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hatını dinle di 
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Ve~ltaJgan:Nazırları ile 
Hicler arasıııdaki mülakat -Ôiin,Alman: Ajansının neş

rettiği vesikaları tavzih 
-~ ediyor 

~ctriciye Vekilimize bir rnektup gande
~rı Massigli bilhassa üç fıkranın tama 

Ankara 11 A .A. - Ciım 
buriyet Halk Partisi bu sa· 
balı saat 10 ,{a toplanmıştı r 
Celse açılı( açılmaz kürsüye 
gelen Başveki l Refik Say· 
dam, son günlerin siyasi 
hadiseleri hakkında 
mufassal izahat vermiş ve 
hatipler taraftan sorub n r;u
allere cevap verdikten sonra 
hükümetin takib ettiği siya· 
set ittifakla ve alkışlarla tas· 
vib o]unmuşlur. 

Bulgar gazetelerjne gört-, bu m ··ıakat
ta Dobruca ıneselesi de haUedilecek 

Berlin 10 A. A. - Al· 
man Ajansı bildiriyor : 

~Alman Hariciye Naım Rib
bentrop ta hazır bulunmuştur. 
Hitler dost ve müttefik dev· 
let Nazırları arasındaki mü· 
Zftkereler dostane bir hava 
içinde cereyan etmiştir. " 

el llıen yanhş olduğunu bildirmekte ve 
e !\ asıl nıetinleri vermektedir 

ııkara 11 JA· A. - 1 müdafaa harbi hususundaki 
~ nı~ ~n~~ra Büy~~ El vaziyette bir .tc:rakki mevcud· 
. assıgh dun r.larıcıye tur. Fakat fürkiye henüz 
1tııiıe bir mektup gön Sovyetlere karşı bir tAarruz 
~d:k,AlmanAjansı tarafın· harbine taraftar değildir. ,, 

Un neşredilen vesaikin Ik" . f k a 
lloktalarının asıl metnine ıncı ' r : 
olma :Jığmı veFransızça Alman Ajansının verdi • 

5 ~ neşredilen bu vesika· ği metin : " Tıirkiyenin Ba 
tJ ~~ bilhassa üç noktasını kiiya karşı yapılacak bir ha· 

Nü/ us sayımı 
20 ilk teşrinde 

yapılacak 

Macar Başvekili Kont Ça 
ki ile Hariciye Nazırı Kont 
Teleki bugünMünihe gelmiş 
ve istasyoııc la Alman l:larici 
ye Nazırı Fon Ribbentrop 
tarafından karşılanmışlardır. 
Macar Nazırlarından bir sa • 
dl evvel de Halyan Hariciye 
Nazırı Ciyano Münibe muva 
salat etmiş bulunuyordu. 

Bu münasebetle neşredi· 
Jen Resmi bir tebliğde deni· 
liyor ki : 

Sofya 10 A.A. - Röy. 
ter Ajansı bildiriyor : 

1• n etmi,tir. Anadolu Ajan va taarruzuntt iştirak ' meyli 

~ tetlinden Fransızça ola· vardı~,. ." . . " .. t 
u hp neşrettiği bu ve ika ~efır~n tavz~hı : - Mu 

Genel nüfus sayımının 20bi· 
rinci teşrin 940 Pazar günii 
yapılması takarrür t"ylemiş ve 
hazırhklara başlanmıştır. Sa 
yım bütün yurt içinde bir 
günde yapılacaktır. 

" Almanyarın daveti ilzeri· 
l'e Münibe gelen Macar Baş· 
vekili ve Hariciye Naıırı ile 
ltalyan Hadciye Nazırrı, 
Hitler tar.afından kabul edil 
miş ve bu kabul esnasında 

Macar Nazırlannın Almanya 
ya yaptığı seyahat burada 
alaka ile takip edilmektedir. 
Bulgaı· matbuatına göre, bu 
seyahat, Balkan devletleri 
arasrndaki ihtilaflar ınsuıhyolile 
halli ilealakadardır .Birkaçgüne 
kadar sona ereceği tahmin 
edilr.n bu müzakerelerde 
Dobruca meselesinin de hal 
!edileceğine muhakkak nilta 
rile bakılmaktadır. h ~kkmda sefirin •tavzih lefıklerın Bakuya karşı yapa 

• 0 ~ şu üç fıkrayı ' ·'aynen cakları bir taarruz hareketi • 
tyt · t" ne . ştir ak ten Türkiye im ti· 

Büyük Millet Mec
lisinde 

Ankara 10 A.A.- Bü
yük Millet M .. cJisi · lıugüıı 

Ş~m~eddin Günaltayın riya· 
setinde tor lanmış ve birçok 
kanun layıhaları üzerinde mü 
zakerderde bulunmuştur. 

Müthiş rakamlar . emış ır. . 
r ~tin . f kra . na etmcktedır. ,, 
~ ~cı ı . .. 

~lınan Ajansının neşrd· Uçüncü fıkra : 
ltl.ctin • Alman Aı'ansıaın ver.diği 
\ ' 

Türk hükumetinin metin : " Türkiye, müttefik· 
bl\reketinde Sovyet Rus lerio İran toprakları üzerin· 

'. karşı bir taarruz harbi 1 den Bakuya karşı yapacakta 
~ilde bir terakki mev· rı bir hawa taarruzuna naz· 
~~t: Fakat böyle bir ha· lanmad_a~ iştira~ _ede,~ekt.~r.,~ 

t •çin hünüz müzakere· 1 Sefmn tavr;\hı : Turkı 
.. ~şmam ktadır. ,, ~ ye, müttefikler tarafınd~n 

~tı.nsız. sefirinin ta z.ih 1 Bakuya karşı yapıla~~ bır 
~ ~ekil : " Türkiyenin hava taarruzuna seyırcı ka· 

~t Rusyayı karşı bir lacakllr .. ,, 

Bu arada askerlik ka
nununa bir madde eklenme
sine, ve ecnebilerin Türkiye 
de ikametine ait kanununt16 
ncı maddesine bir fıkra iıave 
sine, Milli Müdafaa kanunu· 
m\ da yeniden bir madde ek· 
!t"nmesine ait kanunların İ· 
kinci müzakerelerini yapmış 
tır. Meclis önümüzdeki cuma 
günü toplanacak ır. 

lngifiz ordusu1lun gündelik 
masrafıgedi buçuk milyon 

lrlandanın müdafaası için mühim ted~ 
birler alındı - En büyük nıeydan muha

rebesi nerede olacak? 

O" ~,Tavzih- Hava Kurumu 
ı~ ,~'l-940 tarihinde mün· Yeni idare heyeti 
et ıtıetemizin birinci say seçildi 

Bakır şilepl geldi 
İstanbul 10 A.A.--Midil· 

li aôası cıvarmdu karaya o 
turan "Bakır., vapurumuz kur 
t.trılarak buıün .kömür yük
lü olduğu halde buraya gel· 
miştir. Geminin yaraları kn· 

Londra 10 (a .n.) -İngiliz 1 fından bu topraklarda yapı· 
maliye nazırı bugün Avam lacak bir istilaya karşı koy· 
,(3marasına bir projf> Vt"re· mak için lazım gelen ted· 
rek harp masraflarına kdr· birlerin alındığtnı, eğer bu 
şılık o{mak üzere yeniden hadise vukua gelirse, İrlan• 
l>ir milyar İngiliz liralık tah· danın bir kısmının memle· 
sisat istemiş ve bu tahsisat ketle rabıtası kesileceği için 
kamara tarafından ittifakla ıazım gden iaşe tedbirleri· 

1 

) 

~tı ikinci ıütununda çı· Hava Kurumu Vilayet lda 
A..e opt nl ra mütedair o- re heyeti bu sabah Vali veki· 

I tıkara havadiJinin Ha- limiz Nuri Atayın riyasetinde 
kabul olunmuştur. nin şimJidcn alınması lüıu· 

Bu ınü•ıasebetle beya· munu söylemiştir. 
llluahedes·ını"ıı u··çu·· ncü nalta bulunan nazır, bugürı 

Uüblen 10 (a.a .) - Ser.· 
h aı P masraflannm günde best İrlımda hükumeti, lrl n· 
yedi buçuk lngiliz lirasına 

esile Hatay vatan toplanmı~tır. Müddeti biten 
t idare heyeti yerinde ipka e· 

~~~~ verilen hakkıbiyar dilmiş. ancak Kurultayın son patılmışhr. 
danın bir istilaya karşt mü· 

baliğ olduğunu söylemiştir. 
Londra 10 (a a.) _ lngi· dafaası için ordu mevcudu· 

nu 100 biııe iblağ etmi~tir. 

. lı ıle bir alakası vok· ------.,,_--·--· li ~ lcab.Ul ettiği nizamnameye • 
b.atayh opt olar eskisi gör~ idare heyetine maarif Senede 25 bın tayyart 

ı · .'Yar haklarını istimal ı Nevyork 10 (a.a .) A· liz mühimmat ve levazın. 111 l k"b d .. d ve emniy~tten birer zatın a ın 
t 1 e en gun en b · · · · ' f m~rika fabrikaları şimdi se · nazırı Avam Kamarasında 

tı bir buçuk senelik maıı icu. ettıgı ıçın, maarı 
e fll " müdürü RifaL Necdet Evri· nede 14 bin tayyare imal h::yanatta bulunarak, .öniirnüz· 

~~k~r uddetine,.. tabidirler .. b etmektedir . Bu mikdar pt>k deki en büyük meydtın mu· 
11
,. haber Lozan ıuuahe m~rle emniyet üçüncu şu e b Ik' d l 1 d 
•ıı •. d .. ·· K ı · "d he yakın~a senJe 2S bine iblağ lı .ır ebt>sinin e ı e r an n 

Memlekt:tte mühim mikdarda 
harp levazımı stoku mevcut· 
tur. Müdafaa tertibata arttı· 
nlmış, manialar vücud~ ge· 
ti rilmiştir. b ı1 31 . . dd . . mu uru ema yenı l are . 1 i~ mcı ma eıının . . 1 d' l3 d edilecektir. da nlacağuıı, Alınan ar tara· 

ıtıı:'hdolayısile Türkiye yetine gır:nuş e.r: ır ..un an ıllıııllımmDml!!llliililEll---~~~&=-------••a ____ !!lallill ___ ,__ 
llkk h' 1 . sonra reis intilıabıca geçile· EN SON DAKiKA tt . ı ıyar arım istı· 

>ıs tııı,ş olan kimselerle 30 rt'k eski reis dt:fterdar Gulip 
'" 1926 tarihli Ankara Aktuğ reisli~e seçilmiş VP. re· 

tJ q.ı eı:uamesinin uçuncü is vekilligine Selim Çelenk 
'tt:aı h fahri murakipliğine de maarif 

Romaga .Cemiyetindev çeki/idi 
Kral Karol yeni tehlikelere karşı sıkı tedbirler ahyor 1 

L ti~~ ,, ~amına te.vfikan o 'I ~ .,e L - müdürü intihap olunmuşlar· 
~ ·~arı ubnan ıLchıne bak dır. intihaptan sonra kurumuı ı 
l tıı~le ilnnıa[ i timal eden 
~;t~c td~en bir tar ftan Tür 9 aylık bütçesi hazırlanmış 

llib, ığer taraftan Suriye ve bütçe 11 bin lira üztırio 
~.tıu~ •ana ikametgiblarım deu kabul .e~ilcrek içtimaa 

Bükreş 11 A.A. - Röylt:r Aiansı bildiriyor: Kr~l Karol Romanyayı tehdid eden 

·o 
,o I 

,1? 

~ ~ltd ~akletnıemiş olıınlaru • son verilmıştır .. 
tı~,t'•t olup6938 ı tarihinde~· •riyete giren protokol ile a 

lld imzalan n ve me~ ·ıakadardır. Tanih ederiz. 

yeni tehlikeler .karşısında milli biı liği temin !çin sıkı bir mücadele yapmaktadır. 
Den:ir muhafızlar Şe.fi Gene.ral Antonesko tevkif edilmiş, fakat memleket aleyhine 
bir baı ekette bulunmıyacagına teminat verdiRinden derhal serbest bırakılmıştır. 
Bükreş 11 A.A.- Romanya büklımt-ti Milletler Cemiyetinden çekilmjştir. Hariciy~ Nazu , 
bu husı.ısta beyanatla bulunarak, Romanyanııı Milletler Cemiyetinden şimdiye kada. 
söz vejestten bıs~ka birşey görmediğini, bilakis komşu devletler aleyhine sürüklendiğini 
söylemiştir. 



Sayfa - 2 YENIGON 

HAtıralar : 24 

"Kızılay,, 
Türk şafkat ve mürüve· 

tinin yaşattığı en buyük ha· 
yır müesseselerinden biri de 

. (Kızılay) kurağıdır. 

Zelzele f a
ketzedeleri 

YtJni Fran ız 
• • • 

re1ımı 

Kara günlerimizde, yok· 
sul zam anlarımızda, ıztıraplı 
anlarımızda müşfik bir ana, 
hassas bir hemşire gibi bizi 
kollara arasına alan, ılık sı· 
nesine basan "Kızılay,, dır. 

Yangının leşini bağrımız· 
dan söndüren, su baskınla· 
rmın afetini üstümüzden gi· 
der~n, yer sarsrntı:unın fela· 
kelini onleyen, türlü felaket 
anla.rında yardımını esirge· 
miyen, biricik hayir kurağı· 
mız (Kızılay" dır. 

Düşmüşlerin elinden tutan , 
kimsesizlerin yu.rJııoma ko· 
şan bu müesseseyi yaşatmak. 
kuvvetlendirmek, daima faal 
bulundurmak en büyük 
ve insanı vazifemiz olduğui 
kadar .milli borcumuzdur. 

Unu1mıyahm ki; (Klzılay) 
ancak vatandaşın yardımına 

dayanır ve onun hamiyet ve 
varlığma güvenir. 

* •• Dünyanın geçirmekte ol· 
duğu krizi içimizde hissetm 
yen, bu muazzam felaketin 
önünde titremeyen, bu kor 
kunÇ afetltm uzaklaşmak IS 

temiyen tek insan var mıdır '~ 
Yerden, gökten karadan 

"denizden, havadan, sudan 
ateş yağmurunun, ölüm kd·1 

sırgalarmm insaniyet üzerine 
yağdırıp çöktürdüğ:i şu kan 

' lı kabusun altında ezilm~
mek için korunacak bir yu· 
vn, gizlenecek bir meva ar a 
mayan var mı? 

Vatandaş! 
Bunun en müşfikini, , en 

eminini, büyük miletimizin 
kurduğu (Kızılay) çatısı al· 
tında bulabilirsin. 

• • • 
Medeni kütlelerin, iptidai 

zihniyetle, maşeri cemaatlerin 
boşunetle, en samimi dost· 
larııı, derin_.kin ve galzatla 
çarpıştığı facialı sahnelerin 
elemli manzaraıarım kapayan 
şahlanan ihtirasların masum 
kurbanlarmı himayesine ahın 
biricik şefkat kaynağı (Kızıl· 

ay,. dır. 
Vatandaş! 
Yaşadığımızıbuhranlı an· 

ların karşımıza neler çıkara • 
cağım kestirmek mümkün 
olamaz. Ancak şu korkunç 
ve kar nlık dnkikaların nur· 

: lu bir istikbal doğurması 
yalnız temenni il~ temin edi-
lemez. Buna kavuşmak için 
içtimai müessesemize şimdi • 
den kuvvet vermemiz lazım· 
dır. 

Yurtlarına döııü
yorlar 

:Amerikada çok fena 
karşılandı 

Erzincan zelzele folaket· 
zedelerinden olup V ılayeti
miz dahilind e misafir edil-

miş olanların ay ha ~ından 
itibaren En:incana gı)nderil 
melerine başlanmıştır. Şim· 
diye kadar lskenderun ve 
havalisinden 300 nüfus sev· 
kedilmiştir Yarın şehrimizden 
150 kişilik bir kafile sevke·-
dilecek ve bunu diğer ka

fileler takib eyliyecektir. 

Parti müfettişimiz 
Parti müfettişimiz Pro· 

fesör H<ısan Reşit Tankut 
dün İskenderundan şehrimi· 
ze gdmiş veParti işlerile meş 
p,ul olduktan sonra Vali Ve
kilimizi ziyar~tle görüşmüş 
ve akşam lskenderuna dön · 
müştür. 

Elektrik nisse se 
nedi sahiplerine 
Eski Antakya E.\ektrik 

şirketinin hisse senetlerini 
hamil bulunanların kaylt mu· 
amelesi bugün akşama kadar 
nihayet bulacaktlr. Alakadar 
ların en geç bu akşama 'lca· 
dar ellerindeki aksiyonları 
Vilayet hukuk işleri müdür
lüğüne kaydettirmeleri lazım 
dır. Bu günden sonra vaki 
müracaatların isaf edilmiye· 
ceği alakadarlar tarafından 
heyan edilmiştir 
-===.,:;:;;;===~-=:;;..;====------=== 

Parasız tale-
be alınacak 
Maarif Miidürlüğünden: 
1 - Vilay~timizden Anka 

ra inşaat ve bölge sanat okul 
!arına imtihanla parasız yatı 
h talebe alınacak . 

'l - Müsabaka imtihanı 20 
ağustos 940 sah günü idare 
ınizdı;- yapılacaktır. 

3 - lmtihana girebılmek için 
a} f ürk olmak 
b) 13 yaşından küçük 17 ya 

şmdan büyiik olmamak, 
c) En az beş sm ıfh bir ilk 

okuldan diploma almış olmak 
J) Sıhhati sanat tahsiline 

elverişli bulunmak, 

Vaşington 10 (a.a.) - Fran 
sa:ıın yeni idare şeklini kabul 
etmesi Amt-rikada müthiş 
bir darbe tesirini yapmıştır. 

Hürriyet, müsavat ve kar· 
deşliğin ortadan kalkarak 
yerine diktatörlüğün ikame· 
sine Fransız milletinin rıza 

göstermiyeceği kanaati var· 
dır. Dünyaya hürriyet sem· 
bolü vermiş olan Fransız 
milletinin bu rejime teham· 
mül edeıııiyP.ceğine muhak· 
kak göziyle bakılmaktadır. 

llaıı 
İskenderun Hastanesinin 

940 yılı ihtiyacı olan aşağı· 
daki listede cins ve miktarı 
yazıh 30 kal~mden ibaret o 
lan y:yecek azl\mi miktarının 
tahmin olunan bedeli (4527) 
liradan ibaret olup her bir cin 
si ayrı, ayrı açtk eksiltmeye 
12,7 ,940 tarihinden itibaren 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26,7 ,940 cu· 
ma günü saat 15 te Hastane 
binası içinde toplana .. ak olan 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - lstel.:lerin yüzde 7 ,5 
muvak~at teminat akçasmı 
veya banka mektubunu amı 
le-n müracaatları lbımdır. 

4 - Şartnameyi anlamak 
istiyenlerin her gün saat 8· 12 
ve 13· 17 ye kndar Hastane 
idaresine mifracaatları ve is· 
tf.klerin belli gün ve saat· 
te Ticaret oda.;\ vasıtasile bir 
likte komisyona müracaatla· 
rı ilan olunur. 

azamı 

miktarı 

Cinsi Kr. 
Ekmek 10000 
Un 200 
Süt 2700 
Şeker 300 
Mercimek 100 
Nohut 200 
Bö~rülce 200 
Piriuç 1200 
Bul•lur 200 
Kuru F asulyaSOO 
Tuı 300 

aıgarı 

miktarı 

Kr. 
9500 

150 
2500 

250 
80 

150 
150 

1000 
150 
400 
260 

4 - lsteklilerın yukarda ya 
zıh okullardan hangisine gir 
mek istı ~ · tiklerini tasrih etmek 
şurtile Vilayet makamına 
hitaben yazılmış bir istida 
ile en geç 1 ağustos 940 gü· 
nüne kadar müracaat etmiş 
buluıımalnı ve istidalarma 

Kara hiber 3 
Kuru uzum 200 
Nişasta 20 
Çay 5 
Makarna 200 
Soğan 360 
Patates 800 
Salça 50 

2 
150 
15 

4 
150 
300 
600 

İşt~ içinde bulunduğumuz 
hafta .. Kızılay.. haftasıdır. 
Bu şu dc: ınektir ki; faziletli 

beş sınıfh ilkokul diploması 
veya ilkokulu f cirk ... daki 
okullarda veya oku· 
makta bulunmuş bu 

Taze meyve350 
Taze sebze4000 
Balık 100 
Tavuk 20 

40 
300 

3500 
80 
15 

700 
125 

8 
80 

15000 
25 

3200 

yurtduşııı, hamiyetli vatanda· 
şm, şefkatli kardeşin kare 
günler için hazırlanma:sma 

l fırsat verilmiş demektir. Yar· 
dıııı et, üye yazıl! 

İc.ıbmda cepheye koşacıl.k 
evlat! ırımızm, yurt müdafaa
sına g~decek kardeşlerimizin 
} ar uMnı saracak• "Kızılay,, ı 
c ,.. phe arkasında hazır bulun 
durmalıyız. Faziletli ır:sanın 
şuurlu vatandaşın en büyük 

· vazifesi budur. 
Hata) lı ~ükrü GGUı 

okullardan aldığı tasdikname 
nüfus tezkeresi aslı, aşı ra· 
poru vr. altı adet ~vesikalık 
fotoğraflarını bağlamaları la· 
zımdır. 

5 - Taliplerin memleket 
hastanesinde sıhhat heyetince 
sıhhi muayeneleri yaptırılaca 
ğından 10 ağustos 940 günü 
akşamına k.adar idaremizden 
matbu S!hhat raporlarını ala 
rak muayenelerini yaptırma· 
tarı ve raporlarını idaremize 

Yumurta adet 800 
Sade yağı 150 
Tere yağı 10 
Yerli peyni .. 100 
Buz · 16200 
Zcy tun yağı 30 
Koyun eli 3500 

~· 
1 •• 

vermeleri lazımdır. 
6 -- Faıla tafsilat almak 

istiyenlerin idaremize müra· 
caatları. 

Yol inş atı 
Asf ult yol yaptırılacak 
HatayVilayetinden: 
1 - Vilayet yollarının muhtelif Km. lerinde (250000 
2) bir kat asfalt kaplama ve yine (15000 m 2) blokajh 

şosa inşaatı ile iki kat asfalt kaplama Antakya, İskende· 
run. Kırıkhan şehirleri d>,hilınde {40610 m 2) şosa inşaa~ 
tı ile üç kat asfalt kaplama işi kapalı zarf usuıile ikiocı 
defa olarak münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 Temmuz 940 çarşamba günü saat 15 
de Antakya Nafıa müdürlüğü odasında müteşekkil koınİS 
yonca yapılacaktır. 

3 - isteyenler fenni ve hususi şartnamelerle evrakı 
keşfiyeyi (468) kuruş bedel mukabilinde Nafıa müdürHi· 
ğünde alabilirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli (Doksan üç bin altı ·yıiz kırk 
bir) lira (seksenbir) kuruştur 

5 - Muvakkat teminat (IJeş bin dokuz yüz otuz ikİ) 
\ira(dokuz) kuruştur.aleden en az sekiz gün ,evvel bu işe 
6 - Taliplerin ihaleden en az sekiz gün evvı bu işe 

benzer inşaatı başardıklarına dair evrakı müsbitelerile bit 
likte Vilayete müracaat ederek alacakları ehliyet vesika· 
smı (2490) sayılı kanuna uygun olarak hazırlıyac;ıkları 
teklif mektuplarmın ve bunlarla birlikte teminat mektup 
veya makbuzlarını ve ticaret odası vesikasını ihale gıi· 
nü saat 14 de kadar kom\syon riyasetine makbuz ınuka' 
bilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

ŞOsA iNŞA EDiLECEK 
Ha tay Vilayetinden: 
1 - ıskenderun - Arsuz yolunda 30 \ıncu Km . de· 

ki körü ile Aktepe köprüsünde ve Antakya - Topbo.t 
ğaz•nın 6 ncı Km. sindeki menf<>zlerde yapılacak radye 
inşası Beylandaki istinatt, dU\ arının tamiri İskenderun 
Beylan yolunun4 ··5 nci. km. sindeki hendeğin tahkimi Is 
kenderun Beylan yolundaki a male klübesinin tamiri' iş· 
leri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (2144) lira (66) kuruştur. 
3 - Bu işl .. re dair evrakı keşfiye Nafıa dairesinde 

görülebili . 
4 -- Eksiltme 12 Temmuz 940 cuma güni' saat 15 de 

Antakya hükumet konağında daimi encümen odasında 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat:(ı6 )) lira (85) kuruştur. 
6 - Taliplerin ticaret odasmda~kayıttı ... buıunduklarınB 

dair vesika ile muvakkat te m nah ted iye ettiklerini gös·. 
terir evrakı müsbite ve ehliyet vesıkcss1nı ibraz etme-ferı 

Mısırda 
Milli wüdafaanın 

bir tebliği 
Kahire 10 .~\. A. - Mr 

sır Milh Müdafaı..~ezareti~~ 
resmi tebliğ neşretmiştir. 

e 

Meı,kez Ban 
kası· 

Iskenderun şubesi 
faaliyeti tatil ediyor 

T .C. Mcrkf!z bankası İsken 
derun şubesinden: 
Şubemiziıı 15 temmuz 940 

tarihinden itibaren lskende 
rundaki faaliyetine nihayet 
verileceği malumat olmak üze 
re ilan olunur. 

Müess1f bir öliim 
Bay Kazım Özal, bu sa· 

bah köprü caddesinde yürür 
ken ansızın düşmüş ve kalp 
sektesinden öldüğü anlaştl · 

tebliğd" d!niliyo ki : , 
•· Mısır ordusunun sili~b 

tan tecrid edilerek bu sil' 
1 

larm lngiltereye verilece!, 
hakkında bazı şayialar çılc J'I 
mtşhr. Bu, henüz tetkike 

1
, 

mekte olan bir tekliften gıı r 
tattır. İngiltere tarafıodfl: 
Mısıra ,;dünç verilen bil~ 
malzemenin alınarak buoll f 
yerine duba ınoJern ha'. 
malzemesi veri lınesi içi o >':, 
pılan teklif tetkik olunnı11 

mışhr. 

l-lalük ve vatanperver bir zat 
olan m~rhnma tanrıdan:mağfiret 

diler ve kederli ailesinin a· 
cılarına iştirak ederek samimi 
taziyelerimizi sunarız. 

Amerikada harp 
hazırlıkları 

Vaşington 10 (a.a.) ·
Amerika Cümlıurreisi Roz· 
velt, Milli Müdafaa masra· 
ları için yekunu 5 milyar 
dol:ira varan yeni tahsisahn 
kabul edilmı:sini parlameoto· 
dan istemeğe karar vermiş
tir. 

Kayıp tasdikname 
Adana erkek Lisesi 9 uncu 

sınıfından ikinci defa almış 
olduğum tasdiknameyi kay· 

! 
bettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yok tur. 

, Hüseyin Çelenk 

tadır . __.,/ 

Yiyecek alın acal\ 
Kırıkhan Eğitmen J<ı..ırs 

müdürlüğünden : y~ 
1 ) l~ursuıı dört 11 >' 

ihtiyacı olan 43 kaleın ~ş~' 
açık eksiltme il~ satın a 

1 

caktır. q.f. 
• 2 ) Eksiltın 19,1, ~ı 

cuma günü s~at 10 da 111 
rıkhan Belediyesinde ytıP 
cakh~ ı.J 

3 ) Bütün eşyanın 111 Jı 
.a 3316 ıirıı ı hammen bedeli fili"' 

4) Muvakkat te 
yüzde 7,5 dur. ııı~ 

5 ) Şartname Ko~s 
dürlüğündegÖ~ 

Ne~r;yat Müd~ruı/ v 
Sehm Çr Lt::Nrı- ıııs'f 

C.H.P. ınatbasında bası 


