
=--- Sah.ip 1'e Başmuharriri---. 

Ferid Celal Giiven 

Kuruluş tarihi : 1 Klnonuc;ani 1~24 

Onnltıncı yıl - Sayı 4 i 83 
Telefon: H5 - ADANA GÜNDELiK SİYASI GAZETE P. K. 44 5 Kuruş 

19 teMMUZ 940 Cuma 

)" ...... ----------.. < 
i Yirmi dört l emmuz i 

Lozan gününü büyül< 
Törenle Kutlayacagiz 

24 Temmuz Lozan gUnU l 
••hrimizde bUyük törenle 
kutlanacaktlr. Tören prog. 
ramım laablt için •eçilen t 

• komiayon mesaisine hara. 
t retle devam etmektedir. 

i 
Lozan gUnU, haraç mezada ! 
çıkarılan TUrkiye1ıin, bütUn
IOAUnU ve l•tiklllini kazan. * 
dıs}ı gündUr. O gUn TUrk * 

i 
mukadderatına indirilmek 4 
istenilen darbeyi, Millf Şe- ı 
fimiz lnönUnUn Lozanda 
kırdıOı gUnUn bayramını 

~ cO•kun tezahüratla kutla-* Y•caAız.. Tören programı i 
i bUlhare gazetemizde ne•- f ! redilecektir. • 

• . ._ .... _ -.. -------.. 
ulf' SULH DEDİKODULARI 
t" 
rUı FERiD CELAL GÜVEN 

~ &t 18 - 7 - 940 Ankara 
d• 
1ıs A~ lmanya'nın da, lıalya'nın da 
v' bir sulh yolu bulmak husu-

l sunda gayret gösterdiklerine 

İO şüphe edilemez. Bu iki devlet mil-
ı u· yonlarca insanı silah altında tutmak

ladnlar. fngiliz ordusunun günlük 

masrafının yedi milyon lngiliz lirasına 
baliğ olduğunu gözönünde tutarsak 
Alman ve ltalyan ordularının günlük 

masrafları da meydana çıkar. lngiliz 
harp kuvvetlerini beslemek için 500 
milyon insan ve dört kıt'a çalışmak
tadır. Buna mukabil Alman ve İtalyan 
menbaları ne kadar mükemmel, he-

-., saplı bir teşkilata bağlı olursa olsun
u Jar, lngiliz menbalarına nazaran çok 
tl1 :ıayıf kalmaktadırlar. Bunun için Al
tnİ manya harbini bir zafere bağhyarak 
ve çabuk bitirmek mecburiyetindedir. Ba-

d husu~ harp uzadıkça siyasi vaziyetler
e de bır takım de~işiklikler de görül
ka meğe başlamıstır. Yarın mihver dev
er~ devletlerinin karşısına umulmadık kuv-

r vetler çıkabili r 
ra · 

42 _ Almanyanın kendi dileklerine göre 
~ h~ ~ulh yapabilmesi için lüzumlu gör

duğu şarUan her şeyden önce lngil-

ereye kabul ettirmesi lazımdır. Hal
bu ki; lngilterenin böyle bir cebre 
fa2J olabileceğini sanmıyoruz. lngiltere 

0!1una kadar harbe karar vermiş ve 
ud~faa_smı buna göre hazırlamıştır. 

Hatta bır müddet sonra müdafaadan 
edil· aakruza geçmek için de tedbirler al-

a tadır. 
aın· lngiJt 

her tü ı- ere, büyük imparatorluğunun 

~ ıh . rt u IJ'lenfaatlerine muvafık bir 
u ıs er Al . , manya ıse b- -k C 

nıen imparatorJu11. , uyu er-
- aunun kurulmas temm edecek b" ını 

Bu iki b - -k ır sulh aramaktadır. 
. lh uyu .arzuyu birleştirebilecek 

:>ır su çaresı ancak bu iki k - . . _ _ d uvvetten 
~ınsın.ın m~ca ~le meydanını terk 
)tmesıyle mumkundür. 

Şu. günlerde Almanyanın, lngilte
eye bır sulh ültimatomu tebliğ' ede

aaıl tk masa başın~. d~v~t edeceği şayi 
( Gcrısı ılunci sahifede ) 

GENERAL FRANKO'NUN DÜNKÜ NUTKU 

ispanya lmparatorlLJQunun 
tahakKukuna çalışılacak 

• 
ıspanya Cebelüttarığı istiyor! 

MDUDi ŞeiFlmDzln kalbHYı o Deıro 
Madrid: 

18 a·a· -
D N.B. bil 
diriliyor: ANKARA : 18 [ HUSUSİ MUHABIRlMlZDEN J - MiLLi ŞEFİ· 

MlZ İSMET İNÔNÜ, BURSALILARIN SEVGl VE SAYGILARIN[ 

ARZ \'E BURSAYI ŞEREFLENDİRMELERİ İÇİN BURSA VALlSl 

RElSLlClNDE BiR HEYET YALOVAYA GİTMlŞ, MILLl ŞEF TA
RAFINDAN KABUL EDlLMlŞTlR. 

:-ıaiııt

Feıdınand 

büyük salip 
nişanının 

Madıid'de 

general Fran 
koya ver il· 
me~i müna-

MİLLİ ŞEF1MlZ, YAKIN BlR ZAMANDA BURSALILARI GÔ· 
RECEKLERlNl V AAO BUYURMUŞLARDIR . 

Amerika Cumhurreis
liğine Ruzvelt namzed 

sebet ı le, ge
neral bir nu
tuk vererek 
yapılacak 

büyük Vai.İ· 

fenın İspan · 
yol lmpara 
torluğ'unun 

tah .. kkuku 
General Frankn 

oldukunu işaret etmiştir. RUZVELT NAMZ8DliK iÇiN KONGREDEN 946 REY ALDI 

Bay Ruzvelt 

Sovyetler 
toprağını 

General Frapko, bunun için mem· 
Chicago : 18 a. a . - Reylerin lt'ketk drı uınumiyuinin takvive c-

birinci tasoifind~, B. Ruzvdt, buy uk dilmcıi laz ı mheldiğini "e lııp; nyanın 
bir ekseriy ttle uçun cu defa olarak vazifesinin Cebelüttarık mandasını al· 
namzed tayin edilmiştir. m1k olduğunu ve ltp~nyanın A.frıka 

İntihabın resmi neti celeri şunlar- da gen i şlemesin in de milii bir vaz fe 
dır : bulundu~unu beyan etmiştir . 

General Frank o d dhili h aı bin bü-
B . Ruzvelt 946 rey , B. Farley yük mücadclt-leıini halıı l al <rc.k hülün 

72 rey, B . GarnC'r 61 rey, B. Ty- İspanyolları sıkı bir işbirl ı ~ıne davet 
diog 9 rey , B. Hull 5 rey . etmi ştir. 

Centr.ııl City • Colorado : 18 '--- - - ---------
• · a. - Cumhurreisliğine cu mhuriyetçi 

namzedi olan B. Vilkie B. Ruzvelt
İn t.ııyini hakkında şunları söy lemi~
tir : 

Çok memnunum, buy uk bir kam
panya olacak. Mill .. te elzem olacak 
bir tek ki~inin mevcut olup olmadı~ 

( Gerisi UçtıncU sahifede r 

Bay çörçil'in 
dünkü beyanatı 

Londra: 18 (Royter) - Çörçil 
bugün Avam kamarasında beyanatta 
bulunarak Çin'e nakledilecek harp le

( Gerisi ikinci sahifede ) 

dün bir kısım 
daha istilaya 

Romen 
başladı 

BuJgarlar da Dobruca meseleleri için Roınanya nezdinde teşebbüste bulundu 

Almanya üstüne 
İngiliz akını ! 

------. ------ı 
Almanya · Hoıtanda ara 

aı demiryolu mUhim bir 

••kilde tahrip edildi. 

·------. ------
Londra : 18 (Royttr) - İngiliz 

tayyareleri ıarbi Almanya Uzcrinde 
buyuk bombardımaıılar yapmışlardır. 

( Gerisi UçUocU sahifeda ) 

Londra: 18 (royter) - Sovyet 

kıt'aları Bukovina şimalinde on iki 

mınlakayı daha işgal etmiştir. 

Bııralarını Romanya Rusyaya 

terketmiş .ieğ'ildi. Bu vaziyet Roman· 

yada büyük heyecanlar tevlit etmiştir. 

Dobrucada da bir çok hadiseler 

oldu~unu Bulgar gazeteleri haber 

vermek ıed;r. 

Bulgıır hükumeti, bu mınt;ıkada 

Bulgar ekal!iyetine yapılısn tazyikten 

dolayı Roman}a hükQmc\i nez:Hnde 

teşebbüsatta bulunmuştur. 

lngiltere'ye sorı 
hava taarruzu 
Londra : 18 a .a . - hava ve em• 

n:yet nezaretleri le blifi : 
Gece düşman hava kuvvetler i1ngi• 

tere'nin cenubi şarki ve cenubi gubi· 

sinde, ayni zamanda G.-lles memleke· 
ti Üzerlerinde faaliyette bulunmuşlar· 
dır . Bu mıntıkalardaki muhtdif mev-

kilere bombalar atılmış ve bu m aha 1· 
lerde hasar ve bazı za}iat olmuştur~ 
Ôlenlcrin mikdarı pek azdır. 



Sahıfe 2 1 ürksöıü 

SULH DEDİKODULARI ı· 
( ea,mekaleden artan ) 

olmaktadır. Bunu lngilterenin kabul 
edeceğini sanmak safderunluk olur. 
Alrnanyanın; İngilizler tarafından ka
bul edilebilecek mülayim, makul bir 
sulh şartı ortaya koyması ise, şimdiye 
kadar görülen misallerine nazaran 
muhal gibi birşeydir. 

. Bugünlerde bir sulh beklemek 
mevsimsizdir. Ortada henüz harcan
mamış çok sağlam kuvvetler duruyor. 
Ne Almanya, ne de lngiltere askeri 
nüfuzlannı incitecek bir fedakarlığa 
razı olabilecek zihniyette görünme
mektedirler, oynanan kozlar büyük· 
tür. 

Harbin başlamasından, hatta harp 
başladıktan sonra da bu nevi cebri 
sulh tekliflerini gördük, fakat hiç bir 
zaman da bu tekliflerin samimi, ciddi 
tarafları meydana konmadı. Alman 
-zimamdaranı herşeyden önce harp 
çaresizliğine kendi halkını inandırması 
icabediyordu, bununla beraber dünya 
dkarı umumiyesini de gözönünde 
tutmak zaruretindedir. 

Cenup toprakla.rındaki 
petrol arama faaliyeti 

Ekber' de sondajlara başladı 
Yurdumoı.un mnhıelif noktaların

da oldutu gibi Halayda, Arauz na• 
hiyesinin Çerıgen köyünde de petrol 
araştırma ame iycsinc başlandığını ve 
bu iş için en büyük ıondaj makine· 
\erinden bu mıntakaya gönderildi~ini 
daha evvelce yaımıştak. Dün, şehir 
muhabirimiz selahiyettar bir ıattan 
bu hususla şu malumatı almııtır: 

<Sondajlara Çengen'de değil Ek· 
ber köyünde başlanması yaptıfımı-ı 

jeofizik tetbkattan anlaşılmıştır. Ek· 
ber'de sondajlara başlamış bulunu-
yoruz. Şimdi> e kadar ancak 30 met
re derinliQ-e inilmiştir. Bu mıntakıda 
oldukça zengin petrol damatlarının 

mevcut bulunduğuna kaniiz. Di~er la· 
raftan Süveydiye şosası üzerindeki 
Hüseyniye köyü civarında da mühim 
petrol damarlarının bulunması k uv
vetli ihtimal dahilindedir. lcab ederse 
burada da sondajlara başlıyaca~ız.» 

MAZOT 
GELtYOR 

Son haftalarda bilbassa çiftçile-
r:mizio mazot d.ırlıgı içinde bdu 'ld.qıı 

mala'.lldur .• IVlemnuniyetle haber aldı· 
ğımıza göre, 4000 ton mazot yuk
Ju bir vapur bu ayan yirmi birinde 
Mersine gelecektir . Bu vapur 22 
Temmuzda lskendtruoda olacak ve 
oradan derhal mazot sevkiyahna 

başlanacektar. . 

İhracatçılar Birliği heyeti 
Ankaradan döndü 

Pamuk lhrac ı tçılar birli~inin An· ı 

karaya göndermiş olduğu hey'et şeb· 
rimizc dönmuşıur. 

19 Tem muz 9!-

Büyük Su 
Sporları günü 

Fudbol federaeyonu ~ 
Ye au sporları ted•,; 
yonu mUm•••ill dUn ; 

rlmiz• geldiler. 

20 ve 21 Temmuda 
memleketleri yüzücülerinin şehrilll 
yapacaklaı ı yüzme müsabakaları 
devam etriı~kte bulunan haıırl.., 
son bulmak üzeredir. Yüzme Jı•~ 
kabili istimal bir hale getirilmiş 
lunmakıad•r. Bugün de havuz üJ.' 
de provalar yapılacaktır. Havuııl 
çinin temi1lenmesi, etrafının tes\' 
ve elektı ik hatlaı ının çekilmesi 
mamlanmış aayılab lir. 

Mersin su kampında entrenıd 
lar yapmakta olan yüıücülerimis 
müşlerdir. Muğla, Antalya, Mel' 
Kayseri ve H1tay yüzücülerinit1 
bugün şehrimizde olmalarına 

zar edilmektedir. 
Müsabakaları idare etmek ii 

Merkezden gönderilen Bay A 
Sa'<arya dün şehrimi1e ge 

tir. 
Fudbol federasyonu başkao 1 

Bize kalırsa, resmi olmıyan vasıta
larla işaa olunan bu defaki cebri sulh 
teklifleri de şiddetli mücadelelerin 
başlıyacağmı gösteren bir alamettir. 
Almanya da çok iyi bilir ki, Avrupa 
nizamının kurulmasında, dünya ikti
sadi ve sınai hayatının tanziminde, 
daha doğrusu bütün milletlerin mu
kadderatını tayin hususunda söz söy
lemenin ve karar almanın yalnız ken
di elinde kalmasına, lngilterenin asla 
razı olmıy.ıcağıdır. 

· Saim Se~mener de şehrif11 

Hadiselerin bugünkü gidişine ve 
manzarasına göre harbe devam zaru
retleri dünden, bugün daha kuvvetli 
görünüyor. Çünkü; Almanya, harbi 
her neye mal olursa olsun çabuk bi- 1 

tirmek mecburiyetindedir. 
İngiltere bugünkü şekli ile ayak

ta durdukça Alman arıulannı teskin 
edebilecek bir sulha varılmanın imka-

1 
Ferid Celll Güven 1 

~~~~~~~~~~~~~~~! 

nı yoktur. 

Bay Çörçilin dünkü nutku ; 
( Birinci sahifeden nrl.an ) 

vazımı sevkinin bir kaç ay dıırdurul 

ması mes'elesini mevzubahs etmiş ve 
ileride Çin-Japon ihtilafını tama ı iyle 

halletmek çarelerini aramak üzere 
şimdilik Japonya ile bir anlaşma ya
pıldığmı söylemiştir. 

Kanadadaki talebeler 
Londra: 18 (Royter) - Kana

dadaki bütün Üniversite talebeleri 
_ 1941 den itibaren mecburi askerlik 

hizmetine tabi tutulacaktır. 

r 

YeniJapon nazırlar 
heyeti teşekkül etti 

Başvekil Prens Konoye, Japon şefleri arasındaki 
fikir ihtilaflarını halletmeğe çalışıyor 

Tokyo : 18 a. a. - (O. N'. B.) 
bildiriyor : 

Japon matbuat mUme-ısillerine be
yanatta bulunan Pr"'n" Konoye, Baş
vekile orJunun işbirliği yapmasının 

zaruri olduğunu ve kabinenin kat.'i 
olarak teşkilinden evvel noktu.i na· 
zar ihtilaflarını evvelinden bertaraf 
etmek ve bir program te5hit etmek 
için Yonai kabinesi, ordu ile harici· 
ye ne.tareti arasında t.ııhaddus eden 
ihtilaflu neticesinde du~rnUştUr. Prencı 

Kono_ve bunun için harbiye ve hari

ciye na:ıırlariyle görUşecektir. Bu gö· 
rUşmenin neticesi yeni siyasetin is-

tikameii. ve her ihtimale göre ve bil· 
has"a harici siyası:t sahasındaki te
beddulat Uzerinde kat'i surc:tte mUes
sir olacaktır. 

Ordu, donanma ve harici siya~et 
ar.'lsında kat'i bir ahenk el:.ı:emdir. 

Çunku bu şnrt tahakkuk etmedikçe 
kurmak istediği gibi mukabil bir hu
kô.mct tesİ'Iİ imkansızdır. 

Tokyo : 18 a. a. - (O. N. B.) 
bildiriyor : 

Oomei ajansına naz:ırao bahriye 
mahfilleri elyevm bahriye Nazırı bu
lunan \'j., Amiral Yoskidtt'nın, Ko· 

( Gerisi UçUncU sahifede ) 

bulunmaktadır. 

S ıim Seğmen er gençlık idUI' 
kurulması ve beden terbiyesi rnıı• 

fiyeti işleıi.ıin tesbitıyle meşgul 

cakhr. 

Hava Gedikli hazırlad 
yuvasına gir.!cek tale 

Bu sene ortn mektebi Uç kil 
notiyle bitirmiş olıın gençler. d 
şartları dn haiz old.ukl. rı t.,t<d 
! lava Gedikli hazırlama yuvosı"ıı' 
lınacııklardır. Bu vaziyette olıııt 

!erimizin bu muhim fır~attan i ti 
ederek derhal Hava Kurumunll 
racaat ederek aı llarını yazJırııı'I 
nı tavsiye ederiz. Kant ve k 
muamelesi Temmnzun s~ııuna 1' 
devam edecektir. 

Köy malları artık 

haczedile miyecek 

., 
Köy bukukunun mahfuziyet1 

masuniyetini temin mak .. 1'diyle 
mallarının haczedilmeme!linin ıd 
laştırılmış olJugu öğrenilmi~tir. 

Antiller- Martinik Adana icra kadrosu• 

Adana icra memur muaviıı' 

hir Baykal'rn memurivet u,ıv'" 
icra memurluğuna tahvil edil 
lıaber aldık. mu vaff akiyetler d• 

Siyasi hadiselerin son günler zar
fındaki inkişafı umumiyetle Antil a
dalarına ve bilhassa Fransız Antille· 
rine büyük bir ehemmiyet 
tir. 

verdirmiş· 

Amerikanın Monroe doktrinine 
hürmet edilmesini ve böylece garp 
nısıf küresinde bulunan ve ecnebi 
devletlere ait topraklarda statükonun 
muhafazasını istemesi diğer taraftan 

da lngilizlerle harp halinde bulunan 
Fransız donanmasının bir kısmının 

Martinik adasında bulunması dolayısi
le Fransız Antilleri günün mevzuu ol· 
muştur. 

Antiller şimali Amerika ile: cenu-

bi Amerika arasında , büyük ve kü· 

' 
OUNON MEVZUU -, 

çük Antıller namı altında ikiye tak
sim olunan bir büyük takım adadır. 

Bu adalarda ikamet eden yerli halk 
9· 10 milyon kadardır. 

Büyük J\ntiller aşağıdaki adalar
dan mürekkeptir : 

Kuba, Jamaik, Haili, Porto Riko. 

Küçük Antillerden şu adaları sa
yabiliriz : 

Barbad, Guadolup, Martinik, De· 

zirad, Mari·Galand, Tabago, Senlüsi, 

Trinite, Senmarten vesaire .. 

Antillerin en mühim varlığı kah· 

ve ve şekerdir. Fakat bu adalann 
büyük kıymetleri Amerikaya bir ba
samak teşkil etmelerindedir. Amerika-

nın gösterdiği alaka bu şekilde izah 
olunabilir. 

!3ir kısım Fransız donanmasının 

bulunduğu Martinik adası küçük Fran-

sız Antilleri meyanında bulunan kü
çük bir adadır. Nüfusu 230 bin kişi· 

dir. Bu adada müthiş bir yanardağ 

bulunmaktadır. Bıı volkan 1902 de 
Senpier şehrini harap etmişti. 1635 
senesindenberi Fransızların elinde bu· 

lunan bu ada 1762· 1814 seneleri ara

sında İngilizler taratından defalarca 

işgal olunmuştur. 

Teşekkür 
Bagda bulunmamızdan ist 

ederek Jcadiye ınahalle11indeki 
açan hınızları pek kı<ıa bir 
içimle yakalayan ve çalıp nııl 
,Yerlere sattıkları eşyalarını ınf~ 
çıkaran Adana poli .. ine ve bıJ 

geceli gUnduzlu yorulm:ıdan çil 
larına şahid olduğum Adli kı••"' 
si B. C.:lal, Sivıl Koıni~er Ali ;ııı 
mur Sıtkı ve e~ki istıı'lyon 1'~ 
Sabri'ye ıı o ıı s u ·l teşekk11 ' 
sunmamı vic(lan borcu biliriııı· 

Adnna Po ta Paket P'J 
l iilmi YılnıazfUr 
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Pamuk -Hububat 
KiLO FIATI 

ClNSt En az En çok 
K. S K. S· 

ckoza" -00 -5,50 
Mi" parlağı oo----ı--4-o---ı 

-Ma. temizi -00 00 
Kapımah _00 __ _ 
Klcvlaııd OO---ıı-3-8---ı 

Klcvland çi. -00 ____ ---

yerli yemlik 00 

Buğday topa~----- 4,30-
" yerli 1 4,00 4,37 ,5 

Arpa 12: 7-5---ı--,,,3....,,.0~9'---' 
Yulaf 4,14 4,15 

~u;;ı 

18 I 7 I 1940 
Kambiyo ve para 

iş Hankasından alınmıştır. 

iş mark Ray 
Fran 
Ster 

k (Fransız) 
lin ( İngiliz ) 

ı-
-0-
-5-

00 
'24 

_Dp;o_l_ar-:-!-( .,..A.,...::m:.:..e:.:..r.;_ık.;_a;...:)~-- rns 1 00 
Frank ( İsviçre) 00 00 
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Amerika Cümhurreisli
ğine Ruzvelt namzed 
{ Birinci sahifeden nrtan ) 

'Ve UçUncU defa intihap mes~lcsinin 
anl!.ncmizcc mukaddc,;İyc:ti hakkında 
ıUntehipler, bizzat kararlarını vere

bileceklerdir. 
Chicago : 18 a. a. - Drmokrat 

rparti sinin programı Nevy ork hu!.ö.
mcti ayan azası B. \'agner tarafın· 
dan dun parti kongresinde okunmu,
tur. Programın uzun olan metninin 
okunması bitince daha program ka
bul edilmt'den Snmii11 tasvibkar ava-
zeler .) ukseltmişlerdir. Mimesota mll
rahha ı B. Rvan bir takrir vererek 
hiç bir reisin~ Uç defa Ustltste intihap 
edilenıiyeceğini teklif etmiştir. Mu
rahhnslar bu teklifi tasvib etmedik
lerini b:ıgırarak çağırarak ifade et
mi~ler,lir 

Pr0gram tasdik edilir edilmez 
Alabana ayan aza~ı B. l lill1 parti 
namzedi olarıık B. Ruzvclte ihtiyaç 
olduğunu ilave etır.işlir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde gök .) Uzu açık, hava 

hafif rUzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 37 derece . 

yi bulm.ıştu. 

- --
Bu Akşam 

iki harikulade film birden 

Meksikalı Fahişe 
Ve 

Dorothy Lamor'uu 

Tamamen Renkli şaheser 

Ormanlar 
Perisi 

Türksöıü 

J 

Fransada 
teşkiiita 

yeni idari 
başlandı 

\ 

Devlet sekreterleri mec\isi dün toplandı 

Vicb.y : 18 (a. a.) - 16 Temmuz 
1940 tarihinde çıkan bir kararname 
ile şO.rayı devlet arzuhal dairesi re• 
isi George• Oayras adliye ne:u.reti 
umumi kitiplifine, 

lktısadi me•elelcre ait kıymetler 
umum muduru Hanry Oeroy ve Ma
liye nezareti fahri mudurlerioden Ü· 
Hvier Moreau-Neret, .!\taliye neza

reti umuıni katipliğine, 
Malılllerden xavier V allat eski 

muharibler umumi katipliğine, Nafia 
baş mUfcttişi Scbwartz Nafia ve 
Nakliye ne:ı:areti umumi katipliğine, 

Eski nazırlardan Cathala, Pesta 
telgra( telefon nezareti umumi katip· 
liğine tayin edilmişlerdir. 

Vichy : 18 (a. a .) -- Dun ~abah, 
res~l ceridede çıkan bir kararname: 

·;.tı~'"lllerine nazaran Frnno;ız tabiiyeti
" bçmiş bulunıın her yabancl tabii

yete girişinin tnrihi ne olursa olsun 
hııtta bu tarih kanunun mer'iyctc gir
diği tarihten mukaddem dahi olsa bir 

knrarnnme ile bu tabiiyetten iskat e
dilebilecek tir. 

1 EyJU.ldenberi mer'iyette bulu· 
nan ve düşmanla mUnasebt:tlerin mem
nuiyet ve tahdidine taalluk eden bu
kO.mler diğer bir kararname ile 2:i 
Haziran ı9ıO dan itibar~n ilga edil
mişlerdir. Bu kararname ceza.\ ir ve 
Fransız mu~t.:mlckclt>rind~ de kabili 
tatbik tir. 

Yichy : 18 (a , a .) - B. B:rndo
in, dun, Romanya, 1,vt'Ç. Yunanistan, 
Lettonie, Uruguay sdirl, rini ve A· 
merika sefaret mUsteşarını kabul et
miştir. 

\"ichy : 1 (a. a .) - ~azırlnr 

mecli'ii l• uglın saat 1 · dı.: toplanacak· 
tır. 

lngilteredeki Amerikalı
lar lngilizlere yardım 

edecek 
Loodra : 18 (Royter) - lngilte

redcki Amerika vatandaşları sadakat 
yemini yapmak şartiyle logiliı h.ava 
kuuvetl1.:rine yardım edeceklerdir. 

Amerika hukOmeti bu vaziyeti 
resmen bildirmiştir. 

Amerikan kızı1haçının 
Fransaya olan yardımları · 

Cenevre : 18 (Havas) - Ameri• 
ka kızl?baçının gönderdiği yUz bin 
dolar ian~deo başka sut yuklu iki 
tren Cenevreden bugUn hareket et
miştir. 

Yeni J apcın N az1rlar 
Heyeti teşekk~l etta 

( Birnici sahifeden artan ) 

noye kabinesinde 3JDİ nezareti 
deruhte edeccgi fikrindedir. Amirat 
Yo~kida bugun bahriye erkanıharbi
ye reisi Pren'i Fuşhimi tnrafmılnn 

kabul edilect·k ve bu mesele l hakkm
da bir karar alınacaktır. 

Tokyo : 1 a . a. - (O . N. B.) 
bildiriyor: 

Bir içtimaı mUteakip, General 
Ciki Tojo, Konoy e kabine~inde har
biye nazırı tayin edilmiştir. 

Kaoadada tank iına\att 

Londra : (Royter) Kanada-
da yeni mo<ld :ıoo tankın inşaoıına 

başlanmıştır. 

Afrikadaki İtalyan 
lüslerinin bombardımanı~ 

Londra : 18 (Royt~r) - İngiliz 

tAyyareleri Tobruk'a buyuk bir 

hava bucumu yapmışlardır. Hangarlar 

ve beozin depolıırı tahrip edilmiştir. 

Keza Moyale de şiddetle bombardı
man edilmiştir. Eritrede de deniz 
kışlaları mu vaff akiyetle bom bardı mnn 
edilmiştir. Lib,yada bir İtalyan tay
resi enkaz halinde bulunmuştLır. 

Sıbife 1 

Bir Çin limanına 
Japon ihracatı 

Bir Çin müstahkem 
mevkii zabtedildi 

Shanghai : 18 (a. a) - Japoa 
menabiinden almau haberlere uazara• 
Haog - Cheou koyu cenub sahilin-

de, Chinb&i mıotakaınndaki Çin li· 
maolarının bir Japon harp filotillası 
tarafıoıian bombardımuından sonra 
ihraç edilen bir Japan bahriyr muf
rezcsi Paicbi dağındaki Çin istihka
mını uptetmiştir. 

Sovyetler komserler ikinci 
reisi Tar iline geldi 

Tallin : 18 (a. a.) - Sovyetler 
1 laik k•>ruirserleri İkinci reisi W yjins 
ki ve Harici,·e komiser muavini Oe
konaroff Ça~şanba gUnU Tallin'e gel-l 
mişlerdir. 

So ı1yetleri Estonya sefiri 

Tallin : 18 (a. a .) - O. N. B. 
Bildiriyor: 

So vyctlerin yeni E<ıtonia sı: firi 
n. Potchkar.:f cU ınlıur reisine itimııt· : 
namesini v~rmi;;tir. 

Estonya b-ınk1st reisi 

failin : 18 (a. a.) - O. N . B. 
Bildiriyor: 

Estonia Devlet banka~ı rcioıi, 

kendi talebi tı..:erine vazifesinden af

edilmiştir · 

Dün bir Alman 
denizaltısı batırıldı 

Londra : 18 (Royter) - Buyuk 
bir Alman denizaltı gemi~i cenubi 
Atlantikte Avusturalya hava kuv
vetleri tarafından batırılm1ştır . 

Almanya üstüne 
İngiliz- akını 

( Birinci sahifeden artan ) 

İngiliz akınlarının tahribatı bu
yuktur. Almanya - llollanda demir- 1 

yolu da tahrip edimiştir. 

._ __ o_u_"_u_" __ M_O_H_ı _M __ : Es~ LE: E R_ı __ K_A_R_ş_ı_s_ı_N_o_A ___ I 
Tuna' da mühim hara kat 

Son günlerde i~tanbuln gt'len yolcubr Roman· 

ya ve Bugaric;tan ahvnlı hakkında dikkate d~ğcr 

mnlıi nat vt·rmt-ktedirler. Sovyctlerin Besarabya 
ve Bulkovinııyı işgo.li Romanyalıları mlltee~ir et
mişse de pek buyuk tt'sir yopnıamı;.tır. Çuaku Ro
mnnvalılar bu vnzi veti csast ıı Ut'klemı.:kteydiler. 
1 (atta bu taraftaki. bu tun mu~tohkem ınevkilı: rini 
çok geride yapmı~lnr ve bugUo bu mevkiler gene 

Roman.va topraklarında kal mışlır. 

Burgl\rİ~tnnda askeri ha:.tırlıklar çok fozladır. 

Varna limanı ve pliijı memnu ınıntaka olmuştur. 
Seyyııh celbi için yapılan plaja hiç bir ecnt'Li gi· 
renıemektedir. 

Almanyadan Tunn yoluyla Bulgnristana pnrçıı 
parça cep denizaltıları scvkedilmekte ve Tuno.daki 
limanlarda montaj edilmektedir, 



1 
Sebife 4 Türksözü 

Ceyhan Çiftçi Birliğinden : 
Ceyhan Çiftçi Birliği ana nizamnamesi 

1 - Birlitin adı ve merkezi : Birlitin adı (Ceyhan Çiftçi Birliti) dir. 
Merkezi Ceyhan Pırti bin.smdaki hususi dairedir. 

2 - Birlitin mevzuu ve gayesi : Bir lif n mevzuu ziraat, gayesi zira· 
ati ve ~iftçiyi korumak, istihsali artırmak, mıhsullerin deterince sabşın1 
temin etmek ve ibtikira mani olmaktır. 

3 - Birlitin müessis azalan şunlardır : 
Adı ve soyadı Meıleti Doğum t. Tabiiveti ikametgahı 

Hamit Ôzınkınh Çiftçi 1318 T.C. 
Basri Uzel D.>ktor 1309 T.C. 
Süleyman Oğuz Çıftçi 1320 T.C. 
Rifat Çetin ,, 1306 T.C. 
1. Hakkı Kı1h ,, 1292 T.C. 
Nuh Ustok ,, 1308 T C, 
Mehmet Payas1ı ,, 1292 T.C. 
lbrahim Uçak ,, 1310 T.C. 
H. Mehmet Baş ,, 1300 T.C. 

Ceyhan Aydemir m. 
Ceyhan Konakoğlo m. 
Ceyhan Cihanbt kirli k. 
Ceyhan Büyük Kırım m 
Ceyhan Zeytunbeli k. 
Ceyhan Şevki)'.e k. 
Ceyhan Kıltald k. 
Ceyhan Havraniye k. 
c .. yllan Küçük Mangıt 

k. 

ıından t'şt k:kül eder ve her na kendini bir reyle temsil eyler. 
7- Umumi heyetin vazife ve selihiyeti ve davet tarzı ve alınan k•' 

rarlann Cemİyd azalarına Ye başkalarına ne suretle biJdiriltc,fİ : LJıar l'!!!;;; 

mi heyet idare heyetini ıcçer, ana niıamnıme)İ tadil, huaplırı tttkıkr -
bütçeyi tasdik ve birliği fesb:eder. Umumi heyet her ıene 2 inci KinUO ı 
ayman birinci günü idare heyetinin dıvetile toplanır ve toplantı ııüoü et 
iZ bir hafta evvel gaıete ve sair vasıtalarla ilin edilmek suretiyle idar' 
heyeti tarafmdan bildirilir. Azanın üçte ikiıinin talebiyle umu:ı:ıi beye• 
fevkalade olarak toplantı yapar. Umumi heyetçe ılınan bütün kararl•' 
azalara ve başkalarına birlitin ilan tabtasma asılmak ve icabında h" 
hangi bir şekilde yaıılmalt suretiyle bildirilir. 

8 - idare heyetinin ne ıurctle scçiltceti, salahiyeti ve na adclı· 
idare heyeti azalar içinden ve heyeti umumiyenin ekseriyetiyle ve açık 
reyle bir reis, bir k itip, bir muhasip ve iki heyet azasl ki ccman bet 
kişi olarak 8'çilir. idare heyeti nizamnameye göre hareht varidat v• 
sarfıyatı idue, defterleri tanzim ve faaliyetini ve hesaplarını her iç.timr 
ında umumi heyete arzetmckle mükelleftir. Eski idare heyeti yeni idare 
h~yeti seçilinceye kadar vazifeıine devam eder. Kitip, Reisin tabii vekt 
li olup gaybubetinde ona vekalet edu. 

9 - Ctmiyet azalarının verec~kleri aidat mikdarı: Her aza dördün' 
cü madde de işar~ı o~undu~u gibi yılda en çok (60) en az (5) lira •· 

Abdil Dal ,, 1311 T.C. Ceyhan Cabra k. İk" . d h ı· b d h idat verir. ı lıra u u ıye uo an ariçtir. 
Mahir Tcrlıksiz ., 1328 T.C. Ceyhan Konakotlu m. 
C I· .. ( T k k C C 10 - Htsapların ne suretle teftiş ve mürakabe edileceği: Bütün be e a e iner Avu at 13'H T. . cyhan Konalioğlu m, 

4- Birliğe girme ve çıkma şartlara : Birliie 18 yaşını bitiren, me- saplar umumi heyetçe s'çilecek üç kişilik bir heyet tarafından teftiş 'le 
deni haklar• sahip olan ve çiftçilikle uğraşan veya yüksek tahsil görmüş mürakabc olunur ve netice umu ıni heyete raporla arzedilir. ~: 
olan hu Türle vatanda;ı (2) lira duhuliye nrmtk ve stnede en çok (60) 11 - Ana nizamnamenin ne yolda dtğİştirif,ccği: Ana nizamnaaı• tile 
en az (5) lira aidat vermeği taahhüt etmek suretiyle girebilir. Taahbü· idare beyetirıi ı veya audan bt-şte bir;nio göstereceği lüzum Üztrine ve bir 

düne riayet ve nizamname hükamler ine itaat ttmiyc n azalar birlikten heyeti umumi yenin üçte iki ekseriyetiyle dtziştirilir. gü 

idare heyeti karaıı ile çıkartılır. 12 - Ctmiyetin feshi hd n~e mallarının tasfiye şekli: Birlitin fuhi se 
5- Birlitin hariçte ıubesi yoktur. halind~ evvela borçları ödenir \u seriye kalan para ile menkul ve gayrr tın 

Muhtelif yiyecek ah nacak 

6- Birlik uınumi heyetinin ne yolda kurulacağı ve azalarmm nasıl men:Cul bütüo mallar Cumbuıiyet Halk Paıtilinc d'vrohır.ur ve tasfi)e olu 

temsil edileceği : Birli~in umumi heyeti l:ütün azaların hcytti mecmua· eşini son idare heydince görülür. 12147 lar 
,----------------------------------___________________ __, sım ı 

S h K ·· ı .. d k kafi ey an u tur ire , 
törlüğünden : dün 

Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünden • • 

Haruniye nahiyesioCfe köy en• ••y 

titüsü binalara yaptlacatından 2 ,; vah 

tept-, 1 i düı üç ubada 1250 ili ~~n 
2500 dekar yerin ti LOOO miky•' iav 
ıında münhani1i bari tası pazulıkl• edi 
yaptırılacaktır. Bir dekarına lO-J.S ıos 
kuruş fiyat tahmin eiilmiştir. tını 

1 - Aıatıda 11dları, miktar, muhammtn fiyat ve ilk teminıtlatı 2österiltn yiytcekl" 27 Ttmmuz 1940 
Cumarttsi günü saat (10) da Bahçe Malmüdürlüğü dairuinde açak ekailtmeye konulacaktır. 

2 - Bu yiyeceklere ait şartnameler Bahçe Maarif Müdürlüğünden ve Haruniyedc Düziçi Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltmeye başlanacak saate kadar muva~kat teminatın Bahçe Malmüdürlütüne yatırılmış olması 
lizımdır. 

4 -
rektir . 

Ekıiltmeye iştirak edenlerin hüviyet ve i.cametgiblannı göste"n birer vesika ibraz etmeleri ge· 

Erzakın nevi 

Ekmek ( Yerli butdaydan 
Sade yağ 
Zeytin yağı 
Koyun eti 
Keçi ,, (Ergeç ) 
Sığır ,, ( Danı ) 
Peynir 
Zeytin 
Pirinç 
Bulgur 
Un 
Malcarnı 

Şehriye 
lrmilc 
'Kuru fasulya 
Mercimek 
Nohut 
Kuru üzüm 
Tomateı ulçaaı 

Kesme ı~er 
Toz şeker 
Çay 
Gaıyağı 
Sabun 
Çam•şır soda.ı 

) 

M 1 k d a 
Aıgari 

Kg. 
54000 
3500 

600 
5000 
2500 
2500 
l'.200 
500 

3000 
3000 
600 
500 
300 
100 

2000 
700 

2000 
350 
400 

1400 
800 

8 
1500 
150J 

200 

r 1 

Azami 
Kg. 

60000 
4500 
750 

6000 
3500 
3000 
1500 
700 

4000 
4000 
750 
750 
350 
150 

2500 
800 

2500 
500 
500 

1600 
1000 

12 
1750 
1750 • 

250 
12123 

Beher kilosu 
Muhammen 

bedeli 
0/0 7,5 muvakkat 

Lira Kuruş 
7 

1 00 
45 
30 
22 
18 
45 
30 
25 
8 

13 
25 
25 
25 
15 
15 
10 
15 
30 
45 
42 

6 00 
28 
40 
15 

10-14-19-24 

teminat 
Lira Kuruş 

315 
337 
?.7 

135 
51 
54 
67 
15 
75 
24 
7 

14 
fj 

2 
28 
9 

18 
4 

11 
54 
31 
5 

36 
32 

2. 

50 
75 

75 

50 
75 

31 
06 
56 
81 
12 

75 
21 
25 

50 
40 
15 
50 
81 

Fenni selihiyatlı iıteklilerin bef >la 
gün zarfmda Maarif Wüdürlüğürı~•~ul 

•• l ' • ı A 1 >ır muracaat etme tn ı an o unur. 
12144 

İntihabı Meb'usan he' ~it 
yeti tef tişiye riyasetin' uru 

ıye 

den: ~ 

M"rıhal bulunan Seyhan meb' an 
usluğu için Temmuzun 21 nci gli Ye 
nüne rastlayan pazar günü saat 16' .ıdl 
da Asfalt Cadde üıerindtlci CuıP ad 
huriyet Halk Partisi salonunda ae' 
çim yapılacaktır. va 

Sayın müntehibi sani1erin elle,. ~i 
rindeki müntebibi sani mızbatalr 7.u 

rile bir Jilete muayyen zamanda re( ışl 
lerirıi kullanmak üzre Parti salonl1' 
na teşrifleri rica olunur. 

19-20-21 12145 
e 

ilan B 
Asım Ôzbilen fabrilcaaında me1 n) 

cut 34 model eski bir fort kaın~~ 1 a 
nu satılıktır. Çıftçi Birliği kitı te, 
Hasana müracaat. 

12146 
Ü 

19-20 _/k 
:e 

Umumi neşriyat müdüri 

Macid Güçlü 

Adana Tüı k Siıiı Matb•"' 


