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Valimizin i<.ögler 

de tetkikatı 
\Vek~llerHegeti Mil/iŞe-1 dı·yorkı·ı 

Dun toplandı J • 

Sökmensüer köylülerle 
hasbihalde bulundu, dert

lerini dinledi 
Valimiz Şükrü Sökmensü 

erin evvelki gün Arsuzda 
Petrol mıntakasına gittiğini 

Yazmıştık. Sondaj ameliyatı 
Yapılan Çengen mıntakasmda 
tetkikatta bulunan valimiz 
Arsuz Nahiye merkezine 
dönmüŞ ve orada toplanan 
köylülerle sıı11tlerce süren 
bir hasbihalde bulunmuştur. 

Valimiz köylülerin ihti • 

yaçları, dertleri >Ve istekleri· 
ni dinlemiş ve notlar !lmış 
hr. Arsuzdan sonra Bakr&sa 
giden Sökmcnsüer, orada 
toplanan köylüier'e temas 
ederek dertlerini dinledikten 
sonra Kmkhan:ı giılerek tef· 
tişlerde bulunduktan sonra 
dün öğled~n sonra şehrimi
ze dönmüştür. 

Şenkög mzn .. 
takasıııda 

Asfalt [madeni bulundu 
Tahlil edilen asfaltııı kalite itibariyle 
Lazikiye asfaltlarından bir derece yiik
se:k olduğu anlaşılnnş ve asfalt sahasının 

tetkikine başlanmıştır 
Haber aldığımıza göre, 

Şeuköy mıntakasında bir as· 
fatt taş madeni bulunmuştur. 
Keşfedilen bu madendtın bir 
Parçası yüksek mebendis 
llıektebine gönderilerek tah· 
lil edildiği zaman bunun ka· 
lite itibariyle çok mükem· 
tnel ve derecesinin 13,4 ol· 

kiyede istih~at edilen asfalt· 
tan bir derece daha yüksek 
okluğu ve d' ğer evsaf mm da 
taş asfalt şosa yapılmasına 

çok müsait bulunduğunu İs· 

pat etmektedir. 

Ankara 22 (a.a.) - lcra 
Vekilleri Heyeti bugün saat 
9,.;0 da Başvekil Doktor R~ 
fik Saydamın riyasetinde 
toplanmış ve ruznamedeki 
mevr.ut madcfeleri saat 13 e 
kadar müzakere ede-rek da· 
ğılmıştır. 

B.M. Meclis 
Reisi 

Is tan bula gitti 
Ankara 22 (a.a.) ·-Büyük~ 

\1illet Meclis Reisi Abdülha· 
lik Renda bugün saat 17 de 

trene bağlanım hususi bir vağı.>n 
la İstaı,buıa hareket etmiştir. 
Renda istasyonda Başvekil 
Vekiller. Parti Genel Sekre
tt-ri, Pa;ti Erkanı, Umumi 
idare heyeti azaları, Vali, Be· 
lediye, Reisi, Emniyet Mü· 
dürü, Merkez Komutam ve 
birçok. zevat tarafından teşyi 
edilmişlerdir. 

Başvekilimiz 
Karabük çelik 

f a.brikasında 

Biz bütün emeklerimizi iç 
inkişafımıza hasrettik 

Kuvvetli bir orduınuz var, fakat bu 
oıdu bir miidafaa silahıdır 

Amerikanın tamnmış gaze bugün kü bartanız size kafi 
tecilerinden Mis Kuk ~eçen· görünüyor mu'! 

lerd~ Ankarayı ziyaret etmiş "- Hayır, böyle bir has· 
ve Milli ş .. fimizele bir müla· ret ve böyle bir eme! bizde 
kat yapmıştır. Bu mülakatı ve yoktur. Yuıdun her erkeğine, 
Milli Şefimizin beyanatını ay her kadınma, her çocuğuna 
nen neşrediyoruz: yüksek ve ferahlı bir varlak 

Milli Şef demiştir ki: hazırlamak gibi bir ideal ya• 
"- Biz bütün emeklerimi bancı topraklarda yumruk sık 

zi kendi ıç inki~afımıza çe- maktan ve zabıta memurlu· 
virdik. Hayatı bütün halkımız ğu yapmaktan daha şanlı ve 
için yemyeşil, (eralıh bir sa şe,.efli bir vazifedir. 
ha halin~ koymaktan başka - ue-mek ki, bugün ken· 
emelimiz yoktur. Kuvvetli di Anayurdunuz içindeki var 
bir ordumuz var. Fakat bu lığımzı bir imparatorluğun 
ordu bir müdafaa silahıdır· yükünü taşıdığınız günlerden 

ismet Inönü ilk suallerime daha serefli daha ferahlı bu 
bu sözlerle cevap verdi. Js· luyor.sunuz? 
rarla sordum: "-Biz, gözümüzü içeriye 

- Sizin koca bir impara· doğru çevirmiş bulunuyoruz. 
torluğunuzun vardı. Bunu kay Memlekette yapılması lazım 
bettiğinze canınız sıkılmıyC\r gelE.n takım takım işleri bu 

mu? Asırlarca müddet bütün bu sayede keşfettik. Dünyada 
günkü komşularınız üzerine hü en büyük haz ve saadet, ya

küm siirdürdünüz; bu şan ve ratıcı işler sayesinde eldt'I e• 
debdebe devrinin hasretini dilir. Biz yepyeni bir yurt ya 
bazan olsun duymuyormusu· ı ~atın.ayı, ~illeti yeni temeller 
nuz.? Eski Türkiye haritasa uzerınde ılerletmeyi iş edin· 
nanisbetle çok küçülmüş olan miş bulunuyoruz. 

Türk-Rus- Yu 
nan konuş 

mal arı 

Hamiyetli bir 
vatandaşın 

Fakir talebeye 
yardımı 

, duğu anlaşılnuşhr. Bu dere· 
~e Şenköy asfattmm Lazi· 

Nafıa idaresi şimdi bu as· 
falt madeninin sahası, zen
ginligi ve geni~liği hakkınd 
tetkikat yaptırmaktadır. 

Ankara 22 (a.a .) - Baş· 
vekil Doktor Refik Saydam 
ref aketind e Hariciye Vekili 
Şü~ rü Saracoğlu ve lktisad 
Vekili Hüsnü Çakır olduğu. 
halde hususi trenleriyle bu· 
gün saat 17~05t~ Karabüke 
bareket etmişl~rdir. istasyonda 
Parti Gurupu, Parti Genel 
Sekreteri, Umu mi idare He· 
yeti Azaları, Vali, Belediye 
Reisi, Emniyet müdüru Mer· 
kez Komutanı ve dahıa bir 
çok zevat tarafından uğur· 
lanmıştır. 

Tas Ajansı tara
fından ya•anlandı 

lstanbul- ismini bildir 
mek istemiyen hamiyetli bir 
vatandaşla refikası, Üniversi
te Rektörlüğüne müntcaat 
ederek Hukuk fakültesinin 
her sırııfından birer talebeye 
VP.rilme~ üzere her sene 600 
liralık bir burs koyduğunu 
bildirmiş ve bu •~nenin 600 
lirasını Rektöre teslim eylıı:· 
miştir. 

1 

I j. l.J.K. Mu 
.. . 

avını 

Gen'!ral Osman Naci 
şehrimizde 

Jandarma Umum Komu· 
tıuı muavini General Osman 
Nuri dün Hataya g~lmiş ve 
lskerıderun istasyonunda Par· 
ti Müfettişiınizle, Seyyar Jan· 
darnuı Alay Komutanı Vila
)et Jandarma Komutanı, ve 
liükumet Erkam tarafından 
~lltşılanmı;ihr. Ô~lt-den sonra, 
ckeııderundan ~ehriıııize geleıı 
eııeral Osman Nurı l3<'dir· 

ı t~de V dimiz -Sökmensüerle 
" illi muavinimiz ve Mektup· 
t~ tarafından karşılanmış, şe· 
Qır rnethalinde bir kıta jan· 
ttılltına tarafından seıamlun• 

ıştır. 

l:d' l'urizm oteline mic;af ır 
..ı •len Sa}'ın General Hatay· 
"'il • • ' 
left~ırkaç gün kRlacak ve 

•şlerde bulunacaktır. 
1-loş geldiıer. 

İzınir Fuarı münasebetile 
İngiliz Ha. Nazırının lzmir Belediye Rei
sine gönderdiği mesaj ve Belediye Rei-

sinin teşekkürü 
Ankara 23 A. A. - na Ajansı bildiriyor : 

Beynelmilel İzmir Fuarının Beynelmilel lzmir Fuarı· 
açılması münasebetile lngiliz nın açılması münasebetile 
Hariciye Nazırı Lord Hali · Yunan matbuatı kardeş ve 
faks lzmir Beledıy~ Reisi müttefik Trkiye hakkında 
Doktor .. Behçet. ~z a şu tel çok sitayişkarane makaleler 
grafı gondermışlır : kt Akd · d 

" Bu Çt!tİrı saatlerde iz. yazma :i. v~ . ~nı~ e 
· F k t•ı sulhun bekç\sı olan Turkıye· 

mır uarını açma sure ı e 

Moskova 23 A.A.-Ta 
Ajansı bildiriyor: 

Son günlerde yabancı 
matbuatta v~ bilhassa Ame

rikan ajanslarile gazetelerin· 
de Sovyetler Birliğile Tiirki· 
ye ve Yunanistan arasında 
askeri müzakereler yapıldığı 
veya devam ettiği hakkında 
ba~ı haberler intişar eylemiş 

tir. Tasajansı bu haberlerin 
tamamile ac;ılsız ol,{uğunu be 
yana mezundur. -= 

ALMANYA YA Y APıLACAK 
DERİ İHRACATI 

İstanbul-Son anlaşma mu• 
cibince Almanyaya ihraç edi· 
lecek bir milyon liralık deri, 
memleketin beş muhtelif ih
racat mıntakası 4.uasında tak
sim edilmiştir. 

başard\ğ111ız işin büyük e · niıı beynelmilel vaziyetin ve· 
hemmiyetirıi takdir eder ve hametine rağmen başardığt 

muvaffakiyetler dileri~~· .. büyükeserıerıe sulhperverliğini Başvekilimiz Kar abüke vardı 
Fuarın açılmasl munast! · fileıı isbat eylediğini kayde· 

beti~.e londradadyapılan le· derek fuara muvaffakiyet te· Ankara 23 A.A.- Dün hususi trenle Ankaradan ha· 
zahurat "'.e Lo~ raL raddyHosu mennisinde bulunmaktcldır • reket eden Başvekil Doktor Refik Saydam refakatinde nun neşrıyatı ıle or a· 1 • • ~ 
lifaksın telgrafına cevap ol - ar. İktisat Vekili Hüsnü Çakar ile maıyetı ~rkanı olduğu halde 
ma~ . iızere lzmir Belediye Fuarı bir günde 40 bu sabah Karabülce varmış v~ metası~le karşılanmıştır. 
Reısı D?ktor ~ehçı•t Uz ln· bin kişi gezdi Başvekilimiz, Karabük demır ve çelık fabrikalarında 
,gilkrenın İzmır General kon t tk.k lt b ı nacssktır. 

b. · ·· d e ı a a u u 
solosuna ır ınesaı gon ere İzmir 22 (a.a.) - Onun· 
rek, gösterilen alalraya iz - cu lzmir Fuarı büyük bir Ticaret Vekiı imiz aydında 
mirliler namına teşekkür ey -h t .. t" F . . rag e gormuş ur. uarın 

lemıştır. ·Ik ld ğ ·· ı 20 ğ 
YUNAN MATBUATININ ı • 8 'ıf1 1 ı.gun.o an a. us· 

NESRIY ATI tosta ~ ~ın kışı Fuarı zıya· 
Atina 23 A. A. - Ati· ret etmıştır. 

Ankara 23 A. A. - Ticaret Vekili Na:ımi Topçuoğlu 
lzmirden buraya gelmiş müstahsil ve tüccarlarla ~temasa 
baılamııtır. 
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Lise ve orta 
okullarda 

lkınal imt ihanları 
Li1e ve orta okullarda 

ikmal imtihanlarına 27 Ağus 
tosta başlarıacaktır, 1mtihan· 
(arın 21 eyh1le kadar ikma 
li mukarrerdir. 

Orta okul sözlü imtihan· 
lan da 14 eylukle başlıya -
rak 24 f'ylulde sona erecek· 
tir. 

Hariçten orta okul imti· 
hanlarına :girecek olanların 
imtihanları orta okullnrın 
1, 2, 3 ncü sınıflarında oku 
tulaıı bütün derslerden ve 
bahislerden yapılacaktır. 

Lise bitirme imtihanlan· 
na gelinct! : bu imtihanlar 
5 eylulcie başlıyarak 19 ey
lulde sona erecektir. 

LisP. bitirme imtihanları· 
na hariçten girenlerin imti· 
hanları Lise 1, 2 ve üçüncü 

sınıflarda okutulan . bütün 
' 

derslerden ve bahislerden 
mürekkeptir, 
MEBUSLARıMıZ GELDİLER 

Mebuslarımızdan Abdül· 
gani Türkmen, Mehm~d tecir· 
H, Abdullah Mursaloğlu ve 
Hamdi Selçuk dünkii ekspres· 
le Hataya gelmiştir. Me-bus· 
larımız on beş gün intihap da· 
irelerinde kalarak tetkikatta 
bulunduktan sonra Ankaraya 
döneceklerdir. Mebuslarımız
la hirlikte Konya mebusu Ga· 
lip de Hataya gelmiştir. 

Hoş geldiler. 

Düııkü cinayet 
Katil de öldü 

Ellerinde İıı
giliz parası 

olanlar 
Bunları derhal Mer 
kez Baukasına 

Bildirecekler 
Ankare 22 A.A;-:lngil· 

terenin sun aldığı bir karar 
üzerine İngiliz Banknotları 
24 ağustos saat 11 e ;kadar 
merkez Bankasına yatırılmış 
olmalıdır. Bu tarihten sonra 
İngiliz banknotları değiştiril· 
miyecektir. 

1- Ellerinde İngiliz bank 
notları bulunanlar Merkez 
Bankasına Merkez • Bankası 
olmıyan yerlerde lı Bankala 
rına, 

'2-lş Bankasl olmıyan 

yerlerde ellerinde bu -btnk· 
notlardan olanlar numarala· 
rını havi bir liste tanzim e-· 
derek bu listenin bir nüsha. 
sı kendilerinde lcalmak üze· 
re Bank:ıotları ve listeyi An
karada Cümhuriyet Merkez 
Bankasına kıymetli mektup 
derununda gönddrmelidirler 

Ticaret Vekilinin 
tedkikleri 

İzmir 22 A.A.- Burada 
bulunmakta olan Ticaret Ve 
kili Nazmi Topçuoğlu bugün 
otorayla İncirli ovaya git· 
miştir. Vekilin İncirli ovadan 
sonra Aydına gideceği tahmin 
"Olunmaktadır. 

Amerika 

1 1 VFNJ<lClN 

ltalganın Yu-
11anistandan 

istekleri 

Fransız sahi
line yerleşti

rilen 
Yunanistan silahlı Uzun mezilli Al-

. çeteler teşkil man topları faali-
cdiyormuş ? ! yete başlara 

Roma 22 A. A. - Ar· Londra 23 A.A.- Har· 
•navud ekalliyeti vazi)'etile iş bin ilanından beri ilk defa 
tigal eden Cıyornale d'ltalya olarak dün fransız sahillerine 
gazetesi Amavutluğun Yu • yerleştirilen uzun menzilli A~ 
nunistandan olan taleplerini man topları Manş denizin· 
tetkik ederken diyor ki: de kafile halinde seyreden 

" Yunanistandaki Arna· lngiz vapurlarına ateş aç-

vud ekalliyeti yalnız Çamu· mıştır · 
ra ile bitmiyor. Yanyada bu Bu ateşe ıngiliz sahillerinden 
lunan büyük, Arnavud ekse• mukabele edilmiş ve top sesle 
riyetirıin de kati şekilde tes· ri lngiltereden duyulmuştur. 
viyc.sL lazımdır. Top ateşine maruz kalan 

Atina Ajansı bu hususta vapur kafilesi:cesurane yolu 
neşrettiği bir tebliğde şun- na devam etmiş ve bu esnada 
ları yazıyor ; Çamurada Ar• kafile üıerinde uçmağa teşeb 
navutlara mezalim yapıldığı büs eden biı Alman tal yare 
ve silihh . çeteler teşkil edi· si lngiliz av" ıları tarafından 
lerek Üzerlerine gönderildiğ! püskürtülmüştür . Saat 1 ldt
bakkmda Arnavutça .. Timu dört toptan mürekkep bir Al-
ri ,, gazetesini.ı yazdığı ve man bataryasının seksen da 
Stefani Aiansının yaydığı ha kika süren i~ inci ateşi duyul 
berlerin katiyen aslı olmadı- muş ve birçok infilaklar işi-
ğım tekzibe Atina Ajansı dilmiştir. 
mezundur. Yunan hükumeti Ôğledt-n sonra Manş üze-
müteyakkiz, sakin ve karga· 

· şahlctan aridir. Ve şimdiye rinde uçan 12 Alman tayya· 

k d h 
si lngiliz avcı ta· 

a ar. iç bir zaman ı silahlı 
çeteler te~kil etmemiıoıtir. yareleri tarafın· 

Al 
dan tardedilmiş ve 2 Alınan 

mangaya tayyaresinin alevler içinde 

al~ılan bom- denize düştüğü görülmütür. 
Bulgaristana ter 

balar kedilecek Dobruca 

160 bini buldu ınıntakasında 
Londra 22 A. A. ~ Ha Bükreş 22 A.A.- IJ.N.B. 

Dev adamlarile har- va nezaretinin n~şrettiği is· Ajansı bildiriyor: Bulgaris· 
be dog'"' ru gı"d·a"yor tatiatikin, 10 Mayıstan bugü tana terkedilecek Romen 

Dün Osman M\stıkoğlu 
Al>dür rahman Mıshğın, bir Moskova _ Tas ajansı bil nf't kaclar. Almanya ve Alman arazisindeki" memleketlere ya· 

diriyor: işgali altında bulunan top • pıştırılan Romence afişlerde 
para meselesi yüz:.inden tım· raklara hava kuvvetlerimiz halkın evlerini terketmemele 
cası Ömer Mustafayı kurşunla Bir se11elik harp .müddeti tarafından 200 baskın yapıl- ri ve mahsullerini kaldırma· 
vurarak öldürdüğü, kendisi- zarfırıda Amerikan sermaye· 

· d ı la d si, hasımlarına kar"l latin A· mış ve 160 bin bomba atıl • dan oradan ayrılmamalarl ih 
nm e >aşmpan yara n ığını '<# mışhr. Bunlardan 100 bini tar olunmaktadır. Romenc .. 

t k me.rikada mühim bir mevki yazmış ı · yalnız Alman topraklarına oldn bu afişler yalnız Romen 
Kendi kurşuniyle başın• kazanmış bulunmaktadır· Pct· -atılmıştır. Hava kuvvetleri- hıtlkına hitab etmektedir. 

dan yaralan&rak ifad t"' veremi- nameri~an konferansında bir miz de 5 milyon kilometre • 1 ·ı 
yecek bir halde hastaneye le~ik Amerika, Avrupa- dev lik mesafe katr tcnişlerd;r. ngı tereye bir Al 
kaldırılan amca katili Abdur- letlerinin Amerikadaki müs- Hava hücumları man taarruzu mu 
rahman, yapıltrn müdavata rağ teml~kelerini eıde etmek iç1n bu hafifledi vaffak olamıyacak 
men kurtulamamış ve dün ögv ~ havayı hazırlaımşiardır. Ayni Lo d 23 A A Lt rı ra · · - na 1 L d 22A A l ·ı· 
lt!de n sonra ölmüştür. zamanda Birleşik Amerika E · N on ra · .- ngı ız 

b b 
va ve..ı mnıyet ezaretleri ~navatan ve Emniyet N . 

Merhum Ömer Mıstık ha· ar e iştirak etmek üzere t bl" .\. d" E lk' k · azı e ı15 e ıyor : vve 1 a • rı Anderson düşman kareka 
lfik ve t erbiyeli bir gençti. Ken dev adimlarla yürümektedir. d'" 1 1 ı 
disine tanrıdan rahmet diler, Aydan aya İngiherey.e y.tp ş~m uşmanın • ngi tere ü~e tı bakkıdda beyanatta bulu· 

rane taarruzları devam etmış nar&k demiştir ki: 
arkada bıraklığı yavrulariyle bkları yardımların fiti mahi· v:_ muhtelif ıehirlere gelişi \ Düşman havadan veya de-
kederli refikasına baş sağlığı yeti çoğalmcaktadır. ı:Rcsmi guzel bombalar .. atılmıştır. Ha nizden topraklarımıza pa· 
dileriz. maliimahl nazaran Birleşik d 

Amerika lngiltere1e fimcliye sar az ır ve olt:nler vardır. raşütle veya gemilerle asker 
BELENDE . kadar 1900 tayyare teslim 6 :'-l~an tayyares\ düşürül . çıkarırsa bu askerin har~ka· 

etmiştir. Pek yakmda Bi7.1eşik mu,tur. h çok müşkül olacaktır. Çün 
Bir otoınobil kazası 

daha 
Amerikanın lngiltereye yapa Afrika da kü istihlak madde lerimiz O· 

cağı yardam ile harbe iştira Mühim hadiselere 
ki arasında bir: fark görebil 
mek müşkül olacaktır. intizar olunuyor Muhammen bedel nevı 

Lira Kr. 
teminatı 

Bu sabah Belende bir o
tobüs kazası daha olmuş,faz· 
la yük ve yolcu olan bir o· 
tobüs, bir çocuğu çiğniyerek 
öldürmüştür. Şoför· yakalan-

Birleşik Amerika Alman• Kahire 22 A.A.-- Orta· 
yaya karş1 mücadel~leriııde ~ark orduları Kumandanı 15 00 taş 113 

direk bahf>rİ o 06 

w 

mışhr. 

o kıdar ileriye varmı~lardır matbuat mümessillerine şu be· 
ki, lngiıtere mücadeleden sar yanatta bulunmuştur: Yeni 
fınaıar dahi edecek olsa bel bir vazife ile Londraya :git· 
ki de Birleşik Amt'lrika yolun tim ve geldim. Yakın zaman 
dan dönmiyecektir. da doğuda çok mühim badi 

o 04 ağaç üzerinde zeytin danes: •' 
beher kilosu maha llat, karft'' v fi 

lNGıLTERE iLE AMERıKA 
ARASıNDA 

Londra 22 (a.a.} - Röy
terden: 

lngiltere ile 'Amerika ve 
Kanada ile Amerika arasın• 
da askeri bir anlaşmaya 
mukaddeme sayılacak müza· 
kereler yapıldığı hakkında 
çıkan şayıaların aslı yoktur. 

Şarkta Almanya ile ve garp f3elere şahit olacağız ve za· 
ta Japonya ile pek yakın fer -~~ııın çalacağma ilar. 
bir istikbıtlde çarpışmalar der edecegız. 
piş eden Birleşik Amerika "f..•H-ar•b•i•n•y•e•n•i•d•e,•, •y•a•y•ıl•m•a•s•ı -teb 1 

deniz, bava ve kara kuvvet· _likesi mevcuttur. Birleşik A· 1 
!erinin siJ.ahlanması ""için pek merikanm harbe girmesi bu 1 
vasi bir programın tahakkuku harbi emperyalist dünya bar i 
nu ele almış bwuomaktadır. bi halin~ koyacaktır. 1 

O, 2,50 beher har zeytunu dakiye: Yakto \l;e ~ 
re . köyler te' ~l 

D~lla':_ değirmeninden çıkan ttğaç d rek ve taşlarla ~tıl~ALJ 
hf koylerde mevcut vakfa ait zeytun danelerinıı1 ..ıı· 
mahsulü açık arttırmaya çıkarılmı~tır. Hıal~si 2 9 940 .r,, 
zartesi günü saat .11 .de ~alay vakıflar idare~i~~e 1~jı" 
olunacaktır. lstekhlerın yuzde yedi buçuk teminatıle 
Jikte müraı~aatları ilan olunur. ~ 

Bu gece 1 Neşriyat MüdiirtJ 
Nöbetçi Eczane Selim çı-:LEN1' ,AJ(Y~ 

Defne Eczanesidir, C.H.P.matbaası ANT 


