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1-fitler-Musolini buluştu; lngilizler,"Sonuna ka
'lllh şartları görüşülüyor dar harbederiz,,diyor 
'-lı~Ordeauk: 17 a· a. - Fransız vaziyeti tetkik için, derhal Reisicum· LQNDRADAKl 1\ 'QKTAIN AZAR 
~btu:ru h~yetinin, Reisicumhur B. bur 8. Lebrun'un riyasetinie ilk top ı · . 
~lllıd n rıyasetin de yaplığı top· lantısını yapmıştır. 
'-0.h a~ ıonra, çık anlan tebliğ, bv Fransız radyosu Spikeri, bu teb· Londra: 17 (Royter) - lngiltere· 

nin sabık Berlin elçisi Henderson bir 
nutuk söyliyerek, Almanyamn önü-

~ilırı ransız radyosu tarafından neı· liği verdikten sonra, Petain hükame· 
ektedir· ( Gerisi UçUncU ~ahifede ) 

Sıı tebı· · 
8 ığın metni şudur: 

1 U&.": tlttifı ~unkü şeraitte, B. Reynaud'nun 
,. Ute • 
ti~Onı rıne, nazırlar heyeti Frar.sa 

li..· Clin'ın ·11 • - r·k l -·qı la mı etın muıte ı ıuı me-
·~'*ltai''~an YÜkstk bir şahsiyete ve· 
~Uct . ara11nda bulunmuştur. Bunun 
tt ~,~.'ilde, B· Reynaud, ıci~kumhu· 
t11ıı, L ne h•!ir .. sını wrmi~lir. B. L"b· 
" uu . . 
t•\i~ L!•lıfavı oiklc edtn ~·atarper· b' 'lig • • 

• UJry; k '~atını övınuş ve yenı ka· 
'; l!ı Otnııığa derhal rnıııeşal pela· 

'oı"r . . R .. ••nı11 ı,r. 
U Cİ•icumhur B. Lebrun, bu ru 
~ C şimdiye kadar hiçb r Fuınsı't 
ı"1tt adamının ~ üklemediği kadar 
,, bir mesuliyet al'llak sureti ile va· 
~:karşı tam sedakatini bir kere 

""~ .. is bat eden mareşal Petain 'e le· 
Ur etmiştir. 

ttııı.'r' eni kabine şu suretle teşekkül 
'~lir 

~İtı~aş~·ekil .•...•• mareşal Pe· 

\j 'Devlet nazırı ve başvekil muavi· 
· ~: Cemille Chautemps 

~I Vıllr müdafaa namı . • • Gene· 
A cygand 
"'dli N F . t • Lı Ye azırı . • . . • remıcour 

t'_ •ı•rb· G ~I ıyc nazırı . • • • . eneral 
8()1"1 

~, liarp ve ticaret donanmosı nazı· 
~ • Amiral Darlan 

t\t •va nazırı •.•.• General Pu· 

t. liarici p 1 B ~irı. ye naıın • • • • au au· 

Dab·ı· 
l_ ~al' 1 ıye nazırı . • . • Pommaret 
~lh·u~Ye ve Ticaret nazırı ....• 

li~ lt't 
l.

11
' 1emlekeler nazırı ••• Riviere 

"'ııan t ~af· 1 nazırı ...• Rigueaud 
~ ııt Ve - k J. "-rd muna a at nazın •••• 

~ıtaat . 
iş Ve ıaşc nazırı •• Chicheıy 

'- ~•'<~aıırı • • . • • • • . Fevrier 
lıt, tnut a bler ve Fransız aileıi 
fi,~~ck Ybarnegııray 
~lıh .alet müsteşarı • • Alıbert 

'ıtt t.,11,:c·rl;r müsteşarı ... Schumana 
~~tuı Şal etain hükumeti, kuru· 

l illa;,,, aıııkeri ve diblomatik 

~ .. , "tkilı . h . d .. 
h. erı eyetı un 
lt • 

~~~'a· 1Çtima yaptı 
~~~~eti. ~7 ~Hususi) - icra Ve· 

lirı.cte ugun Başvekil Saydamın 
toplanmıştır. 

Londra : t 7 ( Roytcr ) - Londra siyasi m:ıhafili bir kominikc neş· 

retmi~tir. Bunda ucumle şiiyle denmektedir : - •: Memleketler tanklnrla 
istila edilebilir. Faknt tnnklarln idare edileme7.. Asil Frnu:;ız milletinin ba
şına gelenler bizi çok mUtees.,ir rtmiştir. Şimdi dunya hurri_yetini mudafaa 
İçin yalnız kaldık. Fal..at kati <zafl re kadar ıtıUcadeleye 8evam cdcce~iz • 

• 
Londra : 17 ( Roytcr )- Sov.vet kıtalar,l E"Stonya ,..e Litvııny:ı hudut· 

larını geçtiler. Ve Pıgay:ı girdiler . Oi!er braft:ın Soıryet ordusu 2000 
tanktan mUteşekkil motorize kıt:ılar.ile Alman hududana gclmi1lcrdir. Butun 
Lil:vnnyadaki stratrjik fchirlcr işgal edilmiştir . Son beynelmilel vazivet 
dolnytsile Şark~ Avrupnd:ı ~tatukonun muhnt'aza~ı için Sovyet ordusu bUtiln 
tedbirleri almıştır . 

* .. 
Ya~ington : 1 İ ( Radyo )- Eski Fransız Ba~vekili Pol Rc,yuonun Aıne· 

rikayn gelmekte oldu~u haber verilmektedir. 
• 

Londra : 17 ( Royter )- Yanında Kont Ciyano olduğu halde Mu~o· 
lini saat 20,:10 da Romayı terke tmiştir . 

............................ _ .................. .. 
Akdenizde muharebe 
mevzii şekilde devamda 
logiliı.ler, bazı İtalyan üslerini dün şiddetle 
bombardıman ettiklerini haber verm~ktecHrler 

Londra : 17 (a a.) - Reutcr: 

OUşmnn, Salı sabahından beri, 
.Malta Uzerine 25 kadar ha va akını 

yapmıştır. Dun yapılan iki hucum es· 
nasında, bir çok kaya pnrçacıının duş· 

mesi Uzerine bir sivil olmuş, Uç sivil 
aralanmıştır. Maddi hasar yoktur. 

y Malta umumi vali muavini, Rad· 
yoda söyledigi bir nutukta, halkın 
eı:saretini ve soğuk kanlılığını ö\•mUş· 

tur. 
Londra: 17 (Royter) - ltalyanın 

T b k hava üslerine lngilizler şiddet-
a ru b·ıd· . 

li hava akınları yaptıklarım ı ırıyor-

Jar. -h· t d 1 b Benzin ve mu ımma epo arı er· 

hava edilmiştir. . 
Libyadaki kamplarda şıddeUe bom 

bardıman edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinde 

Ankara: 17 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Büyük Millet Meclisi bugün 
toplanarak, Türkiye • Suriye dostluk 
ve komşuluk muahedesi bazı nokta
larının değişmesine dair notalar ür.e· 
rine tanzim edilen layiha tetkik edil
miştir. Meclis Çarşanba günü topla
nacaktır. 

Amerika mal çekiyor 

lzmir 17 a.a. - Dün limanımıza 
bir Amerikan vapuru gelmiştir. Va· 
pur Amerika için mühim miktarda 
tütün ve diğer bazı maddeler yükle· 
mektedir. 

müzdeki ay içinde muhakkak surette 
lngiltereye saldıracağını anlatmış ve 
halkı silahlanmağa ve hazır bulunma· 
~a ve davet etmiştir. Henderson şun
ları ilave etmiştir: 

lngiltere mağlup olmadıkça Al
manya hiç birşeyi kazanamaz. lngil-
tere ise bu mücadeleye devam ede
C'ektir. 

Londra: 17 - Londra selahiyet
li mahafili bu akşam neşrettikleri bir 
deklarasyon ile lngilterenin harbe de· 
vam kararını bildirmişlerdir. Bu dek• 
larasyonda şöyle denilmt!ktedir: 

Böyle bir zamanda pek tabiidir 
ki, sulh teklifi şayiaları, müzakere gü
rültüleri ortaya çikabilir. Büyük Bri· 
tanya hükumeti harbe sonuna kadar 
devam etmeğc karar vermiştir. 

Fransanın karadaki mukavemeti 
tamamen tehlikeye düşebilir. Fakat 
Fransa lngiltereden sonra Avrupanın 
en kU\ vetli donanmasına mdiktir: 

Almanya ise ilerisini görmeden 
bugünkü menbaalarını israf etmektedir • 
Almanyanın bu varlıklaı ı bugün ta-
mamen tükenmiş değilse de muvaf
fakiyet şarısları iki üç nisbetinde a
zalmıştır. 

Müttefik donanmalar Almanların 
denizlere açılmasına mani olabileceği 
gibi İtalyanın da deniz aşıı ı bütün 
memleketlerle muvasalasını kesebile · 
cek vaziyetiedirler. 

Amerikanın yapmakta olduğu 
yardım günden güne artmaktadır. 

İngiliz silahları ve kıtt'alıırı mat• 
tası} Fran!ıızlaran yaaınd& yer almak· 
tadır. İngiltere tarihinde görulınemiş, 
bir §ekilde birçok kimseler yenidea 
~ilah altana alınmıştır. lngiltercnim 
tay,rare ve mUhimmat ve silah ima
latı da artmaktadır. Butun bunla .... 
mUc:ıdeleye devam seheplerimizi ifa· 
de etmektedir. 

Deklarnsyon şu sözlerle nibaye~ 
bulmaktadır: 

İngiltere hukQ.mdi dtışmanlarıoın 
maglfrbiyetini temin ehnege muvaffak 
oluncaya kndar mU.:adelesine deTam. 
ebneğe kıırar vermiştir. 

Britanya hukuınetinin her ney&. 
malolursa olsun kati zafere kadar· 
harbe devam kararı bUtun millet ta·· 
rafından tasviv olunmaktadır. 
TE.KRARLIYORUZ HARBE DEVAM 

Londra: 17 (Royter) - Dün ya-
pılan beyanatı selahiyattar mahafil bu
günde tekrarlamak ve ezcümle şöyle 
deme\.; tedir: 

Polonya, Çekoslovakya, Norveç 

ı 
gibi, Fransız milleti, Fransız ordusu 
daha fazla tahammül gösterebilirdi. 
Bu vaziyetten sor.ra da ~unu aı lah

rızki İngiltere harbe devam edecektir ... 
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Sanifr: 2 

Yeni usullerle 
çeltik ekimi 

• 
Bir çeltik mUtehassısı

nın fikrine göre, yeni usul 

tahtında pirinç ziraati hal· 
kın sıhhatini tehdit etme

Yor • 
,., _____ _ 

lçel, Seyhan, 1 latay, Antep. ~'\la· 
raş, Malatya, Diyarbakır, Elazıg. Ur
fa ve ı\\nrdin vilayetleri Çeltik mU· 
tebassuı Bay Harun Onuk'la dun 
konuşan bir arkadaşımız, çeltik zeı-'i-
yatı Hl40 ekim vaziyeti hakkında et· 
raflı izahat almıştır . Bay Harun 
Onuk'un bu izı.hatın1 okuyucularımı 
2a veriyoruz : 

" Cenup vilayetlerinde yaptığım 
çeltik mıntık.alarınd:ı 1940 ekim yılı 
için biı- çok mUı-acaıülar vaki oldu. 
l3u mUracaatların bazıları 303!J sa
yılı çeltik ekim kanun ve talimatnıı-
mesine uygun sahalar gösterilmedigi 
için mahalll çeltik komisyonlarınca 

"t'e kanunun 17 inci maddesiyle me· 
.zuniyet vermeğe salahiyettar Ziraat 
ve Sıhlı:ıt vckaletlerince, bilhassa 
cki:J> zamanından evvel her iki veka
let adına mahalline gönderilen tetkik 
hey'etinin rapodarıoa mUsteniden me: 
zuııiyet verilememiştir. l\lutebaki 
mUracaatlnı- kanun çerçevec;i içinde 
izin almışlardır. 

l\lıııtıkaruız dahilinde en fazla 
çeltik ekımi birinci derecede Antep 
vilayetinin Pazaı-cık ve lslahiye ka
zaları, ikinci derecede Hatay \'ilaye· 
ti, UçUncU derecede de Diyarbakır 
ve ~\laraştıı-. 

Seyhan Vilayetinde bu yıl Bah
çe, Osmaniye ve Ceyhan kazalarında 
çeltik ekilmektediı-. Bahçe kazasıoda 
ı::rno, Üsm:ıniyede 2:!U5, Ceyhanda 
2270 dekar çeltik zer'iyatı yapılmak
tadır. 

Bu miktar geçen senelere nazaran 
daha azdır. Ekilen sahaların heyeti 
umumiyesi 60 dekarı hariç olmak ü-
zere kesik sulamaya tabi tutulmaktadır. 
Bu tenakusun sebebi, sermayedar çel· 
tik ekicilerinin kısmı azamının Hatay 
vilayetinde ve fslahiyede daha müna
sıb ve müsait arazi ve bol su bul-
duklarından Hataya gitmeleri netice· 
sidir. 

Tohum atma keyfiyeti tamamlan
mışbr. Çeltik nebatının neşvüneması 
son derece mükemmeldir. 

Nebat kardeslemeğe başlamıştır. 
zeriyat noksanlığını bol mahsulun te· 

- lafi edeceği ümit edilebilir. Bahçe, 
Osmaniye ve Ceyhan kazalannda ya· 
pılan ekimin kontrolü için mahalline 
gideceğim. 

Ziraat teşkilatımızla Sıtma müca-
• dele teşkilatı çeltik ekilen sahaları sı· 
kı kontrol altında bulundurmaktadır· 
lar. Bu itibarla çiftçiye mühim iktisa· 

Hakiki çiftçinin malı 
ve Ofisin tedbirleri 
Alım 

. . 
esaslara 

• f. 

Büyük Atletiziın ~ 
sabakalarının s0 ı 

Pazar gUnU şehir stadJ'0~ 
yapılan Atlatiı:m mUsııbakalat' ftl• '. 
bir muvaffakiyetle başarıl111•fkofıh 
ke-k lisesi, Erkek ögretme~ 05~ ~ Toprak Ofisinin şehrimize gön- Mensucat fabrikası, Demır ~ 

dermiş olduğu teşkilat, Arpa ve Yu- Zehı·rıı· Gaz Seyhan spor atletlerinin teıııi~~ 

satım ışı sağlam bağlanıyor 

laf mübayaasına hararetle devam et- leri ,iyi dereceler' esuen te~" ıij 
mektedir. Jd biı- mahiyet arzeden bu ınU~•11 

Üç gün zarfında yapılan müba- kursu açı 1 rın ileri~i hakkında bize uaııt ~ 
yaat yekCnJ 15) bin kilo) u geçmiştir. miştir. ,.r.n r. 

Ofis ilk önce müstahsilin malını Dunden itibaren şehrimizde ze· OO "00 400 ı-oo 31.JV"' 
1 , .... ' 'i) 1 d~-almakta olduğundan müstahsil olanla- hirli gazlar, harp cerrahisi, sari ve mefre koşularla, tek ve uç " 'k 

rın müstahsil olub olmadıklarının tes- salgın ha-;talıklaı- kuı-su açılmış bu- d' k il t 111• f rama, cirit, ıs , gU e a ' "' 
biti işiyle ciddiyetle alakadar olun· lunmaktadıı- . Cumartec;i ''e pazar X OO b k ,tir 

atlama ve 4 1 ayra Y h maktadır. Bu işi yoluna koymak Ü· gunlerinden başka diğer gunlerde Be-
zere Valimiz Bay Faı·k U .. stu" n'u"n riya- celeri çok iyidir. '.c+ 

den Teı-biyesi binasında ders gören b k l d ~fı pıJ ~ 
setinde toplanan Ziraat Odası ve çif· Bu mUsa a a ar a • 1 l• 

kurs tal..:beleri diş doktoru, eczacı, b · 17 "''rı çiler Birliği heyetleri alım işini sağlam Erkek lisesi irine•, pu l /. 
kimyager, sıhhat memurları, hemşiı-e 'k · 14 an' esaslara baX-la.r ışlardır. li men~ucat ı incı, puv ı. 

6 ve ebelerden mUrek1'.eptir. Kur~. sıh· l E 1't" ~ 
Haber aldımmıza o-öre, iki araba· spor UçUncU, 8 puvan a 'r ıı 

ıs• 6 hat .MuJurUmUz Bay Kemal lkizer'in d ,.ıı ya kadar vesikasız mal alınacak, bu lim mektebi dör Uncu 2 pu\I' v 
nezareti altındadıı-. ık l 1 ro" miktarı tecavüz eden Arpa ve Yulaf- han spor beşinci i a mış 8 i/ 

I larp crrrahisi dersleı-i Opera· d lcr için müstahsilin çiftçiler birliği M \l• l · • 
kanaliyle vesika alması hususu usül tör Ba" Tevfik Pamukçu, sari ve ua ım erın ırşa r 

h d 'I · T O salgın h:;stalıklar bakteri.>•olo0lf Bav Vasfi k •• l k • tl itti az e 1 mıştir. oprak fisi müba- J oy ere çı ma ıs J 
yaasını bu suretle yapacaktır. j Kuqaı-, zehirli gazlaı- vilayet jandar tri 

Toprak Ofisinin mübayaatının çok ma kumandanı Yarbay Nazmi Sevgen Adana Merkez ilk ol<"ıtı'" 
geniş mikyasta olacağı' tahmin edil- tarafından verilmektedir. k k ~~rerl'I, 
mektedir. Tesbit edilen rakamlara Kurs sonunda t:ılcbeleı- imtihana mevcud bilumum er c 0 ,~ f 
göre bu sene merkez Adana kaza· tabi tutularak muvaffak olanlarıı aralarında bir toplantı yapa~ f 
mızda 370260 dekar bul\oday. 279HO hare maarif. müd_ürlüğüne_ ~~J ıs • diploma verilecektir. lii"'.ı 
dekar Arpa ve 150730 dekar da Yu- müracaatlarıyle koylerde ko)'•r~ 
laf ekilmiştir. Fiyat mürakabe kanunu raşüt, paraşütçü ve bunların~ 

Geçen seneye nazaran pek fazla l " l • be sistemleri hakkında ko ~fi 
olan bu üç çeşit mahsulün randmanı dün Vİ ayete ge dı vermek arzusunda old~kl_a~ '/ 
150 milyon kiloyu bulmaktadır. ırtişlerdir. Ôğretmenlenmızı~ I 

karşılanan bu teklifleri üzerıf' I tıı di yardımları olan bu ziraabn umumi Şehrimizde teşekkul ettiğini bil· ( 
sıhhatı tehdit etmemesi hususunda e- dirdigimiz eşya fiyatlarını murakabe ler yapılmaktadır. ~ ; 
sash tedbirler alındığını memnuniyetle komi~yonunun Aokaradan beklc:mekte Gönüllü hastabakıCI of 'llır 
görüyoruz. olduğu fiyat mUı-akabe teşkilatı tali- d "' bf~ · 

Mıntaknmızın Diyarbakıı- ve ha· matnamesi gelmiştir. Komisyon bu fa. mevcu U çoga ş ~ es 

valisinde ı>tedenberi yapılmakta olan limatnameye uyarak derhal faaliyete Askeri Hastanenin açf1l1
11 

4;!, 
çeltik ziraatı ibtidal usuller ve Sir· Gönüllü Hastabakıcılar Kur$ ... ~ '.J ıt. 

geçecektiı-. 1.,. Y.. , 
yaniler tarafından idare edilmek su- rine muvaffakiyetle devam e ııtl' J ~i 
retiyle yapılmakta idi. Geçen sene Adana Atlı Spor kulübü Bu arada yeni yeni müracaat P""/. lıı 
Divaı-bakıı- "·alisi Bav Mithat Altı· merkeze bag"' lı olacak şılanmakta ve talebe kaydi ~c" / a

0 
ok'un hizmetleriyle biı-i Silvan diğe· tadır. Şehrimiz ilkokul öğfC:11.cti~ ri merkez kazada olmak Uzeı-e iki - " 
öı-nek ve deneme tarlası ihdas edil· Valimiz Bay Faik Ustün'ün daimi den 87 bayan da bu kursa 

reislikleri altında resmen teşekkül et- mişlerdir tef miştir. • •f11 / 
Halka yeni sistem ziraat ve ka· miş bulunan Atlı Spor Kulübünü te- Terfi eden muall1cof'.J 
huku 1 • · · · d t sisi Ankarada çok iyi karşılanmıştır. 1t' nun m erının arazı Uzerın e at• Eı-kek lisesi Tarilı .;ı: cof Al 

1 'k t' b '- t ı l d ismet lnönü'nün himayelerinde bulu- ı '\ uı sure ı u örnex. ar a ar a göste- öğı-etmeni Hulusi Bay-ı•.' nd \, 
rilmiştir. nan Ankara Allı Spor Kulübü, Ada- Y ~ 

Diyarbakır ve ve Maı-aş vilayet· na Allı Spor Kulübünü Adana şubesi ögretmeni Mustafa Sabr• d . (! tıl 
leri, hatta diğer vilayetler eski usul olarak kabul ettiğini memnuniyet be- metafizik ögretmeni Abrııe eıı' a 
ziı-natı tamnmen tc:rk etmişleı- ve ye· yaniyle bildirmiştir. Okçu, fizik - kimya öğr;:;:ıı ~~f. 
ni usul ziraata dört eUe sarılmıslar· 1 man Kuman, Erkek öğre ıııe"' 
dır. Binaenaleyh zeı-iyat ııahala:ı a• ŞEH RDE HAVA muduru ve Fransı::cA ö~rct. f~' 
zal.;a da bu uqUlle verimin fazla ola- Şehrimizde dün gök yüzü açık, ci E<'er, metafizik ögretrııeo•bit!' 
cağını, beı-eketli biı- mahsul goı-ebile· hava hafif rüzgarlı idi. Ençok sıcak Yılmaz ikinci orta okul ~· 0dıJ~ 
cegimi:.ı:i tahmin ediyoruz. gölgede 37 dereceyi bulmuştu. retmeni Kemal Guvenç bu ~ıı1'l' 

r~----------------·~-~·~-------------------------~,derecclerin muJdetini dotdıı~~ı-~ t 
f ttır c1 dan birer derece ter ı e ~ 

Sireanik - Bin gazi 
İngiliz ~ayyarcleri Bingaziyi bom· 

bardımana devam ediyor. Bin~azi, 

şimali Afrika<la, Ak<leniz sahilinde· 

dir. Bir zamanlar Turklcı-in idi: son· 

ra ltalyanlartı geçli. Bu bölgeye vak 

tiyle Sireanik dinilirdi. \' e burada 
Yunanlılar llerperidcs İoıminde bir 
şehir kurmuşlardı. DugUnku Bingazi 

İşte bu şehirden doğmuştuı-. lkinci 
Batlamıos'un ismine atfen şehrin is-

mi Berenik'e çevrilmiştir. Eski ;;eh· 

OONON ME_v_z_u_u __ f 

rin harabesi şimdi kumlar :ıltındndır. 

Sidrn körfezi .ile tuzlu bir bataklığın 

arasında bulunan Bingazi limanı kum

larla pek sığ hale geldiğinden :ıncak 

kuçuk gemiler içeriye girebilirdi • 

İtalyanlar son zamanlarda limanı te-

mizl<mek içiıı çok çılışmışlar ve 
,;oo,OOO İngiliz lirası harcamışlardır. 
Buranın ah:ılisi arap ve mUslUmnn
dır. Biraz da Ynhudi vardır. Buı-a· 
da buğday pek çok yetişir. Bur.:ı~ı 
iç Afrikanın fransitidir. 

Civar sahilleı-de Yunan ve ltal· 
J'an denizcileri sUnger çıkaı-ırlar. Bin

gaziden civar kasabalara kısa demir 
yolları da vardıı-. 

*** 

diı-. ili ~r 
Meske" bedelleri vet"'e'fı rı0 

Öğretmenlerin l 9~2 yı~ad•' İ~ 
bedellerinin bir Jki gune -
rileceğı haber alınmıştı~· dtO~ 'il,~ 
Sıhhat daireler• ka ~ili1i_ ~ı~ · ıe t 

Adana merkez kazasıY ti yı~ / <ılıt 
miz sekiz kazasının t 940 111 ~di1' 
hiye kadroları vekaletçe ta 

. t' t '~ mış ır. • ~9 ~ 

Dairelerde mesayı 5 ,1 ~~~~ 
·r bııreıt 1 I ~~ 20 l Iazirandan 1 ı . sıJ•t t q 

devnir<leki mesai saııtlerıl< \l'ı: ~I ~~. 
14 e kadar devam edece t•t 't~ ~ 

. tlerinİO ~~ relle yaz mesaı saa 

------------------------·------·------------------- başlanmış bulunulacaktır· 



-- --- - ~~ 

İ8 L1 
~ l"lttiran (J40 

~r, 
tısa Almanyaya sulh 

l\ir· teklif etti 
K •ilci. 1ı · f ) ~.ııı aldı s~ ı cd en artan 
leııı,1 tı ılk kararların, pek m~h: 

q, c 01arak bugün ilin edileceğını 
~I' Q~lcrrıiştir. 

tıl' '•dyo rdcauX: 17 a. a. - Fransız 
rJ1 lıı ka~~nun. bildirdiğine göre, Fran~ 
o~ ~~ ınesı, dün akşamki toplantıda 

S /. lopı ınuhtemel olarak, kabinenin ill.. 

ld\'o~ t1, aııtısını müteakip B. Churchil'in 
., rısır h-k~ d .. 

at' Y. ltj, bil u uümetine gönder ığı me· 
,,tıt· ~ L hassa bahis mevzuu olmuştur. 
okol"" )0111 :n.dra: 17 a. a. - Fransız rad· 
sf. . ltiıı Pıkeri, bu sabah Maraşal Pe· 
. "i-,_ bh ~e arkadaşlarının ilk kararlarının 

ıııııı a11;ak 
~ t 'öl'I . surette bugün alınaca~nı 

rış~ .;
1 

'tlıtı·Cdıkten sonra şu cümleyi ilave 
• ~· 1Ştir ~ 1 . 
;ti l\a ı · · ·b · le J1 '•hi rar arın, neticelerı ıtı arıy 
..ııll, r_ ~i }'il\ olacağını söylem eğe lüzum da· 
UV" ı" Ok Itır. ,.d;1 ~ro~cvyork: 17 a. a. - Columbia 
,.,. ~ tıa dctısting- Amerikan ıadyo kun· 
,.rıf ~~ası, Bordeuax'dan yaptığı radyo 
~ ili ~'Yatında Bonnet ve Flandinin ye· 

ıı'ı~'i lf1• rarısıı kabinesine girmeleri tek· o' Ilı k -
• v) ~tk abu! etmemiş olduğunu soyk· 
ol• ,r,. lcdir 

"e~/ l PE:l'E.NlN HiTABESİ 
,.o l2,30 Ondrn : 17 (Koyter) - Buglln 
d~J ıı! da l\\nreşnl Pcten bir hitabede 

İf. •ııju~lltuş ve Fransızların sulh tekli-
, \,b 'ılac etmiştir. Bu teklif her.Uz 

te bııt~n e~iln,iş de~ildir. l\luhasam.at 

~ tı-• şıddeti}rle devam ediyor. Hıt· 
IQ b • . . 

ı. 11~ 'td U ak.,nm Munolini ile ıstışare 
I' tl'ek_ l' T 

re ~ ~t,jı 'ranııız huköınctine cevap ver· 

r•k ' itıı.ı.ıhtcll\eldir. . 
~ f .'t:abtd~"'°-cşal Peten millete yaptığı ?ı· 
af/ '1.\ı.ıhı •detçe ve malzemece faık: 
,/~ Pr4ı1 l.ıı., 'arşı kahramanca çarpışan 

4rtJ.;~ Ordusunu öğmU!, ~u~nkU 
il • •ltanda Fransız mılletının da· 

~1 ' 1
J'ada mul.avemet imkanı mevcut 

, llı•dığını, bunun için muhasamata 

'ilıayct vermek lıızumuna kani oldu-
tı:ı.11, bu fena dnkiknlnrda multecilerin 
;ı:.ı vaziyetini elemle duşundUğtloU, 
"aıı11z milletinin suk~n ve itidalle, 

~tırılck~t mukadderatına inanmasını 
l' lerrıiştir. 
~'OIIRER OUÇE iSTiŞARESİ 

"'.Berlin :'17 (O. N . B., - Fuh
~~t~rı umumi karargahından tebliğ edil
'ııtl\c göre, Alman hull!lmeti Fran<sa 
& 1. tek.lifini almıştır. Fubrer Mus· 
O ın.• T b ' k. llıil 1 ile buluşacaktır. \ e u ı ı 
~ .. ~et şefinin istişarcsinden so?ra 
~ ı nsıt huk!lmctine cevap vcrıle· 
t11:t· 

ır. 

~1!1'1CE HENÜZ MFÇHUL 
.\ı Londra. : 17 (Royter) - Fransız· 
~-~•ıı •ulh teşebhusunun fiili nfa· 
~ııl' hakkında henUz bir bnber y ok· 
a . 
t\~Sız ASKERİ ÇARPlŞMAKTA 

ı~ ... ~0nıirn : ı 7 (Royter) - Alman· 
ttııuı, 0 ın 'un muhtelif noktalarından 
llıitt il doğru yUrUmekte devam et· 
"' '"dir F tı · d "'Jrıı · ransız kuvve erı e çar· 

aya d 1\ cvnm edivor. 
\/'·tı~RlKADAKl AKİSLER • Q • 

th.l Şıngton : 17 (Rndyo) - Mn-
Pct · 'k • 

1, 'th enın beyanatı Amerı ııda 
• 1 i; t te · · . · 
J I ~le l:ı sırı yapmıştır. Vazıyet hıç 
ıııe tıQl'a ıtıulnıuyordu. l laik §İmdi Ja.-

~t ll.ın l o A 

ıt ısrııckted· a acagı vaziyetı de mutnlaa 
,d ll I\~ , ır. 

oY 'i trı11~ A. ELÇiSi MUTAVASSIT 
f /. "~'i ls rn : t 7 (Royter ) - Fransa
·ıj / t 

1ııı,rı Panya bu,yuk elçisi Frnnsız • bl tıl~ ~tılb .. 
a3• goruşnıelerinde mutavassıt 
,~1.Yncnktır . 

~ la0~'1 l'EKLIF; ESBABI 
fıtdl l7.ı;ı~aa: 17. (Radyo) - Buglln 
~t ıı\tı h selınccyc kııdnr Fransız 
tıı-~11•ı1:t .. nrlıe dcvıım etmekte idi 

-ııı .. "•n lh ~ 'llll tı su teklifi kıırnrı kara 
ı~ 1 1 1e.,,tı.

0 

"nziy~tiııden ifori gelmi ş· 
\t,c butu:C! Deni} kuvvetleri tama· 

l:c<fi". .kud•tlerini mohnf aza ı 

Türksnzü 

Estonya, Letonya - Sov .. 
yet ihtilafı halledildi 

Litvanya Cumhurreisi ve hükumet azası Alman 
hududunu geçdiler ve enterne edildiler 

Moskova: 17 a.a. - Burada res· 
men bildirildiğine göre, Sovyetler 
Birliği Estonya ve Letonyadaki Sov
yet garnizonlarının takviye edilmesi 
ve Sovyetler birliği ile aktedilen kar
şılıklı yardım paktını namuskar bir 
tarzda tatbike muktedir ve hazır bi· 
rer hükumet kurulması için Es
tonya ve Letonyadan taleblerde bu· 
lunmuştur. 

Estonya ve Letonya hükumetleri 
Sovyetler Birliğinin bu taleblerini ka· 
bul etmişlerdir. 

Moskova: 17 a.a. Alman menba
Jannden öğrenildiğine göre Litvanya 
Reisicumhuru Bay Smetona ve sabık 
hükumetin müteaddit azası, dün ak
şam, Alman hududunu geçmişler ve 
entrene edilmişlerdir. · 

Nişan 
Trahom mücadele hastahanesi 

Başhekimi Dr. izzet Bilger yeğeni 
bayan Türkan ile sabık Adana va. 
ridat Müdürü Halit Berdan oğlu 
Yüksek Mühendis Müeyyet Berda· 
nın Nişan merasimi 15· 16161940 ge 
cesi yapılmıştır • Taraf eync saadet 
ler t~menni ederiz 

Adana Belediyesinden: 
Her uevi ölçü ve tartı aletleri. 

nin 940 yılı muayenelerinin Haziran 
sonunda nihayet~ ermiş bulnnaca. 
ğından ölçü sahiplerinin vakit ge
çirmeden ölçü aletlerini ayar me· 
murluğumuza getirerek damgalat · 
maları lüzumu ilan olunur. 

1?059 

Zayi mühür 
Adana Maliyesinden 169 numa. 

ralı kupon ile aldığım maaşımın tat. 
bikli mühürjm zayi olduğundan ye. 
nisini yaptıracağımdan eskisin:n hük
mü kalmadığını ilan ederi n. 

l'elg:af ve Posta memu
ru Cemal Ayzehra 

12056 
Zayi askerlik vesikası 

61 inci Fırka 159 uncu alay 
3 üncü taburdan ve kısmı seferber· 
likde 7 inci liva karargahından al

dığım askerlik vesikalarımı zayi ettim 
Yenisini aJacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim 
Ceyhan kazası Bel veren , 
köyünden Selim oğlu 
312 doğumlu Hasan 

1~044 

İlan 
38 senesi Adana kız lisesinden 

aldığım olgunluk ve mezuniyet dip-
lomamı kaybettim. . . . 

Yenisini alacağımdan eskisının 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Adana Hamamkurbu 
mahılllesinde 6 - 1 nu· 
marada Müride Tuğtan 

12057 

Norveç kralı radyo ile 
bir nutuk verdi · 

Londra : 17 a. a. - Norveç kra· 
lı Haakon, dün akşam, Londra'dan 
radyo ile Norveçe hitaben bir nutuk 
söylemiş ve gerek kendisinin gerek 
müttefik kuvvetlerin Norveçten çekil
melerinin ne gibi şerait albnda vukua 
geldiğini anlatmıştır. 

Kral Haakon demiştir ki : 
Norveç'in hala hür bulunan mü

him kısmına, yani Norveç ticaret do
nanmasına nezaret edeceğiz. Bu su
retle milletim ve memleketim için ça
lışabilmek, benim için büyük bir te
sellidir. 

Adana Doğum Ye Çocuk t 
Bakımevi Başkanlığın 
dan: 

Müessesemizin 940 Mali yılı yi· 
yecek ve yakacak ihtiyacına Talip 

çıkmamıştır. ihalesi 27 / Haziran / 
940 Perşenbe günü saat 10 da Sıh· 
bat Müdürlüğünde icra edileceğin 
den taliplerin dah!I önceden temi. 

natlarını yatırmaları ve muayyen 
saatte hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 

12060 

ilan 
Çu~ urova Harası Mü

dürlüğünden: 

1 - Müess~semiz:n bir sendik 
ihtiyacı bulunan iki yüz elli binkilo 
mazotun beher kilosu on beş kuruş 

tan ve onbeş bin kilo benzinin be· 
her kilosu otuz dört kuruş ve keza 
onbeş bin kilo gazın kilosu yirmi 
iki kuruş ve altı bin kilo vakum ya 

ğının kilosu altmış kuruştan tut: rı 
olan (49500) lira bedeli oıubamme 
ne ile 1 1 / 61 940 gününden itiba. 

ren yirmi gün müddetle kapalı zatf 
usuliyle cksiltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Talip olanların 2490 sayı· 
lı k~nunun 2. ve 3. cü maddelerin
de yazılı vtsaik ile yüzde yedi bu
çuk teminatı muvakkatesi olan (3712) 
lir 50 kuruşluk teminatla birlikte 
teklif mektuplarının ihale gününe 

rastlayan !/ 7 / 9'!0 pazartesi günü 
saat 13 çe kadar Hara merkezinde 
ki komisyonu mahsusuna vermele 
ri ve daha ziyade maluınat almak 

ist ~ yenlerin de Hara müdürlü~üne 
muracaat etmeleri lüzumu ilan olu· 
nur. 

12040 14 - 18 -24 - 28 

Sahife 3 

Avustralya Başvekili dün 
beyanatta bulundu 

Londra : 17 (Royter) - Avuıt· 
ralya Başvekili son vaziyet Uzerioe 
beyanatta bulunarak şöyle demiştir: 
"İngiliz İmperatorlnğuauo mağlubiye. 
tini akıl almaz. İogiliz İmpcratorla&u 
mUcadeleye sonuna kadar devam e· 
dect'ktir. Ve Fransız milleti mutlaka• 
kurtulacaktır. 

Tassın bir tekzibi 
• .Moskova : 17 (a. a .) - Tass a• 

janu bildiri vor: 

lngiliz Dnily mail gazetesi, Al
manya ,.e İtalyanın şarka doğru ge
ni~lemesine karşı koymak Uzerc, So.-. 
yetler birliğinin idaresinde, Romanya, 
Yugola.·ya ve Turkiye arasında daba 
mUessir bir ademi tecavUz paktı ak· 
tedilmesi için tetbirler alınmış old11 • 
gunu yazmaktadır. 

Tass ajnnsı , Daily mail 'in bu lıa• 
berinin hakika.ta katiyeıı tetabuk et· 
medigini ve tamamiyle yalan oldogı.UUI 
bildirmege mezundur. 

İlan 
Adana Askeri Şubesin
den: 

Okurlarını 'ıitirmiş ve askerlikle· 
rine karar verilmiş veya verilmemiş 
orta ehliyetnamelj kısa hizmetliler 
30-6-94) da yedek subay oku· 
lunda bulunacaklarından kayıtlan 
tesbit edilmek üzere 20 - 6-940 
gününe kadar şubeye muracaat et. 
meleri ve muracaat etmeyenler hak
kında kanun: muamele yapılacafı 
ilan olunur. 

Zayi nüfus cüzdanı ve 
askerlik vesikası 

Bey Şehir Doğanbey nüfus me· 
murluğundan aldığım nüfus cüzdanı
mı ve Beyşehir askerlik şubesinden 
aldığım askerlik vesikam Adana 
veya Beyşehir askerlik şubelerinden 
birisinde zayi olmuştur. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilin ederim. 

Adana Yeni istasyon 
Kondöktörlerindeo 4461 
numarada Mustafa Bü· 

yükdoğan 12061 

ilan 
Osmaniye Belediyesin

den: 

Ayda 80 lira ücretli belediye
miz muhasipligi münhaldır. Belediye 
memur ve müstahdemleri nizamna· 
mesinin ikıci maddtsindeki va!ıfla
rı haiz olmak şartiyle taliplerin 
25 · 6 · 940 gününe kadar ellerin· 
deki evrakı müsbit~feri ile birlikte 
Osmaniye belediye Riyasetine mü
racaatları ilan olunur. 

11049 16 - 18 ·- 22 - 2~ 
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•O Türlcsözü 18 Hııit~ 
a 

nın tükenmez şaheserlerin-

rinden mürekkep iki büyük 

Film Birden 
-1-

Sinema Dünyasının En Sevilen Artisti 

-IDANYEL DARYöl----1 

FENA YOL 
FiLMiNDE 

- 2-

fki Kahkeha Kralları 
Stan Lorel ·- Oliver Hardi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

FAKA BASMAZ 

Seyhan Orman Çevirge müdürlü
ğünden: 

Cir.si 
M3 

Orman Emvali Satış İlanı 
Mikdarı 

Hacmi Muhammen vahit fiyatı Tutan 
D3 Ster Kilo Lira Kuıuş Lira Kuruş 

((ayın 388 000 2 50 970 00 

l - Seyhan Vılayetinin Dörtyol kazası dahilinde Acı su devlet or
manandan 388 metre mikap miktermda G mamul kerestelik satışa çıka· 
ulmıştır. 

2 - Satış 29/ 61 1940 günü saat 15 de orman çevirge müdürlüğü 
dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

3 - Behermetre mikabmın muhammen fiyatı iki lira dli kuruştur. 
4-- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara orman umum my 

dürlütü Seyhan orman çevirge mü<lürlüğü ile Dörtyo: orman bölge şefliğin. 
den. ahmr 

5 - Muvakkat teminat 72 lira 75 kuruştur. 
6 -- Satış umumidir. 
7 - Satış 13/ 61 940 gürıündtn itibattn 16 gün müddetle 29161 940 

Cuma günü ne kadar devam edecektir . . 
12038 13 - 18 - 23 - 28 

ilin . 
Seyhan Vilayeti Deftardarlığınd~~ 

Mevki Cinsi Belediye N. Sabık bedeli icarı Gayrisefı 1 

~----~--~~~~--~--~-L_i ____ K~u.~ 
Köşkerler çarşısı Dükkan 55 40 00 C O OO 

" " " 57 40 00 00 oo 
Y emcniciler" " 18 25 oO 
Sipahi " " 4 40 00 

" " " 23 40 ~ 
Zifirciler " " 13 30 00 00 · 
Kömür pazarı " 29 60 00 00 ()O' 
Sipahi pazarı " 37 35 00 00 ()(J 
Durmuş fakı " 61 50 00 00 O) 
Kunduracıla' " 10 00 00 50 rJJ 
Babı Tarsus " 9 00 00 75 oO 1 
Ytni otel civarı Kahve 24125 00 00 50ı 1o0 
Karşı yaka dükkan 27 00 oo 20 oO 
Eski buğday pazarı " 117 00 00 40 00 
Hükumet dal i indeki büfe 40 00 00 00 /.. 
Yukaııda cins, mevki ve icarı sabıkı ve gayri safi iratları yaıı.~ı d/ 

ri menkulleri icarı 7 · 6 - 94Q tarihinden itibaren l 5 gün nuıd~ f ~ 
açık arttırmağa çıkarılmıştır. Taliplerin 24 6 • 940 pazartesı güııil I l 
at 14 de % yedi buçuk teminat akçclerile birlikte deftardarJıkt• 

teşekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 
12028 g - 13 - 18 - 24 

Sicil ilinı 
Adana Ticaret ve Sanayi OdasınJ9! ~ 

2834 sayılı kanuna tevfikan teşekkül eden ve teşekkülü Yük9'~ ttıG 
caret Vekaletinin 30 Mayıs 1940 tarihli ve 6-3431 sayılı t9h!İ I_ '•ıı 
iktiran eden (44 sayılı Adana pamuk tarım satış kooperatifi) nıll l ~lı 
mukavelesinin 33 üncü maddesi mucibince imza ıelihiyctini haiz~ 
bak kında Birinci Noterlikten tasdikli 14 haziran 1940 tarihli s 
sureti Ticaret bnuounun 42 inci maddesine tevfikan aşıtı çıka 
tescil ve ilin olunur. Sicil Numarası 82 

Tescil tarihi 17 - 6-940 (/., 
2834 numaralı kanun mucibince ttşckkül ve teştkkülü Yükse~ IJ~ 

ret Vekaletinin 30 Mayıs 1940 tarihli ve 6-3431 numaralı tahr•''I." 
tasdike iktiran eden 44 say:lı Adana pamuk tarım satış koopc;I ./· 
mezkur kanuna bağlı ana mukavelcnamesinin :n üncü maddui ~t' 
bince taahhüt altına sokabilmek için aıağıda imzalan yazılı idare ~ı' 

Reis ve azaların fan birisiyle. koopera~if _ dırektör~üğ~nün müşte;; 
imzaları şart olduğunu ve bılumum tıcarı aıuamelat ıle Hanka dl ~ 
)atında dir~k~örl~ beraber yön~tim kuru'u ~e~s~o~n vexa vckil!nirıi z ~ 
imzaya sclahıyetlı İdare Hcyctı azasından bmsının muşterck unı• 
lunmak laıtmgcldiğini arz ederiz. 

j)an !erinden öğrenilir· Direktör Zeynel Besim Sun şöyle imza edecektir. 
imtihanlar vıJayet merkezlerin· imza 

P. T. T. Umum· müdür- de 10. Temmuz 940 Çarşamba gü Yönetim kurulu Reisi Hasan Coşkun şöyle imza ~dccektir. 
tüğünden: nü saat 9 da başlanacaktır. imza 

ldar .. m·ı~e musabaka 1·ıe mu-vez Yönetim Kurulu Reis Vekili Ali Ôztürk şöyle imza edecektir. 
.. ... Taliplerin evrakı müsbitelerini 1 ~ 

zi ve Hat bakıcısı alınacaktı. tamamlayıp Vı.layet P. T. T. Mü· K 1 A" d M h.dd~zaAk ··ı .. 1 · dıct~t,_, Yönetim uru u zasın an u ı ın gu şoy e ımza e 
Müsabakalara iştirak için ara· dürlüklerioe müraca..tla isim ve ad imza 

nacak vesikaların nev'i ve mahiyeti reslerini kaydettirmeleri ilan olunnr. Yönetim Kurulu Azasından Ahmet Turban şöyle im21 rdece~tit· 
Vıliyet P. T. T. merkez müdürlük· 1104~ 15- 18- 21 imza 12055 

----------------------------·-------------------------------------------------------------~-
Veni Bataryalı 

ı Radyolarımız geldi 
t MUHARREM HiLMi REMO 

A b i d • 
ı a n ş a p 

Telefon 110 Telgraf 

c a d d e s 
REMO ADANA: 

• 
ı No. 43 
Posta kutusu 6() 

U • . t oıu-dürU 
mumı notrıy.a 

Macid Güçlü ,,
Adana Tü.rkS02Üı Matb• 


