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~&rise yaklaşan . Alman 
ltll"vetıeri geri sürüldü 
Dtın Fransaya yeni ioglllz kuvvetleri 
teldi-Almanlar italyadan takviye alıyor 

~ARiS DÜN 

So\ıyet - Lituan 
ı'tginliği var 

"'----·---lıtu 
111~0 ""Y•lılar Sovyet Gar· 
'"~ı"'"'d11ki Kızıl Ordu men-
~ •tını t "''ki . . ortadan yok e -

,'-........ • ıttıham ediliyor. 

l· ------- ... -----
~-"' 8 k·ı· · .f ettı' aşve 1 ı ıstı a 

l<,1111
' • 13 d h')' d "'" L·. a. a 'Rusya a ı ın e 

&t-,\- lluıınyalılatın memleketltrı-
~'kc~ ~\>tiki gün başlamak ica
Sa11~ b,,d~ '.>ıre tehir cdilmı~tır. 

elJ L ~its: 13 a a. - Moskovadan 
'llınnya Baş\•ekıli B. Mo1o 

Y~pt1ğı mük&lemeleıde• mc-m-

Olduğunu beyan etmiştir. Halle· 
'rrıış bazı meseleler hakkında 

'lt~Ctelerc devam etmek üzere tıa 
~~1121 ı Moskovada kalmıştır. 

11 t'1kerc edilen meseleler ara · 

~ l..ituanyadaki Sovyel Car nizo · 
111 

b r kısım Kızıl Q, du zsk er· 

11~ kaçırılmasına ait iddialar bu· 
~ 11 ı<ınnedilmtkledır . 
~};uııas: 11 a. a. - O. N. B. Li· 
, 1 dahiliye n"zırı G~ neı al Ak U· 

•l'f 
( 

1 a etmiştir. Uzun senelerden 

Gerisi dördüncü sahifede ) 

~~·ı 
~lcr heyeti toplantısı 
~hara: .13 (Hususi) - icra Ve
ttı eyetı bugün saat 18 de Baş· 
tiıı~ Başvekil Refik Saydamın 

c toplanmıştır. 

&UGONKİ 

AÇIK ŞEHİR 
Pariı : t3 a. a. - Franıız sa• 

bah tcblili : 
lJarckAt, denizden Argonne'a ka

dar butun cebhede ayni fiddette de
vam etmektedir. 

Kıt:ılarınıız, bilha~sa hak<ı.oact 
merkezinin iki tarafında, 'aşağı Scine 
Uzerindc ve .Marne Uzcrindc artmak-

iLAN EDiLDi 
ta olan duşman tuyikinc durmadan 

mukavemet: etmektedir. 

1 ley eti umumi_yesi itib~i.ylc ccb

he Uıeı·indcki "azivet, dun ak~amki 
~ . 

tebligin nt.•şrindt"nberi, pek az de~İş· 
miştir. 

( Ger si ü~üncü ~ahifede ) 

Amerikan müttefiklere 
yardımlar yaptı • 

yenı 

Yü:ıbin Amerikan yahııdisi gönüllü olarak 
müttefiklerin yanında çarpışma'< arzusund 

Nev.rork : 13 n. n. -- Yeni ev· 
rensel siyonist teşkila{ı rcic:i, gazete
cilere •t•i:lıdıılı.i bcya

0

nnttıı bulunmuş. 
tur : 

Silah taşımak yaşında olan 100,oOO 
Amcriknn Y ahudisiniıı kJ:ıımı azamı 

nıUHefikler için horbetmeğe yalnız 
hazır değil bunu yııpmnk için fİmdi· 
den Lont.lra, Pariı, Ottava ve Va
;ıington makıımnb ile mUzakereye gi· 
ri;rnıişlerdir. 

( Gerisi dördlıucu sahifede ) 

ltalya karada, denizde 
henüz harekete geçmedi 

İngiliz tayyareleri büyiik İtalyan şehirlerinin 
dün müstahkem kısımlannı bomba1dıman etti 

Londra : 13 -a.a.- Londranııı 

ıyı haber alan mahahlinde İtalyanın 
· Cıbuli sahillerine k1:1rşı taarruza geç · 

tiği teyid edilmemektedir ayni ma· 
halil ltalyanın ~abuk bir mu11affaki· 
yet elde etmeği bir şertf meselesi 

telakki ederek oradan taarruza ge· 
çeceğınc de ihtimal vermektedir. 

TEVKiF EDiLEN l fALYANLAR 
Londra : 13 -a.a.- Filistinde 

yüzlerce ltc.Jyan tcbeası tevkif edil
( G~risi üçüncü sahifede ) 

IÇINDE 
DÜNYA 

T Ü I< K 
VAZİYETi 
MiLLETi 

(J~ıı 
b\b 1"-t 17 Je yeni llalkcvimi • tarafa nit olacağını şimdiden kestir-

İlti:~~inde binden fozln Adanalı· Parti Müfettişimiz 'n dün menin gayri ıoUmkUn bulunduğunu, a-
lı ilıı: tcw h . . raz' h. k t . h •r )·Pıl e \.161 ararctlı bır top· 1 t ğ 1 ve şc ır tt"r c mt'nın mu ıırcbc 
• .. Halkevi bahçes nde yap ' ı 1 'ti t.•<ı .. l ~ış ve Parti mUfettişimiz nt"tİcl..;i için Lwyuk bir şey ifade et-
~ ~, nsan Reşid Tnokut alaka m U h İ m k O " u ' m 8 

1 
ml'diğini, nitekim tarihte, mUtemadi-

\ l\ık k Ik . h' 
~ 0rıu sı 4 ışlnnnn mu 'm --------------- ' .)'t"n ric'nt ettikten sonr:ı kcndisiııi 

t 1 tı11 1h:ına n Snpmıştır. ProfesörUn . . k d 
o.. r·•ı t toplayara Uşmaııınn buyuk dnrlıe vur:ın ve mu

7
af-" ab • sının rnevzuunu "BugunkU dunya vnzıye 1 

\"a} j • d , • • .. ,, k"l ·tmi.a . fer olnn ordular bulunduğunu, bunun en gU.c:cl bir mi;a• 
ı. Çın e 1urkıvenın mevkıı teş 1 " ,. ı ı 

.J linin, mili mUc:ıı ele olduğunu, çUnku bu savaşta Turk .~,d \ k 
- 11 c bu} d p f .. Tan· Ordu .. unun • n nra kapularına kadar çt-kildikten son. 

ı b ·l'ııpt 5 un ugumuz çetin şartlar, ro tsor k ra duşmnn:ı en şiddetli <lnrbcyi indirdigini ve dıı~ma· 
tııi!lı·, .. ~r:.1 bu konu.ımndnki ço!t ehemmiyttli rıo. t:-ı· k d k r 

\. ~ .. 1n b') T ııın i i sene e atdtigi nıesofcj i dokuz gUude geri ~. t k .ı 1 ınesini ic:ıb ettirmektedir. Bunun ıçın k l ki · d 
.. , 11 ıı.'-ll\r U I oktn· nl;ır:ı •Ut Un toprn arını j,tJr :ıt dtiğini SÖJ lc:miş ve 
.. t.h"d" s ren bn özlu konuşmanın c.:>:ıs 1 n d ı . • "1 f · b 
q~gu' 'Yoru l 9 i4 Ct\I ı• arn :t.:ı erinı unıı sUzcl l.,ir misnl o]ar:ık 
• ııku z. . h ••ermi)'tir · 
~. ft ·· ıtıuhnrebenin neden zuhur ctti~ini ız3 • 

uı·, cereyan eden bu mUcadcledc zaferin hnııgı - Gerisi ikincidt" -

Sahip ve Başımıharrirı ---

F t:rid Celal Güven 

Kuruluş tarihi : 1 Kinunusani 1924 

Onaltına Yll - Sayı : 4753 

14 Haziran 940 Ct.ıma 

1 Amerika Harici nazırı ile 
1 

Sovyet sefiri arasında 

NAHOŞ BİR 
MÜLAKAT 

Ya~ington : 13 - a. a. - Dun 
.-Sglcden evvel Sov Y"tlt"r BirliAi bu· 
yuk elçisi B· Ooı-ınaMky B. Hull ilo 
hir ~ııat sUren bir görUşme yapımştır, 

Vladivo~tok yola ile Sovyetler 
Birliğine sevkedilcn Amt:rikao emtt• 
asını nakleden geaıiluin tevkif Ye 

; taburi edilmiş olmuından dola,·ı c• 

'l nerjik bir ifade lıullandığı umumiHt• 
le zannedilmc:lc.tedir. w 

Gazt"tc:cilc-r taplantı~1nda B. Hull, 
B, Orman-ık~· ile ~oo aylar zarfında 
yapılmış olnn umuıni ın:ı.biyettcki mU• 

( Gerisi ikinci sııhif ede ) 

r-.......... -~-~ 
~ Rey onun Ruzvelte 

l
' dün verdiği me5aj 

Paris : 13 (Havas) -
Reyno Ruzvelte bir mesaj 
göndererek, düşmanın Pa 
ris kapularında o!duğunu 
burada ve aşağılfuda düf 
mania sonuna kııdar çar· 
pışılacaAını, eğer Fransız· 
lar Fransadan koğulacek 
olursa timalf Amerikoya 
ve Amerikadaki kendi ara 
zisine kadar gidileceğini 

Amerık-nın Acll Yardımla· 
rınt, bilhassa seferi J<uv· 
vetler istediğini, bütün bu 
yardımlarda daha fazia 
gecikilmemesini rica et· 
tiğini anletmışhr. 

·~ .......................... ..,..._~-·~ 

fspanya gayri muharlbli
ğini dün ilan etti 

Madrit: 13 (Radyo) - ispanya 
hükumeti gayri muharipliğini buiün 
ilan etmiştir. 

Paristeki Amerika sefiri 
F r:uısada bir mahal : 13 a. a. -

Amerika Devletleri LüyUk elçi!li B. 
Bullit:, 1914 agustosuuJa Myron Her
rick'in yapbgı gibi, P<.ıl'istc kalacaği• 
nı bildirmi~tir. 

Uzak Şark ta bir bom
bardıman hadisesi 
Cbungking : 13 n. a. - Japoo 

ta~·yareleri tarafından atılnn bnmba· 
Jnr Sovy~t sefnrethane!Iİ ile Almaa 
Tr:uıscoseanik ajansı dairesine i~abet 
etmiştir. 

iki Alman petrol vapuru 
Londra : ı:l a. a. - ~orvcç 

s:ı.hilincfe iki Almıın petrol vnpuruna 
lngilizl er tnrafmdan taarruz edilmi!I• 
tİl· ) 

İtalyada zelzele: er 

Berne : 13 a.a.- lıcı]\•anın pe 
ıouse şehrinde zelzele olnıuştur. Bu 
: elzelcnin nıerke7.i şehirden on lolo
r:ıetıe mesafedt:clır. Aıhali eı,ıJeıini ter 
cJe: ek sulıreya kaçmıştır. 

• 
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Sanif~ 2 

Bugünkü dünya vaziyeti 
içinde Türk milleti 

( Birinci sahifeden artan ) 

Müteakiben profesör, bugünkü 
muharebtlerde toptan, tanktan daha 
büyük si lahın "Milli birlik,, olduğunu 
seylemiş ve milli birlıklere sahip ol
madıkları içindir ki son aylarda bir 
çok milletlerin birer birer yıkıldıkla· 
rına şahit olduğumuzu işaret ettikten 
sonra bu sııhada Türkiy.cnin vaziye· 
tini mütalea etmiş, " Milli birlik ,. ha 
lıcımından memleketin ne kadar güçlü 
kuvvetli olduğunu, bugün mill~tin 

kendi içinden çıkmış büyük millet 
meclisine ve hükümetine ve bunların 
hepsinin iıstünde olan millt şefıne ne 

· kadar kuvvetli bağlarla merbut oldu 
ğunu ezcümle şu cümle ile tebarüz 
ettirmiştir : " Bugün devletin güttü
ğü Sİ} aset her Türk vatandaşınca 1 
malüın olduğu üzere yurdum\Jzun em
niye i, mi ı leıin izin istiklal, isi kbal ve 

1 

menf Jatı bakımından en uyğun bir 1 
siyasettir. Bu milletce ittıha:z: edilmiş 1 

• ve şuurla benimsenmiş bir siyasettir. 
Mi 11 i şdınin etrafında toplanmış olan 

· Türkiye büyük millet meclisi ve hü· 
kumeti tam bir birlik içinde dünyanın 
hali karşısında iç ve dış işleri miıi de 
\'amlı ve dikkatlı olarak takip etmek· 
te ve lazım gelen ltdbirleri de vak· 
tinde almakta:Jır. Türkiyenin bugün 
her kuvveten ü~tün olan ve hiç bir 
mılletin malik olmadığı kuvveti mil-

• Jetin her v;ıkitt• n ziyade hukümetir.e 
ol 1n tam inanı ve hükumetin bu ina· 
na dayanışıdır,.. 

Muteakibeo Parti mUf ettişimiz, 
milli birlikleri bozmak, milletlel"İ içe• 
riden vurmak için duşmaluın hel" 
turlu vasıtalara muracaat ettiğini 

söyliycrck : " Bugun Turkiyenin en 
bttyUk kuvveti olan itimad ve birlik 
butunlUğUnU bozmak istiyecek lere 
karşı huk6.met çok hassas ve tedbirli 
bulunmaktadır. " Dedik ten sonra bi· 
zim memlekette cınu<1un ve millete 
karşı her hangi bir hınçla hareket 
eden gıırazkarın çok. çıluuadığını fa· 
kat aramızda cahillel"İn biraz olduğu
nu, bu gibi insanların hepsinin de 
ayni derecede: teblikı"li bulunduğunu 

not ederek: " İşte bu vaziyet ve şe
rait içinde halkımısa duşen muhim 
bir vazife vardır : O da, Turkiyenin 
bu emniyet hava,,ını bulandırmak i<1-

tiyen her tesir ve reyan'dan • ruhun· 
dald şuur ve inan siliibiylc karşı ko· 

yarak - hem nefsini masun bulundur· 
mak, hem de muhitteki tchn.ssulu 
mUmkUn bozguncu l"Uhla mUcadcle 

• etmcktır. ,, Demi1 ve menfoı.tlerimi

ze karşı evvela kendimizi korumamız 
lazımgeldiğini, en iyi çarenin kulak
lıırımızı tıkamak. olduğunu ve f cna 
insanlar mefsedetlerine devam etti~i 
takdirde en bu.ruk vazifemizin bu gi
bi insanları hukOmete haber vermek 
oldugunu tavsiye etmi~tir . 

r 

Ko 
Söylend iğine göre Koıfu adasıda 

İtalyanların dilek listesi içindedir. Kor· 
fu Yunanistanın gar bsahıli karşısıııda 
Yunan denizinde serpili bulunan Yu
nan adalarından biridir. Bu ada Kor
ftı kanalı vasıtasiyle Arnavutluk sa
hillerinden ayrılmıştır. Bulunduğu 

mevki ıtibariyle, Adriyatik denizi üze· 
rinde nafizdir. Ve İtalyayı da düşün· 
düren işte bu noktadır. Nitekim ita!-

Türicsöıj 

Arpa, Yulaf mübayaası 
Şehrimizde Arpa ve YulaF mUoa • 

yaası yapan Toprak Ofi~i Ajan:ı mU· 
durunun riyasetindeki komisyon bU· 
tun teşkilahoı tamamlamıştır. Depo· 
lar, vesait ve tlemanlar temin e· 
dilmiştir. Mubayaata bugunden itiba· 
ren veya yarın başlanması kuvvetle 
muhtemeldir. 

işçi haftalıkları yeniden 
tesbit edildi 

Dün toplan1n işçi komisyonu bu 
haftanın yeni işçi ücretlerini tesbit 
etmiştir. Ot işçisinin haftalıl!{ ücreti 
400 kuruş, Kızak işçinin 450 kuruş ve 
patoz işçisinin de 650 kuruş olarak 
kararlaştırılınlştır. işçiler bu fiyatlar· 
dan memnun kalmıştır. 

---------------------
Profesör Tankut Türkiyenin har· 

be girib girmiyeceki meselesi etrafın· 
da da konuşarak, şeflerimizin, mem· 1 
leketin büyük menfaatlerini daima göz 
önünde tutan bir politika takib etti. 
ğini, hiç bir zaman, eskiden olduğu 
gibi macera peşinden koşmak arzu
sunda bulunmadığını. ancak menfaat 
!erimiz tehlikeye girdiği takdir de 
mücadeleye başlamaktanda çekinmiye· 
ceğimizi, bunun için, Türk ordusunun 
tamamiyle hazır olduğunu anlatmış ve 
deryaları dolduran donanmalanmız, 
havalan kaplıyan tayyarelerimiz bu· 
lunmamakla beraber, Ordumuzun mo
dern bir şekilde teçhiz edilmiş bulun
duğunu, ve hiç bir orduya nasib ol· 
miyan bir silah olan (milli birlik! mil· 
li iman!) ile mücehhez olduğunu kay
dederek hülasaten şöyle demiştir: 

Dünyayı saran ateşin bize siraye
ti hem uzaktır. Hemde yakındır: 

Hükümet uzakdınn tedbırini al
dığı kadar, yaklaşırsa ona karşı ko
manın tedbirini de almaktadır. 

Dünyanın en üstün milleti olan 
Türk varlığının muhassalası bulunan 
kahraman ordumuz, her tecavüıü em· 
niyetle karşılıyacak vaziyettedir. 

Hatırlamak lazımdır ki, tarihde, 
Çanakkalede, istiklal harbinde, cins, 
mahiyet, miktar itibariyle dehşet ifade 
eden harp vasıtaları nisbelsizliği kar· 

şısında kalan Türk ordusunun vazi
yetinde hiç bir millet bulunmamıştır. 

Ve bunların hepsinin neticesi düşman· 
lar için hüsran olmuştur. 

Halbuki Türk Ordusu bugün böy
le bir durumda değildir. 

Parti müfettişimizin bu değerli ko· 
nuşmalan, binlerce dinleyici üzerinde 
fevkelade bir tesir yapmış milli heye
canı artırmıştır. 

rf u ad 

GÜNÜN MEVZUU 1 

ya 1923 da bir vesile ile bu adayı 

işğal, bilahare lngilterenin tazyıki ile 
tahlh e etmiştir. Bu adanın uzunluğu 
40, geni şliği 2,5 mil 11.adaıdır. Ve me· 
sahai sathiyesi 946 kilometre karadır 
adada zenğin bağlar vardır. incir, 

Borsada alım satım 

Dün zahire ve pamuk piyasasıo· 

da en az 2 kuruş 87.5 santim en çok 
3 kuruş 62,5 santim üzerinden 9800 
kilo buğday alım, satımı olmuştur. 

3 Kuruş 7o santim ita 3 kuruş 87.5 
sııntim üzerinden de 7800 kilo da 
Yulaf satışı kaydedilmiştir. Asgari 2 
kuruş 65 santimder. fiyatlandıı ılan 
arpa azami 2 kuruş 82.5 santime ka· 
dar yükselmiş ve 20000 kilo satılmış 
tır. Dün hiç b:r pamuk muamelesi 
olmamıştır. 

Atlı Spor 
• 

geç• 
1 
faaliyete 

Şehrimizde bir "atlı spOrl~P 
teşekkül ettiğini yazmıştık. !{~ 
heyeti önümüzdeki cumarte5

1dl' 
den itibaren çalışma proi1'8 

bik faaliyetine geçmiştir. . 
Atlı spor, hiç şüphesiıkJ 

nın en kuvvetli ihtiyaçlarınd-' 
Bütün hemşehrilerimizin b~ 
maddeten ve manen müzah 

Haruniye köy enstitüsüne\ 
gireceklerin muayenesi 

lunmayı vazife bileceklerinde; 
Kulüp idare heyetine muva 
dileriz. 

Talebe kampı Haruniye köy Enstitisüne namzed 
olarak kaydedilen talebelerin sağlık 
muayenelerine ve raporlarının tanzimine 
başlanmıştır. 

Adana köylerinden namzed yazı-

lanların muayeneleri Adana Sıhhat 
müdürlüğünde, kazalar da ve kaza 
köylerinde bulunanların muayeneleri 
de hükumet tabibliklerince yapılmak· 

tadır. 

Hava Kurumu Türkkuşu 
binasına nakledildi° 
Türk Hava kurumu Adana şubesi 

asfalt caddede1'i Türkkuşu binasına 

taşınmaktadır. 

Fiyat murakabe 
komisyon aza~ı 

Valimiz Bay Faik ÜdUn'Un ri· 
_vasetinde bdediye reisi, mınhka ik· 
tisad mlldUrU, Ticaret ve Sanayi O 
dası ba~katibi ile iki tuccarımızdan 

tcşekkul etmiş bulunan " Fiyat 
Murkabe Komİ!lJIOnu,, azalarının 

isimleri Ticaret Yekaletine bildiril· 
miştir. Komisyonun 
hakkuıda vc:kaletten 

gelrnemi~tir 

görecegi işler 

kenUl talimat 

Tarım Satış Kooparatifi 
içtimaı geri kaldı 
Dun ilk idnrc hey'eti toplantısı· 

nı yapl\cağını yaı:dı~ımız 44 Numara· 
lı Adana Tarım Satış Kooperatifi ek· 
seriyet bulunmadığından topl::ınbsını 

yapnmanııştır. BugUoe tehir edilen 
içtima saat t 1 de Ticaret Odası sa· 
lonunda yapılacak{ır. 

Temmuzda Burucek ,.,, 

açılacak olan 11 Çocuk kat11P'~ 
" devam eden hazırlıklar har•~ 

lemektedir. Kamp için bir 
1
,r 

yetli zenginlerimizin tcberrll ti 
edilmektedir. Bu meyanda ~ S. J 
sucat fabrikası 11 top be%ı Uf' 
lodo fabribsı da 50 kilo si 

müsabs~' 
ruiştir. 

Atletizın 
o' Pazar gUnU şehir ~t• · 

yapılacak atletizm mus•~ fi 
provaları yapılarak çok ~o, 
yetti neticeler kaydedilmİf~1 

Bazı elemanlar üzerinde'/ 

ler çok kuvvetlidir. BuyU~ ~ 
gUoU olarak gcçece~İne ·111~/ 
diğiıoiz Pazar ııınu için st,I' 
ri~ parasızdır. 

Üngün hap~ 
mahkum olan k ~f. 
Umumhanede gazoz ı•~ 

himi tahkir ve edebe mulı' ,.~ 1 
ket etmekten suçl11 umuııılıf' ~ 

1 . e ·' tarından brahim km Lall ,_er 
sulh c za mahkemes:nce ıO 
yapılan duruşması sonund• 
hapse mahküm edilmiştif· 

Bir at hırsıı• ~ 
Kısrak çalmaY..te:n suçlıJeıı 

kağı köyünden Hasan yel1' •1 ~ 
sulh ceıa mahkemesince S 

, mahkum ed•lmiştir.. • f{l1 
T oros gençlerınırı td• 

lskenderundan İspanyaya I 
buğday sevk edildi ı 

seyahati k 3 ,~~ 
İki maç yapmak üzere b~ce .ı 

seriye gideceğini daha ev~e fılıtı'' 
dığımız Toros spor kulübll 1a~ 
kımı bazı mücbir sebepler ı g 
bu seyahattan ş•mdilık V

8 

(skenderun: 13 (Hususi muhabi
rimizden) - Toprak mahsulleri ofisi 
elinde mevcut buğday stoklarını sat· 
mağa başlamıştır. 

iki lspanyol vapuru ile İspanya 
6000 ton buğday gönderilmiştir. 

a Si 

Zt'.ytin, portakal yetişir. Ahalinin bir 
kısmı keçi besler kükürt, tuz ve mer
mer gibi madenleride meşhurdur. Nü· 
fusu 125,000 kişidir. Bu a-ia Yunanis· 
tanın bir ayaletini teşkil eder. Mühim 
şehri, alanın şark sahilinde çok giı· 
zel ve sevimli bir şehir olan Korh.ı

dur. 
*** 

1 

ı •ir. ŞEHiRDE !:1~~~ 
' Şehrimizde dün gok ) gclı 

bulutlu, nava hafif rüzgar~ rectY 
Ençok s:cak gölgede 29 e 
muştu. - - / 

~91 
. . e fl 

Amerika harıcıY 51~ 
ile Sovyet sefiri ar• 

) ' 
( Birinci sahi fedcn ıırtıı~,tJ~ıJI~' 

kalemelere benzer bir go ut• 
. . f ıı etıtl (1 

tığını söylemekle aktı bııı•I' 
Bu mukalcmelcrdcn ıdıl~ . o 

kis nahos cereyaıı ct111 ·~ ıı,eti . .~ 

ll. llull'un bu noktayıı ' ., 
·c• 

h11'' ne tif Bununla beraber, 13ir 
S tler , 

zarctine ne de ovyc tO j • 

manidardır, 

k 1 .1. . b" protes ~, yU e çı ıJ:iıne ır tıııll .......................................... __ ......., _____ • _______________________________________________________ nı teyidc:der bir haber ıı 



~ fi.tiran Q40 

ltaı 
L Ya karada denizde \ qen.. , 
( 8 .. uz harekete geçnıedi 

ırınc· 
llııf 1 sahifeden artan ) 
~lat"',c Yara ile Tclavıv şchirl~ri. ~u· 

I< aıtıııda mıntıka ilan edıl ıııştır 
)a11 1 ~bire : 13 -a.a.-. Şüpheli İtal· 

r llıtktc~~easının tevkifatı devam et: 

PO tıka ır bunların ~nterne edilmelen 

reçı• ti; 't•/~~ etmiştir. ltalya konsolosha• 
J 1\1 1 bır rnuhıtfaza altındadır. 

\tııd '~irc : n -a a.- Yalınız Is-
' 5pa',. Olaıı it1~edek i yekunu 70 bine balit 
k l(ıılıİP •ıh 81Yan tcbea'iı sıkı bir nezaret 
1 · ~· Qdad B -

teSİ 1fi l ır. unların arasında beşyuz 
ar ..,, F~~kıf olunmuştur. 
rogf .J %· ılıstindc şüpheli eşhaııa karşı 
r·. . l'.;J 

1
dCdbirler tatbik olunmaktadır. 

~sııld,,,.-1 tt•ırır cc.clcri ışıklar söndürülmekte ve 
ınnd ~--· ~. b•nalarla askeri hedefler, h tva 
ıı bıl ,d •hı~:ılarına karşı, .ıııkı bir muhafaza 
lzahaP'~ Bdır. 

Türk sözü 
• 

İsviçre İngiltereyi dün 
porotesto etmiş 

Alman kaynağına göre, Renns ve Cenevre 
üstüne güya bombalan İngiliz tayyareleri bırakmış 

Berne : 13 - a. a.- O. N. B: 
İsviçre Konfederasyonu hariciye 

nezaretinin tebligi: 
İniçre'nin Londra elçisi, Renens 

-.e Cenevre Uzerine ka~ten bombalar 

İspanya - Fransa 
münasebetleri 

Sahife 3 

ftalyanın Moskova elçisi 
Moskova: 13 a.a. - Tass bildiri

yor: 

ltatya büyük elçisi M. Rosso 12 
haziranda Moskovaya gelmiştir: 

Parise yaklaşan Alman 
kuvvetleri geri sürüldü 
( Birinci ~ahifedc:n artan ) 

BiR İHATA AAREKETt 
Londra : 13 a. a. - İngiliz har

biye nezaretinin tebliği : 

tinde; 'dıraıf.tayf a : 13 -a.a.- İtalyan ban· 
uva tıı ~~ ~630 ton hacmiı:dc telce vapu· 

~Q\8 ' t akdenizde tuhtlarak Hayfa 
ttı 11:1na getirilmiş ve mürettebatı en· 

' bıralulmı~ olmasını İngiliz hukö.meti 

Sol cenahını şimal Normandie sa· 
hillerine dayamış bir :halde hareket 
eden fırkalarımızdan birisinin muva· 
salası, dabn cenuba inmiş bulunan Almaa 

Cdılmiştir. 

SOMALI HABEŞ AR.\SI 
"" tıbuti : 13 -a a - Havas bildi· #Ot • ' • 

\r8 F;ansıı Somalisi ile Habeşistan 
~il:~rı~aki hudud köprüleri tahrip C· 

.. , 1ftır. 

~tQı 8uradaki kıtaatın vaıifcleri mü· 
tııııh ltıcldir. İtalyanlar son Habtşistım 
btr ~rtbesi esnasında kendileriyle 
.ı •u ·r 1 -
~aıı ~- Ça ışmış o 'an zengin ruesa-
l'}' f\Las Hailu'yu i<fam eımişlerdir. 

y A. f HRACA T AMBARGO 
't;-1 ~lldr!l:. 13 a.a. - Hususi. kon· 
lırı8 nku ıçtimaında ltalya ıhraca· 
.aı~1;rnbarg0 koymayı karar altına 

ır. 

lı~itt:"dra: l3 a.a. _ . l!alyadaki .fn· 
ır/cş;t ~iinin himayesını ~~erıka 

.ı de\lletleri deruhte etmıştır. ll') ., 

Slrıct1 gı terede bulunan ltalyan teba· 
tı 1\ altıyüz kadar t•zeteci, diplo
hl~ı. kadın ve çocuk, lngiltereden ay· 
•ıqeakıardır. 

. Berne: 13 a.a. - lsviçre telgraf 
~lrısının bildirdiği:ıe göre, dün gice ' 
1 

1 
ino şehri saat 12,25 geçe alarm 

kttt• . . 
ı vermıştır. 

~~ Tulon: 13 a.a, - Dün saat 18,30 , 
~ }ulon mınbkasında alarm işareti , 
l:r1rniş ve hava dafi bataryaları ha· 

ttc geçmiştir. 
~ B~ alarma bir düşman tayyare.si 
lt~~ıyct vermiştir. Bu tayyare, alev· 

•çınde düşürülmüştür. 
İTAL YAN SAHiLLERi 

1iııi Roına: 13 a.a. - ftalyan hükfıme
l'~ ıı radyo ile neşrettiği bir tebliğde, 
?tıu~;ı ltalya yarım adasının ve_ İtalyan 
~~ . crnıckelerinin sahilleri değH fakat 
~ Ilı ~ 
tııllı· arrıanda Sicilya kanalı da mayn-

ıştir. 
a· . ta~ •taraflar vaporlara, Mesıra ho· 

tcq1~~dan geçmeleri tavsiye edilmek· 

nezdinde protesto etmege memur edil· 
miştir· lsviçrenin Londra elçisi, bu 
teşebbusle beraber, bu vaka netice· 
sinde hadi~ olan zarar ve ziyanın 
fazminini de taleb e,yliyecektir. 

Bağdatta haz1rlıklar 

Ba~dad : Hl - a. a. - Evvelki 
ak,am ışık söndurme tecrübeleri ya· 
pılmıştar. ,\1atbuat ve µropaganda 
muduru binba"ı Haşimi, 1rak ordusu· 
nuo ivi hir surette t:ılim görmüş ol• 
duğu~u va tehlike halinde memleke· 
ti mudafaaya hazır buluoduğanu söy
lemittir. 

Son haberler 

Madrid: 13: a.ar - Fransa büyük 
elçisi itimatnamesini general Franko
ya tevdi ederken söylediği bir nu
tukta, Fransa ve ispanya arasındaki 
müşterek şeref hislerini mevzubahset· 
miş ve bu hislerin iki memleket ara
sındaki dostluğun hakiki temellerini 
teşkil ettiğini söylemiştir. 

Büyük elçi nutkunu şu suretle bi
tirmiştir: 

Fransa ispanyada her vakit hü
küm sürmüş olan izzetinefis ve istik
lal hislerine pek ala vakıftır. Bu st· 
beble ispanya ile beraber , aralarında 
müşterek olan medenileştirme vezai· 
fini yine beraber takib edebileceQine 
mutmain bulunmaktadır. 

şiddetli bir Fransızlar 
mukabil taarruza geçtiler 
Londra: 13 (Radyo) - Fransız kuvvetleri Parise otuz: kilometre mesafe

de Oise nehri üzerinde şitdetli bir mukabil taarruza geçmişlerdir. 
Düşman bu taarruza mukavemet edememiş ve sekiz kilometro geri çe

kilmiştir. Fransız kıtalan iki kasabayı istirdat etmişlerdir. 
Taarruzun başladığı 10 mayısdan beri bu ilk büyük Fransız taarruzudur. 

Adisababa bombardıman edildi 
Londra: 13 (Radyo) - lngiliz hava kuvvetleri 

bombardıman etmişlerdir. Büyük bir benzin deposu ve 
tahrip edilmiştir. 

Mısır hududunda ilk 

bugün Adisababa'yı , 
mühimmat depoları 

çarpışma 
Londra: (Radyo) - İngiliz kuvvetleri ile ltalyan kuvvetleri arasında bu· 

gün ilk teması Mısır - Libya hududunda vukua gelmiştir. Bu şiddetli •mü· 
sademede iki İtalyan subayı altmış nefer ve on makineli tüfek esir edilmiştir. 
lngiliz kuvvetlerinin hiç bir zayiatı yoktur. 

kuvvetleri tarafından kesilmi~tir. Bıı 
fırkanın bir kısmı, diğer müttefik lu· 
talarla beraber faik kuvvetler tara• 
f ından pek muhtemel olarak ihata 
edilmiştir. 

Bu kıtaları denizyolu tile tahliye 
etmek kısmen muvaffak olmuştur. 
Bunlardan bir kısmının esir edilroi' 
bulunduklarından korkulmaktadır. 

Bu fırkadan geri kalan kısım ge
milere irkab edilnıi~ ve yeniden Fran 
:ııaya ihraç olunmuştur. 

P:ıris : 13 a. a. - Marsilya 
mıntıkasında gece yarısını 37 .dakika 
geçe bir olnrnı işareti verilmiş ve 
alarm saat 1.20 ~·c: kadar sUrmUş· 
tur • 

Londra: 13 (Royter) - Muhare· 
be denizden Argun'a kadar bütün 

1 şitdetiyle devam etmektedir. 
Şampanyada düşmanlar majino 

ile g-arp tarafını tutan kuvvetleri ayır
mak istemektedir. Fakat bu akın tev
kif edilmi~fir. 

Alman hatlan üzerinde 120 fırka 
asker vardır. Parisin 17 mil şimaline 
yaklaşan Almanlar temamen yukan 
sürülmüştür. 

Londra; 12 (Royter) - Haber 
verildiğine göre birçok ltalyan kıta· 
atı Almanyada bulunmaktadır. 

Ôyle anlaşılıyor ki bu kıtaat Al· 
manian takdir etmektedir. 

IHTIY AT KUVVETLER! 
Londra. 13 (Royter) - Müttefik

lerin ihtiyat kuvvetleri mühim strate· 
jik noktalar tutmuşlardır. 

Bugün yine yeni lngiliz kuvvetle
ri Fransız toprağına ayak basmıştır. 

MALTA BOMBARDIMANI '-----------------~;ıla~alta: 13 a.a. - Sah günü güneş 

Alınan bir habere göre. Fransız
ların Paris içinde harp etmiyecekleri 
ya şehrin dışında veyahut daha ce
nubunda çarpışılaca~ını, btı suretle bu 
güzel şehrin mahvolması önüne geçi
leceği bildirilmektedir. 

~ilııJ en Yapılan hava hücumu kur· 1 
~ v:1ıın resmi pilançosu 30 sivil ö-
r,t1tı· O sivil ve 7 asker yaralıdır. 
G~ 

1 
tayyare tarafından yapılan bu 

'lıha !tı J.snasında 2 düşman tayyaresi 
l' e ılrrıiştir. 

~ı g~ey~Üd etmiyen haberlere göre, 
1iltdııtı ıı~u hücum Alman ratıtlannın 1 

'UUaıı 1
1 

•le İtalyan pilo•lan tarafından 
~ ı an 1 %r. a man tayyareleriyle yapıl-

'ıtı ~<ıl ir . 
~ ilııırıa c. 1J a.a. - Dün Tobrok 
ı il Ver·ı Yapılan hava hücumu hakkın· 
\j11 t 1 en ı ~ -

••Uc llUlcmmim malumata gore, 
ıı t llrnu - - ı . Ilı il~~ Yapmış olan butun ngı· 
ü~tUr ateleri Mısırdaki üslerine dön· 

~ lrı~ili 
't tı:~ ~ t hava kuvvetlerinin geçen 

1tı llsavra .. . h-
). Cgtıa uzerınde yaptıkları u-
ttı"~i'ııı Çl~nda bir petrol deposunda 
G ~~ki arılınıştır. Yangın bir kaç 
hı~ oJ~rdan görünecek derecede 

Uştur. 

OUNON MÜH M MESELELERi KAR Ş 1S1 N DA 

1 • • 

iptidai şekilde 
Alıııanlnrm ortaya attığı bir rivayet de, İngil

tercde yeni bir harp sahası açacakları idi. Alman· 
lar, hukômct merkezini işgal etmek ve kış gelme-

den evvel 1ngiltcreye hakim olmak arzu-ıunda bu

lunduklarına ilan ettiler. Bu ne kadnr iptidai bir 

" bl"f bir savuruştur. Harp başladıktnn he· 
o " ' 
U a . sonra çıkan Alman erkanıbarbiyesinin men Ç J 

haftııhk mecmua ı Döç Vehr'in 1 knnunuevvcl 

1939 tarihli nusbasında şu sabrlnrı okumak ka· 

bildir : 
" Butun Junya ile alakası kesilmiş olsa bile 

• 

• 
--------------------------------
savurmalar 

İngiltere kendi menbalııriyle dayanmak için tanı 
on sekiz aylık ihtiyata mc.ıliktir ,, . On sekiz ay 

çok uzun bir müddettir. Du makale muharriri Al· 

manların denizaltı harbinden buyuk neticeler bek· 

leyen yanlış duşunuşlerini bozmak istiyordu. 
Hav:ı. harbi meselesine gelince : BugUne ka

dar geçirilmiş olt\n tecrUbelt>r lngiliz hava kuv

vetlerinin Alman tayyarclerinden Ustun olduğunu 
meydana koymuştur. İngiltcrenin istila olunacağı 
hakkındaki haberlerin gayesi, İngiltere topraklan 
değil, sadece panik serpmektir. 
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Sayfe: 4 

Sovyet - Lituan 
gerginliği var 

( Biriııci sahifeden artan ) 

beri emniyet işlerini tedvir ejen U· 

•um müdur B. Povilaitis de istifasını 
'\'ermiştir D•lailiye nczarctir c :şleri mu· 
vakkatan Başvekil bakacaktır. 

Bu de~işiklikler, Başvekilin Mos· 
ı.;-ovadan avdctı ni müteakip, dün gece 
yapılmıştır . 

Bu deA-işiklikler, Lituanyadaki 
So' yel Garnizonlarındalı:i bazı asker· 
lcrin kaldıtılmaıu hadiseleri ile alaka· 
dar olan Moskovanın izhar ettiği ar
zular ile alakadu bulunmaktadırlar. 

Bu tcdbiı lcr, ezcümle, halen 
Moskovada Lituanya hariciye nazırı 

B. Urbsys'in yapmakta olduğu mü· 
7akerelerin devam edilmesi için el· 
zem şutlın teşkil eyleme~ tedir. 
Lutuanya idaresi ·yüksek amirleri ari\· 
sında diter bazı mühim değişiklere 

daha intizar olunmaktadır. 
General Skueas, bundan bir sene 

evvel dahiliye naw lı~ına ta) in olun 
madan evvel, bir çok sene Moskova
da Lltuan) a ate~cmiliterlifini yapmış 
tı. 

Amerikan müttefiklere 
yeni yardımlar yaptı 

( Birinci s:ıhif eden artan ) 
Vaşington : 13 a. a. - Ayan 

meclisi stok halinde ordu elinde hı· '1 
tulan topların Amerika fabrikaları 

,- . BUGÜNKÜPROGRAM ,. . . 

TÜRKiYE RADYO olF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
C U M A 14 - 6 - 940 

12.30 

12.35 

Program, ve Memleket Saat 
Ayan 
A J A N S ve Meteoroloji 
Haberleri 
Müzik: Muhtelif şarkılar (Pi) 

Türkıc:ı. 

Fransanın Moskova'elçisi 
Moskova : 13 -a.a.- Ta•s bil

d·riyor · 
Frarısıı büyük elçisi M. Labonn• 

12 haziranda Moskovaya gelmiştir. 

Hollanda Hindistanınıo 
himaye edilmesi meselesi 

• 
dan aldı2ı husu~f bir babere göre, 
Hollaı da hindistanı makamları japoD· 
yaya verilen teminata rağmen lnıi 
!izlerin yardımını talep etmişlerdir 
iki bin lna-iliz askerinin şarki Cavada 
kan.ya çıkmış olduklara söylenmekte· 
dir. 

Bunların kampları Ntuavy köyün· 
dedir. 

1'2.50 
13.30/ 
14.00 .Mu:ıik: Karışık 1'1tızik (Pi.) Hollanda hindiılanı hülc umetinin 

Program ve memleket saat lngiliı kıtılarının Cavada bulunmtsı· 18 00 

18 05 
18.30 
19 10 

1..9.35 
19·'45 

20.00 
2030 
20 45 

2100 

nı gü::emcsine ratmcn, hadise, bir 
ayan ingiliı subayından ötrenilmiı•ir. 
Müıik:Senfonik Müzik (Pi.) --------""'--"----------
Müzik : Cazband (Pi.) 
Müzik Türk 

Okuyan: gemahat Ôzdınses 
Müzik : Zeybek Havaları 

Memleket saat ayarı, Ajans 
meteoroloji haberleri 
Müzik: Fasıl heyeti 
Konuşma 

Müzik Türk 
Okuyan : Mel~k Tokgöz 
Mtızık : Ha k Türküleri 
Muzaffer Fıratlı ve ( San 

21.10 
21 30 

Recep) 
Konuşma (Biblografya) 
Muzık : Küçük Orkestra 

(Şef: Necip Aşkın) 
22.30 Memleket saat ayan, Ajans 
habuleriı Ziraat, Esham - Tahvi•At 
Kambiyo - Nohut Boısası ( fiyat ) 
22.50 Müzik: Cazband (Pi) 
23,25/ 
'!3.30 
nış. 

Yarınki program, ve Kapa 

Suvare ASRi SiNEMA Suvaıe 

CINSl 

,, yerli 
Arpa 
Yulaf 

14 

Fraak ( Fransıı. ) 
Sterlin ( infiliz ) 
Dolar ( Amerika ) 
Frank ( isviçre ) 

ilan 
Çu <urova Harası 

dürlüğünden: 

tarafından imal edilmiş yeni toplarla 1 
degiştirilmesi hakkında B. Ruzvelt'in .am---• 
yaptığı tnlebi t:uvib etmiştir. 1 8,45 

DA 
BU AKŞAM 8,45 

1 - Müess~semiz:n bir 

ihtiyacı tulunan ikiyüz elli bİ~,' 
mazotun beher kılosu on beŞ ti 
tan ve on beş bin kilo benıirıİ11 ~ 
her kilosu otuz dört ku uş "e 
onbeş bio kilo gazın kilo~,f 
iki kuruş ve altı bin kilo va'f' /.. 

ğının kilosu nltmış kuruştan·~ 

olan (49500) lira bedeli mul>'ff 
ne il~ 1 l / 61 940 gününrltrı 1 ı 
ren yirmi gün müddetle kap• ı 
usuliyle eksiltmeğe çıkarılı:Jl1 _,t 

Nevyork : 13 a. a. - NeYyork-
1imes'e nazaran, elli hucum bombar· 
dımnn tayyarl'si daha. mUttefikl<"l'I! 
t~~lim edilmiştir. 

Muttefiklcre verilen hnrp malze· 
1 

meti fazlnsın:ı. ait tnf!tilat her ne kn- ı 
dar re'!men bildirilmcmişc;e de mut-
t~fik muhayn:ı komisyonunun altı ~r.Uz ı 
Lın tufenk, 800 top ve buyuk mıt

r:ıl ,·öz .. tokları, havnn topu ve obUo; ( 
sat~n aldıkları öğl'enilmiştir. 1 

Zayi askerlik ve~İkası 

Adana askerlik şubesindtn al 
dığun askrrlik vesikamı zayi ettim . 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını i an ederim 

Döşeme mahallesinde 
Nazım oğlu 318 dotum· 

lu Turhan Beogfi 
12041 

KARNE 

iki Emsa'siz Film Eirden 
-1-

M O R L E Y 
ın Yarat tıklan 

SUS KA 
-2-

ROBERT 

B A L D VV 1 N 

BRIAN DONLEVY FRAN:Es DRAKE 

Tarafından Temsil Edilen 

SAHTE ŞÖFÖR 
fE{ ' YAKINDA PEK YAKINDA 
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