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So\'yet heyeh dün 

~tlgraddan ayrıldı 
a,, 

~! I grad : 3 -a.a.- Sofya sov 
l e ç· . 
."ter 151 B. Lavrentiytf ile sovyct 
~ 1 ınurahhasası sovyet - Vugos 

tteatet itilafnamuini imıaladık-
~onra dün akşam saat 23 de 

1 elgraddan Sof yaya harf' ket et· 
ttd' ı . "ti . ır. stasyonda, hariciye neza-
~n ·k · k ~ba' Yü sek mcmurlariyle bır ço 

it 1Yttlcr ve matbuat nıümtssille· 
ltafındarı teşyi edilmişlerdir. 

llıtrikadan müttefiklere 

dtrhal tayyare ihracı 
v . 

~ku~,ı~gton: 3 a.a. - Amerik• 
ltl . ctı ordu ve donanma tayya-
~~d d ~I .. en verilcbilrce1c kıcmın er· 

~, llluttdiklere satılması hakkındH 
~lalllokrat partisine mensub ayan 

lındarı p 1 
~kı·r· eper tarafından yapı aa 

1 1 teklif tylemektedir. 

Cebhede intizar devresi 

Müttefiklerin irkip ameliyesi 
muvaff akiyetle devam etmektedir 

P A R İ S VE M A R S 1 L Y A ' Y A T A AR R UZ 

Fransız :zırhlı kuvvı ·tl eri i stir:ıhnt hnlinde 

Pari~: B a .a. - 1 lavas: 
Dunkc:rque'ıle irkab ameliyesi 

muntazam bir surette devam 'etmek· • 
te iken , Somme'den Rhin'e kadar O• 

lan buyuk çephede, intizar vaziyeti 
devam etmektedir. 

Suktioet nadir bazı ktıçuk vaka· 
larla ihlal edilmiştir. 

Dunkcrque b8lgc~inin plajlnnnda 
hava bombardımanlarına ve Alman· 
}arın uzun menzilli bu;yult çaplı top· 
larıom atC'şlerine raJmen, gece gUo• 

duz binlerce insan irkab edilmekte• 

dir. 
Kıb,ot lnıiltcreye silah ve ba· 

Baş\7ekilimizin nutku Balkan antantı ekonomik 
konseyi sekizinci içtimaı 

BeJgrad : 3 - a.a.- Avala ajan· 
sı bild iriyor : 

gııjları ile, murahbalar halinde kara• 
ya çıkmaktadır. Bu suretle kara.ya 
çıkan kıtaatıo miktarı daima ço~ala
rak devam etmiştir. 

Fransız askerl m:ıhafilindc bu 
mesele hokkınJa buyuk bir lı..ctumi· 
yet muhafaza edilmektedir. 

" Vatan müdaEaası İçin silaha sarılmak 
tnecburiyeti biran hatırınızdan çıkmamalıdır,, 

lıYANIK BULUNMALIYIZ 
~~c~aşvekil Dr. Refik Saydam, Tür· 
~t.ı ~adyoları ile neşredilen. aşa~ı

~'1abeyi irat eylemişler.dır: .. 
- Sayın vatandaşlarım, 

~bı~URün gene s ze hitap ~·~ek 
~rYatlıtını duyuyorum· Turkıye 
~tiu~ Milıct Meclisi, aylardanberi Ü· 
"' ilde 1 .. 11u11 c;alışlığı devlet Büıçc erının 
h akaş · · d-~lı t a ve müzakerelerını un sa-
~~c .arrıamladı. Bunlardan biri daimf, 
3li tı .fevköladc olmak üzere yekunu 
~lç ~ılvon Türk l raııını geçen esas 
&'? : . er, diğerleri de gene yekunları 
~l" ~1Y<>n Türk lirasını bulan mülhak 
t ~tıt d' . 
lbti ~ ır. Bütün kalbimizle temennı 

'det· ltııı, 'Türk milletinin refah \'e &a-
~ •ııc 1 "l" ve yükselmesine matuf o an 
~'ff~~•larda. devlet dairelerinin mu· 
~t ~~ 01ınalandır. Bu bütçelerin denk 
"11ııd lanı olaraı: tahakkuku için, 
k. · an · 
~ t;ı,k evvel de bahsetmiş oldu~um 
ltıi~itı ırn vergi fedakarlıklarını, mılle· 

: 1llct ile kadar tabii bulduğunu ve 
'•h· t"tkillerimizin mükellef vatan• 

•ı 'I td' t 
b bı.ısu ıyc kabiliyetine uygun olma· 
. ~tad •unda gösterdikleri alakalarını 
~i il ın· b . il ı.. ınnct ile söylemek enım 

Qır b 
t Dil <>rçtur. 
)'11ıb. h~Yanın içinde çalkandığı buh· 
{)~t •ıe d . . . k. 
~· 11. li· _e tcsır etmemesıne ım an 
~ \lı111 uk~mctiniz aylardanberi bu 
~111 t;ı,ı Çeşıtlj gösterilerini önlemek 

il 1tıy 
l~ llıu}\ ~r. Mıhi kol\:ma kanunu· 
lv ttu~~ch.f sahalardaki tatbilnndan 

~tice rnı::r neticelerden memnunuz 
,~iti tö~~ s?ylediğim gibi, ancak 
'ıııı bı.ı k Uldukçe tatbik sahasına ko

'11ı. an unun birçok f aydalaıını 
' 1dc «!ece~ miz< kani bu· 

lunuyoruz. Kömi'.r hnvzcısındaki . iş 
mükellefiyeti k n rarı müspet netıcc 
vermiştir. Bilhassa vatandaşlaıımmn 
bir ta\<lm fena ni)·ctli insanların ka· 
zanç· maksadiyle yaptıkları ve yapma 
istedikleri har, ketlere karşı daima u· 
yanık bulunarak hükumeti ikaz etme· 
terinden çek fayda görüyoruz. Buna 
mukabil de, vatandöşlarımızdan mem· 
leketimizde yapılmıyan yani hariçten 
elen tali derecede lüzumlu mallan 

~ehemehal almak için i ~ıarda bulun· 
mamalarını rıca edeıim. Asıl bu 
nevi taleplerdir ki lüzumsuı y ere s· 

leri zarara sokmaktadır. 
( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Portekiz milli bayramı 

Lizbon: 5 a. a. - Reisicumhur 

Carmona, dün, portekizin teessüsü · 
nün sekiz yüzüncü )'il dönümü şen· • 

tiklerini açmıştır. 

ispanya harbe 
girmiyecek 

Londra : 3 (Royter) -
Alınan melOmata göre, ltal
y• harbe girse bile ispanya 
harbe karışmamak hakKın 
daki karuını deAiflirmiye-

cektir. 

~~ 

Bütün gazeteler, Balkan antnntı 
ckorıomik konsr.yinin sekİ7.İnci içtimıı 
devresin'n açılışına geniş sütunlar 
taho:is etmekted ir. 

Vremc diyor ki : 
Bugünkü politik ve ekonomik va 

ziıet ve bug ün garbi Avrup;ıyı tah· 
rib eden korkunç harp, Balkan an· 
lantı ekono mik konseyin in bu lop· 
lan tısln a hususi b ir ehemmiyet alfct 
ınekte ve bu balkan ôevle ıleripln te-
sanüdünü \'C sulhperver temayülünü 
ispat e}l~ mektedır. 

Yunan adalarına asker 
ihracımız rneselesi yalan 

Ati na : 3 -a.a.- .A tinıt ajansı 
Türk hükumetinin Yunan huk(ımetin 
den şarki eğe denizinde~i Yunan ada 
!a rına asker ihracını müsu.de iste
d ıği hakkında bir yabancı gazetede 
çıkan ve büyük bir ajans tarafından 
yapılan ş1y i aları en kati surette tek· 
zibe selah iyettardır bu şayialar her· 
türlü esast&n aridir. 

lrkab edilenler miktarıııın bayii 
ehemmiyetli oldu~u ve ba ameliye 
nihavct bulunca - ki henUz nihayet 
bul~nnıışhr - reklanılnrın rcımeR 
bildirileceği ~ijylcnmclı.lc iktita cdil
ıııcktcıı ir. 

Ounkı·rquc'deo hariç mıııhkalar 
da, ııisnc nehrinin Uzcrinden olmak 
Uzerc iki tarnfbın yapılan yalnız o· 
tomat ik ateşler t:ıati edilmiştir . 

Moselle bölgesinin garbında, top· 
çu lutalnrı ua faaliyet göstermiştir. 

Bunlar urf mahalli vakayi olup, 
bilahare husule gclecelr vaziyet hak· 
kında hiçbir fikir verebilecek malıi• 
yette delildir. Yine bir İrıtizar dev· 
resinde bulunulmaktadır. 

Fran<taoın cenubu ~arkisi Uzerin· • 
deki alman tayyareleriain akınları 
hnkkuıda. ı;alihiyattar mahafil tara· 
fından, alman tayyarell"rinin dun 
bikbirioi mUtukib, biıiııi sabah diğe· 
ri akşam olmak U&ere iki teşcbbuıte 
bulundukları bildirilmektedir. 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

INGiL TERE'NiN 
ROMA YA iHT ARI 

EGER ITALVA HARP SAHASINI MÜZAKERE SA.,ASINA 
TERCiH EDiYORSA , iNGllTERE BUNADA HAZIROIR. 

tondra: 1 (Rodyc) - Akdenizdki gergin vaziyet lnı; tiz mahl\fllinin 
nazarı dikkntini celbetmekted:r. 

ltalya ile İngiltere arasında mütekabil hüsnüniyetle hallolunmıyacak 
hiçbir mesele yoktur. Yok Ezer ltalya harp sahasını müıakerc sahasına 
tercih ediyors a, ln2'iltere de buna karşı koyma~a hazırdır. 

lngiltere kükümeti ltalyanın meşru iddialarının halline hazır olduA-unu 
bild irm işti. Nitekim abluka meselesinde de ha71rlanan anlaşma İtalyan tek
nleyenleıini tamamen tatmin etmişti· Fakat buna rağmen ftalyao hükümeti 

hiçbir sebep göstermeden bu anlaşmayı kabul etmedi. 

Eğer İtalya bugün harbe girerse bunun mcşuliyetini kendi, ve yaJpıı 
~endi ta~ıyacak tu·. 

ı· 
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FRANSIZ ~AT8UATINDA 

ilk sürprizden 
sonra vaziyet 

Türkıöıü 

' 

Şilt maçları 
l'eri•: 3 HH1r•n IHALKEViMiZ YENi Bi-

.. F-~;:t~:t:::~t:T.~;;·,NAYA ou·· N TAŞINDI . 
~oyle ya:ıyoı : 

1 

Pek tt hlikdi irkar am' 1 yesini 
yapan bnlıriyelilerin !>&rsılmaz cesa· 
rdltri ı.i, iki c.:nahta barp eden la· 
gilizlerin şecaatini mi, _yoksa dumdor 
lıuvvctleıinin murabbalar teşkil ede• 
rek adım 'adım 'Ç" kiltrck oldulı.ları 
yerde al~rek duşm:ma azim zn_yiat 
,·ermelerini mi hayret Tc hayraal.A 
karşıhyaca~ını insan {'aşıriyor . 

Jean de Pierrfcu, Ocuvre 'a~ete• 
siadı diyor İli , 

O mudlıiç kargaşalıJa iştirak 
edCDleriıı lıepsi, ilk .. urprizden sonra 
lutatımızın göstermiş olduğu ak:.U3me• 
li sür'atle kaTı adılı.ları içio, magl<ıb 
rtmek Umidi ile dolu olarak avdet 
etmektedirler . 

ÜçUncU Ll'opold'uo te5lİınİ dola• 
;p.,iylc tam bir çemberden kurtnlmak 
içia ric'atlarına saat vermt·k mt'cbu· 
riyetinde kalmı' olan Fran:.adaki 
naUttefik ordular, hayraftt mucih bir 
enerji gö,termişlcrdir, 

Ohu:.lerin ve bombaların ~Hında 
torpillere rağmen, İngiliz ve FranMz 
babriyclHeriaio ccı.arctleri sayc,inde 
çca:ıherdu kurtulabilen tc~"kkullerin 
b1J~ uk bir lı.umı irkap :edilebilmiştir. 

Pamuk ihracatçılar bir
liği umumi katibi geldi 

Bir müddettenberi Ankara ve 
lıtanhulda bulunan Çukurova pa· 
muk ihracatçılar birliti umumi ki· 
tibi Bay Zeynel Besim Sun dün 
şehrimize gelmiştir. 

Bir esrarcı yakalandı 
Kadir otlu Scyid isminde biri 

• i S gram esrarla yakalanarak adli· 
yeye ıevk edilmiştir, 

Halkevimiz, ısf alt cadde üzerin 
de yapılan yeni binaaına dün tama· 
men taşınmıştır. 

Halkevi bürosunda işi olan va. 
tandaşlar bundan böyle yeni bina• 
ya müracaat ederek işlcrioi tal.ib 
edeceklerdir. 

Eski Halkevi binasını ise bedrn 
terbiyesi Seyhan Bölgesi teşkilatı 
ile Çiftçiler Birli~i yerlcşmişltrdir. 

Bir muhtar dün 
tevkif edildi 

Köy gelirini zimmetine geçir· 
mekten ıuçlu Sofulu köyü muhtan 
Ahmet oğlu Mustafa Ôzdemir bi. 
rinci aafiye ceza mahkemesine ve. 
rilmiştir. Suçlu hakkında tfvkif ~a. 
rarı verilerek cezaevin~ konulmuş· 

1Göniillü hemşireler kurşu 
faaliyetine devam ediyor 

Askeri Hastane tarafından açı 
lın • Gönüllü Hasta bakıcılu kur· 
su'nda her gün saat 17 den satt 
19 a kadar derslere m untazama ıı 
devam edilmekt~dir. 

1 Kurs, bayanlarnımn arasında 
ıünden güne fazla bir alaka ve rag· 

1 

br.t görmektedir. Bir çok subay ai. 1 
leleri, şebrimİ7.İn tanınmış bazı gü· 

l zide ve münevver bayanları kursa 
devam etmektedirler. 

Dersl~re pazar günlerinden maa j 
1 d.a her gün Belediye salonunda ay· J 

nı saatlerde devam edilmektedir. 

ilk okul1ar son 
sınıf imtihanları bitti 

Şehrimizde tam devreli 9 ilk 
rrıektepte devam edilen son sınıf 
im~ihanları sona tımiştir. 

ikmal imtihanları ise 18 haziran 
da başlıyacaktir. 

Yeni ilk okul 

İlk maçı Yurd 

7-0 kazandı 
Şild maçlarına dün şthir 51 

yomunda b;.şlanmıştır. Havır110• 
cağına rağmen trib~n dopdolu~ 
Valimiz Bay Faik Ustün de re 
casında görünmekteydiler. 

Sahaya çılcan Toros spor. 
idman Yurdu takımlarında ye;I, 
manlar göze çaı pmakta bu j/ 
bir kaç eski şöhret de takılll ~ 
yer almış bulunmaktaydı yurd , 
kımından Ethem usta, Ahmet 1 
hadır, Cahid, Kenz Muzaffer, 
rosdan Cevdet Adananın uzı.ı~ 

Reşadbey mehalleısinde temeli lardanberi tanıdığı futbolcul• 
atılan ismet lnönü iık mektebinin Yurd takımından Mahmut, 
yeni ders yılma kadar ikmali İçin 
gayret edilmektedir mektep tam 
devre'i ve 9 dershaneli modern bir 
tarzda olacaktır. 

rı Kemal, Kcnz Muzaffer, tor 
Kazım, Hacı Aldatmaz, Cevad 
Cevdet ateş gibi oynadılar. ı 

Takımların takımca tcknİ~ ~ 
ziyetlcriııe gelince : Her iki ti~ 

Ziraat müdürlüg"' ü teşkilatı d d k f ı Jr"J a göz en açmıyan a so • '· 

Ziraat müdürlüğü ve kalemi, 
hükumet binasının üst katına husu 
si muhasebe müdürlüğü ve kale· 
minin bulundutu daireye taşınmış . 

hr. 
Ziraat müdürlüğünün oturduıtu 

eski daireye de tetkiki itiraz ko 
misyonu nakledilmiştir. 

Altı çocuklu annelere 
verilecek madalyalar 
Sağ altı ve altı ~an fazla çocuğu 

bulunan çok çocuklu analara 
daiıtılmak üzere Sıhhat Vekaletin· 
den vilayete 53 madalya gelmiştir. 

Bu madalyalar, künyeleri daha 
evvelce tesbit edililmiş bulunan 
çok çocuklu analara dağıtılacaktır. 

taları pek fazla idi. Maçın n 
7 . O idman yurdu takımı le 

dir. I 
Kumar ve kadın yüz .. 

bir kavga l 
Dün şehri TI izde üç kişi • ~' 

yine kanlı bir kavga olmuştıı'~ 
gaya, sebeb teşkil eden ciheti 
kadın ve eski bir kindir. de Of 

Şeyh Mustafa mah~llesirı ~ 
man oğlu Hasan ve Ali otlıl ,~ 

seyin kumar oynamaktalarke~ J,~ 
na gelen Hüı riyct mahallesıl'I 

mir Ali oğlu Zü fıkar'ın : 

,.. 

11 
- Burayı bir kuınırb 

çevirdiniz, kalkın, polıs geliY:;,
mesini kafi bir sebep görere cıl 

gaya yol açan mahalle kuıtı•'e J 
_, _________________ , Zülfikarla aralarında geçen ",r 

vam edegelen Kadın ve k.ı.ııtlte~ 
selci riyle alıoamamı ~ iiclerı~ te'' 
kalarak ellıHigiyle Zülfık&1' • ~ 
vüzde lrn 1unnıuşlarJır. Bu z~fı~ 
karşısında bıçağını çeken ·d 1' 

Bundan s onra 
Almanların mutat olan tarzıha· 

rekctlerini naıarıitibıra alacak o'ur 
.sak Almanlar. Somme ve Aisne 
hattımızın iki ctnahını delmetc ça
lışacaklardır. Bu takdirde, çok muh. 
temoldir ki Almanlar bir taraftan 
Amiens diter taraftan Rcthel böl· 

• 
gelerindtn harekete grçrcekfrrdir. 
F akıt düşmanlarımız bundan başka 
bir tarzda hareket de edebilirler. 

Mtıeli, mtrkezimizi de1mete 

çalıf!bileceklcri gibi, merkeze yakın 
ve Soiuen iıtilcametinde cephtmi· 
ıin her hangi bir noktasına da taz 
yik edebilirler. Her ihtimal derpiş 
edilmek icap eder. Çünkü pek ifa 
dü,ünüleceti gibi, Almanlar, velevki 

,-___ o_U_N_O_N_M_E __ v_z_u_o __ ı 

en az belclediğimiı.i zannettikleri 
noktalarda bizi vurmak istiyecekler• 
dir: 

Epoque gazete5inde Kerillis di· 
yor ki: 

Umumiyetle zannedildiğine gö· 

re, gelecek· çarpışma bizim için 10 
mayısta olduğundan daha iyi şerait 
dairesinde olacııktır. 

· Bunun sebepleri şunlardır: Ev

vela, Amerikan malumesi ile takvi. 
ye edilmiş olan Fransız hava kuv· 
vetleri ilk taarruzda olduğu kadar 
kuvvetli bulunmaktadır. 

saldırış 

Halbuki Almanların bu sahada 
zayİatLa.zim olduğu gibi ilk faikiye
tini de tamamen kaybetm~ l>u!un· 
maktadır. Saniyen, Almanların taar
ruz malzemesi elan korkunç olmak· 
la beraber çok zayiflamış Lulı1n· 
maktadır. 

H H.. · . ·· t addı asan ve usc! yını mu e 
!erinden biçaklamıştır. 11 

Carih Zülfıkarın duruşın• i~/ 
hud suçlar kanununa göre ltf,I 
sulh ceZ!I mahkemcsindr y•P' 
tadır. 1,r 
M hk ... l hırsıı ·~ 

Di~er taraftan da hücum araba· a um o an fbr'~" 
)arma karşı teknik gittikçe tekumül Güneşli mahallesinden . e 

. ş serıı" -' etmektedir. Son piyade müsademe· oğlu Mehmet Saıt rne ,r:ıı f 
lerind~, müttefik piyade bariz bir giderek iskarpinlerini çalan y ,Al 

lı mahallesinden Garib ofğı.lb~e °' 
surette foikiyetini göstermiştir. Ünal birinci asliye ceza rn• ,b~' 

Bu sayede, muhariplerin kuvvei sinde 1 ay 25 gün hapse rtı 
maneviyesi, yeni muharebeler arife- edilmiştir. '\/ ft 
sinde en yüksek mertebesine vasıl ŞEHİRDE HA .. ~ 
olmuıtur. ~kyuı0 , , 

Şehrimizde dlin go çO~ 
ı Majino'da olsa mutlaka kendilerini Jurnal - Bivet ı lıava hafif rüzgarlı idi. f.n ,,.,. 

'11!!!111 _____________ .,._ gölgede 36 dereçeyi buırou 
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... GU:-.owı:: CAwt: - ADANA "' ,.. 

l'--;,one Şartları • 

Kum§ 

12 Aylık 
6 tt 

,1 " 
1 ,. 

1200 
600 
300 
100 

Faşist konseyi toplandı ] Letonya harbiye 
----- k d l nazırı moskovada 

Roma - Berlinin ya ın a 
sulh teklifi 10"~

0

~~~:i~e
3

n:~.:; -:. ::~: ~:; ~b 1 - Dış memleketler iç • 
l> one bedeli değişmez yalnız 

Osta ınnsrafı zammedilir. 

111 
2 - İlanlar için idareye 

..:;ncnnt edilmelidir. 

'-------
~aşvekilimizin nutku 

( Bir'ı · h' • d ) ncı ım ılc en nrtnn 

fc"k Devletin gerek umumi ve gerek 
lan alade büıçelerinde en çok yer a· 
~tı/ekalctin milli müdafaa olduğunu 

, ısa Uyo.ruz. Her iki bütçede yeı.. unu 
f ~ara ~1' 1Y 0n Türk IiraHnı bulan bu 
f \'c nı·'. e, Türk vatanının selametinin 

lışı~ Udaf; asının ıamamlan'llasına ça-
d' ıOtuı 

'J du~ Polıtikamızın ne kadar açık oJ· 
~lıt~nu da biliyorsunuz. Biz, Türk 
tıtııd~~~~ selametini güden bu poli-

8. 1 ısabetten eminiz. 
bert ızc gdecek 'herhnngi taaruzun 

araf d' • D c ılme-si için ça.ışıyoruz. 
Oldut ahıldeki emniyet ve itimadın 
ten ~. ıibi temadisine dikkat eder· 

• ~l\'1 b . Yet h,,, ozmak veya Türk emnı· 
karşı d -.,rı, b\Jlandırmak istiyenlere 
Yoruı a son derece hassas bulunu· 

1 

Biliyor k' b' . 'd . d ~ıli . sunuz ı, ızım ı arcmız e 
' ,1Ş olmadıQ-ı gibi. vatandaşı her. 
~~~ı bır hakkından mahrum eden 
b Usul de yek ur. Radyonuzu açdı· 

t llıı zaman her memleketin kendine 
ı:ırc 

'ıtı _Yaptığı propaganda veya tef. 
'tıtrı dınliyorsunuz. Türkün aklı ve 
ttı~ ~üşünüşü bunların ne marıaya 
~t. ~1ni, ne ıstediğini çok güzel an· 
~-ı atandaşlarımın bilhassa dikkat 

atlarını celbedıyorum: 
~t b~e bu gibi radyo neşriyatına, ne 
~~lak nlardan mülhem, uydurulmuş 
'iıııc hııvadi5lerine kıymet verme· 
taq

11
t. Ankaranın açık ve saf havası 

" - ~tııa t açık ve dürüst siyaı-eti, hak
~· ~Ctıf Ve kuvvetine emin milletimizin 
ıi ~-~i aııtıcrinc daima uygun olacağına 
df 8·0lınan111 isteriz. 

r / tıllıitı~ın başka milletlerden istedi· i ~ıt, e, bizim kadar açık olmaları· 

et' ~i .. t k l ~ ım misafir ecne-
l s hılerin faaliyeti 

ayın 1' S1· vatandaşlarım: 
~ ıc b' ~tcc~ı ır meseleden daha bahse-
'va 'irtı. Kendi maksallarına göre 
"ıit aratmak istiyen bir takım mi· 
~ ccneb'l . 
~ 11\arıı ' er ın faaliyetinden son 
bııd, llr da bahscdılmeğe başlandı. 

lıınu ~a~a bazı endişelerin doğdu· 
V er aldım. 

~ l~~~~ndaşlarımız emin olabilirler 
~tccck 1Yede kencıi maksatlarını yü 
~ ~'tıi muhit ve filet bulamıyacağı· 
~~tıııqc01duğum bu gıbi faaliyetler 
'"tatı hukumet daıma dikkatlı 
~ tllktadır. 
~ ~tır rı Ufak bir taşkınlığın deı hal 

tıt· Ceza l 
)\t 1 bö 

1 
Y~ çarpılacağına ve ıer 

\ ~~ 80 Y e bıt teşebbüsün olduğu 
ti~;· \'~ı~:Ütüleceğine emin olabilir· 

'hvaı ız vatandaşlarımın da bu 
' karşı hükClmctc yardımcı 

"" 
yapacagı 

İtalyanııt harp 
Cebeliittarık 

gayeleri: Tunus , Korsika, 
ve Süveyş kanalıdır 

Nevyork 3 a. a. - " Associa· 
ted Press "in muhabirine nazaran, Va· 
şingtonun iyi haber alan mahafili, Flan
dres muhcrebelerinin bitmesini müte
akip Almanya ve lıalya tarafından 
müşterek bir sulh· teklifi yapılmasına 
intizar etmektedir. 

Bu teklHle beraber gönderilecek 
bir ltalyan ültimatomu sulh, müt· 
tefikler tarafından kabul edilmediği 
takdirde ltalyanın harbe gireceğini bil · 
direcektir. 

Ayni muhabir, ltalyanın müttefik· 
lere Almanya namına bir sulh teklifi 
arzcdeceğini ve bu teklifin Hitler ve 
Musolini'ye göre miittefikleı in tam 
mağlübiyeti manasını tazammun ede· 
ceğini de bildirmektedir. İtalyan me· 
talibatı da bu teklife dercolunacaktır. 
Vaşington mahafıli bu yolda bir tek
lifin müttefikler tarafından kabul edi
lebilmesine ihtimal vermemektedir. 

( Gerisi dördüncü sahifede ) 

olmalarını rica ederim. 
Vatandaşların birbiı !erine emni

yetlerini sarsmak bugünün mücadele 
usulleri ara~ındadır. 

Bu ust1lün tatbikatı bizim mc m 
leketimize kadar geliyor. Buna karşı 

müdafaanın temelinı milli imarı teşkil 
eder. 

Milli iman vatana tecavüz eden 
düşmana karşı zaferin temeli olduğu 
gibi fesat ve bozgunculuğa karşı dd 
başlıca silahtır. 

B.~ y Çörçil bugün 
beyanatta bulunacak 

Londra: 3 a.a. - Reuter ajan· 
sının parlamento muhabiri yazıyor: 

Başvekil salı günü avam kan:a· 
tasında harbin sevk ve idaresi hak• 
kında beyanatta bulunacaktır. 

Başvekilin müttefik kuvvetleri· 
Flandres'den rücatı ve geçen 
cuma günü toplanan yüksek harp 
meclisi hakkında malUmat vereceği 
ümit edilmektedir. 

Orugu ayda bir nazi 
teşkilatı meydana çıkarıldı 

Londra : 3 (Royter) - Urugu
ay hükumeti memleket dahilinde 
bir nazi teşkilatı meydana çıkar-

mıştır. 

Vatandaşlcrım : 
Bizim harici aiyaselimiz vatanımı· 

ıın se'ameti için en isabetli yoldur. 
Bunda sergüzeştten eser yoktur. 

~ug~n harp haririyiz ve öyle kalmak 
ısterız. Fakat bilmelisiniz ki dışarda 
mütemadiyen hazırlıklar artmakta ve 
ne vakit, neıeye karşı ku!lanılacağı 
bellı olmıyan tertipler alınmaktadır. 
Bu sebeple vatan müdafaası için si· 
laha sarılmak mecburiyeti bir an ha 
tırını7.dan çıkmamalıdır. !çerden, dı· 

M 0 H 1 M MESELELERi 

• • • 

kumandanı general Berkys, dün 

Moskovaya gelmiş ve Sovyct ve Le 

ton bayrakları ile süslenmiş olan İs· 

tasyonda, Sovyet müdafaa halk ko. 
miser muavini mareşal kulik, proto· 

kol şefit Moııkova şehri ~umandanı 
ve başta elçi olduğu halJe Lctonya 

elçiliği azası tarafından karşılanmış· 

tır. istasyonda general Bcrkys'e as· 
keri merasim yapılmışt.r. 

General Berkys, dün :O:ovyet 

müdafaa halk komis~ri mareşal Ti· 

moçenko tarafından kabul edilmiş 
ve Mareşal, misafir general şerefine 

büyük bir özle ziefeti vermiştir. 
Ziyafetin sonlarına doğru, Ma· 

reşal Timoçenko ve general Bcrkys 
nutuklar taati etmişlerdir. 

Sovyet halk komiserleri mecli~i 
reisi Molotof, Lctonya harbiye na· 

zırı general Berkys'i kabul etmiş· 
tir. Bukabul esnasında Letonya elçisi 

Kocins de hazır bu'unmuştur. 

şardnn gelen uyutucu telkinleri sert 
bir çehre ile reddetmelisiniz. Bııgu

nün selamcı vasıtası birliktir. Ve va
tan müdafaası için nıhayetc kadar 
azimli olduğumuz hususunda hariçle 
kimsenin tereddüdü olmamalıdır. 

Sayın vatandaşlarım : 
Türk vatanır·ın selametine çalışan 

Türk miJletinin selim düşüncesine gü
venen hükumctinizirı size bugünkü 
maruzatı budur. Hepinizi hürmetle 
setamlaı ım. (a.a.) 

KARŞISINDA 

Dost Sovgetler ve diğer komşular 

A 
lmanya devletinin askeri sevkulceyş 

~ hedefıni, si~asi gayesini. 19 uncu as· 
rın ilk on beş yılı içindeki Napolyon 

Bonapart müc Jdelesini, 1914 de başlıyan umumi 
harbi göz.önüne getirerek, Fransadan daha fazla 
Jngiltere adaları teşkil eylemektedir, 

Almanyanın müttefıki ftafyanın hatbe filen 
müdııua:e etmemesi, adalarındrt, Londrada, Liver· 
polda, sahillerinde bütün şehiril,erinde, denizle· 
rinde mahfuz donanınasiyle benıber taarruzdan 
mıısun lngiltercnin, boğazından yaralnnsa bile, 
İtalyayı da Akdenizdc boğması ihtimalleri idi. 

Fransa topraklarındaki muharebenin vereceği 
netıce neden ibaret olursa olsun Norveç sahille· 
rinden başlıyarak şimal ve Manş deııizlerinin gar
bi Avrupadaki halinde tutunmuş bulunan A:man· 
ya lngiltere adalarını doğrudan değilsedc pek 
yakından ve tehlikeli tarzda tehdit eylemektedir. 

Almanyanın au tehdidi lngifteıe a ~alarırıda 
fil[ ve kati neticelerin elde edilmesini temin et• 
medikçe İtalyanın Akdenizde mücadeleye başlama
sı eiaslı ve ciddi bir hesap doğru bir hüküm mah
sulü olamaz. 

Sovyet Birliki gazetelerinin yazdıkları gibi 
Balkanlarda lng'iltcre ve Fransa nüfuzu derecesin· 
de' hatla dahıı mühim tarıda İtalya ve Almanya 
islilası, tahakkümü dahi Sovyellcr Birlikini, hayali 
tarzda albadar eyler. Sovyct siyasi mchafili ve 
gazeteleri takdir eylerler ki' hayali ve siyasi za-
ruretler, bll mıntakalarda Sovyetler Birliği ile 
Türkiycnin ve Balkan clevletlerioin tam bir görüş 
birliQ-i, ittihat ile harekAtlarını mecburi, zaruri 

bulundurmaktadır. Bu birlik, şimdiki harbi bu 
mıntakaya bulaştıı mıyacak en kuvvetli bir Amil
dir, 

••• 



Sayf~: 4 

Cephede intizar 
devresi 

( Birinci sahifeden artarı ) 

Tayyareler M:ırsilya'yn hucum 
etmişler, Rohne vadisint> inmişlel', ve 
deniz tı:r.erinde yarım bir çarh çevi· 
rerek ~"1arsilyn'yn :n·dct t>derek, bir 
şaşu·tma yapmak istedikleri bariz bir 

surette nnlnşılmışhr. 
BugUn ceııulıu şrrki Uzerin<lc: bir 

uçuncn almnn nkırıı knydedilmiştir. 
Duşman bıyyareleri hemen beml'n 
aynen bir gUn en·elki noktnlnu hu
cum etmişlerdir. 

Pnris: ~1 (Rtıd.} o) - P:ıris civa
rı hugtın bıımhnrdım:ın edilmiştir. 

lsves üstünde 
Alman tayyareleri 

Birkaç tayyare yere 
inmeğe mecbur edildi 

Stokholm: 3 a. a. Lappland eya 
letinin şimal .nde l)wç- Noı veç hu 
dud mıntıkalarında dün.yabancı tay 
yareler şi.:Jdtt'i faaliydt~ lıulunmuş· 
lc:rdır. lsveç bitaraf ığım nıuhafaza 
teşkilatı, bir kaç dtfa harekete geç 
miştir. 

Şimdiye kadar yapı 1 an müşahe
delere nazaran, iki Alman tayyare 
-si, dün öğleden sonra lsvtç arazisi· 
ode yere inmeğe icbar rdi'dilmiştir. 

Eu tayyarelerdtn birisi , tamamiyle 
tahrip o1unmuştur. Tayyarel~ıin mü
relteb11tının bir kısmı, p:uaşütle at· 

lıyarak kurtulmuştur. f iVCÇ bitaraf. 
lıtmı muhafaza kıtaları, iki subay 
ve yedi eri esir almıştır. 

Türluôı 

Faşist konseyi toplandı 
( Üçüncü sahifeden artan ) 

Roma: 3 a. ıı. - halya hariciye 
nazırının naşiriefkan olan Telograf o 
gazetesinin müdürü Ansaldo radyoda 
yaptığı pazar konuşması esnasında 
ltalyan kıtalarına hitaben demiştir ki: 

halyarım harp gayeleri şunlardır: 
Tunus, Koısika, Cebelültarık ve Sü• 
veyş. Süveyş son dertcede kapalı 
bir geçittir. 

KorEika, Tunus, Cebelüttarık 
ve Süvey ltalyaya müteveccih kont· 
rol noktaları ve askcıi hedeflerdir. 
Bu kontrol noktalarının üsleri orta· 
dan kalkmahdı. 

ltalyanın her ne bahasına olur
s;ı olsun akdenizde hareket serbes· 
tisini kazınması lazımdır. 

Bu maksadı her neye mal o· 
!ursa olsun askeri muzafferiyetlerle 
elde etmek lazımdır. Taleplerimizin 
isafına gökten ve tesadüften bekle· 
mek gülünç bir şey olur. 

Roma: 3 a a. - Faşist partisi · 
nin milli konseyi dün parti katibi 
nazır Mutinin başkanlığında toplan· 
mış ve aşağıdaki be yanalı alkış· 
laıla tasvip etmiştir. 

Milli faşist konseyi, halyanın 

600 bin evlidmı umumi harpte 
kaybetmek suretiyle yaptığı feda· 
karlaklara rağmen, harbi ger ek ken· 
disi gerek diğerleri için kazanmış 

olmasına rağmen aldatılmış olduAu· 
nu ve bilahare güntş altında kendi· 

sine bir yer teminine çalışırkm sank 
siyonlarla mukabele gördüiünü ve 
deniz kontrolünün boğucu bir kuv· 
vct olarak kendisine karşı istimal 
edildigini ve vatanm denizlerde vah 
det ve istiklalini temin için milleti 
ça~ıran Duçcmin emri a .tında yer· 
•lmağa amede lu!undotunu ilan e
der. 

Ro na:3 a a. -- Havas: "Resto 
del Carline., gaıttesi şöyle yazıyor: 

İtalyanın harbe girişi, pek yakan 
olmakla beraher, 4 haziranda t,;U· 

l.ua gelmiyecektir 
Fransız bas1nı, ltalyaoın yürümek 

ÜT.ere oldu~u lU nihayet anlamıştır. 
Uu nokta üı~rinde tamamiyle mu· 
tabıkız. Fak at, mu hasa matın bu sah 
günü başlıyacağı hakkında Pariste 
rı· şredilen haberi tf'lczib cdehiliriz. 

Düşmanlarımız, kati müdahale
nin tarihini keş;f ve tahmin edemez· 

t' r. 

İngilteredeki çocuklar \ Büyük millet meclisinde 

' Londra : 3 -a.a. - Yüz kadar ı 
tren, şark ve cenubu şarki şehirler- 1 
den 48 bin çocuğu gal eyaletine ve 
orta lngiltert" eyaletlerine götür· 
mü,tür. 

Ankara : 3 (Hususi muhabiri

mizden) - Büyük millet mtclisi 
l ugün toplanmış, posta telgraf u· 
mum müdürlüğünün hesap katiıini 

tasvip etmiştir. Mcclıs çarşanba gü· 
nü toplanacaktır. 

4 H.a- 1"1 ,, 
e221!!A 

SALI 4 - 6 - - 940 s,.t 
12 30 Program, ve Memleket 

Ayan ~ıı 
12 35 A J A N S ve Meteoroıv 

Haberleri 
12·50 Müzik: Türk 
13 30 ·~ 
14.01) Müıik: Karı~:k hafif rrüı• 

(Pı) ,ııt 
18.00 Pı o~ram ve memleket s 

aya•ı pQ 
18 05 Müzik: Senfonik miiıık { 
18.08 Çocuk saati 
19.oO Müzik: Fasıl heyeti • .,,. 
19·45 Memleket saat ayarı, Al 

meteoıo!oji haderlcıi ') 
20.00 Konuşma ( Çiftçinin sa•''~ 
20.15 Müzik; Ankara Radyo• 

lüme ses \!C saz heyctı 
!dare eden: Mesud crm 1 0• 

21.00 Konuşma ( iktisat ve ~ 
kuk saati ) 

21 20 Ser bet saat 
21 30 Müzil..: Kü, ük orkestr• ' 
2~ 30 Memleket saat ayarı, Ai' 
22.50 Müzik: Caıband (Pi) 
23.25/ 
'l3.'.'10 Yarınki protram, ve 1.lf' 

nış. ----- ______ / 
·---------

Pamuk ve koza ./,, 
Kh .. u t lA'fl 

CiNSi En ı.z En 
K. S ' K. 

~= 00,00 
-Ma. parlağı 44 __ _ 

Ma. temızi 43 ----Arnavutlukta faşizmin 
birinci yıl dönümi 

Tirana: 3 a, a. - Faşizm, dün 
Arnavutlukta ytni kanunu esasinin 
birinci yıl dönümünü btlamış ve bu 
münasebetle askerler ve Arnavut 
faşist teşekkülleri bir geçit resmi 
yapaııştır. 

Bu evvelce Londradan cenubu 
şarki sahill~rindeki şchirlerr: götü· 
rülmüş olan çocukların ikirıci tah 

!iye.sidir. 

Finlandiyaya iade 
olunanlar 

Hususi muhasebe teşkilatı : 
yeni bioasına ta%ındı 

Koza parlag 
kapı malı 
Kle\ ancı 
KteviaôdÇı 

:Bergen'in bombardımanı 
· LonJra : 3 (Royter) - Nor 

veçte harekat devam ~diyor. İogi 
liz tayyareleri Bergcni bombardı· 
man etmiştir. benzin depoları tu
tüşturulmuş, telsiz istasyonu tahYip 
edilmiştir. Şimaldeki genişleme de· 
vım ediyor. 

Por:ekizde umumi af 

Lizbon : 3 -a.a.- Portekizin 
8 yüzünc:i yıldönümü münasebetile 
hükumet siyasi ve adi cürümler eş 

hası hakkında bir umumi af ilan 
edilmiştir, 

Macaristanda et istihlaki 
Buda peşte 3 a. a. Macaı istanda 

et satışı hakkında yeni tahdidler 
vazedilmiştir. 

Şimdiye kadar Macaristanda 
haftada iki gün et satılmakla idi. 
Yeni emirnameye nazaran, domuz 
eti satışı haftada bir gün ve •ıtır eti 
aatışı haftada iki iÜn daha men 

edilmiı tir • 

Helsinki : 3 - a.a. - Sovyet te· 
cavüzünün gafil avlamasından do· 
layi balen Sovyet-lere terkedilmiş 
arazide kalan Finlandiyalıların rnem 
lekete dönmesi hakkındaki anlaşo a 
hükümleri mucibince mayıs ayı zar 
fında 2, 139 sivil Finlandiyaya iade 

olunmuştur . .Sivillerin iadesi hakkın 
daki mühlet 10 hazirana kadar uza
tılmıştir daha bazı sivil Finlandiya· 
lıların iadesi beklenmektedir. 

Kozan kuıtuluşu 
Kozan: 3 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Kozan kurtuluşunun 21 in· 
ci yıl dönümü dun büyük tczabhü· 
ratle kutlanmıştır. 

Hususi muhasebe mudürlükü. ta
h akkuk ve tahsil şübcsi de dahil ol
cluğu halde bütün servislerile eski 

postahane binasına nakledilmlş ve 
<:ünden itibaren bu binada vazife 
gormc~e başlamıştır. 

Nişan 

Adana eşrafından merhum 

Ramazan Azıcın kızı irfan Azıçla, 
Af yon Garı memurlarından Mustafa 

Nadir Eratın geçtn Pazar günü 

bir çok davetliler huzurun-Jı Nişan 

törenleri yapılmıştır. Gençlere saa· 

detler dileriz . 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır • 

-~~~~82~~-~---'T~ 
çtcır / 

'{erli yemlikl 3,50 -\ __.r_./ _// 

J_~luk ~/ 
HUdUöA T __/ / 

l:iuğday Kıb. , 4,50 1..-/ / 
_ .. _y~~ 3,37 _./" / 
Arpa :l,9 7 ~ ,/ 

~au~:;~- oo ~ 
Delice-- O ~ ./ 
-KUşyemi 

susam 

Hazır 

Vadeli l. 

Va<1e 1 ıll 

Hind hazır 

----

1 
Nevyork 

1
1
. Kambiyo ve Par• 

•Uf• 
__ lı Bankasından abnJlll~ 

Lıre. -ı 
kayışmark _ --:[ 

_trank ( Franıı~)-- -1' 
Sterlin ( mailiz. '--- ~ 
Dolar ( Amerika ) _ ~ 

Frank ( isviçre) 
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• askerlik vesikası 
~Iha b· 
~t ' ındc 2 inci ordu 
' •rırıda k"' . ı ~c' n ve urt ısyanm· 

,, 
1 :ırka nakliye alayı er 

\'~ . •rargabm.lan aldığım 
!ıı~ill~ıkaını zayi ettim. 
aı 1 alaca~ımdan eskinin 
llıadığını ilan ederim. 
~erıncr)i mahallesinden 

chrned otlu 3 1.4 do• 
lurntu lbrahım Şahin 

Kaya 
12011 

~ askerlik vesikası 
lbcı h '•k, 

1
. udut taburundan aldı-

' r ık v 'k . . 'bia· . csı amı zayı ettım. 
ı111 al .,., d k' .. aı aca5ım an es ısının 

lrıadı~ını ilan cde.rim. 
l<uruayşe köyünden 
Mustafa otlu 324 do· 

iumlu Sabri 

~-..... 12006 
~' 1 Ürk Hava Kuru· 
lkanlığından: 

01rtıurnuıa ait ve Adana Klü· 
d,~,~~tu binamız 1 - 6 -940 
kıd •hbarcn 31-5-941 ta· 

ar b· 
~'rit ır sene müddetle ki 
S "cclcr •lı .. ır, Artırma 11-6-
llda Rtinü ••at 1 S te kurum 
lıtrn }'ıpılıcaktır. 

•lt iar 
hazır b J)trılerin o gün ve 

u unrnaJarı. 
. 6-4 t2013 

Muhrahk mühürü 

~Öyü muhtarlık mühürümü 

'"'· . ·111,· 
b~rıi yapdıracı~ımdan es· 
lıkrnü olmadıgını ilan ede. 

Paşa köyü muhtarı 
Mu~tafa Özer 

12014 

T1rkıöıii • Sabi'e 5· 

Zayi askerlik vesikası 

Adana jandarma alayından at· 
dığım askerlik vesikamı 'zayi ettim. 

Yenisini a1acağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Adana" Hankurbu ma 
ballcsinden Mustafa 
oğlu 317 doğumlu Meb 
med Var ı 

Adana Ticaret ve Sanayi 
Odası intihap Heyetin· 
den: 

Ticaret ve Sanayi Od=sı idare 
Meclisinde inhilal eden iki azahk 
için intihap yapılaca§'ından münte· 
bibi sanilerin 4 - 6 - l 940 Salı ı 
günü saat 9 - 1 l arasında lntibap 
mazbatalarile birlikte Ticare Oda· 
sına gelip reylerini kullanmaları ri· 
ca ve ilin olunur. 

2- 4 12005 

Yitik askerlik tezkeresi 
6 mcı fırka karargahından aldı 

ğım askerlik vuikamı kaybettim. 
Y tnisini alacağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 
Çınarlı mahallesinden 
Arabacı Niyazi oğlu 
318 dotumlu Aziz 
Çay iki 

12004 

i 1 an 

ASRi SiNEMAD"A 
BU AKŞAM 

Dünyanın iki meşhur kahkaha kralları 
STAN OLIVER -LOR EL HARDİ 

nin en güzel, en eğlenceli komedisi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

1 

iKiZLER 
. 

AYRICA : Umumi arzu üzerine 1 
JANET NELSON 

MAKDONAL T ve E o oy 
nin ibdake1desi 

"' AL TIN DAGLARIN KIZI 

SENORiT A Döşeme mahallesinde 342 ada ı 
19 parsefind~lci evimizin izalei ıu· 
yu dava~nın ıüiycti için verdijim ~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~ 
vekiletnımcnin gaib olmasından Adana Doğum ve Çocuk 
bahseden dava vekili Zekeriya Akif Bakımevi Baştabipliğin-
Koçağı vekaletimdcn çıkardığım . den: 
dan keyfiyet ilin olunur. 

Mücısesemizin 940 Mali yılı yi· 
Terzi Mehroed Nuh yccck ve yakacak ihtiyacı talibine 
Dıken ihale edilmek üzerf! Açık eksiltme

ye çıkarılmıştır. ihalesi 17 - Hazi-12003 

ran - 940 Pazaıtui günü saat 
Onciö ı tte Sıhhat müdürlüğünde ya· 
pılacaktır. Taliplerin daha önceden 
teminat l arını Vezneya yatırmaları ve 
şerait e ö~rcnmek istiyenlerin de her 
gün Doğumevine başwrmaları lüzu
mu ilin olunur. 

4-8-12-16 12012 
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Sabile: 6 TGrlciöıü 

Sosyete Endüstriel Dezüil O Levan 
"Şark Yağları Şirketi Sanaiyesi Ano .. 

nim şirketinden,, : 
Fevkalade heyeti umumiye içtiınaı 

Ticaret Kanununun 385 ve :i86 ncı maddelerine tevfıkan Şark Yat· 
I arı Şirketi Sanaiycai Anonim Şirketi hissedarları 28/Haziran/940 tarİ · 

hine müsadıf cuma günü saat onda Şirketin merkezi olan lskendcrun'da 
hbrikanin Müdüriyet binasında fevkalade olarak içtimaa davet olunur· 
lır. 

MOZA 'ERE RUZNAME.si : 
7171939 tarih ve nı3 sayılı kant.ınun 1 nci maddesi delilctile Şir· 

kelimiz esas mukavelenımcnin 865 numaralı kanunun 3 ncü maddes;ne 
tevfikan Türlcjye kanunlarına intibak ettirilmesi lüzumunıt dair Meclisi 
idare raporunun okunması ve uas mukavelcnamenin tadili veya yen 
baştan tanzimi haklun Ja müzakere icrası vehaZtrlanan esas mukavele· 
name projesinin ka~u!ü hakkın 1a karar ittihazı . 

T1carct k mu ıunun 385 nci maddesi mucibir.ce her his!cdar, yalnız 
bir hineye malik olsa bile fevkalade heyeti umumiyede ha11r buhınabi
lecrk ve sahibi bulunduğu hisse adedince mutlak surette ve bilikayt ve 
flft rty sahibi olacaktır. 

Her hissedar, kendisini tem~il cttirebi'ec~ktir. 
içtimada aaaltttn veya vekaleten hazır bulunmık istiyen1u sahibi 

bu'unduklırı hisseleri içtimadan bir hafta evvel ş·rkctin merkezine tev· 
di eylemtk mtcburiyctind-dirltr. 

Mı11i müesseseler tarafından verilen tevdi veıilı:aları, hisstlcrin Şirke· 
le t. v Jii makamına kaim olacak \o'e o hükümde tutulacakttr. 

12009 Meciisi idare 

Sosyete Endüstriel Dezüil O l~evan 
"Şark Yağları Şirketi Sanaiyesi Ano .. 

nim şirketinden,, : 
Hissedarlara ilin 

Tic1tet kar.ununun 361 inci maddesine tevfıkan şirketin hissedarları 

relecek Hıziran ayının 2i inci cuma günü saat dokuzda Şirketin mer• 
keıi bulunan lskenderunda f abrıkanın müdüriyet binasında sureti idi ye· 
de top'anmata davet olunuılar. 

Ruzname 
1 - Meclisi idare v~ Huap Komiserinin raporlamıın okunmaSI 
2 - 1939 senesi bilinçosile kar ve zarar hesabının tetkik ve tas· 

4ikile Meclisi (darenin ibr111 
3 - Bir muraltıp tayini ve ücrrtinin teıbiti 
'4 - MccJi ~i 1 Jartnin yeniden tayini ve huzur haklarının tesbiti 
Hissedırlardan işbu içtimada h:1zır bulunmağı arıu edenler duhuliye 

varakalarını alabilmek ic;in toplanti gününden liakal bir hafta evvel ha· 
mil oldukları hiH~ senrd.tını vtyahut scnedatın tedavi edilmiş olruğunn 
mübeyyin banka ~ahadetnames" ni şirketin merkezine tedavi eylcmeleıi 
iktiza eder. 12080 

• 
T. iŞ BANK ASI 

1940 Küçük Cari H~saplar 
ikramiye Planı 

K••id•l•r : t Şubat, t Mayıe, t AOuatoa 
1 ıkincitefrin tarihlerinde yapılır. 

Kumbıtrah ve kumbarasız hesııplıırda en aı elli lira91 
bulunanlar lrnraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi --
ı Atlet 2000· Lira Irk 2.000 Lira 

3 " 
1001) 

" 3.000 
" G 

" 
500 " 

3.000 
" 

12 
" 

250 
" 

3.000 ., 
40 

" 
100 .. 4.000 ,, 

75 " 
50 ., 3.7.'50 

" 
210 " 25 

" 
5.2;;0 " 

T. 1, Bankasına para yc.tırm-lkfı, yalnız para biriktir
miı olmaz, ayni zamandı talihinizi de dencmif olursunuz. 

1 

ilin 
Seyhan Vilayeti Hususi Muh 
sebe Müdürlüğünden: 

d 1. yaııh 
1 - Aşa~ıda sahibile cinsi mevki ve muhammen be c ı ~ 

. . h ·ı· . . k t ·ıe utılaC~ menkul veı gi borcunun temını ta sı ı ıçm açı ar _ır~a ı ijrııl 
2 - Açık Artırma 940 senesi hazıranının 7 ıncı cuma g 

(10) da yapılacaktır. 
3 - ihale vaktinden evvel maliye veznesine yatırılmış 

tazım gc'en pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir, .1 jo 
. .. "d h • . d . tekh er isteklilerin muayyen vakıtte vılayet ı are ey etin e 1~ ,. ltı 

ayyen vakıtteviliyet idare hey'etinde hazır bulunmaları ılan ° 

Cinsi 

Bina 

Satış bedeli Pey 
. ' Kapı N. Mahallesi Sahibi Lira Lı' 

• 

54/l Hamamkurbu Memili oğlu Naıını) 26 
Ciritçi ) 350 . " .. ) 

11853 
5412 • 

16-22-29-4 

Devlet havs 
yolları tayyar 

• • 
servısı 

Seyahatlerinizi en 
• ve en ucuz serı v 

olan tayyare He. yapı 
1 Hergün Ankara - Istanbul 

·ı~ 1 

arasında muntazam seferler bı 
Abidinpaşa cad?esinde . 9 
Muharrem Hilmı Remo tıcaretb 
sinde satılır 

Telefon: 110 
--------------~-----------~ ilan 

Devlet Demir Yolları 6 ıncı işlet d 
artırma ve eksiltme komisyonll~ 

idaremizin Adana Deposuna 940 mali yılı içinde gelecek OJt' 
30,000 ton maden kömürünün vagondan df'po civarında g ı11• 
mahalle tahlıye ve is1 ifi ile : ayni miktar kömürün ytrden Btbe' 
tahmil işi kapalı zarf uau'u ile tksiltmeye çıkarılmı~tır: 2z ~ 
tahliye ve istifi muhammen bedeli 12 ve tahmil 1 edelıde 13 
İşin tamamının muhammen bedeli 10200 liradır. Eksiltme 11,, 
perşembe günü saat 11 de Adanada işletme binasında yapkı k ~ 

d C.. f · · · d k cak 0 pi vakkat teminat 765 lira ır. uru ıçcrısın tn çı a . 1td• 
ı . . t ms• i" müteahhide ait olacaktır. Mukave e proırs• ve şar na I klİıeı 

suna ve komisyonumuza müracaatla bedelsiz vcri ı ir. stc ·ıe bıl 
cüzdanı, iyi huy kağıdı, 1940 senesi Ticaret odası vesik~•~k'te ~ 
şaracaklarına dair ehliyetlerini tevsik edfc~k vesaik le bıt lı tt~ 
no. lu kanunun 32 inci maddesi mucibince hazırlıyacaklar• . .,,0ıı' 

. ı· k d ko111''' tuplarmı münakasa saatından bır saat cvvr ıne a ar bt.11 ' 
bulunmaJan lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler ~~9.,......1 
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