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Bay Çörçil dün 
· beyanatta bulundu D Un ve 

Romanya Alman 
altında müstakil 

garantisi 
kalacakmış 

aasıı 

So nuna kadar 
zafere kadar 

harp! 
harp! 

Bay Çörçil bugUn beyanatta bu-
1..ınarak, lngllter enini Fransa ile sarih 
muahedesinden bebsettikt\!n ve mUn

ferid sulh yapılamıyacağı meselesini 
bir daha tekrarladıktan sonra, Fran

sız hukılmetinin donanmayı Almanya 
ve İtalyanın eline tı::slim edecı::k ha
rekette bulunduğunu sös lem iş ve Pe
ten hukftmt tini tedbirsizlik, his~izlikle 
ittiham etmiştir. 

Mutea.kiben Çörçil, tarihin bu 
( Gerisi UçUncU sahifede ) 

geceley in 

aldı6ımız 

* 
haberlere 

g ti re 

vaziyet 

Romen hükumeti dün istifa etti 
kabineyi devlet nazırı kuracak 

------------------------~ 

Yeni hükiimeti demir muha-
kuracak /ızlarla çifçiler 

Romanya Kralı Almanyaya askeri i tt ifa k tekl if etmjş 

Akdenizde bir İngiliz - Fransız 
deniz muharebesi cereyan ediyor 

Londra 4 (Royter) - Taymisin 

yazdığına göı e, son Romanya hadi· 
seleri içinde Romen milleti büyük fc 
daka !ık ve cüret göstermiştir. Fa
kat c,rtık başkaca bir fedakarlıkta 

bulunamıyacağı anlaşılıyor. 
Bütün Romen ordusu seferber 

bir halde bulunmaktadır. Şimali şar• 
ki, şimali garbi ve cenubi şarki hu
ducl:cırında büyük mıkyasıa asker tah· 
ş~t ed ılmiştir. 

Büyük bir kısım Fransız gemı~ı İngiliz l imanları na gehE; Diğer 
kısım ise Peten hüku metine itaalla İngiliz l ere s ilah çe virdi 

Şimdiye kadar kral Kaı olun si· 
ay seti müşkül bir vazi} ette ıdı; Fa

kat ~imdı lıu siya:5ct tcbcilür ctıı1iştir 

Bükreş : 4 (Raodr) - Roman• 
( Gerisi ikinci "ahifede 

Londra : 4 (RoytH) - :l tem
muz sabahı lngilterc limanlarında bu
l~nan Fransız harp gemilerinin lngi
lız kontrolu altına girmesi için ted
birler alınmıştır. Bu tedbirler iki ki
şinin zayiatı ile ve muvaffakintlc 
ndicdenmiştir. ~ 

Almanya ve ltah·anın, Fransız 
donanmıısını kullanmı.):acaklarına dair 
Fransaya verdikleri teminata Fransa 
inanmıştır. Fakat İngiltere lıuld1ıneti
nin bu söze itimadı kalmamıştır. Ve 
bu yUzden sUr'atli tedbirler alınmıs' 
tır . ' 

A.rni zamanda İngiltere, şimali 
Afrikada bulunan Fransı z harp ge
milerine de Lazı şartlar teklif etıniş 
ve :oıerdedilen şortlar dahilinde ı· · 

ngı· 

: Hz kontrolUne girilmesi istenrn· · 
~ 1 Ş ıse 

de şimali Afrikada Oron şehı·indeki 
Fransız barp gemileri bu teklifi red 
etmiştir . 

Bunun üzerine bu mevkilerde 
Fransız harp gemilerine ~karşı lngiliz 
hava ve deniz filoları harekete geç
~i~tir. Bu hareket devam etmekte
dır. 

Londra : 4 (Roy ter) - İngiliz • 
~ra nsız donanmasının Amerika sahi
lınden. ça~pışmaları devam ediyor. 

Bır mutehassısın söylediğine gö
r e Fransanın 181 parça harp aemisi 
Va rdır . B I .. _ " 

· d' 
1 

un ardan buyuk bi r kısm ı 

tşıdm 
1 ngıltere limanlarında bulunmak 

a ır. 

Fransız hüku .. . I .. ıne tının mşret tiği teb-
lığdl! ıse, ngılız amiral F 

· ı . . . ının ransız l 
gemı erının teslım olun 

masını veya I 
balmasını teklıf t tmiş ve ı'k· t .. h 

ı saa mu 
let vermiştir. Mühlet ın son dakikala 
nna doğru lngiliı gemilerı ateş a 
~ıştır. İngilizler Oran civannıda m:. 
yınlamıştır. Fran<;ız hiih1meti bütün 

( Gerisi UçUncU sahifı::de ) 

Fransa a n ayasa
sı değiştiriliyor! 

Yun an Kralı Jorj 

Yunan Kralının 
dünkü istişaresi 

Atina : 4 (Radyo) - Yunan kra 
lı Jorj, başveki Met aksasla bahıiye 
kumandanı Sakalaryo'yu kabul ede- 1 

rek kendileriyle uzun bir görüşme de 
bulunmuştur. 1 

Mr. PETEN 
Vichy : -! (a. a .) - Ilavas ajan

sı bildiriyor: 
Vichy·ye yerleşir yerleşmez, Petain 

huköıncti, acil hal -.urctleri istiyen kor
kunc meseleleri karşılamak Uzere ha
rekete geçmiştir. Bu muazzam işte 
muvaffok olabilmek için, mareşal ve 
arkadaşları 'u foamulcu formalizmi bir 

( Gerisi UçUocU sahifede ) 

Vekillerimizin seyahatı 

Ankara : 4 ( llusus1 muhabirimiz· 
den) - Maliye Vekili B. Fuad Ağ· 
ralı, Maarif Vekili B. Hasan-.\.li 
Yucel ve İktisat Ve1,ili B. IIusnU 
Çakır dun akşam şt>hrimizden lst:ln
bul'a hareket etmişlerdir. Vekiller 

( Gerisi ikinci sahlf ede ) 

Almanya lsviçregi 
işgal efmigecek miş 

Alma n işgali a ltındaki memleketlerden İsviçre 
mümessillerinin çekilmesi iç in Bertin nota veıdi 

Bcrlin : 4 ( D. N. B. ) - Al· 
man askeri ku\•Vl tleriııiıı İsviçreyi 

işgal edeceği hakkında. bazı matbuat
ta intişar eden haberlerin a~ı lsız oldu-

ğunu salahiyaHnr makamlar beyan et· 

mtktedir. 
Londra : 4 (Royter) - Berlin· 

( Gerisi ikinci sahıfede ) 

FAALiYETTE 

ALMANYA'YA 
VE MUKA BELc OLARAK 

ISKOÇYA'YA 
HÜCUMLAR! 

İngilizler üç Alman 
tayyaresi düşürdüler 

Londra: 4 (Royter) - Alman tay• 
yareleri bugün Iskoçyaya bir hava 
akını yapmışlardır. 

Alman tayyareleri sivil halkın bu-
lunduğu mıntıkaları bombardıman et
miş ve neticede on beş ki~i yaralan-
mıştır. 

Harekete geçen fngiliz dafi batar• 
yaları üç Alman bombardıman tayya
resini düşürmüşle:-dir. 

r ...... ...................... "'"'1 
, Çukurova Çiftçisinin I 
ı buğdaylarıda alınacak i 

Dün Ankaradan aldıjımız 

: maıomata göre, Toprak o. 
* fisl teşkilAtl Ç ukurova Çtft
f çisi el indeki buğda yları da 
* mübayaa edecektir. Çu . • 
* kurovada kı zı lca buğday i 
* 4 kuruş, aert buğday 4,5- t * 5 kuruştan alınaca~ tır. t 
: .. •• .• .. .• •• •• •• •• •. •• • ............!: 





ıta.tnfa l>ırnkmağa kati suretl:e azmet
mi~ bulunmaktadırlar. Eğer memle
lt etin çabuk bir kalkınması o.rzu edi
liyor a , Fransa'nın mağlubiyeti Uzı.:· 

rina hemen derhal cUretli tedbirler 
almak lazımdır. 

Parlamento da. Fransız 

ıte~kilatınıo butun bunyesini. 
kendi mUmesseseleri de dahil 

idare 
bizzat 
olmak 

ıllzere. islah için bukumete yardım 
etmelidir . Pek y3kında, pek muhak
kak olarak önUmUzdeki haf(n mebu
..: nn ve ayan mı eli leri önünde bu 
ıhu .. u .. için mUzokerC! başlıyacak ve 

mllt:eakihcn hı:r iki meclis, milli asam· 

lble halinde birl eşmi;; olarak toplana
caktır. Il llhiimet, Fransayn, cumh u

rİ \·etçi prensipler \•c mevcut kanun-
ar ç ı Çe\·e i içinde, Mareşal Pl·tain'in 

yUksek otoritesi altında yeni bir ana 
yasa temin etmek Uzere, parlamento 
-elan eb:em sdahiyet istiyec~ktir. J3u 
.ana ya .. aoın esas hedefini, işçilerin. 

..:ıilenin \"e "atanın hukukunun garanti 
edilmesi teşkil eyliyecektir. 

ı\lııtarı:ke imzasındanbcri Uzerin· 
.O e <lu~unulıııekde olnn bu proje, mu
rev,·içleri tnr:ıfındnn gerek Bordea· 
'lllX'da gert-k Clt-rmont - Ferrand'Jıı 
birçok ayan azac;ınn ve mebusa açıl
mı-; ve bu parlamento azal3rı, mllt· 

tefilrnn, gunun ınf clıuriyctleriııi mUd-
<Tik bulunduklarını bildirmi"lı:rdir. 

1ılli kalkınmanın icra kuvvetinde 

devnmlılık olm:ıdıkçn ve işe baş la· 
mamak için huku ıH:tin devam edece
gıne kannati bulur.madıkçn vucuda 
_etirileıııiyecegi bnh .. inde efkarıumu
miyt>, her halda parlamento ile 3\'nİ 
ikirde bulunacaktır. Çalı~ma ve •zc

tl<a1 memlekete hu derece ft:nalık 
~vap ınış olan illim.'ı~ııı ve pulutokra· 
.c;İnİn yeri ne gt•çmcl i<lir. 

Yen; ana yası\, moJern ve cUret
'.kar olacak 'c dev]. te otorit. · · 

csını . 

hUklımranlığını ve nüfuzunu iade ey· 
iyecektir. 

Yeni ana _yaı;a. asamble tarafın
.dan ve yahut bugllnku parlamentonun 1 
yt>rini almak Uzere scçilec ~ k asnmh· 
lder tarafından tn,dik t'dilecektir. 
Bu snhaıla meslek tı:~ekkullerine her 
llıalde geniş temşil hnkkı verilecektir. 

~ nzırlar heyetinin önUmUzdeki 
toplanho;ınJn, Clermont-Fcrrand'da 
parlamentonun içtima tarihi tesbit 

0
• 

.ınnlnktır. Parlamento a~za~s d 
~· . ın nn 

ır çogunun işgal nltındnki .d 
b 1 

arazı e 
u unmasından do!tan gUçlul 1 

b 1 
. - <. er se-

e )l\•le mebu~an Ve ayan il 1· 1 . 
w - 1ec ıo; erl 

ııncnk bir hafta sonra top! b'I 
ccktir. 

ana ı e-

Vatandaş 

Hava Kurumuna aza ol 

Hava kuvvetlerlmlzln ço. 
Oalmasına yardım ediniz ı 

Yuvanın saadet 
d l'r ve varlığını · o6 ııran, Aiıe dü~- __ 
lend ren çocuktur Çumunl'Pu kuv\et· 

. · ocu5u $ev Se-
vılmekten mahrum bike ·

1 s yuva arı-
da haurla yılda bir lira ver Ç k 
E . 1( ~cu 

s•rgeme urumuna Üye oll 

Ruzvelt on milyarlık bir milli müdafaa 
bütçe, projesini meclise tevdi ediyor 

Amerikanın elJi bin tayyaresi olacak 
Vaşington: 4 (Radyo) - Umumi 

harpte Amerikan kıtaları sevkiyatına 

kumanda eden general Persing Ame
rika kongresine bir mektub göndere· 
rek derhal Amerikada mecburi asker
lik kabulünü tekl ıf etmiş ve yeni mo
dern harpte hazır bulunmanın lüzumun· 
dan katiyetle bahs etmiştir. 

Vaşington: 4 (Radyo) - Ameri
ka Cumhurreisi Ru~velt kongreye 5 
milyar dolarlık bir zaml.ı on milyar
lık bir milli müdafaa bü:fçesi projesi 
tevdi edecektir. 

Söylendi~ine göre, bu munzam 
büdçenin dört mılyar doları orduya 
bir milyaı ı bahriyeye sarfedilecektir. 
Amerikanın tayyareleride elli bin ade
dini bulacaktır. 

Ruzvl!I in pazartesi gür.ii kongre· 

d e b eyanatta bulunması bekleniyor. 

Vaşington: 4 (Radyo) - Bir A
merikan mecl isi azası beyanatta bulu
narak, Amerika bahriyesinin daha bü
yütülmesi, kuvvetlenmesi. bu sun tle 
Alman tehlikesinden kurtulması lüzu
munu ileri sürmüştür. 

Mumaileyh, bu yıl Avrupada bü· 
yük bir iktisadi buhran başlayacağını 

ve Kestapnya mensub adamların A· 
merikaya sokulmama.,ını ilave etmiştir. 

Bay Çörçil dün beyanatta 
bulundu 1 

( Bırinci .ı.ah fc<len artan ) ı' 
hareketleri affede mi~ ecer,iııi sö~ lı?mil' 
ve bir kısım Frnn,ız gemilerinin znpt
edildiğini. huoların kuçuk buytık :?:W 1 

parça olduğunu anbtmı~tıu. 1 
Ba,.vL"kil bundan sonra Akdeniz-

deki Fransız • lngiliz deniz mu
hnrebt·sinden lrnhsetmiş, bu vnziycte 
girmenin mecburiyetiııi izah L"t -

miştir. Bu beyanatı takiben bn~\·ekil 
ezcurnle ~öyle demiştir: 

- ·' ltalyan donanmnsı çok ted
birli dıwranıyor. Çunku bu muhareb(
ye girmedi. İtalynn don:ınmno:;ına da 1 

Is urlretimizi gö-;tereceğİ7. Hiç bir Frıın 

sız gemi~inin Almanya t:!ine duşmcm~ si 

için butun tedbirler alınmış ~;e gay
ret göst.,ri lmişt ir. 

Asla sulh }"apmı_yocngız. Bu hu
husu:;tnki şayilar yalandır. Sonuna 
kadar, zaferi kazanıncaya kadar 

çarpışacaı:;ız.,. 

Londfn . 4 \.Royter) İngiliz 
tayyare::leri, Almanyanın Holbnda, 
Belçıkadaki Uslerini şiddeti~ bom
bardıman etmiş. petrol, mUhimmnt de
polarını yakmıştır. 

Şimali: Almanya Uzerine de buyuk 
uçuşlar olmuş, askeri Uslerle mubim 
tahridat bu-ıule getirilmiştir. 

Bir norveç vapuru battı 
Londra : 4 (Royter) - Bclmudra 

adla Norveç vapuru bir torpile çar
parak batmış ve mürettebatından 20 
kişi k urtarılmışllf. 

ltalyan somalisini 
bombardıman 

Londra: 4 (Royter) - Dün akşam 
resmen tebli~ edildiğine göre, İngiliz 
tayyareleri İtalyan soınalisindeki aske
ri hedefleri şiddetle bombardıman et 
miş ve birçok isabelleı vaki olmuştur. 

ltalyanların bir ceplıane deposu 
imha edilmiştir. 

lngiliz tayyarelerine 35 mermi atıl
mış bir isabet olmamıştır. 

Dün Dük dö Vindsör 
P.ortekize geldi 

Londra: 11 (Royler) - Dük dö 
Vindsör b ugün düşes Vindsörle beraber 

ispanyadan Portekiz topraklarına ge
m iş ve Lizbona hareket etmiştir. 

Dlikün Lizbon civarındaki plajlar
da Kaskedeki dostları nezdinde ka· 
lacağ'ı tahmin ediliyor. 

Fransızların Şamplen 

ttansantlantiği battı 
Bordo: 4 (Radyo) - Fransanın 

Şamplen Transatlantiği bir mayne 
çarparak batmış, bütün yolcular kur· 
tarılmıştır. Mürettebattan bir kaçı ka
yıbdır. 

Norveç altunları dün 
Amerikaya vasıl oldu 

LonJra : 4 (Ro rler) - N~r\'eç 

hükurnetine aıc do'rnz milyon dolarlık 
altın bugün \m:!ı iKaya Vdsıl oldu. Ha 

ber verıldrğine g J.re bu altınlıırı Nor
veç çocuklaı ı gizli b ı r yerden küçiik 
motorlar h ıl ı n de kızaklarla elli kilo 
metre uıeıktaki fiyorlara ı..açırmışlar

dır. 

F ransadak i İspanyollar 
Londra ; -t (Royter) - Fıansada 

bulunmakta olan lsprnyol muhacir· 
!erinin Meksikaya gelmelerine b1:1 hü
kumet müsade etmiştir. 

J\kde izde bir İngiıiz
Fransız deniz muharebesi 

ctreyan ediyor 
( Birinci sahifeden artan ) 

Franıs gemilerine, rast gelecekleri 
lngilız harp ve ticaret gemılerine a· 
teş aç\lması emrini vermişt . r. 

Londra : 4 (Royıer) - Alınan 
haberlere göre iki Fransır. saffı harp 
gemisi batmıştır. 

Berlin : 4 (Rad}o) - Alanan ha· 
berlere göre, ceuubi akdenizdeki 
Fransız - lngiliz deniz muharebesini 
yapan Fransn gtmılerinden bir kaçı 
İngiliz çcnberin· yarar ak kaçma~a 

muvaffak olmuştur. 

Budapeşte : 4 (Redyo)- Macar 
hariciye nezaretinin Organı bulunan 
Pester Lloyd gazetesindel<İ bir habeı. 
re göre : 

Do'<.tor Şaht Avı upanın idareEİ 

için ekonomik bir plan hazırlamaya 

memur edilmiştir . 
Bu plan '• milletler arası iş an

laşması ,. gayesini takip edecek gar 
bi Avrupa devletleriyle orta ve şar

ki Avrupa ziraat devletleri ara~ında 

bir ahenk vücuda getirecektir. 

Bir Norv .!Ç 

Stokholına 

heyeti 
geldi 

Londra: 4 (Royter) - Bir Norveç 
iktisat heyeti bugün Stokholma geldi. 
Bunlar lsveç Norveç todiye mese
lelerini görüşeceklerdir. 

Pamuk -Hububat 
KlLü t-IATl 

CINSl En , z En Ç~ 
K. S 1 K. s· 

Koznc-ı -~ J 50,00 \ 00 - -

- Ma. parlağı _ 4S \ 00 

-Kapımal-ı - - 49 ____ _ 
- Ma. temı1.1 ı 00 _0_0 ___ 1 

Kıevanı;- ~57-~~,-o_o _________ , 
Klevland çı. 2,05 

- Yerliyem-li-kı-c-o----

1
ı_--~~-

tohumluk 

BuğdayKıb • ısı -
" yerli 4. to ___ :ı-----ı 

Arpa 2.75 
Yulaf - 3,37-,5--

-------ı 
] I 1940 

I< ambiyo ve para 
1$ Han1<asından alınmışıır. 

Kadını biçakla ya• aladı 
E .. ki ] lamam mahallesinden Cc· 

mnl oğlu Ahmed Vartal, geçimsizlik 
yUzUnden karısı Yu.,tıf kızı Zelıha'yı 
biçakla yaralamıştır. Carih tuhılmu~, 
yaralı ha~taneye kaldırılmışhr. 

Bir kadının evine 
giren çapkın adam 
Sak17)ar mahallesinden Şerife kı-

zı Saniye'nin evine girmekten suçlu 
Keleş Ali, ikinci. asliye ceza mahke· 
si tarafından 7 ll.Y hap~c mahkum 
edılmiştir. 

Kız kaçıran adamlar 
dokuz aya mahkum 
Bahçe köyUndcn Bekir kızı Hu

riyeyi kaçırma!a teşebbusten suçlu 
Bekir o&lu İsmail ve suç Ol"tağı Tahir 
oğlu Hüseyin haklarında aiırceza 
mahkemesinde devam etmekte olan. 
duruşma sona ermi~ Ye mevkuf bu· 
lunan suçlular dokuzar ay haptc mala-
1':6.m edilmişlerdir. 
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• BUGÜNKÜPIWGRAM • 

TÜRKiYE RADYO otFOZlYON 
POST ALARJ TÜRKiYE RADYOS\..ı 

ANKARA RADYOSU 

C U M A 5- 7 - 940 
7.30 Program ve Memleket Sa· 

at ayarı 
7 .35 Mü7ik: Hafif Müzik 
8 00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - Yemek listesi 
8.20 

8,30 Müzik: Jean Sablon'un P-
lakları. 

12.30 Program ve Saat Ayarı 
12.'35 Türk Müziği 
1 '2·50 Ajans Haberleri 
13 05 Müzik : Saz eserleri 
13.20-14 00 Müzik: Senfonik Program 
18 00 Program ve Memleket saat 1 

ayarı 

18.GS Müzık : Mac ar ve Romen 
Halk Havalan (Pi ) 

18.30 Müzik: Anadolu Halk Ha-
\."alan 

18.45 Müzik: Cazband (Pı.) 

19.15 Türk Müziği 
19 45 M. mleket Saat ayarı, aians 

Haberleri 
20.00 Müzik : Fasıl Heyeti 
20.30 Konuşma 

20.50 Türk Müziği 

21.15 Konuşma 

21.30 Konuşma (Radyo Gazetesi) 
21.45 Müzik : Radyo Salon Oı · 

kestrası 

22 30 Saat ayarı ve Ajans 
~2.<l~ Müzik : Cazband 
'ı3 .25 · 23.30 Yarınki program ve Ka

panış. 

Seyhan Vilayeti Dai
mi Encümeninden : 

1 - Adana · Karataş yolunun 
6 1 600-8 030 kilometreJeri arasın 
da parça parça ye~unu 89 J met· 

relik kısmın esaslı tamiı atı keşif tu 
tarı olan ( 7876 ) lira ( 42 ) kuruş 
la açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18-7-940 tari 
bine müsadıf Perşl"mbe günü saat 
11 de Vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

3 _ - İsti yenler bu işe ait keşif. 
name ve sair evrakı görmek üzere 
Nafia Müdüılüğüne müracaat ede· 
bilirler. 

- isteklilerin ( 590 ) lira (73) 
kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işi yapabılecek iktidara ol 
duğuna dair Vilayetten ehliyet ve· 
sikaları almaluı Jazutıdır. 

30-5-10-16 12089 

İlan 
Adana belediye 

riyasetinden : 
Belediyemizde bir ıab,ta kom 

serliği münhaldir. T&liplerin kanuni 
vesikalarlyle birlikte belediye reis · 
Liğine müracaatlara. 

12106 

· Türksözü 

Serin bir salon - · Temiz bir hava 
içerisinde Mevsimin en büyük şah eserini görmek 

istiyenlere Müjde .......••... 

ASRi SiNEMADA 
Bugün Gündüz Matinesinden itibaren 

J e a n Mireille 
GABİN BALIN 

in Şaheserler eseri olan 

( Yanık Gönüller) 
AYRICA: 

Rin Tin Tin ve Eşi 

1 
1. 

~ 

JJfZDE [?U~GÔ/'{ \6112 MlLL1 ?lYA~IGO 
\?ILI;TI A\_INIZ 

' 

r ( 

Ucuz ve acele satılık Motosikletler 
Az kullanılmış lngiliz mah Tiryof marka sepetli 6 beygir .kuvvetin 

de bir adet ayni marka 3,5 beygir kuvvetinde sepetsiz bir adet bisiklet 

tertibatlı ve iki vitesli 2 2-beyglr kuvvetinde Husvaroa maı ka bir adet 
4 

ki cem'an üç adet motosiklet acele ve ucuz fiatld satılıktır. Taliplerin 
Kolordu caddesinin asfalt cadde ile birleştiği dört yol ağzındaki Bizim 
Bisikletçi Necip Ôzyazgan Ticarethane!İne müracaatları ilan olunur. 

ilan 
Seyhan vilayeti daimi 

encümeninden: 
1 - Adana - Kozan yolunun 

11 1 250 - 21 200 kilometreleri 
arasında yapılcak şosa için lazım o 

lan taşın Hamam ocaklarında ihzarı 
keşif tutarı olan (5900) lira bedel 
i!e açık eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - Eksiltme 18 7.940 tıırihine 

2101 2-6 

müsadif perşembe güı.ü saat (10) 
da vilayet daimi encümeninde ya 
pılacaktır. 

3 - fstiyenler bu işe ait keşif· 
name ve sair evrakı görmek üzere 
Nafia müdürlüğüne müracaat ede· 
bilirler. 

4 isteklilerin (442) lira (50) 
kuruşluk muvakkat trminat verme 
feri ve vilayetten t hliyet vesikası al 
maları lazımdır. 12090 

30-5-10-16 

Satılık otomobil 

T. C. 'lir e- at Bankasındaı> 

Muh mmen kıymeti ( 650 ) a re• 
yüz elli lira olan 929 model BUlt' 
marka açık binek otomobili aşağlr' 
da yazılı şartlar dairesinde peşiiı 

para ile satılacaktır. 
1 - Sa tıs 18· 7-940 Perşuıhe 

günü saat onbirde bankamtz mur
huebcsinde açık arttırma ile yap• 
lacaktır. 

2 - Taliplerin müzayedeye iş

tiraki için 17-7-94°' Çarşanba gü
nü akşamına kadar ılli liralık pe)"' 
akçasmm B2nkamız: \lcznesine yar 
tırmaları lazımdır. 

3 - Otomobil tatil günleri ha·
riç, her gün saat sekizden onikiye· 
kadar mezat salonunda f:ıulunacak •. 
tır. 

Dc1ha fazla malu na t almak ve"" 
müz::ayede şartmmesini görmek is 
tiyen!erin saat sekizden on ikiye· 
kadar bankamız muhasebesine mü.Ol 
racaatları ilan olunur. 

5-9-14-18 

llan 
Toprak mahrnlleri ofisinin Cey

handaki muhtelif depolarında mev
cut ve ileride depo edilecek yulaf 
arpa, buğdaylannın dtpoludrn is
tasyona nakil ve vagona t;.hmil iş~ 
leri on beş gün müddetle münaka
saya çıkarı~mıştır. 

lhaltsi ı2-7-94Q tarihinde 
Ceyhan ai ınsı merkezinde yapıla

cağından talip olanların tafsilat al· 
mak ve şartnamesini görmek üze· 
re toprak mahsulleri ofisi Adana 
ve Ceyhan ajanslarına müracaat. 
etmeleri ilan olur.ur. 
ld08 5-6-'2 

İlan 

Kiralık evler 

Seyhan kız,lay· 

merkezinden : 

Muhtelif semtlerde felaketzed~ 
lerdrn boş kalan evler vardır. TeŞ> 

rinsani başına kadar kiraya verile
' cektir. Merkezimize müracaat edil

mes1. 
5- 6,... 7. 12107 

Bu 
Nöbetçi 
Kalekapısı 

M. Rifat 

gece 
eczahane 
yanında 

eczahaııesidir 

Umumi neşriyat müdürü 

Mactd Güçlü 
Adana Türk Sözü Matbaastı 


