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~ Hkteşrin 1940 
Şttkrü 'BALCIOGıc--
~t, bi ve Bas muharriri} 

ümhnri!}etin 17 nciı 
1 yıl dönümü 1 

So·vyc;tler 
Ro:nanyanı n işga· 

linden haberdar 
1: e:dilrneıniş 

:çaışamba 
fielim ÇELENK 
?Jeşriyat 'Müdürü 

Pazar giinü 
Yapılacak olan genel nü

/ us sayımı hazırlıkları bztti 
ll f dun her farO. f rftda ÇOkpar- r· ı~o.sk?'-'.3.aA·A. - ~·an A-

:'ıansı bıldırıyor: Danımarka 

lak merasimle kui/aızacak d~ çıkan. Politke~ _gazetesi · 
ııın Berlın muhabırı. Alman 

))ün toplanan bır komisyon şehrimizde kıtaatının Romanycsya göndP. 

rileceğindeıı ve bu kıtaatın 
miktar ve maksatlarından 
Sovyt:t Rusyaoın :zamanında 
hab~rdar edilmediğine dair 
bir baba vermiştir. Tas a
janst bu haberin tamamen 
asılsız Jldugunu beyana rne· 

zundur. 

Sayını ~~in tayin edilen bine yak1n mıe 
mura teblıgat yapıldı-Köylere tayin edilen 
m~murlar cuına sabahı hareket edecekler 

Valimiz yarın saatlOda bir konf~l"ans verecek 
Yapıl,,cak me• asim programını tespit etti Yarın öğlege kadar nüfusa 
Cümburİyl!tin 17 nci yıl nın riyasetinde bir komisyon 

'

Onümü olan 29 ilkteşrirı bay· toplanmıs ve programı tes-

arnı yurdun her tarefında pit t•ylt mişfir. 
ec;en senelerden daha çok Ankerada bu sene yapı· 
ilrlak ınn~simle kutlanactıı.k lacak olan geçit resmine ya
t; ve bunun için her tarafta tınız erkek izciler iştirak e· 
iltırlıklara başlanmış bulu· decektir. Diğer vilayetl~ri
lılnı:-ktodır. mizden olduğu ~ibi Hatay-

müracaatla de/ferlerini al
mayan sayım memurlarından 

50 lira ceza alınacak 
20 ill<teşrin pat.ar günü ya se tahvil edilebilir. Sayım me 

Romen hududunda 
tahkiınat yapıyorlar 

pılacek olan genel nüfus sa· murlaı ınm bu noktayı nazarı 

Yurdun her ta:afında ol- dan da Ankaraya 40 kişilik 
lığu gibi Halayda da bay· bir izci kafiıes! gidecektir. 
1'ınm co~kun tezahiiratla Kafıle Li~e izcilerinden mü· 
<~ılanması için icabedeıı ha· rekkep olup, lise bedenler· 

yımı hazırlıklarının son kısmı dikkate olarak en çok yarın 
da bilmiş ve bu hususta sayım öğ:eye kadar oüfus dairesine 
memurlarına tebliğat yapılmış müracaatla defterleri almaları 

lırlıklara başlanmıştır. biyesi öğretmt!ninin idaresin· 

Bayram programını ha· ı de hazırlaıımıştıT. Kafile pa· 
1 tlama~ üzere dün öğleden zariesi günü Ankaraya ha· 
C>ııra Vafı muavini Akif lşca· reket cdt'cektir. 

Memlekelimize ga
l •thalô.t için 
Bas1a limaııından azanıi 

istifade edilecek 
Bu hususta hükumetimizin yaptığı te

maslar müsbet neticeler verdi 

Ankara_ 15 - Hükumeıne~ ı b~ yoidan yapılm:sı için tet
b~günkü ıcap ve zaruretle.rı rk1k)e5~e ,ktt!y»utreaktadır. 
~oz önünd.~ bulundurarak, • l· \ 
11aıat ve ıhracat işlerinde BağJ 
~at hattından azami istifade 
'ttıkanlarını aramaktadır. Şark 
lllemlttke(\erile olan lıer türlıi 
llıünas~batm bu yoldan yapıl 
llıeısı ve mt'mleketirnızin ınuh 
laç bulunduğu malların bu 
lıat vas\tasile ıdhali ıçin ya· 
baııcı nı .. mleketlt>rle temaslar 
hpıfmaktcıdır. 
Türkt)'edeıı doğraC'a Basra 

~'t giden ve Basra tarıkile 
r,irkiyeye gelecek h .. r nevi 
"lya jçin halt'n tatbik c•di!erı 
~ife'erden çok uzun ve müş 
fetek bir tarıfe t<ttbıki de ve 
t'J 

İcra Vekille 
ri heyeti 

Dün Başvekil Re
fik Saydamın Ri· 
yasetinde toplandı 

Ankara 15 A.A - {er a 

Vekilleri heyeti bugiiıı öğle· 
den soı:ra Başvekil Doktor 
Rdik SRydamııı Riyasetinde 
toplunmış ve ruznaınt-deki 
maddeleri müzakerP ey!e.ılİŞ 

tir. 

Başvekil Çin Elçi-
sini kabul etti 1 t:-n karar ara~mdadır. 

h k b"k" Ankara 17 AA. Baş· 
~ ou a rn rların tcı l ı ı ve 
"'ttıt> t ·ı · · · r vekil Doktl)r Refik Saydam 
k ;ıyt· e geçı mesı ıçın a a· bugün Başvekalette yeni Çin 
la ar memleketlndı ıı cevep 
.>ekıewı~ ktpdir Bu arada Elçisini k<abul etmiştir. 
nagclat ıı.t ·ı bir transit yolu Çiuin, Ankara Elçisi 
".aııfe iı i d • öı ecck Anıt" Ankara 15 A.A. Çi· 
tık . ' a 1te ol n münasebetleri· n!r r yeni Ankara t'lçisi bu-

Bükreş 16 A. A. -
Röytn bildiriyor : Sovyetle 
rin Rom<tuya hududu boyun 
ca tahkime.ta b:ı:ı.;ladıklan ve 
buralara ağır toplar yerleş· 
tirdikleri haüer .verilmuktedir. 

Rükreşteki in giliz 
Sefirine salahiyet 

verildi 
Londra 15 A.A. - Son 

24 suattan ~beri Bükrtş ilt> 
Londra ara~ında muhabere 
temin edilmiştir. V ctzıyette 
değişiklik yoktur. İngiliz Se
firi icab eden her türlü ted· 
biri almakta serh.!st bırakıl· 
mış~ır. 

Akdenizde 
İn gitizler 6 Itaı yan 
harp geıniinsi batır 

dılar 
Londra 16 A.A.- 1n~i

liz 1Bahriye N'!zaretinin rnsmi 
teLliğine göre, dün Akde
nizde ve ltalyan sahillerine 
yakm bir yt>rde dört ltalyan 
torpidosu ve Trublusgarp sa
hillerinde de 2 İtalyan torpi
dosu lııgiliz dona::mas1 t .. ra
fından batırılmıştır. 

Romangadu 
Halkın infialı va-,, 
vaş yava.ş a~tıyor 

Bükreş 15 A. A. - Ro· 
maoyanırı •Almanya tarafına 
K.ayınası Transilvanya ile ce 

ııuhi Dobruca .. ın elinden a· ' 
lııınıasil ? eski ınüt~"'fikleri:ı 
den 3)'nlmas1 ve İngiltcreniıı 
muzaberetirn ka}beımesinı 

intac eylemiş olduğundan 

~~İıin evum ve inkiş ·ıf ma giin Ebedi Şef Atatürkün mu 
ııınet edecektir vakkat kabriıı\ ziyaret ı:-derek s ' . 

Romen miıletiniıı yavaş ya· 
vaş infıalint mm~ıp olmaktcı· 
dır. BiUıassö yıyec~k madde 
lerinin gittıkçe azalması bu 
iııfial~ şiddetlendirmektedir. 

d· on gunlerdt> Japon ve Hin bir çrlenk koymuştur, 
·~tana >ti . • 1 --y---d-,~--------------

1· • yaı an tıcarı temas· urt a ~ 
ilrd~ bu yoldan istifadt! ı.:dil )' • 

ll}t."h· • •• • d • • n ' goz onun e tutulmakta Hava Kurumu yurduıı hava hakimiyetini temin içın 
~erkt-zı Avrupa iJe yakırı çalışmaktadır. Fıtre ve zekatlarımızı Hava Kurumuna ver 

arktaki mal mübadelesinin melde en büyük sevabı işlemış olurut'.. 

tır. Köylı>re tayin edil~n me· lazımdır. 
murlar dün de yazdığımıı gi- Diğer ta ft "f 
b

. b b h · · .J ra an nu us sayımı 
ı cuma sea a ı şe rıınız-.ıen h kkı d l t t' 'k U M" a n a s a ıstı mum u 

ayrılar;ık mıntakalanna gide d"' .. C ı·l A b b b L ki d" uru e a y a u aKşam 
ce er _ır . . saatl8 de radyo ile bir konfe 

Kendılerıııe teblığat yapı· f kt' 13" -
ı erans verece ı r. utun sayım 
an memurlar muayyen sıatta 1 b k f 

vazifelerinin başında bulunma ;.~mi ur :llrın_ın kuf · ~nl eransı - . _ l 111 em~ erı ço ayua ı olacak 
ga ml'cburdurlar. Teblıgat y ı tı B d b k \' . . 

d h 
r. un an aş a alımız Şük 

pıl ığı alde vazifelerine rü Sökoıens" J uer e yarın saat 
gelmeyen mcmurlardarı kanun 10 da Halk sı'ı'e d . . _ . • masın a sayım 
mucıbınce :>O lıra para cez:ı memurl"'rına b' k f 

1 k 
. . n :r on erans 

sı a ıııaca lır. Derhal tahı:ıl verecektı' Ş h . . d b l 
d I 

r. e r:mız e u u 
e ı ecek olan bu cet.·rntrı tem nan sayım J b . memur arının u 
yız veya tecili )Oktur. Ve icup konferaıısta bazır b l ı 

d h 
. .. · u unma arı 

~ erse er lırası bır gün hap la"Zımdu ... 
iti .. 

Valimiz 
Tetkik seyahatına 

devam ediyor 
Valimiz Şükrü SiikmensÜ· 

eri9 dün sabab Ynyladnğına 
gittiğini yazmışl k. Valimiz öğ 
leden sonra Y ayladağından 
gelmiş Vf:' ~eyhaııİ}e ile kırık 
hana giderek teftişlerde bu
lunduktan sonra şehrimize <lön 

müş ve geç vakla kadar dai· 
rede ıne~gul olmuştur. 

Valimiz bu sabah te',rar Kı· 
rıkharı ve H.ıS5öya giderek o 
radaki sayım hazırlıklarını tet 
kik etmiş ve öğ!eden sonra 
şehrimize dönmüştür. 

Örge Evren gitti 
Şehrimizde bir konft"tans 

vermek üzer~ ge!nıİş o!aıı 
Bitlis mebusu Süreyya Örge 

Romanga9a 
Alma.nları kim da

vet etmiş ? 
B~neş SA . .A . ..-- .Ro· 

men hükumeti, Romanyada • 
ki Alman Askeri Heyeti şe
refine bir ziyafet vernıiştir. 
Bn ziyafette Alm,:n gener&l 
leri!e Alman, ltatyao, Japon 
ve ispanya konsolosları ha • 
zır bdı.m makta idiler. Başve 
kil Aııteneskunun söylediği 
nutukta, Alman Heyetinin 
Romanyanın dt:veti üzerine 
geldiğini beyan etmiştir. Bu 
nutka cevap veren Alman 

generaia, Antt":neskuy" teşek 
kür eylemiş ve Heyetin y(
gane vazifesi Romen ordu • 
sunu yetiştirmek olduğunu 
beyan etmiştir. 

E.yrrn .dün şdırimizden ayrı- bt;günkii. ekspresle Ankaraya 
larak lskende"runa ve oradan hareket eylemiştir. 

EN so J'uA Kl KA *n-mwnmawmrtmn• ·z 

lngilterege 
Dün gece şidd~lli 
bir hucum yapıldı 

Londra 16 A.A. :Alman 
tayyareleri dün gec ::Londra 
üzerine şidJetlj bir hücum 
yapmış ve birçok bombalar 
alnuşhırdır. Gelişi &üzel tttı· 
lan bombaların yaptığı basar 
geçen eylul başlarındaki bü· 
yük taarruza nisbetle azdır. 

Berline 
YAPILAN lNGILIZ HÜ 

CUMLARI 
Lcndra 16 A. A. ~ 14 

ilkte şriıı gec~~· Bcr.lin üzeri 
ne yapılan hücum hakkmda 
ıııgiliz isfüıbt:ıra~ dairesinin 
\lerdiği malumata göre hü • 
c~m çok ştddetli olmuş ve 
bırçok baı;arlar vukua getir· 
miştir \ 



HatO...ıı,., Seglıan Resmitebliğler 
Berlin yine şiddet
le bombardkmaıa 

Ruzveltin nut 
ku efrafznda Temsili n1üsabakaları hakkında bölge 

Asbaşk~nı ga"zetemize izahat verdi edildi Yapılan tefsitJer 

Antakya icra ~m~;;-rluğuo 
dan: 

mani rına pek tabii fJlarak Londra 15 A.A.- (İngi-
üstuııdürler. liz resmi tebliğinden: İngiliz 

BC:lgenıiz ~porculsrı ile 
Seyhan bölgesi sporcııldrı 

Londra 15 A .A. - İngi· 
liz Q'azetelerirıe göre, Am~ri 
ka Cümhurreisiııin nutku, A
merikanııı üçl ~r paktına ka" 

An 1akyanın Bedirge · Çer• 
kez köyünden Salih hatko oğ 
Ju Çerkez Ômere 

arasında 12 -13 ilkt,.~riıı 
güıılı rinde Adan ada y ıpılaıı 
teınsili müsabakalar hakkında 
ol:urJısrımıza ma?aılı t Vt!r· 
rrıiş ve alman teknik ııdice· 
leri ayrıca bildireceğimizi 
vııdeylemiştık. 

Hu hı•suı,1a malumat al· 
ınak uz"'re mür.ıc ı 'lt ettiii · 
mız bölge Asbaşkan 
Şükrü Bıdc, bize aşağıda 
ki izah,..t1 '"'rmiştir. Asbaş· 
kan demiştir ki: 

.. - Rakamlar ve zamaıı!ar 
şimdilik bizi dlabdar etm"' 
m .. Jidir. Bize la7:ın1 olaı•,spor 
cu gerıçlerinıızirı bugünkü 
mag!Ubiyetıen mütcessır : ol· 
mıyaralC yarınki zaft>rleri ko 
v11Jamalarıdır. 

Bir, iki birincilik müs!es- i1a 1a kuvvetleri dün akş"mBer 
1 lini ve diğerAlmanVşehirlerirıi rı:ı diğer büt;jıı temas arımız ı 

· yeniden şiddetle bombardt-da urnğlup v.uiyete düşme:<: 
man '!tmiş, bilhussi\ Bı!rlindeliği mizi : ı ikinci bir sebebi c.Je 
ki Askeri hedeflerin bombar Çok feııa Ş"'rtlar V'"" uygun · 

' "' Jtmanı fevkalade muvaffaki-suz bir ğece İçinde geçirdi · 
yetle olınu:;.tur. Kuvvetli bir ğimiz seyahattir. Cuma günü 
filomuz Havra c;ı)k mühim ukşaını Antı.kyadan ayrı!an 

40 kişilik kafilemiz ancuk bir hücuın yapmış fe\'kalade 
cumartesi sabahı saat 9,30 tahribat vücuda getirmiştir. 
da AJanaya nırmış ve bir !:.kserisi avcı olan düşman 
un bile diıılenmeğe vakit bu tayy&releri lııgilteı eye bi:-k:ıç 
lamadan sı.:at 13 te s:a<lyo - hücum yapmış, Londraya ka 
ıııa koşarak müsabakalara dar nüfuz t"den birkaç bom· 

b. · · bardımun tuyyaresi bomba· girişmi~tir. llilhas.:ci ırıncı 
futbol maçında, Ad m.ı şarnpiyo lar atmışlardır. Hasar ehem 
ı.unuJeçen defa o -3g;bi bir miyetsizdir. Bu günkü hare· 

şı cevabını teşkil etmektedir. 
Taym's mulıaf>iri diyorki: 

"Bu nutuk tath sözle<İn 
ve tertiplerin tesiri altında 
yıkılmı}an Amerikan hattıha 
reketinin kati ifadesidir. Ruz 
veltin Amerika birl'.!şik dPv· 
Jetlerinin korku ile veyahut 
tehditlerle diktatörlerin tiste
dikleri yoia girmiyeceği hak 
kınclak! sözl~ri Almanca, İta) 

yanca, Fransızca, İspanyolca 
Porte'<izı:e, radyolarla tekrar 
hınmı~tır. 

Deylı Telgraf diyor ki: 

Arıtakyada Halil bahçacı· 
ya olan borcuruzdan dolayı 
haciz altin ı alınan Bedirı?e 
Çt'rkez köyünde Kfii'l 23 t 
seyılı gcı)'rİ m •nkulüniize ika
metgahın ızın meçhuliyetine 
binaen giyabınızda ebli vu· 
kut marifeti!e 150 lira kıym !t 
takdır edi 1miş oldıığundan 
ittbaren 15 giin içinde takdi 
ri kıymet mııamelesiııe kaı-~ı 
ıtiraz etmediğiniz takd rde 
cebri icraya devamla gayri 
menkul satılarak borcun öde 
neceğini tebliğ mak.amına ka 
im olnıak üzere ilan olunur . 

farkla m ığlup ed"ıı takıınıını kat esnasında 9 Alman tay· 
zııı O _ 4 nuğl ıp oluşunda yyaresi düşürülmüştlir. 10 ın-

Ruzvdtin nutku iiçler pak 
tına kati bir cevaptır. Ameri 
ka noktaiııazarını bir kerre da 
ha tekrar eylemiştir. 

ilan 
Matay Nafıa Müdürlüğün

. fen: 
kaleci Rasımın şiddetli bir giliz tayyaresi kayıptır 
tekme yiyerek sahadan has · Alman tebli gi İtalyada yalanlanan 

bir haber 
Adana seyalı~tımizdt-rı çek 

istifade .-tıik ve memnun ola· 
rJk döııdıik .. Adana bölge· 
sinin hakkımıdd göı;ter<liğ; 
alakadan ve misafirperverlik· 
teıı cfolc:yı da miitesekkiriı. 

Geııçlerımiziıı bu vesile 
ile de göslerdikleri enerji 
ve hakiki sportmen entilınen 
!igi jJ,..risi :çin ole\rı ümitle· 
riınizi arttırmış ve tdkviye 

taneye kaldırılmHı ve yerine Bedin 15 A.A. - Afm;cn 

koyduğumuz yedek kalecinin tebliği: ıki ~ Denizaltı genıi
beceriksiz!iği amil olmuştur. miz 31 b:n toniuk düşman 
Rasınıın ikinci maça da İştirak gemisi batırmıştır. Dün Lorı 
edt>meyişi bu temas1arı ;ü · dra şelırine hücum edilm\ş 
yük farkla kayb~tmt"mizi İn· tir. Neticed~ Taymis rıelıritıir 
tac ı;ylenıiştir. iki tarafmdRn alevler ~fışkır· 

Roma 15 A. A. - Müs
temleke harbiııae staj gör
mek üzere bir takını /,iman 
kıtalarınııı İtalyan kıtaatı ya
nında lnrl>etmek üzere .şima 

Ji Afrikada buluı!d uklarına 
dair İııgilizler tarafındun ııeş 
redı/eıı haberler tamamen 

1 - lskenderun Urtaokulun 
da yapılacak esaslı tamırnt 
iş i pazarlıkla eksiltmeye ko· 
ııuJmuştur. 

2 Keşit bedeli (200(1) lira· 
dır. 

3 - .ısteyenJer evrakı keş· 
liyı yi Nafıa Müdürlüğünde gö 
rebiıirler. 

Burıuııla beraber, biraz mr.tkta olduğu görülmüştür. 
öııct! de söylediğım gibi spor Dıişm.m tayyareleri Almaıı 4 - Eksiltme 24,10,940 Per 

şembe .8ünü saat 15 te Nafıa 
Müdürlüğü odasında müteşe':: 
kil komisyorıc, yapılacaktır. 

,_ tnıiştir. 
cularımızın bu vesile ile de ya ve işgali altıntl • bulunan 
gösterdiklt".rİ enerji ve yük • ardZİ üzerinde uçmu~lardır 

k sek trabiı:yet gelecek günler Atılan bombalar ehemmiy~t-şura;t bi,. hakibttir ·i, 
ve temaslt1r için çı)k uJyi.i:c siz hasar yapmıştır. Üstünde St'rıt•lı•rdeııberi z ·rıgi:ı bir 

iimitln verecek mahiyette • kızılhaç isue~i görülen b:r bütçe ile, :ıntrt>ııÖrlnile mun 

<lir. Hatayda da muntazunı hascaııeyc hücunı edilmiştir. 
t Zt1m ı.wsai V"' t-'sislerile ça · ı ·· d t" "IJ kt Havrda ve Hola11da toprak-lt·sısı e vucu f'! g~ ırı ı en 
lışnıış w· ça ışmak:a bulun· ve eo.ııtrcnörlerl! ı;.ılışmdğa larındd mgiliz tayyarelerinin muş o'an Seylwıı bölgesi l . 

ba~landıktaıı sonra >Öl~emız yaptıgı tahribat çok büyüktür ele ıı ı ılar., lı "ııuz s ~Ki z ay· 
sporcularırıııı sÜrdtie ilerliye- 6 diişrıun tayy.tr~si düşü lık bır bölge te,kilatına ıırn· h ı 

"' cekleriıır. şüµ e piz yo<tur. rülmüş 1 Alman tayyaresi ka ljkbuluırnn vı..: sahaldrırP, te- Elde bulundıı bü t üıı imkfın· 
sis'eı ini heniiz kurnıağa başlı lar·~an i .-.tıf •d~ t!::ierek eksık_ yıptır. 
yarı ve uhdt-sine mevdu işleri !erimizi teınamlama~a çalışa· ltalyan tebliğ·i 
cJ.ır bütçt·si ilt> başarma~a cak ve yarı 1111 zafcrlerıııi lıa. Roma 15 A.A.- ıtalyan 
ça'ı.,.an H ıt:ıy Bölgesi ele - zırlay.ı(.afrız • ., tebliği: Şarki Afrikada hava 

.ı: • - mae a rrznw teşekküllerimız muhtelif dü~· 
ua va Of dus Una iltihak nıan tayyare kampıarını bom 
fl ı bardııııan etmişlerdir. Oüşnıan 

ede •ı LJ<l"•acılarımız hava kuvvetıcrı Biogaziyi tek 
14 I7 ı v rar bombalamıştır Hasar 

Dün• Ankarada bu l!lÜnas"'betle b; · tö- ~ızciır . Bardiya ve Sellum üz~ 
rine yapılan lngiliz hücuınla-ren yapıldı ve )ukrü Koçcık bir } rı neticesinde mühim hasar 

nutuk söyledi yoktur. Ş.ırki Afrikadada düş· 
ı · •y • • d l mamrı muhtelif müdafaa tesi Ankara 15 A A - Türk E ııız. nıısab c-tııgınıı bu e· 

1
. • . • ( d 

· · ı y ı· y k • I l satı tayy:ıre erımiz .ara an an 1 lava Kurumu ıkamplarıııda g~r 1 :nt"sk~ııı _ ıy~!"', v~ eft 1 ~ 111 bombalanmıştır. 
y ~tişerek Hava yed ... k sub.:1yı mıye~ı .b~gu·ıku du.n~a .haclı- in giliz tayyalerinirı 

/ . d selerı ıçınde kerıdını bır da-
olan ve Kurumu.ı Etımesgu h .. d" c·· ı . t ·d bombardımanı . d .1 a goster ı. um ıurıye ı .~ tıryyare nıt>kteb : n e staı arını . b" ft 

1 
.. k.. Londra 15 A.A. - Frao 

1 b .. •/ remız ır tara an >ugun u 
yapan gt>n\,· er ugun l'l..U • venilmı-az kehraman ordusu • sız gazt-t"leri lngiliz tayyare 
rumdaıı ayrılmışlardır. Bu I ;1u yıtratırkeıı '>ir yandan da leriniıı son üç gün zarfında 
ırıunaseb,,.tı ... bir nutuk söyli- milli havacılığımızı tesis et- Fraıısanın Manş sahillerinde 

yen Havd Kurumu Başkanı ı mek iı;iıı aziz milletimizin çok mühim hasarlıtr yaptığı 
Ş ıkrü Koçak ez<"Üınle demiş· himme! ve cömt-rtliRiııe da· nı teslım ~diyorlar. Sır ga-

tir ki : yauarak Hava Kurumunu vü 
•' - Türk Hava Kuru · cucJe gelİrnıİştir. Türk mille-

munu devamlı me!>aİ ile ikmu 
le muvaffak oldunuz. Bug-üıı 
aramızdan ayrıforak kahrı< · 
man ordumuzun :çinde )'f!r 

almak ÜZl'rc askeri okula gi 
diyorsunuz. BuraJa göster -
dığiııiz ha)ırJı çalışmalara o· 
radu d.ı devam edecek olur 

zete .Şerburgda yapılan de-
niz taarrulu einasında lrıgiliz f 

sanız az zanıaı: la k 1hraman 
Havacılarınıızııı yarımda r.n
lara Iayık arkadaş olarak şe 
refli mevkileri11izi aJac&ıksı-

limarı)ı.rınııı dufi bataryalarının :irıiıı b uy·ün demsiz, keder-
şiddetli ateşine rağmen sahi 

siz, hurp dışında ve sulh le yalchşlaştıklarını bildirmek 
ıçinde kalması biiyüklerimiziıı L 

le Şerburg i.na'lı 11rtık bir durbinsiyaseti sayesinde ve ted d 
birli hareketlerinin nelir.esi - yığın harabe eo başka bir 
dir. Fakat gittikçe cihanşümul Ş"'Y de{:iıdır d~:nektedir. 
bir mahiyet iktisab eJerı ha 

ı disfıt içı ı Je bizi·n bu b thti· 
' yarlıkta kalacağımızı kimse: 
! ıddia edemez. Her birinizi 
· bir hava kahramanı olarak J 

: gör eceğime şüphem yoktur. 

Çalışmalarınızd.1 m uvatfak 
olmanızı dilerken iık hava
cılık feyzini aldığınız Türk 
Hava Kurumu yuvalarınt u
unutmamanı11;1 <la rica ede • 

J rim. ,. 

asıl•!zdır. 

50000 kHo sığır eti 
alınacak .. 5 -Muvakkat teminat (150) 

liradır. 
Jand1rm1 birliği Eratı ıçin 

50~K)J kilo sı~ır eti pa;: ırtı.~ 
la sııtın nlaırncc1ktl'. Talıp o

lanları ı 693 lira 75 kuruşluk 
muvakkat temiı·athriJc bırlik 
te ihalP günıi olan 21,10,940 

6 Taliplerin ticaret oda 
sına bıyıtlı bulunduklarına da 
İr vesika ıft" ınuvakka 

ııazartesi günü saat 14 te Antak 
ya k:şlasıııd ı müteşekkil satın 
alma koıni!)yonuna nıüracaıst 
ları. 

r ah tediye ettiklerini göste
ı·ir evrakı müsbitc:: ve elıJiyet 
vesika~;ır ı ibraz dmeleri la· 
zımdır. ., ... 

\Jeşriyat J\lu Jurii 
Seıım ÇELENK 

H.P.matbaRsı A.NTAK'f A 

Bağ ve bahçe mt..hsulatz 
icara,verilecek 

Cinsi Kıl o Beher kıl l .u1u ı 
muh. kıy. 

Y ekıin Kıymeti nuv ~ 
Teminatıf Zf:YTUNIYE 

Kuru İncir 500 3.' kuruş 
Zeyti dan"'sin 100 5,0 

.17 IıraS) K , 1 lıra;3ı 
20 " MAGAl{ACIK 

il 00 " I ,, ;so 
Kuru incir 1500 3,5 ,, 
Zeytin Jaııesı30J 5,0 

52 ,, ::>O " 3 
" 94 

YOGUNOLUK 
,, 15 

" 00 
" 1 " .o~ 

Kuru incir 600 3,0 
" Zeytin daıı,.sı80JO 5,0 

18 00 1 3- .. " ,. 
" .) ... 

" HBCı HABIJLı 
400 

" 00 
" 30 ,, OD 

Kuru İncir IOOJ 3,0 ,, 30 ., · 00 ,, 2 ,. 50 
Zeytİ:J dan,..si8000 5,0 ,, 400 ,, 00 ,, 30 ,. O 
VAKIF 1 ti 
z,,.ytiıı 1800 s,o ,, 9J ,, oo ,, 6" ,, , 1oii 
Yukarıda köy ve "s!t·lı~ ı çık· rılan .n -tbsul5tın cinsleri ıııu 

hanı men kıymet ve be :Jelleri} .tzı1ı:5öç •edenlerden metruk 
bağ ve bcıh; .. ln1eki 94J s-ıe:u ınıtısu.atı 16 - 10 -~40 
çarşaınb,ı gürıi.ı s.ıctt 1 ~t ... d ·' ·r J rlıkt3 açık!.ırttırnıa sure 
tile .. satlığa çıknrılmıştır. 

Talıp'erin ın l Sllııdı~ıııJ m :h um •1 bıı>Jı lin yüzdE> 7,S 
ol:ııı 

Cınsi Mikturı H .. rı r kı o .u teıuiııatı nıu 
Zeytin 7:JO Kilo ) kuruş 2 lirı; 63 K. 

Çekmec~ köyuııdf' Çıplak Ziyar ıt namilı:: ma-
ruf mahallin 940 yılı ZPytin m hsulatı lt:ı 10 -940 tari· 
lıine müsadıf Ç":lrşaınba guııu sa:ıt 14 te açık arttırma su 
retile DeftPı darlık binasında satıhcaktır. 

Töliplerin Ma!sandığına nıuhaııımt•ıı bedelin yüzde 
7,5u olan teminatı muvakkate akçalarıııı yahrmaları 

1 


