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':~O gıl hasretini çektiğimiz asil 
ıı ?le kahraman misaf irleı im ize 
il Evet, tam 20 yıl hasretinizi çektik. 14 aydanberi de 

ş taşkın bir heyecan içinde hergün biraz d aha ar tan muka
~ "emetsiz bir arzu ile sizi özledik ve bekledik. 
r Sizi özler ve beklerken, kendi l erin~ bizd~n sayan, fa. 
, ~at &sla hizim camiamizdan olmıyanlar, hergi?n yeni ve 

&insi birer hezeyun ve yalan savurdular: 
"Türldin tayyaresi yoktt.tr,. 

efs Diye güneşi irıkir edenler ve: 

s·r Tayya emiz 
ha Şeb ~imize 

B 
e 

sa-
• 
1 

Gece yağan şiddetli yağmurlar güzünden 
Tayyare meydanı çamur deıgasııza il.öndü 

Havanın yağmurlu ve sahanın çamurlu olmasına rağmen bütün 
şehir halkı Tayyare meydanına akın ederek tayyaremizi selamladı 

"Hataya Türk tayyareHi gelmiyecek,, 
n~ D"'yenler bile oldu. 
e• Onlar 20 yııhk kara esaret günlerinde de böyle heze· 
al hnlarla bizi yese ve ümitsizliğe düşürmek istemişlerdi. 
ş• Fakat, bizi zehirlemek için, tamamen yabancı kaynaklar· 
. u dan sızarak gelen bu suçmalara yalınız asil vekarımızla ve 
ıb ancak Türke has olan gurut ve nefsimize itimad hissile 

Büyük Taggaremizle Paraşüt .. 

ıı lllukabele ederek cevab vermeğe bile tenezzül etmedik. 
e Biz nasıl yirmi yıl bazan gizi i ve bazan açı1' fakat da· 

1ına artan bir iman ve güvenle Anavatana kavuşmayı 
bekled\k ve buna nail olduks:ı, ıizinJe göklerden gelecek 
llıujdeli g i: rültülerinize kulak k•bartarak sabırla bekledik. 

" 14 aydanberi Albayrağımızın ve dünyanın eıı kudretli 
1
e ~atlığı olan ordumuzun ;;_himayesinde mesut ve bah· 

1~ tiyarız. Fakat bu bahtiyarhğın ve saadetin eksik bir ta· 
i· tafı kalmıştı. Onu da bugün siz tamamladıııız. Varolun! .. 

i~ Son hasretimizde bugün dindi. Vatanın dört köşesini 
ıııi Mik kanatlariyle saran sizler aramızda, bağrımızda ve 

~arhğımızdasınız. 
Hür ve şanlı hayrağımız başımız üstünde dalgalanır· 

ken mukaddes emanetin bekçisi olan Türk gençliğinin 
ctb da:esindeki çelik kanatların mavi göklerimizde uçtuğunu 

Ururla, iftiharla görüyor ve 20 yıl sonra tatlı gürültü· 
tinizi işidiyoruz N eınutlu bizi!!... 
Göklerden l!Celen bu ses, emniyet, saadet ve huzuru· 

'ıuza y~ni bir temel taşı daha ilave ediyor. ilLınunla yer· 
~en göğe kadar övünmeğe kakkımız vardır ... 

çülerimiz garın sabah gelecek 
İki gündenberi lekende· üzerinde bir kaç tur yaptık- rer olan ziyafetle, çay, bu 

runda bulunan tayyareleri • tan ve beyannameler attık· zaruretin neticesi olarak ya· 
mizin bugün şehrimize gele· tan sonra lskenderuna dön· rına bırakılmıştır 
rek tayyue meydanına inip müşlerdir Tayyarelerimiz ya Haber aldığımıza göre. tay 
paraşüt gösterileri yapmaları rın sabah saat_7,~0 da isken yarelerimiz burada gösteriler 
mukctrrerdi.' Dün akşama doğ derundan şehrım.ız~ gelecek yaparak pa\·aşütçüleri atlattık 
ru otomobille lskenderundan ve program mucıbınce para· tan sonra Hatayın diğer ka
ş.ehrimize gel:n ~.~~va Daire· şüt tezahürleri ~yapacaklar· za ve nahiyeler: üzerinde ge 
sı Umum Muduru Osrnan dır. niş bir tur yaptıktan sonra 
Nuri Bay1<al, tayyare meyda Tayyarecflerimiz şerefine cumartesi sabahı şehrimizdc-n 
nında tetkikat yapmış ve sa· bu gün Belediye ve Halkevi ayrılarak Gaziantebe gidecek 
hanın dört motörlü büyük tarafından verilmMSİ mukar- terdir. 
tayyarenin inişine müsait ol· 
<luğunu gördükten sonra ak

şam tekı ar lskenderuna dön 
müştür. 

Ancak bu sabaha karşı 

başlıyan şiddetli ve sağanak 
halinde bir yagmur, sahayı ve 
her tarafı çamurde ryasına boğ 

duğundan büyük tayyarenin 

lngiltere 
Diinyanın en kuvvetli 

tayy arelerini alıyor 

Fransız 
zırhlıları 

Dakara vasıl oldular 

Türk milleti, Albayrl\ğmın şeklini göklerden aldı . Onu 
toklerde dalgalandıran ve tabiata hakim kılan siz asil 
~Qcuklarımızı, minnet, sevgi ve saygı ile selamlamak 
biıim için ne erişilmez bir bahtiyarl&ktır, bilsenizL 

~sahaya inmesint: imkan bu· 
lunmadığı anlaşılmakta idi. 

Vaşington 18 (a.a.) - İn 
giltere hükumeti Amerikan 
fabrikaları ile "Uçan kale,, de· 
n\len d:.inyanm en kuvvetli 
tayyarelerinden satın almak 
içia müzakereye girişmiştir. 
Müzakere iyi netice verdiği 

Londra 18 A. A. - Ak 
denizden çıkan Fransız kro· 
vazör ve torpicf ol11rının Da· 
kara muvasiıatı muamması 
henüz halledilmemiştir. Her 
ne olursa olsun bu gemilerin 
dakarda bulunması yakın is· 
tikbal için endişe verici bir 
mesele arzetmektedir. Bu 
filonun Dakara gönderilme· 
si Fransız hükumetinin orası 
nı Tulo[ldan daha emin bul· 
masına ve icabındll İngiltere 
ye temayül edebilmek arzu· 
suna atfedilmektedir. 

Göklerimizde uçmakla bizt verdiğiniz büyük saadetin 
-1e ~eyecanilelhakh bir iftihar duyarken, istikb ıle d:th .ı büyüle bir 
bD' ~ınniyet ve itimatla bakıyor v~ büyük Şef lnöııünün ettafında 
bıl liıin çelik kan atlarınızla beraber sarsılmaz bir va rlık ola· 
e- b'k dünden daha kuvvetli, daha emin vt: daha azimkar 

ile ekliyoruz. 
e' Sizi aramızda görmekle duyduğumuz sevinç sonsuz· 

8~ d~r. Hoş geldiniı! 
,ıı '=.,, St"lim ÇELENK 
011 ~!liiiıiiiiiiiiiiiiiiiiôiim"iiiiiiiii•ııi0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

'.~ 4.kdeniz go- 1 Almanların is-
1 /ile 1 filô. hazırlığı 
tıgiltereden mühim Bütıin limanlarda. gıl!· 
tlıiktarda ınal ge- miler toplanmış 

lecek 
lstanbul - lngilte re ilc ı ti· Londra 18 (a.a.) - Nor· 

~~etimiz pek yakında geniş veçin şimalinden Franstz sa· 
~~~Cektir. memleketimizde hillerinin Atlastaki son nok· 
~~nan hıgiliz mi.ibayaat şir tasına kadar uütım limanlar· 
~~lt mümessili Lord Gliıı Ko da Almanların muhtelif ha-
111 t Akdeniz yolunun lngiliz cimlerde ticare t ve harp ge· 
b1ı~~~ tarafmdan açıldığını mileriniıı toplandığım Röyter 
~trniştir. Ajansı lıab~r almıştır . Bu fa. 

~t ilkırıda Ceb,.lüttarıkdan aliyetin, İngiliz adalarının 
'iıı~~Cek lngiliz filosu himaye ı1itilasırn istihdaf etmekte ol· 

;. , t~t ~· ı seyahat eden bir tica duğu şüphesizdir. Londrada· 
~I dit 1 0 su memle ketimize ve ki kanaata göre, Bu tP.şeb· 
ı f •,c:k akdeniz limanlarına va büs nihayet 5 veya 6 hafta zar· 
e~ litlıiı tar · ingilizler memıeke- fında icra mevkiine konul-
1' l~dı~erı tü~ün, üzüm, incir mazsa akamete. mah~umdur. 

tıtıd Ve dığer maddeler üze l Bu hareketi bekhyen İn· 
Ilı%: Yapacakları ır.ühim l giliz milleti, hava filo ve or· 
Q~ tı Ykaatiarı da ayni vasıta ı duya bel bağlamış bulunmak• 

~ ledeceklerdir. l tadır. 

Osman Nuri Baykal ile 
müfottiş Emin Ati Yaşın bu 
sabah saat 7 ,30 da küçük 
mektep tayyaresile bıkende· 
rundan şehrimize gelerek 
yeni vaziyeti t"tkik etmiş ve 
büyük tavyare nin, çamur 
içinde bulunan sahaya bu • 
gün inmesine imkan olmadı
ğım söylemiştir. 

Sabahleyin tayyare motör 
terinin sesini duyan şehir 

halkı havanın yağmurlu 
ve sabanın çamurlu olma· 
sına rağmen meydana koş • 
muş ve şehrin üzerinde tur· 
lar yaparak sahaya inen tay 
yarenin etraf mı kuşatmıştır. 

11k defa şehrimize gelen 
bu tayyareye karşı halkın 
gösterdiği candan alaka her 
türlü tasavvur ve tahminin 
üstünde idi . 

Emin Ali ile Osman NuriBay· 

kal Şehrimizde bulunan Nı.e
buslarıa ba;ıta Vali muavinile 
Vilayet Mektupçusu R.Kuzucu 

olduğu halde hükumet, Parti 
Halkevi, Belediye ve diğer 
teşekküller erkanı ile on bin 
lerce halkın alkışları arasın· 
da tayyareden ~inerek halkı 
selamlamış ve yarın gelecek 
lerini bildirdikten sonra hal· 
kın hasret dolu alkış tufam 
arasında havalanarak şehrin 

takdirde ilk parti olarak 
bunlardan 30 tane sıparış 
edilecektir. Bu tayyarelerin 
uçma kabiliyeti .)000 k11o
m~trcdir. 

EN SON DAKiKA 

Başvekilimiz 
Nazillide tetkikle-
rine devam ettiler 

Nazilli 19 A. A. - Baş· 
vE-kilimiz Doktor Refik Say
dam, refakatlerinde Aydın 
Valisi olduğu haldn hususi 
trenle Nazilliye gelmiş ve is 
tasyonda t~zahüratla karşılan 
mııtır. Başvekil Parti bahçd 
sinde biraz istirahatten son• 
ra dokuma fabrikasını ziya· 
ret eylemiş ve fabrikanın fa. 
aliyeti hakkında malumat al· 
mışlar, öğleden sonra pamuk 
ihraç istı1syonunda t~tkikatta 
bulunmuşlardır. 

Sovyetlerin ~anev 
raşı 

Moskova 19 A.A.-ıvlos· 
kova radyosu, Sovyet ordu· 
sun Maverayı Kafkasta yap· 
makta olduğu manevraların 

sona erdiğini ve dönerken 

•= 

Romen ajan
sının tekzibi 

Alman kıtaları Ro 
manyaya gelmemiş 

Bükreş 19 A.A.- Ro· 
men ajansı Alman kıtalarmm 
Romanyaya geldiğine dair 
Amerika radyoları tarafın· 
dan neşredilen haberlerin 
katiyen aslı olmadığını bil· 
dirmf'ktedir . 

Mısır - ltalyan 
hududunda 

Kahire 19 (a.a .) - lngiliz 
ileri kuvvetleri Trablusgarp 
hududunda ve 90 kilornetre· 
lik bir cephe üzerinde İtıtlyan 
kuvvetlerini taciz ederek agır 
zayıat verdirmektedir. ltalyan
Jarın burada çok sert lngi!iz 
mukavemetiyle karşılaşttkları 
muhakkaktır. 

Erivanda haık tarafından al
kışlandığını söylemektedir. 



Sayfa 
" w: 

GOn aşırı : 

Gurur 

Yürürken, arkasında 
meşin bir şezlongun 
dayanacak yeri var· 

mış gibi vücudüne münhani 
resmettiren kafar;ını dört 
taraf tan çivilenmiş gtbi odun 
!aştıran, Ç':mesini, boynunun 
içerisine gömerek ikinci bir 
çent- yapan, dudaklarına dai· 
mi ıslık pozu vererek, hurun 
deliklerini her zaman koku 
alıyormuş gibi son haddine 
açan, etrafındakileri kendisi 
halketmiş , gibi çehrelerine 
kuş bakışı bakan, onlarla ko 
nuşma zahmetine katlannııyan 
ayaklarını, hususi bir yolu ol 
madığına esef ediyormuş gibi 
yere önce burunlarını sonra 
topuklaram bırakırken. kol· 
larrnı göbek atmaya hazırlan 
mış bir dansöz gibi havalan· 
dıran, yeni sulanmış asfalta, 
magaza vitrinlerine ayna ni· 
yetile bakarak flaçlarmı dü· 
zelten, endamını manalaşh· 
raıı kalabalık caddelerin, çi· ' . 
çek giLi görünüp herkesı 
hayran etmek için tenht'I ta· 
raflarından yürüyen ... sözün 
kısası yaptığıJher hareket!e,ko 
nuştuğu her sözle kendini 
muhitıııiıı en yüksek şahsiye 
ti imiş gibi göstermeğe çalt· 
~a·ı tiplere her zaman her 
yerde raslamak rmimk~ndür. 

Gurur, kendisini kullanan 
1 kimsenin hakikaten baıı me· 

ziyetleri sayesinde diğer in· 
sanlardan üstün tarafları var 
scı bir dereceye ka ar, batta 
yarım dereceye kadar J.oş 
görülebilir. Fakat hiçbir me · 
ziyeti olmıycın, herkesin hür· 
met etmesıni İcab ettirecek 
hiç bir içtimai kıymeti bu· 
lunmıyan kimselerin elinde 
kendilerini gülünç mevkilere 
düşürmekten başka bir fayda 
temin etmez. 

Çünkü, o kendini beğe· 
nen, kendi ııe gurur makiya· 
jı yaparak süs veren ve ken· 
dini bulunduğu yerin en yük· 
sek zirvesinde imiş gibi zan· 
neden kimse,~yalnız n11fsini be 
ğeneceği için her akline ge· 
lea1 şeyin guzel ve doğru ola 
cağına inanarak yapmaya ça· 
hşacağındaıı, üzerine bakış· 
larını çeviren kimselerin ön 
ce tebessümle gerilen dudak 
lar;nm, kahkaha ntmak için 
biraz daha açılmalarından 
kendini kurtaramı}acaktlr. 

Hele, biz münevveriz, 
herkes bizimlf! konuşamaz di 

•ye hı:lk'a aralarına diploma· 
larım, etiketlerini bir duvar 
gibi durdurtup selam sabah 
etmiyen ve hnlkı, yine diplo
malarını, etiketlerini bir yel· 
paze gibi kullanarak bulun· 
duk ları yerlerden kovan zat 
ların da haberleri oimadan 
hergüıı biraz daha zavallılaş· 

tıklarım, alay mevzuu olduk· 
larım görmekteyiz, 

Mtmasız gurur, insanların 
yüz karasıdır ! 

SEZF.R 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.HJP.matbaası -ANTAKYA 

Finlandiya /11gilizler Nafıt. ilanla "l /lanet tebliğal 
.Elçisi lzrPirde 6 bin tayyare nıo Hatay Vilayetinden: Müddei Kırıkbanda oturan 

1 -- İskenderun - Arsuz İbrahim oğluCelal vekili dava .,,e 
lzmir 18 A.A. - Finlan· törü ısmarladılar yolunun 25 32 Km. si ara· kiliAli İlger müdeeialeyhKırık· 

diyanın Ankara Elçisi ve re• Detroit 18 A.A.- lngi sında şose temel taşı ihzarı hanın kurtuluş mahallesinden 
fikası dün cıehrimize gelmiş· ı· h-k~ t' 16 ·1· d" ı·k 6 k ,, ız u umE" ı sı 111 ır ı • işi pazarlıkla c::ksiltmeye o· sabik telgraf memuru Kaval 
1trdir. Sefir Vali ve Beledi· . b" t ·· .. ·ı ın ayyare motoru ı e ye· nulmustur. oğlu C emil aleyhine ikame 
Ye Reisini ziuaret 'cetmi• ve a k I · · t · d ( 986) 1 

v e parça ar sıparış e mış· 2 - Keşif be eli 4 eyledig· i 201 parsel numara· 
bilahare fu&rı, müzeyi ve. İz· t' l ·ı· h ··k ~ • ır. ngı ız u umett ayrıca · liıfi (7) kuruştur. lı ev üzerindeki rehinin fek• 
mir hafriyatını gezmiştir. 18 bin tayynre motörü sıpa· 3 - Bu işe dair evrakı Na ki hakkında Kırıkhan sulh 

Tuna rişi daha yapmıştır. fıa müdürİü!lünde görülebilir l hukuk mahkemesine ikame 

Enternasyonal ko- Manşta Top düellosu 4 - Eksiltme 3,10,940 P~r eylediği davanın yapılmakta 
• Londra 17 A.A.- lngil şembe günü saat 16 da Antak olan duruşması sırası ıda müd 

mısyonu terenin cenubu şarki sahille a hj kumet konagında encü deinleyh namına gönderilen 
Belgrad 18 :ı\. A. - Al rindeki lngiliz 'topl rı dün men odasında yapılacaktır. devetiye zirinç verilen meşru 

manlnr f una 1enternasyonal FranSJz sahilleri boyunca gi· 5 -Muvakkat teminat (373) hatda Halebe gittiğini ve bu 
komisyonunun y~rine bir is· ':l lı"ra (96) kuruştur ı "k Ah h l aen bir Alman gemisi üzeri · suret e ı ametga ı meç u 
tişare komisyonu ikame ıet· ne ateş açmıştır. Alman ba· 6 - Taliplerin ticaret oda kaldığından tebliğatm ilanen 
mişlerdir. Bu komisyonun re ka •ti bul duklarına da ı d · ·ı k taryaları rnanşın obür sahilin sına } ı ı un yapı masma aır verı en a· 
isi bir Alman olup komisyonu den bu ateşe .mukabde et· ir vesika ile muvakkat temi· rur üze?'İne tekrar duruşma 
istediği zaman toplayacak " mişlerdir natı tediye ettiklerini göste 18,10,940 tarihine müsadıf 
tır. A .k l . ' rir evrak ı müsbiteyi ibraz cuma günü saat 9 a talik kı 

F R bb men a ngııtere on i entrop etmeleri lazımdır . lınmış olmakla yevmi mez· 
ve ltalya ye ayda • * * kurda meıkur mahkemede 

Roma 18 A. A. - Al· 70e tayyare ver.yor Hatay Vilayetinden: hazır bulundurulması ilan o· 
manAı"ansı bi:diriyor .. : Alman V . 1- Kırıkhan. Akt~pe yolu lunur. 

aşmgton 7 A.A.~Ha nun 10~13 ve 24 26 Km. le 
Hariciye Nazırı Fon Ribben b ·111· • b" J . fl •• d ·ı er: verı uığme. göre~ ır e• ri arasında blokaı"lık taşın ih· VJ Uza ye e l e eş-tropun Romaya hareketi ha· 1 
beri Roma mahfillerinde şik Amerika agiltereye her zarı ve mükellef amtle ile kı ya sahşı 

ay 700 tayyare vermektedir rıldıktan sonra silindirajmın Yemek ve yata•· od'" memnuniyetle öğrenilmiş . k k r lf .. 
ler yapılmast işi açı e sı ımeye takımlara ye sair ev eşyası21 

tir. Bu ıiyaret ile mihver F R.bb R konulmuştur. 
devletleri adamları arasında on l entrop O· 2 _ Keşif bedeli (4360) li eylu\ cumartesi günü saat üç 
muntazaman yapılan temasla mada radır. te eski Belediye binası ya· 
rln devam ~tmekte olduğu· 3 B · d · k nanda çeşme üz~rindeki 14 - Berlin 18 (a.a.) - Alman· -- u ışe aır evrn ı na 

d·ı kt d" numaralı Fehim Paşa zade ııa işaret e ı me e ır. ya Hariciye Nazırı Fon Rib· fıa müdürleğiinde ·ıörülebilir. 1• 

A ~ 4 E 3 10 940 Veysinin hanesinde satılaca11-va m ama• bentrop kısa bir ziyaret için - ksiıtme , , per 
6 k tır. Fırsattan istifade edinİJ bu sabah Romaya gitmiştir. şemb~ günü saat 1 d« An ta 

d h··kA k w d ·· Minare tamir edi· rasın a f.tall}anlar ya u umet ·onagın a encu 

N 1.4 men odasında yapılacaktır. lecek Dominyonlar azın- c k Scydi -Berraniyi S - Muvakkat teminat(327) 280 lira keşifli amii e· 
nın beyanatı liradır. • bir ve Habibneccar camileri 

Londra 13 (a.a.)-jLord· İşgal ettiler 6 -Taliplerin ticaret odası minareleri tamiratı açık ek• 
.,lar Kamaraamda beyanatta KabirelSA.A.•lngiliz tebliğme na kayıtlı bulunduklarına dair siltmeye çıkarılmıştır. ihale• 
bulunan Dominyonlar Nazırı göreMISlra arkasında kuvvet vesika ile muvakkat teminah si 3,10,940 tarihine ras1ayarı 

kd · d İ ·ı· ı· ı J li kıtalara dayanan iki düş· b 6 d A enız e ngı ız ı o ar.mm tediye ettikler ini gösterir f'V perşem e giinü saat 1 a• 
h. b' d.. f l. t" ·· man kolu sahil boyunca iler d T ı· ı · 21 ı· 50 k ıç ır uşman aa ıye 1 mu· rakı müsbite ve ehl'yet vesi ır. a ıp erm ıra U 

h d d"kl · · 5 d lemeıine devam ederek dün k k şa e e etme ı erını, ar on· kasım ibraz etmeleri lazım ruş muvak at teminat a ça· 
yada, Radosta ve 12 adada alişam Seydiberraniyi işgal d sile vakıflar idaresine müı a· 
ltaıyan tayyare meydanlarının etmiştir .. Düşman bütün gün ır. * * caatları 
ve deniz üslerinin bombarda- tank Jcıtalarımızla topç.umu H N f • d J d Dı'r tevzı·h 

zun ileri um:urlarmın bom· atay ti uı mü üt ıiğün en o 
man edildigıv · rıi ve ltalya ile ı A t k F k k ı· · d · · 

l>ardıman ve taci1i netice· - n a ya r ısesın tskenderun a ölçü tamırcı Libya arasındaki deniz miina· d l k ı · ...ı 
k Sl.nde a1..r zayı"ata eğramış· e yapı aca P-Sas ı tamırat si Mehmet Ertenü isminue kalatınm ciddi surette se teye ıc:• k aı 

k k tır. Diğer cephelerde kay- işi 1 •a'larh la eksiltmeye ko· birisi olup burada benim ke uğrahldığmı, Ortaşar ta ı in· 
giliz ordularının mühim suret- de değer bir şey yoktur. nulmuştur. di tamirhanemi kendisinin şıı• 
te takviye edildigini söylemi~ Italyan tebliği 2 - Keşif bedeli (1228) lira besi olarak Bazı kimselere 
ve nihayet Hindiçini hakkında R l (53) kuruştur. söylediği gibi ayni zamanda 

oma 18 A.A.- talyao 3 - isteyenler evrakı keş zarf ve fatura tabettirmiştir· 
F tansa ile Japonya arasında t bl" v · d d · ı · k" ş· 

e ıgın e enı yor 1 ı: ıma fiyeyi Nafıa Müdiırlügv ünde gö Benim biç bir tamirci ile or Yapılmakta olan müzakerelere ı· f "k d A 
ı a rı a 9 ve na vatan ve rebilirler. taklığım yoktur. Sayın halk• temas ederek statükonun mu- L'b k t t L' a· . h 1 ya ı aa 1 ~s"ı ıngazı u 4 - Eksittme 2,10,940 Çar ımza bildiririm. 

haf ansı lüzumunun 1ngiltere dudundan lOOkilometre mesa· O O O 
tarafında() Japonyaya sarı"h şamba günü snat l S te Nafıa a•••lll? ••N•.•Tll!ll•T•N•C ... ~~ fede bulunanSeydi berrani mev M · d ·· 1 .. v .. d ı ·· mr ; .. 
surette bildirHdiğini iJivu et· kiİni işgal etmişlerdir. Bu kt k"lu kur ugu o asınc al mukeşelc ir vesika ile muvakkat temiıı 
miştir. ı ·om ısyonca vapı a~a tır. tı tediye ettiklerini gösterir 
B. F b. . . taat şimdi yeni üs kurmak ve . 5 - \fovakkat temmat (92) rakı mu'"sbı"te ve ehliyet ve• 

l1 rallSl% ır lugıhz geri hi:ı.metini tanzimle meş· lıra (14) kuruştur. ev · ~ 
tayyaresini düşürmüş gul bulunmaktadır . Zırhh te· 6 Taliplerin ticaret oda sikasmı ibraz etmelerı lazıdl 

Tanca 18 (a.a.) - İtalyan şekküllerle takviye edilmiş 51na kayıtlı bulunduklar n da dır. _./ 
Ajansı bilditiyor: olan düşman kıtaatmm mııka 

Bir Fransız avcı tayyare• vemeti h.er yerde kırılmıştır. P. T. T • Müdürlüğür den: 
sinin bir İngiliz tayyareıini F f Antakya Reyhaniye arası posta sürücülıi~ünün ihal~ 
düşürdüğ~ bildirilmektedir. ransız il osu Dek a- giiıııi oları 17,9,94 salı gün ti istekli çıkmadığından ek· 
Bu tayyare Afrikadaki Genenl ~a gidiyormuş? siltm~yelO gun müddetle uzatılması kararlaştırılmıştır. f 
Dugol tarafdarlarma verile Cenevre __. N. D. B~ bildi· Eksiltme 30,9,940 pazartesi günü saat 11 de P. T. • 
cek parayı ve talimatı gö· riyor: müdürlük binasında toplanacak komisyon önünde y_apıl• 
türmekte

1
' idi. O k ·· cakbr. Müteahit.ı kati t limattan başka arttırma, eksılt~ 

ç ruvazor ve üç torpito VE" ihale kanununun on yedi•ıci madd 0 si esasları daire9•" 
Hindiçini meselesi mu ribinden mürekkep bir de beş yüz liralık kefalPtte verecek't:r. Ay:l muhammeO 

halledildi mi? ' Fransız tilosu Cebelütt"rık bo bedel 75 muvakkat teminat 67,5 liradır. i 
Cenevre 18 (a.a.) - iyi ğazından gaçerek Dakar isti· lsteklileriıı iyi huy sahibi olduklarına namus ve ha)'• 

haber alan Fransaz mehafille· kametinde yol almaktadır. yete dokunur cürüm ve bahusus ağır hapis veya o derk 
rinde beyan edildiğine lgöre Fr.ansız siyasi mahfillerinin cede cezHyl İcap ettirir b1r fiille mahkum bulunmadı ,,, 
Fransa ile Japonya arasanda ima ettiğine nazaran bu fılo· arma 'ederecei iktid rlarına itimat olunur takımdan oldukl•~efl 
Hindiçini meselesi üzerinde nun Frans:z Afrikasma gön· dair vesikalar göstermeleri okur ya1ar olmuyanların noter 
yapılmakta olan müzakerel~r derilmesi Fransız müst~.dleke muıtaddak vekaletnnme ile birer vekil bulundurmaları 
bir anlaşmaya varmıştır. 

GÜNDÜZDE 
BU AKŞAM UMUMi HARP 

1917 sef erberlj'i 

imparatorluğunun bazı kısım 
lannda lngili~ tahrikatına ma 
ni olmak üzere hüküınet ta· 
ra{ından ittihaz edilen tedbir 
ler ciimluiodendir. 

lazımdır. ·s· 
Eksiltmeye iştirak etmek ve şartaameyi görme~ at_ 

teyerlerin yukarıda yazılı vesaik ve muvakkat temtf· 
larile birlikte her gün mesai saatları dahilinde P. · 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
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