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Fransa Meydan Muharebesi Bitti, Şimdi ln
giltere Meydan Muharebesi Başlıyor 

lngiltere Başvekili Çörçil, Avam Kamarasında Mühim Beyanatta Bulundur 

Hitler, va lngilterevi mağliin edecek, Başvekilimiz 
" 
1 

Yahut harbi• kaybedecektı•r Parti grubunun dünkü içtimaında 
siyasetimizi izah etti 

Ankara, lS (Telefonla) - B. M. M. Parti Grubu bugün Reis vekili 

Çörçil, Fransız ordusunun neden dolayı bu akıbete uğradığını sebeplerile 
anlattı ve zafere ulaşmak için pek ziyade kuvvetli bulunduğunu bildirdi 

Seyhan meb'usu Hilmi Uran'ın riyasetinde toplanmıştır. 
Celse açılınca Başvekil Dr. Refik Saydam kürsüye gelerek sür'atle bir

birini takip eden hadiseler karşısında hükfimetin siyasetini izah etmiş; 
Hariciye Vekili Şükrtt Saracoğlu meb'uslar tarafından sorulan suallere 
cevaplar vermiştir. 

Grup umumi hereti, hükfimeiin siyasetine bir kere daha yakından 
muttali olmuş ve ittifakla tasvib eylemiştir. Londra, 18 (Radyo) - İngiltere 

başvekili B. Çörçil, bugün öğleden 
sonra avam kamarasında, askeri ve 
siyası vaziyet hakkında beklenen be. 
yanatını yapmıştır. Avam kamarası 
azası, kamaraya girerken ve kürsü -
ye gelirken B. Çörçili şiddetle alkış.. 
lamıştır. 

Bay Çörçil askeri vaziyete temas 
ederek demiştir ki: 

-Evvelce muazzam bir askeri 
mağJfibiyet diye tavsif ettiğim Flan
dr muharebesinden ısonra vaziyet 
süratle inkişaf etti. Fransız kuvvet -
!erinin Belçikadan geri alınması te
ehhüre uğradı. 

Burada Fransızların en mükeın,. 
mel 16 fırkası zayi oldu. Bu vaziyet 
İngilizleri de hareket harici bırak
tı Flanderlerden maJOm şerait altın
da 120 bin Fransız ve geri kalan İn
giliz kıtaları geri çekildi, kurtarıldı. 
Ve ağır malzeme zayiatına maruz 
kalındı. Bunları yerinp koymak için 
haftalar lazımdı. İşte bu sırada 
Fransa muharebesi başladı. Ve bu 
haftaların ilk ikisi Fransanın mağlO
biyetine kifayet etti.• 

Çörçil bundan sonra Fransız ku
manda heyetini itham etmiş ve şöy
le demiştir: 

- Askerlerimizin kahramanca mü
dafaası nazara alınırsa, harbin daha 
uzayabilmesi mümkündü. Fakat en 
kıymetli askerlerden, -İngilizler de 
dahil - yirmi beş fırkanın yok oluşu 
vaziyeti değiştirdi. Geride yalnız 
üç İngiliz fırkası kaldı. Bunlar da 

~ _.. 
iŞARETLER -
Propagandalara 
Paydos! 
Dün akıam Alsancak vapur is -

ketesine gird ik . Köıedeki büfede , 
radyo avaz avaz bağırıyor ve halis 
bir propaıranda dalgaa1 büfe önün
de toplananları at arak caddeye 
kadar yayılıyor. istasyon, ne Ro -
madır, ne de Berlin; Belgrad konu
fUyor. Belgrad bunu istiyerek mi 
yapıyor; bel]q\ de h ayir ! .. Fakat 
biz, radyonun da bet inci kola bağ
lı bir cihaz halinde çalıtabileceğini 
dütündüğümüz için, iataayonun ken 
d isini dejj'I, d ilimizle k omq ulan ve 
verilen ıeylerin mahiyetini dütüne
rek haaaaa davranmağa mecburuz. 
Hemen büfedek i vatandaıa vazife
sini hat ırlattık: 

- Buraaı Belırad istaayonudur, 
Dedi. hrarımız üzer ine kapadı. 

Fa kat vapur yaklaıınca gene açtL 
8'1ahare öğrendik ki büfeyi tutan 
zat, eakidenberi Roma, Berlin, Bel -
ı~ad iıtaayonlarmı açmaktan ve bu 
istasyonları halka dinletmekten çok 
zevk alırmıf. Bütün vatandaıların 

bilmesi lazımdır ki, Türk mille tinin, 
yabancı propagandalara kat'iyyen 
tahammülü yoktur. En doğru ses, bi
zim aetfmiz, bizim radyomuzun ae -
sid ir. 

Londra radyosunu da inanarak 
dinliyoruz. Çünkü bu istasyon, ken
di devlet ve memleketin 'n ruhu ve 
karakteri gibi doğrudur ve kendi
sine aid en fe laketli haberlerı! bile 
ıizlemez. 
Baıvekilimiz bu sahada vata n

datlara va:ıifelerini açıkça bildir -
mittir. Milletin ruhundaki, kaf a -
aındaki rahatlığı, propagandanın 

ain ir bozucu, müfıid ve yalancı te -
sirlere kaptıramayız.. Şimdilik bu 
kadar. 

vazifelerini yaptılar. Istırap çekti -
ler, iyi harp ettiler. 

İng.iltere, muharebe başlayınca 
Fransaya 14 fırka ıtsker gönderecek 
ti. Harp başlayınsa sevkiyat derhal 
yapıldı. Bunların süratle Vp kabil ol
duğu kadar techizatları da gönderil
di. Bu arada lngilterede istila tehli
kesine maruzdu. Buna rağmen Fran
slda yabancılarla 12 fırkamız var
dı .• 

Çörçil, 
- Veygand yardımcısız harbetti. 
Dedikten sonra sözil kabine mese-

lesine intikal ettirmiş ve bugünkü 
kabine şekline yapılan hücumlarııı 
doğru olmadığını bildirmiş Vp demiş
tir ki: 

- Bu kabine lordlar kamarasının 
tam itimadına mazhar olmuştur . 
Eğer sizlerin de itimadınızı kazanır
sa, bir taraftan memleketi idareye , 
bir taraftan harp yapmağa devam 
edecektir. Bu meselenin müzakere,i
ni önümüzdeki perşembe günü ya -
pacağımız gizli celseye terkini rica 
ediyorum. 

Çörçil, iki hafta evvelki ihtarını 
tekrar ile demiştiı· ki: 

- Fransada ne olursa olsun, tn -
ıı:ilterede ve Britanya imparatorlu -
ğunda ne bahasına olursa olsun har
be devam edeceğimizi ve muharebe
yi senelerce imtidad ettireceğim;zi 
söylemiştim. Bu azmimiz değişme -
miştir. Asla tebeddille maruz kalmı
yacaktır da. 

Son günlerde Fransaya gönderdiği- Bay Çörçil 
miz ve Fransız hatlarında çarpışan zii muvaffakiyetler kazanarak harbe 
400 bin askerimizden (350) bini şu devam ediyorlar. 
anda Britanyada bulunuyorlar. Ge - Son dokuz ayda hazırladığımız ve 
ri çekilmişlerdir. Geri kalan elli bin Fransaya sevkettiğimiz bütün silah
kişi, Fransada düşmana karşı mev - lan ve malzemeyi de İngiltereye al-

dık.• 
Çörçil bundan sonra 

yapılan bir tekliften 
şöyle demiştir: 

Fransa ya 
bahsederek 

- Fransaya hilkumetlerimizin bir 
leştirilmesini teklif ettik. İki hilkfi -
met bir olacaktı. Bir kabine kurula -
caktı. İki parlamento birleşecekti. 
Ve bu kabine en salim ve müsaid bir 
yerden harbi idare edecekti. Her 
Fransız İngiliz vatandaşı, her İngi -
!iz Fransız vatandaşı sayılacaktı. 
İki devlet bir olacaktı. Bütün zarar
lar harpten sonra da müştereken te
lafi edilecekti. 

Bunu Pazar günü Fransaya tek -
lif ettik. Fakat hiç bir cevap alama -
dık.• 

Çörçil, Fransa aleyhinde en ufak 
bir söz sarfetmemiş, Fransız asker
lerini övmüş, kumandanları itham -
dan çekinmiş ve mütareke meselesi
ne temas ederek şunları söylemiştir: 

- Fransa sulh yapmakla büyük 
bir fırsat kaçırıyor. Biz harbe devam 
edeceğiz. Ve eğer galip gelirsek, di
ğer devletler gibi müttefikimiz Fran 
sa da bundan istifade edecektir.• 

Çörçil, bundan sonra Almanyanın 
lngiltereye hücum edebilip edemiye 
ceğini tahlil ile demiştir ki: 

- Bugün elimi"zıle. büyük kuvvet
ler mevcuddur. Bunlar en iyi talim 
görmüş askerlerdir. Şu anda bu kuv
vetin bir milyon 200 bin kişi olduğu
nu bildiririm. Asker miktarımız lı-u
na munhasır kalmıyacaktır. Arta -
caktır. Bir de gönüllil kısmı vardır 
ki, bu rakama dahil değildir. Eline 
silah verebileceğimiz herkes vatanı 
müdafaa için gön il llü ordusuna ilti
haka hazırdır. 

- Devamı dördüncü uhifede -

M ii n i h Miilikatı 
Mütareke teklifi konuşuldu 

Hitler, Mussolini ile mutabık kalmış ve fakat sulh 
şartları hakkında malumat verilmemiştir 

Ankara, 18 (Telefonla) Başvekilimiz Bay Refik Saydamın , 
yarın Büyük Millet Meclisinde umumi vaziyet hakkında beyanatta 
bulunması kuvvetlp muhtemeldir 

Amerikalılar arası 
Korporasyonu şeklinde bir teşekkül vücude 

getirilmesi bahis mevzuu oluyor 
Vaşington, 18 (A.A) - Meseleyi 

diğer Amerikan hükQmetlerine tev
di etmek ilzere nazırlar Arası komi
tesi garp dilnyasına ihracat fazlala· 
rını en milsait şeraitle Vp müsbet bir 
şekilde satabilmeleri çareleri hakkın 
da bir karar alacaktır. 

Henilz tafsilat verilmemekle bera
ber Birleşik Amerikanın Amerikan 
cumhuriyetlerini birleştirip buğday , 
pamuk, öküz, kahve ve bakır gibi 
maddelerin fiyatlarını kontrol et -
mek üzere bir kartel teşkili için te -
şebbüs edeceğine dair emmareler 
mevcuddur. 

Selihiyettar mehafilin verdiği ma 
Jfimata nazaran, bütün ihracatçı 
memleketlerin hissedar olacağı ve 

Amerika 

en fazla sermayesi birleşik Amerika 
tarafından verilmek üzere Amerika
lılar arası korporasyonu şeklinde 
bir teşekkül vücuda getirilecektir. 
Bu teşekkül her hangi bir Ameri -
kan hilkfimetinden havayici za
ruriye maddelerini alıp mümkün o -
lan en iyi şeraitle satacaktır. Bu 
programın gayesi totaliter devletle
rin bilhassa Almanyanın takas usu
lü üzerine müstenit programına kar
şı mücadele etmektir. Bu korporas -
yonun yapacağı muamelelerin ekse -
risinde zararla karşılaşacağı pek 
muhtemeldir. Binaen&leyh plan bir
leşik Amerikanın bazı Amerikan 
hilkfimetlerine yapacağı bir yardım
dan ibarettir. 

matbuatı 
Fransadan sonra tehlikenin Amerikaya da yak

laştığını yazarak hükumeti ikaz ediyorlar 
Nevyork, 18 (Radyo) - Bütün ga-'yazıyor: 

zeteler, Fransanın tesliminden sonra •Bir kaç sene sonra belki de daha 
tehlikenin Amerikaya yaklaştığında yakın bir zamanda Almanyanın arta-
müttefiktirler. cak harp kuvvetleri karşısında Avru-

Nevyork Taymis diyor ki: pa hükfimetlerinin yaptığı gibi Ameri-
cŞimdiye kadar harbin uzağında ka da boyun eğecektir. Ve o zaman 

kalmış olan Amerikada hiç kimse yok- Amerika, mümkiln olduğu kadar fena 
tur ki, Fransanın teslim oluşu Britan- şerait içinde harbe tutuşacaktır. 
ya ve Amerikanın menafiini ve istik-
liilini tehlikeye koyduğunu anlamamış 
olsun. 

Britanyanın üzerine çöken bu tali
sizlik, ayni derecede bizim sayılabilir.• Halkın lüzumsuz izdiham 

N evyork Herald Tribun da şunları l k db" 
arına arşı te ır 

Londrada 

alınıyor 
Londra, 18 (A.A) - İngiliz ma lngiliz malları 

Münih, 18 (A.A.) - B. Hitler bu- Hitler ile l\fossoliııi arasında vuku- Fransız radyosunun ayrıca bildir- B d F kamları düşman isUlil:sı ta.kdirind 
gün saat 12 de hususi trenle Münibe bulan kısa bir konuşmadan sonra; Al- diğine göre, Fransız kabinesi bu sabah Un an sonra ransaya tatbik edilmek üzere halka bir ta 
gelmiş ve halkın şiddetli alkışlariyle manya hariciye nazırı Von Ribentrop, Mare~al Petainin riyasetincle toplan- gönderilmiyecek limatname tevziine bruılamıştır. Hl; 
karşılanmıştır. general Kaytel ve İtalya hariciye nazı- mıştır. talimatnamede ezcümle halkın yol 

Führer - Duçe mülakatı dolayısile rı Kont Ciano ile general Roatanın iş- Berlin, 18 (A.A.) - (Stefani) Pe- Londra, 18 (A.A.) - lngiltereden larda izdihamlara mani olmak içi( 
deniz istasyonu Alman ve İtalyan bay- tirakile bir konferans akdedilmiş ve tain tarafından Almanya hiıkfimetine Fransaya emtia yükle.mel~ri durmuş- hükfimet tarafından emir almadan, 
raklarile süslenmiştir. Fransanın mütareke hakkındaki tale- t d' ed"l tanın m htevi atı hak- tur. Bu malların sıparışlerı Fransanın evlerini terketmemeleri tavsiye edil 

Bütün şehir de donanmış bulunmak- bi tedkik olunmuştur. ev 1 1 e~ no . .u Y . siparişlerinden sonra nazarı itibara mektedir. Zira bu izdihamlar Belç ı 
tadır. Bugün bütün mağazalar kapa- Konferans, saat 16 da başlamış ve kında Berlın mahfıllerınde beyan edıl- alınan bitaraf memleketlere gönderi- kada ve Hollandada düşmanın işin 
lıdır. 19.50 ye kadar sürmüştür. -Devamı 4 ncü Sahifede- leceği zannolunmaktadır. yaramıştır. 

Münib, 18 (A.A.) - B. Mussoliııi Müzakerelerden sonra intişar eden 
yanında Kont Ciano ve genel kurmay resmi bir tebliğde, Fransanın mütare
başkanı vekili olduğu halde bugün sa- ke hakkında vaki müracataının tedkik 
at 15 de Münihe gelmiş ve B. Hitler edildiği ve Hitlerle Mussolini arasında 
tarafından karşılanmıştır. tam bir mutabakat husule geldiği bil-

lhtiram kıtasıııı selamladıktan son- dirilmiştir. 
ra iki reis Prens Şarl sarayına gitmiş- Münih, 18 (Radyo) - Hitler, bu 
!erdir. gece Mussolini ile birlikte buradan 

Cenubi Afrika Kıtaatı 
ileri harekata başlamış, ltalyanları 

ederek muzafferen ilerlemiştir 
Habeşi standa 

ric' ata mecbuı 
B. Von Ribeııtrop, Kont Ciaııo, !tal- meçhul bir semte hareket etmiştir. 

yan genel kı>rmay başkanı vekili \•e Bordeauks, 18 (A.A.) - Fransız 
Alman genel kurmay başkanı general radyosu bugünkü neşriyatında papa-
K_eitelde. BB. .Hitıer ve Mussoliniyi ta- nııı Fransadaki v~k~li Valedonun Fran L clra 18 (Rad o) _ Afrikada düşürmüşlerdir. Somalide mühim han- müştür. İngiliz tayyareleri İtalyan tı 
kıp etmıslerdır. sız ve İtalyan hukumetl2rı arasında on ' Y. • . h d ı · beti ı · · · · 

H ık 'B 
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harp devam etmektedır. Cenubı Afrı- gar ve cep ane epo arına ısa er o - yarelcrını şehrın kenarlarına bıle rıı 

a . ıusso ınıyı şı e e a ış- mu avassı vazı esını gorecegını soy e- k h"k" t' t 1 . b il H·b muş yangınlar çıkmıstır 
lam ıştır. miş ve bu sebepten dolayı yakında va- a u um~ ı ayyare_ erı ug n. a e- • - ' . . . • laştırmamışlar, kaçırtmışlardır. 

Münih, 18 (A.A.) _ D. N. B. Aian- ziyetimizi öğreneceğiz, demiştir. şıstanda_ b!rçok askerı mertez.l~rı v~_ha Masavvaya agır yangın ~e ınfılak Kahire, 18 (A.A.) _ Dün İngi 
sı bildiriyor: Fransız spikeri bir kere daha Fran- va usler~nı bombardı?Ia'.1 e ?1 1 ş e~, uş- bombaları atılmıştır. İka edılen hasa- bombardıman tayyareleri Eritrede • 

S t l6 d D . f · b' lh k b 1 t · mana agır darbeler ındırmışlerdır. ··h· ld • .. ili .. ti! 1 · 

C
. aa B Va uRç'eberetfakatılndd:_ Khonlt ~~n.ınt şeb re .. sıztt~r s~ı ad u .et~ır~ce. Cenubi Afrika kıtaatı da harekette r.ın mu ım o . uguı· gor '.'.1uş . r. dn.~ı- sava üzerine yeni baskınlar yapmış!• 
ıano ve . on ı n rop o ugu a - gını e aruz e ırmış ve emış ır xı: b 1 H b . ta . . .1 1 lız tayyarelerı sa ımen uslerıne on- dır Bir benzin deposunda yangın 

de Prince Charles sarayından hareket - cMemleket şerefsiz şartları kabul u un?Iuş, a eşıs 1~ ":razısıne 1 ere- mü !erdir · . _ 
ederek Place Royalede kain Fiihrerin etmcğe veya milletimizin manevi hür- melerıne deyam et'?ıştı~. Bu kıtalar, ş · . .. karılmış ve tesısat hasara ugratılm 
ikametgahına gitmiştir. riyetlerini terketmeğe veyahud Fran- İtalyanl~r fırar ettıklerınden karşıla- 1taı;an t~yyarel~rı du~ ge.ce Malt~ tır. 

İkametgahın kapısında Führer ta- sanın ruhunu satmağa kat'ivyen razı rınd~ duşman. bulamamışlardır. adası '·~ Mısır sahıl şehırlerınden Sı- Asmara ve Gurra bölgesinde ya 
rafından karşılanmıştır. değildir. Iztırapları her ne olursa ol- Dun gece Lıbyada İtalyan zırh!~ ko- çimarana hücum etmişlerdir. Nüfuoca lan bir çok istikşaf uçuşları müh 

M.. k t B H'tl . . d . . !una yapılan baskında alınan esırler ·at ı p ol ad • hakkında h ·· ı· t · t'h ı· t uza era . ı erın ış o asında sun, her şeyden evvel gayrı muharıp- .. . ... İ zayı o u m ıgı enuz ma uma ıs ı sa ıne yaramış ır. 
d h l b l 

• . . . . . . arasında yuksek rütbelı ıkı talyan za- malfimat alınmamıştır. Bı'r mu·· dafaa karakolu tahrı'p eı 
er a aş amışlır. ler sancagın şercfı ıçın askerlerımızın biti ve 12 ag"ır top vardır. Ü İt ı ta · b ·· İ k 

R 18 (R d ) 111·· "ht h t • · 1 k f k' d k' .. d 
1 

ç ayan yyaresı ugun s en- miştir. Neghellide yerde bulunan İ 
om~,. a yo - unı en a- yap ıgı ınsan 1 ev ın e ı muca. e e- İngiliz kraliyet hava kuvYetleri !tal- deriyeye de hücum teşebbüsünde lıu- yan tayyareleri bombardıman ediln 

ber verılıyor: yi düşünmelidir len yan somalisinde 4 İtalyan tayyaresini lunmuştur. Alarm (15) dakika sür- tir. 



:>Attft t. 

GALiP BAHTIY ~R -90-

clstanbul mebusu Izmir Parti Müfettişi• 

Sesim titriye titrire Reymondaya 
ce,ap verdim: 

- Rcymonda bilirsin ki, Timur 
.Melek bende, i;·idir. Cebe ~foyan is( 
hem benden, Timur )fo!ekten üstün 
dur. 

Doğrusunu arar,;anız ne söyliyece
ğimi bilmiyordum, kek Jiyorclıım Rey 
monclanın ellerini ellerime aldım. Yü· 
ziın daldım kaldım. Hey Ulu Tanrım! 
Re; manda fiılan bo)·ile önümde duru. 
yor, gözlerinden ise tatlı, '1Cak nurlı 
cıkıyordu. At oii:lanlanm Reymonda
nı:. ellerini öptüler. Halk bizi böylf 
gürünce cyıışıı• diye bağrışıyordu. 

Melik :lfansurun yauındaki allı bey
! r. hatta sultan bile yaklaştılar w 
R vmondanın önünde attan indiler 
Melik ~lansura selam verdim ve ya
nın laki tampel beylerine de riayet 
ıro-;terdim. Tampel be.vleri ara<ınrlo 

·;z(l yama içinde b'r ihti)·ar vardı k; 
urettini kn~ırttığımız vakit yaııınıız. 

ıh lm.·ş. Firer Östaş adındn olan bt• 
Fireıık b-0n! görünce bağıra bağıra de
ıl i '<i : 

-- YUcP baronlar. silahsörl"r ! Bi
l niz hurada vördiiği\ııllz Can bey öv
" kahraman ki•idir. öyle yavuz be)·nir 

ld . ar!lman. Rolan Turlnden başka bıı 
tıey gibi kahramanlık gösteren olnıa
ınıstır. 

Reymonda da beni öi!'mejS;,. başladı: 
- Doji:ru sBylersin Firer Östa~. Bıı 

ran bey beni nice kurtların, nice kar 
~ lların pen~esinden kurtarmıştır. HP.n' 
le canını ortava atarak vaıımıstır. 

Ben. bu kadar öğüldüğümü isitiııc~ 
ıtanıcaçlıihmdan kıznrıynr ve ba~ımı 
·nümP ei';.;yordıım. ~'m<li Frenk h2''· 

ri I'\ raf·mı almı~l· r h_nni önetlPr 
·iavf't Jrii~terirlerdi ~f"nra bPtıİ rılrlı

r, konek!arına göt!irnüler ve snfrn;·a 

ZABITADA 
Bu ne rezalet? 
Menemenin Seyrek köyünde Ali nğ 

ı Tevfik Alver, ayni kö.vden İbra -
·m kızı ;·irmi ~·a•ında Ayse Abo -
un evine girmiş, kadını kirleterek 
acmıştır. 
Alacak kavı<aaı: 
Alsancakta Mesudiye caddesinde 

alih oğlu Yusuf , alacak me•ele•in
cn Vasi! kızı İstalyaya bıçak çek
i.>tir. 
Tarla ihtilafından çıkan hadise: 
Ödemişin Bevd"ğ nah'yesinde Bal 
lH ki\vüııde llfehmed oğlıı 15 ya -
nda İbrahim Kır, tarla m<?•elesin
'n Ha•an oii:lu 30 ya•ında Mehmedi 
banca kurşunu ile bacağından ya
ramı-.:tır. 
r avda boğulmu•: 
()demi•in 'Rezde)!'üme köı•ünde 
, kk, ovlu Rüleymanın evladlıji;ı 17 
ı•ıniln İbrahim Git. iki arkadasiyle 
davirle köprüsü civarında küçük 
enderesdc yıkanırken boğulmuş -
r. 
1-\'kmeti kacırdılar: 
Ba\ ndınn Derekii\'iinde l\fehm~cl 
z kı7ı 14 va•ında HikmPt, Dibek
! r-evk'inde Hii<eyin oi!lıı Cevdet 

·afınd:ın zorla kaçırılmı.tır. Sııçlu 
nıv'>r. 

ovun hırsızlığı: 
P. ,·ındır kazn•ı dahilinde küçük 
nelere• ilzerindp •ıı !P•İ''ltına aid 
oda otııran İzmirli Hii•evin kızı 
\e :.\feshiikPne "id :ki kıızunı 
an Tireli Seyfi Yılmaz. zabıtaca 
• ı~u•tur 

----+----
Nesı-ivnt • enr 

w 

Varlık 

buyur ettiler başbuğları Yafa konti 
Gotye Dobriyenin sağına oturttular. 
Sağımda ise Reymonda vardı. Rey
monda, dünyadan çekilmiş, büliin va
rını yoğunu gedalara dağıtırdı. füitiln 
halk buna cmerhametli hanım> der
lerdi. Bunları duyduğum vakit gözle
•im yaşarıyordu ne kadar Frenk beyi 
varsa sofraya oturmuşlardı. 

Bu beyler Arap dilini iyi bilenler
dendir. Bütün bu beyler, Gotye Dö 
Briven kuınanda8ı altında Timur }!e-
1eğ~ karşı çıkmışlardı. Timur l\lclek 
ı·anına Haarizmi!eri toplamış w rel<1· 
'eddini de başına almış, Frenklere "'" 
taşmağa başlamıştı. Doğrusu Teınucin 
Han, Buğurcu ve başka Moğol siliılı
"örlerivle durmamaca~ına kavga eden 
bu askerin, Timur )!:elek ve Celale<ldin 
buyuruji:u altındaki Frenkleri bir La.ş
lan bir başa ke<ip biçecekleri belli idi. 

Dernek akşamı Tabriye kalesinıleıı 
kurtulup gelen birisi bôze Timur :\Ic 
lekten dfl verdi. Timıır Tabriyeyi al
ılıktan ı·e Mon Bilyar beyini tepeledik
ten sonra bütün yurtlarını ya!i'ma ecli
vormu~. Frenk beyleri kurultay kur
,lular. Hemen Timur )l:eleğe karşı yli
rüyi!p niyeti ne oldu~unu, kavgaya gi
rişip l!'irlşmlyeceğinl anlamak için bir 
elçi gönderilmesine karar verdiler. Bı1 

karar üzerine elcilik bana düştü. Bv 
ıı:ünkü isi yarına bırakmağı pek seven 
bu adamların şaşkınlığı içinde tez kalk
tım. vola düzUldüm. 

Bir eyam deniz kıyı8ından yürüdiik 
tki vünde Pelern kalesine vardık. Ora
dan kalktık, giderken ıcece ;·arısı id; 
lıôr ordıı gördüm ve biraz ilerledim 
Karagollar cuyuklamaji:a. diye bağrı 
'1rlardı. 

Askerin, yıldız cevresinıleki Tiirk
lerin dilile konustuklarını i~itip Haa
rizm uşaklarının' ordu.ırah önünde hu 
lunduihımıı anlayınca hııla haji:ırdım · 

- Hey bana bak ... Timur Melek ne 
renodir? 

Karanlıklar içinden iri bir se" ce
vap v~rdi: 

- Bıı Türk kim .. Yedi ataların kim. 
!erdir. de bakalım? 

- Sen söyle 
- Ben kırıcız, kazağım. 
- 'Ren de Uvımrum. 
Ses bütün bütün dikleşti, ıl 0 rli ki: 

Devam edecek -

Kanada donanması 
Londra. 18 (A.A.) - Bahrive nazı

rı halen İngiliz sularında İngiliz bah
riyesi ile iş birliği yapan Kanada do
nanması torpido muhriplerini zivarrt 
etmiş ve mürettebatına cHoş geldiniz 
demiştir. 

--~···---
FiLiSTiNLi BiR FIRMANIN 

MÜRACAATI 
Fili•tinden bir firma bütün mah~u

lerimiz üzerine iş yapmak istediğini, 
komi•yoncu sıfatiyle de is .ırörebile -
ceğini ticaret odasına bildirm'ştir. 

---=il 

12.30 Program 
12.35 Ajans haberleri 
12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar 

(Pi.) 
14.00 Müzik: Küçük orkestra 
18.00 Program 
18.05 Müzik: Dans müziği (Pi.) 
18.30 Müzik: (Halk türküleri) 
18.40 Müzik 

cnelerden beri büyük bir muvaf. 
i\·ct ve aii:ırbaşlılıji:iyle fikir haya
ıza hiiyük ;.•ardımlarını gördüğü. 
z c Varlık• 167 inci sav ısını ıla 
rniştir. Bu nüshada muhtelif ka-

19.00 Konuşma (dış politika) 
19.20 Müzik (Alaturka) 
19.45 Ajans haberleri 
20.00 Müzik: Fasıl heyeti 
20.35 Tem•il 
21.35 Serbest saat 
21.45 Müzik: ( Riyaseticumhur 

r 

leri'l yazılar, şiirler ve Said 
r (C: 0 lme) adlı bir hikii\·esi il~ 

id Sıdkı Tarancının bir siiri var
Okıırlarımıza tavsiye ederiz. 

bandosu) 
22.30 Ajans haberleri 
22.50 Müzik: Cazband (Pi.) 
23.25 23.30 Yarınki program 

- . . . . ~ .~ 
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M agn LAian Gemiler 
zaltı ;:emil~rinın d<>. den;zin muayyen yerlerine mayn at!ıklarını 

ııiz. Bıır,lara m"yn denizaltı gemisi denilir. llfayn, ya yuvarlaktır, 
da armut şeklindedir. Bu tehlikeli fıçı, demir bir kürsü üzerinde 
ı-. Kür•ünün nltıncla serçe parmak kalınlığında çelik tel sarılı bir 

ra v,ı.-dır.~I::rn denize clü~üııce, kürsü üzerinde olduğu halde dib<ı 

r g" er. Bir müddet sonrıı haiz olduğu seci;·e kuvveti ile kür,üden 
ıl n. Rıı esnada makaradaki tel Rai:(ılır. Telin bir ucu mayinin altına 
ıttıır .• !a;·n deniz seviyesinın bir kaç metre aşağısına gelince, artık 
gılmıız af ayn ortada tele asılmıs olarak kalır ve gemi çarpınca infi
er. Bu maynlerde vasati 400 - 500 kilo pamuk barutu bulunur. De. 
' gem'.si, mayni hem suyun altından, h~m de üstünden atabilir. De
~"li de a)·arlıy:ıbilir. (200) metreden fazla derinliğe mayinin teli :;e
z. Büyltk denizaltı gemileri tayyare de taşırlar. Tayyare güvertede 
araiı J..npalı l.ir demir hangara konur. Bu tayyarelerin kanadlan 
kapan•r tarzda yapılmıştır. İngilizlerin (~l: 2) denizaltısında tar
var<lı. ~fanevra esna8lnda tayyaresini uçurduktan sonra sür'atle 
f,UcaL bir dah!I çıkmadı. Taharri neticesinde gemi bulunmuş ve tay

hangar kapwnın açık olduğu görülmüş. Anlaşılan ya dalarken bu 
tamamen kapanmamış, yahud gemi derine inince su tazyiki ile kapı 
ır açılmıs V{) gemiyi ~u tıa.mıştır. 

(ANAOOlU) - ' . 

(ANADOLU) 19 Haziran 1940 Çarıamba 

Gene Amerika 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Siyah eldivenli ve daha ziyade pen 
çeye benzeyen bir el, beyaz aarayın 
kapısındaki tokmağı yakalıyarak 
şiddetli ve devamlı darbeler ind"r • 
meğe başladı. Şimdi artık Monroe • 
nin dibinde, Okyanuslardan aşıp ge
len felaket dalgalarının suları yü • 
rüyor. 

lnfirad ha? .. Fakat bu bayide, bu 
devrini çoktan ikmal etmiş ucubeyi 
artık çocukların taşa tutacağı zaman 
gelmiş~"r. 

Demokrasi için! .• 
Hürriyet namına! Fazilet namına, 

adalet, hak V'!' medeniyetin aeli. -
meti hesabına! .. 

Hayır, hayır!.. Hayaiyetleri delik 
deıik edilmiş bulunan bütün bu asil 
ve ı'leri mefhumları bir kenara hıra· 
kalım; Amerikanın baş sağlığı için, 
Amerikanın İtt;kbali ve menfaatleri 
namına düaünmek 18.zım .. 

Amerikalılar, realitelere daha fa'Z
la kıymet veıı"rler. Onlara göre, in
aani mefhumların tahakkuku, evve · 
Ji. menfaatlerin, hayat davalarır.ın 
düğümünü çözmekle başlar. Madem
ki bu böyledir ; şu halde Amerika 
cumhur reiai Ruzvelt İçin (düpedüz 
bir politikacı mıdır, yokaa İnaani ııa
yeler takip eden h!'r şahaiyet midir) 
şeklindeki tetkik ve tahlilleri sonra
ya bırakarak, Amerikadan birinci 
ı>landa duran iatikbali heıabına ha
rekete geçmerı'ni bekliyelim .• Bu ha
reket getireceği neticeler itibariyle 
münakaşasının buhranların. geçirdi
;ıimiz diğer bütün mefhumları ve 
kıymetleri de müdafaa edebilı"r. 

Evet, Amerika, dern<'kratik zık • 
~aklardan aıyrılarak, büyük bir İra· 
de harekPtİ VP tuurla kenrl i menfaat· 
lerinin ve iatikba\"nin :<".aplarını ye -
rine ızetirmefie kalkarsa, demokr3.11:i 
de, hürrİy+"t df", h;ık da, medcniy ,t 
ve şerefler de müdafaaya başlanmış 
olacaktır .. 

Yalnız, bu hareketin hem SPrİ ve 
hesaplı, hem de kuvvetli ve miieas:r 
olmaaı lazımdır Sulh t<i•ebbU.ü, 
sempati telgrafları ve mesaj gib;. 
şeyler, 939 politikasının <"n zavallı 
ve ıskartaya çıkarılmış mallarıd1r. 
Müşterek düş,man, bundan anlamıyor 
ve bunda haklıdır da .. Kuvvete kuv
vetle mukabele edilir, yumruğa yum 
rukla .. 
Meşru kuvvetin, havdudca bir kuv

vete galip gelemediiiı' kaydedildii!'i 
gün, yirminci asra kadar olan tarihi 
apbarlara atmak lizımdır. Ondan 

Macar diplomatları 

Alman za er:erini derha hararetle 
alkışlayıp tebrike l{oştular 

Bud.ıpe·te, 18 (A.A.) - Maoar man ve İtalyan ordularının uğrunda 
Ajaıı.ı bildiriyor çarpıştıkları yeni Avrupa nizamının 

Parisin zaptı ve Fransız ordusunun ::llacar milletine de yarıyacağı ümidini 
sihihlarını terkelmesi üzerine ~bcar izhar "Ylemiştir. 
hükumet parti•ine mensup bir heyet Ayni heret müteakiben İtalyan el
Alınanya ve İtalya elçilerini ziyaret et- çiliğine gitmiş ve burada heyet namı 
mişl ir. Bu heyet namına söz söyliyen na söz söyliyen zat şöyle demiştir: 
zat Alman elçisine demiştir ki: - Macaristanı infirattan Duçenin 

Führerin azmi w Alman ordusunun kurtarmış olduğunu hiç bir Macar 
kuv\'eti, kahramanlığı, hazırlığı ve kat'iyyen unutmaz. l\facaristan biliyor 
ı·ükgek munevi)·atı V~rsaillesi yıkmış- ki ltalya bütün kuvveti ve heyecanı 
tır. Macar milleti Trianon muahede- il~ Avrupada yeni bir inkişaf yolund:ı 
,nin <len ııi ııkibete uğrıyucağını ıimit yürüdüğünü biliyor. 

eyler. ~!acaristan gayri muharip dev- İtalya elçisi verdiği cevapta: 
Jet olarak Almanyaııııı yanı başııııla - Versailles sisteminin ,-ıkılması 
bulunmııklaılır ve memleketlerimizin Düçenin muahede!erin ve sun'i bir su. 
meııffatleri icabeder<e Roma • Berlin rette vücuda getirilen hudutların hak
mihverine kar" vazifelerini yapacak. sızlıklarına karşı siya•etini tetviç el-
li!". m~ktedir. 

Alman elçisi te~ekkür etmi~ ve Al- Demiştir. 

Londralı çocuklar 
Lonclra, 18 (A.A ) - Geçen eylül

de Kent ve ı::lııs,ıeks eyaletlerinin bazı 
kı<ımlarına gönderilen Londralı on 
b!n ~ocuk önümüzdeki pazar glinü 
rarmrathen pembrock ve radnor eva-
letlerine naklolunacakla!dır. · 

---*·---
yeni Litvanya kabinesi 

Kaunas, 18 (A.A) - Bay Pelecs, 
başvekaleti deruhte ederek yeni Lit
vanya kab1nes"ni teşkil etmiştir. Baş 
vekil muavini hariciy,. nazırı B. Krov 
:-.r,:ktivicus, milli müdafaa nazırı ve 
ordu kumandanı general Nitkokas. 
dır. ____ * __ _ 

Belediyeden bir ciiLk 
Her zaman için ~ehre tehlike olan 

barut deposunun , her yerde her ·'e· 
ye karşı korunma tertibatı alıııa:ı },ii,\'. 
le bir zamanda inhisar idare<i tara
fından şehrin lam ortasında , Kan 
(arcılar çarşısı gibi bir yerde açı!dı -
ğıııı görüyoruz. Belediyemizden ri -
ca ederiz, çarşımızı bu tehlikeden 
kurtarsın. 

Okuyucu Jarınızdaa 
R. C~bonli 

Çalda çekirge 
mücadelesi 

C:al, (Hususi) - Kaza dahilinde 
on bir köyde çekirge çıkmıştır, ehem 
miyetle mUcade!e açılmıştır. Bir kı · 
'1m köylerdeki çekirgeler temizlen
mistir ve diğer köylerde bulunan 
çek'i rgeler de az bir zamanda imha edi
ıeCPktir. 

----*·---
Romanyadak\ Italyanlar 

Dükreş, 18 (A.A) - Stefani ajan
'ından: 
Yetm'ş senedenberi Romanyada , 

Tuna mıntakasında yerleşmiş olan 
600 İtalvan muhaciri orada Cataloi 
adında bir komün vücuda get'rmiş -
'erdi . Şimdi bu muhacirler İtalyaya 
~ilmek üzere Romanyadan ayrılmış
'ardır. 1talvada Agri Pentinoda Po · 
:nezia adııı°daki yeni komünde yer 
'cşeceklerdir. 

---*---
MAHKÜ!>IİYET 

Tepecikte Teneke mahalle•inrle 
'rndınlar arasında çıkan bir kavga· 
.in Mehmedi bıçakla yaralıyan ve 
'3evd'ye adında bir kadını da yar:ılı
yarak fazla kan kaybetmesi netice-

1§ ~ h Ü ır<dl <il 
Piyasada fiat 

murakabesi 

Komisyon nasıl iş 
görecek? .. 

Vilavette teşkil olunan fiyat mu· 
rakab~ komisyonunun vazifeleri. 
Ticaret Vekaletinden mıntaka tica • 
r"t müdürlüğüne bildirilmiştir. Kon· 
trol isini, Ticaret oda·siyle borsadan 
ayrıla'cak kontrol memurları göre -
ceklerdir. tık olarak her nevi gıda 
maddeleriyle giyecek eşya fiyatları 
piyasada tetkikat yapılarak m uar
yen fiyatlara bağlanacaktır .. Bu fı -
yatlarda t:carethanenin kazancı da 
nazarı dikkate alınacaktır. Daha 
yükseğe satış yapanlar ihtikar suçun 
dan en ağır cezalara çarptırılacak • 
tır. 

Vekaletin emrine göre bir ticaret
hane bir kumaşı vaktiyle üç liraya 
satın' aldığı halde Avrupada şimdi 
kumaş beş liraya yükseldi diye be~ 
liradan satış yapamıyacaktır. Mute
ber olan eski fiyattır. ___ * __ _ 

Ba§'larda vaziyet 
Menemen ve Seferihisar kazaların 

da bali'larda Antraknoz (kBmür) 
hastalığı çıkmış ve büyük zararlar 
verm'ştir. Bu iki kazadaki bal!'larda 
hiç üzilm yoktur. Cilnkü bağcılar 
bu hastalığa karşı bağlar, göz taşı 
ve kire~ mahluliylı!. iliiçlamamış
lardır. 

Ödemis haşeresiyle mücadeleye 
Ödemiş, Torbalı, Bayındır ve Ke • 
malpaşa bağlarında devam edilmek
tedir. 

A _nerikan vapuru 
Limanımızda bulunan Amerikan 

vapuru, şimali ve cenubi Amerika 
memleketleri için müh"m miktarda 
tütün ve zeytinyağı yüklemektedir. 

• Manifaturacılar biri ği 
Şehrimizdeki toptancı manifatura 

cılar dün toplanarak manifatura it
halatcılar birliğinin İzmir şubes"ni 
kurmuşlardır. Manifatura siparişle -
rini bundan sonra doğrudan doğrıı
ya birlik yapacaktır. 

----=il 
GELENLER 

inde ölümüne sebebiyet veren Şük
sonra başlıyacak karanlık devre , rü oğlu Osman ağır ceza mahkeme -
Amerika kıtasının da ufuklarına çö- sinde ağır tahrik nazarı itibara alı- Man;sa mebusu, eski Maarif Veki
kecektir. Bundan, hiç bir Amerikalı 1 narak iki sene, on bir ay ağır hapse li B. Hikmet Bayur Manisadan, De-
şüphe etmemerdir. . ı vp 600 lira ölüm tazminatına mah. nizli mebusu Kazım Samanlı İstan,-

Orhan Rahmi GÖKÇE kfım edilmiştir. buldan şehrimize gelmişlerdir. 

lzmir gümrükleri 
ğünden: 

başmüdürlü-
SATIŞ iLANI lznıir Ticaret Mahkemesinden: 

!:mir Sulh Hukıık Mahkımıesiıulen: Mahkememizce 29/3.'937 tarihinde 
Sait Tanık ve Yuvanoviç ve Kateri- ilanı if!asına karar verilmiş olan İz

nanın şayıan mutasarrıf oldukları İz- mirde Çeşmeli Celal ve Remzi şirk~ti
mirde Tepecikte Arslanlar sokağında nin ahiren alacaklılariyle akdeylediji:i 

)larka 
T. N Adet Kabı No. 

2 fi Sandık Cemal 

4 1271 Adet 

6 2 Sandık 

9 3 Kap 

5'109 

RO 
1813 
8851 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 
Sıkleti 
Kv. Eşyanın cinsi 

221.83 677.5 Kabartmalı demir kilit. 
1409.70 14097 Kullanılmı~ galvanizli demir 

tiaÇ levha 
19 
62.:ı:; 

30.0:3 

26.10 
70 
35 

380 
1247 

13.5 

132 
31 
14.3 

c c r parça 
Müstamel demir parmaklık 
Teintine d'aconit de racin~ 
des fenille 
Kri~bad tuzu 
Kullanılmış Şark halrnı 

< Keten sofra yatak ev ça
maşırı işlemeli 

50 25,2 Kullıınılmı~ pamuk bohça 
masa yatak örtüleri kundak 

Yukarıda yazılı eşyalar 1. 7. 9JO pazartesi glinü saat H te açık arttırma 
ile ithalat gümrüğü yanındaki satış bürosunda •atı!acakhr. Bu arttırına,\'a 
gireceklerden ~·Uzde 7.5 hes:ıbiyle pey akçe'i alınacaktır. 

Pe;· akçeleri saat 13 e kadar B::~ mli<lürlük vezne,ine vatırılması ilan 
olunur. 19 8 (2209) 

lzmir hususi 
lüğünden: 

_\~uhnrnmen 

Salış berleli 
Ura No. 

muhasebe müdür-

~1evkii 

80 266 
105 

Ağa~ zeytin vesaire Bornova Akgedik Mevkii 
25 

10 
15 

8 
71 

• 
• 
c 

c 

• 
c 

Kilizman Hamit bey çiftli\
ğinde. 
Emrez limarında 
Karşıyakada Soğukkuyu mev. 
ki inde. 

26 ve 28 No. lu hamam ve fırın ile bun- konkordatonun tasdiki mütaleasiyl~ if
ları müştemil arsa mahkemece verilen !as idaresince tanzim kılınmış olan ra
izale,-i şuyu kararına istinaden 19. 7 / por ve iflas dosyası m~h~ememiz9 tev. 
940 Cuma günü saat 15 te İzmir Sulh di olunarak bu husu.s ıçın mahkemece 
Hukuk mahkemesinde satışı yapıla- 29/6 / 940 Cumartesı saat ıı _olmak 
caktır. Bu artırmada umumuna tah. üzere gün tayin kılınmış oldugun~~n 
min olunan hPclel 2650 liranın vüzde itiraz edenlerin haklarını müdafaa ıçın 
)·etmiş beşi verildiği takdirde t~libinc celsede bulunabilecekleri ic~a ~e i~J as 
ihal~si yapılacak aksi takdirde satış 15 kan~nunu_n_ 296 ncı maddesı hukmune 
giin daha uzatılarak ikinci artırması te.vfıkan ı!an olunur. (2294) 
5 '8 940 pazartesi günü saat 15 le yi- lzmir beled iyeainden: 
ne dairemizde yapılacaktır. Daha faz. 1 _ Bornova caddesi ana lağım ının 
!~ malfımat almak istiyenler dairemi- tamiri, fen işleri müdürlüğündeki ke
zın 940 __ 819 s~v!lı dosyasına mü raca- şif ve şartnamesi veçhile açık eksiltme
atları !uzumu ılan olunur. (2291) ve konulmuştur. Keşjf bedeli 900 lira 

muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruş
/zmir Asliye ikinci Flııkıık Hô.kiın- tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 

liriiııdcn : tş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
1zmirde oturan Mevlud kızı Ruhiye ihale tarihi olan 3/7 /940 Çarşamba 

tarafından kocası Manisanın Uzunyol ~ünü aat 16 tıda encümene müracaat
çarşrnında barakada tütün bayii Ah- !arı. 
m~d Alyanak oğlu Yu•uf Çolak aleyhi. 2 - Fen depomuzda mevcud 4000 
ne açılan boşanma davasına mütedair ~det boş kiiğıd çimento torbasının sa
tebligat ikametgahı meçhul bulunması tışı fen işleri müdürlüji:ündeki ke~if ve 
hasebiyle ilanen icrasına ve muhake- 'artnamesi veçhile açık artırmaya ko-
menin 4 7 / 940 perşembe gününe ta- nulmustur. Muhammen bedeli 80 lira 
Jikine karar verilmiş olduğundan müd- muvakkat teminatı 6 liradır. Taliple
cleialeyh muayyen muhakeme günü sa- rin teminatı öğleden evvel İş bankası
at 10 ela asaleten veya vekaleten mah- na yatırarak makbuzlariyle ihale ta
kemede hazır bulunması aksi takdird~ rihi olan 3 17 940 çarşamba günü . aat 
a!ryhinde gıyap kararı verileceği teb- 16 da encümene müracatları. 
!iğ makamına kaim olmak üzere key- 3 - 943 sayılı sokakta belediyeye 
fiyel ilan olunur. ait 56 ve 58 sayılı dükkanların 1 sene 
--------------. müddetle kiraya verilmesi yazı işleri 

. . . . . müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
lzın11· :tsl~!!~ Mahkeme.n lkuıcı Hu- açık artırmaya konulmuştur. Muham-

3 4 Dönüm tarla Narlıdere Eski mezarlık 
ki inde. 

/:ı'k Hı1kwılı11ıııdcıı : men bedeli 50 lira muvakkat teminatı 
mev- t zmirde Tepecikte Meydan sokağın- 3 lira 75 kuruştur. Taliplerin teminatı 
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Balçova Ilıca mevkiiııde. 
Kavaklıpıııar Halil Rifat Paşa 
caddesinde. 

İd:ırci Hu;ıısiyei \'ila\'ete ait u!up yukarıda cins l'e miktarı yazılı zey. 
\in ağnçları mah;;ul,; '.le tarlal:n- kiray:f verilmek üzere 15 gün müddetle 
~çık arttırmaya ç:harılm!'lır. Kira şar\Jarını öğrenmek istiyenlcrin h~r 
~ün iıiııb ıeı ei hu;;llsiye J"üclül"iycti rnr:ılat kalemine ,.e pey sürmek is
tiyenleriıı de ihale ı•ünü olan 1 7 !l40 Pazartesi günü saat 11 de rt, 7,5 
ılepozito makhuzl:·rivlt birlikte Yila)·el daimi encümenine müracaaHarı 
iiiin olunur. 

Çamaltı Tuzlası 
den: 

(2297) 

mfidürlüğün-

TLzlanıız ilıti)"> çarı çir. s tın ,ılınacak beher metre mik'abı 43 lira 
bedel! muhamm ıırı; 3.'28XJOO elı'adında 2ii0 aclel 8.400 metre 
3X4X50 eb':l'lınd~ 2000 arlet 2.100 mese ki cem'an 10.800 metre mik'alıı • 
keresteye ihal~ gu ıı tr,J'p zuh ır •me,Jiğinden münakasa 10 gün mücldet
:e tenıdid crlil!"liştir. 

Taliplerin 28 f ~ ıo tarihinılJ nat H te "'o 7.5 teminat akçeleri~le 
müdürlüğümüzde müteşekkil komisyona müracaatlan. (2290) 

da 3 numarada oturan Ali kızı Dudu öğleden evvel İş bankasına yatırarak 
tarafından İnciraltı cadde üzerinde ihale tarihi olan 3 '7 /940 çarşamba 
demir kapılı evde oturan Edremitli ~ünü saat 16 tıda encümene müracaat. 
Remzi Altınoluk aleyhine açılan boşan- !arı. 
ma davasına mütednir dava arzuhal 4 -·- 928 Myılı sokakta 14 sayılı ıır
suretiyle davetiye varakası müddeia- •anın 1 sene müddetle kiraya verilme. 
Jeyhin tahakkuk eden ikametgahının qi yazı işleri müdürlüğündeki şartna
meçhuliyetine mebni İzmirde çıkan Ye- mesi veçhile açık artırmaya konulmus
ni A8ır gazetesinin 7 '6 940 tarih ve 4 tur. Muhammen bedeli 159 lira mu
üncü sahifesinde ilanen tebliğ ve 17 / vakkat teminatı 12 liradır. Taliplerin 
6 940 pazarte8i günü saat 10 da mah. teminatı öğleden evvel İş bankasına 
kemey~ davet edildiği halde gelmedi- rntırarak makbazla.riyle ihale tarihi 
ğinden müddeialeyh Remzi A.tıııoluk ?lan 3.'7 940 çarşamba günü saat 16 
hakkında muamelei gıyabiye icrasına tıda encümene müracatları. 
ve muhakemenin 4 7 /940 perşembe 5 - İsmetpaşa mahallesinde 836 sa 
günü saat 9 a talikine karar veril:niş vılı sokakta 60 metre boyda kanalizas
\'e u•ullll tanzim kılınan gıyap karar- von yaptırılması fen işleri müdürlü
namesinin bir sureti mahkeme divan- ~ündeki keşif ve şartnamesi veçhile 
hanesine talik kılınmış olduğundan ~çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
miicld~ialeyh Remzi Altınolukun tayin bedeli 250 lira muvakkat teminatı 19 
olıınan gün ve saatte bizzat hazır bu- liradı r. Taliplerin teminatı öğleden ev
Junma<ı veya bir vekil göndermesi ak- ve! İs bankasına ,-atırarak makbuzla
•i takdirde bir daha muhakemeye ka- riyle ihale tarihi olan 317 '940 çarşam
bııl edilmiyeceği tebliğ makamına ka- ba günü saat 16 tıda encümene m ü
im olmak üzere ilan olunur. (2289) racaatları. 19 23 28 2 (2296) 
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znıır lerazım <tmirliği satııı alına komi.syorıımdan: 
1 - İstanbulda Salı pazarında eşya ve teçhizat anbarıııın tamir ve 

inşaası pazarlığı 21 16 940 cuma günü saat on dörtte 'l:'ophane
dc i~tanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı -
caktır. 

2 - Keşif bedeli 28579 lir:ı 60 kuruştur. 
3 - tik teminr.tı 2143 lira 50 kuruştur. 
4 - Keşif ve şartnamesi komisyonda görülür. 
5 - İsteklilerin kanun' ve>ikaları ile belli saatta komısyona müra-

....._ caalları. 18 19 
lı-. 1 • . ,... 1 k . d ... ,ır evazım amır ıgı ıatın a ma om11yonun an: 
l - İzmir r.tst. Mv. ce merkezde gösterilecek yerde beheri (430) 

lira bedel keşifli hepsinin tutarı 860 lira olan iki aded fıırıın 

pazarlı!<la ta.nir ettirilecektir. 
2 - Pazarlık 20-6-940 perşembe gUnU saat 10 da kışlada İzmir le -

vazını amirlig' satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Teminvt kat'iye akçası (129) liradır. 
4 - Şartnama~i ve keşifnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~ - İstekliler belli gün ve saatte teminatlariyle birlikte komisyona 

mtiracantları. 16 19 

İzmir levazım Amirliği aatın alma komisyonundan ı 
Miktarı 

---
2160 Klo taze fasulyıı 
2160 kilo taze batlıcıın 

8·i0 kilo bamya 
2214 kil~ kırmızı domate~ 

216 kilo taze btiber 

t - İzmir Mst. Mv. har!ç lıirlikler'n!n yukarıda c!ns ve miktarları 
yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eskiltme suretiyle mUna
kHsayn konıııştur. 

2 - İhalesi 25-haziran-940 salı gUnU saat 16 da kışlada !zmir leva-
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahm'n edilen tutarı ( 438) lira 75 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (32) lira 91 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gtin komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret ı>daşında kayıdlı olduklarına dair vesika gös-

1 tcrmek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek;iltmPye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 9 14 l:l 23 

lzmir levazım i.mirliği satın alma komiayonundan: 
Miktarı 

3300 kilo Taze fasulye 
3300 kilo batlıcan 

a321 kilo kırmızı domate.< 
1320 kilo taze bamya 

288 kilo taze btiber. 

1 - Izmir M,t. Mv. hariç birliklerin yukarıda cins ve J?liktarları 
yazılı beş kalem sebze iht'yacı açık eksiltme suretiyle müna
ka•aya konmuştur. 

2 1hale•i 25-haziran-940 salı günü saat 14,30 da kışlada izmir 
levazım amirliği satın elma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan (698) lira elli beş kuruştur. 
( - Teminat nıuv11kkate akçası (52) lira 40 kuruştur 
5 - Şartname~! her gün kcm'syonda görülebilir. 
6 - htekliler ticaret oda~mda kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Ebiltmeyc iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve ~aı·tnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
ml!nkkatalariyle b'rlikce ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 9 14 19 23 .... 

izmir levaz1n1 &mirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

6600 J;:ilo taze fasulye 
6600 kilo batlıcac 

2640 kilo bamya 
6765 kilo kırmızı domates 

60-0 kilo taze böber 

1 - !zmir Mst. Mv. hariç blrlikler'n yukarıda cins ve miktarları 
yazılı be~ kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konmuştur. 

2 İhalesi 25-haziran-940 salı günü saat 14 de kışlada izmir leva-
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 1P.hm'n ~dilen tutarı (1371) lira 45 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası 102 lira 86 kuruştur. 
5 - Şr.rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve tenimat 
muvakkatalariylc birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
mUracaatlnrı. 9 14 19 23 

l:ırtlir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
Miktarı 

5760 
5760 
2304 

Kilo 
Kilo 
Kilo 

T. Fasulye 
Patlıcan 

Taze bamya 
5904 Kilo Kırmızı domat 

564 Kilo Taze bilber 
l - İzmir Mst. Mv. Hariç birliklerinin yukarıda cinsi ve miktarı 

yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konmuştur. 

2 - Ek iltmesi 5-Temmuz-940 cuma g(inü saat onda kışlada izmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı -1199- liradır. 

4 - Teminatı muvakkate akçası -90- liradır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

\ 
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6 - İ tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
gö•termek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mü-
rncaallan. 19 25 29 3 

(ANADOLU) -
İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 

1 - İzmir MS'l'MV. hariç birliklerinin (169000) kilo kuru ot füti
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - İhalesi 4-Temmuz-940 perşembe günü saat 16,30 da izmirde 
kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı C7182) lira elli kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası -538- lira 69. kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - btekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek~iltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki üçtincU 

maddeleri1tde ve şartnamesinde yazılı vesaikleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat evvel komis-
yona verm;ş bulunacaklardır. 19 24 28 2 

İzmir levazım amirliii •atın alma komiıyonundan: 
l - İzmir Mst. Mv. birlikleri için ordu tipi -60- adet çift atlı araba 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 

' 

2 - Eksiltmesi 4-Temmuz-940 perşembe günü saat onda kışlada 

izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı -7800- liradır. 

4 - Teminat ınııva,kkata akçası - 585 . liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesaikleriyle teminat Ye 
teklif mektuplarını ihale saatinden enaz b!r saat evvel komis. 
yona vermiş bulunacaklardır. 19 24 28 2 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: -

1 - lzm!r Mst. Mv. birlikler! !ç!n -70- takım çift atlı araba koşu -
mu ile dört takım tek atlı araba koşumu açık eks!ltme suretiy. 
le münakasaya konulmuştur. 

2 - Eks!ltmesi 4-Temmuz-940 perşembe gUnU saat on otuzda kış
lada izmir levazım amirliği ısatın alma komisyonundıı yapıla • 
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı -4160- liradır. 

4 - Teminatı muvakkate akçası 312 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyoıtda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eb;ıtme~~ ;ştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

madrlelerind~ ve sartııamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkataleriyle birl;kte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 19 24 28 2 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - lzmir Mst. Mv. hariç birlikleri hayvanatının -190850- kilo kurıı 

ot ihtyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 
2 - ihalesi 4-Temmuz-940 perşembe günü saat 16 da kışlada iz -

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı -8111- lira 13. kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası -608- lira 34. kuruştur. 
5 - Şartnamesi her ıı;ün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnr.nıesinde yazılı vesaikleriykı teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden enaz bir saat evvel komis-
yona verm'ş bulunacakllrdır. 19 24 28 2 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Tüm merkez birlikleri (4000') kırk ağaç (10.000) Menemen

(10.000) kilo saman 21-6-940 günü saat 10 da pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin Manisa tümen satın alma komisyonuna müra -
caatları 

lzmir levazım amirliği ıatın alma komiıyonundan: 
1 - Muğla Milas ve civarındaki garnizonfara teslim edilmek üzere 

ceman 450 bin k!Jo sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe 

konmuştur. Muhtelif garnizonların ihtiyaçları ayrı ayrı veya 
iki veya üç grup halinde ihale olunabilir. 

2 - Heyeti umumiyesinin tahm'n edilen bedeli -101880- lira ve 
muvakkat teminatı -7641- liradır. Parça parça verildiii'İne göt'e 
muvakkat teminatı da bu nisbette azaltılır. 

3 Hepsinin ihale günü 10. temmuz 940 çarşamba günü saat on 
beştedir. İhalesi Muğlada komutanlık . atın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - isteklilerin; teklif mektuplarını teminata ait makbuzlariyle 
birlikte üçüncü maddede yatılı saatten bir saat evvel satın ·alma 
komisyonuna vermiş olmaları şarttır. 19 25 30 6 

İzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
1 - Tahkim komutanlığı i§in -10- adet kamyon pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

2 - Kamyonların her birisine tahmin edilen bedel -4000- lira he
sabiyle 10 kamyon için -40.000- liradır. 

3 - Şartname model ve diğer evsafı hakkında komisyona müra
caat edilmelidir. 

4 - Kamyonlar 21-Haz.-940 tarih'ne müsadif cuma günü saat 
10 da İstanbul tophane deniz yollama binasında tahkim ko
mutanlığı irtibat subaylığı dairesinde pazarlıkla yapıla -
caktır. 

5 - Muvakkat teminatı -3000- liradır . 
il - Pazarlığa gireceklerin teminat mektup velya 

alarak belli günde komisyona müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

makbuzlarını 

19 20 

1 - 14-5-940 günü talibi çıkmıyan gümtişsuyu hastanesinin aşağı
da yazılı iki kalem tavuk ve piliç ile teklif edilen fiyatlarııı 

pahalı görülen dört kalem yiyecek maddesi tekrar kapalı zarf 
usuliyle satın alınmak üzere eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6-Temmuz-940 günü ;aat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi her gün k1lmisyonda görülebilir . 
4 - 1stekliler'n belli gün saat ona kadar teklif mektuplarını Fııı

dıklıdaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

SAHIF! 3 

lzmir leva~ırn amirliği aatın alma komiayonundan ı 
1 - Çanak.kale Mst. Mv. Birlikleri için (45000) kilo koyun eti kıt

palı zarfla sııtın alınacaktır. 
2 - Koyun etinin beher kilosu (45) kuruştan (20250) lira b'çil. 

miştir. 

3 - !halesi 6-7-940 tarih cumartesi günü saat 11 de Çanakkale 
Mst. Mv. satııı alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan -1518-
lira 75 kuruşla ihale kanununun 2: 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 19 24 29 3 

Tasfiye halinde Aydın Zirai satış 
Kooperatifleri ittihadından : 
Tasfiye halindeki şirketimizin >enelik heyeti umumiye içtimaı 8.7.l!l4l1 

pazar(e.3İ günJ 8aat 17.30 da İmıirde Ticaret ve Sanayi odası salonunda 
akdedilecektir. Tasfiye halinde ittihad azalarının bu toplantıya müme•
sillerini gönrJnmeleri mercudur. 

Tasfiye Halinde 
Aydın Zirai Satış Kooperatifleri 

İttihadı 

RUZNAAlE 
1 - Tıısfiye işlerini riiiyete ınemur Birlik idare heyetinin ibrası ve 

salahiyetinin tecdidi, 
2 - Tasfiye lıeyeti raporu v·; teklifleri hakkında karar ittihazı. 
3 - )3ilt\n~oıwıı ıetkik ve ta~dikl. (2288) 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
l - Mevcud fenni ~nrtnames! veya taliplerin tekli! edecekler! nil• 

munel<ır mucibince 100 kiloluk tuz çuvalı pazarlıkla satın alı· 
nacııktır, 

2 - Pazarlık 25-VI-940 salı gUnU saat 14 te !stanbulda Kabataı· 
ta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

S ··- Taliplerin pazarlık için tayin olunan giln ve saatte ·teklif ede
cekleri fiat U~erinden yüzde 7,5 güvenme paralariyle ve nu
muneleriyle birlikte mezkOr komisyona müracaatları ilan olu-
nur. 18 19 22 24 4946-2255 

Is tan bul belediyesinden: 
Mezbaha et nakliyatı işinde kullanılmak üzere lüzumu olan 14 

adet iki tonluk ~'-un ve altı ı:det bir buçuk tonluk kısa motörlü kam
yon şasesi kapalı zarf ıısıılivle eksiltmeye konulmuştur. 

llle~muunun tahmin lıedeli 68200 lira ve ilk teminatı 4660 liradır. 
Şartname 171 kuruş mukabilir0.de fen işleri müdürlüğünden alınacak

tır. 

!bale 27-6·!.140 pel'~embe i:ünü saat 15 te daimi encümende yapıla
~aktır. 

Taliplerin ilk t~minlltı makbuz veya mektuplnrı 940 yılına ait tica
ret odası vesikalaı.,yie larifatı kanuniye çevresinde hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını ihale ;.·ünı; saat 14 de kadar daimi encümene ver-
meleri. ~2 15 19 24 4817-21080 

Devlet limanları işletme U. M. 
lzmir şubesi müdürlüğünden: 

1 - 1940 yılı temmuz ayının birinci gününden 1941 yılı mayıs aymın 
son gününe kadar İzmir limanına gelecek vapurlarla 30 rüsum tonila
tosundan fazla motörlerin ve devlet denizyolları işletmesine aid vapur
ların yükleme, boşaltma Ye aktarma işleriyle Çamaltında tuz yükleme 
işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - İş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
(175 bin lira) yüz yetmiş beş bin lira, muvakkat teminat, (10 bin lira) 
on bin liradır. 

3 - Şartname devlet limanları işletme umum müdürlüğü İzmir şube
si müdürlüğünden (dört yüz ctuz sekiz kuruş) mukabilinde alınır. 

4 - Eksiltme 26 haziran 1940 çarşamba günü saat 11 de devl~t 

limanları işletme ıımum müdürlüğü izmir şubesinde yapılacaktır. Tek
lif mektııplarını hav; zarflar kapalı olarak mezkOr gün saat 10 da ve
rilmiş bulunacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatı ile birlikte eksiltm~ 

saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 
6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme ıı;ünü saat 10 da 

gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılrru~ olma>ı . "ı:ımdır. Postada 
valci olabilecek gecikmelerden dolayı idare nıe,uliyet kabul etmez. 

9 13 16 19 2132 

inhisarlar Çamaltı 
dürlüğünden: 

1uz ası Mü-

Tuzlamız lokanta binasında yapılacak baca teşkilatı, bulasık tekne
si ve su deposu inşaatı pazarlığa konulmuştur. 

Muhammen bedel 350.04 lira muvakkat teminat akçesi 26,25 lira
d·r. Keşi( ve şartname-i her gün müdürlüğümüzde ve izmir başmüdür
lüğü levazım şubesinde görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatla
riyle birlikte 29-6-940 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te mü
dürlüğümüzde müteşekkil komisyona müracaatları. 

14 19 25 28 2211 

Bornova belediye ri9asetinden 
1 - Bornova yeni su şebekesinin tevsii iç.in 13 6 940 tarihinde müı:a

kasa suretiyle alınacağı ilan edilen 600 metre tıılindeki FONT 
boru münakasasına talip çıkmadığından müııaka<a 26. 6. 940 ta
rihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 16 da yapılmak üzere 
on giiıı müdôetle temdid edilmiştir. 

2 - Muhammen bedel 900 liradır. 
3 - Depozito akçesi 68 liradır. (2293) 

Manisa Sıtma mücadele reis
liğinden: 

Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 

Manisa Sıtma Müeadele :\1 ıntaka'1 Kar~ıpka Şulıesi için açık eksilt
me ile 40 ton Motorin ı;atııı a:ıııacaktıı-. Bir toııun muhammen bedeli 105 
Lira 70 kuruş 40 Tonun bedeli 4228 Jirıı muvakkat teminatı 317 lira 10 
kuruştuı-. Kilo 

Yeğurt 40.000 
Postazise süt 40.000 
Çiy sut 20.000 
Tavuk adet 2.000 
Piliç adet 1.000 

bedel temiııat 

Li. Kr. Li. Kr. 

8.000 00 600 00 
10.000 00 750 00 

3.000 00 225 00 
1.500 00 112 60 

500 00 37 50 

23.000 00 1724 00 
19 24 29 31 

İhale 4 Temmuz 940 Perşembe günü saat 10 dn lzmirde Karşı~'ak:ıda 
Sıtma i\Iücadele şubesi clairc~inde yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Knr~ıyaka Sıtma mücadele labibliğinden bedelsiz 
olarak Jlınabilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde
ki şartııları haiz olmaları w muvakkat teminatlarını yatırdıklarını gfü;-

l
terir makbuz vtya Banka !l'ektuplariyle yukarıda yazılı gün ve saatte 
Karşı~'aka Sıtma Mücadele Dairesinde toplanacak komisyona müracaat-
ları ilan olunur. (2285) 
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:>A -- "(ANADC»..U) -Sovyetler Birliği Harbe Hazırlan'iYOr··m .. 
Son haberlere göre Alman hudutlarında tahşidat başlamış 

Libva harekatı B._us ordularının iaşesini temin için GENERAL DEGQL 
Almanyaya yapılan ihracat kesildi 

lngiliz hava kuvvetleri güz /tal
!Jan taggaresinTimha etmişlerdir 

Kahire, 18 (A.A) - s;iahiyetli 
bir menbadan alınan haberlere göre 
dün Libyada harekatta bulunan müt
tefik kıtalar iki yüz !talyan olmak 
üzere 600 esir almışlardır. İtalyan 

ilslerine yapılan baskınlarda fngiliz 
tayyarecileri yüz tayyare tahrip et
mişlerdir. İnsan ve malzeme itibariy 
le İngiliz ve Mısır zayiatı pek ehem
miyetsizdir. 

lngiliz Milleti Korkmıgor 
_9azeteler diyorlar ki: •Vazifemiz şimdi-sarih ve: 

basittir. lngiltereyi bii"kalehaline geti™k~ 
Londra, 18 (A.A) - Mareşal Pe

tain dün radyodaki nutkunda şu söz 
!eri söylemiştir: 

«Son olarak diyeceğim ki, mu ha -
Remata nihayet vermek liizımdır.> 

Vazifemiz şimdi •arih Vp basit-
tir. Bu memleketi tek 
bir kale haline getir -
memiz lazımdır. Hiç bir şey ihmal e
dilmemelidir. Her müstahkem nokta 
tutulmalıdır. Kullanılmıyan hiç bir 
kaynak kalmamalıdır. Deniz, bizim 
kuvvet ve kudretimiz olmakta de -
vam ediyor. Denizle muhat bu ada 
muazzam bir harp gemisi olmalıdır. 
Öyle bir gemi ki; mükemmel silahlı
dır, çok büyük topları vardır ve ta -
retlerinden birine dokunmağa cesa -
ret edebilecek her hangi bir kimseye 
karşı müthiş surette öç almağa muk 
tedirdir. Bütün bunlar yapılmalıdır 
Vp çabuk yapılmalıdır. 

----·*----
Beşinci Kol 

- Uruguvayda komplo -
hazırlıyordu 

Londra, 18 (Radyo) - Sovyet Rus- nın önilnde toplanan halka ateş açma- Fransız zabı.tlerı·nı· kur'-uluş s va şı 
ya kıtaatı bugün Riga ve Toline de sı ilzerlne bir çok insan öldil v~ yara- &. a 
girerek Estonya, Letonya ve Litvanya- landı. Kıtaatın tank ve zırhlı teşek- • • L d .., 
daki istilalarını tamamlamıştır. !stili küllerin de polise yardım ettiğini bil- ıçın on raya çagırıyor 
ve işgal hadisesiz olmuştur. Sovyet diriyor. 
harp gemileri de bu devletlere ait li- D. N. B. nin verdiği malumata na- 1'.<>ndra, 18 (~adyo) - Sabık Baş-
manlara gelmiş bulunmaktadır. zararı; Oktiobrskaya Revoluti saffı vekıl Pol Reyno ı~e buraya gelen Fran-

Litvanyadan alınan haberlere göre, harp gemisi de dahil olmak Uzere Sov- sanın en muktedır kumandanlarından 
Sovyetlerin Alman hududlarındaki yet harp gemileri Tallin limanında de- gener.al 'f!egol._ bu gec7 radyo?a Fra_n-
tahşidatları gittikçe artmaktadır. mirlemiştir. s~z mılletıne hıtaben hır mesaı vermış-

Buraya yerleştirilen Sovyet ordula- Bal, 18 (Radyo) - (Nasyonal tır. . 
rının iaşesini temin maksadile Alman- Çaytung) gazetesinin verdiği bir ha- G_ener.aı, bu 1!1~saıında Frans~nın 
yaya yapılan yiyecek ihracatı durdu- bere göre, Sovyetler birliği, Avrupa bugilnku akıbetını uz.un .u~adıya_ ız:ıh 
rulmuştur. işlerinde şimdiye kadar takip ettiği ettı_kten ve Fransız mılletıııı ~n~ır ey

Londra, 18 (A.A.) _ Estonyada ve siyaseti değiştirmiş ve harbe girmek ledıkten sonra şunları .s?y~emıştır: 
Litvanyadaki Sovyet garnizonlarının il~ere bulunduğuna delalet edecek - Fransa yalnı_z. degıl_dı~. B~. harp, 
takviyesi hi\disesizce ikmal edilmiş gi- hır takım tedbirler almıştır. sa~e Fransayı degıl, butün dunyayı 
bi görünmekte iken D. N. B. Ajansı Sovyetler birliğinin aldığı tedbir _ alakadar etmektedir. Bu itibarın: taraf
Rigada tezahürat olduğunu ve polisin ler, a!Akadarlarca ehemmiyetle J<ar- ~rlar~_mız çoktur. Fran~a. cilmıyecek-
müdahale ettiğini haber veriyor. Poli- şılanmaktadır. t~r. Duşman, mutlaka maglup edilecek-
sin ista~yon posta ve emniyet binaları- tır. 

Ben,. her gtin sizinle temıı:st.a bU1: lunacagım. Fransız zabitlerını, ın•. 
hendislerini ve biltiln teknisyenlerin• 
vatanı kurtarmak için buraya da • 
vet ediyorum. 

Fransa ölmiyecek, kara günler ge· 
çecek ve kurtuluş gecikmiyecek • 
tir.> 

Kahire, 18 (Radyo) - Henüz te· 
eyyüd etmiyen bir habere göre, ıııı· 
riyedeki yakın şark Fransız ordula
rı kumandanı general Vittelhavz bU
gün bir beyanname neşretmiştir. Ge· 
neral, Fransız kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin sonuna kadar müca • 
deleye devam edeceğini bildirınistir. 

Mülakatı lngiliz tayyareleri Hariciyevekilimiı 
d - b t b d - k n·· z.r 1. l d b Moskovaya gitmiyecek 

Münib 
o_guya ve a 1 cenu a ognı yu arı un rıe ıgo an ı om- .. ·e 

diğine göre, bu nota bir istimzaç ma- seıne kadar uzanmışlardır. Almanla- Ankara, 18 (Telefonla) - Harıc•ı .. 
-Battarafı 1 nci Sahifede-

hiyetinde olup, bir teslimiyeti ifade rın vardıkları en son noktalar neversin bardıman etti ve iç Af- Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlunun M0
"1 

etmemektedir. Bu nota, mutad diplo- şimali ve dijondur. Seine nehri gray- J h .b kovaya gideceği hakkında bir fstanhU 
masi yolu ile muhariplerin menfaatle- yn Ostünde geçilmiştir. Maginot hattı manyaua ta rı at yaptı gazetesinin verdiği haber, aliıkadarJar· 
ri.le m~şg~I _olan devletle~ vası~s!yle ~.vrilı:'iş ve bu hat~aki k~taatın çok bü- Londra, 18 (Radyo) İngiliz ca yalanlanmaktadır. 
ııonderılmıştır. Ortada bır teslımıyet yuk bır kısmı çekılmıştır. Gerı kalan tayyareleri bugün Heligolanda taar- *----
mevzuu bahsolmadığı için askeri ha- kıtaat muharebeye devam etmektedir. ruz etmişler ve Friyan adalarında R K b• ı• 
rekat devam etmektedir. Berlinde Al- Alpler cihetinde Fransız ordusu vazi- demirli bulunan Bir Alman destro- Omen a ıneS 
man cevabi notasının muhteviyatı hak- yetini tamamen muhafaza etmektedir. yerine bomba atmışlardır. Bombala
kında sarahaten hiç bir şey söylenme- Fransız kuvvetleri adeden dun vaziyet- rın destroyerin tam orta kısımlarına 
mektedir. Mussolini ile Hitlerin aske- te olmasına rağmen henilz kudretlidir. isabet ett'ği görülmüştür. Bu gemi-
ri ve siyasi sahalarda tahaddils eden Nevyok, 18 (A.A.) - National nin battığı muhakkaktır. 
yeni vaziyeti iyice tetkik edecekleri Broadcasting kumpanyası tarafından Londra, 18 (Radyo) - Britanya 
muhakkaktır. Fransız hükumeti radyosunun mevce- tayyareleri dün gece ve bugün Al _ 

Londra, 18 (A.A.) - Fransız rad- si üzerinden yapılan neşriyatta spiker, manya içlerinde tahrip ucuşlarına 

istifa etti 
Bükreş, 18 (Radyo) - RonıanY8 

kabinesi, bu akşam Tatareskonun rı· 
yasetinde toplanmış ve uzun milzakr
relerde bulunmuşfur. 

fngilterede, imparatorlukta ve ek
•er bitaraf memleketlerde halk, ma
reşalın derin kederine iştirak etmek
tedir. Fransanın geçirdiği imtihanın 
büyüklüğü, lngilterede tamam!yle 
takdir edilmektedir. Fransız kabine_ 
sinin dün müthiş bir karar ittihazı 
mecburiyetinde kaldığı kabul olun -
maktadır. fngiliz matbuatında, İngil
terenin ölmez büyük müttefikine 
karsı bir tek acı kelime mevcud de
ğildir. O müttefik ki, büyilk adet ve 
malzeme faikiyeti karşısında iztirap 
çekmiş ve ordularının geri çekilmesi
ni ve muhacirlerinin kadın ve çocuk
larının barbarca bomba vp mitralyöz 
ate•ine tabi tutulduğunu görmüştür. 
Fakat bu çetin darbe kar ısında !n -
giliz milletinde h!ç bir korku ali\ -
meli yoktur. Bütün İngiliz milleti. İn
ıriliz hükumetinin etrafında birliktir. 
Ve fng;ıterenin zafere kadar müca
deleye devama kat'i surette azimkdr 
bulunduğuna dair hükumetin ncş -
rettiği deklarasyona tam surette iş

:\fonlevideo, 18 (A.A.) - Röyter vosunun spikeri Almanyanın mareşal şunları söylemiştir: devam etmişler ve Ren, Rur mıntaka-
Başvekil umumi vaziyet hakkıııM 

izahat vermiştir. ·ı. 
Ajansı bildiriyor: Petenin demarşına henüz cevap ver- «Fransanın silahlarını teslim ede- sın da askeri hedefleri, sanayi mer - Bükreş, 18 (A.A.) - D. N. B. Bı 

diriyor: 

tirak e.vlemektedir. 
Eveninl!' Nevz diyor ki: 
«Mücadelede yalnız bulunduğu -

muz bu anda cesaretimizi kaybet -
meil:e mahal yoktur. Eğer, bütün mil
let bu mücadelen'n manasını anla -
mak ·~eviyesfne yük~elir; eğer bu mii 
cadelenin büvük ehemmiyetini soğuk 
kanlılıkla anlar ve eğer valnız ken
disi icin dei!il, fakat bütün dünya 
icin carpıstıi(ını iyice idrak Pderse ; 
Almanva hala da ezilebilir. İngilte -
re. hürri.vetin yegane sampiyonu. cid 
dl darbeye maruz kalmamıs .vegane 
şamoivonu olarak kalmaktadır. 

Elplata ııazetesi ileri gelen Alman- mediğini dün akşam geç vakit bildir- ceğini söylemek kat'iyyen yanlıştır. kezlerini bombardıman etmişlerdir. 
'arın tevkifatından bah~ederek Dahi. mekte idi. Spiker son günlerde devam- Fransa, Almanyadan yalnız hangi şart Londra, 18 (Radyo) - Müttefik 
liye nazırının tekzibine rağmen Uru- lı hiçbir cephe mevcud olmadığını söy- !ar dahilinde. Fransız çocuklarının tayyareler Milano şehrini baştan ba
ı:uayı zaptetmek için yapılan askeri !emiştir. Fransız orduları birbirlerin- katliamını durdurma9;a muvafakat sa bombardıman etmişlerdir. Şehrin 
komplo hakkındaki şayiaların doğru den derin gediklerle ayrılmış, dört edeceğini sormuştur. İşte bu sebepler- harap olduğu muhakkaktır. 
~Jduğuna inanmak için sebepl~r mev- <\'ruba bölünmüş ve bu suretle Alman dir ki Fransa kabinesini tadile karar *----

Kral Karo! Mareşal Petainin beY8" 
nalını müteakip siyasi milşavirJerle 
vaziyet hakkında istişarede bulunınıış
tur 

Bütün nazırlar istifalarını tarih 
zikretmeksizin yazarak krala vernıiŞ· 
]erdir. Bu suretle Kral arzu ettiği an
da yeni bir kabine teşkil edebiler..E'k· 

cutlur, demektedir. manevralarına kurban gitmek tehlike- vermiştir. Fransa tasavvurlarının an- K d d ---·* ~ine maruz bulunuyordu. Aşağı seine cak yeni bir kabine ile tatbik edilebi- ana a Or USU 
T 'alı·mı•z nehrinin ırarbinde ve evreuks ile char- leceğine hükmetmiştir.• 
V j tresin garbinde İngiliz kuvvetlerine Münib, 18 (Radyo) - Ecnebi mat

mensup unsurlar ve bir Fransız ordusu buat mümessilleri: bugün Vilhelm Stro 
laigle la ferte vidame ve chateaudun seye .ıı iderek, Hitlerle Mussolini ara
hö!gesi dahilinde ric'at etmektedirler. sındaki konuşmalar neticesinde alınan 
Fransızlar burada birkaç defa muka- kararları anlamak istemislerdir. 

lzlandaya çıkarıldı ,. 
Lir. 

Evening Stard diyor ki: 

Ankarada temaslarına 
dev~m ediyor 

Ankara, 18 (Telefonla) - Valini1 
B. Etem Aykut, buradaki temaslarına 
devam etmektedir. Yakında dönecek-.. 
ı.ır. 

RESMİ HARP . TEBLİGLERİ 
Fransız Tebliği 

Bordo, 18 (Radyo) - Fransız ka- Serburg ile Ren~ var~ıştır. 
rargahının resmi tebliği: Lovar cephesıııdekı kıtaatımız, Şa-

Düşman; ileri harekfıtıııa devam lodan da düşmana mühim zay_iat ver
ederek, Normandi ile Bretaniye gir- direrek mukavemete devam edıyor. 
mistir. Düşman müfrezeleri, jura mıntaka-
Düşman ileri karakolları, bugün sında biraz ilerlemiştir. 

ltalyan Resmi Tebliği 
Roma, 18 (A.A.) - !talyan askeri cılarımız havalanır havalanmaz düş

kuvvetleri umumi karargahının 6 nu- man teşekkülleri kaçlı ve düşman hil-
maralı tebliği: cumdan Rarfı nazar etti. 

Hava kuvvetlerimiz dün :\faltanın, Alplerde keşiflerimizin faaliyeti ar-
Korsikanın ve Tunusun rleniz üslerile lıyor. 
tayyare meydanlarını bombardıman Şimali Afrikada İngiliz kuvvetleri
etti. Bir hava düellosunda bir fngiliz ne karşı kara, cleniz ve hava harekatı 
avcı tayyaresi clüşüriildü. Düşman l•a- lehte neticelerle tam inkişaf halinde. 
va kuvvetleri daima tek tayyare ile ve dir. 
gece olmak üzere bir kaç akın yap- Sarki Afrikadıı Kenya ve Sudanda
makla iktifa etti. Ve şehirlerle kırlar ki fngiliz üslerine karşı şayanı kayt 
iizerine bombalar attı. Sasoneda •h il neticelerle tayyare faaliyeti olmakta
halk arasında bir ölü ve bir kaç yaralı dır. Yerel~ bir kaç tayyare imha edildi. 
oldu. Daliaride clüşman akını tayyare \'e tesisat hasara uğratıldı. 
meydanında bir kaç hangarı hasara Diraduada demir.voluna karşı düş
uğrattı. Hangardan altı a<ker öldü. man tarafından yapılan akınlar tesi
Ve 30 kadar yaralandı. Pal2moda av- Rata bir parça zarar vermiştir. 

Alman Tebliği 
Führerin umumi karargahı, 18 

(A.A) - Alman orduları baş ku -
mandan lığının tebliği: 
Fransanın askeri feaketi durma -

dan yaptığımız •takibin tazyiki al -
tında genislemekte devam ediyor. 
raen ile Manş arasında bir cok nok
tada Orne geçilmistir. Orlean'1n gar 
hindp Neverse kadar ve bu şehrin 
cenubi sark'sinde Loiree varılmıştır. 

Ayrı bir tebliğle bildirildiği gihi 
seri kıtalar Fransız silah endüstrisi 
merkezi Creusotyu işgal etmiş, Re! -
fort kalesini almıştır. 

Dijon kalesi muharebesiz düşmü->
tti r. 

Bir Alman müfrezeoinin rüretk:ir 
bir çevirme hareketi neticesinde 
:\telz teslim olmağa mecbur olmus -
"ur. 

:\faj'no hattınııı Thionville şehrinin 
iki tarafında hala mukavemet eden 
mıntaklarına l\fetz sehrinden arka -

an hücum edilmiştir. 
Sarrebruckun cenubunda l\fajino 

hallı üzerinde açılan gedik Rhin -
Marne kanalına kadar genişletilmiş
tir. 
Yukarı Rhinde hücum devam et -

mekted'r. Burada Vosges istikame -
lindp ilerliyoruz. 

Colmar alınmıştır. 
Dün 100.000 den fazla esir alın -

mdır. Elde edilen ganaim mütead
rlid Fransız fırkalarının ve mütead -
did kalelerin techizatıdır. 

Hava kuvvetlerimiz geri cekilen 
dü•mana karşı hücumlarına devam 
etmist'r. 

Loire mun,abında dü•man gemi -
!eri bombardıman edilmiştir. 9 düs
man vapuru batmıs diii:er müteaddid 
vanurJar Ciddi haHar~ usrramışbr. 

17 haziran ırecesi fngiliz hava 
kuvvetleri sima! ve garbi Almanva -
nın ga\-ri askeri hedeflerine karşı 
hürumlarına veniden baslamıştır. 
Düsmanın hava zayiatı dün 5 tay

yare idi. 
Bir Alman tayyaresi kayıptır. 

Yeni teşekkül edecek olan kabi nenİ11 

kimlerden rlerekktip edeceği husıısU 
pek gizli tutulmaktadır. 

'>il hücumlarda bulunmuşlardır. Paris Hariciye nezareti salahiyettar er
'cin setir vazifesi görmüş olan loire or- kanından bir zat, matbuat mümessil

Londra, 18 (Radyo) - Kanada 
başvekili Makenzi Kin~. Kanadadaıı 
hareket eden kıtaatın !zlandaya çı -
karıldığını bildirmiştir. 

----*----
Terfi listesi 

Bulgaristanın vaziyeti 
Sofya, 18 (A.A) - Stefani Ajan~1 

bildiriyor : 
rlusu loirea kadar muntazam bir şekil- !erine: 
de ric'at etmistir. Almanlar loiro neh- - Gerek Hitler ve gerek Mussolini, Ankara, 18 (Radyo) - Dahiliye 

Vekaleti, mülkiye müfettişleri ile na
hiye müdürlerinden birçoğunun ter
fileri hakkında bir liste hazırlamıştır. 

rini ııeçenıemislerdir. her işi çabuk neticelendirmek itiyadın- Hariciye nazırı B. Popof bugil11 

İtalyanın Sofya elçisini kabul ederek 
samimi bir surette görilşmilştür. Gli· 
rüşme esnasında B. Popof şunlar• 
beyan etmiştir: 

Ücüncil harekat sahnesi beş altı gün da olan iki liderdir. Süohe yok ki, bu 
•vvel tarderois ve champagnede Fran- işi de hemen bitirmişlerdir.• 
'iZ cephesinin inkıtaı üzerine hasıl Demekle iktifa etmiş ve başka r.ıa- ---*----olan sahnedir. Almanlar sabaha doğru IOmat vermek istememiştir. 

Elen matbuatı 
Fransa meydan 
muharebesi bitti 

- Bat tarafı 1 inci ıahifede -
Kuvvetlerimizin artmasına imkan

lar her gün çoğalıyor. Silah altına 
yeni kuvvetler celbediliyor. Domin
yonlardan iki mükemmel kıta da fn
gilterededir. Bunlar da anavatan 
müdafaasına iştirak edeceklerdir.• 

Çörçil, müteakiben denizden gele
bilecek bir hücumu tahlil etmiş ve 
sözlerin e şöyle devam etmiştir: 

- Düşman, deniz tarikiyle kuv -
vetler taşımak, imkanından heme;ı he
men mahrumdur. Donanmamız de
nizlerin hakimidir. 

Mussoliniye, Cebelüttarık yolunu 
vererek ve tehalükle harbetmek isti
yen !talyan donanmasına yolu acık 
bırakmak imkanını elimizde bulsay -
dık, pek mes'ud olurduk. 

Bu bize bir tetkik imkanını verebi
lirdi. !talyanların harbi umumideki 
kudretleriyle ayni mi kalmış olduğu
nu yok<a daha mı aşağı düşmüş bu
lunduğunu gösterecekti! 

Bugün size cesaretle söyliyebili -
yorum: Şu anda harbiumumiYe ve 
yeni harbin de ilk aylarına nazaran 
daha iyi vaziyette bulunuyoruz. 
Dononmamız kuvvetlidir. Sisli bir 

gecede, düşmanın beş yüz bin kişi 
ile sahile geldiğini kabul edelim. Ve 
bunu sahile ihraca teşebbüs ettiğini 
farzedelim. 

Beş fırka asker, ancak 250 vapurla 
tagınır. Donanmamız bunu daha 
tahliyeden evvel haber alacaktır. 
Ve düşman gemileri sahillerimize so
kulamadan parçalanacağında şüphe 
miz yoktur. 

HarbP sonuna kadar devam ede -
ceğiz. Hitler şunu bilmelidir ki, ya 
bu adadaki bizleri tamamen ezecı)k 
veva harbi kaybedecektir . 

Fransa me.vdan muharebesi bit -
miştir. Simdi İngiltere meydan mu -
harebesi haşlıvor.• 

Londra 
Borsasında 

Bazı kıymetler üzerinde 
muamele menedildi 

Londra, 18 (A.A) - Londra bor -
sasında bir çok kıymetler ilzerinde 
muamele icrası menedilmiştir. 

Bunlar meyanında Amerikan, Bel 
çika, Çekoslovak ve Çin aksiyonları, 
Boer istikrazı yüzde 4 1 2 istikraz, 
Danzig postası için Alman istikrazı 
6-lı, Yunan istikrazı ve Royal Dutch 
mevcuttur. 

----*----
Amerikada 

50 bin kişi tayyarecilik 
öğrenecek 

Vaşington, 18 (Radyo) - Reisi -
cumhur Ruzvelt, elli bin kişinin ta.v
yare ile uçmasını öğrenmesi lazım 
geldiğini bildirmiştir. 

B. Hikmet Bayur 
Bergamadi°' konferans 

verdi 

Fransanın vaziyeti etra 
fında makaleler yazıyor 

Atina, 18 (Radyo) - Matbuat, 
Fransanın vaziyeti etrafında uzun 
makaleler yazmakta ve bu memle -
ketin, senelerden beri iyi idare edil
diğinden, son zamanlarda da büyük 
hatalar yapıldığından dolayı bugün
kü hale düştilğünil kaydeylemekte -
dir. 

Bulgar hükumeti ve bütiin millet 
Duçenin çok defa beyan ettiği vec · 
hile beynelmilel adalet prensipleri -
ne müstenit bir Avrupanın sinesin • 
den doğacak olan dünya vaziyetinin 
bugünkü tarihi istihalesini derin bir 
sempati ve hududsuz bir itimatla :a· 
kip etmektedirler. 

----··k----

Harp sigortası 
Londra, 18 (A.A) - Harp sigor • 

tası tarifesi mühim bir surette tarak· 
ki etmiştir. 

S O N D· A K İ ·'K A~ 
,t .. - ..... " 

Sulh Şart1nrı 
Çok ağır olacak. Fransız hükumeti 
mücadelenin durmamasını emretti 

Loııdra, 18 (Radyo) - Alman ve Miliino, 18 (Radyo) - (Koryer.1 

İ~a!yan ga~telerı; sulh şartlarının çok Dellasera) gazetesi, FranManın müta
agır olacagını yazmakta ve Fransayıı reke teklifinden bahisle yazdığı maka· 
hücum ederek 1918 de Almanyaya yap- lede diyor ki: 
tığının cezasını ~ekeceğini kaydeyle- •Fransa, İngiltere ile dost olmaııııı 
mektedirler. cezasını çeksin. Fransanın mukarlrl~-

Ayni gazeteler, Fransız limanlarının ratı şimdi Almanya ile İtalyanın elin· 
ve müstemlekelerinin hemen Almanya dedir.• 

Bergama, 18 (Hususi) Manisa ile ftal.vaya teslim edilmesi lüzumunu Berlin, 18 (Radvo) - Gazetekr• 
meb'usu Hikmet Bay~ı-, bugün Berga- ileri sürüyorlar ve aksi ta~dirde b~- Frıın•anın, 1918 d~ Almaııyaya teklif 
maya gelerek vazıyetı hazıra. hakkında t~n bunların kılıçla alınacagı lehdıdı- ettiği ağır şartlarla karşılaşmağa mü'· 
bir konferans verdı. Halkevını doldu- nı Ravuruyorlar. tahak olduğunu yazıyorlar. Ve ezcünı-
ranlar, konferansçıyı şiddetle alkışla- Londra, 18 (Radyo) - Fransız k::ı- le şunları kaydedlvorlar: 
dılar. Hikmet Bayur, binesi, geç vakit Mr.reşal fetenin riya- «Biz, 1918 senesi 11 te~rinisani t:•· 

«Hür ve müstakil bir yurd çerçeve- setinde toplanmış ve uzun müzakere- rihini unutmadık. O gün, şimdi Fraıı
si içinde, yekpare bir millet, tek kalb lerde bulunmuştur. sız ordusunun başında bulunan genr· 
ve vücud olarak Milli Şefimize ve Cum- Hükumet; müteakiben verdiği bir ral Veygand, Alman vaya en ağır •art-
huriyet hükumetimize bir kat daha emirde, karada, denizde ve havada mü- !arı dikte otlirmisti.~ ' 
inan ve bağlılığımızı> teyicl etmiş al- cadeleye devıım edilmesini ve FranHız Bordo, 18 (Radyo) _Dahiliye na 
kışlanmıştır. milletini aldatmak için, cephelerde be- zırı Omare, bugün halka hitaben bir 

/ stanbul radyosu yaz bayraklar çekerek ilerlemPk 'sti- mesaj vermis ve nüfusu 20 binden :ıı 
yen Alman kuvvetlerıne mukavemet olan bütün köy ve kasabaların açık 

lngiliz. lirası 
fstanbul, 18 (Telefonla) -

lirası 22 banknota düşmüştür. 

İstanbul, 18 (Telefonla) - l•tanbul gösterilmesini bildirmiştir. şehir olduğu cihetle düşmanın taar-
radyosu yakında açılacaktır. Gelecek Londra, 18 (Radyo) - Majinodan ruzundan masun bulunduğunu bil • 
ayın birinden itibaren sabahları dün- kaçan yarım milyonluk bir kuvvet, direrek, kimsenin hicrete kalkışınıı· 

İngiliz ya haberlerini verecek, ve müzik ser- cephedeki Fransız ordusuna iltihak et- masıııı. aksi takdirde şiddetle ceza 
visleri yapacaktır . miştir. Jandırılacağını ilave eylemiştir. 


