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Sahibi ve B'as'muharriri 
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da ·- r Pazartesi 
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Başvekilimiz umumi vaziyet Almanya ileltalya 
hakkında bir konuşma yaptı Franı;o ve lngiltereye müş . 

tereklbir sulh teklif inde 
Dünyanın bu buhranlı zamanında vatandaş· bulunacaklarmış/ 
farı hükumete yardıma davet eden Sayııı Italya, sulh akdi ve bu sulhta kendisine 

ReL.tı·k Sagdam dı·gor kr~.· bir pay verilmesi hakkında müttefiklere 
J bir ültimatom verecek ve bu ültima 

c'fiirk vatanının havasını bulandsrmak istiyenlere karşı hassas 
bulunuyoruz. Radyolanu neşriyaıtına ve bunlardan mülhem pro
~agandalara kulak vermeyiniz. En ufak bir taşkınlık derhal ve en 
'ğır bir şekilde cezalandırılacaktır.Fena propagandalara karşı rnilli 

iman ve birlik en kuvv~tıi silahtır. Bugün harp hariciyiz 
ve öyle kalmak isteriz. Fakat dı:;arıda mütemadiyen artan 

hazarlıkların kime müteveccih olduğu belli değildir-

toın kabul t-dilmezse Almanya ile birlik
te hat be girecekmiş! 

Nevyork 2 A.A. - Va- bul ve tasvib eylemiştir. 
şiııgtonda iyi haber alan me "İtalya, geçen büyük harp 
hafilden sızdığına göre, Al- te müttefiklerin zaferi kazan 
manya, Flanderin işgalini ta· ması için 100 bin evladını 
~amlar tamamlamaz İtalya kaybetmiş olmasına rağmen 
ıle birlikte mütttefiklere mü* sulh masasında aldatımış, 
terek bir sulh teklifi yapa- Meşru metalibatı nazarı i-
cetktı~. .. tibare alınmamıştır. Bugün· 

Dığer taraftan İtalya hu- kü deniz kontrolü de İtalya 
k~meti müttefiklere ayrıc~ için tahammül edilmez bir 
bır ültimato.ıı vererek tekhf v 1 k k'I · l 
d ·ı lh k b ı d'I d' agır ı tuş · ı edıyor . talyan e ı en su a u e ı me ı· . . . 

kd. d AI ·ı b' 1.k mılletı meşru metalıbatını ta ır e manya ı e ır ı . . . 
te b.ılrbe gireceğini ve sulh tatmm ıçın pek yakında ha· 
sahasında İtalyan metaıibata re kete. g~~meğe . hazır ola;ak 
nın da nazarı itibare ah a Musohnının emrınd ~ oldugunu nm .1A d' 
sını istiyecektir. 1 an e ıyo~ .,, • 

Amerikan mehafili, müt- Musolını yarın be 
tefklerin mağlubiyeti: yanatta bulunacak 
demek olan böyle bir sulhun ijern 2 A A.- Romadan 
Fransa ve lng\ltere tc.rahn- _gelen haberlere:&"öre, Nazır· 
dan kabulünü imkansız gör · lar Mecıisi yarın Musolininin 
mektedir . riyasetinde toplanarak ·.bey· 

Alman Ajansı ne nelmilel durum ve İtalyanın 
alacağı vaziyet hakkında Mu 

diyor ? solini tarafından yapılacak 
Roma 2 A.A. - Alman beyanatı dinliyecektir. Roma 

Ajansı bildiriyor: Faşist Mt:c da dolaşan şayialara göre, 
lisi dün toplanmış ve şu beya bu toplantıdan sonra İtalyanın 
natı alkışlar antsında ka vaziyeti belli olacaktır . 

EN SON DAKiKA 

ltalya meğer llere
leri istiyormuş?! 

Korsika, Tunus, Cebelütta
rık ve Süııegş ka11alı ltal

gaga verilmeli imiş!! 
ltalyanın harbe girmesi çok yakın, fa· 

kat tarihi beıli değil! 
Roma 3 A . A. - Kont Ciyanonuıı naşiri efkarı olan 

" T elgrafo ., gazetesinin mi.ıdürü Ansaldo, dün akşam 
radyo ile ltalyan lntaatına hitaben bir nutuk söylemiş v~ 
dt!mİştir ki : 

ltalyamn talepleri şunlardır : 
Tunus, Korsika, CebelüHarik veSüveyş kanalı. Süveyş 

kanalı çok pahah bir geçittir. Tunus Korsika Cebelütta· 
rik ve Süveyş İtalya ya miiteveccih ~skeri hedeflerdir. 
Bu üsler ortadan kalmaklıdır.ltalya her ne pahasına olur 
sıı olsun Akdenizde serbestii h.trekata sahip olmalıdır.Ta· 
leplerimizin isafını dosttan ve tesadüften bt"klemek gülünç 
olur ,, 

Diğer taraftan İtalyan gazetel'!rİ de şu mutaleayı yü· 
rütüyorlar:İtalyanın harbe girmesi ~ok yakın olmakla benber 
Pariste tahmin edildıği gibi 4 haziranda değildir. Harp 

vuku bulacaktır, fakat düşmanlarımız tarihini keşfedemezler. ,, 
Paris 3 (a.a.) - Fransız matbuatı, Musolini ve mÜşllvir· 

!erinin, medeniyeti yıkmak için harbe girn:esini çok garip 
bulmakta ve Musoliniııin son kararını beklemektedir. '.:;a
zetelerin ~üta~easma göre İtalya mutlaka harbe girece1{, 
hem d~ ~uttefıkler •!eyhine çarpışacaktır . İtalyanlarm ge· 
çen buyuk harpte sılah ark~daşlarına silah sıkac,.klarım 
görmekle Fransanıo tee~sür duyacatını yazıyorlar , 
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Çağlıyanlar bölgesinden : 

Garson •• 
Masadan masaya uçarken, adeta, parmaklan üstünde 

dolaşan temiz, titiz, terbiyeli ve becerikli bir garson Clur· 
madan ve dinlenmeden tabak değiştiriyor, su getiriyor, 
kibrit yaklyor ve dlşarıdan aldırtmak İlitediğiniz şeyleri, 
kendi alışınızdan daha ucuzuna mal etmek suretile. ı;reti· 
rip önünüze koyuyor ve çatal değiştirerek gözlerinizm ıçı

ne bakan ve gülümseyen gözlerile sanki 
Başka emriniz daha vnr mı '? 

Demek istiyor . 

YENIGON 

Sosyete Endüstriel Dezüil o Levan 

Hava kampı- " ark yağlarıŞirketi sanai-
na rağbet yesi Ano:ıim Şirketinden 

gösterelim / -Fevkalade Hflyeti Umumiye içtimaı -
ilmi, fenni, iyiliği, kötü· Ticaret kanununun 385 ve buıü hakkında karar ittihazı. 

lüğü, güzelliği, çirkrnliği, her 3B6 ncı maddelerine tevfikan Ticaret kanununun 365 ncİ 
şeyi doğduğu y~rden alarak Şark Yağları Şirketi Sınai· maddesi mucibince her his· 
başka yerlere götüren iıısan, yesi Anonim Şırketi hısse<lar sedar, yalnız bir hisseye ına 
bu günde senelerdenberi sır· ları 28, Haziran 940 tarihi· lik olsa bile fevkaladt- heyeti 
tına yüklenip şuraya buraya ne müsadif cuma günu saat u.numiyede hazır bulunabile· 
sirayet ettirerek t. gezdirdiği 10 da Şirketin mnke:ıi olan ctk ve sahibi bulunduğu his 

Gün aşm : 

s 

Bütün bir alış veriş aleminde vatandaşlarımızca her 
halde keşfedilmesi lazım gelen bir sır varJır ki : Güler 

harp denen canavarı havala- İskenderunda fabrikanın Mü se adedince mutlak surette 
ra çıkardı. Hem de kat kat diriyet binasında fevkalade ola ve bila kayıt ve şart rP.y sa 
azgııılaştırarak ! rak içJimaa davet olunurlar. hibi olacaktır. fjni 

Artık kara ve denizleri Her hissedar kendisini teın yüz, tatlı dıl, aldatmıyan temiz yürek ve gücendirmiyen 
iyi hizmet kelimelerile hülasJ edilebilir. 
Unutmıyahm ki garson veya çırak demek herhangi 

bir mağazanın veya herhangi bir alış veriş kurumunun 
mühresi değildir ve .Türk gencini, hayat ve geçim , yo -
tunda her işin üstesinden gelecek kabiliyetlidir. Yeter ki 
onu yetiştirmek zahmetinden kendimizi esirg~miyelim. 

Valimiz hasta 
Valimiz Sökmensün üç 

t gündenberi şidde'li b:r ıwzle 
ve yorgunlukıaıı ha tadır. 
Doktorlar k ndisine hir müJ 
det içiu kati bir ıstirahat 

tavsİy'•";;İ ıJ.: buluı n ış' lrdır 

Sayın valimize tez rn~lık di 
leriz. 

Dünkü sıcak 
Hararet ]7 derece 

yi buldu 
Fvvelki gıin ba~lıyaıı sıcal 

dal HSI duıı daha çok artmış 
ve hararet der cesi gölge· 
de 17 dert'ceyi bu!r.ıuştur. 

S<'ıı ·lcrd ·ııucri görü!ıniyM 
lrn sıcaktan bunalan halk bi
r.ı.l ., ·rinl,..mek için dün mü· 

M. YELTEPE 

Sovyetler 
Isveçle nasıl bir mua

hede yapmak 
istiyorlar? 

Moskova 2 (a.a.)-Sovyet 
hükumeti ile lıveç arasında 
bir ticaret muahedesi akdi için 
yapılmakta olan müzaketeler 
oldukça ağırlaşmıştır. Sovyet· 
ler birliği lsveç hükumetinden 
tanklara knrşı kullanılan son 
sistem tophır istemektedir. 
Haibu'<i bugünkü b"ynelmild 
vazi)·ette lsveç hükumeti Sov· 
yellere top verecek vaziyette 
değildir. İsveçliler, Sovyet 
metalibahoa karşı, milli mü
dafaalarını kuvvetlendircbil· 
mek için 150 bin ton petrol 
koparmağa Ç·ılışıyorlar. 

tema Jıyen ve akın halinde ~=.:=~~~~~~~~~~ı 

su başlnnn.ı ve mesire As/ at gol yc.p 
yerinine t a ş ı n ı p dur· 
muşlardır. DLiıı biıhussa Har· tırılacak 
biye ve Şoğuksu gibi nisbe· 
ten serin ve yakın olun ın sirt! 
yerlerı iıısan kaldbatığil.! dc
lup t .. şm kta iJi. 

Esrarkeşler 
Meydan malıallesınden şo· 

f ör Ali ~t·n ve ayni rn&hal· 
leden Abdo oğlu hammal Ha 
lıl Gullü Bayram oğlu ham· 
mal Sabri ve karısı, esrar 
satını ) iı zimden oral:ıruıda 

münazaa çıkmış ve lıammal 
Alı Güll•J şofoı Ar Şt>ııi yü 
i'tındNı hıç<dchı yaralamıştır. 

Esrar !; ı .nuktcııı suçlu oları 
Sübri Vt' Lırısı Ayuşuıı t::Vİn 

c.le uı a~lıı ma yapılarak bit nıik 
tar esrar t'le gt:çirilmiştir. 

Suı;lul,ır ı·vraklerıl .. birlikte 
adliyeye sevk edılmişlerdir. 

Kudiiste 

Hatay Vilayetinden: 
1 - Vilayet yollarının muh 

telif Kilometrelerinde (250000 
m2)bir kat a .. f alt kaplama ve 
yine (15000) m 2) btokajh şo
sa inşaatı ile iki kat asfalt 
kaplama ve Antakya, İsken
derun, Kırıkhan şehir1eri da· 
bilinde (40610 m 2) şosa in· 
şaatı ile üç kat asfalt kapla
ma işi kap&lı zarf usulile mü 
nakasaya konu1mu~tur. 

2 - Eksiltme 20 Haıiran 
940 Perşembe günü saat 15 
le Antakya Nafıa müdürlüğü 
odasında müteşekkil komis· 
yoncn yapılacaktır. 

3 - İsteyenler fenni ve hu 
susi şartnamelerle- evrakı keş 
fiyeyi (468) kuruş bedel mu• 
kabilinde Nafıa Müdürlüğünde 
alabilirler. 

4 - Bu işin keıif bedeli 
{Doksan üç bin altı yüz kırk 
bir lira) (seksen bir) kuruş-

l hk l Müzakere rüznamesi· ·1 tt" b"l kt. ÇCVre iyen beton İsti am ar, Si e ıre ~ ece ır. 
7,7,940 tarih V.! 3713 savı 1 t• d 1 çelik tabyalar onun kuş ba· J ç ıma a esa eten veya ve· 

h kanunun 1 inci madd .. sı· k~ l h b kışı bakan gözlerinin altmda '" a eten azır ulunmak isti· 
adeta manasız taş yığınların- ddaletıle Şirketimiz esr.s mu yenler. sa bibi bulundukları 

kavelenamenin 866 numaralı h" I · · d b h f dan, çürük teneke parçaların· ısse erı ıçtiına an ir a ta 
dan •başka bir kıymet taşımaz kan~nun 3,_ün~ü maddesine evvel şirketin merkezine tev 
oldular. Muhafaza ettikleri ,tevfıkan Turkıye kanunlarına di eylemek mecburiyetinde· 

• ~ntihak ~t~ir.ilmesi lüzumuna da1 dirler. · 
toprakların hali, tıpkı kapı -
ları kapalı, fakat damları yı· 
k&k evlerin akıbetine döndü! 

ır Meclısı ıdare raporunun 1 Mali müesseseler tarafın· 
okunm~sı v~ .esas muk~vde· t dan vnilen tevdi vesikaları 
namenm. ta~ılı veya yem .?HŞ· } hisselP.rin şirkete tevdii m a• 

Evinin damı olmıyan nasıl tan tanzımı hakkında muza kamına kaim o!arak ve 0 hü 
rahat ve vuzuhla dört duva· k · h ) 
rın arasında oturamazsa, gök 
!erini açık bırakan milletler 
de ayni rahatsızlık içerisin
de binbir müşküle boyun 
eğerek hudutları ortasında 
o vaziyette kalırlar. 

Kanımız pahasına elde 
edilmiş olaıı istiklali, bu mü· 
nasebetle kazanılan hurri -
yeti kaybetmemek, dalgala -
nan bayrağı devirtmemek 
için yapılacak yegane çare, 
gökleri de yerler gibi çelik 
terle kaplamaktır. Çünkü te 
peden gelen tehlike: yerdeP 
gelenden daha çok tesirhdir. 
C a n a v a r ı n üflediği 

zehir, fırlattığı ateş, attığı 

bomba toprağın üstünde ya
şıyanları, toprağın içerisiııt" 

sokarak yepyeni bir karışım 
meydana getirebiliyor. 

Onun için biz <le her 
cepheden Hava kurumumuza 
yardım ederek göklere yük
selelim, cc.navarı canavarlık 

ettiği yerde kartallaşarak le· 
peliyelim. Tıpkı yerde ars · 
)an kesilip yaptığımız gibi ! 

Gençler ! lskenderunda 
kurulacak olan hava kampı· 
na hazırlanın. Biz, ( kahra · 
manca çarpışmak, hürriyet~ 

siz ~yaşamaktansa şert:fle öı
mek ) düsturuna bağh olan 
kahraman bir milletiz. 

Dedelerimizin her şeyle· 
rini feda edt-rek kazandıkla· 
rı ve muhafaza ettikleri bu 
toprakları, siz de havanın 
terkibindeki faydalı g-azlar 
gibi göklere çık :\rak son -
suzluklara kadar koruyun ve 
bu fırsattan istifadeye koşun! 

SEZER 

ere ıcrası ve azır anan esas küm de tutulacaktır 
mukavelename prC'jesinin ka Meclisi 'idare 

SOSYETE ENDÜSTRlEL DEZÜlL O LC:V ~N 
1Şar k Yağları Şirketi sanaiyesiAnonimŞirR:eti• ' 

- Hissedarlara ilan - ~ 
Ticaret kanununun 361 incCI renin ibrası. 

~addesine tevfikan şirketin 3 ·-Bir mürakip tayini ve 
hıssedarları geit!cek haziran ücretinin tesbiti. 
ayının 28 inci cuma günü 4 - Meclisi idarenin yeni 

' saat 9 da Şirketin merke;.ı den tayini ve huzur hakları· 
bulunarı İskenderunda fahri· nm tesbiti. 
kanm miıdiriyet binasında Hissedarlardan işbu içt'ınad• 
:.ureti .adiyede toplanmağa hazır bulunmağı arzu edenlerdıJ 
davet olunurlar. buliye varakalarını alabilmek 

_RUZNAME_ için toplantı günü'nden ıiakal 
bir hafta evvel hamil olduk ~ 

1 - Meclısi idare ve hisap ~~, 
komiserinin rnporlarının o· ları hisse senedatını veyahut t~ 
k 

st>nedatm tevdi «::dilmiş oldll 
unması. v Hb . b 
2 'J 

939 
. b" ~ .

1 

gunu mu eyyın anka şaha· 
-;:-- .. senesı ılançosı detnamesini Şirketin merke 

le kar ve zarar hesabının zine tevdi e I I . "kt"•• 
t tk.k l d"k"I 1· . "d yeme crı ı ı .. 
e ı ve as ı ı e mec ıo;ı ı d eder. Me IiRi lldart 

llilliiJiliııliilllıiiiilıiıılıiıılillliiıliilıiiilli•• 

ilan 
~ - ~şa.ğıda cins ve miktarile muhammen bedel ve 

~ıktttrıle ı~ale şekilleri yazılı erzakın Hataydaki seyyar 
ıandarma pıyade alayı ihtiyacı için ayrı,ayrı m5nakasaya 
konulmuştur. 

2 - lhale5 Hazi~an 940 ÇdrŞ11mba günü saat 15tfl An· 
tak ya kışlasıncla seyyar jandarma piyade r alayı satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Taliple~in şarttıamele• 
!eri görmek~ içi~ı. her gü~ alay levazım müdürlüğüne ve 
ıhaleye ıştı,ak ıçın yevmı ıııezkiirda ihaleden bir ·nat 
evvel vesaikle birlikte satın alma komisyonun: müra· 
caatları ,Jan olunur. l)q 

Mıktan Muhammen bedeli Muvakkat t~minat açı~ ~~ 
Cins Kilo lira Kr. Lira Kr. eksittrf'le ~.' 

Yaş sebze 16500 .. 825 61 88 ,, ~~ 
Kuru soğan 2000 90 6 75 ,, ~I'. 
Pirinç 3200 800 5 60 V~ 
Patates 11000 825 61 88 '' •iıt 
Mı.rcimek 3700 444 33 30 '' ~ 
Zeytin danesi 2864 601 45 ı ı ~ l~ 

. Zeytin yağı 680 292 40 21 93 ~ 
Kırmızı biber 135 67 50 • 5 6 '' tu 
Slça 400 66 4 85 :: ~ 
Nohut 3630 324 24 30 ,, 
Kuru üzüm 720. 64 48 4 84 : ,. 

Y aban cı r2.dyo din tur. 
lemek yasak edildi 5 Muvakkat teminat uygun olarak huzırlıyacak 

(beş bin dokuz yüz otuz iki) . teklif mektuplarının ve bun· 

Peynir 1280 384 28 80 ,, 

Kudüs 2 A.A.. • Yalan lira (dokuz) kuruştur.. • larla birlikte teminat mektup 
yanlış lıab •rlerle muayyen 6 - Taliplerin ihaleden veya makbuzlarmı ve ticaret 
bir gaye takıp ed(·ıı ecnebi en az sekiz gün evvel bu işe odası vesikasını ihale günü 
radyolarınrn neşriyatının umu benzer inşaatı başardıklarına nat 14 e kadar komisyon 
mi mahallerde dinlenmesi ya- dair evrakı müsbitelerile bir riyasetine makbuz mukabilin 
snk edilmiş ve umumi yer· liktı• Vilayele müracaat ede· de vereceklerdir. 
lt>r.:leki radyo alıcı makinelerj rek alacakları ehliyet vesi- Postada olan gecikmeler 
kaldırılmıştır. 1 kasını (2490) syıl kanuna kabu edilmez. 

K yıp Şahad tname 
1322 senesinde Antakya 

Riiştiyesind~n aldığım şaha
detnameyi kaybettim Yellisi· 
ni alacağımJan eskisinin hük 
mü yoktur. 

Hüseyin oğlu 
Ethem 

Gündüzde , ttı 
Şahaser iki film Mister M0f ~ 
nun yemini ve Dik Mhfelde ı, 
Firsatı kaçırmayınız! __;J ı, 
1==~~~~~~~~$-~111"'. d 

Neşriyat Müdüru 
Selim ÇELENK _,r 

C.H .P .Matbaasında baılOlll!' 


