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~ransız ordusu toplanıyor IKanada'da 

20 Haziran 940 Perşembe 

Alınan orduları birçok hilelerle 
fırsattan istifadeye çahşmakta 
llUUio Fransız milleti istiklôl için savaşta 

askeri 
büyük 

hazırlık 
------------ * -----------

Kanadanın bUtün insan 

Ve maddi kaynakları 
•eferber ediltyo, 

------------·------------'u~tordeuax : 19 (a. a.) - Fransız 
l llıtti d . d "l b" "tl'a • ra yo ıle neşre ı en ır 
dı~,11°1111 nıede, binlerce erkek ve ka
~~l d' l<'raıısanın şinınlinden cenuba 
l:ı ' ılın . 
lllıdir • esınin imkansız bulunduğunu 
"'-t ~ış Ve bu scbebten butun sivil • 
''l~ nlen bulunduklan yerlerde kal• 
ıl l'ıııı . . ı . 1 • 

Lorcn ve Alc;ac;'da da çarpışnıa· 
lar devam etmı.-kte ve burada kıtala· 
rımız du~manı şiddetle taciz eyle· 
mektedir. 

YAPILAN MUHAREBE HiLELERi 
Londra: 19 (Radyo) - Fransız 

başkumandanlığı bir tebliğ yaparak 
Alman kıtalarının beyaz bayrak çe· 
kerek iki ordu arasında mütareke ol
duğu kanaatını vermek istediklerini ve 
bu suretle ileri hareketleri harpsiz yap-

( Gerisi ik ine\ sahifede ) 

Ottnwa : 19 (n. a.) _ Kanada 
Bnşvekili B · King, harbin idam esi 
için kanada'da butun İnsanların ve 
malların seferber edilmesi bakkıoda 
hemen derhal parlamentoya bir ka· 
nun projesi tevdi edilecC"ğİni bildir• 
miştir. "" sıbhı ernr~tınışhr. aşe servıs e~ı 

tt ser\•ıdcr nİLam \'e emnı· 
&trv· 1 ' 

''~t .ı 15 eri temin olunmuş hulun· 
llı.ıır 

>! Ilord. 
"tt eaux : 19 (a. a.) - 18 Ha-
a~ akfnın tarihli Fransız tehligi: 

''ıı . 1retagnı:'dn ve Normnodic'de Al-

Almanların Uruguayda 
hükiimet yıkma hareketi 

\ı ı ~rle ,• . d . O 
1\ 'l Jışı evam edıyor. U<ma-

t l crj f . · ' 
tıı 11 ı: , ınu rC"zelerı Chcrbourg ve 'c \• Ch nrnıışlnrdır. 

~~tli atcaudun'Un ~cnubunda da şid 
Ç:ıl'r-, 

I" '''~nınlnr ol mu<11tnr. 
a .JUş ' 1 1Qda l lltnn, Orlenn-ı ile ne\·c:rs ara· 
l1:,İ,irıt 01re U?., riııde köprU başları 

Dıı l'l'ıtı\•affnk olmustur. 
l'l"J~kt~d·hıarı jur:ı'lnrn doğru ilc.-rle· \ 

ır. 

Geniş mikyasda tevkifat yapıldı 
MONTEVİDEO: 19(RADYO)-ORUGVAY'DA ALMANYA HESABINA 

ÇALIŞAN B R TEŞKiLAT MEVCUD OLDUGU VE BUNLARIN BiR DAR· 
BEi HÜ <Ü.\1ET HAZIRLADIKLARI ANLAŞILMIŞ TIR. GENiŞ MiKYASTA 
TEVKiF AT YAPILMIŞTIR. 

BU ŞEBEKE MENSUBLARININ BiNLERE BALIG OLDUGU SÔY
LEN~\1EKTEDIR. BUNLARIN TAf<AFDARLARl\JIN DA OLDUKÇA BİR YE
KUNA BALIG OLDWGU ANLAŞILMAKTADIR. 

4/man sulh şartları r----~~ 
< 

Şarki lngiltere 

Çok sanılıyor "" agır bombardıman edildi 

~~tlların mahiyeli, anca!< Fransız hpyel İni~ 
ıtıerin tayin ettiği yere vardığ;a zaman anlaşılacak 

~ n d 
•t1: .

0
r o : 18 ( Rndyo) - l\lnreşal 

l Londra : 18 {Roy ter) _ 
~ Alnı.an havd kuvvetlerı 
~· bu sabah ingiıterenfn 
l şark sahillerini bom-

bardıman etmişler-
'•tti~ın t:eldifiııc Alman ce\•nbı gel· 
' la · Hundn Fransız sulh mur:ıh 
~t~"•ııın İsimleri sorulmnkta ,.e nıU-
\t c "'U k 1 . . · t:<f ··• za ere erının ne zaman \ e 
I tt~it· b:ışlıyaca~ının nyrıcn bildiri-
6ııı ılave olunmaktadır. Bordo hu-
! l!tj p . t . 
'tıif rnnsız murnhhnı;l:ırını nyın 

vc Al b'ld" . ti h ~e nuınynya ı ırmış r. 
'"' "'York · 19 n .. - Nev-,·ork 1ıı··ıe~·· . • ... ..... • 
1li., 'rı ~lndrid muhabirinin itimnd 

1 ~ab ilıtnbnlnrd:ın nlnrak bildirdiği 
tjlli erlere göre, mih \·er memleket-
~,'<J! bulh şartlıırı halen Borden· 
-~... .ulunnn Ic:~nnyanın .Frıınsız 
l··•('tı d" k l . . B 

'it \tquer~cz1 ındcki huyu b~ldç~sı . · 
'.Xl"tl •ca yn dun gece ı ırmış· 

kt\!<f' llrın çok nğır oldu~u söylen
\ bir ır Pnkııt henU:ı: hu husustn 

L tar ·ı· \ • QOr<) sı at .)"oktur. 
ı~'ııtsj ~ : 19 (Havas) - Frnnsız 

\~l\dil to 
0

1 
snbnh Lebrun'un riynreti 

tt4tı. P nn011ş Almnn cevabını tet
ıı 1Ştir 
4ltı • 

·~' t~ ~11bnh 
51 \ •ıııd \'erilen Almnn Ce\"ahi 

ol· fıld.1: şnrlJnr yoktur. Bu notadan 
l'tt· ~•nn .. 

~ il 1 bıı gore, Fransız murahhas 
~lt ~uı~Şknrtları I fitler ve Mussoli-
lt tt nt t l l' .Ynp ıi;ı zamnn :m ıya-

l( Otıdrll • 
\ ıq.ı bt · l9 (Royter) - Alman 

.. rıu;: ı 
~ıt... lldy0 ırın Cim değilse de Al-

1114 sunu 
ı.ı il ,... n neşriyatından anfo

ı -ı ı oOre 'l 
'lt ~ ~ 11 rnnnva Fransanın tq• rllrt51 • ' 1

1', ;: teslim olmasını iste-

Alman - Bulgar kültür an
f aşması dün imza edildi 

Sofya : 19 (Radyo) - Almanya 
ile Buigaristan arasında ktiltür anlaş 
mesı bugün imzalanmıştır. 

dir Bombardıman neti
cesinde ·11 kişi Ölm~ş ve 
14 kişide yaraıanmışhr. 
Bu hücum esnasında Ye
di düşman tayyares; dU
şUrülmUştür. .. ._.__..__....,....,....,..._...._...._.._...._...._,.. 

ıtalya ce upta 
içinde çenber 

İtalyan deniz kuvvetleri erimekte 

Şarki Avrupada 
Alman harekatı 

B t· 19 (Radyo) - iyi bir kayeru . _ k. 
nakdan alınan malfımata gore, şar ·ı 
Prusyada, Lit\ ar.ya lıududuııda ".i
manlar mühim miktarda kıtaat tahş•d 

etmektedir. 

B k'in Romadan ayrılma-
e d 0 l · sına müsade e ı mıyor 

Londra : 19 (Royte~) - l<;tefani 
. bildirdiğıne gore Romada aıansının . . 

. t eımekte olan Ldııslan eskı 
ıkame b k" L d . . n·, 7 uı Ray e ·ın on raya harıcıye • 

. e hükümct makamatı tarafın 
"ı•mes n . 

1
• 6 ~ ade edilmemış ır. aan mas 

Malta: 19 a.a. - ltalya ile harbin 
haşlamasındanberi geçen ilk hafta 
zarfındaki tayyare hücumları neticesin· 
de, onu kadın ve dokuzu çocuk ol
mak üzere 31 sivil Ölmüş ve 41 sivıl 

1 
ağır surette yaralıınmıştır. 

. . Bcrut: 19 (Rndyo) - Bugün f n
gılız tayyareleri Ak..icrıizde bir İtalyan 
tahtelbahiri batırmışlardır. 

Bu batırılan yedinci İtalyan deniz 
altı gemisidir. 

Bütün Anıerikalılarırı 
askerlik talimi meselesi 

Nevyork : 19 (Rad, o) - Ruz
velt 18 yaşına basan bütün Amerika 
lıların kamplarda asrerlik ıalımi gör

mesini kongreye teklif etmiştir . 

~\lccburi hizmet, yalnız Kanada 

i~in muteber olacak ve deniz aşın 
hızmetler gönullu csa~ı ile idare edil
mekte devnrn eyliyecektir. 

Ottnwa : Hl ( a . a. ) - Kanada 
Başvekili King. Kanada st feri kuy. 
\'etlerine OJC'n~up ilk kıtaların lzlan• 
daya ihraç edilmiş olJugunu K3nııda 
parlamentosuna bildirimiştir . 

B. King. Kanaıl3nın, nbkeri mil• 
dnf:ıa kuvvetini ' şirnııl mıntakasın
daki Fransız mu~temlekelt'rine tt'şmil 
eylemekte olduğunu da haber ver· 
miştir. 

- ılıtılt17a 

Büyük Millet Meclisinde 
dün yopılan konuşm•lar 

Ankarcı: 19 (HusL si m..ı.ıhabirimiz
den) - Büyük Millet Meclisi bugün 
toplanarak, lıakemlcı kanunu tadilatı 
Ye hususi muhasebe memurları teka
üdleri ve belediye kanıınıına ait layi· 
halar müzakere edılmistir., M . 

_ ~clis bundan sonra çcırşanba 
gunlerı olmak üzere haftada bir top· 
!anacaktır. 

------------
Çiftçimiz şikayet ediyor 

. • !oprc.k Ofisin bir ınUddet(enberi 
çlftçıleı·inıizrlen nrpn ve vul:ıf alma· 
ğn bn~lndıJ;ını .)'nzınıştık. ~ 

• J lnber nldıgımıza göre, filhnkilca 
Ofıs nıllbay:ı:ıyn dev[lm etmektedir 
Fı.ka ( çiftçi mUb:ıy:ıl\ işinin nğırlığın: 
dan, intiz:ımsı?.lığından şikaJ·et edi
·'·.o~. Söylendigine göre; mUbnyna teş• 
kılatı çok Za•·ıf \'c noks., il ..; ... nnıış. eı• 

gUn nlıonn mal miktarı nrzedilen mik~ 
la~n ~nnznran hiç mesnbesind<! İmiş . 
Hatta depo olarak hazırlanan bir kaç 
nıağaznnın bir iki çiftç;nin malını bi
le alm:ıgn kafi gclmiyeceği iddia edil
mclttedir. 

. . SözUne İnıındıgımız bir knç çift
çınm:den duyduğumuz hu şika\'ete 
sUtunlarımızdn yer verınek b - . 
. . mec urıye-

tını duyduk. . 

Eğer Ofis hakikaten çiftçinin ma
lını :ılm:ığn karar verıniş bulurıuvor
":l bunu geniş ve munfoznm b" -t 
k"l.ı: 1 • • ır eş-

ı ~t n yaı:mnlıdır. Çiftçi o;ıkışık bir 
vnzıyettedır. Para,·a ihti ... ·ncı \•nrd ,... t . . - ..; .. ır. 

~a ış ıçın Ofise getirdiği malı gUn-
lt:rce kamyon veva nrab., u · 1 

- .. zerınue bekletemiyeceği de aşikardır. 
Ofisin buna sür'atle b ir L 

ı Çtı l' Q acağından eminiz. 
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Saaife 2 

Atletizm faaliyeti 

ŞEHIRLERARASI 
MÜSABAKALARI 

Pazar günü Şehir Stadyomunda 
Eskişehir, lçel ve Seyhan atletlerinin 
iştirakiyle üç şehir arası atletizm mü· 
sabakalan yapılacaktır. 

Hatay bölgc;i atletleri de bu mü
sabakalara iştirak etmek üzere da· 
vet edilmişlerdir. 

Yoksul Çocuklarımızın 
sünnet düğünü hazırlığı 

C. il. Pal"tisi K3rasoku ocağı 
tarafından fakir ve yok!'!ul çocuklal" 
menfaatine Seyhan Pal"kında 1 Tem· 
muzda yapılacak olan bU.} Uk aUnnet 
<lugunu için yapılan bazırlıklal" hara· 
retle devam etmektedir. Şimdiye ka· 
dar 100 fak il" çc.>cu~un k Unyesi alın· 

!Dıştır. 

. Yakalanan esrarcı 
Ant.:bli Suleyman oğlu İbrahim 

Urta~ adında bir :ımelc bir miktar 
esrarla ~·aHılanarak adliyeye ~evk 
edilmi-l'tir. 

Fransız ordusu toplanıyor 
( Birinci sahifeden artan ) 

mağ'a çalışdıklarını bildirmiştir. 

Fransız başkumandanlığı harbin 
bitmediğini ve bu şekli hilelere fran
-sız kıtalarının aldanmaması ve bütün 
kuvvet ve mukavemetleriyle harbe de
vam lüzumunu ilave etmiştir. 

Nevyork: 19 (Radyo) - Nevyork 
Taymisin yazdığına göre, bütün Fran
sız donanması cüzütamları dün akşam 
Fransız limanlarından ayrılmışlardır. 

Bütün Fransız hava filoları da Af· 
rikaya geçmiştir. 

Londra: 19 (Royter) - lngiliz ve 
Fransız donanması harbin sonuna ka
dar teşrikimesai etmiş bir halde düş· 
manla çarpışacaktır. 

Londr:ı : 19 (Royter) - Fraımz 

ordusu toplanmaktadır. Fransı:rlar, 

fabrikalardan _yeni çıkmış butiln hu· 
cum arabalarını, tanklarını , ~uval 

nehri önUııe yığmışlaı· ve geçitleri 
tu tmuşlnrdır. 

Fransa. Alman,ya'nm mUtarekc 
şutlarını k:ıbul etmediği tnkdirde 
Fransız C'lrdusu bu nehı:in örıUnde l>ir 
mudafaa hattı yapnrnk mukavemete 
dev:ım edecek ve Almanların Bordo 
U:ı:erinc olan lıucumlarını önleme~c 

çalışnc aktır. 

Akdeııizdc buyuk muhnrebc:lcrin 
cereyan etmesi bir glln ve hatta saat 
mesele idir. 

Türksö1:i ~o 

Adanada yakalanan casus 
beş seneye mahkum oldu 

,Muhtemel tehli~ 
ye karşı hazırlı 

Devletçe gizli kalması lazımgelen 
bazı esrarı yabancı bir devletin istih · 
barat amirliğine ifşa ederek Türkiye 
aleyhine casusluk yapmaktan suçlu 
ve mevkuf bulunan Mehmet Reşat 

Feyyaz hakkında şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde uzun zamandanberi de-
vam etmekte olan duruşma evvelki 
gün nihayete ermiştir. 

Bu casusluk suçu ile memleketi
ne ve milletine hiyanet yapmış oldu
ğu toplanan delillerle sabit görülen 
Abdurrahim oğlu 325 doğumlu Meh-
met Reşad Feyyaz, ağırceza mahke· 
mesinin verdiği kararla beş sene ha· 
pis yatacak ve bir sene de polisce 
göz nezareti altında bulundurulacak· 
tır. 

Suçlu aslen Akovalıdır. Şehrimiz· 
de Şabaniye mahallesinde oturmaktay 
dı. Askeri tıbbiyenin üçüncü sınıfın

dan hastalığı sebebiyle ihraç edilen 
M. R. Feyyaz bilahare mülki tıbbiye

ye girmiş, fakat burayı da ikmal et
meden terk etmişti. 

l\1efsuh ahali fırknsının mUrcvvi· 
ci efkarı " Ahali ,, go.zete:.inin mes'ul 
mudurlugunu deruht~ ettiği sıralarda 

da rt'jim aleyhine bir takım yazılar 

yazmış, mevkuf bulunduğu esnada 
neşredilen :n:JO snyılı af kanunundan 
istilnde t'tmişti. Bundan bo.~ke. karde· 
şi İhsan Akıocı'yı yabancı bir n.t'm
lt·kete firara teşvikten ve hapishanede 
gardiyanlara hakarette bnlunmaktan 1 
da. tahtı muhakem~ye alınmıştı. 

Arpa, yulaf mübayaası 

, Toprak ofis;nin düne kadar yap 

tığı miibayaa miktarı 450,000 kiloyu 

bulmuştur. Alınan a rpa ve yulaflar es· 

ki istasyonda depo edılınektedi. 

Arpa en az 2 kuruş 84 santim, 

en çok 3 kuruş 25 santım üıeıinden 

alınmııktadır yulaf iç n tesbi t edilmiş 
bulunan fıııt en az 3 ku · uş 65 sarıtiın 

en çok 4 kuruş 25 ~antim Jir. 
Bu işler üzerinde vilayet makamı 

çiftçiler birlığ"i ve ziraa: odası, layık 

olduğu a laka ve dıkkatle meşğul bu· 

lunmaktadırlar müstahsil memnudur. 
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ŞAYANI DİKKAT BİR 

• 

oUriUN MEVZUU -, 
----

Mülakatı yapan 

d a • 

da sebze bahçeleri ve bostnnlnr ,·:ır· 

dır. Şehirde pek çok mUze ve tiyatro 
salonlnn mevcuttur. 

Broşürlerden lstif•cfe 
ediniz ;_ 

Şehrimizde hususi ve resııt1 )I' 
seeelcrle bir çok vat.andıışl:ır,, ~ 
runma siperleri kazdırmağ• ~. 
•aışlardır. Bu korunma siperi~,. 
kın.ta şehrimiz seferberlik da· Jel ef' 
dtırlUiU tııraf ından daha e<tfle -;' 
leı·• ve mUes.;esclere dagıtılaO fi 
fUl"lr.:rde etraflı malt1mat ıne\"cO I 

Dunyanın geçirmekte old~~ 
·ı 1 . h . . . gli• 2n. gUn erın e emmıyetını t 

alarak Yai:aodıışlarımızın her ~ 
tedbirleri slir'at ve dikkatle 
etmderiai tavsiye ederiz. 

Yaz saatleri tatbik'' 

il. 
Res ni devairde buğundeO ;< 

rea yaz saatlerinin t ıtbikine 1 
1 

cakhr. 1\'lcmurl:ır !Hı.at 7 detJ ./.. 
kadar mesai _ya pacaklarında:,,ı 
den sonn daireler kapalı bııl t 

tır. _/ 

oN 
CEVAf 

Bunun için. İtalyan şehirlt'riy le 
ayrı ayrı meşgul olmak foidesi:ı: olım
yacaktır. BugUn Xapoliyi ele a~ı.)'O· 

ruz Burası. körfez içinde, guzel bir 

tnbiat ort:ısındn VezUv yanarclllğ ı- . 
nın yedi mil kadar gnrbin<le yer al-

ltarnfı daha zariftir. '13Uy ijk oteller, 
[ mUkcllef villnlnr vnrdıl". Jl\apolidc 

Bilhnssa Sanknrlo operası meş· 
hurdur. Bu_yuk kilise t2i2 den kal· 
madır. bura'ı t' kiden Yunanlıla-

rın idi. V c buraya yeni şehir mnr.n· 

sına gelen Neapolis derlerdi. B" ~e
hir Napol.Yonun idaresinı;: geçmişti. 

mıştır. Napoliyc çok scyynh gelir . 
Civnrındnki Jschin ve Kapri <lnğlnrı • 
pek şirindir. Şehir geniş bir nnıfitca{r 
şeklindedir. 

Nnpolidc tarihi eserler çoktur. 

Bilhac;sn hapishanesi dikknte şnyt\n

dır. Şehir t rihi kili:ıclcr, bioalar ve 

fobrikalarlo. doludul". Nnpolinin garb 

son asırdn ntıfus çok artmış, fakir 

mnhallelcr ndeta cinnyet yuvası hali· 

ne gelmiş , 1884 de mUılhiş bir kolera. 
ile binlerce :ıayiat VC!rilmiştir. Şimdi 

modern mnhallder kurulmuştur. Nn
poli<le şimdi bir milyon nUfus vardır. 

İpekli , pamuklu, ,yUnlU kumaşlar

la, cam, mercan, eldiven, tutun. Z:!y

tin, ı;abun, lih•anta, ecza gibi çeşitli 

endUstri mUes'\eselt:ri vardır. Civ:ınn · 

Napoli bir asır kndar Ko.morra deni

len meşhur haydı.ıtların dinde titre

miştir. ilu çete HH2 de dağıtılmıştır. 

1 talyanın harbe giri şi dolayısiylc 

hugUn Nnpolide hiç şubhcs iz ki bu· 

yuk bir endişe mevcuttur. 
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ot he'Yl radikal sosyalistlerdir, yahut 
Yneı ·1 ı 11~ııd .ırıı el komunistlerdir. Bun ar 

'·' •l, ·1ır :• bn b ~Uştcrek olan şey, ı ı· 
tııQj llrbın bazı mali_yecilcr zUm· 
'4llı\ ~c mahdut kafalı siyasilerin 
1 

1
e>11ld 

~ll'd· an dogan bir cUrUm olduğu 
~•c ~ •r. Mademki bu mahdut po 
\~"•I; llr rnuhalef eti açıkça önlemiy• 
tl1111:k olamıyorlar, beşinci ~ol 

\ 111 dUsturu ile onu hiyanctle ıt· 
~tE t~trtıcktedirlcr. Bu suretle mu· 

Türlcsiizü 

Amerikadan müttefikle
• • • re 

S•llife 3 

Cebelüttar k ve İngilizler 
Madrid: 19 a.a. - Alcezira"dan 

haber alındığ'ına göre, Lalinea - daki 
lngiliz konsolosu oradaki İngiliz taba-

t IQ b"I 1, gayri meşru imhasıftı- 1 • 

ile ~hl&k bakıoundan-kaydi _vicda• I 
~ b· agı, olnııyan bir zUmrenso, bo· 

geliyor yırmı 
~-------------------

gemı 
F ordla bir anlaşma yapıldı : evv'elki sipariş-

sını 48 saat zarfında Cebelüttankt.a 
hazır bulunmağa davet etmiştir. 

ır . • 
.. 

11l~aniyetc vatani bir zaruret 
Costerrıı • d" l) csı ır. 

cc~ı Uşınanlarımız bu h,arbi kay be· 
tıı .c~dir • Bu da beşinci kolları ol• 

ıcd, •çıl'\ de~il, fak at ahlakı bozuk, 
dıı~ 11'~z, zeki ol nııyan politikacıları 

C>U ı · kl 
"'• ÇU Çın olacaktır. Kaybedece 'r· 
b'-scı~ııku askeri teşkilAtları fena, 
~ kuınarıda heyetleri bazan had· 

<lt 'ş11l1dır. N'ihavet kaybedecekler-
' çunku w •••• • l ga ,·esi teçhizat san ayn ıçın St • w ı 

ti,. r.1 anlaşılır, fakat kendi öz mil· 
"'i 1. . 

Qıj ı Çın anlnşılmaz bir harbe s1• 

~c11t erdir. Alman milleti mu:zaffer 
~ t tır. Çunku bu harbin bu bay

i 
4

."afından tahmil edilmiş olduğu· 
l'ıce ·· 1~ i.,·d· anlamıştır. Çunku stratqı· 
.. ı ır 

4 - ~ k .. 
~t A ou suale cevap verme ıçın 

'lı, ... 1100
roc doktrinine döneceğim. 

•ıı.a ı. 1 1ı· t " uır eşik devletlerinin teç ı-
. ~·to~r k . 
'~o 6 llnıını mUnnkasa etme ıst~· k "tını ) 
'tııdi • · Bu <ln beııİ alakadar etmez. 
tııı ll\ı, trıenılcketimi tt·çhiz etmek 

t,, Çalı.,.. k d .. u 
~'lı. ·r •~•a mecburiyetin c ı;or yo· 
lls"\i fltbikntın hakiki imkanlarıyla, 

llı.ı "tı gc\'ezeliklcri çok iyi bilirim. 
'tl~• "tl\ l'' k U· .. "rış:1J ~ bu mevzun mUtc:ı. •1 m 
~r. a,. bann biraz gUlUnç görUnUr• 

~ . 
- Bı1yuk nuktarda t" yyare v., 

P ınnlzcme:ıi verılmck hususundaki 

trikan mudahalesi bu harbin sonu

dc~iştiremez. Sebeplerini söylemi· 1 

lu~um yoktur. Ynk':ılnr sizi ikna 
<:ektir. 

'il'() - Britnnya impar:ı.torlugunu 
~ıhtıııc suruklemek, Almnn\'3l11U ta· 
t "'tı"u de~i ldi. bilakis İngiltere ve 
-~9 . ·ı . ~ n tarafından sebebıyet verı mış 
~~bu harp patlak vermeden. 1ogi-

Ukrtınctinc teklifler ynpbm. 

~&unlara, Büyük Britanya'ya impa· 
tlul\. . . t • . • h• 6Un mevcudiyetını emın ıçın 

~ b ırı Yardımını bile t;;:klif et im. Har· 
· aşlangıcında lngiltere'de hiç kimse 

arı11a . b' .. 1-ikıt. ımparatorlugunun ır o um 
İd ~1nden kurtulması lazım olduğu· 

(i. dıaya cesaret etmemişti. Fakat 
I~ h~k . . . 

•ııaı u umetinin nefret ettığ ı . nas-
llıtk ~o~yalistliği Almanyada ımha 
~ r •çın bu harbin istenildiği açık· 
~~:'ileniyordu. Ancak, bu işin ta
~. !u iınkansız gözükmeye başla
~ b~ lınan milletinin dahili işlerine 
' lltrjı, t• ' b 

ı. ildah te ıne yapılmak istenen u 
~i~ıe a.e teşebbüsüne bütün kuvvet· 

(IJ ttıukavcmet etmek kararında ol· 
anlaş ld . 1. . ~f 1 ığı, yanı harp ma um ın-

•rıı ald 
~ lldra ığı zamandır ki. birdenbire 

t1:~ ~~tsılınaya ve Amerikaya göz 
l\}'a t rıtanya imparatorluğunun Al· 

'" ~.~ 'ttıııııye ~rafından tehdit edildiği söy· 
Jc P' 81.1 h aşlanmıştır. 

'~ d arpte lıazı şeylerin imha cdi
i ıı i~in °~tudur. Kirli şahsi menfaat 

~" ııy tnily 1 • 
. e lıa on arca ınsanı kurban et-~ il' ıır k . . 
e1; 1~ .'~asi apıtalıst zümre, bu zümre 
t~/ ~;11tlce ~:Y.kleri imha edileceklerdir. 
0 ~( İİI} cleıv ıınha biz alınanlar tara· 
-e ı1 ~,. G•I kend· - . . r "I\ y ' ı oz mılletlerı tara-
fı~~ )...._ ~ılacaktır. 

i ırı errnud 
l:ı ~ A.rn . es veya Bahma ada· P' il} "•Ctık . 

ita eltl. B -aya ılhakını münakaşa 
d<ıt et u ntcsele Almanyayı hiç 

tlıez B . d • 
· enı e 1akayt bırakır 

lerden ba~ka 6000 tayyare daha hazırlanıyor 
Vaşington : 18 (Radyo) - lngil

tere hükümeti ile Ford müesseseleri 
arasında bir mukavele imzalanmıştır. 

Bu mukaveleye nazaran Ford fabri

kaları şimdiye ka::tar yapılmış olan 

siparişlerden başka, kanunsaniye ka· 

dar İngiliz hükumetine 6000 tayyare 
daha vermeyi taahhüt etmektedir. 

VaşinJton : 19 -a.a.- Bahriye 
nezaretinin bildirdiğ;ne göre inşası 

hemen hemen bitmiş olan 10 torpido 

ve 10 denizatı arayıcı gemi"i Fransız 

İngiliz satırı alm ı kamisyonunun em

rine veriştir. Amerika birleşık dev· 

letleıi bahriyesi buniarın yerine ken

disi için daha yeni model gemiler 
tezgaha koyacaktır. 

Alacaklarını nasıl ödetecekleri hakkın 
daki karar da yalnız birleşik devletle
re aittir. Her halde bu adalar kurtul· 
mıyacaklardır. Biraz beklenilsin. ola· 
bilir ki bu harp esnasında alacakları 
daha fazlalaşabilir. Bu suretle bir gün 
bütün bu şeyler başka bir şekilde gö
zükebilirler. 

8 - Denizlerin serbestisini iste
ditimiz zaman, kayıtsız ve kontrolsüz 
olarak bahri yollaıırı gayri muharip· 
ler tarafından serbestçe kullanılması 
hakkını kaydediyoruz. Bütün insaniye-] 
te böyle kontrolü bir beynelmilel hak 
gibi tahmil etmek gururu - derin bir 
surettt kaniim - tarihi ve kat'i sonu
nu bulacaktır. 

9 - Akdenizde, Almanyanın ne 
arazi ve ne de siyasi emelleri vardır. 
Esasrn Alman millet ve hükümeti her 
hangi bir şeye kanşmış veya herhan· 
gi bir yere m:idahale etmekle ne mu· 
vazzaftırlar ne de böyle bir hakka 
maliktirler. 

Cıhanın her kıtasmda, laııhi, si· 
yasi ve ıktisadi bakımlardan hayat 
sahası ismi veı ilebılecek olan muay· 
yen toprak iizerindc müm.kaşa gö
türmez hakları olan devletler vardır. 
Bazı milleller başlarında lngiltere ve 
Fransa olmak üzere bütün cihanda 

Amerikan 
donanması 

Büyük deniz kuvveti 
yüzde yetmiş artacak 
Vaşington: 18 (Radyo) -Amiıal 

Starck bir kanun projesi ıle donan-
manın takviyesi için hükumetten dört 
milyar dolarlılc tahsisat istenecekt:r. 
Bu para ile yapılacak yeni harp ge· 
milerinön adedı iki yüzdür bu miktar 
Amerikan donanmasını bu,!!"ünküne 
nazaran yüzde yetmiş nisbetinde art 
tıracak ve dünyanın en muazzam de 
niz kuvveti tıalıne koyacaktır. 

Yeni projede yapılması kararlaş· 
tırılan gemiler arasında 8 ldne 45 bin 
tonluk zırhlı • vardır. 

hususi menfa&tleri olduğunu beyan 
ederlerse, bu, zamanla genç milletler 
için tahammül edilmtz bir cihan im
paratorluğu iddiasıdır. 

Böyle bir idbia, hütün siyasi ve 
bilhassa arı üzerindeki aske .. i vakı
aların bu namı~ ani -tşmamazhğına is· 
t·nat e:ier. Mesela ·Almanya, hayat 
sııh .ısına b ı şka bir devletin müdaha
lesine müsaade etmiyccektır. 

Buna mukabil nyni Almanya. ha 
ya ti menfaatleı i haricindeki ve daha 
çok başka milletleri alakadar eden 
şey/erle de meşgul olmar. 1ngiliz hu 
dudıınun Rhinde başladı~ını iddi i eden 
bir İngiliz naıırının hali, bize taham
mül edilemez bir tarzda mağrur ve 
ahmak gfüfıkür. Bu Alman hududunun 
meseli Amazonda, M•sisipı'de veya 
Sarınehirde olduğunu söyliyen bir 
Alman beyanatı kadar tahammül edile 
mez tarzda mağrur ve ahmaktır. 

Rhenan ie hududu meselesine ge
lince, onu şimdi İngiliz nazırlarının 
bile bundan sonra böl le çoP;rafya 
hata:;ına düşmiyecekleri bir tarzda 
kati olarak halledC:'ceğiz. 

lO - ~nlhun hedcfı. sulhun ye
niden tesisinden başka bir şey de· 
ğildir çünkü fngiltere ve Fransaya 
harp illin eden Almanya değildir fa-

.i .. J;it .. ?e]3jf(.ij 
Londra: 19 (Royter) - Alman 

polis nazın Himler Parise geldi. 

* Lo;'ldra: _19 (Royter) - lngiliz tay-
yarelerı bugun Almanyanın muhtelif 
şehirlerini bombardıman etti. Bren'e 
250 bomba atıldı, büyük yangınlar çı· 
karıldı. 

Essen, Fr:mfort, Duseldorf, Ham· 
burg şehirl~ri bombardıman edilmiştir. 
D. N. 8. aıansının haber verdiğine 
göre Dusseldorf'ta Alman polis şefi 
atılan bombalardan ölmüştür. 

* 
Londra 19 (Royter) - Birçok 

Fransız kıtaatı lng-iltereye geçmekte· 
dir. lngiliz halkı ve askerleri bu silah 
arkadaşlarını hararetle karşılıyor. 

kat lngiltere ve Fransa gülünç ba
hanelerle A'manya aleyhine bu harbi 
tahrik etmişlerdir. 

Bununla beraber bu sulh büyük 
mılletlcrın hayati menfaatlerine ehem. 
miret verilmediki takdirde sulh ha· 
linin hiç bir zaman idame edilmiye
ceği mülahaz..ı~ ına istinat edecektir. 

V crsailles muahedesinden ş'ddetli 
bir muahedenin Versaillesden iyi ola 
bileceğini ancak bir koyun kafası ta· 
snvvur edebilir. 

Bence sulhun esaslı hedefi mfl· 
!etleri birbirine katmaktan ve dahili 
ve .iktisa.di_ siyac;etıcki iktidarsılığın 
nelıcelerını harplerle örtmek istiyen 
beynelmilel zürnrenin imhasıdır. 

Bununla beraber yalınız anlaşma 
!arla bu hedefe vasıl olunamıyacağı-
nı anlıyorum. Ru hedefe milletlerin 
kendi şuurlariyle varılacaktır. 

Bütün istiyerek yapılan gürültü
lere, mı:letleri rahatım etmek teşeb-
bü~lerine, bütün hurafelt'te ve feci 
propagandalara beşinci kola, rahibe 
paraşütçülere ve saireye rağmen bu 
şuura maıııyoı um. 
•. İn~iltere ve Fransanın askeri mağ 
lubıyctı hu memleketlerde milletlerin 

, b~ şuurunu dogurabilirse, o zaman, 
durıyanın uzak istikbııline nisbetle 
harp fedakarlı~ı bugün gözütülügü ka 
dar boş olınıyııca,...ı ır. ,, 

OONON M 0 H 1 M MESELELERi K ARŞ 1 S 1 N DA 

' • • . _______ ,, 
/ngilf erenin azimle devamı 
L dradan·verilen malün:ata göıe dün akşam 

on " I ç - ' ld k nlal asındı başvel<ı B. orçı en sonra a vam a • ' . . 
- lan ı>arlenıento azalarının hepsı memleketın 

S07. a . d b. b' l'k r e kadar tıı:ırbe devam nmın e tam ır ıı ı 73 
er b - tı· · 1 d ' 

h 1. d .. bulunduğunu te .ıı uz e ırmış er ır. 
a ın " ı · · L S · ıh J · paıtisinin parlamento ıderı B. ee mı 

şçı d . d . ı· ,, a kadar devam e eceğız., emış ır. sonun . _ - · b 
Liberal lider PcrC}· ha.rı ı.s '' bu tun mı ilet aş· 

k ·ı·n arkasındadır,, demıştır. 
ve ı ı b -

Nihayet söz alan Lloyd geo~ge perşem c gu · 
" , kamarasının gizli celsesındc yapılacak ve 

nu a"am 1 • • h 
h anavatanın müdafaaı;ı mcse esme ın ısar bil assa 

edecek müz \kerelerin genişletilerek Çeırbetlaynin 
ileri sürdüğü meseleleri de ıhtiva eylemesini iste
miş ve demişlir ki : 

Eğer tatmin edici cevaplar alırsak b'r insan 
için mümkün her şeyin yapılmakta olduğu hakkın 
da memleketi temin edeceğız. 

B. Çörçil buna cevaben gizli ce!scdeki müza· 

kerelerin esas mcvzuunu anavatan müd~faası teş
kıl eylediğin i fakat böyle bir müzakere esnasında 
di~er herhangi meselenin de bahis mevzuu oluna· 
bileceğini tekrar etmiştir. 
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TORKİYE RADYO ofF0Z1YON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSl.J 

ANKARA RADYOSU 

Per şen be 20 - 6 - 940 

!'l.30 Program, ve memleKet 
Saat ayarı 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha 
berlui 

12.50 Müzik 
Okuyan: Muzaffer İlk Ar 

13.30-14.00 Müzik Karışık hafif müzik 
( Pi. ) 

18.00 Program, ve memleket sa-

18.05 
18.30 

19.10 
19.45 

20.00 

20.30 
20.45 

20J5 

21.10 
21.30 

at ayarı 
Müzik: Operet'ler (Pi·) 
Müzik: Radyo Caz orkest· 
rası (Şef: f brahim Ôzgür 
Soprano Bedriye Tüzün'ün 
iştirak ile 
Müzik: Fasıl Heyeti 
Memleket saat ayan, A 
jans ve Meteoroloji ha-
berleri 
Müzık: 

Okuyan: Mahmud Karın
daş 

Konuşma 

Müzik: Halk türküleri (Sa
n Recep) 
M'.izik: 
O~uyan: Safiye Tokay 
Konuşma (sıhhat saat) 
Müzik: Radyo orkcstı a!'ı 

(Şef: H. Ferid Alna ı ) L. 

Türksözü 

Türk-Romen tica- Letonya - Litvanya 
ret müzakereleri m e s e 1 e l e r i 

'fOll~~I 
Dünabur, mital, Goldingen, ~hl 
Talsen, Rezekne ve Loudsen 
ri de işgal edilmiştir. ·rt'batı 

işgal kuvvetleri ile ı 1 ~u . 
için, hukı'.imet, sabık ge~elıiY'se 
başkanı general Hartmanıs şkil e ·-

İstanbul : rn (Hususi muhabiri· 
mizden) - Bukreşte, Romanya hukti· 
metiyle ticari mUzakereler yapmakta 

olan heyetimizden gelen haberlere göre, 1 
Romanya huktimeti ay sonuna kadar 
teslim edilmek ~nrtiyle bir partide 
memleketimizden 1150 ton yapak ve 
600 ton tiftik almak iste~il:ıini bildir· 
mi ştir. 

Ankaradan gelen :ı;fandardiza~· 

;,·on muduru Faruk dun tuccarlarla 

ticar~t odasında bu yolda görllşmUş· 1 
tur. 

Yarın sabah Galatada Ômerabid 
hanındaki tiftik ve yapağı birliğinde 

standardizasyon müdürünün reisliğin· 

de bir toplantı daha yapılarak Roman· 
yaya gönderilecek mallar ihracatçı'ar 

arasında taksim edilecektir. 
Yalnız bir kilo tirtik vermek isti

yen bir tüccar ayni zamanda iki kilo 
da yap )k vermeğe mecbur tutulacak· 
tır. Böylelikle elinde yapak bulunmı· 

yan tiftik tüccarı malları satmak için 
piyasadan yapak almağa mecbur ola
cak, yapak· fiyatları da yükselecektir. 

ı Mallar Ticaret Vekaletinin tesbit et· 
tiği fiyatlardan satılacaktır. 

Romanyalılar bu maJları şehri· 

mizde muayene ederek teslim alacak
lardır. Bu partinin arkasından yeni 
siparişler verileceği anlaşılmaktadır. 

Sovyetler dün daha 
altı şehir işgaletti 
Riga: 19 a.a. - Sovyet talebleri· 

nin kabulünü müteakib yeni hükume· 
tin kurulması hakkında henüz hiçbir 
tebliğ neşredilmemiştir. 

Yeni hükumetin ancak bir kaç 
gün sonra kurulacağı söylenmektedir. 

Yeni Sovyet kıtalan Rigaya ha· 
disesiz girmişlerdir. Riga'dan başka 

bir hususi irtibat 'komitesi te 
miştir. y nt b• 

Kaunas: 19 a.a. - ~ btP 
paleckis, radyoda halka hıta bUk~ 
bğı bir görüşmede, Litu~nya so-JY''.., 
tinin en esaslı vazif esinın, tfl'irf 
birliği ile samimi ve dosta~e 

1 
~ 

petler idamesi oldnğunu s?'i e .~~ 
Kaunas: 19 a.a. - oucı bP"7' .. 

danberi, Kaunas'da siyasi ırıa 
tahliyesine başlanmıştır. 

BU AKŞAM 
-1-

lbionel Atvlt'l' 
Heyecan dolu emsalsiz filmi 

iki yüzlü katil 
-2-

lki kahkaha kralları 

Stan LOREL - Oliver HAR~ 
nin yarattıkları şaheser 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Van 8cetlıoven: 3 - üncü 
1 

ı 

s~nfoni (Mi bemol m< jör) 
Ero:ca 

CiNSi 

Pam:.ık - Hubuhat 
KiLO t-IATl 

En az En- çok-
K. S 1 K. S· 

FAKA B~MAZ ~ 
Devlet Demiryolları 6. ıncı f şlet~ ~ 

Artırma ve Eksiltme f '"o:misyonund!, 
22.20 
22.30 

Müzik: Melodi'ler (Pi.) 
Memleket s;ıat ayarı. A· 
jans haberleri; Ziraat, b· 
ham - Tahvilfıt, Kambi· 
yo - Nukut Borsası (Fi
yat) 

2'.:!.3u Müzik: Cazband (PJ.) 
'l3.25 23.30 Yarınki program \e ka· 

panış. 

Çiftçi Birliğinden : 

Toprak mahsulleri ofisi tarafın 
dan müstahsilden alınmakta olan, 
hububat için küçük müstahsillerin 
pazara getirrcrği iki arabaya ka 
dar mahsüldm hiç bir nevi vrsika ' 

istenmiyece*i köylülerce malum ol· 
mak üzere ilan olunur. 

] 2053 19-20-21 

Koza ~ -=-:;-,f=-6.00 ====-=-1 00 -

- Ma. p~-41 1-00_"--_
1 

Ma. temiıi f _ 43 _____ 110 ___ . 

11 Kapı malı ı 4t>,50 1 
11 Klev 1an :ı _ 45.00 =ı ~--

Kıevland çı. 2,05 
----

-y- r ıı'J , so / er ı Y~O: ı 3, -tohumluk - -

Buğday_K~ 4, 12 
-

,, yerli 3,37,5 
_Arpa - - - 2]7,5--

-
Yulaf '3,50 

19 I 6 I 1910 
Kambiyo ve para 

iş lfankasıııdan alııımışl r. --
Lirtt 

ı-Rayişmark 

rrank (Fransız ) -0- 00 
Sterlin (İngiliz ) -5- 24 

- Dolar ( Amerika)-- nu 1 
00 

Frank ( İsviçre ) 00 00 

JJ aremizin Adana deposuna 940 mali } ılı İçinde ge1t ct k tab111 d 
3 O .O O O ten madm kömürünün vagondan deJ"' 1 
varında gö;terilecek mahalle ta~li)'e ve istifi ile ayni miktar kön ü·~~ş 
den makinelere tahmil işi kapalı zarf usulü ile t:ksiltmeğe çıkarılff1 1/ 
Beher tonun tayliye ve istifi muhamm~n bedeli 12 ve tahmil bedjtl 
22 kuruştur. iş in tamamının muharrmen bedeli }1;200 liradır. f.k ~ti 
1 · 7·940 P .. zartesi saat 11 de Ac:lırnada işletme binnsında yapıla'~ ı,ı' 
Muvakkat teminat 765 liradır, Cüruf içerisindrrı çıkacak kok kofll11~/ 
müteahhide ait olacaktır. Mukavelt> projesi ve şartnamesi Adana dePııf 
na ve komisyonumuza müracaatla l·edelsiz görülür, İsteklilerin 11

0 
'ı1 

cüzdanı, iyi huy kağıdı, 1940 srnrsi Ticaret odası vesikası ile 
1
2 

başaracaklarına dair ehliyetlnini lt:\sİk edecek vesaikle bir likte vef d''~ 
No: lu kanunun 32. inci madde~i ınuci~ ince hazırlayacakları ttklı ,~~ 
tuplarını miinakaşa saatinden bir saat ~vveline kadar komisyona ~~ıııt1' 
bulunmaları lazıındır. Postada vuku bu1acak gecikmelrr kabul edı sO 
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