
<S 

-- •• 
•--- Sahip ve f:laşmaharriri ----. 

l'elefoo: 815 - ADANA G0NDEL1K SJYASt GAZETE P. K. 44 5 Kuruş 

liitler - Musolini anlaşdı; sulh 
bugün ilanı muhtemel Şartlarının 

!!arp meydanında Masa başında 
Şerefli bir sulha intizanrfn Fransız 
ardusu mukavemette berdevam 

ÖNiH 

Bordo hükumeti İogiltereye dün 
bir istimzaç notası gönderdi 

KONUŞMASI 
~~~ONDRA : ıs ( ROYTER ) - .MUSSOLINI, BUGÜN ÔÜLEDEN 
b~C .\ MON111E VARMIŞ VE YANINDA KONT ClYANO YE HA
l~- ltyo OLDU(;u HALDE HITLERIN İKAMETGAHINA VAR.\llŞ-

ı.o"E DERHAL MÜZAKEREYE BAŞLA.MIŞLARDIR. 
~ııu:dra: 18 a.a. - Fransız rad· linde rical etmektedirler. Fransızlar 
~~ilin spıkeri Almanyanın mareşal burada birkaç defa mukabil hücum· 
"qljtirı· de~arşına henüz cevab ver- !arda bulunmuşlardır. 
\~le i:l'dun akşam ieç vakit bildir- Paris için setir vazifesi görmüş 
L S ı. 
'it Pik olan Loıre ordusu Loıre'a kadar mun· '\. ~Ph er son ~ünlerde devamlı hiç 

lazam bir şekilde rical etmiştir. Al
manlar Loire nehrini geçememişlerdir. 

Üçüncü harekat sahnesi beş altı 
gün evvel tardernis ve Champagneda 
Fransız cephesinin inkitaı üzerine ha
sıl olan sahnedir. 

Almanlar sabaha doğru doğuya ve 
batı cenuba doğru yukarı seine'e ka
dar ıızanmışlardır. 

Almanların vardıkları en son nok
talar nevers'in şimali ve dijondur se· 
ine nehri grayn üstünde geçilmiştir. 
maginot hattı çevrilmiş ve bu hatta-

( Gerisi i~ inci sahifede ) 
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l .r.·---··---··--... ·v -ı PARTi MECLİS GRUPUNDA 
· f.'r,11 ' rrıevcul olmadıkJm söylemiş

~ikı,t,81ı Orduları birbirinden derin 

11
11

• ve ~ al'rılmı~ dört gr:.ıba böl\:;-. 
r 

11
t ltııth 11 suretle Alman manevrala-

llı ~lıı 'rı gitmek tehlikesine ma
A~;ll'fordu. 

tı-re / 
.!cine nehrinin garbinde 

'J;2 k 11~ İle Chartres'ın garbında 
b• UY\letferfne ftM'ftaub un•urlar 
ır Fransız ordusu Laigle, Laferte 

1 t Romen kabine- I 

j 
5!.r'~"~~!~~-'ett!O· i 1 Hiikômetimizin si aseti 

: m~n llaltlneal i•tlfa et- t 1 • f k 
1 

y 
~ve Chatudun bölgesi dahi· 

'I. lond radan 
•• ::::.. _______ ._J ıtti a a tasvib edildi 
Fransız milletine hitab Ankara : fo; ( Hu,usi muhııbiri

rni~den ) - Cumhurivd llnlk Parti· 
.si Buyuk Millet ,1\1.ccli~i Grupu bu 
gUıı toplanmıştır, 

. 

~ ~eşhur Fransız generali Decol 
~ ~tansız milletini silah altına çağırdı 

~•dta, 18 (Roylet) - Londtada l~n, Fıansız ask~ıled silahlo veya.'; •!•~i sönmiyccekt"t. Bugün olduğu 
\() .. akta olan maruf Fransız gene- lahsız bana g-elınız s~zı benımle hır· gıbı_ yarında ra j} oda konuşacağım 
~ 0'koı Lo d d d F leşmeke da\ et edıyorum. Fransız benımıe biri ş"niz ' h,,1 n ra ra yosun a ran- . 
"'iller 
"' •ne bir beyanname neşrede
\lel?ı. • 

ı..tJI' ıştır ki: 
.. L f;'t 

' bi ~nsa harbi bitmemiştir. Alman
ı:. ~I t 
'ltr· ankla~ı. tayyareleri ve tak-1Yle 
~ 1 llla~lup etmiştir. Fakat Fran 
1 il~•rrı· 1 
\ıı,a , ıy e mağlup olmuşmudur? 
? 

01rrıuşmüdür? haıp bitmişmi· 
li · ayırI -
t, }: Çunkü bu harp dünya har-

tans 
3i . anın aı kasında daha mü 

~t()tlu~in biiyük menbaları ve lm
"llı:>ara~ Vardır. ve yanında Jngi-
1\J Orlutu vardır. 

t llıarııar b .. 
ı.ı ızı tankları tayyarele-

Q· a~ıup et . . , 
ıtd mıştır. 

d'ı c Yak b 1 ttirı~ · ın it istikbalde onları 
l"l\ ~iıL· •tıdcn daha çok yüksek ve 
l •ıır b' 

~ta,bıı· . ır motorize ordu ile mağ 
•rız 

~: )111 ve edeceğiz. Fransız 
' tı 1 F 'illtıııa d ransız neferleri 1 sizi si-
~t bıııurı avct ediyordum. lngil e. 

ili arı ve ı 
'~ af\ t' Ya ngiltereye gele-

lıııı 'ilnsız "h 
.. lth mu cndisleri Fran· 

•ssıs . • , 
ışçıleı i, F nınsız subay 

ltalganın Torino endüs 
iri merkezi talırip edildi ı 
Libyada 

100 
İtalyanlardan bir 
İtalyan tayyaresi 

çok esir alındı ve 
tahrip edildi 

-- j Londra : 18 a. a. - Ncvrork 

Sovyetıer Tali ini işg--al etti 1 ~tıtİonııl Broadcasting :radyola~ının 
Fı·ansı:z radyosundnn aldıgı bir ba
her, Frıınsız tayyarclcrınin yaptığı 

Londra : 18 (Ro} ter) - Sov· ! bir hucura netke~in<le, butun Torino 
yeller bugün Tallıni işğal etmişlerdir cndu~tri mcrkt•zinin tam.ınıiyle tahrip 

Şimali Almanya
nın bombardımanı 

Londra: 18 (Royter) - İngiliz 
t areleri dün gece şimali Almanya 
ayy Rur havzasını şiddetle bombar

yı ve 
dıman etmişlerdir. 

edilıniş olduğunu bildirmi::-tir. 
Kahire : 18 a. a. - SalAhiyctli 

bir mcnbadan alınan haberlere göre 
dun, Libieda harekaUa bulunan muh: 
telif kıtnlar iki )'UZU İtalyan olmak 
Uz ere 600 esir almı,Iardır. 

ltalyan Uslerine yapılan baskın· 
farda İngiliz tny_ynrcleri yUz tavyaro 
tnhrip etmişlerdir. • 
.. 1 ısan ve nınlzcme itıb:ıriyle Jn

gılız ve l\lısır zayintı pek ehenımi
yetsizdir. 

. . İlk ö?ce ~kUr.sllye gelen fi:ışnki
lınıı:z Refık SııyJ:ım söz alarnk, dUn-
ya hadiseltri k:ırşısınd:ı. hukumetin 
hnttı h:ıreketini izah etmi~ltrdir. 

Muteııkibcn iııriciye Vekilimiz 
Şukru Sarııcoğlu bn:zı rnnll, re Ct'vap 
\'crmi!, i:znhl:ır•b bulunmuştur. Grup 
umu mı heyt tı hukiımt·tin si\'asetine 
bi_r defa dahn ynkından ıtla hasıl et
mış \'e bu hattı b rcketi fosvib et· 
mi~tir. 

Avam Kamarasırı da 

•• 
B. ÇORÇiL 
KONUŞrru 

TekrarlıyorLız; sonuna 
kadar harp edeceğiz 

Londra : 18 (RnJterı - Çörçif 
LugUn Avnm Knmar:ısıoda ~UrsUyo 
geldiği zıırnan şiddetle alluşlnnmış,. 
bcynnntta bulunarak Fransı~ ric'atioi 
aııl:ıtrnış ve bunun sebeplerini izah 
ederek, Fransnya knbil olduğu kadar 
asker gönderi ldiğini k:ıydt:t.tik ten son
ra, lngiliz kabinesinin tnrzı şekli hak. 
kındaki tenkitlere ~iddctle hucum et
miştir. Çörçil Ç:ırşıınbn gUnU hafi bil'" 
celse akdedilc:cegini anlattıkbn sonra 
İngiltcrenin sonuna kndnr harbe de
vam edeceı;rini, bu nzmin kat'iyen. 
snrsılmamış olduğunu, Fr:ınsayı. gön-

( Gerısı Üçuocu sahıfede ) 
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Hitler - Musolini anlaştı 

( Birin.ci abifeden artan ) 

:&d kıtaabn çok büyük bır kısmı çe
kilmiştir. 

Geri kalan kıtaat muharebeye de
vam etmektedir. Alplar cihetinde fran· 
sız ordusu vaziyetini temamen muha· 
faza etmektedir. 

Fransız hava kuvvetleri adeden 
dun vaziyette olmasına rağmen henüz 
kudretlidir. 

FRANSIZ SiLAH TESLlM ETMEZ 
Nevyork: 18 a.a. - National bro· 

adcasting kumpanyası tarafından fran
sız hükumeti radyosunun mevcesi Ü· 

zerinden yapılan neşriyatta spiker, 
şunlan söylemiştir: 

Fransanın siliihlannı teslim ede· 
ceğini söylemek katiyen yanlıştır. Fran' 
sa Almanyadan yalnız hangi şartlar 

dahilinde Fransız çocuklarının katlia · 
mını durdurmağa muvafakat edeceğini 
sormuştur. 

işte bu sebcbledir ki Fransa, ka· 
binesini tadile karar vermiştir. Fransa 1 

tasavvurlannın ancak yeni bir kabine 
ile tatbik edilebileceğine hükmetmiştir. 

FRANSANIN INGIL TEREYE NOT ASI 
Bertin: 18 a.a. - Stefani: Petaın 

tarafından f ngiltere hüküm etine tevdi 
edilen notanın muhteviyatı hakkında 

Berlin mahafillerinde beyan edildiğine 
göre, bu nota bir istimzaç mahiyetin
de olup, bir teslimiyeti ifade etmemek· 
tedir. 

Bu nota mutad diplomasi yolu ile 
muhariplerin menfaatleriyle meşgul o
lan devletler vasıtası ile gönderilmiştir. 

Ortada bir teslimiyet mevzubahs 
olmadığı için askeri harekat devam 
etmektedir. 

Berlinde Alman cevabi notasının 
muhteyiyatı hakkında serahatle hiçbir 
şey s(fylı::nmemektedir. 

Musolini ile Hıtlerin askeri ve si
yasi sahalarda tahaddüs eden yeni va· 
:r:iyeti iyice tedkik edecekleri muhak
kaktır. 

HiCRET EDE.NLERlN VAZiYETi 

Londra : 18 -a.a.- lng ltereden 
Fransaya g .t iş olan bir Kanada fır· 

kası Fransız s biline dönmek için e
mir almıştır fırka bu emri aldı~ı za
man Parise elli kilometı e mesafede 
idı. 

lngilterenin batı sahilinde bir li· 
mana ihraç edilen bu ·kanad ılılar f. 
ransa yolları üzerinde hedcfsi1. bir 
surette yürüyen mültecilere ait ha· ' 
zın sahneler anlatıyorlar. 

Bu sefaletten müteheyyiç olan 
kanadalılar yiyeceklerinı, bir kı..,mı 

yalın avak ,ıürümektc olan kadın ve 
çocuklarla paylaşmışlardır . 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

r 

Seyhnanın iki tarafında 
edilecek sedler • 

ınşa 

Avan projeler hazırlanıyor 
Adana ovasının tugyan .. ularından 

kurtarılması hakkında Nafia Vekflle
tinin alakadar dairelere gönderdiği 

izahatı ve vekaletin noktai nazarını 

okuyucularımıza bildirerek Seyhan 
ırmağının her iki sahilinde deniı:e 

kadar buyuk sedler inş:ı tdilecegini 

yazmıştık. Bu hususta faaliyete geçen 
Adana G ıncı su işleri mudurlugu 
Se,yhan ırmağı · Uzerinde muhttlif ki· 

lometreler arasında suyun arzani mak
talarıoı aldırarak gene muhtelif nok
talarda su ı;Ur'ııtini te .. bit etmiş, şed 

vaziyetlerinin avan projelerini hazır
lam:ık için " ırmak ctud postaları ., 
nı harekete getirmiştir. Hadırlı kö-

yU civarındaki faaliyetini bitiren bir 
mUhendis, Uç fen memurn, iki desinıı· 
tör ve yirmi işçiden mUrekkep ırmak 

etud postası Buyuk Yalmanlı köyuoe 
geçmi;;tir. Bir kaç grup Uzerinde 

yapılan f aaliycte hızla devam etmekte· 
<lir . 

Canavar düdükleri 

Pasif korunmalardn Alarmyap · 
ma~a, f abri1'.a ve sıınay1 mUessesele· 
riyle ceı;mi devairde kullanmaga el ve· 
rişli tamamen yerli malzeme ile An· 

karada bir Turk genci tarafından İ· 

mal edilen "Töye" canavar dudukle· 
ri piyas:ı.ya çıkarılmıştır. Bu duduk
lerin istenilen e,•ufı haiz bulunduk· 
ları l lava Mudafııa Genel Komutan· 
lığı ile Milli ı\lu<laf:ıa Vekaleti Ft•n 
ve Sııuayi mudurlugundeo vilayetlere 
tnmimen bildirilmiştir. 

Bir cani 26 sene 3 aya 
mahkum oldu 

Müteaddit kimseleri öldürmekle 
neticelenen cinayetleriyle "Landro,. 
veya "adam kasabı,. ismi hasını taşı

mağa liyakat gösteren katil Cafer 
26 sene 3 ay 10 gün ağır hapc;e mah · 
küm edilmiştir. 

A~rceza mahkemesinde devam 
eden muhakemesi sonunda verilen 
mahkumiyet kararını tebliğ eden ağ r· 
ceza mahkemesi reisi katile 26 sene 
hapis yatacağını söylediği zaman, ka· 
til sendelemiştir. 

Katil Cafer, Erzurumun Hasanka· 
le diğer adı Pasinler kazasının Sana
mir köyünden Salman veya Süleyma· 
nın o~ludur. Nüfusa 328 doğumlu o
larak mektumdan kaydedilmiştir. 

Son cinayetini 939 yılı Şubatında 
Adananın Oymaklı köyünde işlemiş 

ve metresi Saimeyi 8 yerinden bı · 
çaklıyarak Saimenin anası Haceri bı · 
çakla öldürmüştür. 

Bu cinayetten sonra firara muvaf · 
fak olarak dört gün sonra kıyafet de· 
ğiştirmek suretiyle bir ziyaretçi sıfa
tiyle hastaneye yatınlan yaralı Saime· 
yi yoklnmağa gitmiş ve 8 yerinden 
yaralı ölüm döşeğinde yatan zavallı 
kadını tekrar 9 yerinden bıçaklamış· 

tır. 

Cafer 930 yılında da işlediği bir 
cinayette yine metres olarak kendisi
ne hayat arkadaşlığı yapan Ayşeyi de 
tabanca ile toprağa düşürmüştür. 

928 senesinde yaptığı ilk cinayet· 
( Gerisi UçUncU sahifede ) 

Habeşistanda büyük 
bir silihlı çıktı • 

ıs yan 
Kahire : 18 (Royter) - H:1beş ista nda büyük silahlı bir isyan çıkmıştır. 

f.;yanı mrenker.i Adis·ababa cenubunda Manz bölgesidir. , 
Bor do rr • 

1 

Fransaoın bugUn için hukOmet 
merkezinin Bordo oldugu malumdur. • 
Burası PAristcn 590 kilometre uzak· 

tndır. 260.000 nUfo'lu vardır. Gnro· 
'Une nehrinin solunda kurulmuştur. 

Burada nskcri, dini, sınai, kulturel 

bir çok mUcssesel er \'ardır. Bordo 

bilhassa cenubi Amerika ile buyuk 

mikynstn ticnr~ t yapardı. 

Bordonun şarapları pek meşhur· 

dur. Ve bu havnlide halk UzUmculuk· 

le geniş mikyasta meşguldur. 

00N0N MEVZUU -' 

Yuz sene muharebc:lerin<le UçUn

cU Edvard ve oğlu Bordoya bir çok 

imtiyazlar vermişlerdi. Bilahare Ye-

dinci Şnrl şehre hakim oldu. İmti
yazları geri nldı. Fakat on biı·inci 

Lui zamanında bu ; imtiyaı:lnr inde o 

lundu tMS de Bordolular 14 Uncu 

Lui,ye isyan ettiler. Comention idıı

l':!ıiİ znnınnında Bordolular Girondin

lcn taraftarı oldu. N apolyon un su k u· 

tu Uzerinc 181·1 de Angouleme duku 

buraya girerek şehre bakim oldu . 

1870 de \'e cihan harbinde florJo 

;\"İne Fraus:ının muvakkat merkezi ol· 

muştu. Bordo Fransızca " Borden· 

uks ,. şeklinde yazılır . 

Köylerde kÖ~ 
•kı kanunu tatb~ 

Vilayetimiz hudutları d ~ 
bulunan ve sakinleri yüzelliş~·jel ~ 
den fazla olduklan tesbit ~ ,~;,e 
köyde de köy kanununun taU>P'" 
!anmasına tevessül edilmiştir. ~ 

Bu köyler Adana merkeZ ~ 
bağlı Büyükçıldınm, Kilav~r, ~ 
Karaahmetli, Pekmezhüyüğu, p.,-_, 
Hanlı, Misise bağlı Cihadiye, ~ ,
Kara taşa bağlı Yalınızca, G-d~' f 
Tuzlaya bağlı Tabaklar kö)'U t; 
on köyde oturan halk :H40 
baliğ olmaktadır. }I 

Kadrolarda değişikli~ 

Şehrimiı kadostro mD~ 
kadrosunda açık bulunan f erıırO; 
ru muavinli~'ine Elazığ kadas:,.1 
memuru muavini kadastro f 
mezunlarından . Durmuş ôıerı~ 
ten tayin edilmiştir· 

... ,_ ' 
Feke seyyar sıhhat mef1111r'~ 

ki Ôıata Beytuşşabah seyyar ~f 
memurluğuna naklen tayin 
tir. 

* . ~ ~ 
Meroleket hastanesi heoı~f'6 

d::n Hayrünnisa Kanten .;e rJ 
Altay namzetli" müddetleri 

1
(i 

muş bulonduklarından merrı;I' 
kabul edıldikleri sıhhat ve1' 
vılayete bildirilmiştir. 

Maarif kadros" ııf: , 

V 1• t• . d hT d k·ı "e~l1 ~ ~: 
ı aye ımız a ı ın e _ ~' I" ~ 

idare edilenler de dahil mıl~n•" { 
retmenli l ı~rle bu öğretlfl 1i 
yerlerinin kadro maaşların 1"j,,rı"i 
rası ve techizat bedeli faS1 ~jl"' 
tah si~at ile birlikte maarif "~1,. 
bildirilme!ıi vilayete yazıl1111ş 

Polis kolleji ~ 
·bi bil,, 

Geçen sene olduğu ~1 

8ç.ıı''~ de Ankarada polis kolleJ 1 ıc ı' 
Bu kolleje kabul e:filcce111 ıf 1 

. s f 
n:n resmi liselerin biıinC1 e~ıe 
girme şartlarını haiz orta 111 

1 zunlarından olmaları şartt1 'ier l 
K olleje alınacak talebi" bi 1 

tosda tahriri imtihanlara ta 
cııklardır. .. oe~ 

Bir kad-ıo yüzUil 9gı 
iki a melenhı ka~g 

---- .de ·sr11ı" Tarsuslu Ali Avas 1 , 01e 
amele Vanlı Mehmet oğ-l~ b·r ~ 
adında başka bir ameleyı b1çıılj 
yüzünden biçııklamış \'C 11 ~· 
birlikte yakalanmıştır. Yara. 
ye yatırılmıştır. ~şl 
Emekli, öksüz ıııa 

11
• 

----- . .:e 
eld1 

' H\lsusi idareler eJT• . · ov. 
l l ir111CI ısı'' 

lerinin Hl40 mali yı ı ' "eril 
mnaş havaleleri bankaya V P, 

ŞEHiRDE J-1.A ~ 
- -kyiiı 1 

Şehrimiıde dun. ,.S'~0 ço~ 
hava hafif rüıgarlı 1•

01
• ıılr11ıış'"" 

gölgede 35 dereceyı b 



ilı~ 
"1~TBUATINDA 

80n vaziyet 
\te vazifeler 
'lo"d'"• : 18 
~ ~cniı:ıg Nevs diyor ki : Mu· 
~ cadclede yalınız bulunduğu· 

~J'b ınuz bu andn. cesaretimizi 
t" etınegc mahal ,.oktur. Iln:yır, 

1Scı:ı. J 

illet ttıııhal yoktur. Eğer butun 

~ bu rnUcadclcnin manasını anla· 
~J lStviyesine ... ukselir elfer bu mU· 
""tc:n· .; '., 
Ct~lıı ı..'n buyuk ehemmiyetini soğuk 
i . 

1 
la anlar ve eğer yalnız kendi· 

t Çın değil fakat butun dunya için 
Çar l •ıı Pıştıgını iyice idrak ederse, A • 
Ya h"l. I a a daha ezilebilir. 

\. llgiltere, hurriyetin yegane şam· 
•Onu . 1 

~'t ' cıdd~ dnrbcyc maruz ka ma· 
~t Yegane şampiyonu olarak kal· 

!\dır 

~Ve', S 1~· \1 ~ıng tandard diyor Ki : 

lit • •zıfemiz, şimdi sarih ve basit-

~,· 8~ memleketi, tek bir kale ha· 
ıııaf'ti~ınuniz lazımdır. Hiç bir şey 
~1 edılınemelidir. Her mUstahkem 

illa 
~- 11 h"' tutulmalıdır . K ullar.ılma· 
b,

11
• ıç bir kaynak kalmamalıdır. 

1 iz b' . k d c . 
'C ııı,ı..' 1zıın kuvvet ve a re"ımız 
~•t t, devam ediyor. Denizle mu-

•ı <ı~u ada, munzzam bir harb gemi· 
~tl ~alıdır. Üyle bir gemi ki mUkem· 
"artlahhdır. Çok buyuk topları 
"11ııı ır Ve tarctlerinden birine dokun· 

~İr ~·Cesaret edebilecek her hongi 
~lın 1llı~eye karşı mudhif surette öç 

'l' 1 ~'l>•ııı llıuktedirdir. Butun bun ar 
11l;ıfıdı •lııı,.. ve ç a b u k yapıl· 

r, 

Hitlcr - Musolini anlaştı 
( ikinci sah f :den artan ) 

f:°RANSIZ KABİNESi IÇTlMAl 
londra : 18 (Royter) - Fransrı 

t ahinesi bu sabah Peıain'in reisli· 
~ilde toplanmış konuşmalarda bu· 

b' ~ıeİ 11 1lıuştur. 
ıs11 1 { 'tıtd Londra: 18 (Royter) - Fransız 
, 1°' .'1 ~ Usu muharebeye devam etmektedir. 

rı~.J Otd 'd 'I . IB 1~ av o a bugün bir alarm ven mış. 
e~& a batarynları faaliyete geçmiştir. 
tıf· tı • Almanlar mütemadiyen fransızla-

tr:ıa~ etmekte ve bu suretle istedik 
j 11aı ~ıbi bir sulha kavuşmak arzusun· 

fJ ar. 
b11,,~ "'!, blondrn : 18 (Roytcr) - Mnjino-
19,ıfJ lıııd ı.ıhınmakta olan Fransız ordu· 

lC 1, '· Jıı an Yarım milyonluk bir kuv\•ct 
ııt 1 f f ,~nn Çcnberini yararak Fransız l..ıs-
~tl cı Ullisinc nıulaki olmağa muvaffak 

'lıtıstur 

~~tliOr,1e.an civarında Frnnsızlnr şi_d· 
bır mukavemet göstermektı!dır. 

0 l\ugun Fransız re mi radyo istas
llu buı. rtk ~un Frans1z ordularına. muta-

dit~-~·.apılınadığını ve bnrbe devam 
~r '~•ni, her taraftaki Fraıısız kıta· 

•tıırı .d 
"ıtt şı detli Lir surette muknve· 

etti~· · b"ld' kt d' l ı:.•nı ı ırmc e ır. 

•t l\1 ondrn : 18 (Ro_yter) - IIiHer· 
<rık Ussolini nrMındn Munibtcki mU· 
'oı·er<-ler b't . . 1 I' l "'~ •tıi F ı mı,tır. ıt er ve Pıus· 
1,rtk 'r-nn:saya teklif edilect'k mU· 

·~lıı edşnrt1arı Uzerinde mutabık knl-
1' ır, 

~it c . 2 anı 6 sene 3 aya 
..... ~a~kfırn o\du 

c lltkad •ncı sahifeden artan 
~~tıı k aşı r-Ji~deli Hasan oğlu üs 

11trıınş~~ına scıpiyle inlete inlete öl· 
Hı llutür. 
t\;ıııaıı~ ~ .. bu suçlannın cezasını ha

~<iııt oşelerinde çekmiş bulunan 
-ıctllet esrar kaçakçılığından da bir 

ce~a görmüştür. 

Türbid 

Macaristan 'ın mihvere 
izhar ettiği sadakat 

Bir Macar heyeti 
ltalyan elçilerine 

Budapeştedeki Alman ve 
dün bir ziyaret yaptı 

Budapeşte : 18 (a. a.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Paris'in zabtı ve Fransız ordu· 
sanan silahlarını terk etmesi Uzerine, 
.Macar hukftmet partisine mensub bir 
heyet,~Almanya ve İtalya elçilerini 
ziya ret etmiştir.": 

· Bu heyet namına söz söyliyen 
zat, Alman elçisine demiştir ki: 

Fuhrer'in azmi ve Alman ordu• 
sunun kuvveti, kahramaolıgı, hazırlı• 
ğı ve yuksek maneviyatı, vcrsailles'ı 
y1kmıştır. Macar milleti, trianon mu
ahedesinin de ayni akibete uğrayaca· 
gıoı Umicl eyler. M.acaristan, gayri 
muharib devlet ol:ırak Almanyanın 
yanı başında bulunmaktadır ve mem · 
lcketlerimizin menfaatleri İC"abederse 
Roma - Berlin mihverine ko.rşı va• 

zifelerini yapacakbr. 
Alman Elçisi teşekkur etmiş, 

Alman ve İtalya ordularınıu uğrunda 
çarpıştıkları yeni Avrupa nizamının 
1\1.acar milletine de yarayacağı Umi· 
dini izhar eylemiştir. 

Ayni heyet, mUtı:akiben Jtalyan 
elçiliğine gitmiş ve burada heyet na· 

Londralı çocuklar 

Londra : 18 -a.a.- Geçen ey

lülde kent ve sussek eyaletlerinin ba

zı kısımla"ına gönderilen Londralı on 

bin çocuk önümüzdeki pazar günü 

Carmathen, pembrock ve randor eya
letlerine naklolunacaklardır. 

m10a söz söyliyen ut şöyle demiş• 

tir: 
Macaristanı infirattan Duçe'nin 

kurtarmış oldu~unu hiç bir Macar ka· 
tiyen unutamaz. l\1acaristan biliyor 

ki İtalya, bu tun kuvveti ve heyecanı 
ile, Avrupada yeni bir inkişaf yolun· 

da yUrUyor. 

İtalya elçi~i, verdi~i cevabta, 
versailles !iİsteıoinin yıkılması, Duçe' 
nin muahedelerin ve sun'i bir surette 

• vUcuda getirilen hudutların haksızlık· 
larına karşı siyasetini tetviç etmekte
dir, demiştir. 

Suriye'deki Fransız 
kuvvetlerinin vaziyeti 
Suriye kumandanı bir 

Londra : 18 (Royter) - Suriye

deki Fransız ordusu umumi kuman· 

danı bir beyanname neşıederek kara 

beyanname neşretti 
deniz ve hava kuvvetleriyle mücade

leye devam edileceğ"ini bildirmiş -
lir . 

Sahife 3 

RİGA o·A K 1 
HADİSELER 

Berlin: 18 (Radyo) D.N.B. nin 
bildirdiğine göre. Rigada tezahürat 
oldugu polisin müdahale ettiğini, 
ve halka ateş açıldığı birçok insanın 
öldüğünü ve yaralandığını bildirmek
tedir. 

Sovyet harp gemileri Tallin li
manında demirlemiştir. 

Romen dahiliye nazırı 
Romen valilerini topladı 

Bükreş : 18 -a.a.- Dahiliye ne
zaretinde mühim bir konferans ak
te:iilmiştir. Nazır bütün Romen va• 
lilerini kabul ederek dahili vaziyet 
hakkında iıahat verm:ştir. 

Yeni Litvaoya kabinesi 
dün teşekkül etti 

Kauna!ıi : 18 (a. a.) - Bay "Pe
lecs" başvekaleti deruhte ederek ,re• 
ni Litvanya kabinesini teşkil etmİf• 
tir. 

Ba~vekil muavini: Hariciye nazın 
Bay ''Krov Niktivicus", milli muda .. 
faa nazırı ve ordu kumandanı: Gene• 
ral "Nitkokas". 

Avam Kamarasında 
( Biıinci sahifeden artan ) 

derilen 400,000 askerden 350,000 ki· 
şi.nin geri çekildiğini, bugUn ise ln
gilterede talim görmUş 1,250,000 as· 
ker mevcud olduğunu, silah nltına 

yeni alınan ve celp edilmekte olan 
efradın j•ekunn ise bunun birkaç mis 
line bnliğ olacağım söyledikten ~onra 
İngiltereye yapılacak tnarruzlıırın mu
vaffak olamıyaca~nı, buyuk Britan• 
yanın çok kuvvetli bulunduğunu, bu 

sahillere ihraç hareketinin gayri mllm-

1 

kun Lulundugunu anluihktan sonra 
~öyle demiştir : 

" Biz vazifemizi yapalım ,, 

1 
G 0 N 0 N M 0 H M M

8 
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8 

E R i K A R Ş 1 S 1 N DA 1 

------------------ ---------------~' 
Modern savaşın istatistiği 

BugUnkU ''aziyct Lize şunu gi>steriyor ki, harp 

yallnız insanlar arasında yapılan bir bo15uşma de· 
ğil, ayni z:ımanda her nevi malzemenin ve her tur· 
}U ekonomi maddelerinin obur bir yiyicisidir· Or· 
au, ''bize, mermi, tayyare, tank, her turlu silah 
veriniz. Hem de, mUmkun oldugu kadar çabuk ve 

• • l"' di,·e ekonomi mllcssesesinden istemektedir. 
rınıı.. J 

Ce hede, bir taraftan mevcut malzeme harcarıır-
p 1 • • t 'l . kcn, diğer tnraftan, e.ı..onomı aynı empo ı e yerı• 

ne yeni~ini gö11derınek; .munakale makinesi de, ha
va hucuıııları ve snbotaı yUzUndcn meyd:ınn gelen 
ins:ın ve ın:ılzcnıe eksikliğine ragmen, takviye işi· 
ni emniyet altına almak zorunda:hr. Bilhassa duş
m:ın ordusuna ve C>nun harp ekonomisine lmti dar
benin indirilmc~inc çnlı:;ıldığı aylarda, oı:du ihtiya· 
cını en seri ve en mUkcaımel şartlar içinde kar~ı-

lnmak hayati ::arurcttir 

Cıhnn harbi mesela Almnnlor:ı göstermiştir ki, 

tayyare, met·rui, denizaltı gemısı yahut nvcı tay· 
yarelerinin ı·ksikliği yUzUnden olduğu kadar, sivil 
halkın asgari ihtiyaçların1 temin edememek yUzUn· 
den de hnrp kaybedilir. 1914 - 18 yılları içinde 
tc:kmil cephelerde ~.000.000 Alman, ölmuştUr. 750. 
000 kişi de açlıktan can vermiştir. Butun millet· 
lerin ordularını motor ve mnkineleştirmesi Uzerine, 
ateş kudreti ve hareket kabiliyeti kat knt bUyU· 
muş, fakat cephe o.-dusu kuçulmuştur. Bu11a muka· 
bil hinterlandd:ı. muazzam bir teknik ve ihti~as 
kadrosu doğmuştur. Yapılan hir hesaba göre, cep
hedeki bir tek a'ikcrin ih(;iyacım knrşılnmnk için 
17, diğer hesaba göre de 12 j~çinin cephearkas1D· 
da, memleket jçinde çalışması liizımdır. 

Eski harplerdelıi "sivil'' artık tarihe karışmış· 

hr. Bu itibarla. "endUı>tri cepheııiııdc ç:ılışan "işçi0 

(askerin) ihtiynçlarını temin dmt'k çok Luvuk bir 
ehemmiyet kazanmaktadır. • 



Tüdcsöm 

Koıan Memleket Hastanesi Baş 
f abililiğinden : 

1 - Koun memleket Hutabınesinin 1 Haziran 940 tarihinden 941 
yıh mayısının sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan cenahta yazılı (45) 
kalem erzak ve11ire ihtiyacı onbeş gün müddetle münakaıaya konmur 
tur. 

? - ihale 1 Temmuz 940 pazartesi günü saat on yedi buçukta Ko
zan memleket hastahanesinde yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini anlamak istiyenler söyfcncn Hastahane tababe
tinde görebilirler. 

4 - isteklilerin ayni günde muhammen bedelin yüzde onunu pey 
alrçası o!arak yatırmak suretiyle münakaşaya iştirak edebilecekleri ilan 
olunur. 12062 19-23-26-30 

Kozan mcmfckcn Hastaba1csinin 1940 yılı Haziranında 1941 yılı 
mayısının sonuna kadar erzak veaaire ihtiyaç listesidir. 

Azami miktarı Ağırlığı Beherinin Mubımmtn 
• 

• muhammen tutarı 

bedel\ fiatı 
Kalem Adet Metre Kilo Gram Kr. sa. Lr. Kr. Nevi 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
ıs 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

21 
2S 
29 
30 
31 
32.: 
33 

34 
35 

36 
31 
38 

200 
100 
100 

1000 

39 200 kutuı 
40 5000 yük 
41 400 
42 20() 
43 800 

44 400 
45 30 

3000 
1500 
1500 
3GO 

5 
1000 

5 

150 
150 
]()() 

100 
200 

200 
2000 

150 

200JO 
10000 
20000 

1 
200 

. 600 
25 

20 
20 

200 
200 
50 
50 
30 

5 
5 

10 
10 
3 

12 ~60 

40 600 
7 50 112 50 

10 30 
550 27 50 
30 300 

150 7 50 

100 150 
10 15 
6 6 

30 30 
15 30 

45 9~ 

15 300 
30 45 

t 2 
20 20 
25 25 
1 10 

1 200 
2 50 250 

alınan rayiç üzerine 

150 
40 
20 
60 

40 
20 
10 
15 
20 
25 
20 

90 
50 

1 50 
80 

120 
15 

8 
4 

20 
30 
10 
12 50 
6 

4 50 
2 50 

Has Ekmek 
Koyun eti 
Taze sebzeler 
Patates 
Çay 
Pirinç 
Kuru bamya 
(Amasya) 
Sade yağ 

Kuru soğın 
ince Tuz 
Kuru meyve 
Taze mtyvc· 
fer 

Kesme şeke 
Süt ve yoğurt 
Şehriye ve 
Makarna 
.Yumurta 
Piliç 
Tavuk 
Limon ve 
Portakal 
Mtşe odunu 
Kömür 
Maden kö. 
mürü 

Kahve 
Sabun 
Gazyağcı 
Zeytinyağı 

(Ayvalık) 

Zeytin tanesi 
Un ve irmik 
Bulgur 
Kuru sebzeler 
D. Salça 
Peksimet 
Tatlı su ba 
lığı 

Tere ya~ı 
Salamora pey 
nırı 

70 
15 
50 

7 Bal 

·2 
4 

30 
80 
30 

30 
30 

1 50 Mercimek 
1 50 Pisküvit (Is· 

tan bul 
4 

50 250 
120 
160 
240 

120 
9 

Kiprit 
Su 
Kefen bezi 
Tahta 
Dülbent (ğaz 
lık) 

Sarğılık bez 
•Süpürge 

BU AKŞA~ 
-1-

Lıonel Atyll'IO 
Heyecan dolu emsalsiz filmi 

iki yüzlü katil 
-2-

İki kahkaha kralları 
Stan LOREL - Oliver HAR~ 

nin yarattıkları şaheser 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

FAKA BASMAZ :;J8 
Bugün gündüz matinede iki film birde" 

1- Fena Yol 2 - Faka Basnı;S 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurufuf tarihi : 1888 

1 Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şul:>e ve <ıj..ns adedi : 265 

Zirai ve ticari her ~evi bankı muamelel<'ri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Baııkrsında kumbaralı \C ihbaı~ız tasaııuf hesaplarrnd• 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecel; 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ,, 500 

" 
:.tOOO .. 

4 " 
250 ,. 1000 •• 

40 " 
100 

" 
4000 •• 

100 " 
50 

" 
5000 

" 
120 il 40 

" 
4800 .. 

160 .. 20 
" 

3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındoki paralar bir sene içinde 50 fi· 

radan aşağı düşmiytnlerc ıkramiye çıktı~ı takdirde yüzde 
20 fazlasile veıi'ecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Ey it.il, 1 Birincikanun, 1 M~ rt 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

T. C. j 
Seyhan vilayeti vakıflar 

müdürlüğünden : 
Ramazan oğlu v.akfından hükı.i· 

met caddesinde Çukur kahvenin 
1 7- 940 ta ı ihinden 31 5· 943 ta· 
rihine kadar (35) aylık icarı açık 

arttırmaya konulmuştur . Bir stnelik 
muhammen be.ieli (1100) liradır. 

ihalesi 74· 6· 940 pazartrsi günü 
saat 10 da vakıflar idaresinde ya· 
pılacaktır. 

isteklilerin muracaatları ilan olu · 
nur. 

12050 16 - 19 

U ~ . t müdüriİ 
mumı neşrıya 

Macid Güçlii ,,. 
. TM kSö. .. Miltb• A fana ur .Zll. 


