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Parti grupunda 

Baş vekilimizin 
dünkü beyanatı 

* S iyaaf ehvel hekklnd• 
beşv•killmlzln verdiAi iza
hat ittlfekl• •• •lkıtlarla 
t • svib e i:llfCli. 

• 

Sayda!'l bugün 
A e 

r umumı vazıyet 

hakkında konuşacak 
tirı 

kfel 
Ankara : 11 - a a.- C H. Pdtti 

del ai B. M.M Grupu bugün 11 -7-1910 
saat orıda reis vekilı Trdbzon mc bu 
su H ısan Sakanın reislitiııdc toplan
dı. 

eril 
ıid 

. Söi a l:\r;tk kü•süye g-elen başve• 
kıl Or. Refık Saydam, son g-ü n'erin 
!'> yıısi ah val ve h ad i aefe rı he k k ı nda 

uzun ve et·aflı beyanaİtd burunmuş 
ve b r çok hat ipleıin bu beycnaı a 
muvazi mıiı a lca la rı dinlemrek mev· 
( Geri'li UçUncU sahifede ) 

Almanya Balkanlarda anarşi çlkmasını istemiyor 

Transilvanya ve Dobrucanın tahliye· 
sine başlandığı tekzib edilmektedir 
Romanya Milletler Cemiyetinden çekildi - Demirmuhafızlar şefi Antonesko
nun tevkif ve tahliyesi - Almanyanın Macaristana itidal tavsiyesi 

Bukn f : 11 (Ra•yo) - Macar 
devlet a.lamlarının Munibe seyahati 
Ronıetı siyut maafilinde endişe uyan
dırmışbr 

Muoih mOzak.ert-1• ri esnasında 
Almanyanın Balkatılarda b~ karışık· 

lık çıkmasını arza etmediginden Mıt· 

caristana itidal t a'f'siye ettiği kuv-

vetle zannolunmaktadır. Fakat Ma
car metalibatının tahakkukunda şam
piyonluk y apan İtalyanı n Balkanlar· 
da Sovyet nUfuzuna m.ln'İ olmak için 

Macu isteklerinin tahkiki için sUr'at
li bir ba l çarui istemesinden korkul· 
maktadır. 

B ulı.rc ş : 11 a. a . - Roytcr a jan 
sı bildiriyor : 

Alakadar hazı mabllfı l, Roman

yanın d ahili vaziyeti hakkında endi· 
şeler uyandıracak haberler ~· ayır.ak 
tcşebbUsUnde bulun mu, tur. 1 latta, 

Macar menabiinden Transilvaaya ve 
cenubi Dobrica'da ahaliniıı tahliye~ 

içi.o tedbirler a.lıodı&ı da ileri •Urul
mc-ktc-dir. 

S.lilıiy~ttar Romen mahafilj ta
mamen •~ıl~ız olan bu haberleri 'ure
ti kat'iyed~ tekzip etmektedir. Bo
tun memlekette ia tizam ve tam bi.r 
sUk~net huk Um fcrmadır. 

Bukreş : 11 a. a . Royter ajansı 
bildiriyor : 

Mc:mlekrti tehdit eden y~ni tt-h
likder karşısında milli cepheyi ipka 

~debilıınek için Kral K.arol sıkı bir 
mUcadele yapmaktadır. Sabık demir 
mobafı:ı teşkilatı muşkilat çılcarmafa 
başlad ı iı cih.. tle, K ral K.r ol bu teş· 

kilatın Ş< fi olan General Aute nuc;o'· 
:ru t evkif ettirerek bir tecrid kampı· 
na göndermiştir. 

Bukreşte zannedildjğine göre , Ma-

car met.libatı keiı.di1iu re!HDen bil
biriJdiği zam&n Romanya buaO.naeti, 
ara:ıi terketmekteaee, ahalinin ıuı.tca

cleluit·le Trua.ilva.oyada bulunan mu- ' 
him fabrikalann u.tın alınıaa ını t.ck.
lif edecektir. 

Macari~a.a böyle l»r t.rklifi ka
b.u.l etmeiili takdirde, uw:laf!D& ma• 
niyetinde olmak Uıacre, Romanyatllll 
hudud tefkil eden bir kısım araziyi 
terketmeğe, diğ~r Romen ara~i,inde 

bulunan Macar ahali.,inin, Macar 
t epr aklanna gönderece~ zannolun• 
maktadır. 

Bukret : 11 a . a . (O. N . B .) -
Roman.va .'v1illetlcr Cemiyetindeıı çe
lı.il miştir : 

Romanya Hariciye Nazırı B. 
Mıırıoilescu, bu hususta aşağıdaki be• 

·yanatta bulunmuştur 
" Romanya Milletler Cemiyetin

den çıkmakla, Lır:uu zama nlar keadi· 

Manş salıiller.ine dün 
ga:pzlan lıava akını 

1 

DÖRT BEŞ YUZ·BOMB-\ Al'ILDl ! 

r~ ;---..,........,.......,..~< 

~ Bir Soyet kom seri ~ 
~ ö J ha azlolund u { 

~
') Moskova: 11 (Royter) - { 
Bil dirild iği ne g ö re, d emird e n 
maada maden ler k omseri 

~ Samek hvalo ff, m erkez k o -

sini avutan bir si.ı·asi hayale nihaxct 
vermiştir. Hiç bir zaman, Romanya , 
Millctl~r Cemiyetinde, je~t ve "IÖZ

den başka hakiki hiç bir .nıenfıt:lt el
de etmemiştir. Bilakis, H omanya , 
milletler cemiyeti vnq1fo.,1 i ı .. , ba.n 
komşu buyuk millet hakkında, oto--

matik bir makanizma iJ ... , H o manya· 
nın h:ık.iki hissiyatına mubnlif .aleyh• 
tar siyasi harekata suruklrnmİftir. 

Londra: 1 l a.a. - Reuter'in bil· 
dirıldiğine göre, dün Man'l sahilleri 
hoyunca Alman tayyarelerinin yaptığı 
hücumlar esnasında, düşman dörtyüz 
ila beşyüz bomba atmıştır. 

Londra: l l a.a. - istihbarat ne
zareti bildiriyor. 

Söylendiğinin aksine olarak, lngil· 
tereye henüz hiçbir paraşütcü inme
miştir. 

Sivil müdafaa servislerinin muht • 
iif şubeleri, halı.ın itimadına layıktı~. 
Halk da, bu gibi şayialara karşı da
ima müteyakkız bulunarak vazifesini 
yapmalıdır. 

Londra: 11 a .a . - Hava nezare
.tinin bildirdiğine göre, dun düşürülen 
14 düşman tayyaresinden başka, dİ· 
ter 23 düşman tayyaresi o derece ha 
~ara uğratılmıştır ki, bu tayyarelerin 
uslcrine dönmüş olmaları imkansızdır. 

ALMANYADAKİ 
BOMBAı<DIMAN 

Londra : ı J (Royt ) 
1
. . 

.. er - ng,Jız 
layyartlerı bugun B remen H b 

• Bm urg 
ve da'1a bır .;ok Almarı asker- - 1 . . ı US C· 
tını ,ş ıddeıle bombardıman etm ş b" 

k 
, ı r 

ço fctbrıkalar, depolar, yoilar, istas-
}Onlar tahrip edi lm i ştir. 

1 

Dün akşarn avam kamarasında 
harbiye müsteşarı Sir Erfvard Grigg, 

( Gt ri )i dôrdUnLU sahifede ) 

' m ite•inin tevs 'vesi üzerine 
vazıfastnden azled ilm iştir. 

( 
, Hal .-n, b.akik1 menfaatine ve Avrupa 

\' aziyetinin realit.: ,ı;İne tetabuk edcıı 
( Gt'ri~i UçUncU <ıahifcde ) 

Münih rnül8katı bitt:i 

KONT CiY ANO VE RiBBENTROB 
M O S K Q V A'YA GiDECEKLER 

Londra : l J (Roylrr) - Bır Ma· 
car gazetesin n yazdık'ına göı e Kont 

Ciyano Fran~adaki ziyaretlerini ikmal 
etlikten sonra Alman hariciye nazırı 

lngiliz faşist partisi 
dün lağvedilli 

Partinin şefi tevkif edildi 
Londra : 11 - a .a. - Dahiliye nezareti, Brit ish unionu } ani İngiliz fa . 

şis t pırlısini lağveden bir hrarname neşrt tm şiir. Mezkür pnıtin •n şefi olan 
Sir osald mosley ile refikası ve ileri ~ gelen a7a' arından bır kaçı bır iki gün 
evvel levı...ıf edılmiş bulunmtkıa idıler. B~yan o~vald mosley, M ı ~s uıı ily 
Vıtfordun hemşiıesidir. 

Von Rıbbtntropla biri ktc Moskovaya 
gidect>k 1 ir. 

Mıhverin iki h:ıı iciye nnırı Mo
lotofa milli.ki olarak Bcılkanlcu a mü- .... 
ıeallık meseleleri göıüşecekleıoir. 

Mün•h : 11 - a a.- D .N B. 
Dün Führer tardhndan kabul ed idik· 
ten '>Onra, iki Macar na:ı:ırı '' e kont 
Cıyano, B. Von Rıbbentrop tarııfından 
hususi bir öğle yemeğine da\:el olun 
muştur. Nazırlar, müteakıben, · Chi. 
emce gölü ÜLerınde bir gninti yap
nıışlaı ve hali nckahatta bu unaıı ya
ıalı ası...erleri ıiy<ıret etmi~lerdı ı.aat 
19,15 rte kont Telcki ve kont Csıı ky 
ı.cılzbourg şehrinden hususi bir l ı • nle 
hareket etmişlerdır. 

Bıraı sonra da kont C yan o, , o n 
Rıl:ıbenııopa vfda <deıd; ~ehıi ıe r -

1t e mi~tir. 
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S ·hife: 2 

Bir köylü kadın~mı
zın büyük hassasiyeti 

Köye ilk defa gelen 
ziraat memuru casus 
zanniyle yakalandı 

H ADISENIN ENTERESAN 
S AF AHA Ti 

· Adıyaman : 11 a. a. - Parti 
ve 1 lalkevleri tarafından yurdun her 
tarafında paraşut, paraşUtçuler ve 
betinci kol ile mucadele etrafında 
köylere kadar verilmiş olan konfe
ransların halk. Uzeriude bıraktığı te
sirler neticesi kazamızın Hırbu kö
yunde şayanı dikkat bir hadise vuku· 
bulmuştur . 

Dun bu köye ilk defa giden zi· 
raat memurunu gören Abuzar Oogan 
karı"ı Ayşe, memurun vaziyetinden 
şll(lhelenerek casus olmak ihtimalini 
duşunmUş ve derhal atının yularına 
yapışarak buviyetini ispat etmeğe da
vet eylemiş ve ekin biçmekte olan 
köy erkekleri gelinceye kadar kendi 
sini bırakmıyacağını ııöyliyerek etra-
fında bulunanları yardıma ça~~rmıştı~. I 

Derhal yetişen kadın, erkek koylulerın 
ortasında kalan ziraat memuru, bu 
mUşk ul vaziyetten ancak lıuviyet cUz
danını ibraz eylemek suretiyle kendi· 
ni kurtarabilmiş ve köyluler tarafın
dan izaz edilmiştir. 

Mardinde üç kişi 

üç adam öldürdü 

Mardin : 11 (Hu .. usi muhabirimiz 
den) - .Aralarında evvelce vı;kuas 

ge~en k a n l ı bir kavğonın int kamını 
almak için fırsat bek ley en bekçi İz 
zet, bekçi izzettin kardeşi Fe r han ve 
Muhittin Madin Nafia dairesi önünde 
muğ'ber bulundukları Feyyaz, Şakir ve / 
Sabriye tesaC'!üf ederek tabanca ıle 
her üçünü de öldürmüşledir. Bu sı l 
rada oradan geçmekte olan Hamdiye 1 

a-iında 9 ya:;.1ndal:i bir kız çocuğ'u da 
bileğinden bir yara almışhr. 

Zabitanın faalıyeti neticesinde 
katillerden Muhittin yakalanmıştır. 

Dığer iki katılin de izleri üzerinde 
şindetle takibat yapılmaktadır. 

Çocuk yetişdirmek 
usulleri 

Çocuk Esirgeme Kurumu yalrıız 
f elaket anlaraada çocukların yardımı
na k•>şmakla kalmıyor. Yurtda dinç. 
GurbUz bir nesil meydana getirmek 
için d e:: çalışmaktadır. Ba hususda pa
"ra~ız tevzi ettiJi (Annelere ô gut) Ad-
ı kit~blardan siz<le istey iniz. 

r 

1 ürksözü 

Adli mahke mele r teşkilatı 

istinaf mahkemeleri ih
das, toplu hakimlik 

liğvediliyor 
Adliye vekaletinde tc şkil o 'unan 

bir komisyon tarafından hazırlanan 

adli mahkemeler teşkilatı kanun pro 
jesi mütalealan alınmak üzere al ka
lı vekaletlere g5nd~rilmiştir. Projenin 
ihtiva ettiği esaslara göre ağır ceza 
mahkemeleri chşındaki ilk derece 

riıahkemeleıi için toplu hakim esası 

terkcdilmekte bu suretle tecrübe ma
hiyetinde bulunan tek hakimli m h· 
kemelerin fili vaziyetleri kancınlaştı 

rılmak tadır. 
Mc.hkcme kararlarında süzgeç 

va1.ifesini gören istinaf makmeleti t. ş
kil edilmekte, ağır ceza mahkemeleri 
istinaf mahkemelerinden ayrı birer 
teşekkül olmaktadır. 

Hakimlere ait ceza davalannın 
mahl..emc mercilerini tebdil ve bun· 
tara taalluk eden tazminat davaları da 

ceza davalariyle ayni mercılere rap
tedilmektedir. Projenin ihtiva attiği 

hususiyetlerinden biri de temyizden 

maada mahkemeler için muayyen mer 
kez ve dairc..\er kabul edi!miyerek 

vekaletin tensip v<:. takdirine bırakıl
mış olmasıdır. Projenin muvakkat 
maddelerine göre istinaf mahkemele-

ı i hakim ve müddeiumumi mevcudu· 
ııa ve tahsisatın müsadesine göre 
peyderpey açılacaktır istinaf kabili-

yeti olması lbım gelen kararlar is
tinaf mahkemesi teşkil edilemiyen 
~erlerde temyize kabibiyetli o:acaktır 
Projede bu tsaslardan sonra mahke
mele~ ve vazifeleri sayılmak.tadır. 

Bir bayanın 
çalan hı r sız 

çantasını 

yakaland ı 

Tokatlı Mehmed oğlu Azan adın· 
da bir yankesici istasyonda Ccyhana 
gitmekte olan Zeyneb isimli bir bayanın! 
içerisinde 160 kuruş bulunan portme· 
nini çalarak kaçarken yakayı ele ver· 
miş ve soluğu adliyede almıştır. 1 

Terfie layık 
adliyecilerimiz 
Adliye Vekaleti, Şubat 1940 so· 

JlU itibariyle iki sene müddeti doldu· 
ranlardan terfie layık görülen müd
deiumumi ve hakimlerimizi tesbit et· 
miştir. 

Bu meyanda beşinci derecede bu
lunan Adana müddeiumumisi Bay Tev· 
fik Şatır, ağırceza mahkemesi reısı 

Bay Şükrü Esen, ceza hakimi Bay \ 
Nuri Arun ve onuncu derecedeki Cey
han sorgu hakimi Bay Seyid Ateşman 1 

da birer derece lerfi edeceklerdir. 1 

Mektum hayvanlar ' 
meseh:si 

lla•·van varui~i kanununun ceza· 
·' "' 

lara ait kısmının kayıt, yoklama ve 
sair muamelelerinde zuhur eden mek
tuınlar hakkında memur. muhtar ve 
ihtiyar hey'cti azalarının uhdelerine 
duşen vazifeleri ifa etmediklerinden 
dolayı vilayet idare hey'c:tlerince hak 
larında verilen lUzum ve sa men 'imu· 
lıakeme kararların.la mektum ha_r11an· 
!arın cins ve miktarlarının t:ısrih e· 
dilmediği görUlmUştur. Dahlliye Ve
kaleti bu hususta vilayetlere bir ta· 
mim yaparak kaçak hayvanların cins 
ve miktarlarının evraklarrfa tebarUz 
ettirilmesini emretmiştir. 

Bir gramofon hcrsızt 
Şeyhmustafa mahallesinden Mus· 

tafa oğlu Ômerin evinden bir gra
mofon çalarak lskenderun'a kaçan sa
bıkalı hırsızlardan Mehmed Sabri ya
kalanarak Adanaya celbi temin edil
miş ve adliyeye sevk edilmiştir. 

ŞEHİRDE HAVA 
Şehrimizde dün gök yüzü kısmen 

bulutlu. hava hafif rüzgarlı idi. Ençok 
sıcak gölgede 36 dereceyi bulmuştu. , 

lngiliz Demiryollar-
Son zamanlarda gazetelerde, İngil

tcrede dt:mirsollarının azami bir hn
reket n faaliyet içinde bulunduğu 
yalnı,.. çocukların Londradan naklinde 

binlerce tren kullanıldığı yazılmaktadır. 

İngiltere. butun dunsadn mesaha

sına nazaran <lcmiryollnrını en ziyade 
tevsi etmiş ikinci memlekettir. (Birin· 
cisi llclçikadır) Bu yolların u;ı;unlu~u 
(38) bin kilometredir. 10 bin kilomet
re murabbaı arazi.}•e 12 kilometre 
dcmiryolu llUşeı-. (Bu nisht:t Belçika-

GÜNÜN MEVZUU - 1 

da 1 l tur.) İngilterecle çift hatlar an

cak ikinci derecede t henımiyctli nll't" 

kezler arasında işler. Diğer mUhiın 
ticaret ve sanayi merkezleri arasında 
ıı:?:~ hat vardır. 

19:?1 tarihine kndar 1 ngilterede 
demiryolu tt:sisleri scrbe,tti. ı\yni 

hatta ba~kn ba}ka kumpanyalar çalı-

şırd. 1921 de adedi ( L ~O yi bulan 
şirketler "4,. grup hal inde birleştiler. 
Bir sene içinde yalnız buyuk Britnn· 
,va kıo;mındaki demiryollnnmn nııkl~t· 

tiği yolcu mıktnrı ( t .236 1000 i bulur. 

Bu rakııında mevsim abone bilt"I:· 

]eriyle muayyen yerler arasında her 
gUn gidip gelen (8001000) nbone dahil 
değildir. Londranın buyuk istasyonla
rından City'de vaki Liverpol Strert 
istn~yonumlan bir gUndc 128 ~ tren 
kalkar. Bunlar 2:W,OOO kişi taşırlar. 
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2U 

mi 

Valimiz 
mi 
vıt 

tefti şte 
den 

- (b 
Valimiz Bay Faik Ustün bera~ li 

!erinde Ziraat müdürü Nuri Avcı, 1' .n 
arif müdürü Ekrem Gürsel ve jand~ 
ma bölük komutanı teğmen Ne 
Güner olduğu halde dün Karataş 
tika;ı:etine köylere teftişlere çıklfl 
lardır. 

le 

L azete sa yf ala rı i niy ot J< 
k 

.Memlekette \ci\gıt stokunun 
ması ve dış memlc.:ketlerden de 
imkanlarının daralması karşısında İ 
tedbir olmak Uzere .gazete sayfall 
bir miktar tahdit edilmişti. Koo..J 
nasyon heyeti ld.gıt temininin guçl r 
ğUnU ~öz ~nUne alarak ve mevcut~ 
ğıt stoklarınuı tukenmesini önledi' 
maksadiyle gezete sayf ı larının 11 
miktar daha tahdidi bakkıııda yeoİ 
karar ittihaz etmiştir. 15 Temmusdl 
itibaren tatbikine başlanacak olan ~ 
kararı yazıyoruz: 

''1 - Milli Korunma kaotınulı 

21 inci maddesind<'ki selahiyete rnf 
tcniden, Resmi Gazete mUstesna 
mak Uzere, gUnluk gazetelerin ss) 

adetleri berviçnİ ati tahdit oJunıJJI 
tur: 

{a) Bir ayfasının ebadı 0.4 .. 
0.5 metre yani snthı 0.:?436 murJ 

e ba m~tre ve daha bayuk olan gat 
ler gUnde dört sayfadan fazla intif 
edemezlt:r . 

(b) Bir sayfanın ebadı (a) par-6 
rafındaki mikf:o.rlıırdan az olaol1 

gUnde olta snyf adan fazla neşrolu11 

mazlar. Şu kadar ki, tabı makioeltl 
altı sayfa basmaga mUsait olrnıJ1 

gazeteler, hnftada dört gUn dörO' 
ve Uç gUn de sekizer sayfa intişar 1 

de bilir lor. 
2 - Ulus Gazete .. i resmi tcbl 

gat ve ilanların çok yer işgal eyledi 
~i gUııler "ekiz ayfa olarak çıkab' 
lir. 

3 - Başvekalet Matbuat Urrııl 

mudurlUğll bu tahdidin tatbikını ko0 

rol e<ler. , , 

Bir ·<>tomobil dün 
çocuğa çarptı 

bir 

~li .. isli AH oglu Mehmed Erk' 
adındaki soför idaresinde bulun' 
kamyonu beş yaşındaki _.\1.ehmed o1 
Iu Talat'a çarparak çocuğun bacıaf 
nın kırılmaııına sebebiyet vermişti' 
Suçlu adliyeye vcrilrni~tir. 

Silah, biçak aramaları 

Geçen bir ay zarfında sabıkalı 
şüpheli ı.. imsel er üzerinde polisce 'f' 
pılan araştırmalar neticesinde 4 tol' 
tabança, 1 Navand tabança, 14 rnı.ı~ 
telif cins biçak \ e 2 bıçak ,fa 5"' 

aleti olarak derdest edılmiştir. 
Ayrıca 4 kişi esrar içmek ve s' 

maktan, 4 kişi kumar ornamald' 
ablıyeye verılmiş ve 1 kahveh1111 

içerisinde kumar oynatıldığından ~· 
patıl m ıştır. 
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1Parti Grupunda Başveki-
1imizin dünkü beyanat 

( Birinci :ıahif eden art.an ) 

2uct dair sorulan r-uallere cevap ver· 
miş ve başvekilin izahatı grup umu· 

Türlcsözü Sa'1ife ~ 

rni heyetince ittifakla ve alkış 1 arla ta 
vıb ve kabul olunmuştur. 

Ankl\ra : 11 (Hu~usi muhabirimi· 
den)-Başvekilimiz Refik Saydam yarın 

LJ (bugün) saat 15 de büyük millet mec
raD" ı· . d 1' ısın e umumi vaziyet hakkında btya· 

lrlanda Vaziyeti büyük 
hirdikkatletakipediliyor 

Şarki Af rikada 
dünkü vaziyet 
Hava bombardımanı 

1• .J.r matta bulunacaktır. 
ancı-' 

Ne. 
taş 

ık-
'D.N.B. nin uydurma 

·neşriyab dedikodusu 
Londra : 11 (Royter) - Son gün 

lerde meydana atılan ve Alman beyaz 
!Y ot kitabında ncircdilen vesıkalıır hak. 

k nda avam kamarasında sorulan bir 
suale _harici~e müstt"şarı B. Batler şu 

• (cevabı vermıştir. 
aı ,, I , 
itlıl " ngılterenin siyaseti Sovyetlerle 

da ~ munasebaıur.ızı kuvvetlendirmek ol· 
fali muştur· So ı müzakereleri müteakib 

00,J So11yetlerin Almanyaya yardımı üıe
uçl' r!ne Kafkasya petrol mıntakasını tah· 

~ut• tıp etmek işinin mümkün olup olma
leııı' dığını tetkık için plilar hazırlanmısşıt 

1' da Türkiye ile lranın bu işe müdaha· 
:ı:ıi ]esi kat'iyen tabep edilmemiştir.,, 
ıuı~ Almanya Balkanlarda 
ao • • k • • cınarşı çı masını ıstemıyor 

( Birinci uhifedeu artan ) 
nuilf 
ın' bir siyaset takibine başlamı11 bulunan 

Romanya, milletler cemiyeti azas:ı 
kalmasının faydaıuz oldulu fikrinde-na 

sa. dir. ,, 

nınO B Ukreş : 11 a. a. - Royter: 

ar.& 

ıaıJ• 
oloıı' 
nelcl 

·~; 

örd' 

~rlr.' 
lun,ı 

d ol 
~car 
işti' 

ı rı 

General Antonesco, devlete kar
şı hiç bir harekette bulunmıyacağmı 
ve Romen kanunlarına hurmet evli
veceğini bildirmesi Uzerine birde~bi
re :.erhest bırakılmıştır. 

Alman - Romen 
anlaşması 

Berlin : 11 a. a. - (D. N. B.) 
ajan~ı bildiriyor : 

Almanya ve Romanya hukumet
leri, RomRnyaya iltica etmiş olan Po
lonyalı askerlerin memleketlerine döıı- 1 

mt:lerini mUmkun kılan bir anlaşma
.ya varn>ışlardır. 

Bir çok muhacir kafilesi, şimdi
den Romanyadan hareket etmiştir . 
Son kafileler, bu ay içinde Roman· 

. ..radan çıkacaktır. 

Macar nazırlara dün 
Budapeşteye döndü 

Ç k_Budapeşte : 11 (Rodyo) _ Kont 
a 1 ve Kont Teleki Al d 

o d mnya an 
ou apeşteye dönmUşlerdir. 

İran Adliye vezirliği 

Tahran : 11 (a. a ) - Pars a. 
L 'ld Jan ı ı iriyor: 

• Majeste Şehinşah, sabık mUnak&-
Jat veziri Mecid Ahi'J·i Adli ve . · 

)' • 1 v Ve«l-
r:r ığıne ta.} in eylemi~tir. 

Bulgar elçileri arasında 
Sof.ya: 11 (a. a. ) - D. N. B 

~zan sının Sofya si.' asi mahfıllerind; 
ogrcndiğinc ~·· B 1 . 
-c:lçis\ B • orc, u garıstanın l:3ern-

. h.nracof R 1 ·ı· . tayin .,d 1 . . ' oma e çı ıgıne 
' ınışhr R 'd k' B elçisi ın k ' oma a ı ulgar 

' er ı::ı:c nnklol t S 
başvekil ]{ö . unmuş ur. abık 

scıvanof Bcrn 1 ·ı· . 
ta.yin edilecektir, e çı ığıne 

Sov!etlerin Biikreş elçisi 
Bukreş : 1l - a a _ S 

b. ı· . - · · ovyetler 
ır ığının yenı Bukreş elçisı· La . " vrent. 

aev, dun Bükıcşteki lngıliz elç .. . . ısını 
zyatet etmıştır. 

1 landanın bitaraf kalacağı söylenmektedir 
Londra : 11 (a. a.) - Reııter'in 

diplomatik muhabirinin bildirdiğine ı M ) 
göre, serbest İrlanda devletinin vazi. a ta Y 3 ha Ski 0 ! 
yeti, Alman istilan imkanlan dolayı· 
siyle, İngiliz parlamento azasını ala· 
kadar etmektedir. İngiliz huktimeti B. 1 
De Valera ile bir anlaşmaya varama· 1 

mış ve mUzakcreler, 'lerbest İrlanda 
devletinin he-r turlu şeraitte bitaraf-
hğmı muhafaza edeceği hakkında ye
ni bir İrlanda huktimcti teyidi ile ne
ticelenmiştir. B. De Valera'nm hAttı 

Malta : 11 -a.a.- Bu sabah düş 
man tayyarelerinin Malta üzerine yap 

tığı bir hücumda, hava dafi batarya

ları ve İngiliz avcı tayyareleri tara· 

fından üç düşman tayyaresi düşürül

müştür. Ayrıca bir düşman tayyaresi 
o derece tahrib edilmiştir ki, bu tay 

harek.:ti, serbest İrlanda devleti Uze
riode dolaşan tehdid karşısında her 
turlu işbirliği imkaomı izale etmiştir. yare pek muhtemel olarak üssüne döne 
B. De Valera, yalnız bitaraflık Le- \ memiştir · 

Nairobi: 11 a.a. - Resmen bil
dirildi~ine göre, İngiliz moyale'sinin 
cenubunda kain Buna, ltalyan tayya
relerinin bomba ve mitralyözle yap-
tıkları bir hücuma uanmışhr. 

Seksen bomba ablmışbr, fakat 
hiç bir maddi hasar yoktur. ve insan· 
ca da hiç bir zl\yiat mevcut değildir. 

Bu sabah, düşman, lngiliz: moya
lesini şiddetle bombardıman etmiş ve 
bilahara lngiliz kıtaları na hücum eyle
miştir. 

Henüz mütemmim tafsilat alına
mamıştır. Düşman tayyareleri de bu 
mıntakada faaliyette bulunmuşlardır. 
Turkana mıntakasında mühim miktarda 
lng'iliz askeri esir alındıiı hakkındaki 
italyan iddiası, yalanlanmaktadır. 

hinde bulunmakla kalmamış, fakat ay• __________________ _.:_ ___________ _ 

ni zamanda Şimali Vt: Ccoub~ İrlan· A • k l 
da'nın birleşme:-;ini ve Şimali İrlanda- me k 
nın gayri muharipliğinin yerini bita- rı a ge ece sene 
ra!:if~et:::n:~mef~~n;i,t~~;le ~i~işt~~~ '25,000 tayyare yapacak birleşmenin imkansız bulunduğu mer· 1 

1 

kezin?edir. E~er B. De Valera İogil- ı 
terenıa yanında mUcadele etmeği ka· 
bul ederse, İrlanda'nın arazi bakımın
dan ikiye ayrılmış bulunması mesele- ı 
si nihayet bir hal suretine rabtoluna-
bilecektir. 1 

İnkişaflara intizareri, va.ıiyet dik
katler fakih edilmektedir. Zirafİrlan· ı 
da1

_)' 8 sapılacak bir hucum, duşmana, 
İngiltereye kaqı harekat için yeni 1 
lısler verebilect:ktir. Bu keyfiyet io;e 
lngilterenin mukabil tedbirler Alması• 
nı icabettirmt·ktedir. Luzamu takdi · 1 
rinde mUessir surette mukavemet için, 
Şimali lrlanda'da butuo tedbirler a· ı 
lın111ış bulunmaktadır. 

iki Polonya gemisi 
ingiltereye geldi 

Londra : 11 (Royter) - Fransız 

Afrikası limanlarından kaçmağa mu
vaffak olan iki Polonya harp gemisi 
İngiltereye gelmiştir . 

Habeşistan İn gil terenin 
müttefiki tanınıyor 

Londra: 1 1 (Royter) - Bugün 
avam kamarasında Haile Selasiye'nin 
hakiki Habeşistan imparatoru ve ha· 
beşislanın da lngilterenin müttefiki 
o 1 a r a k tanınması kararlaştırıl

mıştır. 

Nevyork: 11 a.a. - Harbiye na· 
zır muavini Bşy Johnson, dün akşam 
radyoda verdiği bir nutukta şunlan 
söylemiştir: 

"3ir Avrupa milletinin sahillerimizi 
istila etmesine mani olrnağa azmet
mişizdir. 

Zamanla, emsalsiz olan endüstri 
yel kaynaklarımız, askeri müdafaa sis
temimizin inkişafına yardım edecelctir. 

Münih itilafı aktedildiği zaman, 
askeri tayyare imal kabiliyetimiz 
5,500 idi. Buıün bu kabiliyetimiz se
nede 14,000 tayyareye baliğ olmuştur. 

Bir seneye kadar 25,000 ve daha 
fazlasına çıkacağını da ümit etmekteyiz. 
Bugün muvazzaf ordumuz 240,000 ki
şidir. 

Bir sene sonra milli muhafaza kı · 
taatı hariç olmak üzere 375,000 kişiye 
çıkacaktır. Bugün iki zırhlı fırka vü· 
cuda getirdik. Bila fasıla mücadeleye 
devam edeceğiz.,, 

İki İtaiyan ge~isini dün 
İngilizler bat rdı 

Londra: l 1 (Royter) - İngiliz tay
yareleri Sicilya civarında bir ltalyan 
destroyerini ve ayrıca bir de depo 
gemisini batırmışlardır. 

Arnavutluk sularında da bir nak
liye gemisinde yangın çıkarılmıştır. 

Lord Halifaks'ın 
dünkü beyanatı 
Türkiye ile en sıkı bağ
larla bağlı bulunuyoruz 

Londra: 11 (Royter) - İngiltere 
hariciye nazırı Lord Halifaks şarki 
Avrupa meseleleri hakkında bir be
yanatta bulunarak şunları söylemiştir: 

"Türkiye ile en sıkı bağlarla bat
lıyız. lngiltere ile sıkı bir dostluk bağile 
bailanmış bulunan Türkiye'nin, ltalyanın 
harbe girmesi üzerine gayri muharib 
vaziyet alacağını tahmin etm;ştik. Tür· 
kiye ile olan muahedelerimiz hala 
mevcuttur.,. 

Bundan sonra Mısırdan bahseden 
nazır: 

"Hiç bir zaman Mısır'ın ltalya a· 
leyhine harbe girmesi için icbarda bu· 
lunmadık. Yeni Mısır hükumeti ile mü-
nasebabmız gayet dostanedir.,. 

Lord Halifaks beyanatına şu cüm-
lelerle nihayet vermiştir: 

"Almanlar, Balkanları kendi siya
setlerine kurban etmek için muhtelif 
usullere başvurmaktadırlar. Bu kısım· 
daki dostlarımıza her türlü yardımı 
daima yapacağız ve harbi idame et
tireceğiz.,. 

OONON M 0 H 1 M MESELELERi KARŞISINDA 

• • • 

Sovyetler- cenubu şarki Avrupa 
Dun Times g::ızctesiııin diplomatik muharı·iri, 

,1\laca ristanın Transilvan_ya hakkındaki ınctalibatı 

mUnasebetiylc şunları yazmaktadır: 

Ga.} ri kabili vezin olan şey, Sovyct Hu y:ının 

Balkanlıınn şarkında, ndım adım nUfuzunu art
tırmaktn olmasıdır . Şimdiye kadar Alnı:mvn 

nıuv:ıfakatini ,•ermiş ve ihtimal ki vermek -

te cle,•am cdt ct>ktir . I 1 a t t n Ru,c;yııya yar-

dım bile edecektir . Z i r ıı Almanyaaın 

Rus,> aya karşı '\ csair istikamette olan siyaseti 

tnmamen hayndan nıu:ırradır. Bitler, Kızıl ordu~ u 

mıığlöp edip, ish.<liği zaman Ukranya.yı alabilece

ğinden emin lmlunnıaktadır . 1 litler, şimdiye kndıır 

Rusy:ının rahat durmasını temin etmiş ve hatta 

muvafakatları ve ,'\ ardınılarına karşı da minncttaı

lıırakmn~n çnlışmı~tır, 



Sabif~ 4 

( Birinci ı&liıfcden artan ) 
dün manş sahilleri üzerinde vuku.: re
len bava muharebelerinin "bu harbin 
en büyük hava muharebelerinden bi 
risi,, pldutuhiı söylemiştir. 

Bu munarebeye ~ahid olanların 
söylediklerine ıöre lnfiliı gemilerin· 
den n1Ürekkeb bir ki.fileye neticesiz 
kalan bir hücumda bulunan alman 
bombardıman ve avcı tayyarel~ri, srök 
yµzünü hakJki manası ile karartmı~b. 

Fransız mlisteınteltel~ri 
~e tngilizi'eTin~ kal'arı 

londra: 11 (Roytcr)-lngiliı ticaret 
nezareti Korsi)ca da dahil olmalC üzere 
Avrupadaki bütün Fransız arazisinin 
ve ay,;i zamanda Ccıairin, Fransız Fa
sİnın ve· Tımusun düşman arazisi te
JaklCi edildit:ni ve ekonomik barP. ka
nununun hükümlerine tabi tutuldutu· . 
nu ilan--' etmiştir. 

i lt ~ 

Vatandaş 1 
~, '• 1/ 

Hawa Kurumuna eza ol 

Hava kuvvetlerlfnlzln ço

l•lnW•ına yardım ediniz 1 --
fıan 

Tij,kıizü 

Pamuk - HUbubat 

CiNSi 

49 
-!>7 ---

·~-~--· 2.os ___ ,.;. __ _ 

00 

....... 
11 1 7 J 1940 

K•mbiyo ve par• 
iş Bankasından ahnmışur. 1 

Llrd 1 -.R&y:::-=-7"iı_m_a_,r~,_------ ----

fr.tJJk ( Fr.an••:r) -0- 00 
, ---:ı1S;-:-tc~rl'-=-jn~( i:-'n-Jj,,..;.ij1....;.J~-- -5-~ 

ı Dolar ( Amerika) 140 ı 10 
Frcınk ( İsviçre ) 00 00 
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" ilan 
Seyhan vilayeti defter

darlığından : 
· Adana ikinci sulh 

hukuk mahkemesinden: D: serili ve 224537. 224538 224539. 
224540 22~56 t. 224562 2~4563 

Mltıaçeleohnahallesind~ otur· 

ma.kta iken vefat edtrı lbrahim 
otlu arabacı Bekirin tt-rckcsine mah 
lc:emcce vaziyr-t edilmiş olduğundan 

mÜt'!veffanın aJacaldh riyle borçları 

nın ilan tarihinden itıbartn ı ir ay 
içinde mahkemeye muracaatla ala· 
c.ık ve hö1 çlarını kaydetti•mclcri 
ve mır-ı~çısı varsa keza iran tarihin 

den ıtıo.ueo üç ay içinde bu sifat· 
larını ispat etmeleri lüzumu ve ak 
si taktirde mütcvl'ffayı ne şahsen 

ve ne de terr kesine İLafecle takib 
edemiy,.cekleri ilan olunur. 

12129 

. 

2245 4 224581. 22~582. 224583 
224584, numaraları muhll'vi on iki 
ad~t tahsildar makbu unun aslı ile 
22458 ı' 224582, 224583, 224584 
numaraları ihtiva eden dört adet 
makbuz dip koçanı tahsil şübe tah· 
sildarı Cumalı Ôzdoğan tarafmdan 
zayi edilmiştir. sözü edil"n nume
raları taşıya~ makbuzlar mukc1bilin· 
de tediyatta bulunanların makbuz
larile hirlıkte i an tarihinden itil-ıa. 

'"" 10 gün içinde dairemize müra 
caat t>tmeleri aksi toktirde tl'diye 
sinin vaki olmamış ad t'dİlt'Ct'ğİ i 
lan o'unur. 121211 

Yeni Eczane 
Eczacı Ahm•t O!rviş Tu'g ırın mesül müdürlüğü v~ o ·taklı~ı altında 

yeni tarz Ja ve fenni yenilikletle bu ay başından iti ">aren çalışmaya baş· 

lamıştır. Sıyın dolctorluın V! d!ğerli .\ iaıalıların teV .!CCiib ve rağbet 

lerirıi esirğcmefCC'!kl:!rinden eminiz. 

- Belediye karşısında Yeni Eczane -
?-6 12127 

iç hastalıkları mütehassısı 
. ' 

Hergün• muayenehanesinde hastalarını 

başlamıştır . 

kabule 

1 

12 Temıpuz ~ 
1Z4 

Serin ö·r sa1on - Temiz bir haya 
~riWi'nde M6vsimin en büyü~ ıabeeeleri 

ASRi SiNEMADA 
Bu A1kşam 

1 
Arabistanın kızgın çöllerinde geçen 

hazin bir aşk macerası 

( Çöl Kızı Ayşe ) 
2 

Tom Milts tarafından 

. heyecanlı Sergüzeşt 
fevkalade 
Falmi 

Tom Mlksin intikamı 
._,, M .._,,,., ... -. •• 
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1 ıkincile•rin tarihlerinde yapılır. 

Kumbaı 11lı ve kum har asız hesaplarda en aı elli lir:ıs1 
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akla, yalnız para biriktir
miş olmaz, a)nİ zamar,da talıhinizi de dcntmi~ o~ursurıuz . 

Umumi neşriyat . müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Tüıit Sözü Malli••" 
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