noktaları 
tasrih ediY-orum. 

1 - imalar hilafına . ola· 
rak Fransız - İtalyan müta· 
reke şartlarında hiçbir gizli 
madde yoktur. 

2 - Fransız yüksek Ko· 
miseri dahili ve harici emni
yeti alakadar eden askeri 
mevkilerden hiç birinin ya. 
bancı bir millete terkine razı 
değildir. 

3 - Harici tesirler Suri 
riye siyasi faaliyetlerine hiç 
bir tesir yapamaz. 

Bir Türk gazett:cisiyle ko· 
nuştuğum için şunları ilavf! 
etmeme müsaadenizi rica ~de 
ceğim. Milletimin keder ve 
acılarına iştirak ederek sem• 
pati gösteren Türk milletini 

' Müsteşarlar ve müdürü Umu· 
miler tarafından selamlanmış 
Vali v~ Belediya Reisi Nev· 
zat Ton doğan tarafından da 
vilayet hududunda karşılan· 
mılardır. 

Fransız ınüste-. 
m lekele ~inde 
Karğaşahk gittikçe 
vehat!ı et kesbediyor 

Tanca 18 (a.a ,) - Elce
zireden gelen haberlere göre 
Dügol tarafdarlariyle Peten ' 
tarafdarları anmnda müsa
demeler olmaktadır. Kazab. 
lankada karğaşalıklar artmış 
ve cumartesi ve pazar günleri 
birçok tevkifler yapılmıştır. 
Fransız Fasmdaki İspanyol 
kuvvetleri hududa külliyetli 
asker yı ;?maktadırlar. 

Fransa memnuniyetle karşı· 
lar. v,, Suriye meselesini iti• 
mat verici şekilde idame et· 
tirınek için elinden gelen ted· 
birleri !llmakta kusur etmeme· 
ye azmetmiştir. 



Bele iye zabı 
tası talimat 

• 
namesı 

11 
Madde 91 - Dar olan y11ya 

kaldırımında konuşmak için 
veya baş1<a bir sebeple dura 
rak veyahut iki k~iden fazla 
yanyana kol kola yürüyerek 
başkalarımn yürüyüp geçme 
lerine engel olmak yasaktıl'". 

Madde 92 - Veya kaldırım 
lanııda kıta ve dizi halinde 
ylirüyüş yasaktır. 

Madde 93 - Y ollarm bir 
tarafından karşı taıafıııa an· 
cak geçit y~rı~rinden ve di· 
kine olarak geçilect-ktir. 

Madde 94 - Yaya kaldırım 
larmda yaya yürünen diğer 
yerlP.rde çuval, kü{e ve saire 
kabilindı·n olan büyük yükler 
le keskin veya sivri şeylerin 
tanışmnsı ynsaktır. 

Madde 95 - Yukarıdaki 
maddede göıterileu yerlerde 
boya falan gibi gelup geçen 
Jerin üstlerini kirlt:tebileceL: 
şeylerle görünüşü kokusu fe· 
na oian her türlü eşyanın açık 
olarak taşınmaları yasaktır. 

Maddr 96 Yaya kaldırım 
lc rının dükkancılar tıtralından 
işj{ali yasaktır. 

NAKiL V ASlT ALARJ 
1 - OTOBÜSLER 

YOLCULARA AiT HÜ
KÜMLER 

Miidde 97 - Utobüs ar.-aba 
larına binecek olanlar sag ta 
raftuıı ve arkadan binup ön-
den inmeğe mecburdurlar. 

Madde 98~Aı abalara yürüt 
ken binmek ve inmek yasaktır. 

Madde 99 - (Dolmuştur.) 
Lı ••hası asılı arab .ılc1ra bin· 
mek yasaktır. 

Madde 100 - Arabalara 
asılmak ve basamakl.ırında 
durmak yasaktır. . 

Madde 101 - Şoförle ko
nuşmak ve biletçeye mahsus 
olan zil dı.iğmesine basmak 
yasaktır. 

Madde 102 - Araba için 
de sıgara içmek yasaktır. 

Madde 101\ - Otobüs me 
murlarrnın işlerine karışmak 

yasakhr. 
Madde 104 - Aı:abalardan 

dı;;arıya baş ve kol uzatmak 
yasaktır. 

Madde 105 - Otsbüslerde 
yolcuları rahatsız edecek ve 
ıgreııdirecek şeyler yapmak 
şarkı söylemek yüksek sesle 
konuşmuk ve er ne suretle 
olursa olsun gürülti.ı etmek ga 
:;;ete ve saıre satmak yasak· 
tlr. 

Maddt'I 106 - Aya kta d u 
raımyacak kadar yaşh veya sa 
kat olaı tarla kucaklısruada ço 
c uk taşıyarılara boş yer olma 
dığı takdirdtt önünden başla 
mak ve sağdan sola doğru 
gitmek üzere sıra ile yer ve 
r ilir. 

Madde 107 - Eld~ taşı~ 
nacak küçük ve temiz şeyler 

müstesna olmak üzer e otobü 
arabalarına büyük veya kirli 
hokulu veyahut yorculara za 
rar v~ rahatsızlık verecek şe 
kilde ve miihiyette eşya ile 
bin.alek yasaktır• 

D eva m edecek 

Çörçil 
Dün bir nutuk da

.ha söyledij 

Hava harbi 
gevşiyor mu? 

Dünkü hücum ha
fif g e çti 

Londr~ 17 A .A.-Hav.a 

Mahsulatımız için lJeni 
mahreç 

lngilizler Y ~kın Şark ordulannın ihti
yacını Türkiyeden satın alacaklar 

Londra 17 A . A. - A· 
vam kamarasında beyanatta 
bulunun Çörçil Mıaırdaki ha 
reketi me vzubahis edert'lk 
lta ıyaııların Sellumun p~k 
ger:isinde bulunan esas mü • 
d f aa hatlarından uzakta al 
duklarrnı ve bu sebeple ha· 
disenin i nkişafına intizar e -
dilmek laıım geldiğini ~y -
!emiştir, Almanların faaliye· 
tıne na kli k~lam eden Çörçil 
demiştir ki : Şüpbe yok ki 
düşman teşebbüsünü kendisi 
i_çin en muvafık bulduğu a n 
da yapacaktır. Bütün müda· 
faa hazırlıklarımızı devam 
ettirmege mecburuz. Biz de 
gece ve g ündüz .bombardı • 
manlarile düşmanın ıemi te· 
cemmülerioe çok mühim za• 
yiat verdi11iyoruz ki : Bunu 
da az bir şey telakki etme
m ek İcab eder. lngilterenin 
kuvveti Kaı:adenizde ; ve 
bilhassa havalarda daimi a11· 
retle artmaktadır. Hava mu· 
har ebelerin de şimdiki btiJde 
h"r iki taraf kuvvetlerine an
cak bir kıammı !kullanmak· 
tadır . Fakat, daha şimdiden 
düşmanın çok büyük olan •· 
det faikiyetinde büyük )'ltN 

lar açıldığına dair elimnde 
kuvvetli deliller vardır. Bu
nun için bu hava muhare • 
besini.ı neticesini malıcul ve 

lznı~r -İngiliz korporasyo dularının ihtiyacım Türkiye· 
Nt!zaretiniıı teblig" i: Dün ge b' b d 

nuna mensup ır z .t şu e· en temin t"tmesi kolaydır: 
ce başlayan hücumlar bu sa· yanatta bulunmuştur. "Satın Alacaklarımizı tt:rcihıın Bas 
bab erkenden nihayet bul· 1 ~ ı k 

a mıyacagımız ma nıız yo •• ra yolundao gönderebilHz.,, 
m11c fakat daha sonr.a ve daha t B. h k J~ ~ ur. ıze erşey ço azım· demiştir. 

küçük mikyasta olarak tek· dır. TıirkiyP.ye ithalat eşyası Ko porasyon ıstanbul ve ıı 
rar başlamı111tır. Londra"ın normal fıatlarJa · ı kt' ,.. ·-· verı ece ır · mirde daimi birer mümessil 
bazı kısımlarına bombalar l '[t · k ngı eremn ya m şart<: or butu:ıdurac ktır, 
atılmış ve yangmlar çıkmışsa ı-~~m:~p~~~--~:-1~R~iiiilmlıilİİııııilliil•••-t 
da ~üratle söndürülmüştür. Mısıdaki lngi- Alman11an111 
Evler ve bazı !ticarethaneler· 7 

de hasa .. vardır . Lo ndra et /iz kuvevef/eri 10 yıllık benzini 
rafındaki kontluklara :hôm-
balır attlmışsı da hasar yok Almanlara nazaran varmış! 
tur. Orta ve batı şimali {İn· çok Üstündür Berlin - A. A. - Stef• ~ 
gilteresinde bir miktar haMar: Roma 17 (a.a.) - Alman ni ajansıntlan: Borsı::nZaytuııS 
ve insanca zayiat vardır. Do Ajansı bildiriyor: benzin ihtiyacım temıne me' 

ğu şimalde karanlık :basma- 1ta~an nıatbu~h Tarablus· mur sermişin şefi General ~an 
dan önce bir kaç bölgeye garpteki İtalyan ileri hareke- Vans Sh.ellin beyanatını ner F 
bombalar atılmı,ş · fakat ba- tinin ıugilizler tarafından pek retmektedir. Mumaileyh, btl dan 
sar hafif olmuşmuştur. insan şiddetli bir mukavemete uğ· beyanatta elindeki henzin ib •ne 
ca ıayiat yoktur. Bir Alman ra:lığını yazmaktadır. Şimdi tiyetlarının Almanyanııı oll lbu' 
tayyaresi bir balonun halatına Mıs·rda 230 bin kişiden mü sene barbetmesini temin edı a 
çarp81'ak düşmüştür . rt."kep olan lngiliz ordusu en ceğini söylemişir. ııtı 
Dafi bataryaları gece4Alman son sistem techizatle 1000 Bir haf tada batan ~ 
tayyaresi düşürmüşlerdir. t k "00 t l'k an ve J ayyareye ma ı gemiler ltıiij 

Aıik-eri hedefler i tayin muazzam bir kuvvettir. l 
etmeye müsait olmıyan h" va M d hl k Londra 17 (a.a.) ~ lngi• ~ 
ıaraiti dolayısile lng ili:z tayya lısır a te i e liz Amiralhğının bildirdiğiı1' &a.rl 
releri dün g~ce hiçbir bom- iş retleri göre geçen bir hafta içinde /t 
bardıman uçuşu yapmamış· Kahire 17 (a.a.) - iki Almanlar 28200 tonluk lııgi• ' ı 
lardır . Alman bombatrdıman aydanberi ilk defa olarak liz, 18490 tonluk müttefik 51 

. ~~ ları da askeri mahiyette Kabirede bugün sant 2,30 da ve 7848 tonluk bitaraf gedJA 1 

haaar yapmamıştır. 45 dakika süren tehlike batırmışlardır. ~, 
Londra 17 A.A ,- Bu · t' ·ı · f k t b · 

j'ÜD pedökalede şiddetli bir 
gittikçe arlan bir emniyetle lbora eamektedir. Bu itibar 

I':\ ışar.e ı ver.ı mış a a şe rın Kayıp Miihtir ~e 

üstünde tayyare uçmamıştır, lS gün evvel &dıma uı.ıb 
bekliye biliri&. ~''--'AJ'ft' -- na küçük nakliy~ gemilerilt' 
vil ahali üzerine yaptığı hii· ihraç hareketi 

cumlar bilhassa Londra üze bu g ün için imkansızdır. 
~ine tenıerküz ettirilmiştir. Alman tebliği 
Bunun gayesi Londrabları ı Berlin 17 A.A.- Alman 
korku ile itaata veyahut t~bliğinde deniliyor ki: Sa· 
tanı bir şaşkmhğa sevket· hil bataryalarımız dün y~ni· 
ımktedir. Almanlar bu suret den Duvr limanım bomb.ır· 
le derhal sulh akde tmesi için dıman etmiflerdir. isa bet va-
lngillere hükfnneti iiırrinile ki ohm dütead· 
bir tazyik yapacaklar.uıı tah- dit düşman ticaret gemisi 
min gibi bir aptallık gÖiJteri görülmiittür:. Havanm muha 
yorlar. ( Bakingam ) aaı:~ı lefeti dol~aiie have faaliye 
üzerine ve çok se vdi.ğimiız ti istikşaf hareketinde n iba· 
Kral ve Kr.aliçemize k~.p r et kalmıştır . Bu uçuşlar es· 
evvelden hıszırlıy~r:ak ~ir~ok nasında tnyitterenin cenup Vt' 
defalar tek ı::ar e ıtalClerı hu • merke zinde bulunan mütead 
cum pek barbarca bir hane öit ~yare meydanları sana-
ket olduğundan sırf efkarıu· ı yi müeaaeseleri ve bir lima· 
mumiyeyi şaşırmaktan başka nı mu~affakiy~tle bo mbalan 
bir {ayeye ~atuf değjl~.ir. m1'br. Öğleye doğru L ondra 

Ey\0.lun ılk 15 gunu zar ya taarruz yeniden başla· 
fında hava bombardımanları mış ve yekdiğer.ini takib ~
le erkek kadın ve çocuk den dalgalar gittikçe şiddet· 
olarak takr.iben 2000 sivil lener~k .sabaha kadar deva m 
ölmüş ve 8000 de yaralan· etmiştir . Harbin sevk ve ida 
mışhr. Birçok butaneler, a · 11esi jçin mühim olan diger 
bideler zarara uğra1DJ1tır. F.a bedefl~re bombalar isabet 
kat: bizim kAbiliyetimize ika ederek birçok yerlerde yan· 
edilen zararın bukadar küçük gınlar çıkarılmıştır. 3 lngiliz 
olması hakikaten şayanı bay tay)'ftresi düşürürülmüş biri· 
rettir . Harp bidayetinde tan· C:le imha edilmiştir. 2 A lman 
zim etmiş olduğuoıuz pmg- tay)'ar.eai ~yıtarA IJ.ngilizler· 
rvmlara t~ikan istihsalatamı dün ve dün g ece Alman 
zı ancak şimdi muntazam bir topraldanna karşı harekette 
şekilde arttırmış bUlunduru· bulunmu,lamır. 
yoruz. Dü~manm bütün me· ltatyan te'bliği 
saisintj Tağmen bu tezayü • Roma 17 A.A.- ıtalyan 
dü daima muhafaza edişi~ tebliğine göre dün günduz 
uizler i1ıtin zevk verici bir Seydirami de Italyan kıtala· 
vaziyettir · lstikbald~ şimaiki rile lng-iliz zarbh müfrezele 
lerle kıyas t dilm1yecek c'.iere ri ar.asında ,oetin nıüharıebe
cede ısiddetli hava muhare~ - ler cere.)t&D etmiştir. Ça rpış 
lt'rİne intizar etmeliyiz ma çölün ıiddetli rüzgarların 

Londra 18 'A. A. - 8aş· dan husıale:j'f'Jen kum bulu t· 
vekil Çörçil d ün öğle yeme· ları arasmda olmuştur . . Ingi· 
ğini Bakingam saraymC:la ve liz tanieları arasında buhran 
Kral ile birlikte yemiştir. alimeUeri iÖrülmnktedir. 

lakenderiye 17 (a.cı.) 
Bu sabah lske,\deriyed teh· kUk zati mührümü kaybettirJI• 

hu mühürle kimseye borcuıf r; 
like işareti verilmişse d~ düş· yoktur. 

man tayyare.si görülmemiş· Sabit oğlu Cemil 

tir. Iıanen tebliğat 
Fransanınsab- Antakya icra memurluğll• 

k I dan: 
f l lÜ enigor • Antakyamn Mahsen ar•P 

Aç bir Fransız as- mahalleıiuden ölü Butros Met 
keri' Ma eşal Pe- ti kızı Efdükiye ve Butrof 

Abduhiıh oğulları Circi °'' 
tene bir mektup yazdJ Tıdosiye ~ 

Paris 17 A. A. - Tas Antakyada numane olan bo' · 
Ajansı bildiriyor : cumuzdan dolayı merhun bil t 

.. Derniyel Nuvel " gazetesi lunan gayri menkule üç ye' ~ 
tevkif edilmiş olan bır aske· minli ehli vukuf marifetilf 
rin Mareşal Petene hitabe'l (1100) lira kıymet takdir e' 
açık bir mektubunu neşrey· dilmiş buna karşı bi:- itir-' 
}emiştir. Bu mektupta bılhas· nız varsa ilan tarihınden ıt1 
sa şu cümleler vardır : baren bir ay içinde daireıf!' 

" lstıraplanmız hudutsuz ·· ı b ld · lö' ze muracaat a ı irmenıı 
dur. Açhktaıı ölmekte olan zumu teblig makamına ksi 
işsizler ordusuna iş verıniz 1 ~nak ı.izere ilan olunur./ 
Sabrımız tı.ikenmelr ı.izere· 

Neşriyat Mudürü 
dir. Ç.>cukl nmız a ·lıga mah Selim ÇELENK 
kumdur. ,, C.~.P matba sı -A f A~ 

Antakya - Iskt!nderun arasında 1 
AntBkya ·• İskenderun ve Antakya ·• İskenderun ist'' ~~ 

yon arasında her gün otomobille gidip gelmek şarli~/ :'tt 
posta nakliyata sürücülüğü 6,9,940 tarihinde eıdf' ~1 
meye çıkarılmıştır. Eksiltme 23,9.940Pazartesi sıtat 10 jl ~~ 
Antakya P T. T, müdürlük binasın d yapılacakhr. ~~ 
. Müteahhit kati teminatt?n _başka ~rthrma eksiltm~ J, ~~11~ ıhale kanununun on yedmcı n addesı esasları daire~,ı ~~ 
1000 liralık kafalettP- verece tir, Aylık muhammen _, ' 
Antakya - lskenderun 200, An akya İskenderun İfl' t 
yon 270 ve muvakkat teminat 180 ve 243 lira~br. · ~~ 

lstekhleriıı ıyi huy sahibi olduklarına namus ve b~ t~ 
yete dokunur cürüm ve bahusus ağır bapis veya o d~~ ~'t 
cede cezayı icap ettirecek bır fnlle mahkum bulunaı•~ t\( 

arına' ederecei iktidarlarına ıtimat olunur takımdan oldukl dl ' 
dair-vesikalar göstermeleri okur yazar olmuyanların not~r ı,o lıı. 
muı;addak vekaletname ile okur yazar birer ,,ekıl 
lundUTmeları lazımdu., k il' 

Eksiltmeye iştiriik etmek ve ŞC\rtnnmeyi görıne.11,t' teyeı'lerio yukartda yazılı vesaik ve muvakkat te°f 'f. 
larile birlikte her gün mesai saatları dahilinde p, ' 
müdürlüğüne müracaa tları ilin olunur. 


