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Akdenizde İngiliz 
kuvvetleri arasında ilk 

ltalyan deniz -
muharehe 

Bir ltalyan 
denizaltı 

kruvazörü 
ve bir 

tahrip edildi, bir 
destroyer batırıldı 
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r~Ingilizlerin Al manga
ya şiddetli hava akını 

Lon<lra: 10 a. a. - Royter bildiriyor: 
l Re men bildirdiline göre, Akde-

nizdeki lngiliz bahri knvvetleri baş
kumandanlığı duşman ln.vvetleriyle 
Maltanın şarkında temas tesis ettili
ni bildirmiştir. 

o 

Dün Alman üslerinde büyük tahribat yapıldı 

~~~ A imanlar da ingilterenin ha- I 
~~ zı yerlerini bombardıman etti 

de 
Ju" ,.,, 
aj· 
bi· 

. ... 
uır 

iP 

t• 

tıf 

Londra: lo a.a. - Reu er ajansı
nın resmi n ahfillerden öğ'rendijtine 
göre, lngiliz bombardıman tayyareleri 
tarafından dün sabah erken Alman 

deniz ür1eriyle doklarına yapılan bas
kınlar esnasında hafif kruvazör veya 
torpido olduğu zannedilen iki Alman 
harp gemisi bombardıman edilmiş ve 
yakılmıştır. 

wilhelmshaven'in şarkında 4 ge-
miden müteşekkil bir grupa dahil 
bulunan bu iki gemiyi kısmen sis giz-
( Gı:-risi UçUocU sahifede ) 1 

MÜNiH Mf!LAKATI 
BB Hitler, Ribbentrop, Ciyano, kont Telekı 
ve Çaki dün müzakerelerde bulundular 

Londra : 10 (Royter) - Macar 
başvekili ıle h:niciye nazırı ve İtalya 
hariciye nazııı Münibe gelmişleı d r. 

Hıtıer, yanında Ribbentıop ol
t!_uğu halde na11rları kabul etıniş, gö 
ruşmeleıde bulunmuşlardır. 

İngiltereye Mısırın 
yardımı 

ut Biı F raıı sız transatlantiği 
dün müsadere ed ı ldi 

Bir kısım malzemenin 
İngilizlere veriimesi 

rı 

at Londra : 10 (Radyo) - Singa
p~rdan bildirildı~ıne göre Amerikaya 
ırıtmekte olan 43 tonluk bır Fransız 
transatlantiğini ve ayrıca Amerika. 
dan harp malzemesi getirmekte olan 
pastor iş • mli Fransız gemisi lngılizler 
tcırafından zabtedilmiştir. 

Japanlar bir lngiliz 
vapurunu tevkif etti 

Şanghay . 10 ( } 1 ·ı· b 
d 1 Sh · a.a. - ogı ız an-
ıra ı engk" I 

F 
. . ıog vapuru tiençinde'ki 

ransız ırnt:ı,·azl 1 . • ı mıntaxasındao Şang· 
baydakı Franı;ıı: inıti , 1 t k .} az ı mın a ası-
na mUbimmat nakledcrke 'd n waosung a 
Japonlar tarafından tevkif edilmiştir 
Japonlar bu meseleden dolnyı şiddet: 
lı:- protec;toda Lulunacaklarıııı bildir
mişl~rdir . 

Kahire : 10 a. a. - ~\ıc;ır mU
dafaa nı-zaretinden tebliğ e<hliyor: 

İngiltere huk ~metinin Mısır or· 
dusunun silahtan tecridi ve bu ordu
ya ait silah ve muhimm:ıtm lngi liz 
kuvvetltrine devrine mUtedair olarak 
teklıfte bulunduğu hakkında bir şa 
yai çıkmıştır. 

Bu şayia henUz tı tkik edilmı:-kte 
olan bazı tekliflt-rin yanlış tefsirin
den mUtcvellittir. Tetkik. edilmektı: 

olan bu taleplerinde lngilt~re huk1i· 
meti Mısıra iade ettiği malzemeden 
bir kı<>mının geri verilme<ıini bunları• 
yerine senradı1n daha modern tipte 
yeni malzeme verilmesini teklif ej !e
miştir . 

Bu muamele yapılc:!ı~ı zaman mu· 
vakkat ola..:ak ve J\lısır ordu•rnnun 
sadece bir kısmını nlakndar edecek
tir . Bundan Mısır hududunda dövU · 
şen mUttt.fik kuvvetler i tifadc ede
ceklHdir. 

Londra : 10 a. a. Bahriye 
nezareti tebliğ ediyor : 

Merkez! Akdcni:ı:de ve Maltanın 
~ark.mda yapılmakta olan harekat ı 
esnasında duşmao :kuvvetleriyle bir 
temas temin etti!lni bildirmiştir. du~

man kuvvetleri iki zırhlı ve alta pus
luk toplarla mUcehhez mUtteaddit 

kruvazörlerle dutroyerlerden mUrek· 
keptir. Tema~ı hemen takibeden da
kikalarda duşman kendi destroyerleri 
tarafıadan yapılan bir duman perde-

si arkasına çekilmişse de daha dumaa· 

lar arasından kaybolmadan zırhhları
mızın birinin ateşi lıir İtalyan zırhlı
'il Uzerinde şiddetli tahribat : yapmış
tır . 

Bu haberin alı-ıdıgı dakikada duş
man k u vv~tleri miz tarafından taki bedil-
mektedir. ! 
Deniz tayyarelerimiz muharebe e<:na· 

( Geri.,j UçUncU sahifede ) 

Yeni Amc::rika 

harbiye nazırı 

V dŞington : 10 (a. a.) - Ayan 

meclısi 28 reye karşı 56 rry ile B. 

Stimson'ıın haı biye nezaretine tayini

ni tasdik t tmiştir . 

Dük dö Vindsör 

Bahama adalarının vali 
ve baş~umandanı oldu 

Londra : 10 -a.a.- Dük dö 
Vindsör bahama adalarının vali ve 
başkumandanı tavio edılmıştir. 

Vaşington : 10 -a.a.- Dük dö 
Vındsörün bahama adaları vah 'e baş 
kumandanlığına tayini ada sekencsi 
üzerinde fevkalade bir ala~a U}andır• 
mıştır. 

N evyork<la çıkıın Daily mir ror gaze
tesi dükün bu suretle büyük Bı ıtan· 
yanın garp nınıf küre~inde bir fevka· 
iade sefıri oıac ğını kaydetmektedir. 

Norveçte son vaı.İyE-t ve 

Bergen'e hava hücumları 

Lond a : 10 (Rovter} - Bergen 
üıerın ! yapıla 1 lng.liz hava baskın
larını, hasarata rağmen Norveçliler 
müsail karşılamak tadır. 

Bütün Norveç gestııpo aj;ın)ııriyle 

dolurtur. Hctlk konuşmaktan b le kor 
kuyor. Vesika u,ulü pek sıkıdır. 

Fransa totaliterleşmesi 
karşısında Amerikalılar 

SU, AMERiKAOA MÜTHiŞ BiR DARBE TESiRi YAPTI 

Vaşington: 10 (a.a.) - Vicby 
huk(hıetinin totnliter c;İsteme doğru 

döome-;i, Amerikalılar için muthiş 

bir darbe olmuştur. Amerikalılar, 

hurriyet, mUsavat v.: uhuvvet pren
siplerinin ortadan kalkacağına gUç· 

lukle inanabilmcktedirl ı r. Amerika
lıların mUtalea~ına göre bu prensiple 
Fran<ııı:larm ruh.una okadnr işlemi~

tir ki Francıanın uzun muddet 
bunlardan ıı;arfınazar etme~ine im.

kan yoktur. 
~~~~~~~~~--'-~--;-~~~ 

iNGİL TEKEDEKI FRANSIZL·AR 
INGILIZLERLE ÇALIŞACAKI~AR 

Londra : 1 O a. a. - lngilterede 
ikamet eden Fransızlar f ngiliz h.u

kômetİ\ le lngilttrc:deki Fransız kolo
nisi ar~sında irtibat vnzif esi~ le mU

kclld lıir lı..onıilc teşkil dnıişlerdir. 
Bu içtimada, lngiliz zafcriılin Fran-

sanın kurtuluşunu tazammun edeceği 
hakkıoda B. Çörçil tarafından .Yapı
lan beyanat hatırlatıldıktan '>onra.. 

İngiltcredeki Fran-;ızlar tarafından 
evvelce ifode edilen tam teşriki nıc-

( Geri~i UçUncU sahifı:-<lc ) 
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C-YMAN MEKlUBU 

Ceyllan.da I<öy 
işleri faaliyeti 
Ccylıaa : (Hususi) - Bölgemiz 

köy leri"in kalkın•••• Ye köyl~rdeki 
köy oda11 ve iliı aaeltteP, inşaatlnııı 
ıunden 1Un• artta&ınıa Ye bu iıe Ö· 

nem werildilini aaman samao yaı:· 
mutayım. Bir taraftAD böylece 
i&mar l.arekctleri devam ederkeıı, 

diler taraftan da, köy İJ1criy le ya
lundan alakadar olan kaymakamımız 
Bekir Supbi Aktan, her köy mııb.ta

nna birer "Belleten,. ten;i ctmiıdir. 

Bu belletenlerde köye ait umumi ve 
mücmel ınalt1mat bulunmaktadır. 

M ubtarlar bu belleten mubtniyatıuı 

l 

tamamen ezber ettikleri ıibi daima 
da yanlarında taşımaktadırlar. Köye 

gelen bir tefti~ amırını::, İstendiği 
zam an ibraz olunan köy belleteole
rindeki malö.mat, muhtar tarafından 

derh tl o amire verilmckdedİr. 

hK mektep •erg ileri 

Kaza illt mekteplerinde bun-
dan öııce açılan r~~im - elişlcri 

sergı-ını bin} .. rcc halk seyretmiş 1 
ve begenrniştir. Bu seoc-ki açıl~n bu 
seı-gi, geçen senelerde açılan sergiler· 
dt-n daha murıtaıanı ve gUzel ol
mostur. 

'l<azamızdn, dışıırdaıı gelect k mi· 
safirltri a.!ıırli,.rabilL"cek "Üğurpalas,, 

oteliııılen maada de alınac.:ık otel 
l ulunn :ıclıgı mnH1mdur. Bu sene, hu

kuml·t dairelerinin bu otele nakli, 
c('~ handa otel bııhrflnına sebeb ol· 
muştur. 

Bilhas>oa son günlerde. geri kalan 
otellerde temizlik namına bir şey 
J ok. I it le sabahları helalara girmek 
kabil degildir. 

Diğer taraftan, kasabada bir umumi 
helfı vardır. Evvelce Camii kebir 
yanında açıl:an hela sonra kapanmış· 

tır. Ceyhanın çiftçi ve amele yatağı 
olması ha-:ıhiyle. bilha-;cıa Cuma cu

nıartc"ik bugUrıler köylu pazarıdır· 

gUnleri kasııbada binlerce amele bu- ı 

lunur. Bir heh bövle kalabalık bir 
d ı ~ .b . \ 

kaza:'\'~ az ır. \.as.a ~n.ın mUnasıp ma.

1 
hallerınde ı:laha bır ıkı hela yaptı· 

rılması zaruridir. M. Sdçuk 1 

Bir rakı kaçakçısı 

dün mdhkfım oldu 

' 

ı 
1 

İhbar Uzeridc alakalı inhisar 1 

1 
memurları taraf ıııdan evi aranarak 
1 G,5 kilo kaçak rakı ile 200 kilo U
z Um cibresi ve tam teferruatlı tak
tir aletleri elde edilen rakı kaç .. kçı
sı lbrahim olflu Ahmed Palamut 
hakkında ikinci asliye ceza mahke-
mesinde devam edilen duruşma sona 
ermiştir. Su,lunun suçunu ikrarı, şa· 
bitlerin dinlenen ifadeleri ve ft:n ra· 
porlari) h: suçu sabit görUlen Ahmed 
Palamut J ay hapse Vt" 111 lira 25 
kuruş ağır paı a Cı zasıoa mahk\l.m e
dilmiştir. Kııçak rakılarla ele ge· 
çirilen al etlerin de mUsııcleresine ka
rar veril ii~i hnkim Tedik Ô.zdöl ta· 
r:lf ından suçluya anlatılmıştır. 

Üç a dam . 
evı. e 

bir kadının 
girdi 

Huscyin o~lu Hasan, Mehıned oğ
lu Bedir ve Süle) man oğlu Tahir a
dında üç kişi Salihiye mahallesinde 
Mehmed kızı Zahidenin e\ ine girerek 
Mezbureyi döğdükleri anlaşıldığından 

adliyeye se\ kedilmişlerdir. 

1 ürlc:söıü 

Ovamızda yarım mılyon 
h.ekiar ekım yapıldı 

• 
Tavsiyelere kulak vereo,irşacl ve 

tenbiblerden dersler alarak işiııe gU· 

cUne daha buyuk bir şevk ve ı•y

rctle sarılan Adana çiftçisi, bu sene 
490,863 hektar zer'iyat yapmıştır. 

Bu nnktar Adana çiftçiııinin bogUne 
kadar temin dtigi randımanın en 
yuluel,idir. 35 Cetid Uzeriııe yapılan 
bu 490,863 lıektarlık zer'iyattaıı 

550,318 ton mahsul istih5al edebile· 
ccği ku'f"vetle tahmin edilmektedir. 
Çalışkan çifçilerimizin ve de#crli zi• 
raat mUdUrUmUz B1ty Nuri :A:vca'nın 

takdirlere değer çalışmasiyle varılan 

bu netice geçen seneye nazaran 
52,186 hektar gibi mUhim bir fazla 
lık ar?etmektedir. Artış, memalun 
fevkinde olarak 81,219 tondur. 85 
çe~id toprak mahsulunden yarım mil 
von döoUmden biraz da fazla :>:er'i· 
;,at yapmak kudretini göstt'rt'n Ada· 
na çiftçisinin bu mu v:ıffakiyet ve e· 
nerjik mesaisi Ankaradn memnuaiyet· 
le karşılanmıştır. 

lh , aca tçılar b1rliğinden 
bir heyet Ankaraya gitti 

Ro:nanya ile Türkire arasında 
yapılan İktisadi anlaşma zümresinden 
olaı ak Romanyanın A.danadan müba
yaa edeceği pamuk işleri üzerinde 
vekalet nezdinde konuşulmak üzere 
Adana pamuk ıhracaıçılar b: rliği re
isi Bay İbrahim Bmduroğ'I LJ, umumi 
1< atib Bay Zeynel Besim Sun ve c.za· 
dan Bay Aiber Diyab dün Ankaraya 
g ı tmişlerdir. 

Toros spor idare 
heyeti seçimi yapıldı 

Torosspor kulübü yeni niıanına· 
mesi ahkamına uyulcırak dün yapılan 
kongrede J..ulübün hami reisliğine va 
timiz Bay Faık Üstün. idare heyeti 
reisliğine Bay Fazlı Meto, fahri rei'i · 
liğe Bay Fettah Aytaç, idare heyeti 
azalıklarınıı Alı Öner, A. Rıfat Çe· 
lıkkol, Nejad Nalçacı ve Kuddusi 
Ramazanoğlu intihab cdılmişlerdir. 

Bil ~hare temsil şubesi rejisörlüğü in· 
tihabı yapılmış ve bu vazifeye de 
Yusuf Ayhan, müzik şubesi şeflı~ine 
ıse lızet Gerçek~r getirilmişlerdir. 
Muvaffalciyetler dileriz. 

Kuduz köpeğin ısırdığı 
bir çocuk öldii 

Cevhanın umumi meclis aztısından 
Ba\· ll~mdi Keskin'in o~lu bundan 
kırk gun evvel bir kucluz köpek ta
rafından ısırılmış , fakat kuduz ihti
mali vcrilmiyerek pansumanla iktifo 
t>dilaıiş ve fakıı.l bir kaç gUn sonra 
vaziyet anlaşılmıştır. 

Memleket hıı.stahl\nc:~inc getirilen 
I laris, vakit geçmiş olduğundan kur
tarılaımynrak can vermiştir. l lnmdi 
Kcskin'e başsnğlığa dileriz. 

rup birincisi Mer~io 
Mers'n : 10 (Hususi) F na c 

kalmış o an 1çel \ e Mal t) a futbol 
takımları arasında dün y pı nn mıçt 

3-1 içe! galıp ge erek grup birincı-
1 ık maçları bırincisı olmuştur. 

1 

Otobüslerde"i İntizam
sjzlık ve otobüscülerin 

yazısı 

9-7 ;-9!&0 sayılı neşriyatta ot~
büslerin intizamsızlığmdan bahsedı

yorsunuz. Maddi zaranmızı mucib o· 
lacak bu neşriyatınızm fülafı hakikat 
oldutunu iddia ei:ierim. 

1- Bu az müddet zarfında otl') 
büslerimiz çoğ'almışbr. Seferler sıklaş · 
mıştır ve Bu suretle halkımızın müza 
haretiyle karşılanıyoruz. YazınızôaK.i 

yanm saat bekletiş imkan haricidir. 
Çünkü aleyhimize çıkar, hiç kimse bek
lemez. 

2 - Otobüsler dahiline büyük 
eşya alınmıyor. buru da Belediyeye olan 
müteaddit şikayetlerden isbat ederim. 
Çünkü yolcularımızı rahatsız etmekte 
o yolcuya bir.me demektir. Bunu da 
uzun tecrübelerimizle idrak ve kabul 
etmişizdir. 

3- Sık sık seferlerimiz hiç bir yol
cumuzu yolundan alıkoymamışdır. 

Ancak bazı yolcuların az ihmalkarlığı 
ve saatlarırnızın bir saat öne atılması 

yüzünden tren seyahatlarından geri 
kalmışlardır. 

4 - Belediyemizin kabul ettiği veç
hile duraklarda inilir ve binilir. Her
kesi evi önünde endirirsek hern sefer 
gicikir ve intizamsızlık başlar ayni 
zamanda mecbur da değiliz. 

Kemal Gündüzalp 
TÜRKSÖZÜ: Kendiı:inden şikayet 

edilen bir insanın, bir müessesenin 
bu şikayetlere hak vermesi zaten a· 
det değildir. Bu otobüs şirketi de bit· 
tabii ayni kaideye uyma1<ta ve yolsuz
lukları külliyen inkar etmektedir. Bize 
mütt:addit şikayetler vaki oldu. Biz de 
otobüs şirketine şurasını söyli· 

yelim ki, bir şikayeti yazmak için gi · 
dip yerinde zabıt tutmağa da biz mec 
bur değiliz. Bir defa yazdık. Bu yol
suzluklar devam ederse on defa da· 
ha yazmaktan da bizi kimsenin men 
edemiyeceğini otobüs şirketi iyice 
öğrensin .. 

Kızılaya aza yazma 
hafta, arı 

Kızılay cemiydi son senelerde 
olduğu gibi bu sene de aza adedinin 
fazlalaşmasını temin nıaksadiyle (Kı· 

zılaya aza yazma) haftaları yapılma-
ı mcrkczclen butun şubelere hildiril· 

rni~tir. 13 Temmaza kadar butun Kı· 
zıl~y şubeleri propağanc.la yaparak 
konferanslar tertip edecek ve bu mi
li h:ıyır nıUessesemize n7.a kaydi ile 
ynrdıın hususunda çalışılacaktır. 

İki sarhoş bir luzı 
döğdül r 

Karşıyaka mahnllesieden Rama· 
zan oğlu Murad Macar ile Nafi oğlu 
Osman Bulut adında iki kışi körkü
tük sarhoş olarak Receb kızı Ayşe 

Yanıkı clbirliği yaparak döğdüklerin· 
den polisce derdest edilerek adliyeye 
verilınışlerdir. 

"~rı~~ ye ine ' 
kullanılması düşünülüy 

Çukur•va mıntakaıım11 pa• 
amoalijıoa ltulhuımak ll21 et çuff 

kanaviçe ve çenbcr i1ini konufıtl 
için ~lfu Pa ak ihracatçılar birliJİ' 
de buyuk bir toplantı yapılmıştır. 
toplantıya Valimiz Bay Faik Q,d 
ile Mersin, Tarsus ve ftbrimiı 

davet e3ilen sevat ve mUeise.ı 
bir kısmı da iştirak etmi? bulunu.rf 
du. YApılan mUoak&şalardao ve il 
sUrUlen fikirlerden sonra hulcO.mı.:t't 
serbest döviz için mUsade iste~ tfl4 
Musul tarikiyle Hindistandaa k.o' 
viçe satın almak şeklinin hayli :ı•I 
na bağlı bulunduğu gözönUoe getiril 
rek bundan vaz geçildi ve padl 

ambalajı için bez kullanılma ı iftifl 
la kabul edildi. Bu yılın ihfiyacı 
400.000 metre ambal!j bezi mnhııl 
yerli fabrikalardan temin edilecc:ıJ 

Çenber ihtiyacının ise i;.i taı 
eJecck mahiyette olmadıgı görul 
.Mamafih 70 - , O ton kadar çeıı 
rin mUmkUnse Almanyadan ithali b 
su-.unu vekaletten tal:ıkik etmek i 
dun \nkııraya bir hcv'et.:::g6nueri1J 
tir. Ş:ı.ycd buna imkan görUlem~· 
mevcut çenberlerle ve kendir ip11 

ihtiyaç karşılanacaktır. 

En mUn:ı.sib ve en elverişli b 
den en ucuz ambaliıj tipini bitte~ 
be tesbit için de altı kişilik 

teknik k"misyoıı seçilerek toplantı. 
nihay<'t verildi. 

Havuz yapılılsa 

Yüzme m "isabakaları 
şehrimizde yapılacak 

Akdeniz memleketleri yani P. 
talya, Mersin, Adanı ve Hatay sP 
cuları arasında 2L Temmuzda yaP 
cak olan yüzme müsabakalarının P. 
na yütme havuzunda yapılmasına 
rar verilmiştir. Mersin ve Adana 
cuları arasın:Ja Mersinde denizde t 
pılaıı seçmelercie bu müsabakııl 
gıreb lecek kabiliyetle bulunan g 
lcr tefrik cdılmiş ve talim ekipler 
alınmışlardır. 

Adana mıntıkası su spor!arı al 
Bay Ahmet Rifat Çelıkkol gerf>k 
!erle ve gerekse havuzun '21 İ 
muza kadar müsaba.ı:alara etve 
bir hale konması etrafında 

olmaktadır. 
Hnvuz ıçin Macaristandan celı; 

tevessül cdılen malzemenin Tuna 
rıkiyle fs nnbula gelmiş oldu~u ~ 
lenmektedir. 17-18 Temmuza ka 
da Adana yüzme ha\luzunun k11 

falıınal bır hale ıfrag edıleb teC! 
i.ımit edılmektedır. 

Bir kadının hakaret' 
Mehmed kızı Hayriye ismind~ 

ri Ali Güngör adında bir '?ahsa '' 
bük,, d dığınden hakkında şi~ 
vaki olmuş ve kanuni muamele Y 
mıştır. 



pijama ile inon 
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kını a 8ıllldlllll 
~en •U'a tadar : 

Avukat B. Hayrettin yataklı va· 
•oada ko ........ MıMM çekil•if, se
yaamat ve yatmııtır. S.at 23 e ve 
tren Osmaniline ao'tru geliyor. Ha· 
·va deh~etli sıcaktır. Avukat kompar· 

:tım'amnln apıaınt ve pe cinsini aç••· 
&a mecbur olmuıtur. 

lsmit. yakın bir mahalde uyanall 
Bay Hayrettin elbiselerinin yerinde 
yetler e tilüıi g'tiı1riu:e h"cW'lt içiade 
feryadı basmış, fakat duyan kim ! .. 
Neden sonra yandaki kompartiman· 
lardaa bir yolca gelmiş ve beraberce 
lıırsızı aramaıa koyulmuşlar ve onu 
görmttfler. Fakat hırsız vagonların 

Ustune çıkmıt ; arkasında da on· 
lar . Yetişerek adamın başını 
yakalaantlar ve ellerinde de bir tu
tam aaç kalmıştır. Niha.) et tren İz· 
mit istasyonunda ıiuruoca hırsız, el· 
biseler k.oltııgunda vagoolarıa UstUn· 
t1en atlamış ve tarlalara doğru k.aç-
mağa ha lamıştır. 

Cürüm delili olarak lzmit zabıta· 
sının elinde bir tutam siyah saç var
tiır. 

Gece yarısı meçhul şahsı yakala· 
ma ümitleri iyiden iyiye kaydolduktan 
sonra tren tekrar yoluna devam et
rmiştir. 

Av~kat bir kompatimana çekilmiş 
ve-gözlerine uyku girebildiyse • u
yumuştur. 

Hadisenin bu tafsilatından sonra 
yolculardan birinin Ankara istasyo
r,una pijama ile inmiş olmasını artık 
çok görmez ve hatta yola çıkarken 
pijama almağı ihmal etmemiş olması . 
nı bir mesut tesadüf sayarsınız. Son 
bir nokta; elbisenin cebinde 80 lira
oda para vardı. 

Büyük millet meclisinde 
Ankara : 10 (HuKusi muhabirimiz 

den) - Büyük mıllet meclisi bugün 
toplanarak, posta, telgraf, umum mü-
4ürlüğü hes..bat mazbataları kanun 1 

layihasını ve Türkiyede seyahat eden 
ecnebiler ve deniz işleri :ayıhasını 
müzakert' ve kabul etmiştir. 

iraat Mücadele Müdürü 
İspartaya gidiyor 
Ziraat mUcadele istasyonu :-, u

duru Bay Haydar lrtel'in yakında 
İspartaya gider~k Filoksera haşeresi
nin ba~laı-dl\ .) aptığı tahribatlar Uze
~aJe tetkikler yaparak avdet edece-
~ haber alınmıştır. 

Eczacı Derviş Tulgar 
Yıını· 1 st-nedenberi şehrimizin muhtelıf ec:zanel . d 

ları eczacılı .... n eı ın e ve deıniryol· 

1 ~ da ve en son Dört-
yo da ke dı eczaneaınd 

e ça ışmış olan 
.ecıc.cı Ahmet Den iş T 1 _ 

u garın mute· 
veffa Ahmet Rı:ıa lşcene at . 

ı yenı ec 
zaneye ortak olar k gird ği ögrenil· 
~ışt.ir. Ahmet Derv'ş şehrımızde c'd 
ı} tı ve dürust uğ"' le tanınmış kıymet 
1ı b•r sanatkardır. 

serisini 

Bu 

Ankara : 10 a. a. - (D. N. B.} 
ajan11 ıliuhtelif Fraasız siyut ıabsi 
)lletlerine atfedilen vesikalar serisini 
netre devam etmektedir. 

Fraatainn Ankara buyttk elçi8İ 
~. Massilli'ye at(~lleıi di~r hir 
telırafı aşa&ıya dercediyoruz : 

Fr.aoa&IUD Ankara l>ujtik elçisi 
B. Massigli'nin 1 nisan 1940 .da B. 
Dalaaier9ye Qektili bu tdğraf altıncı 
Alman beyaz kitabmın 23 numaralı 
vesikasını tetkil etmektedir. 

B Massigli diyor ki : 
26 martta İngiltere llariciye ne

zareti, muttcfik devletler tarafından 
Bak~'ya bir taarruz yapıldığı takdir
de Turk huk6.metinin muhtemel hare
ketinin ne olacağını İngiliz scfirinden 
•ormuttur. Sefir Sir Hughe Knatch· 
bull Hugessen mezun bulundu~undan 
bu te:bliie 27 martt• maslibatgUsa 
holiııaten •tağadak.i şekilde cevap ver 
miştir: 

1 - Turk huktimetinin h:ıttı ha
reketinde Sovyetler Birliğine karşı 
bir taarruz harbi imkanını dt:rpi~ 

bahsinde bir terakki mevcuttu\". Fa
kat mezkur hu1'6met mUttefiklerle he
nUz böyle bir taarruz hazırlıklarını 

rr.Uzakereye amade değildir. 
2 - Turkiyc, ltalyaya karşı bir 

harp imkanı halı.kında muttefiklerle 
mutabık kalmadan önce Rusyaya kar· 
şı bir harp projesi hakkında mUzake· 

rede bulunmıyacaktır. 

3. - Sonbahar hitm~.len Turkiye 
b . . kt" 1 Rusyaya karşı bar e gıremıyece ır. 

1 Ve bunu ancak mUttefiklerden en ge• 
niş bir nıUzah:ı.ret aldığı takdirde ya· 

pabilecektir. 
4. - Buna binaen Turkiyenin 

mUttefiklerin balı.u'Ja hrşı pek ,ya 
kın bir taarruz hareketine istirakten 
İmtina eylediğini ve böyle bir hare· 
ket için Turk milli crazisini kullan· 
dığı takdirde buna şiddetle muhalefet 
edeceğini derpiş etmek lazımdır. Hat- 1 

ta Turkiyeoin milH topuklarından 
istifade etmiyerek yapılacak bir hu
curnun dahi neticelerinden endişe et
tiğini farzetmek icabeder. 

5. - Muttefiklerin hazırlıkları 

bittiği ve lt.a lyan projeleri muttefık · 
lerinkiyle mutabakat haline konulduğu 
zaman Turkiye muttcfiklcr tarafından 
İran milli topraklnrı Uzerinden bakO.' 

~ a ynpılacak bir taarruza nazlanma· 
dan iştirak edecektir. Bununla bera· 
her Turkiye Uzerinden uçuşu tevlit 
edecek bir t:ı:ırruzun bid&,Yl tinden 
evvd Turkıyc hulı.Clmetil'lin muvafa
kati sorulmnk ve istihsal edilm~k i

cap CJ liyecektır. 
Tahran: 10 a.a. - Pars ajansı 

bildiriyor: 
Tahranda çıkan ittiJaat gazetesi 

6 numaralı Alman beyaz kitabı ve 
Sovyet matbuatının bıı husustaki le· 
siralı hakkında neşrettiği l>u başma
kalede ezccrnle şöyle demektedir: 

Bır üddct evvei. bazı yab ncı 
ajans'ar Sovyetler biri ğının lran da 

clehil oldutu bal~e r•P memleket· 
lerine muhtemel bir t•ruz hakkın 
da babetler .)'•ymak için muht•m ça 
relere bış ~uruyorlırdı. 

Hiltt'Onletimtı bu neffiyata hiç bir 
ehemmiyet atfetmedi. Komtuıuyle 
olan samimi münasebetlerine itima· 
danı muhafaıa e Jerek bu tahrikamiz 
şayial1r üzerine hiç bir ihtiyati ted
bir almadı. Hudut muhafazasını dahi 
takviye etmedi keza mem!eketimiz bu 
şayiaların asılsız oldu~unu ve böyle 
bir tehlikenin mevcut olmadığını kom 
şularına dahi temin eyledi. 

Şimdi aynı menbaların vaziyetle
rini değiştirerek harbin b:dayetinden 
beri en kati bitaraflıtmı muhafaza et 
miş olan hükümetimizi diğer devlet
ler tarafından gı'.iya Sovyetler birli
tine karşı tasarlanan pllnlara iştirak 
etmiş göstermek istedıklerıni germek 
haktkatPft hayret edıfecek bir teydir. 
Şimal komşumuı da matbuat ve rad 
yolarının bu abes şeylere d.:1yanarak 
bizi tenkit emesine müsaad~ ediyor. 
Hıılbuki bu vesikanın bizıat metni bu 
işlere ademi müdah ılemizi göst rmek 

da işe 

için klfi bir delildir. 
Bu vaziyet ıcarpıınCfan buffinkü 

dünyatla hakikat pren&iplerine ölüm 
darbelui İD&Pit oJ~P.~ -6ylıep~meı pıi? 

~zete ~dan ıonra liJNB. ,-ja,ı· 
sa tarefınd'n ne.tredilen vesikanın 
metni hakkında tefsiratta bulun.arak 
bunun lrsnla hiç bir münasebeti ol
madığını bildiriyor. 

lngfüı noktai nazarlan 661 numa· 
maralı telgrafandaki fikirlere geniı 
mikyasta uymaktadır. 

Türkiycnin harbe girmete ama· 
de olaca~ı tarihe dair olan üç numa· 
ralı fıkradaki noktai nazar ateşemili· 
terim tarafından pek betbin bir şekil
de telakki edilmektedir. 

Diğer taraftan mesai arkadaşımın 
fikrine muhalif olarak, ancak küçük 
bir Türk arazisi üzerinden uçmağı ta· 
zammun eden bir hareket için Anka
ra hükumetinin sarih muvafakabnı is-
temen~n bir tabiye hatası teşkil ede· 
ceği fikrinde israr ediyorum. 

Türkiye hükumetinin bundan res
men haberdar edilmesi kifayet etmek 
icabeder. 

Amerika harp gemileri ı lagilteredeki Fransızlar 
Vaşington: 10 a.a. - Bay Ro- · İngiltzlerle çallşacaklar 

osevelt matbuata yaptığı beyanatta 
milli müdafaa için yekunu 5 milyar 
dolara baliğ olan masrafların kabulü· 
nü kongreye tavsiyede bulunacağını 

( Birinci sahifeden artan ) 
sai arzusu teyid edilmiş ve bu m~m
lekette bulunan butun Fransazların 

mUzaheretine müracaat edilmesi ka-bildirmiştir. 

1 

rarlaştırılmıştır. 

Akdeoizde lngıliz-ltalyan . . . 
deniz kuvvetleri arasında 1 lngııızlerın Almanyaya 

ilk muharebe şiddetli hava akını 

( Birinci sahifeden artan ) 

sıııda duşmana taarruz etmişlerdir. 
Elde edilen başka taf silit mevcut de· 
ğildir. 

Bu harekAtla mUterafik olarak 
merkezi Cebeluttarık olan bir filo· 
muz merkezi Akdenize hareket et· 
miştir. Bu kuvvet dört duşman tay· 
yaresinin tahrip edildiğini, 7 adedi
nin varalandığını ve bunlardan Uç ta· 
nesi~in aglebi ihtimal merl..ezlerinc 
dönemiyecek halde olduklarını bildir· 
miştir. Bu mttddet esnaınnda filomuz 
hiç bir duşman bahri kuvvetine te· 
saduf etmemiştir. 

Londra : 10 a. a. - Bir İngiliz zırh 
1 hııı ateş esnasında bir İtalyan zırhlı

sı Uzcrine tam bir isabet elde etmiş· 
tır . 

Londra : 10 (Royter) - Merke· 
z1 Akdenizdeki çarpışmada aııgari bir 
dusman cuı'utamı hasara uğramıştır. 

) 

Londra: ın (Radyo) - Akdenizde 1 
cereyan eden son muharebeler .esna· 
sında İtalyanlar bir Destroyer, bır d~
nizalh gemisi kaybettiklerini ve bır 
kruvazörün de citti hasara uğradığını 
itiraf etmektedirler. 

İtalyanlardan 29 ölü 69 yaralı var-

dır. 

( Birinci sahifeden artan ) 
lemekte ve bataryalar himaye ermek· 
te idi. 

Kiel'de doklann hangarlan ve kı
zakları hasara uğratılmıştır. 

Dokda çıkan bir yangını üssüne 
dönmekte olan bir pilotumun on da
kika sonra görmüştür. 

Brüksel tayyare meydanı ve Da· 
nimarka sahil açıklarında sahil müda
faa tayyarelerimiz tarafındad düşman 

gemilerine hücum edilmiştir. 
Faaliyette bulunan iki büyük ma

yn tarayıcı gemisi bombardıman edil
miştir. Bir iaşe gemisi bombard11nan 
cdilmış ve arka tarafından batmağ'a 

başlamıştır. 
Diğer bir gemi de bombardıman 

edildikten sonra bulut dumanlan çık· 
ma~a başlamıştır. 

Londra: 10 a.a. - Dün lngiltere 
de yapılan ha va baskınları esnasında 
dört düşman tayyaresinin tahrip edil
diği resmen bildirilmektedir. 

Bu hususta hava ve metropol mü
dafaası nezaretlerinin neşrettiği tebliğ· 
de şöyle denilmektedir. 

"Düşman tayyareleri bugün muh
telif bölge eri bombardıman etmişler· 
dir. Bristol lımanında bir mağazada ba-

( Gerisi dördUncU sahifede ) 
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Almanıaya 

( tlçDacii sahifeden artan ) 

zı huarat nkU bulmuı ve bır kaç ki

şi ölmüş veya yaralanmııtır. 

Avcı tayyarelerimiz ve difi top

larımız muhtelif noktalarda faaliyete 
,eçmiş ve düşmana zayiat vcrdiril
miıtir ... 

Alınan haberler düşmanın iki bom 
bardıman ve bir muharebe tayyare· 
sinin avcı tayya~naiz tarifından 

bir muharebe tayyaresinin de dı\fi top· 
Janmız tarafından tahrip edilmiş oldu· 
tunu teyit etmektedir. 

Londra: 10 (Royter) - 30 kadar 
Alman bombardıman tayyaresiyle al
man avcı tayyareleri arasında, cenubi 

şarki lngilterede bir hava muharebesi 
olmuştur. 

Müteaddit Alman tayyareleri dü
şürülmüştür. 

ŞEHiRDE HAVA 

~hrimizde gök yUzU açık, hava 
.laafıf rUzgirlı idi. 

En çok sıcak gölgede 35 derece 
idi . 

Vatandaş 1 1 
H•v• Kurumuna •z• ol 

Hava kuvvetlerimizin c;o· 
l•lm••ına yardım ediniz 1 

Yuvanın saadet ve varlığını 

do~uran, Aiıe düğümünü kuv·.et· 
lend ıren çocuktur. Çocu~u sev. Se
vilmekten mahrum bikes yuvaları

da hatırla yılda bir lira ver Çocuk 
Esirgeme Kurumuna Üye oll 

CiNSi 

--ı-00-ı 

3,75 \ ~-· 2.80 
a,2i 

10 7 I 1940 
Kembiyo ve pare 

ı, Bankasından ahnrnııur. 

wcı / _..::Ra_y-iş_m_a-rk _____ ----

Frank ( Fran51z) -0- Oö 
-5-t-er~li-n...:.(-i-ng-i-liz___;,) --- --5- 24 

Dolar ( Amerik,_a_)_;...._ 141 ı 00 ___ ..,.....,_~.....,......-..,..~-- ()() ()() 
Fnnk ( iıviçre) 

ilan 
P.T.T. Umuıni 

müdürlüğünden: 
1 - idaremize en aşatı Orta 

mektep mezunu olmak şartile mü· 
sabaka ile stajyer alınacaktır • Bun· 

fara vrrilccck ücretle müsabakaya İş 1 
tirak için aranacak vasıfların nevi 
ve mahiyeti viliıet P.T.T. Müdür 
lüklerindcn öğrenilir. imtihanlara 

vilayet merkezlerinde bir attJstos 
perşembe günü saat dokuzda baş

lanacaktır. Taliplerin evrakı müsbi

telerini tamamlayıp vilayet P.T.T. 
müdürlüklerine müracaatl:1 isim ve 

adrtslerini kayıt ettirmeleri lüzumu 
ilin olunur. 

2 - 3 ve 5-7-940 Tarihinde 
müdürlüğümüzde yapılan memurluk 

müsabaka imtıhanına işt.ı ak cdrn 
oı ta ve lise mezunu taliplerde ıtaj· 
yerlik müsabakasırı<1 iştirak edebi· 

lir' er. 
10-11 - 13- 16-18- 20- 23-25 
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T. İŞ BANK ASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Planı 

K•fid•l•r : 1 Şu .. at, 1 Mayı•, 1 Alu•lo• 
1 ıkincilefrin l•rlhl•rlnde yapılır. 

Kumb.u alı ve Juımbarasız hesaplarda en az elli lirası 
bulunanlar koraya dahil edilir. 

1940 iKRAMiYELERi --
1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
3 ,, 1 {)()f) 

" 
3.000 il 

6 il 500 ,, 3.000 ,, 
12 

" 
250 il :3.000 ıı 

40 il 100 
" 

4.000 ,, 
75 

" 
00 ,, 3.750 

" 210 o- 5.250 ,, -O il ıı 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktir-

miş olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

1 

Bu Akşam 
1 

Arabistanın kızgın çöllerinde geçen 
hazin bir aşk macerası 

( Çöl Kızı Ayşe ) 
2 

Tom Miks tarafından 

heyecanlı Sergüzeşt 

fevkalade 
Filmi 

T om Miksin intikamı 
Ucuz ve acele satılık Motosikletler h 
Aı kullanılmış lngi1iz malı Tiryof marka sepetli 6 beygir lcuvvetif 

de bir adet ayni marka 3,5 beygir kuvvetinde ıepdıiı bir adet biıik 

tertibatlı ve iki vitesli 2 2.. beygir kuvvetinde Huavarna maıkı bir adil ai 
4 1 

ki cem'an üç adrt motosiklet acele ve ucuz fiatla ıatılıkbr. Taliple 1 

Kolordu cadduiniu asfalt cadde ile birleıtiti dört yol ıtzındaki Bizi' d 

Bi,ildctçi N( cip Ôıyngın Ticarttbanuine müracaatları ilin olunur. k 
12101 4-6 
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1 

TÜRKiYE CUMHU IYETI 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

zirai ve ticari her nt.vi banka muamcldrri 

Para bırıktirenlere 28.800 liia 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasındıt kumbaralı '\e ıhbar!'ız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanla• a senede 4 defa çckılccck 

kur'a ile aşağıdaki plana gor e ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ad~t 1000 Liralık 4000 Lira 

4 " 500 
4 " 250 

40 100 
" 

100 .. 
120 
160 

,. 

" 

50 
4J 
20 

" 
:.ı.000 

" .. 1000 .. 
" 

4000 ,. 

•• 5000 
" 

" 
4800 

" 
" 

3200 il 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li 
radan aı;rAı düşmiyrnltrc ikramiye çıktılı takdirde )Üıde 
20 faılasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikinun, 1 Mart 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

gece 

) ... 

Karataş Plajı 
açıldı 

Bu 
Nöbetçi 

Yatcami 
Ali Nuibi 

eczahane 
yanında 

tczıhanesid~ 

\'~ 

"1 

ii 

Her dürlü Konfor temin edil· 

miştir. Otobüs seft:rleri muntazam- ::; 
------------- v 

dır. 12120 

2 - 5 
Umumi netriyat müdürü 

Macid Güçlü 
1 

Adana Türk Sözü Matb,; 


