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Alm,ny;t yeni bir sulh 

taarruzu mu yapacak:;-

Nt;VZAD GÜVEN 

Y
irmi beş hazirandan beri Av
ru pada sükun devam ediyor. 
Muvakkat oldutuna şüphe 

bulunmayan bu s ü k ii n u n tn" 
v c b~ - k y ı 

uyu f ı r t ı n a hazırladıtı 
muhakkaktır. Nitekim b u g ü n k ü 
haberler, Almanyanın Britanya a-
dasına yapmak istrditi büyük çapta
kı taarruzu hummalı bir gayretle ha· 
7ulamakta oldutunu bildiriyorlar. Al· 
manyanın Balkanlarda kendisini meş-

1 m ~~I edecek bir kırışıklığın çıkmaması 
ıçın sarf cltiti gayretler, Macar ve 

ı•) Bulgar taleblcrini ~mdilik durdurmak 
için emir mahiyetindeki tavsiyeleri her 
şeyden evvel rarbtcki davanın halli 

ı..-.-wııe meırul olmak arzusunu göııtermiştir. 
Almanya, rarhte kollannın ser· 

best kalması için BaUcanluda .sükii· 
nuo muhafazasına çalıaırkcn, lnıilte
rcde kendisini ciddi surett~ rneırul e· 
decek bir mahiy~t almtta b'fiayan 
uzak falrk itini tatbblcla haUetmcte 
uğraşmaktadır. Amerikan ve lnailiz 

~dirlcrinin. Ç~nle Japonya arasında 
Eulhu trmın ıçın medıyasyon lcklif c· 

ler' de~ekleri haberi de bu noktayı teyid 
izi" t-dıyor. Demckki, lngiltcrede her şey

den ev~l Anavatının müdafaasiyle 
meşgul olabilmek için, belkide Japon
yayı yapacatı bazı fedalCirlıklar mu· 

.____., 'kabilinde de olsa uzak şaıkda batına 
•• yeni bir gaile ,Çtkırmamık arzusundadır 

tor• 2ir taraftan Almanya, diğer taraf-. 
lan lngilterenin satfettiti bu diploma· 
tık faalıyet harp sahasına intikal ede. 

laf ttk büyük bir hareketin yaklaşmaktı 

) 
o 11 olduğunu gösterir. lngiliz hava kuvvet 
yı !erin~n Almanyadan ve Almanyanın ) lfl' ~ga~ı ~!tında bulunan topraklardan ge· 

O /it hrdıkı malümat da yakın bir Alman 
9 dl t~arruzunun süratle hazırladıQ-ını bil-
k ~ırmektedir. Bunun zaten başka türlü 

~1 I olmasına da imkan yoktu. 
ır. r Almanyanın, büyük rüyalarını ger· 
buıd' (ekleştirmesi için bilhassa İngiltereyi 
h ~slfJnağliib etmesi lazımdır. Bunun için de 

• ötf•man kaybetmemesi, lna-iltereye da
•. g • a faı.la hazırlanmak ve kuvvetlenmek 
aıretl -kanın~ bırakmaması icabeder. Çün
unur• u; henuz 10 Mayısdan sonra k 

J d" · ı ıymet· 2 t37 erı _ırı r:ıeğ'c . başlanan lnıiliz harp po· 
bnsıyelı, lngılterenin tabtaze imkan· 

lan ve . doludizgin çalıımalariyle, 1933 ::n berı geceli gündüzlü emek, mal· 
.. \4- me v e para harcamamış ve 
ur Jc>nra da muhtelif harpler~ aşınmış o

.n Alman harp kudretine karşı kısa 
wJ3

1

~ ::~b~:. üskt.ünlük temin edecektir. 
md~ . ır ı, Almanyanın büyük 

rıtanya ad ' 
ı u . astna Y•P.catı taarruzun 

ar 1 vaffakıyet şanslarını azaltmamak 
be ayeaiylc, acele edeceği ve lna-iltere-
em· )':~•~a fazla nefes aldırmak istemi. 
e g.. ~ ınuhakkaktır. 
aa t ve nas~t:~ hritanya adasına nereden 
. ~macerada uz edecek? Bu muazzam 
ıs yacak mı? muvaffak olacak mı? olamı-

lır~ • 
'> 1 .. 41 Bu suallere bugün c k .. -,., -ı- b" k h evap ver:ı.e 

~nç ır ~ anet olur. yalnız her. 
., esın _ hat

1
t.ak bızzat Hitlcrin bile üzerin

.. ~ mutte ı olduA-u bir nokta vardır 
1
• en küçük bir münakaşa bile ka

ul etmez. O da; Britanya adasına ih-

-~ raç Yllpm~k suretiyle lngiltercye ya· 
b...- ılacak bır taarruzun şimdiye kadar 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

lngiltere'qe Alman taarruzu 

Bir sulh ültim~tomunu 
ınüteakib yapılacak! 

Şimali Almanyada mühim faaliyet - Kont 
Ciyano bugünlerde Berline gidecek 

Uzak şark nizamının 
tesisi giıgesi peşinde 

Zurib : 16 a. •· - Ho~ ter : 
Neue Zurcher Zcitung gazetesi

nin Roma muhabirine göre, lngiltere
y e hucuma ba~lanmadan evvel, Ro

ma - Bcrlin mihveri ultimatum ma.hi
.) etinde soıı bir ~ulh teklifi ~·apacak 
ve bu sulh teldifi Kont Ciyanooun 
B erli ne yapaca&ı yeni bir zi.) anti 
ta ki be\' 1 İ\·ccektir. 

kabinesi dün 
Tokio: 16 a.ı. - Japon kabinesi 

bu2ün istif aya karar vermiştir. 
Londra: 16 a.a. - Times gazete

sin in diplomatik muharriri, C:-aigie 

Arita görüşmeleri hakkında aşatJdaki 
malumatı veriyor: 

lniilterenin Tokio büyük elçisi Sir 
Robert Crai2'ie, Japon hariciye na:ıırı 

istif aya karar verdi 
Bay Arıta ile yaptıtı son ıroruş· 
meler esnasında üç ay müddetle bazı 
nevi malların Birmanya yolu ile Çine 
a-önderilmesinin tahdidini teklif etmiş 

ve şart olarak da bu üç ayın umumi 
mahiyette uzak ş .. rk meseleleri üzerin· 
de bir anlaşmaya varmak için kulla· 

( Geı·i~i UçllncU c;ahif ede ) 

1s~iç~c gazetesinin Roma muha
biri , lıu haberi verdiktrn !lonra öı:
luine Jöyle devam CJ'lemektedir: 

Bu t•J·ielar ile Gayda 'oıu Gior
nalc d'italia'da çıkan bir makalcai 
ar-a!nnda intibak mevcut bıı)unmaltta
dır. Gavda, \>ıı makale.iade, lns'ltc
renin inkiyaJ ve muhakkak tabribi 
ile nrticeleneco:k harp ,ıklanndan bi· 
rini St'Çmesi llzımgcldigini ~azmakta 

idi. Almaoyanıa nihai zafue itimadı, 
bir çek nazi mRkalelerindc: kendiıini 
!Ödermclı.te Te nazi muharrirlc-r, bu 
makalelerinde, Almanya ve ltalyanıo 

( Geri~i UçUncU ahifede ) 

Yeni Romen başvekili 
bir nutuk söyledi 

Su spotları 
için hazırlık 

21 Temmuzda şehrimizde yapıl· 
ması mukarrrr yüzme müsabakalın 

için devam edılen hazırlıklar harare
tini ve hızını aı tıırm ık tadır. Baş ve kil yalnız dahili işlerden bahsetti 

............... ........ ............................................................ -.... ................ ""-,..,..,_,. 

Romanya 8alkan 
A ntantından 

çekilmiyecek 
Bükr•f : 16 •· a. - Re 

dor •J•n•ı bltdlriyor : 
Romanyenın yakınd• 

B•lkan Antalmdan çelCıl• 
c•li h•kkmda bazı gazel•· 
lerin n•frett;jı haber, lama 
miyl• ••ıl•ızdır. 

Yunaııistanın bombar
dıman edildiği 

haberlerj yalan ! 
Lontlra : 1(3 (Roytcr) - Garbi 

Yunanistanıo ta)·yarelrr tarafn,dan 
bombardıman edildi&i hakkındaki 

haberler aıulsızdır • 

Cebelüttarıka hücumlar 

Buut : l(j ( RoJt,r ) - BugUn 
buviyc:ti m~çhul taJJareler CebelUt· 
tarık'a beş dtf a hucum dmitlcrdir. 

Bukrc:ş : l(i (a . a .) - Roytc:r: 
Bap·t'kil Gigutu Cumartesi akşanıı j 
radvoda bir nutuk vererek _yeni kabi
nenin ba~aracağı vazif cyi izoh etmiş· 
tir. Ro11ıen nıill ı: tinc hitap eden baş
nk il milletin kabinenin mesaisine iti. 
mat etmesi ve muzahir olmnsını i"'tc· 
mi~tir. 

i ve adil \'C namuskar bır ıdarenın 

Havuz iç n beltlenilen iki adet 
santrafüj ve motörleri gelmiştir. Bu 
motörlerın beheri 26 bey gır ı.. uv
vetinde bulunmaktadır. Yüzme havıı
zunun etr .. fın n lesvi)esi ile havuzun 
elektrik tcs salının ikmalıne bugün, 
yarın iç"n ıntizar edebiliriz. 

Anta!ya, Mera n ve 1shndcrundan 
aldığımız haberlere nazaran müı;aba · 
k alar a g nnek üzere 1 efı ik ed iluek 
su kamplarına alınan atletlrr anlrem: D 

Jaıın ı munıuaman de ~ a .n etmekte

dirler. 

Hay Gigurtu milletin ekseriyetini 
teşkil eden köJ lulerin mt-nafıinc bil
hassa işaret c:dcrc:k her vamankindc:n 

fazla bugUn t öylulc:re ya~dı~ •dil~e· ı 

milletin mesaisini hinıiJ·e etmeı.i lazım -----·--------- -

gddiğiııi ve zirai mahsuller~n iy_i fi· j Ameı ikadaki hareketler 
yatla satılma"ı için .huku~e.hn elanden 1 
geleni yapacoıı:u soyleııuştır. Londra : l ü (Roytcr) - lngili1 

lluk\lrndin hu•u t sıırdtc dt'ruhtc: t,ysareleri bugUn, Tobru1'.ta1'i petrol 
ettiği vazifelere temas eden başvtkil, dt'polarını 1 Bardiyadaki topçu mcv-
''o:ni yollar inşasının zaruri olduğunu zilerini, Habt'şistanda \'c Eritrrdrki 
~ · k · · B G' t Romen mil· hava mc:•:danlaranı ue nrpoları bom-zı rc:tnuştır. . ıgur u, _, 
Jeti namına karala ubudiyetini bildi· bardıman etmişlerdir 
renk nutkuna nihayet vermi~tir . japon ordusuna yeni 

• • t 0 maı b\r ş~kil verilecek Fransız kabinesı ıç 1 

1 

Vşi : 16 (Rad)O) - Fransız b T..ık)ob: ~6 (Dboney) :--
1
• jspon har 

kabines. toplanarak, mülteciler, ziraat 1 ıye narırı ıgı.ı ı ~ş.ıeKı ı zı~atet 
• 1 · ~ n· n me•eltleıi üzuinde ede ek o .foya verı c cek yer ı flkil 
ış erı ve ~u - · 
~ onupıalarda bulunm:.ıştur. hakkına kcn isıy'e gö.üşmüştür. 



S hifc: 2 

.Almanya yeni bir ~ulh 

ilaarruzu ınu yapacak ? 

( Batmakaleden artan ) 

·misli görülmemiş derecede muazzam 
bir hareket ve muvaffalciyeti; deha 
cesaret, fedakarlık ve mükemmel or· 
~aniıasyon gibi unsurların hep bir a· 
rada toplanarak tam bir ahenkle işle· 
melerine baQ'h bir proje olduğudur 

Adanadaki gazyağı 
benzin depo fiyatları 

!Adana Maarif kadrosu 

Kayseri ilk tedrisat milf 
Bay A. Cevad E~en naklen vil 
miz ilk tedriut 111Ufetti1l1Aine 
edilmi~tir·. 

tu 
m 

de 
la 
du 
di 

30 Hitlcr bütün bu muvaffakiyet şaıt· 
lannı hazırlamışmıdır? Yapılan bu 
hazırlıklar hakikaten bir harp taa rru • 
zu içinmidir.? 

·Beden terbiyesi müıne• rı 

Yoksa Hitler, lngiltereye yapac a • 
-catı böyle bir taarruzda Almanyaf!_ın 

muvaffak da olsa - tamamiyle bitab 
düş:neğe mahküm olduğ'unu sezdi Q'i 
ıçın yeni bir sulh taarruzuna mı ı-cçe
cektir.? Son ı-ünlerde böyle bir te· 
şebbüsün de mümkün oldutuna dair 
haberler çıkmata ve dolaşmata baş· 
lamışhr. 

Hitlerin, lnıiltcreye karşı kazana· 
-catı büyük bir zafere mukabilde ol· 
sa, Almanyanın bitkin ve perişan bir 

Vekalet telgrafla bu yolda malumat istedi 

iç ticaret umuın müdürlüğünden 
şehrimiz fiyat murakabe komisyonu 
r eislitine bir telgrat gönderilerılek 
razya~ı, benzin depo t'IU fiyatlarına 
ve motorin namt satış fiyatlaı ına ya 
pılan zamların tesbiti istenilmişti. 

Ceyhanda ekmek 
buz meselesi · 

Neşriyahmız üzerine 
tedbirler alındığı 

bildiri\iyor 
Ceyhan : 16 (Hususi) ~on 

Beden terbiyesi ı~nel o· 
lugu mUıuenill Bay Saim Sc 
buıun tehrimize gelecektir . 

Kansını kürekle döğ 

Osman of(lu Kadir isminde 
karısı Dürdaneyi kürekle dö 
yaralarfıtınd"n hakkında kanuof 
amele yapılmıştır. 

Bir esrarcı 

Sultansolcatı mahallesinden 
şid oflu Nesıb bir miktar esraılfi 
kalanarak adliyeye verilmiştir . 

b 

te 
şi 

hale düşmesine razı olmıyacağına i_
nanmak lazımdır. Çünkü, farzımuhal 

olarak , ıarbteki davasını hall«:tse da· 

hi, ergeç bir gün çarpışacağı muhak 
kak olan Sovyet Rusyanın karşısında 

zayıf, kolu, kanadı kınlmış bir vaziyet
te kalmak İ!'temiyeceği şüphesizdir. 

Diğer taraftan, Almanya. Fransayı da 
mağlüb ettikten sonra artık müstem

ike ve imparatorluk hırslarını bol bol 
tatmin edebilecek ganimete kavuş· 

muş demektir. lngiltere razı olduğu 
taktirde kendisinin de bu ganimetler· 

Dün de vekilctten mezkur fıyıt· 
farın vilayetimıze ait olanlarının tam 
li,tesi gönderilmiştir. Bu li~tede depo 
esas fiyatınct ilavesi liz.ımgelen unsur
lar sırasiyle tasrih edilmiş bulunmak· 
tadır. Beo-ıin, ga1ya~ı depo esas fi· 
yatlarına ve motorin caı i fiyatlarına 

yapıldıtı bildirilen zamların ilavesiyle 
vilayet makamı taıafından elde edilen 
fiyatlarla, bu defd şirketlerce ihıhr 

edilen hesaba müstenit tanzim olunup 
vekiletçe gönderılcn lhtelerdeki fı. 

yatlar arasında bir mübayenet bulu
nup bulunmadığı ve şayet böyle bir 
fark mevcut ise bunun hanR'i scbeb· 
!erden ileri ge!diQ'inin tetkik edılerek 
vekalete iş'arı kaydedılmiştir. 

günlerde ekmek ve buz meselesi hak
kında yaptıj'ımız neşriyat belediyece 
nazarı itıbare alınardk bu mevzular 
üzerinde ~hemm.yetle durulmuş ve 
halıyete geçilmiş bu'unmak adır. Açı 
ta ve berkesin çiğnedıği buzların 

muhc1fazasına mahsus lıılaşlar kaldı

rılarak imha ediımiş keza ekmeklerde 
son günlerde epey dü1.elmiştir. 

Köpeklerin hücumu .sıı 
maruz kalan adar'1 

den bir kısmının tapusunu almak· 
la iktifaya razı olması çok muhtemel
dir. Bu düşünceler, Hillerin harp taar· 

ruzund.ın evvel bir sulh taarruzuna geç· 
mesi ihtimallerini mümkün kılmakta-

dır. Fakat böyle bir sulh taarruzu kar 
şısında lngiltere ne diyecektir.? 

1 

Valimiz köylerde 

Valımiz Bay Faik Üstün dün bir 
kısım köyleri tefıışe çıkmışlardır. Zı

raat müdürü, maarıf mü iürü ve jan
darma BI. K. nı vnliye refakat et· 
mel...te.ilrler. 

Bir iki g-ün evvel beled iye zabıta 
memurlarının gece vaktı ve ansızın 
furunlardıt yaptıtı ko ·ıtrol rsınsınd.ı, 

Ceylıanda iki senedır Lrunculukla 
İftigal eden Afşar o~lu A.hmedın fu 
nınunda küflenmiş ve lıokınuş, koru· 

' muş ekmekleri teknene kıo;mcn ı;;lan· 
mış ve hamur halinde, kısmende tek
nenın yanında çuval ve sepeıl r içe-

( Geri~i UçUncU sahifede ) 

Şimdiye kadar her ne bahasına olursa 
olsun nihai zafere kadar haı be devam 
edeceğini ilan etmiş olan lngiltere, Fran· 
sanın mağlubiyetinden sonra da aca- 1 

ba ayni şeyi söyliyecekmidirt Yoksa, 
hiç bir sarsıntıya maruz kalmadan bu 
müthiş badireden sıyrılmış olmak gi· 
bi bir avantajla büyük Avrupa 

Ceyhanda Toprak Ofisi 
teşkilatı genişletilecek 

davasının hallini istikbale lıırakmağa ra- . 
zımı olacaktır.? 

1 
Bunlrtrda şimdiden cevapları veri-

lebilecek sualler değildir. Yalnız, bu hu 
susta daha uzun müddet merakta kal· ! 
mıyacağımızı zannediyoru7.. Öııüm:iL- 1 
deki haftalar, gebe hafttilardır. Her 
şeyin cevabını bu haftaların doğura

cağı hadiseler verecektir. 
Nevzad Güven 

r 

Ceyhan : Hi (llu-;us1 - "Toprak 
mahsulleri ofisinin Cryhnnd:ıki njan· 
sının Mustahsil,l, n Arpa ve Yulaf nıU
baynıl. faalıycti devanı etmekte ve 
gUn geçtikçe, mubayaa t'dilcn mnhsul 
mikdarı artmaktadır. Ofl'le .;alılık 

arpa yulaf getiren mUstahsilin hcrgUn 
bir mikJar artması ve bu sebcble o· 
fi~in işi Je çoğ:ılruakta ve ofis kadro· 
sunun darlı~ı hasebiyle mUsbb~i\in 

kasabada bekliyerek Vllkıt kaybetti· 

ği nazarı itıbare nlınmakla, keyfiyet 
alakadarlara bildiriimi~ ol uğundan, 

toprak mRhsulleri ofisi ve bir mu.:l
ddtir Adaoada bulunan ve bir kaç 

gUn önce de ÜJmaniycde yeni bir a

jans açılması hakımınd:ın tctkikatf:a o-

lan mUfettiş Bay Nihat Gökmen Ceyba-

n:ı da gdmiş ve c•fi, m.:nıurlariyle görU~
<luktcıı sonra d~poları gc.ımiş ve mUs· 

( Gerio;i UçUncU o;ahif ede ) 

Veni tip ekmek 
Ticaret. \' ckaleti, buyuk şt birler· 

de orbı kalitede bir çe~it halk ekmc
Ai çeşnisinin tcsbitine ve bu namda 
ekmek yaptırılmasına karar vermiştir. 
V rkiletten alakadar makamlara bu 
hu«usta gönderilen bir te:ekt:rede bu 
kararın sebeb ve mahiyeti şöyle iz.ah 

edilmektt"dir: 

00N0N MEVZUU -=' 
mUstehlik kutlesini alakadar eden 
ekmek fiyatlarının arttırılması hukll· 
matçe muvafık görUlmediğinden bu· 
yUk şehirlerin bugunku ekm('k n:ırbı-

t nı muhafaza edebilmek Uzere buYrday "Bundan böyle stanbulda yaptı· ı> 
harmanının yeniden değiştirilme~i un 

rılacak tanzim satışlarında hu&day ve ekmek randımanının tezyidi oıur,·ti· 
fintları Toprak Mahsufüri Ofisinin l le ekmeğin eski fı,ratına mnl edi mesi 
orta Anadolu mubayaa fıatlarına ki· 

esmer, fakat lezzetli olacaktır. Bu 
çeşninin mı:mlekct içinJc narhı tesbit 
edilen bir halk ekmeğinin çeşnisi ola· 
rak Je&irmen vaziyetinin mtısaaJesi 
nisbctiode mUmkıtn olduğu kad:ır çok 
istihlak merkezlerine teşruili matlup· 
tur. Bundan sonra beyaz ekmek ve 
fro.ocala fiatlarınm serbest rekabet 
teşkil etmek Uzt>re n:.ırh .. ız l11rakılması 
mUbılea olunabilir. Ancak narhıı tabi 
ve yeknesak çeşnide halk ekmeği İJ• 

!iyen fınnların fiatı serbest bır:ıkılan 
cknıegi çıkarmam1ları znruri görUI· 
me k tedi r.,. 

Kozan : lG ( Husu.;1 mulı 
mizden ) -

Kozanın bir köyunde bir 
kaza neticesi kendini vurdu ve 
Hadise şö_ylc: olmuştur : 

Akçalıuşalı köJ undcn Ali 
17 y ~lnrın,lnki .\lehmed av us 
le ava gidiyor. Köye ,dönerken 
kHpc:klerinden ikisı Mehrnede h 
ediyor. ,\1ehmedin butun mu<lah 
ne ragmen anc:ık birisi kaçıyor· 

geri ısırmak için mUtemadıyt>n ' 
rl\·or. O sırada bu köpekten k 
la:nıyacaıını aıılavan Mehmecl, ,.J 

zundnki av çifte ini ağLınl keııdP: 

çevirmek surl!tiyle dipçikle k 
vurmnğa uğra, ırk,.n t !aşından 

olduğ.ınu unuttugu çiftenin bir 
her nasıl a patlıyor. 

Tufektcn çıkan saçm:ılar MI 
din bacağrnı nğırca yaralıvor. 

fazla knn za_> iindea i\1ehmed öld 
IE• 

Milli me·1s icat spot 
kulübüoün müsamet 

Milli men~u::at fabrıkası spor 
lübünün temsil şubesi elemanı rı 

çen akş ım " lst klal ,, pıyesıni 
vaff.ıkivetıe satıne~e koydular. 

G;ıek gençlc!ıi ve g.:rekse rl 
b-ı imkanları hazırlıyan fabri~a 

!erini tebrık edcıiz. 

l,eşekkür 
Ba~da bulunmamızdan 

derek icadiye mahallesind'!ki evi 
çan hırsızlan pek kısı b'.r z ı n ı 1 

de yakalıyan ve çalıp muhtelif 
re sattıktan eşyalarımı meydana 
ran Adana Polisine ve bu işde 
gündüzlü yorulmadan çalışdık O 
şahid olduğum Adli kısım reisi 
sivil komser Ali Rıza Motor, Sıtfd 
eski is asyon komiseri Hayri 8 
sonsuz teşekkürlerimi sunmamı 
borcu bilirim. 

Adana Posta paket f1I 

Hilmi Yılmaz tür" 

ŞEHiRDE • mUmkUn olacagı anlaşılmıştıı·. 
loda 1,'2:i kuruş ilavesi sur.ti le tan 
zim olunacaktır. Tanzim fıatları bir Bu <ıUreHe cld~ edile!it'k tkmek, Ş:hrimizde diin gökyüzü 

* * * 1 

t 
kuru~ kadar arttırılmı\'lır. Geniş bir iyi bir asker t:ı_yını çe~nisinJc bira.ı; h1Va hafıf rüzgarlı idi. Erı ço~ 1 gölgede 37 derece idi. 

1.-----------------------------------------------------------------------------------------------... 

<d 



·17 Tf'mmuz 940 

ngil.tere.Je Alman taaruzu 

( Birinaı s6ifeden artan ) 

A vrupaya h!lkmetmek hakkı Uzcrinde 
isra.r eylemektedir ,Bu makalelerde 
Rusya ha.kJunda biç bir babiı yok· 
tur. Fakat Alman tckziblcriııe rağ· 

men, Rus-Alman mUnasebetlerinde bir 
deği~iklik bulunduıu hakkında ~ayia
lar deveran etmck.tedir. İs-riçre hudu
duna gelen bitaraf yolcuların sö.) le
.dildt'rİne göre, Alman halin, Alman· 
yanın İngiltercnin işini bitirdikten 
sonra Ru•ya ile me11ul elacağı fik
rindedir. 

toadra : l'i (Radyo) - Bu sa· 
bahki İ·ır.liz gazeteleri Almanyanın 
çok yakında Britanya adasına büyük 

"lbir taarruz yapmasını çok muhtemel 
-:göı m kt !dir'e · . fngiliz hava kuv· 
vctlerinin getirdiği malUmatta bunu 
tekit etmektecJjr. Bir zamandanberi 
şimali A.lmanyada ve ftlemenk de 

Türlcaöıü 

Polonyada kay~aşmalar 
Londra : 16 (Roztcr) - Londra· 

ya ıelen haberlere gşl"e1 Polonyada 
k•lk, mUnakalAta mani olmak içio sa· 
botajlar tertip etmektedir. Hellanda-

da Amsterdam polisi balkı Almanla

~· karfı dana iyi bir vaziyet alma· 
la dant etmektedir. 

Eski Japon Başvekili 
yeni bir fırka kurdu 

Tokyo : 16 (Domey) - Esk.i Baş· 
vekil Knoye'nin reisliğind• yeni bir 
parti lr.ul"ulmuştur. 

Amerikadan fransaya 
yapılacak eşya yardımı 

Vışi : 16 (Radyo) - Bugün Mır 
silyaya gelen Am~rikan km! haçına 

ait vaıpur altı bien ton ağırlığında yi· 
yecek, iliç ve elbise getirmiştir. Bu 
eşya Fransız, Hollanda ve Belçika 
muhacirlerine dağ'ıtılacaktır. Yakında 
çir çok vapurlu da bunu takip ede· 
cektir. 

Küçük devletlerin 
alacakları 

' Sahife 3 

Roman yadaki 
Macar akalliyeti 

Bunların millet partisine 
yazılması talep ediliyor 

Bukrc1 : 1G a. a. - Rad.or ajaıı• 
sı bildiriyor : 

Millet partisi genel 'sekreteri 8. 
Victol" Noldo-ran, Romaııyadaki Ma· 
car cemaatı reisi Nicolas Banffy'yı 
ayan uasından Gyarf ., •• Ye mU7aYİr 
Miko'yu kabul etmi~tir. 

:şehir!tr>n mansablarında ve deniz ke 
narlannda büyük bir faaliyet göt ül
mek te ve mühim Alman kıt'aları tah 

ldll şit edilmektedir. 

den U k k . . . Filistine yap lan hücumlar 
sraıW 

za şar nızamıoın tesısı Vaşington : 16 -a.a.- B. Ruz· 
veli, Licvanya, Letonya ve estonvırnın 

Amerika birleşik devletlerı ndeki ala
caklarının Bloke cdılmesiııi emret· 
miştir. 

Bu toplanbda, Macar a.k.alliyeti 
mensuplarının millet partisine yazıl
ması meıclesi tam anla1ma b.alio.de 
mUzakere edilmiftir. B. Moldo-ru, 
Macar ak.alliyeti zimamdarlarının par
tiye yazılma meselesi hakkmda ne~ • 
redeceklel"İ tebliği tasvib eylcmi1tir. 

ir. gayesi peşinde 
uaf ( Birinci sahifeden artan ) 

ınılmasını ileri sürmüştür. 
arf Esasen Çin - jap?n harbinin bi-

-dayetindenberi, lngiltere, tavassutunun 
mub• .ayni zamanda hem Çin hem Japonya 

tarafından kabul edilmesi ve yapala

ir 
ve 

-cak anlaşmanın hakkaniyete mukarin 
'bulunması şartları iie, uzak şarkta bir 
:anla~aya yardıma hazır olduğunu 
ibir çok defa bildirmişti. 

:ı:u~ Londl"a : 1G (Radyo) - Deyli 
Ek prc:s gazetesi Şanghayda bul unnn 
"ngiliz ve Amuikan sefirlerinin Çin
le ]Aponya arasında ·ulhu temin için 
iki devlete tavassut teklif edildiğini 
J'Azm:ıkt:ı.dır · Yine nyni gazeteye 
naznrnn Şan - Kay - Şek el~ mut.:dil 
şnrtlarla .Y:\pılo.cak bil" sulh teklifini 
rcdctmiyecektil". 

dan 
bir 

Cebelüttarık'ın havadan 
bombalandığı asılsız 
Cebelüttarık: 16 a.a, - Cebelüt

r M' tankın dün üç defa havadan bombar
ıyor. dıman edildiği hakkında dışarıda ya· 

ed öld yılan haberler asılsızdır. 
E• .. Dün düşman keşif tayyareleri çok 

spot :yuks~kte~ şehir üzerinde uçmuşlarsa 
d <ia hıç bır bomba atmamışlardır. Ha-

me f va dafi topları muntazaman ateş 
açmışlardır. 

51 spor 
anı .. rı r-----------------
esıni r h d 
tar. _,ey an a toprak ofisi 

genişletilecek ekse ol teşkilata 
bri~a 

( ikinci sahifeden artan ) 
tahsilin ofi<;e gösterdiği alakadan 
~eaıoun kalarak Ce,yhan<laki ofis a

istif ad' ~Jansının tcvsiini muvafık bulmuşdur. 
ki evi~ Bu haber Ceyhanda memnunivctle 
z \ n '"ı .ltarşılanmışdır. M. Selçuk. 

htelif ~ 
dana 
iş de 
lışdıkl-' 
reisi O 
r, Sı~ 
ri B• 
amı JI 

ket ıne 
az tür1' 

Ceyhanda ekmek buz 
meselesi 

- ikinci 8 b'f d . . a ı e en artan 
rısın::ft.>, de~er ha 
"k k 1 mura katılmak üzere • en ya. a anmıştır. 

Bu ıslanmış ve ısla 
•I d . nmamış çuval 

ve sepe er ekı kokmuş k-fı . 
k ki 

.. • u eıı m ış 
e. me er musadere edilmiş ve bele· 
dıvece ceza kesilmekle berab f 

f er u-
tuncu AA şar oğlu Ahmet hakkında da 
kanunı muamele yapılm"'k -: " t:zere ev· 
uıkı CM U. lığine tevdi ·edılmiştir. 

M.S. 

Londra : 16 (Radyo) - Filistiıı 
U:ı:eriue yapılan dunku hava hucumuıı-

da llayfaya 20 yUksek infilakla bom· 
balar atılmı1tır. 2 kişi ciddi surettf' 
yaralanmış, buulardan biri ölınu1, bir 

kaç kişi de hafif ıourette yaralan· 
mıııtır maddl hasar yoktur. 

Amerika ordusu 627 
hafif tank ısmarladı 

V c1şinglon, 16 -a.a.- Ameriı...a 
ordusu bugün 6?.7 haf f tank sipariş 

etmiştir. Bu sipariş b.ırış zamanında 
yapılan en büyük tank sır uişidir. 

Her tank 45 milımetrelik bir mit· 
ralyöz,30 mi imetrelik dört mitralyöz, 

ve 37 milimelrelık bir hava dafi topu 
ile mücehhez olacaktır sıpariş 11 mı! 

yon dolar tutmaktadır. 

Romen · Bulgar 
miinaseb~tı 

Berlin : lG(Rndyo) - Alman a
jansının Sofy:ulan ögrendiğine köre, 

Bulgaristanla Romanyn nrac;ındaki doğ· 
l"Udan doğruya mUznk( re haberleri 
asılsızdır. 

Yeni Zelanda harp 
kabinesi teşekkül elti 

wellington: 16 - Üç hükumet a 
zasından ve bilfiil naıır selahiyctini 
haiz iki muhalefet azasından mürek· 
keb yeni Zelanda harp kabinesi te · 
şekkül etmiştir. 

Yeni Zelanda harp kabinesi azası 
şunlardır: 

Başvekil Fraser, maliye nazırı Nash 
müdafaa nazırı Jones ve muhalefet 
azasından hamlton ve coates. 

Suriyedeki Fransız 
tayyareleri 

Londra : lG (Roytel") - Resmi 
bir Fransız sözcUsU Fransız tay,,·are-
1.:rioin Suriyede kalacağını, Alman· 
lara. ve ltalyanlarn ko.tiycn tc lim 
edilmiyect'ğini sö,yle miştir. 

Ayrıca bu sÖL.cU, Suriyt·nio 
<llhi\1 \"e harici emniydin~ karşı ko· 
yanlara şidlletle mukabelede bulunu· 
lncağım da ilave etmi~tir. 

Amerikanı~ Paris elçisi 
memleketine dönüyor 

Nevyork : 16 (a , a.) - Ne•yOrlıt 
Times gazetesinin bildirdiğine göre, 
Lizboıı'dan tayyare ile bugUn Ameri· 
kaya hareket eden Paris buyuk elçi
si B. Bullit, Fran<ıada Petain buktl· 
meti nezdindeki vazifesine dönmiye• 
cektir. B. Dullit, bukClıneti ile isti1ıı· 
rede bulunmak Uzere Amerikaya çağ• 
rılmış bulunmaktadıl". 

ı Roınen H!Jriciye Nazırının 
Ribbe::trop'a çektiği 

telgraf 

Dukreş : 1G (Rador) - Romeıı 
hariciye na:1.ırı Alman harici.) e nazı

rına bir telgraf gönderel"ek, Romen -
' Alman yakınla~mnsının kuvvetle iler· 

liyeceğine emin olduğunu bildirmiştir. 
Ribbentrop ta kendi.,inc: cevapta bu· 
luoınuştur. 

Romanyada asker terhisi 
Londra. : 1fj (Ro,ı ter) - Alman 

gaz.-td~ri, Romanyadaki a.skerleriıı 

terhisi .s~bcbinin. bu askederin Al· 
manlara yiyecek hazırlıımak m:ık!ladi
le yapıldığını söyliyerı k Almıınlan 

~ınni1cte sevketmektedir. 

OONON MOH M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Çörçil'in nutku dünga 
Avustul"alya matbuatında, B. Çörçil'in radyo· 

da verdiği nutuk etrafında co,kun mUtalealar neşr 

edilmiştir. 

" Sydnc_y Sun ,, guetesi diyor ki: 

" B. Çörçil lngilterede bil" sulh partisi oldu

ğuna dail" Beri in 'in yaydıgı şa.vialara mukni bir 

cevap vermektedir. ,. 

Sanayi nazırı B. Ilughes de şu beyanattıı bu-

luomuştur : 

" - Bu nutuk en çetin imtihanlarda bizi ko-
ruyacaktır . ,, 

Navyork Timcs gazetesi, 

sö,y luyor 1 • b:ı.şlı~ı altında, 
tadır : 

" İngiliz rubu ~ifa 

şunlar1 yazmak~ 

'' İngiliz milleti, hiç bir zaman dun B . Çöt"-4 

çil'in söylediği sözler kadar metin sözler işitm~ 

miştir. Bu ses, hur bir milletin, hurriyetini mu

hafaza etmek için her şeye katlanmaya amade bu-

1 ı..nan bir milJetin sesidir. Buyuk Britanyanın ha· 

ricinde, bu devletin karşı ko,ymaktn oldugu mUca· 

dele hakkında bedbinlik eöstel"enlere en beliğ bir 
cevaptır. ,, 

Nevyork Tribuna. gazetesi de şöyle :yazıyor: 

'' B. Çiirçil mt'tin ve a:ı:İıı::kar olmayan. zaf 

ifade eden \"eya mRglubiyet mefhumunu taşıyan 

bir tek kelime sıırfctmemiştir. Bu nutkun etrafın· 

dn mUessir bir itimat bnvası mevcut bulunmak· 
ta idi . 11 

1 



TORKIYE RADYO otFOZIYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSlJ 

ANKARA RADYOSU 
Çar~ınba 17 - 7 - 94'0 

P.SO Pro iram, Sut ayarı 

7 .35 Müz le : Uvertüı 'ler 
8 00 Ajans haberleri 
8 .10-6.W Ev kadını 
8.30 Müzik : 
12.30 Pıorrıım ve Memleket Saat 

Ayarı 

12 35 Müzik : Türk 
12.50 Ajans Haberleri 
13.50 Mü:ıik : Türküler 
13.20-H.30Mü~ik: Radyo Sıtlon Oı-

kestrası ' 
18 00 Program , ve Memleket saat 

18.05 
18.40 

19.15 

19.lO 
19.45 
20.00 
~0. 15 

~0.30 

20.50 
21.15 

21.80 
21.50 

ayarı 

M·" zik : C ız bapd (Pi) 
Müıik : Fasıl Heyeti 
Okuyanlar. Celal Tokseıı, 
Safiye Tokay. 
Konuşma (Dış Politika Ha
diseleri) 

Müzik : Saz eserleri 
Saat ayarı, •ians haberleri 
Türk MüziA'i 
Konuşma 

Müzik: Amatör Saati (Ke· 
man Solo) 
Müıik: Geçit Konseri 
Mü;ı:ik: Borodıne-Danslar 

Konuşma (Radyo Ga:ıetHi ) 
Müıik: Riyaseticumhur Ban-
dosu 

22.30 Saat ayarı ve Ajans 

'22.45 Müzik: Cazba nd 

Pamuk -Hububat 
KiLO FIATI 

ClNSI En c.z En çok 
K. S \ K . S· 

~;-= oo S.so -
Mi' parla~ 00 ___ 

1 

__ 40.,.....,,-__ 
1 

Mı. temizi 00 00 
K&pımal-ı - -00---ı----ı 

Klev'aad -00- 38 
Klcvland çi. - 00 _ _ _ 

Yerli yemlik CO 
tohumluk 

l:SuğdaytopakJ---- 4,3-o-
" yerli 3,50 4 ,10 

Arpa ı 2,87 ,5 -3, 1-9--
Yulaf ,-3,50 4,10 

16 1 7 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş l:Sankasmdan aJınrruşur. 

__,,Lu'""'"e_ı .,...------=------ı--__ 
Rayişmark 
Frank ( Fransız ) - 0- 00 

---,S,,-te_r.,..,.lin-.:.,..( ..,-in-g=ili,_z ~) ---'-- --5- 24 
Dolar ( Amerika) 143 / 00 

-=f,-a-~~k~(~~-~-;ç-re~).....;_ __ 00 00 __ ...;....;.., _ ___,:::.....;_.;....._ __ 
--------------

İlan 

Seyhan vilayeti daimi 

encümeninden : 

1 - Adana Memleket Haata
nesin;n kapalı zarf usuliylc eksiltme. 
ye konan -6453 lira 8S kuruş mu
hammen bedelli bir senelik ilaç ve 
malzemei tıbbiye ihtiyacına ilin o · 
lunan vakitte istekli çıkmadığ'ından 

Bu Akşam 

Asri Sinemanın, yayla gibi serin 

Ve ~asi salonunda 

iki harikulade film birden 
(1) 

Meksikah Fahişe 
2 

~ 

D O R O T H Y L A M O R'un :· 
Tamamen Renkli Şaheseri 

Ormanlar Perisi 
• 
1 ,, 
c1 

k 
Bugün gündüz Saat 2.30 da iki film birden t 

TURA ORMANLAR PERiSi - Arizona Çetesi~. 
...-.. 

ıli 

-------~-----~~------~--~~!"'!I!"'!"!'!'"'-.-'!' ..... ~--~~--~~

Yeni Eczane 
• 

~n 

J' 
Eczacı Ahmet Derviş Tu 1garın mesül müdürlütü ve ortaklı~ı alrtn .ö 

yeni tarzda ve fenni yeniliklerle bu ay başından itibaren çafışm•y• u•' ... 
lamıştar . Sayın doktorların ve değerli Adanalıların teveccüh ve rağbet a 

!erini esirtfmeyccekhrinden fminiz . u 
e 

23.25.23.30 Yarınki prorram Ka· 
panış. 

' ~490 Sayılı kanunun 40 ıncı mad. \ 
desi mucebince bir ay zarfında pa
zarlıkla alınmasına karar vt'ri'miş· 

tir . 

- Belediye karşısında Yeni Eczane.-: 
e 

Zayi askerlik tezkeresi 
Mersin 23 üncü alaydan almış 

cldutum a~kerlik tnkeYemİ ıayi 
.e~im. 

Yenisini alacıiımdan eskisinin 
hükmü yok tur. 

Adananın Paş 1-

ıı~bi mahallesin 
den Saraç A i usta 

oğlu 318 doğumlu ı' 
Mchmtt Celil 

12140 

2 - Pazarlık keyfiyeti 25 Tem. 
muz 940 Perşembe günü Sı at on· 
bir de Seyhan Viliy,.ti daimi encü· 
mrninde tetkik ve ihale edilecektir. 

3 - lsteldiler ş;utname ve ihti· 
yaç listesini her gün hastane idare 
sinde gÖrt!bi)ectklerİ gibi Teklifle 
rini de 23. Temmuz 940 günine 
kadar Hastaneye bildirmeleri ilin 
olunur. 13 - l7- 2 l - 23 12131 

Seyhan Orman Çevirge müdürlü
günden: 

Cinıi 

Çam 

O, man Emvali Satış İlanı 
Mikdara 

Hacını Muhammen vahit fiyatı 
M3 03 Ster Kilo L 11 Kuruş 
95 000 4 90 

1 ut•n. 
Lira K. 

465 50 

1 - Gazi Ayıntap Vilayetinin İslahiye kazası dahilinde keJlemcn kül ... 
lüsü ormanından dok.san beş M. Mz mikdarmda gayri mamul çam c~caıı 
sabp çıkaulmıştır. 

2 - S•bş 1717/1940 gününden itibaren on beş gün müddetle 218/ 
940 Cuma günü saat 11 de .Seyhan Ormım Çcvirge MüdürJüaü binasın 
da Y•Pııla~kdır. 

3 - Beher metre mikabının muhammen fiyatı dört lira dokun ku
.tuşlur. 

4 - Şartname ve mukavelename prnjelere Orman Umum Müdüılüğü 
,..e Seyhan Orman Çevirge müdürlüğü ve b tahiye Orman bölge şcfıitin· 
den alınır. 

5 - Muvakkat teminat -34- lira - 91- kuruştur. 
6 - Satış umumidir. 17-23-28-2 12139 

4-6 12127 • 
l 

A 

Devlet demiryolları beşinci işletme 
mudürlüğünden : 

r 
1 - işletmemiz mıntıkası memur ve müstabdemi İçin kumaş, astarı r 

telası idare tarafından verilmek ve yalınız dü~me ve alameti farikalar• ı 
ttrziye ait olmak üzere diktirileceic o lan takriben 838 takım yakası aÇ1~1 
ve kapalı elbise ve ayni miktarda palto ve kasketin şartname ve muka 1 

vele projesi mucitince dikiş işi kapa l ı 28Jf usuli ile ekailtmeye korı ulm , 
tur. r 

2 - Eksiltme 20-7-940 Tarihine müsadif cumartesi günü saat ıl. 
de Malatyada işletme binasında )apıleıcaktıt, r 

3 - Muhammen bedeli ( l 0056) lira ve muvakkat tcminatı (755) Wj 
radır. 

4 - Taliplerio, belediye veya ticaret olalarmdan alacc.kları saıJl 
vesikalarını, muvdkkat teminata ait makbuz veya Banka mektubu ili Dl 
teklif mektuplarını 2490 s ıyıh kanunun tarifall dairesinde mühürlü zarf ; 
lar içinde tayin edilen ihale saatinden bir saat evvel Malatva işletme 
müiürlügüne vermeleri veya göndermeleri lazımdır. Postada olacak ge' i 

çikmcler kabul edilmez. ~. 
5 - Bu işe ait şartname ve mukavele projt'sİ, Diyarbakır, Elazıl'tl 

Eloğlu, Narh, Adana istasvon !arında ve Malatya işlet1Lc kaleminde i•· f 
teklilerc bedelsiz verilir. 

3- 7- 12- 17 12097 
1 

- ..... --......... --....... --------------------- ·lı 
...... 1111111111~ ................ _____ ~~~---------~Y 

Bu gece Umumi neşriyat müdürü D 

Nöbetçi eczahane 
Belediye yanında Macid Güçlü 

Yeni rczahanesidir 
Adana Tüık Sözü Matb••" 


