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Aceba Fransız 
donanması ne 

Yapacak? 
Nt.VZAO GÜVEN 

" 

irmi dört. yirmi beş hazi· 
ran gece yarısından sonra 

t l Fransız ordusu ile Alman 
taı . 

''tıı Yan o·duları arasındakı muha· 
~ıa ·L. ·ıı ~t ttı l\ıııayet verildi. Fran'>1Z mı e 

~ib ~"S•ndan kırk sekiz saat sonra 
1 tr v 1 h. Ph crı ecek olan bJ mütareke, ıç 
lcııa~:~k ki, derhal ıatbık mevkiine 

~- Miit.' r k d b -~Ur,h il e e şartları arasın a ugun 
ra11 }'ı en aıakadar eden madde, 

\.1._ sıı d k 
·~rı ·. onanmasının ve hava ·uv· 

llı411~ rıın rnukadderatını tesbıt t:den 
ıııa 111'dır. Bu rn:ıddeye göre-, Frans11. 
u~rııcıt'~da bulunan harp gem.len 
htıcı sı ahtıın tccı ıt edılecek ve dı· 
tuıı,..8 bulunanlar da silahdan tecrit 
~" .. ıtk ~ . 1 

g;tıla Ur.ere Fıansı~ lıman aıın:ı 
jr ~# 1tıc Caı(, Fransayı mutlak bir esa. 
1• ~.d ~i lllahk· h··k~ t" I • Ldı"" il b Urn ede1 Bordo u u-ne 1-

beŞ ~ LI' ~ flt u lllaudeyi derhsl tatbik edece-
"' ~ii 1.. ·..ili .J b t:', P.ıc voktur. 

njll" ~,. lp ~rısı'l · rman!~rı:ıda ne ka -'ar 
"'{. ııı tc .... ~ş / ~tı/;1 ·"••ı ve Fı<ın>ı-ı tayya e mey 

ıof'A 1' 11lJrı0 ,1[) ftı ne kııcl r hava ~ uvvetı hu 
'Ş~ eııij ~tıııu hi•mı Q' uz. Şimdi) e k; dar 

vJ tııt" a ~ICC\)'ÜI et tyrn ba?.t hRbe.Jcr, 

ti~ '.i JL~ • .tıı hava ve deni?. 11.uvvf'tleı inden 
b'-J '''rn bir kısmının F.an-uyı ıerket· 

ıU l{ ~ trıni bılıiirdı. Aceba bu kuvvetlcı 
eP I; ~do hüku netinin emr"ni dınliyerek 
aP' ~· ~ ll\ıı limanla ına gelıp Al~ıın . ve 
J(lllf r Y~nlara tes im olac-ıklar mı ? I~te 

l c k ç gündenberi bütün dünyanın 
49" ırl '<ı~h ve end•şe ile sorduğu suııl. 
dd' 'I. \ı~c?unyada dördüncii ve ı\vrupada 

ayedi(
4
t1 t 

1 
derecede bir kuvvet olan Fran-

; ı. d1 .0nanrnasını :·, b1:1gün arlık bir 
ıaıı ı.t1 ' ıı W llıı · • Alman harbi şekline inkilap 
b~~V •, ş Olan mücadelede O\ nıyacoğı 
gıJ~,; '~Çok mühinıd•r. Eğer Fransız do 

teıİ ~ '~~ası k endis'ni teslım cdıple lıal
rktjl JI ~~ e Alına ı donanmasına katıla· ,,.j \11 Olursa lngiltt'rcnin, bilhassa Ak· 
"e •'' lb;ı~dcki üstünlUğü çok sarsılacağı 
t .._,J t,,: ~lrnanyanın Britanya adasına 
··rlilF ""'~caı-. k · · u "Jd \t b· ~ı rnuhtemel ihraç hare etını 
jlifl lıı ır hayli kolaylaştırmış olacak· 

~ D 
21 / ~-L İhr taraftan doncınmasından 

ı. •ıruın k 

-1 

'l~at alan Akdenızdl"ki f rdnsız 
~,r,:ınlekclerinin mücadeleye devam 

~'•ı •rıdan da müsbet bir netice çık
,,,,rı, artık büyük bir imkan kal· 

Caltıır 
~ ~ilh k·. 
1
1\llg 

8 ıka, )&pılan mütarekede 
tı:ı,lıı don!Snmasının sadece sılahtan • 
t· Cd 1 tll'tc, 1 erek Almanya :ve ltalyanın 
~ııy~cca-i liman aı da hap!edılece
~ 01unrnaktadır . 

~ ·lipı . 
),tcekıc/~•n bu maddeye riayet 
~, "e it ;nı kabul etsek rtahi, Alman 
~ t ~a' ... " Yanın karşısında yapayal· 
~~ '••ıl~ O) 1 . . -
~~ Qcniı k an ngılterenın bu bu· 
ı:ı. cadcıc . uvveıınden mahrumi,yeti, 

'"C"lt sın; bi d h - . . 'il~ lır N raz a a guçleştırmış 
tt ~)' ... ~ erede kaldı ki, ne Al-
lıı~iectkı "~ de l·alyanın, ellerine 
S:ı lereyccr~ Fransız donadmasını 
1, 'rı tn llffı Ydpmağa · meobur 
''ı1 1hcak~a lt arn nı.ücacleJede ku 1-

•tı,~ 01 "'
10! inanmak bir ha~li 

Ur. 

( Gcriı.i ikinci sahifede 

Avam Kamarasında nutku Çörçil'in 
--~---------------

Ç©>lk mlÜJhöm ölf~a\a\t 

Fransanın taahhüdlerinden af 
edilmesini Pal Reyno istemiş 

/Jerıiz l.-11ı:ı'l'flerile lıaı·a kuvvetleri a r.sı ırlu lıır miic11c1c'P s ıh11rsı 

Londr:ı. : :?;:; ( Ro.) ter ) - BugUn ln:;ilizler lıir lbly:ın denizaltmnı 

doh:ı iıııh~ cl'llişl •· ı-.lir. ltııl_ya nıuh:lrcbeye girdigiııdcııbcı·i yedi tahtdbahir 
kaybetmiştir 

Londra : 2.) (Roylı:r) - Çörçil 

l.ıugUn Avam Kamarasında lıe.' anatta 
Lulunarak, hazerde ve seferde ken-

dileriyle. b~raber bulur.ulan Fra n ~ anuı 
( Gerisi ikinci sahifede ) 

r·------------·"'l 
iAmerikan n Bordo hu-
tkfımetini tanımıyacağı 

* * sanılıyor 
t Va,ington : 26 (Radyo)· ! Amerika hükOmelinln dU• · 
t man kontrolü aıt1nda bulu-

t nacak her hangi bir Fran· ı 
ı t sız hUkQmetlni tanımıyaca· 

\ ! ;~~~;·~·- ~~~-~'.n_ :'~~:. • 
.......................... 

JAPONLAR 
Fransız Hindiçir. isine 

YÜRÜDÜLER 

Şarki lngi/fere ve 
Londraga hücumlar 

Londra : :1:; (Roytcı·) - Japon ı 
kuvvetleri Fr11n~ız 1 lindiçini-;ine taar

ruza geçmişlerdir. Japon don:mma.ı j 
1 lindiçini sııl:ırınn h:ı.rekc t • lmiştir, 

P~lnı.:lnların hava hücumuna d idetle mukabele 

Japon maknnıntı huna "ebcp oln- 1 

rak ;\1areşal Çnnka_yşek kııvntlcrine 1 

Hindiçini _yoluyla yapılan <>ilah o.:cv· 
kiyatını gö.tcrmiştir. 

Londrn : ::15 (a. a.) - I lava ne· 
2nn~ti tebliğ ediyor: 

al i r n İpretJcri verilcı. i ~ tir 113.va 
mudafaa toplarımızla prf\jekltirlerimiz 
faaliyete gt"çıniştir. Ş:ırk snhill· ri ,.e l)IJn {)l'Cl· zıırfınd:ı. İngiltcrenin 

vasi bir mınlaka-;ı llzerine .d\l~mnn ha· 
,.a ku,•,·etleri tnrafınılnn hucun•lnr 

merkt z mıııtakasıncla bulunan ;.\1idlands 
U2erine bir ç.ok bombalar :ıtılıoış· 
tır. Bu bombaların ekserisi tarlalara 

( Gerİ«i Uçuncll ~ahifede ) 

· ,·nki ol•ııuştur. Lonılr:ı hölgt>ı;İ de da
hil olmak llzere bir ç,.,k bölgelerde 

Garp cebhesinde dün
denberi sükün hakirn 
MŞ. PETEN'iN MiLLETE MESAJI 

Viesbaden 'de üç taraflı bir 

Fransada matem 

Londra : 23 (Radyo) - G:ırp cephesinde dun 

'·arısından sonra muhasam:ıta on veı·il· gece • 
miştir. 

Butun borozanlara ate~ kı=s borusunu çalmaları 

1 d .0 ista~vonları tar:ıfından verilmi;.tir. A man ra .} • 
Bordo hukiınıetinin imzaladıgı mUtıırc:ke şnrt· 

l l l:ransız milletinin hı.beri yoktur. Bu mU· 
arın< an · . 

k L~ ~n~n Alman\.'4 ve ftalyadn ancak ııııza· 
t:ıre e rr.. • · • . . 

d 48 saat sonra ilan edılecek tır. 
sın on B d h k . o-Londra : 2;l (Rad,yo) - or o U Ömclı .. ,, 

. illi matem olarak ilan etmiştir. Bordo J iaı.ıranı m 
. d dini bir avin \'tıpılmıştır. 

kilisesın e - • 

* 

mütareke komisyonu toplc~nıyor 

Almanyada bayram 

Bedin ; 25 a. :ı.. - Fuhrer Alman millc:tine 
aşa1tıdnki beyannameyi neşretmiştir: 

" Alman milleti, altı hafta tamıım olmadan 
askerler batıda kahramanca bir mUcaddı=dcn .,on· 

ra cesur bir hasma karşı harbi l.ıitirmi~lerdir. 

A<ıkerlerimizin İcraatı tarihte hutun devirle

rin en şanlı bir .zaferi elarak gözUkecektir. Alla
ha lutfundan dolayı teşı·kkur ediyoruz. 

Butun Almnn__yanın on gUn bayraklarla donat

tılmasım \'C yedi gUn çanların çnlınmasıpı emre· . 
diyorum 

* 
.. Berlin : 25 -a.ı . - D.N B. Riı- lı · desi ahkamına ted kt•n Viesbaden 

1 vageli mütareke komisyonu r..eisj ki9~ 
tayin etmiştir. de b.r mütareke komisyonu toplana· 

caktır. Führer, general Yon Stuep· ( Geri~i UçUncu ı;ahif ede ) 
diriyor. ~ F n:ız müta reke mua-

Alman • ıa 
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~- } · .. BUGÜNKÜ PROGRAM ·. ' · 

TÜRKiYE RADYO DIFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlı 

ANKARA RADYOSU 

Çarşamba 26 - 6 - 940 
~2.30 Program , Saat ayarı 

12 35 Ajans haberleri 
12.50 Müzik : Muhtelif 

13.30 14 00 Küçük Orkestra 
18 00 Pı cgram saat a} aı ı 

18 05 Müzik : Cazband (Pi} 
18.30 Müzik : Fasıl Heyeti 

19.00 Konuşma (Dış Politika) 
19.2i1 Türk Müziği 

22 30 Saat ayarı, ve Ajans Ha
berleri 

2ı) OJ 

20.25 

21.30 
21.45 . 
22 5) 

tı.I ir.ik: G·~it Konseri 

Türk Müzıg-i Birliği Koro
sunun Konseri 

Konuşma (Radyo Guetesi) 
Millik : 
Sidl . n, Ajans haber· 
leri; 

23.<ıO Müzik: Cazbarıd (Pı .J 

'ı3 25 23.30 Yarınki prograrrı, ve Ka
panış. 

Act ba Fransız donanması 
ne yapacak ? 

( Bafmakaleden artan 

Dün de yazdığımız gibi, Fransız 

imparatorluğunda, Bordo hükumetinin 
yaptığı mütarekeye karşı şiddetli bir 
reaksiyon başlamıştır. Fransanın müs
temlekelerindeki orduları, ve başka 

memleketlerde hür yaşayan Fran'iızlar 1 
lngilterenin yanında mücadeleye de-

vam karan vermişlerdir. Mukadderatı ar· 
1 

f 
tık içindekile:in kararına bağlı kalmış ! 
olan Fransız donanmasının da ayni j 
şekilde hareket etmesine hiç bir mani f 
yoktur. 

Fransayı bugün düştüğü uçurum· 1 

dan çekip çıkarabilecek bir tek yol 1 

vardır: lngilterenin Almanya ile olan 
mücadelesinden muzaff cr olarak çık· 
ması. Fransız gemilerinin içindekiler, 
Fransız tayyarelerini kullananlar haki
katen, hür insan yaşamak asaletini 
hala kalblerinde muhafaza ediyorlar· 
sa tereddütsüz lngiltereye iltihak ede
ceklerdir. Aksi takdirde, Hitlerin de· 
di ği gibi, Fransız milletinin artık de· 
jenere olmuş, Fransızların müstakil 
millet halinde yaşamak zevkini, gu
rurunu, hakkını kaybetmiş insanlar ol· 
duğuna inanmak lazım gelecektir. Biz, 
bütün tarihiyle tanıdığımız Fransızların 
bu kadar milli düşkünlüğe uğramamış 
olduklarına inandığımız içindir ki, va
tanlarının uğradığ'ı hacaleti ve hezi· 
meti tamir edebilecek kudret ve im· 
kanlara henüz sahih olan Fransız de
nizcilerinin, havacılarının mücadeleye 
devam kararını vereceklerini umuyo 
ruz. 

·Japon emtiasının sevki 

Tokio : 25 (a. a.) - Reuter a- • 
jıınsı bildirİJor: 

Bahriye nezaretinin bildirdiğine 
nazal"an, Çine Fransız llindı Çinisi 
tarikiyle göodf'rilen emtianuı nakil 
tarilannı nezaret altında bulundur· 
malt makHdiyle Cenubt Çinde bulu · 

ll&D Japon filosundan bir kaç cuzutam' 
Hindiçinide bulunan Haiphon.ı'a gön. 

deril c erktir. 

Tür.csfü.j 

Vilayet Maarif işleri 
Yeni ders yılına geniş bir 

progr anıla giriliyor 
Gelecek der<> mevsımıne ivi hazır· 

lanmnk için d:ıha musbtt, daha mt to l 
dik esnsb.rla şimdidl:n t~tbirlt-r alın
ma~a bıı~l:ınmıştır. \'nlimiz Bny Fa 
ik Ostun'Un, ~\lanrif mUdUrUııU de 

beraı,erine alar:ık dun bn21 köylere 
çıkmıs köy mekt-eblerinin ihtiyaçları· 
nı , çalışma kal.ıiliyetlcrini, elde ettik- , 

!eri randımanı teftiş etmeleri: Adann 
.\1narif hareketlerine ,•erilen ehem• 
nıiyetin ytıksekligirıi gö~h~r-ir. 

Diğer tnrnftan ,\laarif muf etti~le· 
riyle bnşmunllimlerin y:ıphkları top 
Jantı, hissedilen nok~nnl:ırı ve bunln· 
rın nelerden ibaret bulunduğunu teoı · , 
bite imkfın vermiştir. ilk mekteblerin 

mefruşat, kırfosiye ve den aletleri . 
nin tedariki ve luzumlu görUlen tn· 

1 
mirnbd sUr 'tüle. y:ıplırılm:ısı için mek-
teblere tnhsis:ıt verilmi~tir. llun!ar. ı 

der~ mevsimine kndnr bt-hemthsl te· 1 
min ve iza le edilmi~ bulunncnktır. 

Bu husustn vazil~ · inde tehir gii,tcren 1 

bnşmunllimler tatilden h,tifode hakkı 1 
nı kaybedecektir. 

Ceyhan şehrinde 
ve köylerinde 
faaliyet 

Ceyhan: 25 (Hususi) - Ceyhan 
köylerinde mektep in~aatı hızla devam 
etmektedir. 

Alınan haberlere nazaran, bugün-
de meıkez kazaya b ağlı Yeniköy Na
zımbeyli köyünde bir ilkmektep teme
li atılmıştır. Temele, ilk harcı koyan 
KF.ymakamımız Bekir Suphi Aktan 
köylüye hitaben güzel bir. nutuk söy· 
)emiştir. Merasime kasabadan giden 
davetli heyı..•lten ba\ka kalabalık bir 
halk kütlesi iştirak etmiştir. 

Merasim sırasında Kurbanlar ke
silmiştir. 

Diğer tarafdan, bundan önce te
meli atılan kasabadaki ilk mektebinde 
inşaatı hayli ilerlemiş bulunmaktadır· 

Keza mevsuk menbalardan aldığım 

malumata göre, istasyon civannda ve 
Cumhuriyet ilk okulunun şimal doğu· 

AJann me r kez knz:ı-;ına br.glı e · 
~itnıenl i ve t•ğitmcn,iz köyl~rlc: mu:ı.I· 

!im kadroları noksnn köyler tesbit 
edilmiş lıulunmnktadır. 

Gelecek ders mevsimi başına ka
dar köyl~riıni7.in muallim ve eğitmen 
ihtiyaçlaı ınııı tı:lafisine azami gayret 
sarf edilecek ve hiç b"r köy k <drosu · 
na münhal kalmasına bütün imkfü lar 
ele alınarak çalışılaccıktır. Adana Ma· 
arif teşkilcitiy!e elele veren vilayet ma
kan-ı, bu meseleler üzerinde çok has 
sas ve titiz davranmaktadır. 

ı sunda bulunan ve avukat Hilmiye ait 
araziden, şehrin müstakbel planında 
işaret olunduğu veçhile stadyum için 
36 dönümlük bir kısryıının istimlak 
işi bitmiştir. 

Bilhassa, okuma çağında bulunan 
köy ve şehir çocukıarının muhakkak 
surette ders sıralarında yerlerini alma
ları birinci planda gelmektedir. 

Yeni d ers yılına geniş bir prog 
ram la giı iliı kcn bazı köylerde talebe 
revi~leri tesisi de düşünülmekte, ım· 
kanlar araştırılmaktadır. 

ŞEHiRDE liAVA 
Şehrimizde dün gökyüzü 

hava hafıf rüıgarlı gcçmıştir. 
sıcak gölgede 32 derece idi. 

;ıçık, 

En çok 

Bu sahaya, Futbol, Voleybol ve 
Tenis sahası yaptınlmakla beraber 
bir de gü: e' bina i r şa olunacaktır. Bu 
işlerle kaymakamımız pek yakından 

alakadar olmaktadır. Stadyumun in
şasına bu yıl başlanaca~ ı kuvvetle 
muhtemeldir. 

M. Selçuk 

Ôğretm~n ınesl<en 
b edelleri 

Muallimleriıı mesken bedellerinin 
tediyc .. i bnşlanmıştır . \' a lirni:ı; 13 ny 
Faik O .. tun bizzat 1 lurnsi ~1ulı:ısebe 
dairl!~ine ko.dar giJerek muallimleri· 
mizin u2ul"\ zAmando.nheri sUrUnce· 
mcde kalmı~ ıılao bu işlerini kökUo· 
den hnlletmi~l erdir. 

Avam Kamarasında 
Çörçilin nutku 

( Birinci sahifeden artan ) 

bugUnkU vaziyetini İngiliz meclisinin 
acı ile karşıladığını, böyle bir neti
ceye Peten huk!lmetinin stbep oldu· 
gunu, Buyuk Britanya İmparatorlu· 
tunun vaziyetinin Fransız donanma
sının hattı hareketiyle · çok "la kadar 
bulundugunu, Reynonun se:-ı zaman
lıırda Amerikaya yaph!ı talepten 
sonra İngiliz hUkdmetioe, Fraosanın 
İngiltere ile olan taalıhudlerden aff e· 
dilme.•İni ist.:diAini •öylemİf ve söz-

lerine devam ederek, vaziyetin ka
ranlık olduğunu, ~imddik bir şey söy-

lemenin mUmkUn olmadığını, hukO.me· 

tin ne sabır ve ne de nzmini kaybet· 

ır.emi~ olduğuna, meclisin emin bulun· 

duğuna itimadı olduğunu, önUmUzdeki 

haftaki beyanatında çok mUhim ma· 

)6ma.t verilece~ni tahmin ettiğini bil
dirmi1tir. 

Çö!'çil'in bu beyanatı Avam Ka· 
marasında aUu1lar1.a ~ .karşılana,ışhr . 

Askeri hastanede 
G .... ,, .. h t bakıcıl•' onu u as a dll 
kursu kadrosu dol .~ 

ıÇlll""' 
AsY.eri hastane tarafındall 

5 
-' 

bulunan ve iki haftadanberi _d~~li~ 
latbik111 yapmakta olan ••G01111

511 I" 
ta bakıcılar kursu,, lalebe kadro ,,ı' 
muştur. Genç ve yaş:ı yüzlerce •-r 
nın seve seve iştirak ettiği bil ~" 
suıı gösteı diği deni. r b~yanJııfl ,-ı•· 
dıkkat ve alakalarının esirı olOI 
dırlar. JıP d' 

Kursla alakası çok yaı..ı~ 0 gtf 
ğer li Tümen komutanımıı ı ug rPı~ 
ral Bay Arif Tanyeri, bayanııır• ~~' 
yüksek alakaltırı karşısında lfl~,,.• 
niyetlerini izhar etmekte, A· yrı' 
bayanlar hakkında takdir ve h• 
lılc duymaktadırlar. ~ 

.Bayan Afife Tanyeıi kurs i~ 
bayanlarımızın başında buJuoııı• 
dırlar. Ô 

Dersler çok istifadelidir J>ll 
rımız bir çok yeni bilgileri~ ı'tıı 
edilmekte bir kadının bilmesı el• 
gelen maliiınatlcır neı1.aıi ve ı 111 

rak verilmekted r. ıe' 

Öğretmenler spor ld~PJı 
rine kaydolma?.-a başl' 

Beden Terbi vesi k:ı.nunuoll l I . ' butun muallimlerin spor kutub ıı 
kaydedilmeleri icabettiğinden b 
su.;ta munllimlere emir verilıtl/ 
~ehrimizdeki muallimler Torf!J.f 

1 Seyhan por ve İdman,\'urdu ki~~ 
ne kaydedileı·ek bunlardan bi' 
mulınkkak surette olarak vaıif e 
receklerdir. dl~ 

Bir kız otobüs tarafı" 
yaralandı i/, 

Sadık oğ-lu Mustafa Yıımst ~ ~ 
deki şoför idaresindeki otobiisil ıJ/ 
kızı Leylaya çarparak tekrar 111 ~V. 
nesini intaç ettirecek derecede~·" 
layı yaraladığından hakkında 

muamele yapılmıştır. 

Bir kahvede kurnat 
d• oynayanlar yakala11 e 

Osman o~lu Süleyman Arıc'·~fır 
sa civarındaki kahvehanesinde ~~ıll' 
rilerine kumar oynattığı tesbit .;e ı' 
rek iki deste iskambil kağıdı ~5~ 
lira 5 kuruş para ile birlikte suç e f.~ 
yakalanan Cumali, Halil, Ali \ 
Özer adliyey~ -~~;iİ~i;l~·~dir. ~ 
~~: 

Adana Çiftçi Bir liğirıde . 
jptı 

Çıftçimizin Mazot ve G9ı aı'~ 
k ' b't et vaçlarını at 1 olarak tes 1 ol' 

üzere evvelce Traktör ve f arfllj ~
rini Birliğimize kayd ettir~ele~J-' 
ıusundaki iline rağmen bı.r . ~,fd 
Çiftçimiz henüz makinelerıP• ,fı' 
ettirmediklerindcn bir hafta ı• 

1 
ı 

•''' da hu muameleyi yaptırın 
hemmiyetlc rica ve ilin ofunıJ'· 

12078 d""' 
Adana idman Yur 
dan: .. ,1 

28-6 - 1940 Cuma P"~ ~ 
17 de Kullip binasında u111U111~ı' 
re için bütün üyelerin haıır ~ 
maları rica olunur Ekıerjyet .1~ 
dıtı takdirde toplantı ı-7" ı'"'ı 
Pızarttsi günü yapılacaktd'· 



1 
il 

~-t p d .. 1 d cephesinde un-
~tı bııı.r· ·· k " h,. k · ~ ı su un a ını 

eir· 
•ııc· 

~Oflı~ snhif eden nrtıın ) 
~~ 1~cdc1~Yonun vazifesi mütareke 
ktır ~,'ll•rı tatbikine nezaret et

'lrı; ,.; raıısıı hükumeti mütareke 
Ct. ~l\u 

fiC d tı" blr murahhas tayin et-
li\' 

p et adilmiştır. 
l.J /lA_NSAI>A MATEM 

o,.d 
ıı 0 : 2,, a. a. - \ufnrcl..c 
b~beti le Fransız rad;yosunda 

fl 1" nutuk öyliyen dnhiliye na-
0rnnret. mutnreke 'gununun mR

tUnu olacağını ve kahramanca 
'lan nskerlerin hatırasının taziz 
;~~İni bildirınistir. 
"llJ l 

duk tnrekc gUnU butun mağazıılar 
kanlnr ·knpnlı kalncak ve :hu· 

"c~ . 
l mı binalar Uzerinrle bnyraklnr 
\ a İndirilecektir. A kerler, kışla· 
d ~o.lncnklnr<lır. Tam snat 11 <le 

• ft 
1kn suk~t muhafaza olunacak-

'· p r qq Ornıırct, çarşnnba gUnU, rran-
.: ı lttinin veııi bir h:n·at .;afha.,ı-
~~ - ~ 
tl cc~ni ve butun sivillerin ve er· 

\~"ı ın Yeniden çnlışmnyıı bıışlıya-
"41 Ilı bildirmiştir. Frnnsız huku· 

il "" 'f . ~ ·ıı t' u .. ..zı csı ı~ ransız mı e ıne s • 
•c k ' 
~ c ınek tl'nıini ol3caktır. 

1. • 1) 
~iıı b 0 rnarct, butun Fransızları 
~Ut Ukttmeti ctrafındıt tı>plamaga 
~t t lln kuvvetlerini memleketin 
tt• •

11h is cylcmeı.e da\·et ederek 
'ııı u·. b 
il ıtırmiştir. 

al'EN BEYA~ATTA 
~ BULUNACAK 
ordo . -

bııgıın ; 2n n. a. - Mareşal Pe-
llıılı . l rnnsız radyosunda Fran· 

ttınc b· . . 
ır mesaı neşredecektır. 

Türk sözü 

UZAK ŞARKDA HADİSELER 

Japon1ar Fransa imtiyazlı bölgesinde 
lngiliz konsolosluğunu bombaladılar 

Çon Kink (Çin hükumetinin mer· 
kezi) 25 (Radyo) - Öğrenildiğine 
göre, Japonlar Fransız imtiyazlı mı.n: 
tıkasındaki lngiliz konsoloshanesını 
bombardıman etmişlerdir. 

3urada bulunan İngiliz ve Fransız 
kon,.oloshaneleri lemamiyle tahrip e· 
dilmiştir. 

Bulgaristanda 
amelenin grevi 

Sofya: 25 (Radyo) - Sivil halkın 
seferberliğine dair olan kanun bugün 
den itibaren meriyete ko:ımakta'ır. 

Bu tedbirin 20 bin tütün arnele~i 
tarafından yapılan grevle alakası var
dır. 

Bu grevin yabancı devletlerin yap· 
tığı propaganda tesiri ile vukua gel· 
diği anlaşılmaktadır. 

Japonya yalnız Bordo 
hükfımetioi tanımakta 

Londrn : 23 ( Royb:r ) - lapon 
hukflmdinin buton elçilerine ~·:ıptığı 
tebligatn gört>, Japonya y:.ılnız Bor· 
dodnki Frnnsız huku'lletini tanımak· 
tadır. 

Şarki logiltere ve 
Londraya hücnmlar 

( Birinci sahifeden nrtan ) 
dU~crek ciddi bir hıı-.ıır husule getir· 
meıııiştir. lııgilterenin cenubu gıırbi· 
ı;inde biı· şehrin Uzcrine de bombalar 
duşmU~tı'lr. Başka bir yerde altı si · 
vil yaralanmışl:ır. Londra bölge~indc 
İnsnnca zn~·iat \'C h:ı.snrat ha.\ Jedıl· 
memi~tir . 

Pol Boncour mühim bir 
vaı.ife alıyormuş 

Bordo: 25 a.a. - Sefaret müste· 
şan ve hariciye nezaretinde servis şe· 
fi olan Bay Paul Boncour, p k yakın
da mühim bir diplomatik va1ife ba· 
şına getirilecektir. 

Bu vazife için icap eden muvafa· 
kat şimdiden talep edilmiştir. 

Bordo - Londra siyasi 
münasebeti heniiz 

kesilmedi 
Londra : 2,) (Rn<lyo) - Londra 

daki Fransız s~fırinin hariciye neza
retini zi\'areti, lngiliz Sefirinin Bor
dodan hareketiyle Fransız - İngiliz 
siyasi mUnasebetlerinin kesilmemiş 

oldıığunu gö .. termektedir. 

BAY HULUN 
BEYANATI 

• 
E§er istersek tehllke

yl bertaraf edecek bü
tün imklnlara sahih bu
lunuyoruz. 

Vaşington: 25 (Radyo) - Har
vart üniversitesinde yeniden bir nu· 
tuk söyliyen Arrerika hariciye nazırı 

Kordel Hul şiiyle demiştir: 
"idealimiz hür insan olarak yaşa· 

maktır. Eğer isteı sek, tehlikeyi berta· 
raf edecek bütün imkanlara sahib bu
lunuyoruz. 

Maddi vasıtalara ihtiyacımız var· 
dır. Hunlara sahib olacağız. Fakat 
mücadelede imanın da silah kadar de
ğeri vardır. 

Tehlikeye karşı her şeyden evvel 
alınacak tedbir nazi parmağının işle· 

rimfze kanşmasına mani olmaktırr 

Polonya Başvekili 
beyana ta bulundu 

Hür Polonya için sonuna 
kadar çarpışacağız 
Loııdra: 25 a.a. Reuter - Şimdi 

karargahını f ngilterede kurmuş olan 
Polonya Başvekili ve b:ışkumandanı 
general Sikorski dün akşam radyoda 
Polonya milletine hitabederek meın· 
leketinin mütteriklerin davasına sadık 
kaldığını teyit etmiştir. 

General Sikor.ski bilhassa şunlan 
söylemiştir: 

Ordularımızın kısmı küllisinin ln
giltereye ayak bastığı şu anda, Po
lonya Cumhun-eisi ve Polonya hüku
meti namına resmen beyan etmek is
terim ki, sarsılmaz irademizden hız 
alarak, müstakil ve hür bir polonya 
için kudretli lngiliz imparatorluğunun 
yanı başında mücadeleye devam ede
ceğiz. 

General Sikorski, Fransız cephe· 
hesinde bulundugu sırada, Fransız cep· 
hesinin inhidamı ihtimaline karşı bi
rinci ve ikinci Polonya fırkalarına Is· 
viçreye doğru bir yol açmak emrini 
verdi~ni bildirmiş ve şunu ilave et
miştir: 

Gelen raporlara nazaran ikinci 
fırkamız ve birinci fırkamızın unsurlan 
bu emri yerine getirerek umumun tak
dirini kazanmışlardır. 

Romanyada giz1i eiler 
tedhiş hareketi yapıyor 

'LONORA 25 (RADYO) - DON ROMANYANIN BÜYÜK PET-
OL MERKEZLERİNDEN BlRINOE BOYCK BiR YANGIN ÇIK

R BUNUN NAZI TE.\1AYOLLO YENİ llOKOMETE KARŞI 
MlŞTI~.ET EDEN FAŞİST ALEYHTARI UNSURLARI TARAFIN· 
H~~LMIŞ BiR SABOTAJ OLDUCU TAHMİN ED1LMEKTE01R. 
},,, 

Sahife 3 
m 

LONDPA RADYOSUNDA 

General Dögol'un 
• • 

yenı mesa11 
General Dögol 24 Haziran gece· 

sı saat 11 de Londra radyooıunda 

Fransız milletine yeniden hitab ede
rek ~unları söylemiştir: 

" Bu akşam, birisinin söylemesi 
lii.zımgeldi~i içiudir ki: sadece, iyi 
Fransızların duydukları hicabı ve 
kalblerinde hasıl olan isyanı söyliye
cegim. 

Fransız - Alman, Fransız - ltal
~·an mUtnrekclerinin muhtelif )iartl:ı

rını izahın faydası ~·oktur. Botun bu 
şartlar şöylece hulasa edilebilir : 

Frnn,;a ve Franqzlar elleri, ayak
ları bağlanarnk duşmana teslim o
lunmuştur. 

Bu esaretnarne kağıt Uzcriııe ya
zılmıştır. Fakat kadın, erkek, çocuk 
bir çok Fransızlnr bu es:ıreti kabul 
etmiyor, ona boynn t·ğmiyor ve ej;nıi· 
yecek ler<lir. 

Fransa mUlhiş bir darbe yemiş 
bir boksöre benziyor. Yere serilmiş· 
tir. Fakat derin ve kuvvetli bir ha
yatla ytışadı~ını görUyor ve hissedi
yor. işin bitmediğini. davasının kay-

bolmndıgını görUyor V'e hissediyor. Bu
tUn impcratorlu~u Uzcrinde şerefini 

kurlnrmnk için ~on<::ıız mukavemet 
ku\'Vetlc-rinin ayaklanmış olduğunu 

görU,yor ve hissediyor. Daha şimdi· 

den denizaşırı Fransız toprakları Uzc
rindc hir çok kuvntler hnrbc devam 
için birleşmektedirler. Fransa bili· 
yor ki: clöğUşmek ve muzııffer olmak 
için orduları yenid~n teşekkul edi
yor. 

Fransn, yeni dunyadnki binlerce 
ve hudutsuz maddi manevi kuvvetle
rin bir gUn dtışmanı ezmek için ayak
lannçnğını sezi.} or. 

Frnnsız mukavemetinin ateşini 
.) nkacnk bir gUneşin bir tarafta par· 
lnması lazımdır. 

Fran<::ız subayları, Fransız bahri
yelileri, mUhendisleri dö.!!Usmck kn· 
rarınJ:ı olanlarla birleşı:,~ge çalışı· 
nız . 

Si.1.e bir gUn, sizinle beraber en 
gUzidc Fransız ordusunu, deniz, kara, 
hava ordularını te~kil ve mUttefiki· 
miz İngiltere ile beraber dunyava 
sulhu ''c vatnna buyukluğunu ia

0

de 
edeceğimizi temin ederim. ,, 

Hindistan ve r-a\kütadaki 
Fransızların harb karara 

Londra : :?;; (Rad.vo) - llindi,
tan ve Kalkuea'daki Fransızlar Bor
do huk~metine mUracaAt ederek mu· 
harebeye devam edeceklerini bildir
mişlerdir. 

Macar iktisat Nazırı 

Bf'lgrad : 25 ( a. a. ) _ Macar 
İktis~t naz.ırı B. V argo ile Budapeşte 
beledıye bırinci reisi B. Kerafiatb 
Uç gun}Uk bir mİHfirlik.ten sonra Sa

1

• 

lı gUoU saat 8 de Yugoslavya merke
zi bu1'6.metiodeo ayrılmışlardır. 
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Sahife 4 Türksözü 

Kozan Memleket Hastanesi Baş 
Tabibliğinden: 

1 - Kozan memleket Hastahanesinin 1 Haziran 940 tarihinden 941 
yılı mayısının sonLna kadar bir senelik ihtiyacı olan cenahta yazılı (45) 
kalem eı zak vesaire ihtiyacı on beş gün müddetle münakaşaya konmuş· 
tur. 

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

3 - Şartnamesini anlamak istiyenler söylenen Hastahane tababe· 
tinde görebilirler. 
. 4 - isteklilerin ayni günde muhammen bedelin yüzde onunu pey 
akçası o1arak yatırmak suretiyle münakaşaya iştirak edebilecekleri ilin 
olunur. 12062 19-23-26-30 

Kozan memleken Has taba ıesinin 1940 yılı Haziıanında 1941 yılı 

mayısının !onuna kadar erzak vesaire ihtiyaç listesidir. 

Azami miktarı Ağırlığı Beherinin Mubımmrn 

Kıt em 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

39 
40 
41 
42 
43 

44 
'45 

Add Mttre 

200 kutu 
5000 yük 

400 

Kilo 

3000 
1500 
1500 
300 

5 
100J 

5 

150 
150 
100 
100 
200 

200 
20JO 
150 

20000 
10000 
20~00 

1 
200 
600 
25 

20 
20 

200 
200 

50 
50 
30 

5 
5 

IO 
10 
3 

20()t~r .~ 

t R BOO ' 
.. 

400 
30 

Yalnız kırk brş kalemdir. 

muhammen tutarı 

bedel\ fiatı 
Gram Kr. sa. Lr. 

12 360 
40 600 

7 50 112 
10 30 

550 27 
30 300 

150 7 

100 150 
Hı 15 
6 6 

30 30 
15 30 

45 90 
15 300 
30 45 

1 2 
20 20 
25 25 
1 10 

1 200 
2 50 250 

alınan 
. .. . 

rayıç uzerıne 

150 
40 
20 
60 

40 
20 
10 
15 
20 
25 
20 

90 
50 

70 
15 
50 

2 
4 

30 
80 
30 

30 
30 

1 
80 

120 
15 

8 
4 

20 
30 
10 
12 
6 

4 
2 

7 
1 
1 

4 
5Ô 250 

120 
160 
240 

f' 

120 
9 

Kr. 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
50 

50 
50 

Nevi 

Has Ekmek 
Koyun eti 
Taze sebzeler 
Patatc:s 
Çay 
Pirinç 
Kuru bamya 
(Amasya) 
Sad~ yağ 

Kuru soğın 
ince Tuz 
Kuru meyve 
Taze mt'yve· 
leı 

Kesme şeker 
~üt ve yoğur 
Şehriye ve 
Makarna 
Yumurta 
Piliç 
Tavuk 
Limon ve 
Portdkal 
Meşe oJunu 
Kömür 
Maden kö. 
muru 

Kahve 
Sabun 
Gazyağcı 

Zeytinya~ı 
(Ayvalık} 

Zeytin tanesi 
Un ve irmik 
Bulgur 
Kuru sebzeler 
D. Salça 
Peksimet 
Tath !U ba 
lığı 

Tere ya~ı 
Salımora pey 
nırı 

Bal 
Mercimek 
Pisküvit (fs 
tan bul 
Kiprit 

•• ~u 
Kefen bezi 
Tahta 
Dülbrnt (ğaz 
lık) 

Sartılık btz 
Süpürge 

BU AKŞAfA 
.. ı 

Kovboy Filmlerinin en go 
Sesli kahramanı 

FRED SKOI 
ın Heyecanla dolu sergüzeşt filmi 

1 Kardeş 
İlaveten : Umumi arzu ve istek üzerioe 

( G A R Y C O O P E R 'in) 
Emsalsiz Şaheseri 

l __ D_e_n_i_z _K_u_r_t_la~ 
Bugün gündüz iki otuzda iki film birde~, 

1- Deniz Kurtları 2- Ya Ölü Ya 
PEK YAKINDA 

- Rin Tin Tin ve 
ISeyhan vilayeti daimi encümeninde 
1 1 - Adan1 meml~ket hastanesinin bir senelik ilaç ve malztfll'' 
ı biye ihtiyacı kapa 1 ı zarf u uliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 

2 - 1:3u i l açla · ın muh .ıınmen bedeli 6453 lira 85 ~ u•uş o lup~ 
meye gi re bilın · k istiyenleıin 4ö4 lira 3 kuruş muvakkat ten i n alı t ,v 

ı me güııun len evvd mak l-)uz mukabilinde Seyhan hususi n uhaseb' 
nesine t ,. slım f'ylerm· l t' rİ lazrmrtır . 

3 - Eksi lim· 4 -Temmuz -94'JTaıihicıe miisadif pnşrn'eJ 
saat 10 da S r> yhan vi a1et· daio.i rnc ·Jm~niı de } apılacağından ta~ 
tuplarının ~ks i t 11eyi <? Çına lan bi r s at cvıe 1 İ :1 e kadar göndeıilaıiş 
sı icap tdn. 

4 Şartname ve ihtiyaç li:.te~İ cı İ görmek istiyrnl; riıı he gün b 
idaı esine müaacaa ti arı ;ran el unu . 

26 - 29-2- 4 

Adana as\< erlik şube
sinden : 

1 - :3;jfj d oğumlular ve bunlar 
muameley e tabi talcbelt'r ve sıhhi 

durumları itibariyle ı:rte ~i seneye 
terkcdilcn diger doğumluların son 
yoklamaların~ 1 Temmuz 9-10 tarihin · 
de başlanarak l :i Temmuz l lıü gUnU 
akşamı bitecektir. 
• 2 - Bu muddct aşağıda yazılı 

gUnlere tak-;im edilmiş olduğuııd:rn 

kasaba, mahalle ve köylerde ,mevcut 
:m6 doğumlulara mahallesi mUmessili 
ve kö,yu muhtarı ile beraber şubeye 

gelerek Rskerlik meclisi huzurunda İ s· 

, patı vUcut edecektir. Gelmi.)·en köy 
muhtarı ve mahalle mUmessillcri hak· 

kında askerlik kan11nunun ( 2.) ) inci 
maddesi bukmllne göre haklarında 

tııkibnt yapılacaktır. 

A - 1 Tı:mmuz 9·10 tarihinden 
-1 Temmuz !>40 tarihine kadar mahal
l elerin :136 doğumlu vclbuolarla mua
meleye tabi olan <liğu do~umlu erle· 
rioin yoklamaları , 

B - ;; Temmuz D..10 tarih.inden 
8 Temmuz 940 tarihine kadar ,;' Mi!lis 
~ahiye<ıinde mev..:ut köylerin :J36 do
~umlu ve bunlarla muameleye t:ıbi 

olan diğer~ Üo~uıtluların yoklamaları, 
C ......!' 9 Tein muz , 940 tarihinden 

12 "Tommuz OJO tarifiine kadar Kara-. , . 
taş nnhiyesio<le mevcut köylerin :l3li : 
doğumlu ve bunlarla muameley e tabi 1 
olan diger dogumluların yoklamala· 

rı :ı ı : ti 
D - 13 Temmuz 910 ~ 

den ı;; Temmuz 910 ak~aınıl''ı;ı 
Tuzla nahi..> eo;inde mevcut )l • -

:J:JG doğumluların V•! bunlatl~" 
mcle_ye tabi olan di~er doğu1'1 
rın yoklamaları yapılacaktır· • 

b" .. 
:l - !336 doğ11mlu ve ı~ 

muameleye tabi mektep tıt t~ 
te-;cillt'rini yaptırarak ve bılı,t'' 
!erden mektepten mezun olııı> , 

b•' 1 E_yHil !>40 g UnU yedek sıı ]i~l 
lunda bulunmak Uzere a.,ker ·l ~ 
karar verileceğinden bu k•b' 

hizmetliler de kezalik askerliJf' 
sine mUracaat etmek uzerc c 

b·ıdl 
gelı:ceklerdir. Ve bu kısa 1 

._, 

l 'kler' ıı den gelmiyenler ve asker ı _,,,. 
rar •lmıyanl:ır, bakaya ta111~efi 
kerlik k:muuuoun SU cu ınad t 
m Une göre haklarında tııkibıt 
lac:ıktır. Je 

4 - ~1.ahalle ve 1'ö,yler 1, 
nan 3:36 doğumlular ve bunla.',,; ,. 
meleye tabi yabancılar da 11

• A . . Jş 

mele.)'C tabi olup bunların 
dukları ~köy ve mahalleye J\Jll 
muayyen gUnUnde şubede bıt 
ilan olunur. 

"Macid 
Adana 


