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OrrEFIKLER 

·Alman -ltalyan müşterek taarruzunun 
bugünlerde başlıyacağı söyleniyor 

tlıtı l'c 

olduk. \ Nevzad GOven 1 
t. Ça leh.-------
oır b 

ROMA KABiNESiNİN DÜNKÜ TOPLANTISINDA 
SON KARARINI VERDiCI T AHMIN EDiLiYOR 

t~tt •vn seyabcıf:indcn sonra 

111 t dilner dönmez. ilk ya· 
~t llıUttdik ve dost memle· 

~bii ~~d\lklerime ait olaııısı ka · 
, l •r Şey yokta. Fa1'at Bal· 
't Yak basar basmaz karşıla~· 

t llıcuı)ckotimizde de serpin· 
'i:~stladığımız bir haleti ruhi· 
d,h e her şeyden c•vd dur· 

• nıu · na ıp ve faydalı ~ör. 
~tı l 

11•lcf h ~allı 1 ru iye, Almanların va · 
ort ı:ıu, butuo imkan ve nsıta 

•y .. k k ıı '-IUt oyara Belçika UZe· 

'ld·~ı tcfiklcre saptııı taarruz 
'" llrı il t• 

' "'ııırı a . t •et.den doiSmaktadır. 

J 
~~ ll'ı\lk:rf; köşesinde ~ulu_n?u.ğu 
~lıuı rtınıd surette i 1lcdı'ı m· 
11rı pr etnıcz bir hakikat olan 

Opa 
t°''"ı g•ndnsı, bu neticeyi oun 
11.ıılnrd l.lıtıull\İvesindc bilhas":ı 

a lllUb J ' • raıe& liiı.alı bir şckılde 
et Çal e 

"r f 1Şoıı~ ve bazı ycı lerdc 
1 ... ~ foı_, .J ~ 
' • • - ""~ olmuz;tur. 
•ncı kol 1 un Uzel Lir eseri 
~annata gl.irC"; 11eJ\.'lkada ve 

~ 11\ şimı:ılindc vukun gdc-n mu· 
e nıuttefilc. ordulnrı imha 

filli. p . . d l u 
• 1 ~. arısın, ıonra a ı 
'ıı\,. . ı· b. 1 . ~l .. nın ışga ı ır gUn mest ı:sı 

\~ llınn orduları vakında Buyuk 
h. • 

e 't adasına bucum edecek ve 
~ ~~ lngil tere impcratorluklarırıı 

Şimal c11p/ıesinde : Müttıfıklnin son sisttm bir balarya.u 

DÜNKERK MUKA VEMETI 
VE tRKAP DEVAMDA 

~arfs: 4 •· •· - 4 Haziren sabah tarihli Fransız l•bliöi: 
Gece, dunkerkue mıntıkasrnda, kıtalarımızin mukavemeti sa· 

yesinda ve düşman tazyiki neticesinde durmadan artan gUcfük· 
tere rağmen, lrkab amelibasl, faal bir surette devam etmi,tir. 

Cepheuin geri kalan kısmında, kayda fayan bir Şey olmamış

tır • 

Roma : a.a. - Royter : 
ltalyan kabinesinin bu sabahki 

içtimaı, fevkalAde bir içtima olma· 
makla beraber, umumi hissiyat, bıı 

toplantıda, sulh ve yahut harp lehin• 
de çok mühim bir ~arar alınacağı 

merkezindedir. 
İtalyanın harbe girmesinin B. • 

Mussolini tarafından :bugün mü il&n 
edileceği ve yahut B. Mussolini'nın 
bir kaç gün daha mı bekliyeceQ'i, bir 
çok tahmin ve tefıirlcre mevzu teı· 

kil eylemektedir. 
Mamaf ıh bu ilan za 11amnın çok 

( Gerisi beşinci sahifede ) 

Çörçilin nutku 
Londra : 4 (Royt~r) Bay 

Çörçil bugün avam kamoırasında 
beyanatta t ulunarak harp vaziye. 

tinden uzun uzu, ~ ahsctmiş, müt· 

ıdık ıayiatının 30,000 olduğunu, 
, irkap ameliyesinin iyi şekilde devaa 

ettiğini büyük Britanyamn muhafa· 
zası İçin büt:in imparatorluk kuv
vetl~rinin scf er'1er edilec~ğini kay-
dctmi~tir. 

~t . kaldıracnkmış. Binaenaleyh 
~' gı bi . tf;" • • d d d "'I\ gt ığı yerı Um Uz e en 

•tl Ordusunun lrnrşısına hiç bir 
t,ıı ÇtJı.nnıa 

Parise yapılan vahşi akın 
~nk: zmış ... 

'\ ~ 1ka. butun ntularını toplı• 
• "Pt ıı bi 1tı 1 bu taarruzdan Hitlcrin 

1 rnt; bk tllıt) . ' Ce c lcmiş olması çok 
•tı ~ır. Bir takım safdillerin 

1~ı i t•bi butua Frı:ınsn ve lnsil· 

Üç yüz Alman tayyaresinin 
bombadan yangınlar çıktı; 

şehre 
ölenler, 

attığı 1000 kadar 

J&nl d b" . tllıi • c c ılcce&ı onun aklına 
' ' •d' . b'l . 

yaralananlar var 
,,.;l~ ~ llıUtt 1 1 c ı e, Pnrıçc kndar 
)J' \ ~t tfiklcre bir Almı:ın sulhu 

~~i~d~tk nrzusundn bulunduğu 
Amerikanın Paris Elçisi de bombardımana maruz kaldı; 

Cu~hurreisine 
bu vahşi 

bildirildi ~ ı~tr t taarruz bütün tafsilatiyle Amerika 
tı 't'c n nrnf dıın bir kumdiiman 
~tıı clçika r ralıoın hiyaneti Paris: 4 ( Havas ) - Dün saat 
'b-tııUttefiklerin bu muharebede 13 de 300 kadar Alman tayyaresi 

, •c ~:k. tııuvaffakiyebizlige uğra· Parise ani bir hücum yaparak 1000 
ıl <>l ko.rnnlık , tehlikeli suoler kadar bomba atmışl~r~ır .. Bu. _bomb~-

1~ı:ıg11n._dtı~u da muhnkknktu·. Fa· }ardan bir kısmı Pansın ıçedr~sınc_ ~ır 
'' 'U va • f: b' .. f: . kısmı da civar kazalara uşmuşlur. 

, ıtıuı . ._ :tıye ıze gos c-rmı1· 44 k. . "I " t-
tlı ~~cfikI 200 kişi yaralanmış. ışı o muş ur. t tbd er şu veya bu bnta Vf' 

~ ~l'tııt '
11 dolayı içine duşdukleri --g-;-;-m;immaıasım:ı:om.ı~~~ 

t tchl'k W*+' 
\ tdcct•k. 1 eyi bile kıırşılııyıp •m:smm:;:;m 

~~kı kudrettedirler. Bir mil· 
-. tı du . 

~ ""ıl Şrnnn ku vvett tnrafın· 
~d~ llıış \' . . • . 

<ıll\n le şıJdetlı bır tnzyık 
~il n T I\~ "~ffnk,i ~1 ız ord~sunun Flandr 
~ hır . Jetle çckılmesi bunun 
1 tlçik llıısalidir, 
~I) ll_\· ı • ' 

l'la ,.. ışgnl edip Fransız top• l .. ırdikd 
ııgit· en sonrn yukarıda 

tt ız "e ı· 
tı llıeyj b 

1 

ransız kuvvetlerini 
ı ~dltsu nşlıcn t;aye edinen Al· 

ı t nun L ''nu· . undn muvaffok oln· 
d ''•nin k lı~du~ ne 11dnr bitkin ve 

( bi., ~o~nu SÖsf:crmege kafidir. 
~c~1• • dnn soorn kendini sur 

• ıı 'k• . 1 ıncı sahifede 

la lb!I ~ lÜI n 
ikinci Sahifede 

Londra lntiba1 arı 

Tehlikeli bir scyııhntin 
bu nof: :ırı, hnrp içindeki 

Avrupa'nın politik, cko· 
nomik, ve askeri zavi 
yelcrdcn hakihi Lir 

teşrıhidir 

--111!.m-~ 

Ölenlerden bir çoğu ·çocuktur. 
Şehirde müteaddid yangınlar çık· 

mıştır. İtfaiye ateşi söndürmek için 
faaliyet göstermiştir. Bu esnada Fran· 
sa avcı tayyareleri faaliyete geçmiş 
ve 18 Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

Alman filolan gördükleri mukabe
le karşısında kaçtıktan sonra. esasen 
soğukkaııhğını muhafaza etmiş olan 
halk ve yardım servisleri hasarları tes
bite ve yaralılara yardıma başlamış
lardır. Bunlar. yer yer çok acıklı man 
zaralarla karşılaşmışlardır. Bir kız mek
tebine düşen bomba. 10 kız talebeyi 
öldürmüş. 17 sini yaralamıştır. 

Hastane haline konan bir mekte· 
be de isabetler vaki olmuş, iki hade
me ölmüştür. Bomba isabet eden yer· 
ler arasında bir ihtiyarlar yurdu, bir 
erkek lisesi ve 4 tane diğer mektep 
vardır. 

Bombardıman esnasında Ameri
ka'nın Paıis büyük elçisi B. Vılliam 
Bullit'le Fransız hava nazırı B. Le· 

aurent: Eynac büyük bir tcblikc at
- latmışlardır. 

Birlikte öğle yemeği yemekte 
olan bu iki zatın bulundukları ye· 
mek salonuna, tavanı dclnek bir 

( Gerisi nine\ sahifede ) 

Pari-: : 4 {Havas) - ltnly:ı Al
mnnynnm y3mndn hnrbe kati surette 
karar vermiştir. Yalınız bunun tnrib.i 

malum de~ildir. 1 tnlya, tarihi talep

lerinin temini gayesindedir. 

• 
Knhire : 4 (Royter) - Jsl·ende

riyedeki 40,000 tonluk bir ltalyan \•a• 

puru yolmıu derhal değiştirerek yol· 

cu ıılmaJnn Napoliye nvdet emrini 

almış fır. 

I' 

I• 



Saiıife 2 

Almanyanın son 
taarruzu neticesi 

Tür:Csöıj 

LONDRA ( &af makaleden artan ) 

atle toplayıp sııgını .ı.\1ajinoya daya· 
yar-ak Abvile kadar uzııııau bir cep · 
he tesisine muvaffak olması, Franııız 

ordusunun henUz tııptaze duran e· 
ncrji ve hayatiyetine gU.tel bir delildir. 

Başka bir nokta; lngiliz orduc;u 
Flnndr'dna çekilirken lngiliz do· 
nanmasının muhim bir kısmı tahliye 
ve tnhmil hart:kahnı korumnk için 
buraJıı bulunuyC\rdu. Bu iş gUnlerce 
<levam etti. lfavnlııra hakim olduğu · 
ğunu ve ha,·a hakimiyeti olmadıkça 

!veş' e ve şuhluğunu kaqp ede 
• '. parış ın melin çehresi 

donanmanın hiç bir loymdi bulunnın· 
dağını iddia eden Almanların bu mUd· 
det ;ı;arfındi\ tıı.y yarcleriy le · lngiliz 
donanmnsına yapabildiği ziyanı ııme· 

liyenin azameti kıırşısrndn bir sıfır 

'dan ibarettir. Bu da bize muttefik 
hava kuvvetlerinin artık hııva UstUn· 
lugunu elde etmiş bulunduklarını ve 
.adedin kalite karşısında crgeç bo· 
yun cğm,.ğe mahkum olduguou açık· 

ça ishat eder. 
Yukarıda da söylediğimiz gibi 

.Muttefikler bu muharebede bir ma~· 
lubiyete ugramışlnrdır. Fakat hiyn-
·'llet ve: hntımın bir mağltibiycte çc• 
virdigi bu muharebede Fransız ordu
sunun kısmı kullisi işe mUdahale 
imkanmı hul:ımamıştır. Nitekim Al· 
man resmi tebliğleri de bunu itiraf 
etmiştir, 

Göruluyor ki, Alman propngan · 
dasının m•mleketirnize kadar sokmak 
istediği iddianın inandırmak istediği 

gibi mUttefikler için bir hezimet ve 
kaybedilmiş bir dava yoktur. Bu fo. 
arruzun ba~ladığı ve iokışaf ettiği 

tarihi günlerde mUttefik memleketle· 
rinde bulunuyorduk. Ne halkdıı ve 
nede mesul ve selabiyettar mahaller-

i <ie bir bozgun alametine rastlamad~ 
bilakis her tarafda kuvvetinden ve 
başladığı işin neticesinden emin olan 
insanlarn mahcıu!I bir serin kanlılığa 

.şabid olduk. Vaıiyetin ve ha meti giz· 
lenmiyordu. Fakat bu ve daha bun· 

-<lan çok kötu vaziyetleri karşılıya· 

bilecek ve izale edecek kudrette ol· 
<luklarını söy liyorlardı. Memlekete 
dHndukten cıoora Alman yıldırım har· 
binin 750 bin zayiatla Fransanın şima• 
linde kırıldı~ını görUnce dostlarımıza 
inanmak lazım geldiğini bir kerre da
ha anladık. 

·Nevzad Güven 

Yeni Matbuat Umum 
Müdürümüz Selim Sarper 

Haber aldıgımıza göre Mat -
buat Umum MudurlUAllne tayin edi· 
len Bay Selim Sarper'in bu tayini 
yuksek tasdike iktir·an etmi)'tir. 

Adanamı.zın iyi tanıdı~ı bu değer• 
, li gencimizin Matbuat Umum MU· 

durlugu gibi çok mu him bir vnzifeye ı 
getirilmiş olmasından duyduğumuz se· 
vinç buyuktur. Tebrik .ederiz. 

S on mektubumda bı:ndan ~c;onraki 
yazımı Londradan göndereceği· 

mi vadetmiştim fakat bir taraftan 
için<le yaşadığımız hadiseler ve diğer 

taraftan sansürde vui<ua gelecek ge· 
cikmeleri göz önünde tutmam buna 
mani oldu. Bu yazıları memlekete 
döndükten sonra daha sinirbiz ve da· 
ha fazla bir ıel.k k imkanı içinde yaz· 
mayı muvafık buldum. 

*•* 

P ariste geçirdiğimiz dört gün ta
arruzun ilk ve en ş:ddeılı gün. 

!erine rastlamıştı. Sulh devı esinde 
t;ınıdığım ?aris, neşeyi ve şuhlugı 
kaybetmiş vahim günl::r yaşayan fa. 
kat metin, cesur bir çehre ile karşı· 
mıza çıkmıştı. Şakrak, neşeli kadın 

seslerinin kahkahalarının doldurduğu 
trotuarlarda daha ziyade asker ve 
zabitlerin sert ayak sesleri işidili}ordu 
heruen boş denebilecek kadar tenha 
mağazalar, tiyatrolar, sinemalar Pa· 
risi terkeden bir buçuk milyon in
sanın yokluğunu bariz şekilde hisı:ıet· 
tiri yordu. 

( Işık şehri ) diye şöhret alan 
Parısin geceleı ine gelince: insanın içi
ne bir ürperme verecek kadar ka· 
ranlık, sls'i vardı. eskiden elli, alt· 

· mış kilometre uzak tı:ın görünen şeh· 
rin üzerindeki gece kı:ı:ıllığı yerini ara 

sıra p·ojektörlerin yırttığı korkunç bir 
karanlığa terketmişti. 

Parisde bul..ınduğumuz bu dört 
gün içinde müteaddit alertler oldu. 
Bu hava hücumları esnasında Paris
lilerin g6sterdiği soğukkanlılık ve 
hükumet tarafından verilen talimata 
karşı riayet Fraosızların tehlike kar· 
şısında ne kadar disiplinli bir millet 
olduğunu ispat ediyordu. Dün Alman 
tayyareleri tarafından Paris ve civa
rına yapılan büyük hücum dl\ atıl an 
bombadan ancak kırk elli kiş inin öl
müş olmasını Parisliler bu disiplinle· 
rine borçludurlar. 

*** 

B jrk~ç. cümle il~ . ha.rp içindeki 
parısın çehresını çızmeğe ça· 

lışdıktan sonra seyahatımıza devam 

ediyorum : 
Paristen Londraya kadar hangi 

vasıta veya hangi yo'.dan gideceğmiz 
son güne kadar belli değildi bunun 
fngilizler tarafından gizli tutulmak is
tendiğini anladığımız için bizde bil· 

meK hususunda israr elmem!§tik. Nıha
yet 14 mayıs akşamı trenle Paristen 
ayrıldık. tre.1im öz hınca hınç dolmuş· 
tu. Koridorlarda ba\ullar, çantalar ve 
oturan insanlar görülüyordu. Bu ga
labalığı yapan Ho landa ve Bclçika
dan kaçan fngiliz aileleri idi. Zaval· 
lılar çok kötü, ve td1lıkeli an ar ke· 
çirmişlerdi. Yolda trenleri müteaddit 
defalar Alman tayyarelerinin hücumu· 
na uğramış bomba ve makinc:i tüfenk 
ateşleri içinde kalmışiar. Aralarında 

ölenler ve yaralananlarda çokmuş. 

Trenimizin maviye boyanmış 

camları kapanmış ve üzerine de siyah 
perdeler çekilmişti. Dışarıyı ıörmeğe 
imkan yoktu. Bizim de her an bir 
hava taarruzuna u~ · amımız mümkün
dü. Mamafıh arkadaşların hepsinde bir 

neş'e göze çarpıyordu. Bu neş'e ga· 
ı .ba biraz da, günde iki üç defa alert 
le sinirlerimizin bir haylı bozulduğu 
Paristen uzaklaşmaktan doğuyordu. 

Bir İngiliz vapuruna bineceğ imiz 
Havr lim :mına vardığ'ımız 1aman 
saat 11, 30 du, her taıaf karan-

lık olmakla beraber kuvvetli bir ay 
ışığı altında şehrin silueti vazih bir 
şekilde görülüyordu. Bu kuvvetli ay 
ışığı da hava taarruıuna uğramak 

tehlikesini arttırıyordu. Bir saat ka
dar devam eden bir intizardan sonra 
bizi lngiltereye götürecek olan vapu· 
ra bindik. lngilterede hangi limana 
çıkacağımız ve buradan hangi s1ııt· 

ta hareket edeceğimiz belli değildi. 
Paristen ayrılırken "Britis Con

sil,, in mü:nessili bize bu kısa deniz 
yolculuğumuı esnasında iki torpito· 
nun da refakat edeceğini, binaenaleyh r-------------------------------, 

Henri Ford 
Dün alınan haberlere göre, müt· 

tefil<ler için kendi fabrikalarında 'gün-

de 1000 tayyare imal etmek husu· 
sunda Henri Fordun yaptığı teklif 

Amerika hükumetince kabul edilmiş· 
tir. 

Henri Fordun fabrikaları Detro· 
it şehrindedir. Ford fokir bir çiftçi 
oğlu idi. Bugün Fordun ıso,oocı,rıoo 

dolarlık bir serveti vardır. 

ı-. ___ o_u_N_O_N_M_E,_v_z_u_u __ , 

Ford büyük bir sJlhperverdir. 

Cihan h arb'nin sonunda bir sulh ge· 

misi teçhiz ederek harp mağ"durlanna 

yardım için Avrupaya gitmişti. 

Umumi haıbde Ameıika harbe 

girince fabrikasınıda devlet emrine 
verm:şti. 

Henri Ford dünyanın cömert \'e 
ahlaklı adamıdır. Ford müessesele· 
rinde çalışan en küçük bir memur 

bile küçük bir servet sahibidir. Çün· 

kü maaşından başka müessesenin ka 

ıaııcından hisse alır. 

._ __________________________________________________________________ ..._ ................................................ _.-

rahat rahat uyuya 

lem işti. d' 
İngiliz hükumetinin 

8 

en kiçik bir tehlikeye bil;b 
bırakmamak için bütün ıe 
dığına şüplıemiz yoktu. ~11 jı 
likeli bir traje katcdecek1111 

.,izdi. Herkes için ayrı .ar~e 
nan kam arala• a rer:eştık 
rak yattık. Ne kadar uyod",, 
mlyorum, bir aralık kall'~'s 
} indim. Şiddetli bir tecess" ~ 
vert~ye se-1ke ti. Ortalı~ ~' 
ğa blşlamış serin bir ruıi 
rimde kalan son uyk11 kırıO 

yo dağıtırı jh. Etrafı araştırı J 
çimde hep, bize refakat 
gemilerini görmek arzu~" 1a 
Fak<ıt denizin üstünde b1' 

den başka kimseleri göre 
Sonrad:ın anladımki, geçd~ 
başka hıç bir tedbire tjı 
miyecek ~adar emniyetli 
torpil tarlasının o~ıa~ı~ r;; 
muşuz. Harp ~emılerının T.1. 
edeceğini söylemek len ı11 ~ 
tamamiyle emniyet vere~ 
yere uykumuzu ı(aybetm 
makmış .. f 

Ara-Jan pk geçmede" ıı't 
İngiliz sahilleri görünmefe 

Devam edec•" ___ _/ 
'. 

bft 
Parise yapılan "a .. ı 

( Birinci sahifeden .,-t~ 
bomba düşmüştür. Fa"' ştı'' 
versin, bomba patlam11'°1 

Amerikan sefiri biıı.~t ~f 
duğu bu hadiseyi taf 51 ' 

velte bildirmiştir.~ sıı 

Paris : 4 (Havas>, _... f>.1" 
ki Fransız gazeteler•, 

açık şehirden başka ş:!ı• 
Parise ve civar k•511 k 
vahşi taarruzunun artı 0 
yacaklan bir harek.et f'" 

. n 
Fransız tayyareciler~nı ser 
intikamını almak içın ~ 
şekilde bir taarruz yapııı• ol 
umumiyenin istemekte 

yazmaktadır. p rif 
Paris : 4 (a. a.) -;A ;oa 

yapıları hiicurıu 240 ı ~ 
. . . k tnı iştı r. . 

tayyaresı ıştıra e ·ıd 

f ·· ~reflı , 
yi men~alardan ° bin•'' 

re bomba ısabet eden li.t~ 
da, bir erkek ve kıt d• 

. ·varın ; 
mektep ve parıs cı fi• 
bir çok mektep vardır. bi' 

. . d·ı . oları 
halıne ıfrağ e 1 ~~ muşta~ 
be de bombalar uş OiJ:. 
hasta bakıcı ölın iş tur . 

( Gerisi dördüncü 



- --· 

CONOl:.Uıı; C..o\lE'll - ADAN.o\ .. .. 

~-~ 
4bone Şartları 1 

12 Aylık 

6 " 
3 " 
J .. 

Kuru§ 

1200 
600 
300 
100 

1 . 
4b - Dış memleketler 1C" 1 

p One bedeli değişmez yalnız 
o•ta d·1· ınasrnfı zamme ı ır. 

-~ 2 
- llanlnr için idareye 

~rlcaat edilmelidir. .. 7 

'----~~~------

'l'a rı m satış 
kooperatifi 

* 
~ l(ooperatifin faal bir 
''• Jt. ı,t. Geçmesi ve elacawı 
•ltırnet meselesl etrafınd• 

'------· ---
~ elirimizde •Tarım Satış 
~ Kooperatifi., ismiyle bir 

lır. kooperatif kuruldu~u yap 
« 1trııı d k . 

t:ıııarı cvaınlı neşriyattan o uy~ 
Ad trıııın malumu olsa gerektır. 

•na · · . d · bıı.ı ,._, ... Yeni iktisadi bır evrın 
v angıc ·ıc.· • 

ti k ı olacağını ümit etlı5ımız 
\ ?0Peritıf iş sahasında henüz 

~ bır mevcudiyet gö:tercmemi~t~r. 
f >\dana p•-ulıc il ... acatçalar be•li 

l t ~mumi Katibi B.ay Zc:ncl MBcsim 
~.; "ıı urı bu kooperatıfe dırektor ta· 
' ~ tdildiğini haber alır al~a.z. bu. 
lı ~ ~t kooperatifin alacağı ıstıkame· 
~ti ile olacağını kendisinden sorduk 

~ ':- Bu kooperatifin yürüyeceğine 
~1trıisiniz? 

~t' ~ütün mevcudiyetimle .. Yürü 

~ 1 ~''" kooperatif olma~. Bahus~s 
ş• ~ "LUrova gibi kooperatlte fevkela· 

lqf 
11 

1 1Yacı olan bölgelerde. 
~/\ncak bu muhitin müstahsili hu· 

~,. t~ 1 .bazı şartlar istiyor. Tatbikata 
Çtıti . l .h ~}, rrıız zaman bu şart arı ve ı · 

ti1~ 1tab~1•rı •rneli sahada birer, birer 
'ılı ıt tdcrck temini esbabına teves· 
~~f tdccc~iz. Buradaki müstahsil, 

1Yer · Md 'k · ~ ıru ve menfaatini mu n tır. 
~ ~ Oopcratif işlerinde bir hamle· 
tt~ ~Vaffak olamiyacağını iddia 
)' ~I~~ bcr~br r sara ha ten s~y~i 
>t~1 ~ıın kı bu iş behemhal yuru· 

ttlır ,. 
' f r.edi işleri? 

~.ı .. stıhsal kredisinden bahset · 
'it ısr 

h· 1>'0 • sunuz. 
~ ,,:~ dcf a eldeki kanun mucibin· 
dı k() ~ kooperatifine giren her kre. 
~-ı "~Ptratifi ortağının kredisi der· 

ıUtdc .. 
\' . }'uz artacaktır. 

'ti-1';
1 f~mdiye kadar kredisi me· 

~lıh O lıra olan bir kredi ortağı, 
~t b ıkçcr geçmez 300 liralık kre· 

İa\j~ kat.anacaktır. Bundan baş· 
~k b sat ınevsiminde harice olan 
'~l Orçları için elbette çareler 
' b ıı. f Q .. 

'tlr.._~~k müstahsiller kookerati · 

Türkıiizü Sabile 3 

Almanya 
ile çok 

·Yugoslavya 
meşgul ! 

Şayanı dikkat hareketler 
Split : 4 a. a. Havas : 
Almanlar, son zamanlarda, Dal

maçya sahili üzerinde haliyet vası 
talarını mahsüs surette arttırmışlar· 
dır . 

Evvelce Yu goslavyanın idaresi· 
ne bırakılmış olan Split'deki Alman 
fahri konsolosluğu, çok mühim bir 
konsolosluk haline geliı ilmiş ve bu 
konsolosluk, Bclgrad elçi'iği müs· 
teşarı B. Vılly Unferfehrt'e tevdi 
o'unmuşlur. 

· Liubliana : 4 a. a. - Havas: 
Askeri nakliyata mahsus büyük 

bir junker tayyaresi, dün sabah Ma 
ri bor civarında yere İnmiştir . Hava 
çok açıktı. Fakat buna ra~oıen tay 
yarenin pilotu, yo 'unu şaşarmış ol
duğunu sövlemiştir. Alman tayyare 
si serbest bırakılmış ve bunun üze· 

rine Avusturyava doğru havalan· 
mıştır. 

Yugoslavya üzerinde Alman tay 
yarclcrinin sık sık uçuşları kayde· 
dilmektedir. 

Londrada tevkifa t 
Londra : 4 a. a. - Scotland 

Y ard, Milli "1üdaf aa kanununa mu· 
halif hareketlerde bulunmakla suç· 
lu bir çok kimseyi tevkif etmiştir. 
fevkif edilenler arasında, Hamburg 
radyosunda lngilizce neşriyat yapan 
Vi11iam Y oyce'in kardeşi Frank Joy 
ce de vardır. 

Kanadadao buğday 
Londra: 4 a. a. Kanada, lngii

tcrcye 650 milyon uilo buiday sat 
mıştır. 

ALMAN ÜSLERiNi 
BOMBARDIMAN 

Londra : 4 a. a. - Hava ne· 
zaretiııin bir tebliğine nauran, in· 
giliz bombardıman tavyareleri Dun· 
keque etrafında dşşman bataryala· 

rını . yolları dcmiryolları ve kıtat 

tahşidatını bombardıman etmiştir. 

Ağır bombardıman tayyare te~ck· 
külleıi geceleyin Almanların şıma· 

linde taıare hangarları ve sair as
keri hedefleri bombard•man etmek· 
te devam etmiştir. 

Bütün tayyareler avdet etmiş· 
tir. Avcılarımız taarruzi devriye ha· 
rekctlerine devam etmiştir. 

Narvik bölgesinde bir ve iki ha 1 
ziran zarfında altı tayyare dü1ürül· 
müştür. 

Lituanya ve 
Sovyet notası 

Kaunas: 4 a a. - Lituanya'da 
.Sovyet ordusuna mensup cüzütam· 
ların bulunduğu mıntıkalarda polis 
kontrolü fazlaiaştırılmıştır. Lituın · 
ya makamları , bu mıntıkalarda 
oturanları dikkatli bir kontrol al· 
tanda bulundurmaktadır. 

Hükumet, Sovyet notasında ya, 
zalı Sovyet askeılerinin kaldırılma 
sa meseleleri üzer inde tetkikatta 
bu 'unmak üzere Lir komisyon teş· 
kil etmiştir. 

Narvik'in bombardımanı 

Londra : 4 (Royter) - Alman
lar Narvik'i şiddetle bombardıman 
etti. 

Yüksek kabiliyetli yangın bom· 
baları şehrin yarısını ateşler içinde 
bırakmıştır. 

KANADAN iN 
YARDIMLARI 

Ottava : 4 - a.a.- Hava ne· 
zareti müsteşarı Avrupaya bir çok 
t•yyare gönderilditini ve lazım olan 
vapurlar gelirgclmez daha bir çok 
tayyarel~tin de gönderilccetini be· 
yan etmiştir mumaileyh, Kanadenın 
tayyare imalatını tevsi edecetini 
bir çok pilot, rasıd topçu ve mit· 
ralyözcü gddiğini ve yetişmiş pilot· 
ların adetl .. rinin artmakta oldutunu 
ve Fransız cebhesine hareket et· 
mekte olduklarını da ilave etmiı
tir. 

OUNON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞl&INDA 

1 • • • ------------------------------

Ö /üm yağmuru altında Marseggez 
Paris dün ölüm )'ağmuruna tutuldu. radyola

rınızdadinlediniz. Bit ecnebi muhabir gördük· 
lerini şöyle anlatıyor : 

Şehir dışında 91 b.~ay~. isabet .. vaki . oldu. 
Parisin sekiz kilometre ılerısınde muteaddıt yer 

J d Yangınların çıkardığı dumanlar göıülüyor· 
er e k b. 
du beş yerde zangın çı mış olduğunu tl"s at 

tttim. 
Her tarafta hasta bakıcılar ve itfaiye efra-

dı enkaz arasında faaliyetle çalışıyordu . 
fakat beni en çok heyecana düşüren hadise 

şu oldu. 
Bombardıman tayyareleri şehrin üzerinde 

mağa devam ederken bir kız mektebinin önün 
~~n ıeçiyordum. Bir farkı sesi duyarak haya et 

ettim ve yaklaştım. 
Mekt~pli küçük kızlar şehre düşen bomba 

yatmuru ahında büyük bir sotukkanJılıkla Mar. 
seyyezi söylüyorlardı. 

Müttefik tayyare filoları Parisin uğradığı bu 
hücuma mukab.!lede geci kmemişlerdi şu farkla 
ki onlar hastaneleri, mektepleri, ihtiyarların ba
kıldığı yurtları değil a~keri hedefleri hava üs· 
lerini, benzin depolarını. şose ve demiryolu il· 

tisak noktalarını bombardıman etmişlerdir. Lon 
dra ve Paıis radyolarının bildirildiklerine göre 
dün gece yapılan bu hava hücumları esnasrnda 
muftelif Alman şehirleri üzerine 30 ton bomba 
atılmıştır. .. .. ,. 

\ ~ •11~, mi? 

riaı dördüncü ııhifede )_~----------------------------------------'-"--
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Sayfe: 4 

. Çartamba 5 - 6 - - 940 
12.30 Program, ve Memleket Saat 

Ayarı 
12.35 A J A N S ve Meteoroloji 

Haberleri 
12·50 Müzik: muhtelif şarkılar (Pi) 

13.30 
14.09 Müzik: Küçük orkestra 
18.00 Pıoiram ve memleket saRt 

ayPı 

18.05 Müzik: Caıbaııd (Pi) 
18·~0 Türk müziii 
19.00 Konuşma Dış politika ha

diseleri ) 
19. 20 Müıik Türk 
19.35 Müzik: Halk türküleri \ 'C 

oyun havaları 
19·45 Memleket saat ayarı, Ajans 

meteoroloji haderlcri 

su 

20.00 Müzik: Fasıl heyeti 
20.35 Temsil 
21.35 Serbet saat 
21.45 Müzik: Reisicumhur bando• 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri; Ziraat, 'lsham - Tahvi'At 
Kambiyo - Nutuk Borsası ( fiyat ) 

22.~0 Müzik: Ca:ıband (Pi) 
23,25/ 
'23.30 Yarın ki pı oğram, ve Kapa] 

nış. 

Parise yapılan vahşi akın 
( ikinci sahifeden artan ) 

araaında, bir de Amerikalı vardır. 

RUZVEL TlN HABERi OLDU 

Vaşinton : 4 (a. a.) - B. Ruz 
velt, Amerikanın Paris büyük elçisi 
B. Bullilt ile telefonla görüşmüştür. 
B. Bullitt, hava nazirı B. Eymac ile 
ötle yemeğini yerken bir bombanın 
tavam delip yanı başına düştütünü, 
fakat patlamadığını bildirmit ve bu· 
rada kimsenin yaralanmacL~anı söy· 
)emiştir. 

Paris : 4 a. a. - Hava nezare-
tinin tebliti : . 

2 haziranı 3 hazirana bağlayan 

gece, ıark cebhuinde, aAır tayya
relerden mürekkeb filolarımız, Al· 
manyada müteaddid tayyare mey
danlarını bombardıman etmiş ve bu 
meydanlar üzerine otu% tondan f aıla 
JJomba atmıştır. 

Şima 1 cehheainde, hava kuvvet
lerimiz, duşmanıo motörlü kıtalarına 

bir çok defalar hücumlar yapmış 
ve bunlara çok mahsüs kayıblar 

kaydettirmittir, 
Cebhenin bir çok noktalarında 

müteaddit istikşaf ve fotoğraf alma 
• 

uçuıları yapılmııtır. 
Tayyarclerimizin hep.si üılerine 

dönmüştür. 
Dün öğleye doğru, arazimiz ü. 

zerinde faaliyette bulunan kuvvetli 
bir Alman bombardıman tıyyarele 
kotuna, avcı tayyarelerimix hücum 

etmiş ve hava dafi batar)·ılarımız 
ateş açmıştır. Şiddetli çarpı~malar 
olmuş ve bir çok tayyareler yere 
indirilmiştir. Paris mıAtıkasında 1 G 
tayyarenin düıtüiü tesbit olunmuf· 
ıur. 

TüAıôı 
n • rt 

Macaristana 3000 balya 
pamuk ihraç ediyoruz 
Diğer memleketlerle yapılacak temas 

Adanı pamuk ihracatçtlar bir- \ 
litinin faaliyeti son zamanlarda ol
dukça inkişaf etmiş bulunmc.ktadır. 

ltalyaya satıları 5 bin balya pa 
muktan başka şimdi de 3 bin bal· 
ya Macarıstana verilecektir. 

Diğer taraftan Romanya ile de· 
vam etmekte olan müzakerat çok 
müsait şartlar dahilinde arzuları
mıza uyğun şekilde ilerlemektedir. 
Romanyaya diğer piyasalardan faz 
la pamuk verilecektir. 

Hükurnetimizle resmen pamu'< 
muamelesi bulunmayan japonya, Yu 
nanistan, Bulgaristan, Yugoslav}-.1 
gibi memleketlerde serbtst döviz 
usuliyle müşteri temin edecı k pa. 
muk ihracatçılarına Adana pamak 
ihracatçılar birliği yüzde elli ihraç 
hakkı verecektir. 

Bir esrarcı dok~z 
aya ıoahkfim oldu 

Bir çok defalar tsrar satmaktan 
ve kullanmaktan mahkum edilen 
Kilisli Hüseyin Ôzbey tekrar yaka
yı ele vererek ikinci asliye ceza mah 
kemesine tevdi edilmiştir. 

Kilisli Hüseyin Ôzbty bu defa 
da karşı yakada eski mezarlıf ı ken· 
disine mesken edinmiş, ağaç kovuk · 
larına ve açık m<!zar içlerine sak· 
ladı~ıa esrarları satmak ve içmek 
suretiyle günlerini dumanlı kafa ile 
öldürmekte idi. Bu yaman esrar· 
keş kurulan tuzağa k.olaylıkla düşü 
rülmüş ve bir çok esrarla birlıklt: 
suç üstünde yakalanarak haki ı.ıda 
şiddetli muamele yap1l01Jşhr. 

ikinci as)iyr: ceza hakinıi 3a y 
Te~fik Ôzdöl'ün tefhim ettiği k:ı· 
rara göre Hüseyin Ôzbey 9 ay ha 
pis yatacaktır. 

~TiSADT llAHISLER 

Canavar düdüğü yalnız 
a)ert için ~\Jllanılacak 

Şehrimizde saat kulrsi üz rinde 
ki canavar düdügüoiin alarm işaret 

lerinden başka badema sair lı:.ısus 

(arda çalınmayacağı haber alınmış 

tır. 

Komşu kadını doğen 
bir erkek ve kadın 

Akkapu mahallesinden Mahmud 
kızı Meryemi döğmekten suç u ayni 
mahalledeıı lsa oğlu lsmail ve tahir 
kızı Bedriye ikinci asliye ceza mah 
kemeıine verilmişlerdir. 

·silah, biçak araştırmaları 

Geçen bir ay içinde , vukubu. 
lacak suçlatı önlemek ıçın 

şüpht-li ve sabıkalı şahıslar üzeıinde 
yapılan araştırmalarda 5 tabanca 

ve 18 muhtelif cins bıçak yakalana 
rak adliyeye teslim edilmi~tir. 

İki kavgacı n.ahkemede 

Eski Hamam m ahali esinden Lut 
fullah oğlu kahveci Latif ve Ahmed 
oğlu Hasan birbirlerini döğmekten 

birinci sulh ceza mahkem :sine sevk 
edilmişlerdir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehıimizde dün gök yüzü açık, 

hava hafıf rüzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 36 dere· 

ceyi bulmuştu. 

iHRACAT V AZiYETiMiZ 
İstatistikler üzerindeki tetkilderimize göre bu hafta pi}'asayı karıştıran 

hadiselerden biri de Fransaya yapılın tütün satışlarıydı. Serbest piyasanın 
adamları, Türk tütün limitet şiıketinin Fransaya ihracat yapmasını tenkid 
etmekteydi. Acaba neden? Bu mevzu üzeıindc tevakkuf edenler, Türk tü· 
tün limitet şirketinin aJeladt': bır ticaıi müessese olmadığını ileri ıürmekte
dirlcr. Hadiseyi bu bakımdan tedkik eaecek oluısak. Tüı k tütün limitet 
şirketi, tütün ıhracat politıkasını idare eden bir müesseiedir. Çünkü inhi· 
sarlar idaıesi, İş ve Ziraat bankaları milli müe.sseselerın iştirakiyle kurulan 
·bu teşekkul, her şeyden evvel tütünlerimize yenı ycnı mahreçler bulmakl.t 
mükelleftir. Tütün tacirleri, Türk tütün limıtedm bu preıısipe rıayet etmıye· 
rek, Fransız piyasasiyle meşgul olduğunu, ve bu suretle diğer ihracrtt ta · 
cirlerine rakip bir vaziyetle kuldiğını iddia etmektedirler. Maıuafıh tütün 
limited şirketini, alelade bir tütün ticarethanesi ~ .abu! edersek, bu iddiala· 
nn şikiyetlerin yerinde olmadığına hükmedebiliı iz. 

Bu haftanın belli başlı ihracat faaliyeti arasında kuru mcyva satışların
dan bahsedebiliriz. Son hafta içinde İngiltere ve F, ansaya de~eri yüz bin 
liradan fa1.la fındık se vkedllmi~tir. Alakadarlaı m ifadesine göre, bu sene 
elimizde bir mahzur teşkıl edecek derecede stok kalmıyacaktır. 

Av derileri üıeıine de faaJiyct vardır. En ziyade Amerika ve lngiltere• 
den talep vardır. 

5 Haıirın 1~ 

Türk kuşunun b11 

seneki faaliyeti 

Etli altı genç lnönÜ 
ha va kampına gidiyor 

" A " Brövesi almış olan Ad'' 
na Türk kuşu ta lebr ler i için Ank'' 
radan beklenen emir gelmiş bulu~ 
duğundan Hava m~ydanında de~~ 
edilen uçuşlara nihayet vcrilmitt•:: 

" A " Brövesi almnğa mu"11 
ı.J·· fak olan 56 Adana ' ı genç 10 rı 

ziranda İnönü kampına gönderile' 
cekletdir. lnönü kampına iştirak ;
decek olan gt>nç!erimiz orada ' 
yüksek yelken uçu~larıoa başlıY'. 
rak 1000 ila 2000 metre irtifalar' 
da do!aşac ıı klardır 

Viril, Lupinğ, Trr uçuş ve 'fo· 
no tecrübeleri temamen lı.önü k•111 

~· p~nda yapılacaktır. Bundan b•'111 
i.Jır kısım talcbdcriır.izin de akrO ~· 

si u ·;u:ıları y;ıpmalau kuvvetle 1Jl11 

t~m .. ldir. eJt' 
loönü kampı 3 ay devam ~ 

cektir. B.ı müddetten daha .. aı ~ 
zamanda muvaff akiyet göstereı; 
" B " ve" C " bıövesi almak ~.ı 

kündür. Bu kabiliyeti ihraz 
gençl~ı diğe arkadaşlarından 
ha evvel dönec klcrdir. ~ 

Adanalı gençlerden 4 Türk 
şu mualliminio hemen fnönü k",/ 
na hareket etmeleri bildir ilmişti':~ 
Tanın. satış Kooperat', 

( Üçüncü sahifeuen art•" f 
0.1lar da girtcekle.dir. tierf~ 

zamsn n eselesidir. De~lttı'· 
gayesi nıüstahsili kalkındırın'~ 
Bunun da tek )'Olu kooperatıf!i~ 
kaç mevsimde alacağımız netıC r 
herş .. yi meydana koyacaktır. v•,. 
tiyle lumirde de böyle zorluk1• ti. 
tesadüf etmişti; hepsi ielib l~jfr 
Şimdi Eğe bölgesindeki koopef';,. 
lerden birisini kapatmağa k• 
nız müstah~il kıyameti koparır· a• 

Dediğim gibi Çukurova .'°ete' 
tahsillerinin şuur ve idrak se"1~1~, 
ri Eğedekilerd n asla geri de~• b'~ 
Y 11lnız buradakilerin kooperıtıf yı· 
kında henüz tı crübelcri yoktur· j· 

kında onların da en koyu ve 11~.,ı 
mi birer kooperatifçi olacakl•' 
şüpht's iz sanıyorum. Jt 

Şu h 1 :: henüz işe be1laPJlf 

ğilsiniz? rı'i' 
Hayıı 1 V rkaletten resmen ede" 

telakki t'lmedikçe l>aşlıyaçı: kt• 
ğilim. • 

--- ·1e 
Pa:ti ~rupuoda Harici di 
Vekilimiz izahat ve~,i 

Arık .ıra : 4 ( Hususi .~uhMıll'' 
mizden ) - Pa• ti . Büyu~ l)r•ıı'•1 
Mcc isi Grupu • ugün Hılın 1 • vı· 
Rl"isli~inde toplandı. H.ıric•Y~1,,Jı 
kiıimiz dünya ba foıeleri hak c,tJP 
izahat vermiş ve bu beyanat ,.,,,,. 

'b otur> umumi heydioce tuvı 

tur. 
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~"' ~ •n-ltalyan müşterek 
b arruzunun bugünlerde 
aılıyacağı söyleniyor 
~ ~I Birinci sahifeden artın ) 
hdc 7•dıt1 kanaati gittikçe daha 

Ne •ılalaşmaktadır. 
N YYork : 4 a. a. Roytcr : 

id C\'York - Tımes gazetesinin Bel· 
~~Uhabiri bildiriyor : 

taı '1bor huaut şehrinden alınan 
·e ~eYYüd olunmıyan bir habere 
~ İab •yana civaı ında Alman kıta
~1}'d edılmelctedir. 

•lyaııı i'raddaki fıkir, bu kıtaların, 
Pacak~rın cenahtan Fransaya karşı 

1 
• arı hücumda ftalyanlara yar-

,ıır Çın İtalyan hududurıu geçmeğe 
~bulunmaktarhr. 

tkı tı~abir, Şunları da ilave eyle· 
ltdır . 
taı · 

itş 1 Yanın, Almanlara, Fransaya 
:ııa/~~lığ-ı hücumda yardım etmek 
'rcttu u, on iki ada üslerinde Alman 
~1. 1 e~atıru hamil Alman •denizaltı 
"'il Ct • • 
ttıı h~nın ~ulunmakta olduğunu ~il.' 
~İik her ıle de teeyyüd eder gıbı 

lllek tedir. 
~ --------

00 
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llan 
Kozan Kazası Kayma
kamlığından: 

1 - Kozan Kaza merkezile ko· 
yunevi - ayvalı - ihsanülhamit - j 
ve Pekmezci köylerindeki depolarda 1 

göçmen evleri inşaatında kullanıl 1 
mak üzere mu haf aza altında bulun· 
durulmakta olan ve tutarı 926 met· 
re mik'abı ve 694 desi metre mik' 
abı kerestenin; bu depolardan tesel· 
lüm edilmek ve kazaya en yakın 
bulunan Misis istasyonunda vagon-
lara tahmil etmek üzere Diyarbakır' 
a sevki icab ettiğinden İş bu nakliyat 
işinin 2490 sayılı açık arttırma ve 
eksiltme kanunu hükümleri mucibin· 
ce münakasaya konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen be 
deli 4500 liradır. 

3 - Münakasa 29-5-940 den 
1416/940 tarihine kadar 15 ~ün 
müddetledir. 

4 - ihale 14 - 6 - 940 Cu· 
ma günü saat 14 de Kozan kayma 
kamlık makamında yapılacaktır. 

5 - Münakasay.s iştirak ede· 
cek olanların 0/0 7,5 teminat akça· 
sını kaza maliyesine yatırdıklarına 
dair alacaklara makbuzlarla ıhaleye 
iştirak edebileceklerdir. 

6 - ihaleyi müteakip işi taah· 
hüt eden bu miktarı 0/e 15 iblağ 
edecektir. 

' 

7 - ihaleden sonra kerestenin 
müteahhidi tarafından tesellümünü 
müeakip azami 45 gün zarfında 
n•kffy•t 8on• erm;ı bulunacaktır. 

8 - Münakasa müddeti içinde 
üçer gün aralıkla 4 defa ilanat ya
pılacaktır. 

~ ÇICI r 9 - Müteahhid; teahhüdünü 
~~)~, 3,50 \-- ifa ~ttiğine dair komisyon tarafın 
~Lı;-.--~·i=r'::t~ 1 

dan alacatı istihkak tutarı olan 
:~~ meblağ Kozan Maliyesince kendisi· 
~~ı 4,50 1 ~ ~trli 8 75 --- ne tesviye edilecektir. 
--..;.:.._ . -- 1 ~ııı" 3,00 ---- 5-8-11-13 12018 

~~1'ı
1

~ Adana çiftçi 
birliğinden : ~~I ~00 

--:..-- Birliğimizin merkezini eski pos· 
Liverpol Telgrafları tahane binasından hükumet konağı 

4 I 6 / 1940 karşıaındaki eski halkevi binasına 
~~ ~ Penc SOAtım nakil ettiğimizi sayın azanın malu-
~V~~tli 

1 
ı 0

0 
0
0

0
0 

mu olmak üzere ilan olunur. 
'-'!..~ 5-6-7 12017 
ki':" O 00 l"' ~ooo ian 

°V}oork 00 1 00 Adana inhisarlar Baş 

ı--=----- ----ı 96 
- 5-24 

Adana Akkapu mahal· 
1 • 
esınd e n Süleyman oglu 
327 doğumlu Şaban 

Müdürlüğünden~ 
Adana inhisarlar Başmüdürlü· 

ğünün 940 yılı eski ve yeni lstaa· 
yonlar ile idarehane ve gazhane ve 
barut deposu ve Mezbaha ve imla 
hane aralarında sevk ve nakledile· 
cek tahminen (br.ş milyon kilo) ida· 
reye ait bilcümle mevaddın nakline 
eksiltme günü olan 1-6-:940 ta· 
rihinde talibi tarafından verılen be· 
del haddi layık görülmediginden 
17-6-940 pazartesi günü saat 16 
da pazarlıkla muvakkat ihalesi ya· 
ılmak üzere 15 gün müddetle tem 

~it edilmiş olduğundan taliplerin 
evmi muayenede inhisarlar idare· 

~nde hazır bulunmaları ilan olunur. 

ASRi SiNEMADA 
BU AKŞAM 

Heyecan, sergüzeşt ve kahramanlık filmi 

1 ARiZONA 
l KA _PLANI J 

1 

iLAVETEN: 
Dünyanın iki m·eşhur kahkaha kralları 

STAN . OLIVER 
LOREL - HARDİ 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

..... __ i_K __ i_Z __ L __ E--R----ı . 

1 
Bugün gündüz 2~30 matinede 

Senorita - ikizler 

1 Bu akşamdan itibaren 

Fiatlarda Yaz Tarif esi 
Balkon: 25 · Duhuliye : 15 

Asfalt cadde üzerinde kiralık ev 
Üç oda ve büyük bir sofayı hıvi ve elektrikli, içind.! tulu~bası bu

lunan havadar, ferah bir ev lciralıktır. ldarehanemize mürracaat. 

ilan 
Seyhan Vilayeti Dai

mi Encümeninden : 

1 - Bucak hastahane mahalle· 
sinde yapılı ~4 numaralı dükkan 

( 150;) yüz elli lira muhammen 
bedel üzerinden artırma ile kiraya 
verilecektir. 

2 - Açık artırma 940 senesi 
haziranının 27 inci perşenbe günü 
saat onda yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel hu· 
susi muhasebe veznesine yatırılmış 
bulunması lazımgelen pey parası 
miktarı ( 11) on bir lira (25) yirmi 
beş kuruştur. 

4 - isteklilerin muayyen gün 
ve saatte vilayet daimi encümenin 
de hazır bulU11maları ilan olunur. 

P. T. T. Umumi Müdür-
1 lüğünden 

idaremize yüksek, Lise ve orta 
okul mezunlarından müsabaka ile 
memur alınacaktır. 

Bu müsabakalara iştirak için a 
ranacak vesikaların nevi ve mabi· 
üeti her Vilayetin P. T. T. Merkez 
Müdürlüklerinden öğrenilir. 

imtihanlara vilayet merkezi :ıde 
Oıta okul mezunları için 3 Temmuı 
940 Çarşanba, Lise mezunları için 
5 Temmuz 940 Cuma ve Yüksek 
okul mezunları için 8 Temmuz 940 
Pazartesi günleri saat tam (9) da 
başlanacaktır. 

Taliplerin evrakı müsbitelerini 
temamlayıp Vılayet P. T. T. mü· 
dürlüklerine müracaatla isim ve 
adreslerini kaydettirmeleıi lüzumu 
ilan olunur. 12015 



-

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticaı i her nevi banka muamelelrri 

Para biriktirenlere 28.800 liia 
ikramiye veriyor 

Ziıaat Bankasmd:\ kumbaralı ve ihbarsız tasıınuf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağ'ıtılacaktır. 

4 Adtt 1000 Liralık 4000 Lira 

4 ,, 500 ,, :ıooo ,, 
4 " 

250 ,. 1000 ,, 
40 ,, 100 H 4000 ,, 

100 " 
50 ,, 5000 it 

120 ,. 40 
" 

4800 
" 

160 " 
20 ,. 3200 " 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 H. 
radan aşalı düşmiyrnltre ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 dda, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ilan müddetle ve kapalı zatf usuliy'e 

10/6/ 940 günü saat (il) de ihaıe 

Devlet hava 
yolları tayya 

• • 
ser·VISI 

' Seyahatlerinizi en e 
ve en ucuz seri vast 

. olan tayyare ile. yapını 
Hergün Ankara - lstanbul fı 

i arasında muntazam seferler bileti 
Abidinpaşa caddesinde 
Muharrem Hilmi Remo ticarethaıJ 
sinde satılır 

Telefon: 110 

ilan . • 5aı1•' ı 
kaydcttırmeleu ve mıra ı•'': 

Seyhan Cumhuriyet" 
Müddei Umumiliğirıden: 

yapılmak üzere münakasaya konul· Adana. sulh ikinci hu-
masına ve keyfiyetin ilanına komsi- kuk mahkeınesi : 
yonca karar verilmiş olduğundan Terekr:, esas: 939/43 

tarihinden iıibaren üç aY ıe'' 
varislik haklarını isbat ctaıe 5' 
si takdirde müteveffa~· retle 
ve nede terekesine ıza J 
edcmiyecekleri kanunu r ~:e 
561 ve 569 uncu madde i' 9AO 
fıkan ilan olunur. 11 6 1ıo 

Seyhan Ceza ve Tevkif evinde· 
iki mevkuf ve mahkumların bir sene. 
ik ekmek ihtiyacı için ( Yüz elli 

ıbin ) Kilo ekmeğin 25/ 51 940 gü· 
ıünde ihalesi evvelce ilan edilmiş 

ii .. de yevmi mezkfüda talip çıkma· 
:nıı olduğundan 26/ 51 940 günün 

evvelki şerait dairesinde talip olan· Adanın yortan mahallesinde mu 
)arın ~eklif mektuplarını i_ha!e sa.at~n ı kim iken vcfad eden malatyalı Üs· 
dan bır saat evvel komsıyon reıslı· manın terekesine mahkemece vazi· 
ğine tevdi etmeleri ve fazla malumat 

1 
yet edilerek defteri tutulmakta ol· 

almak isteyenlerin ceza ve Tevkif duğundan mütevffanın alacaklılarıla 
evi müdürlüğüne mur<ıcaatfarr i1an borçlularının ilan tr:rihinden itibaren 

olunur. 28 - 1 - 5 - 9 bir ay içinde mahkemeye muraca-
11954 atla alacak ve borçlarını deftere 


