
tan 

~ . 
•f\\ 

fi)1111V 

ine 
kü~ 
tle~ 

~~ 
ril• 

-- Sahip ve ~aşmuharrirı - --

Ferid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onaltıncı Yll - Sayı : 4762 

GONDELlK SlY ASİ GAZETE P. K. 44 5 Kuruş 25 Haziran 940 Sah 

ı Bordo, ıtaıva ile de anlaş
m u has e ın at durdu 

)'--....... 
1 ----------- " -· < ' 1 • ıh .. ngiltere Bordo $ 

llkfıınetini tanımıyor l 
•lıt londra: 24 (Royter ) in- *ı 

'"'' 
1 •re hUkOmet i, resmi l 
t "-t ••maıara muhalif h are· i 
"' •de n Bor do h UkOm•ti $ 

: ~· bundan b &yl• müstak il $ l 
'~: hUkOmet •tfatiy le ba k• * 
\ »•c:aaını beyene der. i 
l la londra: 2 4 (Royte r ) $ 
I l),"drada b ulunan Oener~I * 

'

, ıoıu Bordo hUkOmetı * 
1 a:lıtrnı,tir. t 
", 1 , .... __ .. -4 
~ .............. ............... . 

~tansanın kabul 
tttiği mütareke 

Nf. VZAD GÜVEM 

t ~ransanın Almanya ile imza etti
\l~Utareke şartlarını ö~enmiş bulu· 
JOru · · hi~ b ı. Bu mütarekenin Fransa ıçın, 

11\aa ır suretle şerefli bir mütareke ol· 
~o 1tlnı acı ile söylemek lazımdır. 

td() L b" 
aa,t\ ıı\ikumeti Fransayı tam _ır e· 
bu\ '\\na koyan bu mütarekeyı ka-

Ctrr: ·h· · erı b t tlc yalnız Fransız tarı ıoın 
O!ına Cdbaht, en kara sahifesini ya zrn~; 
i kla kalmıyor, ayni zamanda tan· 
ıı en buyük hıyanctım de yapmış o 

'ior. Çünkü, ne olur-.a olsun düş· 
"~ ~la münferiden anlaşmama} ı ta.a~
"'ll Ve bunu müteaddit defalar ılan 
trı Fram:a hükümeti, kabul ettiği 
ltı\itareke ile sözünde durmadığı 

bı tnevcud siliihlanm, mühimmatını 
bütün harp vasıtalarını müttefikine 

tşı kullanmak üzere düşmana teslim 
1Yor. 

~·baha düne kadar, düny~ Bord~ 
~Uınetinin şeref siz bir ~utar~keyı 

katt:n kabul etmiyeceğıne ıoan· 
'ı k" b · Fakat bugün anla~ıtıyor ı, u, 
~ ~ 

:~ı milletini oyalamak ve onu .v~ · 
~ıtırı çaresiiliğine inandırmak. ıçın 
~tenmiş sözlerden başka bır şey 

ılrtıiş. 

1 
Bu mütareke ile Fransız toprak

\~1.n dörtte üçü Alman ve halyan 
\ ~~e terk ediliyor. Fransa, topla· 

1 ufeklerini tezgahlarını , donanma· • . , d~ 1 • 

""it ~Şmana teslimi taahhüd edıyor. 
r~ tışlık toprak üzerinde bırakılan 
~a ı hükümeti ise doğrudan doğ· 

llı~alıblerin emrinde bulunacaktır. 
·~ utareke şartlarına bakılarak Fran· 

'~~kınası\ bir sulh ~azı~landığını 
F a anlamak mümkundur. 

\11\i;~nsa, harbe devam ederek te· 
~~lıbe lakattan düşdükten sonra da 
~~ f olsaydı bundan daha kötü, 

Ctj b· d tiin ır akibete uğrayamaz ı. 

~~ıt~tı llrılıyoruzki, Fransayı mağlüb 
~:'itti '-&cbcbler ne ise, böyle bir ha· 
ta. 11.Clbuı • .d. 
~;hl'ıı ettıren amiller de aynı ır. 
\;li b ordusu başsızlıktan, Fransız 
~\ ~,i~~~ıtıdakilerin didişmelerinden, 
~tııı.1 •nden bugünkü uçuruma yu· 
\ ittin l~r. Bu mütarekeyi de başın · 
\~talat orkaklığı, enerji noksanlığı 
\ ~~~· ~daki ihtilaf yüzünden kabul 
t~~at ~~s~ Fransız milleti, sonu
~ti 0~uşmek cesaretini göste

\lc mukavemet imkanların 

dı j 

İtalyan şartları hakkında henüz 
kat'i bir maliimat ahnamadı 

Bir Amerikan ajansının haberine göre, İtalya Tunus, Cezair 
Fas ve Cibutide ehemmiyetli deniz üslerini alacak tır. 

Fransanın Almanya ile imzaladığı: 

MÜTAREKE ŞART-... 
1LARI HULASASI 
Lonclr:ı : 24 (Rad: o) - Fr:ın .. :ının Almany a ile nkdettiği mutnreke şart· 

ları şö.) le bula a edilebilir: 
1 - Almanya Fran.,anın garp sahillerini \ " C Ccnc\Te ile Tu r şehri :ıra· 

sıod:ıki halhn şimalindl· k:ılnıı arn:ıi~ i i~gal ldccektir . Frnr sn b • ic;gal mas· 

raflarını ödeyecektir. 
2 - Fran ız orduları dcrhRI silahtan tecrit Ye terhiı; edilı.>cektir. İ şg11l 

edilmhc-n Fransı:r. toproklnrrndA kuçuk bir Franıs•Z ordusunun bulunmas ı • 

n:ı mUc;:ıadc edilecek t:ıknt lıu ordunun mikt:ırını Almrın\·:ı ile ltal \'n te~bit 
edecektir. v • 

3 - Frnnsa , butun loplnrını, tanklnrını Ye muhimm:ıtını Almanyny:ı. 

tes lim edecektir. 
4 - T nhkimnt, donanma tezgahları , mUnaknlf\f: ,·asıt:ı Ye ,yolları sağ-

l:ı.m bir halde teslim edilecektir. 
;) _ l liç bir Fran ... ız kıfosı Fransayı terkedcmiyeccktir. 
(; _ Hiç bir hıırp mnlzemeo:i İngiltere_)"C nakil olunanııyacaktır. 
7 _ Hiç bir Fransız tlcnrct gemi i , Fr:ınsız limanlarıoı terkedemi-

.yecektir. ( Gerisi ikin.:i .. ahifedc ) 

Londra: 24 ( Rnyter ) - Roma 
radyoc;unııo verdiği bir habere göre 
ltalya ile Bordo mUmes~il heyeti mU• 

larekeyi bugUo -:aat 1 .35 de imza· 
lamıştır. ~luhasemat bu gc1.Ce saat 
l:.?.35 de sona erecektir. 

Rama : 24 (Radyo) - ltalynnın 
mUtnreke şartları bugUn ltalya bari· 
ciye nazırı Kont Ciyano tarafından 

Fransız mUmessillerine tevdi edilmi§• 
tir. General Veyg:ınd Bordo hukume-

( Geri,i UçUncU nhifedc ) 

BAY ÇÖRÇİL 
KONUŞACAK 

Çörçil yarın (bugün) bir nutuk söy 
!iyecek \ e halıhn. ır vazi} ete karşı 
Ing !terenin düşünce ini anlatacaktı r 

Irak Harici ve AdFye 
nazırları A n l<ar ada 
Ankara : 2~ (n. a.) - lrnk I lari· 

ciyc nazırı Ekselans Nuri p ıışa ve 
Adliye n:ızırı t•ksel:ın s Şevket Naci 

( G 11risi ikinci c;ahi f ede 

Londrada dün bir Fransız 
••milli kornite,, si kuruldu 

•• 
GENERAL DOGOL DiYOR Ki: 
''Harp kaybedilmiş değildir. Vatan 
ölmemiştir. ü mi d sönmemiştir. ,, 

-----------------------
Mütarekeden sonra 1 n g iliz hükumetinin beyannamesi. 

Bordo hükumet erkanı arasında i lıtilaf 

Bu1garistanda ha lkın 
elindeki silahlar 

toplanıyor 
. 24 3 • a. - Gazeteler , 

Sofsa • r de bulunan silahları, 
butun balkı, e ın 

k Uanılanlar mUo;te!'na, 
tiyatrolard~ l u. bukumete teslim ct

durbın erı 
butun '- 1 kar ar nameyi neşr 

bor .. ı an 
~e nıec . . k mce; ,... ı ırelenler ıçın a· a· ler .ı~ar~ ı:: 

etmekte ır . ad.ıı cez vardı 
f u.ııı.ı 

Londra: 24 (Radyo) - Fransanın 
Almanya ile mütarEkeyi imzasından 

sonra İngiliz hükümeti şu kominike'yi 
neşretmektedir: 

Fransa bütün silahlı kuvvetlerini 
Almanyaya teslim mecburiyetinde ka . 
lacakbr. Mühimmat ~tokları Almanya
nı n emrine verilecektir. 

Bu şartlarladır ki, Bordo hüküme
ti, Fransanı n bir tarafında icrayihükiim 
edebilecek fakat Almanyanın emri al-
tı nda bulunacaktır. Elhasıl bu mütare-

ke Fransayı tam bir esaret albna koy-

maktadır. 

Bordo hükümetinin hariciye nazı ... 
rı B. Boduan mütarekenin imıasındaı. 
evvel Fransanın şerefsiz bir mütare
keyi kabul etmiyece~ini beyan etmiş
tir. Bundan daha yüz kızartıcı bir 
mütareke tasavvur etmeye imkan var-

ını dır? Bu mütareke ile Fransa hükü
mcti, daha düne kadar yanyana dö· 
ğüştüğü lngiltereye karşı kullanmak 
üzere bütün mühimmat stoklannı Al
manyaya vermektedir. 

( Gerisi UçUncU ahif ede ) 
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TÜRKiYE RADYO olFOztYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 

S A L I 25 - 6 - 940 

1.2.30 Program , ve memleı<et 

Saat ayarı 

12.35 Aj11ns haberleri 

12.50 M5zik Türk 
13.15 Müzik: Halk türküleri 
13.30 14 COMüzik: K~rışık Müzik (Pi.) 

18.00 Program ve Memleket saat 

18 05 
18.30 
19.oo 
19.45 
2000 

21.00 

21. 20 
21.30 
21 45 
22.30 
22.45 

23.CıO 

ayarı 

Müzik : Cazband (Pi) 
Çoc ıık saaı i 
Müzik: Fasıl Heyeti 
~ .... t , Ajan 
(Çif tcinin Saat i) 
Müzik : Ankara Radyosu 
Küme ses ve saz H~yeti 

ldare Eden: Mesud Cemil. 

Konuşma (İktisat \'e Hu· 
kuk saati) 

Serbest Saat. 

Konuşma (Radyo Gazetesi) 

Küçük O rkestra 
Saat ayarı , Ajans 
Müzik : Küçük orkestra 

Müzik: Cazband (Pı.) 

'ı3 .25 23.30 Yarınki program, ve K<i • 
panış. 

Fraosanın kabul 
ettiği mütareke 

( Başmakaleden artan } 

temamiyle harcamış olduğu için böy· 
Je bir zilleti kabul etmiş değildir. 

Fransız milletinin mümessillerinin 
bile fikri so rulmamıştır. Nitekim Bor· 

· do hükumetinin, düşman tazyikinin dı
şında kalmış olan Fransızlar bu müta· 

rekeye karşı isyan etmişlerdir. impa
ratorluğun her tarafından gelen haber· 
ler Fransız müstemlekelerinin harbe 
devam kararı verdiklerini gösteriyor. 

Bu insanlar çok iyi anlamaktadır
lar ki, müşterek dava uğrunda döğüşe 
devam eden lngiltere muzaffer olma· 
dıkça yalnız Fransız imparatorlu il, u 

değil, bizzat anavatan Fransası da ar
tık bir hayal olacak ve Fransa asır-

larca Avrupanın ikinci, hatta üçüncü 

derece bir memleketi olarak kalacak
tır. Fransa için şimdi artı!( kurtuluş 

mücadelesi başlamıştır. Pa:isin hatab 
olub, olmaması, Fransız çocuklannın 

hayatı değil, Fransanın ölümü veya 
ebediyen payıdarlığı bahis mevzuudur. 

Ölmesini bilmiyen milletin hür 
yaşamağa hakkı yoktur. Bunu, insan
Jığa hürriyeti, hün-iyel için nasıl kan 
döküleceğini ögreten Fransız çocukları· 
nın çok iyi bilmiş olması lazımdır. 

Dün• akşam Londra radyosunda 
Fransız mil\eli ile konuşan Fransız ge· 
-neralı Dögol'un sesinde Fransız kurtu · 
1uş savaşının başlangıcını sezdik. Fran · 
sız milleti, dünkü kahraman mareşal 

i' eten'in imza ettiği esnretnameye de-
ğil, Fransanın işgalinden sonra icabe-

"derse mücadeleyi Şimali Afrikaya 
naklederek devam edeceğini ilan eden 

. Reyno'nun sesine doğru koşacak gi 
bi görünüyor. 

Fransanın kurtuluşu da bu scsdc-

Tür~sfü .. j 

Kredi kooperatifleri or
taklariyle yapılan temas 
Ceyhanlılar tarım satış kooperatifine girmek istiyor 

44 Numaralı Adana tarım satış 

kooperatifi direktörü Bay Zeynel Be 
sim Sun ve mezkür kooperatif ınuha· 
sibi Brıy Tahsin Erman, Gerdan, 
Küçiik Dikili, Küı kçiiler köyleriyle 
Misis nahiyesin ! giderek Kredi Koo
peratifleri ortaklariyle temaslaıda bu· 
lunmuşlardır. Üç gün devam eden· 
bu temaslar neticesinde kredi ~ oope
ratifleı i ortaklaı ının tarım satış ko· 
operatifine girmeleri hu~usundn mu· ı 
hıbık kalınmış ve iltihak muamelesi 
başlamıştır. 1 

Ceyhanlılar da satış kooperat ıfinc 
iltih ık arzusu göstermişlerd i r. Fakat 
44 numaralı Adana taıım satış ko 
operatifi münhasuan Adana merkez 
k n zasını iş mınta kası clnt:ık kabul 
etmiştir . Mamafıh Ceyh;, nlıların h· 
operatif direktörlüğüne resmen mü· 
racaatları vaki olduğu ı akdiıde bu 
müracaat müsbet bir şekılde Vekale 
te bi!dırilecektir. 

Bir adam bir umumhane 
kadınını biçakladı 

E vvelki gün geceleyin umumha· 
nede :S adretıin kızı Naciye ile İsma
il oğlu Hüseyin Çeliktepe arasında 
bir münazaa çıkmış ve münazaa so· 
nunda Hüseyin Çetiktepenin biçağı 
işe müdahale etmiştir. Körkütük ser· 
hoş olan H. Çeliktepe, u numhıınede 
•• Sümüklü Naciye ,, ad ıyle a n ılan 
kadının kııprisleri karşısında tehevvür 
duyarak Naciyeyi b'çaklamışıır. Na· 
ciye, Hüseyin Çeliktepenin ayni z .. -
mnnda ağ'ıına ve bıyıgına küfretmiş· 
tir. Suçlu adliyeye sevk edı lm iştir. 
Naci}enin yarası hafıftir. 

Ceyhanda toprak ofisinin 
arpa, yulaf ınübayaası 

Irak hariciye ve adiiye 
nazırları şehrimizden geçti 

Dost Irak hariciye ve adliye na 
zırları pazar günkü Toros ekspresiyle 
şehrimizden geçm işlerdir. 

1 arsusta arpa ve 
yulaf mübayaası 

Tarsus: 2c.t (Hususi muhabirimiz 
den) - Toprak Ofisi teşkilatı Tar· 
susa gelmiş ve çiftçinin elinden arpa ve 
yulaf mahsulünü mübayaaya başlamış· 
tır. Müstahsil, satın alma hususunda 
memnuniyet göstermektedir. 

Kadının odasına giren 
Mahkum cldu 

Küpeli handa Zelzele felaketze 
d~:erinden Ayşe'n:n odasına ~ötü ni· 
ydle zorla gi •mekten suçlu 
hanın odacısı Hamdi Ceylan iki. c 
C\sliye ceza mahkemesince 6 ay hap· 
se mahküm edilmişt ı r. 

Şehir istasyon arabası 
otobüs seferleri vaziyeti 

Şehrimizde hukO.met konağı civ:ı.· 

rından yeni i~tasyona kadar otobu 
servisleri ihdas edildiği okuyucuları

mızca m:ılumdur. Bu otobuslerden :? 
numaralısı dun bir kaza yaptıgından 

merkez polis karakolunda otobUs !lU· 

rUcUsUnUn ifadesi alınmıştır. Geçen 
hafta da 5 numnralı otobu~ t:hemıni· 

yelli bir kaza yapmıştı. Kısa hir za· 
man zarfında vukua gelt"n hu iki ka· 
:ıın, bu i~lerle meşgul olanların ve o

tobu sUrUcUlerinin dikkatsizliğini ve 
nlaknsızlıgını gösterir. Dah:ı sonra, 
clurak yerleri olarak ilan edilen bazı 
n oktıılar<l a otobusler durnı:ı.maktndır. 
Mesela 7 numaralı durak yeri iliin 
edilen ll:ılkevi önUndc inmek istiycn 
v e incccgini biletçiye bildiren bir 
yolcu ancak enstitu önUnde indiril
mektedir. 13 u hususta :ılfıkalılnrın nn • 

Ceyhan : 24 (Hususi) - Toprak 
of ısi teşJ..il :1tlı kaıamııda da faaliyete 
geçmişi ir şimdiye kadar 700,000 ıd· 

lodan fazla arpa \'e yulaf mübayaa 
cd :ım:~t:r. ~ zarı dikkatini celbederiz. 

Fransanın Almanya ile imzaladığı 
Müt arekt şartları hülasası 

( Dirinci s:ıhif eden nrt:ı.n ) 
8 - Fı·:ıns1z 1imanl:ırında bulunnn donanma dcıhal silahtan t ecrit edi

lecek ve hariçte bulunan hup gemileri geriye çağırılarnk ay ni s uretle si· 
lahlnrı alındıktan sonrn Almany a \•e lt:ılynnm tesbit edecekleri limanlarda 
muhnf:ıza altında bulunılurulac01ktır. 

!) - Fransnmn mUstemlekelerindeki menfaatlarını korumak için bir l.:ı· 

ım donanma serbest bırakılacaktır. 
10 - Fransız limanları ve vapurl:ırı 1talya ile Almanya arasındaki ınU

n:ı.kalntı kohwlnstıracak ve bu limanlar Alııı:mv:ı ile İblva tarafından ta· 
Jİn edilecektir. Eskiden dökUlcn ın:ıyinleri Frtı~sız geıııil;ri toplıyncrık \'e 
mny in pliinlnrı Almnny ay a teslim edilecek. 

1 ı - f şfinl altında bulunmny nn Fransız topraklarınd:ıki butun radyo is
tn syonlorı çalışmalarına nihayet verecektir. 

12 - Alman rsirlcri derhal iade olunacak Fransız esirlcı·; sulhun imza
-sınn kadar Almnnyncln. mubnfozn edil ecektir. Butun istihkam planları Alman
yn'y n verilecek. 

13 - Mutarcke, Fransanın itnly n ile yapacngı mutar ekenin imzasından 
nlh s nnt sonra mer'iyetc girecek ve sulh munhedesi imza edilincey e kndnr 
muteber olacaktır. 

dir. 

Nevzad Gt.ı'VEN 
14 - Fronsız hukümeti mlltarekc şartlarından birisine riay et etmedi~ 

takdirde Almany a her an bu mUt.ırekeyi fc >hc debilccckl'ir. 

, 

Valimizin kÖ1 
tetkikleri ~ 

Valimiz Faik üstün Ceyb:~ 
gesinde Tatarlı, Çakırlı, ~ylet"-:1 
Abidıye ve değirmendere kO t/• 
tetkiklerde bulunmuşlardır. I•" ~ 
bilhas .. a buralardaki akar sıı,~ 
den geçirmiş ve bu meyarıd~; 
merkezındeU ıki ilk okul 6'" • 
inşasını tetkik etmiş, lüzuın~0 ôt ~ 
tifler vermişlerdir. Keza on ~J 
şa edilt-celc köy okullaı ı hll~ ,..,, 
izahat almışlar ve kaymakıııı> / 
Sılkı Aklanın mesaisinden. ( 
kaldıklaıını iı!iar etmişlerdır· 

Vaiımiz Ceyhanda diğer~ 
terle meşğul olmuşlar \'C ş 

avdet etmişle~dir. ,o;J 

Irak lıf>riciye ve '~ 
nazırları Ankar8 

( Birinci c;:ıhifeden artan ), e 
llcy, bugUn Toros ekspres~ 
hurns~ bir vagonla Anknrtı~Jltf' 
llaı iciyc v.:: A cl liye Yek• 

1
, 

hariciye ve adliye crkaııı, ~ 
Mı~ır elçileri ve elçiliklrr ''(. 
İngiltere huyu k elçiliği nıust~, 
rafından karş1lanıııışlnrdır. b• l 
kıta! ihtiram rec;mioi ifıı 'd 
~1uhterem misafirlerimiz ıc~~I 
çin husu.;i daireler tahsis .cc.ı• 
lunan Ankarapalao;'a inmişJef 

Ankara : ::?4 ( Hususi 111 
nıizdcn) - Irak Hariciye ,.e 
nazırları buguo. S;ır:ıçoğlunıl 
kil Refik S01ydamı ziyaret 

dir. U 
Seyhan vilaf,. 

da~mi encüme01 

den: ~~ 
Adana memleket hast• S 1 

bir senelık ihtiyacı olan 64?i1/. 
85 kurnş muhammen bedellı e ~ 
kapalı zarf usuliyle cksilaıef 
zolunmuştur. Of 

Eksiltme 4 Temn uz . • ~4 et, 
şembe günü saat on da vı18~,c/ 
imi encümen salonunda Y8~eıı ~ 
dan, isteklilerin daha evvel .

0
,I. 

"'' .,1 tırac:ıkları muvakkat te i~~'~ 
makbuzlariyle şatname ve ... 

11 
P'I 

listesini görmek üzere hergll ~ 
tane idaresin~ muracaaatları 

1
, 

siltme günü de teklif mektllP b~ 
vilayet daimi l'!ncümeninde 

durulması ilan olunur. İ" 
22-25-30-4 ,ı 

Osmaniye Beledife 

den: . bete 
Ayda 80 lira ücrttlı pel'J 

miz muhasipligi münhaldı.r. is'~ 
memur ve müstahdemlerık~ #;) 
mesinin ikıci maddes~nde ;,ıiP'J 
rı haiz olmak Şdrtıyle el~ 
25 · 6 · 940 gününe k.3~ 8' ~i1 
deki evrakı müsbit,.lerı ıle.11e 

R. 5etı Osmaniye belediye ıya 
/ 

racaatları ilan olunur. 2ı ~' 
12049 16-18·- j~ 

°(JO f 
Ceyhan belediyesl ıııe ~ 

Ceyhan belediye evle~ ol~ 
murluğuna ait mühür za)'ı 
tur . d f1 eİ' 

Y tnisi çıkarılac~~ırı 8 ıuıt,,ı 
hükmü olmadığı ılan ° 
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~~-ı~ş_u_r·-=----

~I= = s~ı__2._~ 
~~giliz) ~~ 
~150ı~ 
~ ıı:o- 00 

~--------s PO R 
"' ~tletizm müsaba

aları çok güzel oldu 
ıı 

lı,l, '~ar gUnU şehir stadyomundn 
.)ııPıJ: "~ Adnnn ntlctleri arasında 
fo! !) Lth·Uk atletizm mtısabakaları 

j.>'c ~llntn;am, heyecnnlı ve muvaffa-
1 Hı ol.tu. Tribunde Reis locn~un· 
•a Oturan Beden Tll"rbiye"i Adana 

•ııtaknsı Rei~i Ynlimiz Bay Fnik Üs· 

~ıı, Tumcn Komutnnamız Tuggene.ral 
'l· Arif Tanyeri, Bnyan Guzıde 

"lturı Bn v:ı.n Afife Tanyeri ntletizm 
ı ~ • 

llıılarını zevk ve tnkdir <luynra:ı<. 
ııuna kadar tııkibetmişlerdir. 

st,.,11 ı ti ~ latııylı geııçlerin başında Hatay 

045sı ltııın aj:ını Bny Kemal .ı\~ıshk 
il. il ~ ... llnnıaktıwdı 1 500 - 3.000 • n,000 

e 1 '' "ttr ~ · ' · t l 
~e ~ e uzun koşulnrln yuksck, e ta· 

l ıııer 'rıı • t' ~k "e Uçndım ntlnmnlnr:ı ış ıra 

O{. tı. lfntay atlerinden Akif E:l'er, 
94 t , '1 t~ltled yener, J{ cmnl Şerbetçi ,.e 

ili'lj t;bnıed • 'uri Knrnbulat iyi derece· 
,pıl• r ıı.lıııaıa muvaffak olmuşlardır. 
ıdtl' 1, t "-dana atletleri ise, mUs:ıbaknyn 

e 111iıı1. -.:tı:ı bnftnyn nazar:ı.n daha mukem· 
te j~~ .ı t 'Ve disiplinli girdiler. Aldıkları 
e P'. ttc ı l k l -"il l ~er de o nisbeHe phr n ° muş 
,go ~e it~' l'alcbclcrin de iştir:ı.k ettigi nt· 
ıarı I• ~ı tenclerimiz nz talim ettirilmiş 
ktllP b~ 1~ıılarına rcığ~ıen her mUsabnkad:ı. 
e ti heyecan ve gurur verecek dere· 

~re 
Vo.sıl oldular. 

1 Di~er gUlle ve di k atma ile ko· 

tqt~da olduğu gibi:cirid atmn, 100 
\ ... e SUr':ıt koşusu jQQO metre ta· 

··•ıtıuı • ı ' ko .. u u sırıksız ,.uksfk ııt n· "e b y ' w 
1~) o.yrnk ... arısında varılan ne· 

~r ·ı. J > 
'uınnd ve takdire şnyandır. 

llıtı Ncr Celerin tasnifine göre 100 

~&i~~de birinci ve ikincisi Erkek Ii. 
~tire~ rı ~ık tor ve Nıha.i'dır. 200 
'~cd e bırincili~i Toros Sporr!an 
~ ıı 1 kt, ikinciliği M. Mensucattan 
~. t.ıtt!tıa~anırııştır. 200 metre birincisi 

• ~~illta S\lc ltcın Gani, ikinci M. Men· 
,,~ rı y ~ . 
~ ~~ ~ Usuf, 800 metre bırinc sı 
·ıı~, ~~ıetmtn okulundan H;ısan, 
•trc b · Mensucattan Yusut, 1500 
' 1 ~i, i . rıncisi Ha taydan Kemal Şer· 
1\1 'C!nc· ~ ,( ır. 3!) 1 o~retmen okulundan Ha-
~I, ik· 0.o ınetre birincisi Osman 

• u/1~ 1-iaıaydnn Mehmet Yener 
• OOo met eyi M. Mensucat 

Türksilzü 
Sahife 3 

1 

1 Londrada dün Fransız 
kuruldu 

Sovyet - Yugoslav ;iyasi 
münasebetlerinin tesisi " Milli Komite 

( Birinci sahifeden artan ) 

Başvekil Bay Çörçil'in ~e s~yle~i: 
ği gibi lngiltere, Fransız ~uttefıklerını 
korumağa devam cdecektır. 

Fransız topraklan üzerinde Bor
do hükumeti Almanya ile bir müta· 
reke imzaladı. Fakat anavatan toprak
ları haricindeki büyük Fransada itimat 

ayni şekilde devam e~.iyor. 
imza edilen bu mutarcke anava

tandaki mukavemete nihayet veriyor. 
Fakat bütün imparatorluk Fransayı 
harbe devam arzusunu izhar etmekte

dir. 
Suriye, Lübnan, Hindiçini. Tunus • 

Fas, Antil, Cezairdeki bütün sivil ve 
askeri makamlardan alınan telgrafl~r
da bu fransız müstemlekelerinin ln
giltereye ve mücadelesine sadık ~al· 
dıklanııa dair telgraflar gelmektedır. 

lngiltere Krallığı anavatan kurlu· 
Juncıya kadar, Fransız imparatorlu· 
ğunun devam edeceği bu mücadelede 

kendisine yardım için bütün ted~irle · 
ri almıştır. Kendilerine mali kredı aç· 
mağada hazır dır. 

GENERAL DÖGOL'UN BEY ANA Ti 
Londra: 24 (Radyo) - Fransız 

generali Dögol dün ~kşa.m L:ondra 
radyosunda fransız mılletıne hıtaben 

şu beyannameyi neşretmiştir: 
•• Bordo hükumeti tarafından im· 

za cd ilen mütareke bir csıı rettir. 

Bu esaret Fraı:ısar.ın henüz mu· 
kavcmet irr.kinları bitmeden imza 
cdilm ştır. 

Bu esaretname, bütün silahları. 
mı11, harp gemilerimi1.i, altunlarımızı 
mütlefıkimiz lngiltereye karşı kullan
mak üzere düşmana teslim ediyor ve 

Yusuf kanmışlır. 4X100 metre bayrak 
yarışını erkek lisesi kazandı. ve İkincili
ği erkek öğretmen okulu kazandı. 

Yüksek atlamada birinci Hüsnü, 
tekadımda b rinci liseden Vıktor, iiç 
adımda birinci liseden Viktor ve Cı

rit almada birinci Mustafadır. 
Oıskte birinci gelen Mustafa bü

tün rakıblerini büyük farklarla yen
miştir. 

" 
si 

Bordu hükümetini doğrudan doğruya 
ltalyanın emri altına sokuyor. Fran
sada, F raıısanın dahi !indeki ve hari· 
cindeki menf aatlarını müdafaa edebi
lecek müstakil ve hür bir hükumet 
kalmıyor deme. tir. Fransa arlık ana
vatan topraklarını ve imparatorluğunu 

müdafaa için bir şe~ yapabilecek va- ı 
ziyette değildir. 

Bu meşru sebep karşısında İngi· 
liz hükümeti ile mutabık olaraıe va· 
tanın ve Fran~ız vatandaşlarının men 
faatlerini müdafaa ve Fransanm men· 
faatına karşı taahhütlerini ifa için 

bir (Milli Y.omite) teşekkül edilecek· 
tir. Bu milli liomitenin kimlerdı:n mü· 
teşekkil bulunacağı yakında ilan ol
nacaktır. 

Milli komite bir meşru hükumet 
teşekkül eder etmez gerek bu hüku
mete ve gerekse, mümkün olduğ.ı an
da, millete karşı hareketlerınin hesa
bıııı verecektir. 

Milli komite lngiltererle oturan 
veya oraya gelecek olan bütün Fran· 
sız vatanrlaşlaıını tabi yetine alacağı 
gibi gerek lngilteredeki, gerekse Fran 
sız imparatorluğundaki idareleri de 
eline alacaktır. 

Harb kaybedilmiş değildir. Vatan 
ölmemiştir. Ümit sönmemiştir . 

Yaşasın Fransa 1 
Bordo : 24 -a a.- Nazırlar 

heyeti bu sabah saat 11 de rei.icum 
hur B. Lebrunuıı riyasetinde toplan· 
mıştır. 

iT AL YA İLE GÖRÜŞMELER 
Bordo : 24 -a.a.- Petit Parisien 

gaıetesinin bildirdiğine göre, Fransız 
ve ltalyan murahhasları arasında dün 
geç vakte kadar Yılla Mon7onide mü 
zakereler devam etmiştir. Müzakere
lerin bugün bitmesi pek mümkündür 

BAZ! FRAN31Z MEMURLARI 
Londra : 24 -a.a.- Reutcr : 
Daily telegraph'a göre, İngiliz 

hükumetiyle teşriki mesai etmekte 
olan hir çok Fransız memurları ge
neral de Gaule'ün teşkil ettiği fran· 
sız milli komitesiyle birlikte çalışmak 
niyetindedir ter. 

Londra : 24 (Royter) - Sovyet 
\'C Yugoslav hukumetleri aralarında 
normal diı>lomatik mUnnsebetlcrin te
.si <;İne karar vermişlerdir. 

Japo" dostluk heyeti 
dün Berline geldi 
Berlin : ~4 ( D. N. B. ) - Ja

pon do.,tluk heyeti Romadnn Berline 
gclmi~lcr<lir. 

Mısırdaki İtalyan sefiri 
Kahire : 24 a. a. - ltnlva sefi

ri Kont Mazzolini, İtalynya ~gitmek 
Uzcre Fili,tine hareket e:tmi<ıtir. Se-: 
fiı·in refakatinde 231 İta! va~ vardır 

~ . 
Alplarda vaziyet 

Londra : 24 (Royter) - Alplarda 
ltalyan hücumları püskürtülmüş ve 
lta!yıınlar ciddi telefat vermişlerdir. 

Bordo, İtalya ile de anlaştı 
( Birinci sahifeden arlan ) 

tiyle görUşmek ltızumunu ileri sUrmU1, 
bunun Uzerinc Fransız ıoUmessilleri 
~· alınız bırakılm1ştır. Fransız mUmes· 
sil heyeti Bol'do ile dogrudan doğru• 
ya telefon muhaberesinde bulunmuş· 
tur. 

Londra: 2-t (Royter) - Fransa 
ile İtalya arasında imza edilen müta
rekenin neden ibaret olduğu henüz 

belli olmamakla beraber bir Ameri
kan ajansının verdiği habere göre, l
talya, Tunus, Cezair, Fas ve Cibuti
deki chemmıyetli deniz üslerinialmak
ladır. 

Londra : 24 (Royleı) - Bordo· 
daki Fransız nazırlar meclisi İtalyan 
tekliflerini tetkikle meşğuldur. 

Londr:ı : 21 (Ro."ter) - Borda
dan gelen mevsuk raporlarn nazaran 
Alınnnyaoın mUtnr<!ke şartlarını mU

zakere ederken, Bordo huköır.cti cl'
kanı nrasında muhnlef et zuhul' etti. 
Knbine erkanının muhiın lbir kısmı 
hnvn kuvvetlerinin ve donnnmanın 
duşmnnn terki dotiru olmıyacagı ve 
binaenale_yh şim:ı.li Afrika.ya çekilerek 
hnrbe devnm fikrinde bulunmuşlar· 
dır . 

OONON M 0 H 1 M MESELELERi KAR Ş 1 S 1 N DA t 
1 • • • 

lngiliz gazeteleri hücumda! 
Dun Rcutcr şöyle bildiriyordu : Almnnynııın 

iliihtım tcrcit t dilecek olan F~nnsız harp gemile· 
. · ı. llnnmı~·ncagı hnkkındakı mUtnreke şartmı run R u J • • • 

bahis mevzuu eden 1 imcs gazetesı dı.)·or ki: 

B .. ·le bir menbadan gelen böyle bir vndin, 
O) • J h' 'f k' hatta Bordenux huk\ımetıne a ı ı •mat td ın c· 

del.ıileceği tohmin olunnmaz. 

:News Chronicle gazete~inde V ernon Bcrlett 

di,or ki: 
. f rıı.n-;ız horp gc:milerinden kııç tanesinin Frnn. 

1. \ rınn dönmekten imfinn edecekleri ma-sız ımnn n ~ • 
f b il• de~ldir. Fnknt Almnnlnrın ellerıne lc.>sc e ı o· 

n k olnn gemiler İngiltere aleyhine kullanıla-
duşece n u Frnns1z hultumeti nznsı dn. bilmek-

ktır. un ' . . d 
en F ız hukı1metı nYnı zamnn a -:ournsını d:ı. a· . rııns w y 

tc ır. d', ki bilahare yapacağı her hangi prcıtcs· 
bilmekte 11 

to, Alman efendileri Uzerinc hiçbir tesil' .''apmıya· 
caktır. 

Dnily 1 Ierald diyol' ki : 

Petııin hukümcti, nyan ve mcbus:m mecli:.le· 
rinin karşısına çıkmnktnn imtina etmiştir. Dina• 
ennlt:yh, hiçbir nıeşruti otoritc .. i .''oktur. Pctain 
hukümcti , hiç bir selahiyct almadan Frnnsı zlnr 
namına bir şeyler ;yapmış olnn bir askeri komite
dir . 

D:ı.ily Mail diyor ki: 

Lcl.ırun ve Petn.in zclilanc teslim olmuşl:ı.rdır. 
Fakat Fransız millctinin ayni tnrzdn hareket c• 

deccı:;ini \•c bu teslimiyeti tn<ıvib cyliyeceğioi zan· 
netmiyoruz. Frnnsa ölmez, Frnosı~ imp:lrntorlugu 
teslim olmaz. lngiltcrc, Fransnnın ibyn edilecc!;ini 
Frnnnız impnratorluğunn mUzaharct <'yliyecegioi 
teııhbut eder. 
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Sahife 4 Tiirksözii 

1 

Her Program\ emsalsız bir şaheser olan 

BU AKŞAM 
Gine senenin eşsiz iki fi)mini 

daha mücdeler 
-1-

Sinema dünyasının en kudretli arti~ti 

(GARRI KOOPERİN) 
En son yarattığı 

DENiZ KURDLARI 
2 

Sergüzeşt fimlerinin büyük kahramanı 

KEN MAYNARDIN 

YA ÖLÜ YA DİRi 
Aşk, Heyecan, Kahramanlık Şahesc ri 

Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme 
Artırma ve Eksiltme Komisyonundan 

idaremizin Adana deposuna 940 mali yılı içinde gelecek tahminen 
3 O .O O O ton maden kömürünün vagondan depo ci-
varında gösterilecek mahalle tahliye ve istifi ile ayni miktar kömürün ver· 
den makinelere tahmil işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe çıkarılmıştır, 
Beher tonun tayliye ve istifi muhammrn bedeli 12 ve tahmil bedeli de 
22 kuruştur. işin tamamının muhammen bedeli 10200 liradır. Eksiltme 
] • 7·940 Pdzartesi saat 1 l de Adanada işletme binnsmda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 765 liradır, Cüruf içerisinden çıkacak kok kömürleri 
müteahhide ait olacaktır. Mukavele projesi ve şartnamesi Adana deposu
na ve komisyonumuza müracaatla bedelsiz görülür. İsteklilerin nüfus 
cüzdanı, iyi huy kağıdı, i 940 senesi Ticaret odası vesikası ile l:u işi 
başaracaklanoa dair ehliyetlerini tevsik edecek vesaikle birljkte ve 2490 
No: lu kanunun 32. inci maddesi mucibince hazırlayacakları teklıf mek 
tu plaı ını münakaşa saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermiş 
bulunmaları lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

1104 7 15 - 2 o - 25 - 30 

1lan 
Seyhan Vil~yeti Def

terdarlığından : 
Kazanç verkisi kanunu mucibin. 

ce bırinci taksit verginin haziran 
nihayetine kadar tediyesi lazımdır. 
Bu müddet zarfında 3828 numara· 
1ı kanun mucibince zapılan zamla 
birlikte birinci taksiti ödemiyenle. 

rin borçları yüzde 10 fazlasiyle ve 
tahsili emval kanununun bükjmferi· 
ne tevfikan tahsil edilecektir. Hazi· 

ranın son günü pazara tesad:if et· 
mesi hasabile mükelleflerin mez· 
kur vergi taksitlerini Cumartesi gü 
oü saat 13 çe kadar ödemeleri icAp 

eder. Bilgi idinmek üzere keyfiyet 
ilin olunur. 12Q67 

21-25 - 29 

Seyhan Orman 1 
.. 

.. ll' 
Çevirge müdur 

ğünden: 
Orman Emvali Satış ilanı 

Mikdarı ful•'' 
Cinsi Hacmi Muhammen vahit fiyatı Kofllf 

M3 03 Ster Kilo Lira Kuruş ~ 
Kayın 388 000 2 50 970 oı· 

1 - Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Acı su cle"le~~· 
manından 388 metre milcap mikterında G. mamul kerestelik satıt• 
rılmıştır. ..d 

d .. fıJı· 2 - _Satış 29 6/ 1940 günü saat 15 de orman çevirge mü ıır 
dairesinde artırma ile yapılacaktır. fi• 

3 - Behermetre mikabının muhammen fiyatı iki lira elli kurof -i . 
4-- Şartname ve mukavelename prnjeleri Ankara orman urııııdl.ı~I~' 

dürlüğü Seyhan orman çevirge müdürlüğü ile Dörtyo: orman bölge F 
den. alınır 

5 - Muvakkat teminat 72 lira 75 kuruştur. 
6 -- Satış umumidir. ,1 
7 - Satış 13 6/ 940 gününden itibaren 16 gün müddetle '},9 6 

1 

Cuma günü ne kadiir devam edecektir. S ,, ~ 
12038 13 - 18 - 2 / 

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

ilan ilan 
Adana inhisarlar Başmii
dürlüğü nden: 

Sayı - 1536 

Mukavele akdi tarihinden itiba· 

ren Bir sene zarfında Ceyhan idare 

si ve istasyonundan Kozan idaresi 

anbarına ldarrde mevcud şerait 

dairesinde naklolunacak tahminen 

(500) ton Tuzun nakli onbeş gün 

a.üddrtle açık ek~i !tmeye konu:
muştur. 

Eksiltme 26 - 6 - 940 Tari
hine musadif Çarşanba günü saat 

16 da Adana İnhisarlar Başmüdür 
lüğü binasında Komisyon huzurun· 

da yapılacaktır. Şartnameyi gör· 
mek ve fazla tafsilat almak isteyen 
ler Adana, Ceyhan ve Kozan fda 
relerine müracaat etmelidir. 

Eksiltmeye iştirak etmek iste 
yenler ihaleden evvel % 7 buçuk 
güven parası olan 199 Lirayı Mak 
buz mukabilinde idare veznesine 

yatırmış olmaları ve akabi ihalede 
bu paramn % 15 şe fblağı lazım 
dır. ihale Umum Müdürlü~ün tas· 
tikile tekemmül edecektir. 

12-16-25 12036 

Çu~ urova Harası 
~~' 

dürlüğünden: . ~ 

1 - Müess ·semiz'n bı~ ~ 
ihtiyacı bulunan iki yüz elh ~d ~ 
mazotun beher kilosu on bef l" . ·~ 
tan ve onbeş bin kilo benıİ"' ~ ı' 
her kilosu otuz dört ku uŞ ~{ 
onbeş bin kilo gazın kil~~1• 
iki kuruş ve altı bin kilo v• ~l fi 

ğının kilosu altmış kuıuşt•~ / 
olan (49500).lira bedeli nııJb',t 
ne ile 1 J / 61 940 günündell it ~ıl 
ren yirmi gün müddetle ksP' td 
usuliyle eksiltmeğe çıkarılfll'f fll 

2 - Talip olanların 24~,I ' 
lı kanunun 2. ve 3 cü aıad di ~ 
de yazılı vrsaik ile yüzde ye (' 
çuk teminatı muvakkatesi ol11ıı. ı~~ 

- b'' ~ lir 50 kuruşluk teminatla a~ 
teklif mektuplarının ihale ~ ~ 
rastlayan !/ 7 / 940 paz..r,te:~~I 
saat 13 çe kadu Hara rner " 
ki komisyonu mahsusuna "e',ı'I 
ri ve daha ziyade maluı.oat 

1
/J 

d .. ,iJF 
ist ·yenlerin de Hara mü u.. ~ 

l . ı- u jJ.al1 muracaat etme en uzum ~ 

nur. / ~ 

12040 14 - 18 -V, 
-----------------------------------------·-----------------------------------------------

Yeni Bataryalı 
Radyolarımız geldi 
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