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S, Türkige v~ /Fransa ve Romanya 
t~!!etler Bdır Artık tamamile Faşist bir 
ıgı arasın a .d k l 
rurk· .1 5 tı B. ı are uru ugor . •ye ı e ovye er ır· ~ 

'k ihtilaf ve münazaada gör Fransada yeni idareyi Lavaı tesis ede-
a!J veya ihtilaf telkin eder cek- Romanya mihver dtvletlerinin si-
~ il neşriyat ve tabı iki erde ,.. • • • 
4.nrnak hayli zamırndanbe yası çerçevesıne gırıyo"' 
/t .lcısım ecnebi matbua· Bern 7 A .A .- Almana· bebi, Parlamentonun Bega-
t a ıllet haline gelmiştir. jansı bildiriyor: Havas ajan- rabya ve Bukovina meselesi 

• Yluı harbi başladıktnn son sına göre. Fransız Ba~ve- ni müzakereden vazgeçmesi 
Uk de~ir, devir bu hastalık kit muavini Piyer Lava) Fran dir. 
&ettı ve bizi bu siitunlar sacla bütün siyasi ve içtimai Vişi 8 A.A.- Başvekil 

\">'ni bedabetleri tekr'r et mekanizmayı değiştirecek ih muırtvini Lava! dün P.artame?! 
e ınecburiyetinde bıraktı tilalci mahiyetteki idari de· to ve Ayan azalarile yaptığı 
• 

11 &Ünlerde ecnebi propa· ğişiklikleri üzerine almış• bir hasbi halde, Fransayı ye· 
r~·dasınm içerde ve dışarda br. niden kurmadan evvel müta 
trı ınaksatıa gayretler sar· Laval parlamento azaları reke mukavelesiııin Ruhuna 
~~!erini görmekteyiz. nı bunu kabule davet eyle- uygun hareket ederek Al-
.Utkiye ile Sovyetler Birli miş ve Totaliter Devletler· manya ve ltalya ile daimi ha 

nın ınünasebetleriniti yirmi le teşriki mesai İçin onların reket ve iş birliği halinde 
:nelik bir tarihi vardır. İki rejimine ayak uydurması la bulunulmasını ileri sürmüştür 
lt\leketi idare edenlt!r, bu zım geldiğini izah ederek Fran Bu teplanhda birçok hatipler 

0dd t . . d b" . b~ ı . k k k 1 I e ıçrn e, ırı ır erıne sanın al mmasmı o ay aş- söz almış,ekseriyetLavahn nok 
,r~, dürüst ve açık dostHık Hrmak için bunu kabul et- tainazarına muvafakat eylemi~ 
ksen takip ettiler. Her bi mek İcab ettiğini söylemiştir tir. L~val Fransayı yeni 
I tııdj milli emniy~t ve mü Bütün siyasi partil,.r ortadan temeller üzerinde ihya etmP.k 
:ıiStna ait tedbir ve tertip kalkacak ve bu hal Fransada lüzumunda ısrar eylemiştir. 
c ınüstakil kalmakla bera oakiki bir inkılab olacaktır. Bu toplanttda mümkün oldu 

,
1 

-r~ bu tedbir ve tertiplerin Vişi 7 A.A.-Fransız Me ğu kadar çabuk bir sul:1 ak 
~tındaki itimada halel ve bıısan Meclisi salı sabahı top di lüzumu da kabul edilmiştir. 
, k n-,ahiyetten daima uta~ !anacak ve öğleden sonra Mütareke şartları 
llilk~sına itina göstf'rdiler. Ayan Meclisi içtima ede· 

ıy · ı s tl b' l.ğ. •=t" deg'"' iştiriliyor e ı e ovye er ır ı ı C'!K ır. 

~ası:betlerinin en rıazik in Bükreş 7A.A.- Stefani Roma 8 A.A.- Stefani 
t ıı ,d.avresi, hiç şüph'esi~ ajansı bildiriyor: Yeni Romlin ajansı bildiriyor: Orandaki 
'?Iul buhranı idi. On ay ya Başvekili Radyo ile söy- hadiseden sonrıt İtalya hükii 
~ ~hyat, münhasıran bir te lediği bir nutukta, Millet Par meti, Fransız donanma ve 
t~ emniyet gayesi güden tisi şefi sıfatlie demiştir ki: hava kuvvetle-ri hakkındaki 

siyasetinin, yirmi sene- "Romen ekonomisinin yeni mütareke şartlarını kendiliğin 
~qllanesiııt: ne kadar sadık vechesi memleketin zıraı den değiştirerek bu kuvvet· 
~~ ı~ın1 ispat etmiştir. Tür· inkişafına istinad ~yliyecektir lerin silahtan tecridi hakkın · 

1
: 2 numaralı protokollE' Romanyanm siyasi karakte· daki ahkamı tatbikte lf ransa 

ıttlliı:ı .• taahhütlerini iki d~v· ri artık iki mihver Hevletiniı1 yı serbest bırakmıştır. BM· 
~rlllunasebetlerini halelden çerçevesi içinde istikamet al- lin hükumeti, Akdeniz mese 
~~'~en masun tutmak kaydi mıştır. Bu bir emrivakidir,, Jelerinde bir karar almak 
t
11
c almıştır. Avrupa harbi Romen Parlamentosu yat· için Romayı s~rbest bır:akmış 

tıııd 0n aylık inkiıaf sahala- tatiline girmiştir. Bunun se· tır 

hUk -~ her birinde, bu kayıt met etmek gibi gayrendiş Romanyadaki n 
~Y~Unü icra etti, bundan Li bir arzudan ilham alma· gilizler çıkarılıyor 

,; ~t .. ~~~ başka olac?k değil dıTnna ise Ankara kadar Mos B"k 7 A A Ron1an 
ttı1 ~ uıziın bu mülahazaları· 5 ' u reş · .-
L .. ı t · ı. b" kova da şüphe etmez. ya hükumeti, Romen petrol 

a °"t L eyıt etmiyece,.- ne ır ·kl"'I' · k ~ ı t~et Türkiyenin, istı a mı oru saııayiinde çalışmakta olan24 
triı b· ~ ne de bir vesika gös maktan ve istiklaline hürmet l b d' · · f 1 di •. e ılır. Biz milli emniyet nglliz mü en ısının vazi e e 

"'""' edenlerle el ve emek birligyin · ·h t · b cı~ıı"•ııın Türk _ Sovyet rıne nı aye vernnş ve un· 
.. u1. de bulunmaktan komşuları 1 h J tt ı k y . ı ıı>..J ~u ile tf!zıtt ve tenakuz an u u an .,.çı maga ua-
""e k ile b:.ırış ve huzur tesanüdü l · t' ~ ,.. . . ce bir cihetini gör vet ey emış ır • 

ıl rı ·••ış1 d içinde kalmaktan gayri mak p · l t k"f d' \l~t. k l ir ve göremüyoruz. a rtS e ev ı e 1 
l , k sadı yoktur. Türkiyeden ken 'l 

1 ~ IJ~ " es i gerek yeni tecrü len c?a:ıetecı er 1 ~ •e trı" h di istiklali aleyhine fedakl\r- t, 
llvqy U~a adelerinitı, Mos lık "" kadar beklenmezse, \ Paris 7 A.A: - Havas 

dt:ıı ~ da bu düşüncede biz başkalarının, bilhassa Sovyet bildiriyor:Tanmmış dört Fran 
~<:ıı ı.ı~. Yttdığ1nı tasavvur edi- Rusyanın emniyeti aleyhine sız gazetecisi Almanlar tara 

ı• Şillıal her hangi bir tahrik o kadar fından tevkif edilmiştir. Bun 
lll' tttn11a, b komşularımızlıı olan b~klenem~z. Türkiye - Sov larm arasında Madam Tabui 

~~k\llı <' etlere bizim 1arafta yetler birıliğinin münasebet· ile Pertinaks da vardır· Di· 
~il b ?1nıuş olan ruh, t;u 'Ve ler nizamı. mazinin kötü mi· ger dört gazeteci de ılngil

ıf• ~q 1~11~~i tefsir, şu veya rcaslarıııdan tasfiyesi içiı1 he· tereye firar etmişlerdir. Bun 
at tııltıay u 1stidlal \le bulandı· men hemen bütun bir nesli11 lann suçu yanlış haberler ııeş 

ttıu b acak k d hl emek çekfiıli bir eserair. Bu retmeleridir. 
it ... ,' ~ltir. Ac'' ar vuzul u -~e K KONT ClY ANO BERLIND 

~ ' I ıı h ı ve tat ı gun· eser devam etmelidir. Bizim 
~~tirı' t oş Ve nahoş hadise· için de, milletlerin sükun ve Berlin 7 A .A. - İtalya 

t, ~~CCtübesinden geçm:ş- sulh ic;tikrarına kavuşmacıını Hariciye Nazırı Kont Ciya-
~~lıtle nun aksine zorlanan isti yen herkes için de doğru no dün Beri ine gel mis ve 
t~t-tle~i::: hükümlerin, mem ve bayırh olan budur. Hitler tarahndan kabul edil 

ıı menfaatint- hiı (ULUS) F. R. ATAY miştir. 

Etli diyor ki: 

A vrupanın hüı ri .. 
yete kavuşması için 
Nazizm mağlup edilmelidir 
lngiltere,~metodlarında amansız har-eket 
eden1bir düşınana karşı:harbe girmiştir-

Amerikaya y~niden mühim silah 
siparişleri yapıldı 

Londra 7 (a.a.) - lngi· lerin talebi bizimle berabe~· 
liz Başvekil muavini Etli rad: dir. Almanların İngiltereye 
yo ile İngiliz milletine hita· yapacakları hü~umu tardetti
ben bir nutuk söyliyerek de· ğimiz zaman, bütün dünya 
mişdir ki: Hitleri düşürmek için bizimh 

usu dakikada bütün mem birleşecek ve Naıizm yı· 
Ieket büyÜk SRati bekliyor. kılacaktır.,, 

Londra 7 (a.a.) - İngilte· 
Biz metodlarında amansaz 

re hükuıiıe~i, şimdiye kadar 
hareket eden bir düşmana 
karşı harbe girmiş bulunu- en büyük silah ve harp m:.i-

himmah siparişlerini Amerika yoruz. Avrupanın tekrar hür· 
N ile Kanada fabrikalarına yap· riyete ka-vuşması için, a· 

zizın mutlakn mağlup edilme- mışh. Bundan başka İngilte-
lidir. Fransanın kurtulması redeki silah fabrikaları da 

mütemadiyen faaliyet halin-
ve kalkınması için ılt> bu la· d d" 1 "it . d A 
:zımdır. Fransa silahla değil e .ıkr. ngı _ere yenı e~ .. • 

F ·ıı . . b" l'k ' men n fabrıkalarına muhım 
ransız mı etının ır ı ve m"kd d ·1~ h ı t . . ı ar a sı a ısınır amış ır. 

manevıyatınm kmlmasıy!e 1 B . . . d' k d 
l d· ı . . u sıparış şım ıy~ a ar ya· 

mağ up e ı mtşbr . 1 . . 1 . "h. . 
pı an sıparış erm en mu 1mı 

Her yerde hürriyeti seven· olac4ktır. 

Dr.Şehbenderi Çok vahim bir 
öldürdüler hadise 
Samda yapılan bu Alnıan denizaltıları 
· suik2'shn faillerj . b" A e .k t .d 

b 11
• d · ..., .

1 
.

1 
ır m rı an orpı o 

e ı egı h "b" · 'il d"I 
Londra Radyosunun dün mu rı ını torp ı e l er 

verdigi bir habere göre, Su Nevyork 8 (a.a.) - At· 
riyenin tanınmış liderlerin· lantik denizinde bulunan bir 
dr':n Doktor Abdurrahman Amerika torpido muhribindt-n 
Şehbender evvelki 'IÜn Şam I 
da bir suikast neticesinde telsiz e şu malumat alınmıştır: 
öldürülmüştür. Katillerin kim .. Bir Alman d.,niıaltı ge· 
olduğu belli de1ildir. Dcık . misinin attığı torpil neticesi 
tor ŞehbenJerin son zaman- olarak batıyoruz." 
larda gizlid~n gizliye İtal . Hadise İspanya sahili~- , 
yan emellerine alet olduğu rinden 400 mil açıkta vu• 
söylenmektedir. kua gelmiştir. 

EN SON DAKiKA 

Bir gün içitıde 
S Alm<1n vapuru torpillendi 
ln~iliz dtniz .1.kuvvetleri Almanya ile 

Norveç arasında muvasalayı kesiyorlar 

Loııdra 8 A .A. - Resmi tebliğ: 

İngiliz hıwa kuvvetl~ri Norveçle Almanya arasınd•ki 
münakalatı kesmeğe devam ediyorlar. Bir Alman gemi 
kafılesiırn hücum eden lngiliz donaması bunlardan ikisi 
ni torpilleıniş, ikinci kıtfileyi yakalıyar.ak unlardan da 
üç gemiyi torpi!lemeğe muvaffak olmuşlardır. 
Diğer gt-ıniler karmaksrışık bir haide limanlara iltica 
eylemişlerdir. Tttyyareler A\manyanı, muhtelif ı~hirleri 
ve limanları ıizerin(': seri hücumlarına d~vam etmekte • 
dirler. Kiyel, Ha n~urg. Enden şehirlerindeki gemi tez· 
gahları, silah \'e tayyare fabrikalarına yangın bombalan 
atılmıştır. Dün geceki bombardımanlara iştirak eden tay· 
yarelerden ikisi dönmemiştir. 
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5temmuzmü
nasebetiıe 

Milli Şef ve büyük 
terimize çekilen 

telgraflar 

GOn aşırı : Fransanın AnkarauE/çis Hava muhare~ 
t 

s, 
ı.~aı, 
lir düı Kardeş ara- Alman Hariciyesinin neşrettiği vesi-

balar kalan tekzip ediyor 

d 
· k Ankara ~ Alman radyosu ettiği rapor olduğu gözüken 

besi 
r ilan 

Şiddetle devam ediy0. s ku 
Kahire 7 (a a ) - Resf1l1 

bir tebliğP. göre, lngiliz ha· 

Ordumuzun Hataya ayal< 
bastığının ikinci yıldönümli 
münasebetile Milli Şefe ve 
büyüklerimize ç~kilen şükran 
ve tazim t"'lgraflarma cevap 
gelmiştir. Çekilen telgraflar 
la gelen cevapları aynen neş 
rediyoruz: 

lSMET lNÖNÜ 
RE1SlCüMHLJR 

ANKARA 
Türk ordusunun Hataya 

ilk girdiği gün olan 5temmu
zu derin bir hey~can ve se· 
vinç içinde kutlarken b~tün 
Hataylıların sarsılmaz bağlı 
lıklannı arzeder ellerinizden 
öperim. 

Halkevi Reisi 
Antakya 

BAY SAMİH AZMi 
HALKEVI RE1Sl 

ANTAKYA 
Reisi Cümhur Milli Ş~fimi

zin H"taylılann temiz duygu 
]arından mütehassis oldukları 
nı ve teşekkürlerini tebliğ 
ederim. 

Umumi Katiµ 
K. Pedeleç 

ABDÜLHALiK RENDA 
BÜYÜK MlLLET MECLiSl 

RE1S1 
ANKARA 

~· Türk ordusunun Hataya .... 
giri~ günü olan 5 temmuı. 
münaıebetile bütün Hataylı 
ların size sevgi ve saygılarım 
arzederiın. 

"'1 
... 

Samih Azmi 
·sAMIH AZMi 

ANTAKYA 

Antakya Bele iyesı reıı • 
d d. nun Türk - Sovyet münase· bir raporda tesadüfen toplan 

çe, biçimce ve at a e .mce 
cenaze arabasına benzıyen batım bozmak için neşretti· mış istihbaratı bahis mevzuu 
bir de çöp arabası yaptı. ği vesikalar üz~rine, Fransa- etmiş ve belki de kf'ndimi 
Bunları birbirlerinden ayıra· nın Ankara elçisi, Hariciye şahsi mahiyette baıı faraziye 
bilmek, ancak birioin üzerin vekilimize şu mektubu gön· ler dermeyanrna terkeylemiş 
de k\ ( Antakya Belediyesi dermiştir: olab\Jirim. Fakat, Bakuya mü 
çöp arabası ) yazısını oku · "Aziz vekilim" teveccih her hangi bir har~· 
makla, diğerini de, dolu Alman Radyosunun Türkçe kete müsaade hususunda mu 
iken taşıdığı tabutun dışarı - olarak yaptığı bir neşriyatta tabık olduğunuz hakkında 
ya Ctaşmış bulunan belden son mart ayında gfiya hüku· hükumetime hiç bir zaman 
aşağı kısmını görmekle müm metime gönderdiğim bir ra· ne bir şey söyledim ne de 
kündür. · porun sözde hülasasını ver· söylüyebilirim. Bilhassa ki bö) 

_ Acı-ba, Belediye han· diğini öğrendim. le bir mutabakati elde etmek 
gi maksatla bu iki arabayı Alman telgrafına mut· vazifesini hiç bir zaman ver 
ayni biçimde yaptı '? tali olmadım fakat şayet bu miyeceğinizi gayet iyi olarak 

_ Gayet Basit, ikisi de telgraf hakikaten bana nak- bHiyorum. 
döküntüleri ve işe yaramı • !ettikleri şekilde ise, aleyhin Faik ıhtiramat ve samimi 
yan şeyleri taşıyacak değil- de şikayet mecburiyetinde dostluk hislerimi IUtfen kabul 
ler mi ? Ya.ıi vazifel~ri bir bulunduğum sarilı surette kas buyurunuz aziz vekilim. 
yola çıkar : B\ri insan dökün di bir mahiyet arı.etmekte· Massigli 
tülerini taşıyor, diğeri dt- dir. 
her şeyin işe yaramayamm ! Sizinle veya me.sa~ arkadaşları 

PERİLİ EV nızdan biri Jeya diğeri ile yap 
insanların cinlere, perilere mak şerefine nail olduğum 

YunaP Kralı 
Alrnan sefirini ka

bul etti veşeytana külahı ters giydirdiği muhaverelerden hiç birinde 
bir zamanda, yine insanların sizden Türk toprakları üzerin Atina 7 .~. A. ·- Stefa· 
içerisinde hala periden kor· · denBakiiyu bambalamıya mah m Ajansı bildiriyor : 
karak ~v değiştiren, cinden :sus Fransız tayyarelerinin u- Yunan Kralı, Almanya • 
·· k k yolunu şaşıranlara çurulmasına müsaade veril· nın Atina elçisini kabul ede 
ur ere d' s· d h' 
t d -f tmekteyiz. Son mi· mesini isteme ım. ız e ıç rf'k kendisile görüşmüştür. 
es& u e b b b' r 
"l . B den terbiyesi bölge İr zaman öyle ır amı~ ıy~ Neşredilen bir kararna • 

sa . e . . ff k d 
Başkaaılığının ve 23 Temmuz ıcın muva 8 atınızı verme 1 me ile eski üniforma ve el-

spor kliibünün taşındıkları nız. biseler sat,hğa çıkarılmış, 
binanın yeni yapılmasına Alman telgrafının telmih mezun zabitlerin üniforma 

rağmen müşteri bulamanın· lk • f giymeleri yasak edilmiştir. 
sıydı ! Güya bu evin, uzun l fara QfQ- 1 Diğer taraftan Yunanis· 
boylu ve kara yüzlü bir peri· d k • \ ti\nla Almanya arasında bir 
si varmış. tık geçen kiracı· sın Q l ticaret muahedesi imzalan-

lara burada oturmayın sızı Donanma nispeti mıştır. Bu muahedeye gore, 
boğarım demiş. nedir ? iki taraf arasmdaki ticari 

Peri hazretlerinde kan mübaddeler arttmlınakta ve 

varsa bir de şimdiki sporcu lngiliz Radyosu, lngiliz, evvelce 43 Drahmi olan bir 
kirac,lara görünsün, bakalım Fransız, Alman ve ltafyan Alınan Markı 46 Drahmiye 
kim kimi kaçırırmış J donanmaları arasındaki r isbe- çıkarılmaktadı:. Almanyaya 

Türk Ordusunun Hataya YERiNDE BiR TEDBİR ti tetkik etmektedir. Bu nis· zirai maddeler ve bılhassa 
giriş\nin yıldönümü münase· Anh,kya itfaiyesi bütün betler şudur : lngiltf•re 22, üzüm ihracatını kolaylaştır· 
betile izhar edilen hissiyata I bisiklet şampiyonlarını çatısı Fransa 7, ltalya 6, Alman. mak için tedbırler alınmış • 

te'U"kkür eder bilmukabelt. ahına top'uyor. Bu tedbiri tır. Alman ithalat eşyasının 
ır- Ş h ya 4 tür. 

mutlularım. çok yerinde bulduk. e rin lngiltere, eğer Fransız do çoğalmasını temin için de 
T.B.M.M. REİSİ herhangi bir yeriode vukua nanmasma karşı 3 temmuz Yunan gümrük tarifelerindu 

M.A. Renda gelecek tehlikeye tam vak • b tenzilat yapılmıştır. 
hareketirıi yııpmasaydı u 

" .. FlKRl.TÜZER . tinde yefr..:ebilmek için so • Muahede yalmı Almanya 
v donanma Almanya ile ltalya· 

C.H.p. GENEL SEKRETERl kak ve mahallelerimizden, için değil, Almanyanın işga 
Ya iltihak edecek ve o za· b k 

ANKAKA ancak bisiklet inceliğinde na li altında ulunan memle et man nisbet 22 ye karşı 17 
\..~ Türk .ordusunun Hataya kıl vasıtası kullanalım ki ge· olacaktı. Halbuki dünyanın ler için de muteberdir. 
ilk girdiği iÜn olan 5 temmuz çebilmek mümkün olsun ! her tarafı11da donanma bu . YUGUSLAV - YUNAN 
dolayısile Hataylılum ve bütün SEZER lundurmak mecburiyetinde MÜZAKERELERi,. 
Halkevi mensunplarmın .a.;;iiiiiiiiiiiiiiii_.;:;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı olan lngiltere bu vaziyet kar Belgrad 7 A. A. - Yu 
siz~ ıevgi:ve saygılarını arze· ğer büyük ikramiye numara· şısında Akdenizdeki hakimi· goslavya ile Yunanistan ara 

der ellerı.nizden öperim. ları şunlardır: k k b · smda bir ticaret muahedesi· yeli ter eyleme mec urıye 
Samih Azmi '0 bin lira: 37759 ·ı nin müzakeresine başlanmış· 

J ti vardır ki, bu, lngı tere 

va ve deniz kuvvt'tleri, rıı· 
rablusgarp limaıılarma çık' 
ımş olan İta !yan donunması· 
na karşı muvaffakiyetli tesir 
ler gösteren bir hureket~ 
geçmişlerdir. 

Diğer taraftan Tarablı.ıS' 
garpteki iki tayyare meyda· . . ( 
nı tahrip olunmuş ve agı 
zararlar verilmiştir. 

Dün akşam İngıliz ha~• 
kuvvetleri Alman şehirlerill' 
deki tayyare fabrikaıarırıd 
hava meydanlarma muta 
hücumlarda bulunmuşlarJır k 
Hamburgdaki askeri tesisat 
bombardıman edilmiş, İ~1 

İngiliz tayyaresi üslerine do lor 

memiştir. Yi[a 
ltalyan gemilerine anıi 

hücum illi 
8

., 
Kahire 8 (a.a.) - 1 

İngiliz resmı tebligi, 1ogi ' 
liz donaıımasma mensııP 
kuvvetlerin Tobruk limaıııll' 
daki İtalyan ~ g e .. m i l t' d 
rine denizdt-:n ve havadıı0 1,~n 
bir hücum yaptığı, iki büyU' 'ah 
geminin karaya oturduğılı f:u, 
bir krovazörle iki torpidorı:. 
tehlikeli surette hasara 011 

rahldığu;; bildirmektedir. ~ 
giliz tayyareleri, hareket ( 
linde bulunan ıtalyan kıta111 

• 

üzerine şiddetli mıtralyoı• 
ateşi açmışlar, benzin dePO' ~a 
larma, hava üslerine •hücıılll A. 
eylemişlerdir. 

0 
~o 

Sicilya adasına yap11'tı1 kat 
bir hücumda iki lıangu~ tll Lıif ~f' 
isabetlerle tahrip c!dilnııŞ, ' 
yük yangınlar çıkarılmıştı', 
D.. ...1 d Mt111 

un og e en sonra ~ 

adasına ltalyanlar tarafaıd~ 
yapılan hücum çok az h9 f 
yapmış, dört sivil hafifçe 
ralanmışhr. 

takyada Nafıa ~üdürl~ğıi ~ 
: sında müte~ekkıl komisy0 

yapılacaktır. ~~ 
3 - isteyenler fenni ve. ~e! 

susi şartnamelerle evrakı 11~ 
fıyeyi (477) kuruş bedeJI .ıı1J' 
..>ilinde Nafıa Müdürliigı.ı0 

alabilirler. dtlİ 
4 - Bu işin keşif be tıı' 

(Doksnn beş bin üç yüz ye!ıı: 
bir) lira (yirmi dokuz kıl 
tur . . t~~ 

5 - Muvakkat temuııı ııt 
SAMiH AZMı 30 - 23728 .. için hayati b\r meseledir. 

HALKE.Vl REISLlGlNE lS ,, 22749 Bunun üzerine dir ki. in· 

tır. 

JAPONYADA TEK PARTJ 
Tokyo 7 A. A. - Japon. 

yada bütün siydsi partiler 
lağvedilerek Mılli Parti ncı • 
namı altmda ve ,tek Parti 
halinde birleşmişlerdir. 

b'n on sekiz) lira (elli 
11 

6 - Taliplerin ihaledeıı . e 
ANTAKYA 10 " 4931~ giltere, Fransız donanmeısına 

Oa Jumuzun Hataya ilk 37718, 37579, 23480 ve karşı harekete geçme'< mec 
ayak ba~hğı günün yıldönü • 21535 numaralı biletl~r de buriyetinde kalmıştır. Bugüıı 
mü münasebetile gösterilen beşer bin lira kazanmışlardır. eski nisbet ı muhafaza edil . 
·ıçterl Juygunuza teşekkür Bundan başka son üç ·1 . 2'> mekte yani lngı terenın ... 
eder go"zlerı'nizden öperim. rakamı 944 le nihayetlenen k Al puvanma arşı manya ve 

C. H. P. Genelsekreteri biletler ikişer bin lira, son lO 
b 1 1 

ltalyanın puvanı u geç· 
Doktor A. F. Tüzer iki rakan.ı 04 olan i et er memektedir. 

Yol gaptırıl 
cak 

az sekiz giio evvel bu ıŞ 9 
zer inşaatı başardık1M111b., 

·ı 1 ir evrakı müsbıtı-lerı ede 
te Vılayete müraca. t ~"'8sı 
alacı kları ehliyet ves1

0~ıı 
(24~0) sayılı kanuna ıe~ 
olarak hazırhyacakları ııı ~ 
mektuplarını ve bunlar 9 

arz • • ı rv .,.......,,. 150 lira, son iki rakaml 33 k 116iJ[ipiganko ')lan.biletler ıoo er lira ve Pazarlı sıı. sataş 
l Vl 1 son tek rakamı 8 olan bi· kan un U 

likte temınat mektup \'d~sı 
1 buzlarını ve ticaret 0 l 1 

Hatay Vilayetindn: sikasını ihale günü 5116etiı1 
l · İc;kenderun·Payasyolunun kadar komisyon riY8:ef~ 

Dünkü keşidede ka· letler 20 şer lira alacak · Ankara - Maliye Veka 

zanan numaralar }ardır _ leti pazarhı<SZ satış }aakkın • 
l\ı\'ll" . 1• •• •• .. Milli piyankonun bundan lt ki kanun proi~sinin üze • 
ıv 1 ı pıyanK"onun uçuncu · İs b ld 

k 'd · d.. A k sonraki keşidelerı tan u a rindeki son tetkiklerini bi · 
ve son eıı esı un n ara . • l d l kt 

d 50 ve vılayet er e yapı aca ır. tirmiş ve pro'ıeyi Başvekalt:· 
:,tadyomun a yapılmıştır. 1 1 

b te vermiştir. Kanun yakında 
bin lira olan üyük ikramiye Neıriyat Müdürü 
dünkü ke~idede 43546 nu ma· Selim ÇELENK Büyük Millet Meclisinde mü 
raya çıkmı~tır. Kazanan .H· C.H.P. matbaaında baaılmı~lır zakere edilecektir. 

7·296)dan(21·-713) Km. ı~ri ara makbuz mukabilinde eC'~ il 

sında (14-417) Km. tulunda tir. Postada ulan g 
yapılacak tesviyeı turabiye, ler kabul edılmez. '-

menfez ve şose İnşaata kapa -::-=.-G. u··-ndu·· Jt;f,.'..J 
lı ıarf usulile ikinci defa ola ~ 1., 
rak münakasaya konulmuştur. TAR 

2 - Eksiltme 26 Temmuz Dışı ııar1 
940 cuma günü saat IS k: An ve Posta hırsıı 


