
[Sayısı heryerde2 kuruş] Perşembe 

Şark hudutları .. 
mızda 

Hiç biraskeritahşidai ve 
sevkiyat yoktur 

Anadolu Ajansı, yabancı nıuhabir ve 
radyoların verdiği bu haberi tekzip etti 

Ankara 31 (a.a.) - Türkiyenin şark vila~ctle_rine as· 
ker tahşit ettiği hakkmda bir ecnebi muha~ır ıl~ ba~ı 
Y•abancı radyo ve ajanslar tarafından verılen haberın 

I' '-d ve esastan temamen ari olduğunu b~yam\ Anadolu 
1e ~i•nsı mezundur. 

" liraat vekili Konya köylü
} eri arasında 

Vekil köy ıülere hitab ederek •sizi görme
ğe, dinlemeğe ve isteklerinjzi yapmağa 
galdim• dedi ve !i3 mimi hasbihallerdc 

bulundu 

Naci Tınaz 
Bu sabah şehrimize 

geldi 
Bursa M('busu ve sabik 

Milli Müdafaa vekili General 
Naci Tınaz bu sabah seat 2d e 
1skenderuna gelmiş ve istas· 
yonda valimiz Sökmen· 
süerle Parti müfettişimiz Pro 
fesör Tankut, Mebu~ları mız· 
dan Abdullah Mursa\ ve gü · 
zide bir kalabalık tarafından 
karşılanmıştır. 

Naci Tmaz Valimiz ve Par 
ti müfettişimizle 1skend~run
dan şehrimize gelmiş ve Va
limiz Şükrü Sökmensü~re mi 
safir olmuştur. Şehrimizde 
bir kaç gün kalacaktır. 
SayınMebusumuza hoş gel

diler deriz. 

Parti müfettişimiz 
Parti Müfettişimiz Profe

sör Hasan Reşid Tankut dün 
lskenderundan şehrimize 
gdmiş ve Şenköye giderek 
orada Parti Jeşkilatmı t~ftiş 
~ylediktf"n sonra akşam tek-~ ~ l<onya ~1 (a:a·~ - iki 1 bir hasbibalde bulunmuş rar lskenderuna dönmüş ve 

~ tıdenb~rı şehrımızde bulu· dertlerini ve isteklerini din- General fınazla birlikte 
d ~n Ziraat v~kili Mub.lis Erk: lemiş, halkın çalışmasından bu sabah şehrimize gelmiş · 
~ ~en beraberın~e Vah .. Parh ve mahsulün fazlalığından tir. 

~ ~: lialkevi e.~k.~nı oldugu hal- memnuniyetini izhar eyle- Profesör Tankut bugün 

~ ~ Yarma koyu hasad mın • ıniştir. de şelırimizde kalacaktır. 
klsına gitmiş ve burada • d Yeni Müddeiuınumi 

\lldisini coşkun tezahüratla Pul~.u, ~apa v~ cen . er et 
~rşılayan köylülere hitaben: den mure .k

1 
ep .. •rd"1r zıra~· geldi 

''S' . .. d'ınlemegw e takımı verı mesmı Oger . ı- Şehrimiz Müddeiumumi· 
. ızı gormeğe, k' · · d d' · d'l H'd ı ~ . .. .. çer nıa ınelerının a e ının ıiğine tayın e ı en ı ayet 
,1

1 ~st~klerinizde~ mumk.un arttmlmasmı isteyerı köylü· dün şehrimize gelmiş ve bu 
J 'larına yapmaga geldı_~· .. bu talebini kabul eyle· gün işe başlamıştır. Hoş ge:-
J L .klcrinizi aç.ık açık soy- n~n bundan sonra sutame diler. "hn· mış ve 
ıV n'··. . v k'l k .. 1 .. 1 1 kanalları teşkilatını teftiş ey· Hukuk işleri Müdürü 
,, a. emıştıT". e ı oyu ere 1 · ti Vilayetimiz Hukuk işle· 
.J ~ce süren çok samimi emış r. ----; ri Müdürü Salih Tanreri 
r /' ~ Varto Kazası Kaymakamlığı 
~mir fuarına Fransa ve Beı- na nakil ve •~yin ~dHm~ştir. 

"' l · · .k d k. Beden terbıye t gıltere çok genış cı a a ı . .. ·_t • 
llıikyasta işHrak t l .. b 7 • ·z sı mukeılef ı·erı 

edecek a e e1.erımı Kaytıarıoı Bölge 
~J Ankara 31 (a.a.) - ilu Yurda alınıyor binasında yartırıyorJar 

~lleki lımir beyndmilel fu- Ankara 31 A.A.- Fran 15-20 ... (Dahil) yaşta~i 
''ltla l ·ı · k ge.nı'ş sa ve Bal<;ikada hükumet na Beden terbiyesi mükelleflcrı· tıı· ngı terenın ç.o d d'ld'W' 

~
1kyast · · Ak d . x,; an· mına ve kendi hesaplan na nin kaydına evam e ı ıgı-a ıştıra e ece6. 1 b 1 · . d" k.. d h b ~ lltrı S tahsilde bulunan ta e e erın nı un u sayımız a a er Ver 

ç ~ 'b~'t·~~ ergı s~rıyı;m kamilen yurda alınmaları .ta· miş fakat b\r yanlışlık ola· 
İ, biti l~y~ • pevy~~ arını an karrür eylemiştir. Hususi ta· rak kayıt muamelesinin Hal-

~ .. ~lurgı tAeı eyi e ta sıs aoklua~·- d d . . . kevı'nde yapılmakta olduğu· ~ .... . çı manın y w lcbeterin yur a av etı ıçm . d' . 'k 
lıı ü · f d b ·· -k eylül~ kadar her talebeye 200 nu bıl ırmıştı . 

\ h ıerıne uar a uyu k Kayıt muamelesi Be1ediyt-
~ır. "nunab bir faallyot var· liralık döviz verilece tir. binası arkasındaki BöJgP. bi· 

Bu~tarihten sonra tdöviz 
Pat ·• .. 1 • . için yapılacak müracaatlar ·nasında yap~lmnktn olduğunu 

aşutçu erımız kabul ftdilmiyecektir. tasrih eder ve bu yanlışlığı 
A. Denizlide Yine bir çok yer- düzeltiriz. 

r,'vras:kara 
31 

(a .a.) -- .
0
1 ü!1 ferde zelzeleler oldu •z•a•ra•d•a•,•.e·h~a•,•a~li~siıilind~e-ş'~ıd~d•et• itli~ gelen tuyyarecı erı· 

\Gt Uçuşlar yapmış ve para· Ankara 31 A.A.- To· li zelzeleler hissedilmiştir. 
~--~lerirniz atlamışlarJır.Ta· katta hug'lin lfört defa hisse AnkaralA.A.- Bu stı'bah biri 
~ ı·· toplanan binlerce halk dilen zelzele olmuştur. Son 13 geçe Amasyada V. Ak: 

ı ~~ b 0Sterileri derin bir alaka 24 saattanberi Zilede şiddet- dağmadeninde orta ~ıddeth 
bilb eyecanla takip etmiş li saı sın hl ar olmaktadır.~alk iki zelzele olmuJlur · Amas 
'~t~l\"aa P.teşütçil Edibeyi geceyi açıkta geçirmektedir. ya kalesinin tepesinde büyük 

0 

l 1 · b" k bir kaya parçası lfthlike1i ~L cr.e en coşkunlukla ku· Burada ze zelenm uyu za-
~b\ı 1 b ld ğ L • sur.ette ) erinden oynamış ~İ~1·" ş. ardır. Tavastan De· rarlara se ep o u u tau~ın 
1

~ d F k k 1 ve mubtamel bir tehlikenin ~a.t_ Rı en tavyarecilerimiz olunuyor. a at. zar~r m1• • 

"~ d " t t d lmemış o"nünü almak üzere Belediy~ "'t'4ii ~ u~uşlar yapmış ve tarı henüz espı e ı 
l~ti\el'~Ulerımiz atlama Y,ÖS· tir. , lazım gelen tedblrleri almış 

Yapınışlardır. Bundan başka Erbaada tır. 

Selim: ÇELENK 
Neşriyat;Müdürü 

üçüncü petrol ku .. 
gusu da açzlzyor
Beşiride :bulunan petrol 

sahasznda 300 kugu 
açılabilecek 

istihsal fmernleketitnizin İhtiyacınde,n 
çok fazlaa olacak - Amerikaya yeni 

makineler ısmarlandı 
Siirdin Beşiri kazasının Diğer kuyularm açılması 

Raman dağında bulunan pet içirı Amerikaya yeni mak;ne 
rol sahasında faaliyet bütün ler ısmarlanmıştır. Bu maki· 
hızile:dev;1m etmektedir. A- neler geJinciye kadar çahş • 
danadaki petrol so"ldaj ma - malara hızla devam edite:· 
kinesi de beşiriye nakledil- cektir. 
miş ve üçüncü kuyunun açıl Bizim senelik petrol ihti
masına başlanruıştır. Petrol yacımız şimdilik vasati 150 
bulunan sahada yapılan tet· bin tondur. Burada her ku
kikat burada 300 kuyunun yudan günde ı;>n az 10 ton 
açılabileceğini ~öııtermiş bu· petrol istihsal edilecektir. 
lunmaktadır. Üçüncü kuyu Bu hada istediğimiz kadar!ku 
birinci kuyunun 380 metre yular açıldıktan sonra petrol 
ilerisinde açılmağa başlan • ı ihtiyacımız temin edildikten 
.m~ş ~e. 32 metreye kadar başka harice de petrol sata 
ınılmıştır. · bileceğiz 

EN SON DAKiKA 

Na/ ıa Vekilimiz Trakgada 
inşa edilmekte olan muhtelif yolları tet 

kik etti 
Edirr~e 1 A. A. - Nafıa Vekilimiz Ati Fuad Cebesoy 

Trakyada bir teftiş seyahatine çıkmıştır. Dün Edirneye 
gelmiştir. Burada hararetle karşılanan Vekil inşa edil
mekte olan yolları tetkik etmektedir. Nafıa Vekiii beyu· 
natta bulunarak demiştir ki: 

"- Trakya Nafıa işlerimiz çoğulmaktadır. Yol işfe .. i
nin ehemmiyetini izaha lüzum yoktur. 1stanbuldan başla 
yarak Edirneye kadar yapılmakta olan yolların hepsini 
teftiş ettim, ve btı teftişten çok memnun oldum. Yolla
rın en ktsa bit zamanda ikmali için azami faaliyet sarfe· 
dilmekte.lir. 

lngillet.ede 
1 
Isviçreordusu 

Alınan tedbirler Başkumandanının 
Londra 1 A A. - lngi- nutku 

liz sahillerindeki şeh'rlerde Bern ı AA 1 · 
. . · . - svıçre i ıışıı edılmış olan blokhavız- orduları Başlcumanc'anı sö • 

lar kaldmlmışhr. lRöyter A- leJiği bir nutukta damiştir ~: 
jaıısına göre, bu blokh~vz1ar " - Bugün tepem izden 
vaktile Almanların lngıltere- tır-nağımıu kadar silahlan
ye bir ihraç hareketini yap- mış bulunuyoruz. Çünkü 
masl ihtimalini'! karşı inşa Fransız mütan-ktsi henüz bir 
f:' Jiınıi~ti. Fak~t ş~mdi vaziyet svulb olmaktan uıaktır.Bayra-
taınııınıl e değlşmış ve yapıla gımızı ve meınlekt!tİmizi İcab 
cak bir i hrcıç hareketine kar ederse sonunl\ kadar müdafa 
şı dt>rlıal hücuma geçecek aya yemin ettik bu yemine 
kafı derecede kuvvetl~r ln- bağla bulunu~oruk .• , 
giliz sahillerinde tahşi<l edil· Amerikada inşa e .. 
11 i ş bulunmaktadır. dilen tayyare'e 

1 l ·~ ALMAN KORSAN Nevyork ı AA.- ~me-
GEMiSl . ı rikada İngiltere hesabın11 İn· 

Londra 1 A. A. - Bır şa edilmis olan 1840 t 
\ 1 k . .. '>l l . . • ayya. 

f ın an orsan gemısı, .., ı rehk bır parti in 'it 
b. l k 1 · i ·ı· · t ı gı ereye ın ton u >ır ngı ız tlcare gônderilmek üze ı . ·ı v h b d re yo a çı gem ısı e yaptıgı mu are e e karılmıştır . 

yar~ lnna rak kaçmıştır. e;=~7:77~~~~!!2!!~!!!!!!!!!!!!1 
Portt-kizle ispaoya kiz hükumeti ile ispanya ara-

5 

sanda mütekabil Menfaatleri arasında müştereken muhafaza 
Madrit 31 A .A.-- Porte· bir anlaşma imzalanmı~h;~ın 



Köylümüzün giyeceği eşya 
Dahiliye Vekaleti çok mühim bir te· 

\Romanya Ha 
riciye Nazırı 
Seyahati hakkında 
miihim beyanatta 

bulundu 

300 Mektep sırası yaptı
rılacak 

mim yaptı Maarif Müdürlüöünden: 
Dahiliye Vekaleti, köylü 

elbiseleri hakkında Vilayetle 
re bir tamim göndermiştir. 

derhal bütün vilayetlere teş· 
miline maddeten imkan bu
lunmamıştır. 

1 - Vilayetimiz ilkokulları için 300 adet sıra ,yaptı" 

rılacaktır. 

Bu tamim şııdür: 
Sayın Milli Şefimiz Reisi

cümhur İsmet lnönünün köy 
lü elbiseleri hakkmdeki yük· 
sek işaret ve direktifleri ve 
bu iş üzerinde alınabilecek 
tedbirler teblig olunmuştu. 

Ancak köylümüzü giyim ba
klmlndan pazara mu\ıtaç ol· 
mıyacak ve kendi has1lat ve 
işiyle kendisini her :suretle 
ilbas edecek şekilde müceh
hez bulunması ve bu işte 
tam bir enerji ile müteşeb· 
his olmasl köy iktisadiyah 
bakımından zaruri bulunmak· 
tadır. 

Bükreş 1 A. A. - Ro· 
men Hariciye Nazırı Manoles 
ko, son AlmaDya ve İtalya 
seyahati hakkında beyanatta 
bulunarak demiştir ki : 

2 - Sıra imali işi arttırma ve eksiltme kanunu hii· 
kümleriııe tevfikan 1,8,940 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 Beher slranm muhammen bedeli (550 kuruş, 300 
adet sıranın muhammen bedeli de (1650) liradır. 

" Almanya ve İtalyada 
yalnız zahiri bir hüsnü kn· 
bul görmekle değil, mc:mle· 
ketimiz için tam bir anlama 
zihniyetıle karşılaştık. Hitler 
ve Musolini Milli hayatımıza 
'çok sempati ve alaka göster 
diler. Şurasını tebarüz ettir
mek isterim ki, bir menfaat 
tahtinde olarak son yapılan 

4 - ihale 16 agusto8 940 cuma günü saat 11 de Vi· 
layet makamındıı toplanacak olan Vilayet daimi eneli· 
mt'ninde yapılacaktır. 

Alman cevaplarda, bu gi· 
bi ev sanatlariyle vilayetlerin 

esaslı şekilde alakalandığı, 
bazı vilayetlerde ciddi tedbir 
ler alındığı memnuniyetle gö 
rülmüştür. Bu arada bir kaç 
vilayetten iptidai maddderin 
ve bilhassa halen köylerde 
kullanılmakta olan tezgahlarm 
randımanı artıracak ve daya 
nıkh kumaş verebilecek sure 
tte islahı etrafmda yapılan 
tetkikl~r iktisat Vekaletine 
yazılarak mütaleaları sorul· 

Bu itibarla alınmasl fay
dalı tedbirlerin arttmlması, 
teknik umurda iktisat veka· 
letinin rehberliğine istinat 
edilmesi, mahalli ustalardan 
ve Halkevleri yardımlarından 
istifade edilerek kemiyet ve 
keyfiyet itibariyle ev dokuma 
sanayii randımanının tezyidi 
ve işin müspet neticeye u
laştırılması esbabının istikmal 
buyrulma11, elde edilecek 
neticelerden de peyderpey 
bilgi verilmesi tamimen rica 
olunur.,, 

5 - f alip olanların yüzde 7 ,5 teminat akçasıolan 
(123) lira (75) kuruşu açık eksiltmeye gitmeden ev\lt.1 
Maliyeye yatırarak makbuz almaları ve eksiltme güniİ 
daimi encümene bu makbuzu tevdi etmeleri lazımdır. 

.. 

ı 

3 

muştur. 

iktisat V ckaleti bazl mın· 
takalarda esaslı tedbirler al· 
mış olmakla beraber bunun 

Hu.taydan 
Adana köy enstitüsü 

gidecek çocukla•· 
Aşağıda adları ve Köy

leri yazılı çocuklar Vilayt-ti-
miz namına Adana - Bahçe 
Haruniye l üziçi köy enstitü
sünde leyli meccani olarc.k 
tahsil ettirilecektir. Bu ta\e 
benin malumat almak üzere 
~bağlı bulundukları köy muh· 
tarhğın ı.ı, nahiye madarlüğüne
veya kaymıtkamlığa müracaat· 
lan lazımdır. 
Adı ve Soyadı Köyü 
Ahmet Atıcı Şenk5y 
Sait Büyükkaya A\ahaıı 
Osman Kuşçu Şurıracık 
Tahsin Şener Mecit 
Mehmet Aydın Yalas 
Mehmet Koçak Ye nice 
Fuat Kızılkaya Eğercik 
Sabit Gündüz Tumtum 
Rasım Avcı Yalas 
Suphi Yücel Y .Alevışık 
Mehmet Açıkalın Subuhiye 
Mehnı(>t Kılıç 'Karamiinka~ 

Rıza Akı an Şekere 
Mustafa Htrfan Torun 
Mahmut Öğretim Çataltepe 
Şadiye Coşar Beldn 
Kemal Sönmez Beylan 
Ali Gök Kömürçukuru 
Mehmet Gülen Bliyükçayh 
Ali Çelik Karakise · 
Mustafa Bosu Karakise 
Saleyman Gök Kuıuculu 

Kenan Güllü Ôzerli 
Ka1.ım Kıpça Küçükçaylı 
Kemal Can Oc~klı 
Halil Ozdemir U. akh 
Mehmet Yalçın Erzin 
Mustafa Köse F..rzin 
Bekir Karcı Erzin 
Veysi Küçük Özerli 

Altın fiatlar ı düştü 
Aylardanberi mütemadi

yen yükselmekte devam eden 
altın fiatlar ı bir arahk25liraya 
kadar yükselmiş' ve sonra 
tedricen inerek 21 ile 22 lira 
arasında durur gibi olmuştu. 
Fakat son üç gündenberi 
altın Hatları bircienbere düş· 

6 - Sıralara ait şartname ve krokiler maarif dairesin 
de görülebilir . 

Sarig ede 
Kargaşaı~k yok 

fakat kararsızlık var 
Londra 31 A.A.-Suriye 

den otomobille g~çen Röyter 
ajansının muhı.biri, Suriyede 
karışıklıklar olduğu hakkın· 
daki haberleri tekzib etmek 
tedir· Mamafih muhabir va· 
ziyetin kararsız olduğunu,bir 
miktar Fransız askerlerinin 
Subaylarile birlikte fngi· 
lizlere iltihak etmesine mu-
kabil diğer bir kısım Fran

saz askerlerinin vazife gör
mekte devam ~ttiklerini, yer 
li askerlerin terhis olduğunu 
biıdirm~kte, fiddetli bir san· 
süre ve bazan gazetelerin 
kapatılmasına ratmen, Fran· 
sanın maddetenl değilıe bi · 
le manen eski müttefiklerile 
beraber olduğuna berkeıin 
kani buluodupnu ilive et· 
mektedir. 

Hava çarpışmaları 
Lor.dra 31 (a.a.) - İn· 

g:ıiz hava nezaretinin'. tebli· 
ğ-iııe göreı, lagiliz tayyareleri 
GeırLi Almanya üzerinde dün 
gece birçok üsleri, fabrika· 
ları, ve gr>mi doklannı, petrol 
tasfiyehanderini bombardı
man ı.tmiş, demiryollariyle 
~osaları tahrip etmiştir. Ha· 
va meydanlrrmda bulu11an 
21 Alman tayyaresi de imha 
edilmiştir . llıi lngiliz tayya· 
re~i üssüne dönmemiştir . 

Bir haftada batan 
vapurJar 

manasız hareketlere rağmen 
mukadderatımızm tayininde 
tam bir serbestiyi muhafaza 
ediyoruz. Siyasi ve ekono -
mik istiklalimiz mutlak ola • 
caktır. 

Almanya ve ltalyanm bi
zim _için en iyi bir ahcı ve 
satıcımız olmaktan başka ni· 
ye-tleri yoktur. Diğer taraf· 
tctn bu iki devletin uirinci 
düşüncesi Balkanlarda sul~ 
hun muhafazasu lır . Biz de 
sulh istiyoruz fakat Romen 
adaleti hzerine müesses bir 
sulh istiyoruz. Geçen mües 
sif badis~lerin tekerrürüne 
müsaade edilmiyecektir. lcab 
ettiği zaman sulh için boyun 
eğmesini ~bilen Romanya. 
hudutları uşıldığı zaman baş-
ka yolda yürümesirıi de bi • 

lir. 

Nazır, Romanyanm kom· 
ıularile dostarıe bir anlaş · 
maya hazır olduğunu, bu -
nun yegane hal ,çaresinin 
ahali mübadelesi olacağını, 
Romanyanm 20 yıldunberi 
ekalliyetlere en iyi muamele 

Balkanlaıda 
Macar gazeteleri 

ne diyo.- ? 
Budapeşte 31 A. A -

Macar gazetelari, en çok 15 
güne kndar Re manya ile Ma 

:caristan arasında ve bir hu
dut şehrinde ~müzak~relerio 
başlıyac'ağım, ,, akdedilP.cek 
muahedede mühim miktarda 
nüfus mübadelesi olacağını 
yazmaktadular. 

Ronıen Nazırları 
izahat Vr!rdiıer 
Bükreş 31 A. A. - Re-. -

dor Ajansı bildiriyor[: Baş· 
vekilile Hariciye Nazırı, bu 
gün toplanan kabine içtima· 
mda Berlin ve Roma ziyare 
ti, Hitler ve Mu~olini ile yap 
tıklan müzakereler hakkın -

da arkadaşlarma mufassal 
izahat vermişler ve bu gö· 
rüşmderin neticelerini teba· 
rüz ettirmişlerdir. 

Süveyş kana-
lıııda 

yapbğını, akalliyetler mese- Seyrüsefer artıyor 
lesi halledilmedikçe memle· Londra 31 A. A. -
ketin efendisi olmağa " Deyli Telgraf "gazetesi ya-
imkin buluoamıyacağıııı söy zıyor : ltalynı.111 harbe girme 
lemiş ve aözlerini şöyle bitir sinden sonra heme ı hemı:n 
mittir taın:ımen inkıtaa uğrıyan Sıi· 

... Bu hususla ci~di ~arar Vc}'Ş kanalındaki seyrüsefer 
lar almak mecburıyetın<le- şimdi yavaş ya ... aş ııormal va 
yiz. Parolanıız şuJur : Ro· ziyete girmektedir. Süveyş 
manya Romenlerin ve yal· ~ kana! 1 Mısırın yegane ihraç 
nız Romenlerindir.,, ve idlısl iskelesi olmuştur. 
ltayanların zırhh oto isk~nderiye li .ıanmdan yük-

mobil zayiatı \erini boşaltmak için sıra 
bekliyen birçok vapurlar Sü-

Londra 31 A.A.- Jtal· l veyşe ve Port Saide gönde 
yanların Afrikndalci muha· rilmekt~dir .. lng'.liz filos~n un 
rebelerde zırhla otomobil za kııvveth faalıyetı sayesınd~ 
yiatı, logilizlere nisbetle beş ltal~~nlar artık Akdenizd.e 
misli fazla olduğu anlaşıl- log1lız vapurlarının seferlerı· 
mıştır. ne mani olamamaktad\rlar. 

Londra 31 (a.a.) - Ge· 
çen bir haf ta içinde Alman· 
lar tarafından batırılan vapur· 
ların adedi 18 dir. Bunların 
11 i lngiliz, 1 i müttefik ve 
6 sı bi~araf vapurdur. 

lugilterede bir güıı
de neler yapılıyor 
Londra 1 A. A. - Muhim 

mat nazırı, İngilterede bir 
günde 600 motorize parça 
imal edildiğini, Kanadada 
haftada 25 tayyare ile bir 
tank inşa edilmekte olduğunu 
yakrnda bu miktısrm ayd 3600 

Kanal<lan geçen Yunan ve 
Yugo'ilav vapurlarının sayıs• 

mütemadiyr.n artmaktadır. 

Japon yada çoğalan 
Almanlar 

Londra 31A.A. - Tokyo• 

dan verilen haberlere göre, 
son günlerde JaponyPda sey 
yah ve iş adamı kılığında 
birçok Alınanlar görütmeğe 

başlamıştır. 

1ngilizl~r tarafmdan ba· 
tırıhm Alman · vapurlarının 
tonajı 908 bin tona, ltalya· 
ninki de 21.5 bin tona baliğ 
olmuştur. 

-;eğe başlamış ve dün piya
sada bir · altın 18 liraya muş· 
teri bulamamışlar. 

tayyarey" çıkarılacağını, deni· 
zaltı gtmilerine karşı müca• 
dele için son sistem 28 gemi 
nin pez yakınd.t bitmek üze-

re bulunduğunu söylemi~tir. 

Bunlarm Japo:ıyayı lngil· 
tere aleyhine tahrik ıçın pro 
paganda yaphkları anlaşıl· 
yor. 

Asfalt gol 
yaptırılacak 
Hatay Vilayetinden: . 

1-Vilayet yollarının muhtel~ 
km. leri11de (250000)m 2 bir 
_kat asfalt kaplama ve yi11e 
(15000) m 2 blokajlı 1iOSe i11 

şaati yine iki kat asfalt kal' 
lama ve Antakya, lskend ~rO~ 
Kırıkhan şekirlt!rİ dahilinde ~, 
(40610) m12 şose inşaatı il~ ııı· 
üç kat asfalt kaplama işi pJ' 
zarlık usuliı~ münakasaya kO 
nu!muştur. 

2 - Ek-;iltme 20 uğustof 
940 salı günü aut 11 d" f>." 
takya Nafıa müdürlüğü od•' ıı, 
.sında müteşekkil komisyooıı' ~ 
yapılacaktır. ~ 

3 - lstiytmler fenni 've b~ ~ 
susi şartnamelerle evrakı ~ c' 

fiyeyi (468) kuruş bedel rt1~ 1 

kabilinde Na'ıa Müdilrlilğıı' 
den elabilirler. ~ 

4 - Bu işin keşif bed~ 
(Doksan üç bin altı yüz k• 
bir) lira (seksen bir) kural 

tur. (1111 
5 - Muvakk tt teminat ·tf ~i 

bin dol uz yüz otuz iki) 1ı 
·~ (dokuz) kuruştur. ıı 

6 - Taliplerin ihaled~ ~ 
k . .. 1 bll ıŞ en az -;e ız gun evv~ 1 

benzer inşaatı basardıkla'~, 
dair evrakı müsbitelerile Jı' 
likte Vil.\yete müracaat e.~1 
rt-k alacakları ehliyet ve''t' 'il 
sııu ve teminat mektup ~I 
makbuzlarını ve ticaret ·İl 
s1 vesikasını komisyona 1 

edecektir. ~ 
Sahipsiz eşya sat•f 
İskenderun G .müdürla 

den: -
Sahipsiz vashnı aımıŞ '~ 

kilo 200 gram ağırlığın~•~ 
ndet müstamel otomob• ,ol \ 
lastiği 5,8,940günü saat9. ~ıı<• d 
açık arttırma ile satılac• J1 
isteklilerin o gün saat .. 9 ,~~ 
İskenderun ihtilat gtJ~ll'' 
müdiirliiğünde bulonct1 
ilin olunur. • 

Şirket f esh• ~' ~ 
Marangoz Ömer 0~1" '1 h 

bk ve marangoz Sabr1 
•• ~,~~ ) 

Mustafa arasında . ~" ıb'°' 
araba imalı şirketinın ., 

diği ilan olunur. f.l-'1 
Sabri oğlu Mustafa ,A~d~ 
Ömer oğlu Mıstık 

M"durLi 
Neşriyat u N" .d 
Selim çı-:Lf 5,1,...,. 

C.H.P.ınatbaaıınd• ba 


