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Yortta Utuaua yardım ve ıefkıtlne 
111ahtaç yavruları 23 Nisan Çoca~ bay 
raau ve baftasıodı 1eviodirme" içlıı 
Çocak Esirgeme Kurgmıına · yardımları 
awa kavvetJondirioiz. 

'--·~----------------J -
Moskova Büyük Elçimiz. geli!Jor / 

Ankara 18 ( Hususi 
muhabirimizden ) -Mos· 
kofJa bügük Elçimiz Ali 
Hagdar Oktag mezu -
nen Anlcaraga ıelmek

tedir. 

Türk - Bulgar 
Ekonomi 
anlaşması 

Bulgar Nazarlar hey'etl 
tarafındlin taavlp edlldl 

Sof ıa 18 ( a.a. ) - O. N. B: 
Nazırlar bey'eti 15 nisanda yiirür. 

lüie giren yeni Bulrar - Türk 

ekonomi anlaşmasını tasvip etm:ş. 
tir. Eşya milbadeleei huıusu takas 
yoluyla yapdacakhr. Yeni anlaıma 

27 mayıı 1935 anlaşma11nın yerine 
reçmekte ve 15 nisan 1943 e ka· 
dar yllrürlllkte kalmaktadır. 
• Eter aolaşıua yllrürlüiün ta-

nhindeo "iti -
bl . . 1 ay ooco taraflardan 

r11ınce f b d'I 
ot e ı mezıe otomatik 

surette uzayacaktır. 

Dti Goıcu bir denlz•ltl 
battı 

Amsterdam 18 (a.a) _ D.N.B: 
Royter ajansının bildirdiiioe röre 
Dö Golcll Surkııf denizaltmııdan 
uzun zamandanberi haber alınma 
mıştır. Ba gemiye kaybolmuş aö 
ıüyle bakılıyor. 

Şlmall ılrlandara gelen 
Amerikan kuvvetleri 

Ank ra 18 (R&dyo gazeteıi) -
Amerikalılar şimali lrlandada ol 
dokça mühim kuvvetler toplaınıı· 
lardır. Bu yaz ayları içinde Avro. 

payı istili teşrbbüsüne girişilmeıl 
ne karar veriloiği ıaoalmaktadır. 
Bu karar nıerinde amil olan dü
şünce, Almıoyanan kat'i bir neti· 
ce almak için bütnn kuvvetlerini 
ıarka naklederek rarpde 22 tümen 
bırakmış olma1ıdır. 

Amerika sunt kauçuk 
letlheaı edecek 

Novyork 18 (a.a) - Miıter 
lldf id demiıtir ki : 

•• Birbuçuk i'i ıeneye kadar ıuni 
kauç~k fabrikalan bi1tün verimlo. 
riyle ı~lemeğe baıhyacaltbr. O . 
man siviller ıuni kauçuktan ya~. 
mıı otomobil lastikleri lr.allanabi
leceklerdir. ,, 

İngiliz hava 
akınları 
Berlin 18 ( a.a ) - Alman 

Baş komutanlığının bir tebliğine 
röre. kuvvetli bir avcı teıkilioio 
himayesindeki lngiliz bomba uçak· 

ları burna öileden ıonra, i1ral 
•l~ın~a balanın araziye hücnm t t 
mııtır. 

Almaıı av uçakları dGşman 
kuvveti • · 

•tını muharebeye mecbur 
etmlı ve "dd I' 1 et ı çarp•şmalardan 
ıonra 17 dQ 
•Oıuı 

8 
tınan uçajı dOşürQ(. 

r. unlarııı araıında dört 
•otorlu dört bn k 
'· baıka n yQ bomba uçafiy
dır. ç bomba tayyareıi var· 

Yu"•nıat 
maddeı •ne Yl recek 

Lond •rı 8Önderlldl 
ra 18 ( 

radyosunun verdit· ~:" ) - Oslo 
rafına &'Öre, 4500 ~on" b Atioa teli' 

500 ton başka yiyecek ::~•y ve 
lıren lsveç vapura per lQ HaJ. 

• felObe 
on Pıreye varmıştır. SicU 211· 
ru da ekmeklik bui ~ay v:~1:•pıa ı L 1 •Çt.r. 
t~ yQm;Jü olarak dün Pireye ıelmif. 
ır. 

' ücretten maaşa 
geçecek memurlar 
Her vekaletin mevcut ücretli kadroları 
birer derece indirilmek suretile maaşlı 

kadrolara eklenecek 
Ank'ara 18 

(Husuıt muhabi
rimizden) - Bü. 
tiln Qcretli kad· 

Kıdemler mahfuz Dit er taraf. 
tan memurun üc· 
retli vazifede re· 
gen çalışma mnd. 
deti bu aefa nak 
ledileceii , maaşlı 

rolarm maaşlı kad 
rolara nnldi hu· tutulacak 
ıaınnda vekaletlerin baurladıldarı cetveller Başve· 
kilete verilmiştir. Cetvelleri, Başvekalet müıtt'ıarı 
Cemal Y eıilin reisliğinde toplanan vekilet müıteıar
larından mürekkep bir ko111isyon tetkike baılamııtır. 
Komiıyon tetkiklerini tamamladıktan sonra bir ka 
nuo Jiiyib111 hazırlanarak meclise verilecektir. 

Liyiha kanun olunca haziranda yeni bütçe ile 
tatbikine reçilecektir. Liyibada yer alacak esaslara 
göre, her vekaletin mevcut ücretli kadroları birer 
derece indirilmek ıoretiyle maaılı kadrolara eklene· 
coktir. Ba ıuretle ücret kadroları ilğa edilmiş ola· 
cık, maaş kadroları yeni vaziyete göre tesbit edil · 
miş olacaktır. 

Fransa'da 
yüksek ...................... 

askeri komuta 

heyeti 
Milli Müdafaa 

Nezareti kaldırıldı 

Başvekil Laval, Ha-1 
riciye, Dahiliye ve 
istihbarat Nazırlık-ı. 

:..larını-d a . deruhte, 
-- ediyor 4r 

memuriyette geçim sayılması için layihaya hilküm ilıl· 
ve olunacaktır. Bu auretfe ücretten maaşa geçecek 
memurların kıdemleri mahfoz tııtu'acaktır. 

Bazı dııirelerde iş huıu1iyetlerine benaen küçük 
bazı memuriyetlerin ücrette bırakılma1arı mubte. 

meldir. Diğer taraftan, öğrendiiime röre, ücretten 

maaşa geçen memurların tekaütlük vaziyetlerini 

tanzim edecek bir liyihıının da bazırlanma11 mo· 
karrerdir. Ücrette geçen müddetlerin muayyen 

bir kısmının maa~da geçmiş gibi sayılarak 
tekaütlük müddetlerine mahsup edilmesi 
tasavvuru vardır. 

.~, 

A~kara ~18-(Radyo raıetesi)::
~a hafta Vitideki faaliyet, dünya -
ı~y&1etinin ön plinını işrıl etmiş· 
tır. Fransız lrabineai iıtifasınıPete · 
n~ vermiş, Liva( da yeni kabineye 
rırecek zatların isimlerini devlet 
relıine bildirmiştir. 

•'!"• laflal'in "hang!l:_işl~kallanacolı;,' merakla 
- - beklenen~ F r ltn:s'.ı z __ donanmasından bir filo 

Loodra radyoıo ba akşam 11• 

at 19 neşriyatında yeni Lival ka
binesi bakkıoda fanları ıöylemiıtir: 

cLival, nihayet, fÜnleıce ıü 
ren ıiyui miizakerelerden sonra 
Nazi temıycllü reni Fransız kabi· 
nesini karmuıtuı.» 

Vişiden relen haberlere aröre, 
Lavala reoiş 1elihiyet verilmiştir. 
Baıvekil, Hariciye, Dahiliye ve is· 
tUıbarat oaıarlıklarını da derobda 
etmektedi,. Amiral Platon devlet 
naım olmaktadır. 

Bir Amerikan 6om6ardımarı tnggaresi uçuşa lıo•ırlanırlc 

Tokvo: 18 [a.a J Amerikan uçakları 
Müdafaa do i u Biraaaoy 

harekita ~ 
er; fnıllidere 
re, Japonlar 
rol ıabasını 
ımıılardır. 1 
lider, bu 1ah 

keıımı şıı tebliii tarafından 

nş~:!~!~::,~D h·- Tokyo ve 
berlere r ö r e • 
Toltyo ve Yoko· 

homa'ya yapılan y k h 
bava akını esna- o o a m a aponlarao • 
İmda 9 düş11tan dnıcnemeai içi 
uçaiı düıilrülmüş· rol kaynakla 

tür. Mobtlif İlli- bombalandı tahıipetmlşl i<ametlerden relen Tokyo ıs 
düıman uçakları - Japon 
1aat 12.30 da Ja. dafaa merlcn 
pon araziıi aıe. J n ,... amamt 
riode uçmaş,açak apo ya rargibından 
savar bataryaları rildiğine röre 
ve avcıların m• Avustralya cephesinde at 14 30 da 

kabeleıiyle karşı· mÜdaf aa vaziyetine dGıman uça 
laşınıştır. Ba akın. • goya üzerincl 
1 a r 1 n Hbebiyet g e Ç t J mUf ve bir 

verdljl haıarlar ehemmiyet.izdir. bomba atmı4hr. Bir dOıman 
Nevyork: 18 [a. a.] - Harbi. yareıi Hat 14.30 1 dotra K 

biye ve Bahriye Nazırlıklarına 

Tokyo bombardımanını teyid eden 

h"ç bir haber ırelmemiıtlr. Kolom
biyı radyo tirketinin Nevyork bü-

roıu. Japoo kaynaklarından alıoan 
bu haberia ihtiyatla kar4ılanması 
lizımıeldljini, zira böyle bir bom· 
bardıma01n gllndüz yapılma11nın 

nadir ahvalttea balundujıı mülaU • 
aııoc!adır. 

Yin., mezkOr ıirket erkintnın 

fikrine rore, bombardıman hakkın· 
dakl Japon haberialo rizli bir 

mak'latla iıae edilmiı olmatı da • 
mobtomeldir. 

Ankara: 18 [Radyo gazete1i)

Amerikan tayyareleri Tokyo ve 

Yokobama •yı bombardıman etmlı
lerdir. japonya'aın ille dtfa olarak 

bombardıman edilişi la&'iltere'de 

memnniyetle karıılanmıı, Amerika· 

da heyecan uyandırmıştır. jıpon 

ıehirlerindekf binaların çoğa ahşıp 
olduiu için, ozon ve süre idi bom 

bardıman ediliıi lnriltere' de mem

bardımanlara mütehammil dej-ildir. 

Japonya'ya doğn~an dC'ğ•uya atta 
vatanda darbeler indirmek Amorl· 

kalıların eaaı plinlarını teıkil et. 
mektedlr. 

Tokyo ve Yokohama ründ6z 

bombalanmıılardır. Japonla•a röre 
3 Amerikan oçatı dnınrülmliştür. 
Amerikalılar zayiat hakkında hh 

nüz hiç blr şey ıöylememişlerdir. 

Havı taarruzunun, Amerikan açalı: 
f'eınilerinden havalanan bombardı· 

mao tayyareleri tarafından yıpılmrı 
olması çok mahtemeldir. 

Avustralya cepbeilnde de Ja• 

ponyanın mndafaa vaıiyetine reç. 

tifi relen haberlerden anla4 lıyor. 
A•erikan açıklara Avultralyaya 
külliyetli miktarda yetişmelıtedir • 
Artık Avostralyının Japonya tara· 

fındao i~rıli b"biı mevzıı d•r·ldir. 

üzerinde uçınuı ve bir kıç ya 

bombıJıı atmııtar. 

Japonyanın doio ıabillerl 

larında bir Amerikan açalı: r 

ıinln batmldıfma dair ıayialar 
Jqıyor. 

Tokyo 18 (a,ı) - Domel 

ımın bir barp 1'9mlılnde bal 

muhabirinin bildirdlifne röre, 

pon hayratı Tanay adaıındı il 
limanına 17 ni1ao aaat J S dı 
kilmiıtir. Bn limanın ele reç 

me1i civarda ba'onae kDçOk 

larıo dilıman deoiıaltılırına a 

Dı teıkil edemtmeleri bakımın 

çok ehemmiyetlidir. Penay'ın Jı 
tinden ıonrı, muhtelif adılar 
ııodakl mOnakalitın 1eri ıek 
teıiıi mü -ukila olacaktır. 

Vaıiorbn 18 (•.•) - Har 
Naınrl tının tebliii: 

J ıponlar ba sabah erken 

Pe11ay aduında llvılo ve K 

ara11oda bir noktaya aıker çı 
mışlardır. Penay'daki kuvveti 

miz düşmanla temas halindedir 

kat henQz tafıilit alınmamı,tır. 
Roma 18 (ı,a) - Cornıle 

talya•oın Tokyo muhabiri diyor 

«J•ponyaaın Hindiıtanı it 
eiecetini düıüaenler ıldaaıyor 
Japon ıiya1eti, Hindİltaaı, 
lerini rerçekl94tir .... ekte ... 

bırakacaktır. Hiodiıtan, Tayı.. 
Çin mültecileri milıneNil eri T 

yo'dı toplao•lflardır. Mazak 

ler rizll olmıqtar. Ba ••hteJif 
ıoHO Jer ıimdl ttk bir varlık 
Jind• Hl.ıt mDlteciıl Boıe'oln 
kaalrfı altında birJeımiştir.» 

Petenin riy11etinde, müıellah 
kav.retler meo1Uplarının iıtirakile 
yilk1ek bir 11keri komuta heyeti 
kurulmaktadır. lııa edilmiı olan 
milli müdafaa nezaretinin vazifeleri~ 
Darlan la milsellib kuvvetler komu. 
tanı arasında takıim edilmiıtir. ilk 
baberlerieo ınlaşıldığma göre,La
val, kabinedeki çılı4ma arkıdaıla· 
rını Naıı temayQllülerdeo ve ıiya · 
•i. bayatta meçhul kimselerden 1eç. 
lll•ttlr. 

Amiral ' D a r l a n 
veziEesini güçleştirmel fü. Amerl
ka'nın 'lçitini geri çekm•ıi ıiyaı· 
münaaeb 'tlerin keıilm • ıi d 1~ 

~ 

Maliye 
Teşkilat 

kanününda 
değişikli 

si • A•_eri~a. Vişideki büyük elçi· 

Y 
n~drerı çekaai~tir. Livıl,Amerika
ı ı •re etaı '-

M a r'e şal Pe ten 
merikao röı ütüne röre.Lival F rıD· 
11zlaran değil, Almanyıom oüfuzUe 
iı baıını relmektedir. 

Amerika Hariciye Müste~ırı 
Veh, bu mesele etrahndı kendisi· 
ne Hal ıoran ıa:zetecilere verdiji 
cevapta demiştir ki: 

d .. 
1
.d. eme.,. 

erı ır. 

Amtriltın rıız•t .. fe,f Lival 
hakkında sert bir dil kullanmaktı· 
dar. Bir Amerikan raıetuioe röre, 
Laval Aımaolıra tavizlerde bolu 
oac•ktır. Bstada Almanya aleyhine 
ikinci bir c•phe açılması ihtimali 
ortaya çıkar çıkmaz, Hitler, Al· 
mınya'ya doat bir adamı Fran-
1a'oıo başına mutallat etmiıtir. Al· 
manya. mağlOp etlitf Franaaaro 

nakla•dan alıaan tıaNrl4ır• rörr, 
güçlükler ortadan kaldarıl•ıthr. 

. t ,..,1labWr: Hil· 
aıaiıdaki hat• kat 1 • 

kOmet re&.i, Hariciye, LlDabi:ıy~ v~ 
Hawler nasırı: Piyet . va : arı 
. d 1 t aeknterlerı Beouva 

cıyo ev e ri h b 1 
M 

f eıaaa dCS 8 no; a er er 
•ıea, · M l'-devl•t .. 1treterıı oryon; po ıa fe· 

el ıekr•t•ri Bateh Dahiliye nazar
: ... l'enel 1ekreteri Siner; devlet 
ıekreterl Amiral Platon, devlet 

-Y•zıaı ikciolde-

Ankara ve lamlr 
Poligonund• 

Belediye meclisi 
Yarın toplanıyor 'L F •.: arzuıundaydı.Aıqp. r111;an- ranı 

• I • 12 lllOna1ebeUerini rer-
c - Yeni Franıız kabinesioln, 

Lival'ın nüfuzundaki anıurlardan 
meydaoa reldiii anlqılmıı, Amiral 
L;hr,. latipre içta derhal Vqlal'· 

ikiaci bir defa ve müttefikler aley• 
hine ıiliha sarılma11 için elinden 
geleni yıpıcaktır. 

nazarı Romye; Harbiye devlet ıek· 
reteri reneral Brido, Bahriye dev 
let 1ekreterl Olan, Havactlık dev. 
let aekreteri general J•a Neya, 
Ziraat Nöroj Dadilrl, lqe S...kaf, 

Yılda 
25000 

da Belediye ••cliıi yarın Hat 15 vın eıtırmek iıte11ıiyordu. Amerika 
hll~Gıneti.elçiıinl reri çatır .. k ••· 
retile Lbab taıwi Vatirrton 18 (a.a,) - D.N.8. Maarif Abe1. 








