
........._ Bu kuponu kesib saklaymız -, 

V AKIT KIT AP KUPONU 
l'erti b 1 den 30 a kadar blr 9U'a kupon top. 

s j layıp ldaromlze getırea okuyucularıma 
~, g Dün ve Yarm Tercüme Ktllllyatmm ikin· 

~ 
el seri beş kltabmı yttzde 50 ekBlk flatre 

---- alabilirler. • _J 

kanada harp gemileri lngilterede 

E YEID! Romen nazırları tarihsi 
istif anama verdiler 

Jiı lon~r:ı, 18 (A.A.) - Bahriye Nazm, İngi· 
llıa bahriyesi ile işbirliği yapan Kanada donan· 
re~ torpido muhriplerini ziyaret etmiş ve mü· ÇARŞAMBA 19 HAZ iRAN 1940 YIL: 23 • SAYI: 8061 

Bükre" 18 (A.A.) - D. N. B. bildiriy 
Kral Karol, MareıaI Peten'in beyanatını mü 
kıp siyasi müşavirlerle vaziyet haıkkında ist 
rede bulunmuştur. Bütün nazırlar istifalarını 
rih zikretmeksizin yazarak krala vermişler 
Bu suretle kral arzu ettiği anda ~eni bir kah 
teşkil edebilecektir 
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itler 
sulh 

ve Musolini Fransanı 
talebini kabul ettiler 

Çörçilin Avam Kamarasındaki beyanatı 
=---------------------------..................................................... 1 ... 

lngiltere muharebesi 
başlamak üzeredir 

ransanın teklifi Fransa harbe devam etmezse 
r sulhu .d. 

1 
istıkbalini harcamış olacaktır 

ırecıık mı ır · İngiltere mag~ lüp olur.sa 
Yazan: ASll'A US 

~ı;ı Almanyada!'I münferit, Amerika da dahil olduğu halde dünya karanlık-
İıtte:cfli bir sulh için mütare- lar devrinin uçurumlarına yuvarlanacaktır. 
._.~ı!ı; diğer tr •. -aft::ın İngilte· ı d 1s ( • \ ) }' k"l ı ı· f · '""" l:a , 011 ra, • ı ı. . . - >aşvc ı a tı ·ransız ırkasının zıyaını nrn. 

şına da kalsa Almanya Çörı;il askeri ,·:ıziyet hakkında he- cip olduğu gibi oradaki Jngiliz k!! ile nihai zafer elC:e edin· yıınatıa buhınmnk üzere avam ka. kun-ellerini de en krilik devr.cclt• 
-.ar harbe devam ebnek ınarasında klirsiye geldiAi vakit hareket harici bırakmıştır. lnıdliz 

• 
1 \"rdi. At.aba bu vaziyet mebuslar tarıırındnn şiddelle alkı~- ordusu ile 120 bin Fransız neferi 

•!lc'a Hitler ile Musolini ne lanmıştır. lngiJiz donanması tarııfından Dun-
er? Çörçil evvelii bundan ev,•elki kerkıe kurtarılmış olmakla beraber 
İz seksen milyonluk bir nuıuklarının birinde, " muazzam kaybedilıniş olan harp malzemesi. 

Parti meclis 
Grup unda 

Baıvekil dün izahat 
verdi 

Ankara, 18 ( A.A.) - C.H. partisi 
B . .M. meclisi grpu bugün "18/ 6/ 940" 
saat l~ de reis vekili Seyhan mebusu 
Hilmi Uran'm reisliğinde toplandı. 

il ile kn·k bet milyonluk bir askeri mağlubiyet,, kelimelerlle ııin yerine )\onması hııflalara mü- Celse açılır açılmaz sliz alan Ba§-
• n te§!tİl ettikleri muaz· tavs if elmiş olduğu (Ftander) rl. ıevakkıf bulunuyordu. Bu haflnla - vekil doktor Refik Saydam, büyük 

1 1 eklif edilecek 
sulh şartlarında d 
mutabık kaldılar 

Jlünilı, 18 (.\. ,\.) - B. Hiller 
bugüıı saat 12 de hususi trenle 
Münihe gelmiş Ye halkın şiddetli 

alkışları ile karşılanmıştır. Führer 
- Duı:e mülfıkatı dola:nsile deniz 
istasyonu, Alman ve italyan bay. 
raklarile süslenmiştir. Bütün şehir 
de donanmış bulunmaktadır. Bugün 
bütün mağazalar kapalıdır. 

Miinilı, 18 (A.A.) - Musolini, 
yanında Kont Ciano ve genelkur. 
nıııy başkıın vekili olduğu halde, 
lıugiin saat 15 de Münihc gelmiş 
ve Hitler tarafından karşılanmıştır. 

ihtiram kıtasını seliinıladıktan son. 
ra iki reis prens Şarl sarayına git. 
nıişlerdir. Von Ribbentrop, Kont 
Ciıınn, İtalyan genelkurmay başkan 
vekili ve Alman genelkurmay h:ış
kanı general Keilel de Hiller ve 
Musoliniyi takip etmişlerdir. Halk, 
~lusoliniyi şitldelle alkışlamıştır. 

Müzakere saat 16 d 
başladı 

Saat 16 da Duı:e refakatin 
Kont Ciano ,.e Fon Ribbentrop 
duğu halde Prince Charles saray 
dan hareket ederek Place Royale 
kain Führerin ikametgahına 
miştir. İkamctgAhın kapısın 
Führer tarafından karşılanmıştır 

Müzakerat, Hillerin iş odasın 
derhal başlamıştır. 

Mutabık kaldılar 
Münilı, 18 ( :\.A.) - D. N. D. t 

liğ ediyor: 
Münihteki müıakereleri esnası 

da, Führer Ye Duçe, :Fransıı mü 
reke talebi hakkında, iki mütte 
hükumetin alacağı vaziyet hakk 
da mulnhık kalmışlardır. 

Führer ve Duce müzakereleri 
lirmiş olduklarından Münlhi t 
ketıııişlerdir. 

--------... -------------.... ------------------------------

Harp dün bütün_ şid 
~~~[lj.f.lı~~~~il'#ı lllf'i!lc~l~in;jlefi'!li'mı~"-·~v--Fİr~1sll'ftlti';'i,.,llllM:illlr.tfı~tıili1,,,."1ı~ll~iblirislulraitljeİ11İİbjkjjb1rlnltiak.Iİİleitimieikjteililıiıj .. W'll"""' ... liiiıııl .... iii._.._llillli!i~~ ........ f"l~"J-t:tf-

ticelenmesine kJrayet etmiştir. cif. hllktid 

Ft"anaaz hükumeti ve 
orduau bütün Franaız 

istilaya uğrasa bile yi· 
tere ile birleıerek harbe 

&... • Chnek için donanrnaıın
~ mukavemet noktalan 

·~

olmasına ratınıen Fransız ba:,ku
mandanlığını n şimal ordularım 

Bekikadan geri almak hususunda 
laahhür gösterdiğini kaydetmiş ve 
şöyle clemişlir: 

"- Bu taahlıür, on beş veya on 

Pransız ordusunun kahramanca tarsnu tzah etmlt ve .._ baelpı.r 
muka,·emeli nazarı dikkate alınır. taratmdan llOl'Ulım ....,_. de Ha. 
sa en ,iyi askerlerden terekküp e- riclye vekili ŞQkrtl ~ CPap 

verml.§tir. 
den hu yirmi beş fırkanın teraziyi 

(Devamı 2 ncide) Grup umumi heyeti bUkbıeUn ha· 

Eski Fransız Harbiye müsteşarı 

Fransızları harbetmek üzere 
ingilleıeye çagmyor 

rlcl siyaset hakkıııdakl battı lıareke
Une yakından bir daha itttla huı1 
elmlf ve onu mllttetlkkan tasvip el
miıUr. 
BAŞVEKlL!N BUG'ON KECLlSTE 
İZAHAT VERMEIİ KUHTEKICL 
AduLra, 18 (Telıefollla) - Baıve_ 

kil Refik Saydamın yansı (bugtln) 
toplanacak Kecıı.ıte umumt vaziyete 
alt izahatta bulunacatı tahmin edil-
mektedir. 

~ .~ türlü bir harbin Fran-

~ için olduğu kad·ı.· haa- Londra, 18 - Reyno kabinesi ni t1letebilirdi. Bu harp yalnız Macar ı· s tan 
~ Alınanlnr ve İtalyanlar sabık harbiye müıtepn General Fransada kaJmq değildi. Bu bir 
~ ~u. edilecek bir fey olma- Dö Gon bu gece saat 23 de Lon- cihan harbidir. Bütün dünya bi

Almanlar beyaz bayrak çekerek 
Fransızları kandırmak istediler 

Bordo, 18 - Saat 23,30 a kadar 
ınülorckc teklifine cevap gelmiş de
Jjildir. Cephelerde harp bütün şid. 
delile deYam etmektedir. Gelen ha
berlere göre bazı cephelerde Al
ınanlar beyaz bayrak ı:ekerek mu. 
ka,·emet görmeden ilerlemeğe bak
mışlardır. Fakat henüz cevap gel • 
memiş olduğundan Fransız kuvvet· 
!eri müthiş bir mukavemetle har. 
be devam etmektedirler. Garba, 
şarka dolıru Fransız ordusunun va_ 
ziyeli şu şekildedir: 

l) Aşağı Sen mıntakasında har-

beden ordu Evröden geri cekil 
harbetmektedir. Auranj mıntakas 
da şiddetli harpler olmaktadır. 
manlar sahilde Şerburga kadar g 
mişlerdlr. Fransız ordusu muka 
met ederek çekilmektedir. 

2) İkinci ordu, Luar nehir ha 
{lzerinde dövüşmektedir. Alman! 
nehrin ı;aA sahiline geı;mişler 
bazı mıntakaları işgal etmişlerd 
Orlean ve Şarlie'de tlddetli mu 
rebeler cereyan etmektedir. 
lean'a kaybolmuş na:ıarile bakıl 

bilir. (Devamı ı ncld 
~ '1 C:.ndaclır. Onun için Hit- dra radyosuyla Pranıız milletine simle beraberdir. Makine kuvve· T 

Uaolini'nin lngiltere kar- hitap ederek ıunları söyledi: tiyle yıldınmlatmıt olan düıma- riyanon muahede- T . d . . . 
. hhıız kalmak için Fran- nımızı yarın hazırlayacatnmz da- o r 1 n o en u st r 1 m er lliıheten müaait sulh ıartlan "-Biz, Almanlaran kara ve ha- maki k • • f h• • . ı· 

~~deri hatıra 6'eıir. Babu· vada hareket eden makinelerinin ha u.tün bir ne uvvetiyte sımn es 101 IS 1 yor 
tt"-llly maahe~inin ain.lık- kuvvetleri karşısında boğulduk. yenebiliriz .. Dünyanın kurtuh~ıu 

·- .. da burada.dır. k • t h • d · ı d • lıL...._di milleti hesabına pek Alman tayyareleri, hucum araba- Buclapeıte, 18 (A.A.) - Ma- ez 1 a r 1 p e 1 1 
·~f olan Hitbrin bu de- tarı ve Alman harp taktiği bizi Ben, halen tnailterede bulu- car ajanaı bildiriyor : 

...._ nan General Dö Gon, fncilterede 
...... aleyhine koyacait çok geri çekilmeye mecbur etti, fakat da Pariain zaptı ve Fransız ordu-
~Lu- ile iatikbalin sulhunu henüz ıon söz söylenmit değildir. bulunan Yeya Jl'ransa çallfUl ıunun aiWüarını terketmesi Uze-

.._.hini hazı?'lanuı olacağı· Umidimiz kaybolmU§ mudur? Ha- bütün zabitleri, aakerleri, aanayi rine, Macar hük\imıt partiıine ı· ngı· ıı·zıer Lıbyada 2 o o u ı· talya11 
•
, "Yanın Führeri herkesten yır. .. eruablarını çağınyorum. Oelıin- ~ ı...v t Alman 
)i bilir. ler, düşmanı kovmak için çalıpın· menau.p ...,. -re • ya ve 

ft~fli bir sulh için mü· Bu şartlar dahilinde de bir gün ~ar, lüzumlu huırbtı yaPfUllv.. ltalya elçilerini ziyaret etmiftir. olmak u··zere 6 o o esı·r aldıl "' r 
t~!difi, Almanya ve ltalya zafere ulap.bilirdik. Çünkü P'raıı- Ümidimiz ölıniyecektir. lıtlkhal Bu heyet namına söz ıöyleyen ö 

"'

lln fı:-.. aanın hayatına ta- sa yalnız değildir, arkasında ~ir bizim<fü. Ben yann, öbilr gün, zat, Alman elçisine demittir ki: 
18 

( \ ) k h . l ..... t Ut il h ·· d oda k 1 p::L- • · Al d Lomlra, . ... t. - !'\evyor ta rıp ctlılmiş olduğunu bildırme 
lcaıt~der bı"r •ekilde kar- mıparatorluk vardı, ng ere e e;. gun ra y onuıup on arı, 11Ueenn az:mı ve man or u-

- "' b'l' l il k ..a- d ku • L-t.. hv h National Broadcasling radyolarının tedir. 
. olursa bu manzaranm birlikte b_ir blok yapa ı ır, ng . ." vatanı urtarmaya -vet e ece- ıunun vveti, aa»raman gı, a· 

tı.:- ·ı b lik sanayu v• ,, {Devamı 2 ncideJ • Fransız radyosundan aldığı bir ha. Kahire, 18 (A.A.J - Salahi)·e 
~qcad:?le tarihimizc!e görül- tere 1 e ır te muazzaın - gım. her, Fransız tııyyarelerinin yaptığı bir membadan alınan haberleı 

§~= 1 A m e r i k a An ti 1 de1< i i n g i li z -F r an s 1 i ~lfiı:o h;!~~ı;;.r7eıt!~~~i;:~~inb~~~:,;;f; göre, dün Llb~~de:~~e~a~;,;e~I 

~~~:~i;~~ varlıklarını müdafaa edecek r~~ .. ~Z!D~~~~~.~ olacak· 
giriıtikleri hal"pte aaıl Fransanııı sulh talebi üzerine her tarafta meydana gelen mUn&kaş&I• 
e basım olan taraf in· Maakova, 18 - Nevyorktan bildirildiğine releri üslerinin fazlalaştırılması hakkındaJci bir arasında Fransa donanmasmm vaziyeti bllhaaaa umumı bir alAka uyandi 

lt.i"; coğrafi vaziyeti itiba· göre Franaanın mağlQbiyeti Amerikanın silih- projenin Ruzvelt tarafından ayın 17 sinde imza- maktadır. Amerika mahafllinde mevcut kanaate göre lngUtere Franınz ba1 
~ hizmetini gcı:-mekte ıarını arttırması mecburiyetini doğurmuıtur. lanmıt olduğunu bildirmektedir. t'ilo.sunun Almanlar eline dUımemesi için icabeden tedbirleri alacaktır . ., 
~~un aradan kalkım, Ünited Pres muhabiri, Amerikan donanmasının Amerikan mümessiller meclisi Amerikada Malılmdur ki, Fransaııııı harp donanması Avnıpada lııgilterenlnkinde 

tL. ~ tiddetini hafiflet· yüzde 23 niabetinde arttırılması hakkınd~ ~me- 400 bin kiplik daimi bir ordu yapılmasını kabul sonra ikinci derecede gelir. Böyle bir donanma sulh prtıan arumda A 
~da aı:lhu getirmiyecelr rikan bahriye encümenince bir kanuı:ı layihası etmiştir. manyaya teslim edildiği takdirde Akdentzde lngUiz harp cSonanmasmm Yı 
~ lçin kıttan evvel kat'i hazırlanmakta olıluğunu bildirmekte.dir._ • . Senatör Konelin, Antil denizindeki İngiliz ziyeU tehlikeye dfl§ebillr. Ondan aonra ispanyayı Almanya ve ltaıya am 
L.~ elde etmeye çahpn Aynı muhabir bahriye encümenı rıw Vına- ve Franm varlıklarının müdafaası için Ameri· fma kazaıimak ve CebelUttarık boğazım lngUiz donanmasma kapatmak t. 

•ile ltalyanm lngiltereyi ton tarafından bazırlanmıt olan, do~anmanın kan harp cemilerinin gönderileceğini bildirmiştir. DCbbüalerine girişileceği etıpheaizd!r. lhtbnalki lngUiz hU~metinbı Fnpll&J 
t..ı...-=- adım vaz:rcçirecek yüzde ı ı niıbetinde arttınlmaaı ve denı.z tayya· iki devleti tamamen birleştirmek yolunda yaptıklan teklitten makatla 
.. ~ kullanmaları, yani bllhaaaa Fransız doııaıunaamm sulh prUarı aruuıda Almanya ve ltalyanı 

h Ya?>•caklan aulb teldi- ile Muaolini -- praltmm sar- ıng·ııı·z tayyarelerı· Alman ve ı·talyan eline geçmemesiııi temin etmekUr. Franaa bUkCmıetl lngilterenbı bu teklU 
Zlnnanc;a ln .. iltereyi de hoıluğu içincle kendilerini kaybr Dl kabul etmemiştir. Fakat Fra.."llız donaı:muınm yük.sek kumandam lng 

nlc tak.ilde lla devlete dahi derek ifratkar taleplerde ısrar 

1 
. . llzler elinde olduğu gibi son gelen haberlere ırt.ıre Akdeı:ılzııı ~arp mmta.kı 

ti muhtemeldir. Eğer yoluna gidecek olurlarsa A\T.'Upa şehir erını bombaladllar sındaki Fransız harp genıilerlnin Ce~ıuttarık boğumdan :c~~ek Atıaa D 
:... ~ ltlfıkua iatikamette inki· milletlerinin mukacldenb daha nlziDe açıldık.lan da bildirilmektedir. :'9'.ı !Utar ile Fran111z donanmaaın 
~cek, daha doğruau Hitler çok kaJJ1ı riinlır ıörecalstir. (Yazısı J ncide). vaziyeti hakihten umum! allkai'l flddeUe celbedec.k ınahtyett .. ~!i:-. 



2 -VAKl1 19 HAZtRAN 1940 

• rp vazıye 
(Uaştarafı 1 incide) 

3) t'cüncü ordu daha şarkla 
Ş:ımp:ınya ceplıesınde bulunmakla. 
dır. Alm:ınlnr Lu cepheden açmış 
oldukları bü.} ük gedikten fevkal:1 • 
de istifade etmektedirler. Ş:ıtolieri 

üzerinde müthiş bir Alman tazyiki 
'\ardır. Almnnlnr buradan iki kol 
iizeric.de fn:ılıyette bulunmııkıadır
lar. Bir kol Leverdcn di~eri de 
Dijond:ın ilerlemektedir. Hu kol. 
fardan Jıirinin hedefi hvlçre hu· 
dudunn varmaktır. Almanların bu 
hedefe ""armış oldukları tahmin o. 
Junabilir. 

Dalın şarkta Majinod:m çekilme_ 
miş olan kunt'Uer nynen durmıık
l:ıdır. Alp mınlakıılnrı '"oll:ırıncl:ı 
Alrnnn kun·elilc k:ırşılnşmış olduk_ 
J:ırınd:ın Jiizumlu ]Jir ricat h:ırcke· 
ti y:ıpmışl:ırdır. 

Birbirinden tamamen ayrı hulu • 
nan dorl ordu 3 lı:ıftalık harp yor. 
gunluğun:ı rağmen büyük bir cesa
retle mukan•ınct göstermektedir. 

TJondra, 18 - Bolden gelen Jı:ı 
berlere gore, J\lnjinodan çeldlmi; 
ol:ın yarım milyonluk kun•et ce
nuptnki Fransız ordusile birleşmiş. 
tir. 

Fransa şerefsiz sulh 
kabul etmiyecek 

Boı:-do, 18 (A.A.) - Fransız 
radyosu bugünkü neşriyatında 
Papanın Frahsadaki vekili Vale· 
rio'nun Fransız ve İtalyan hüku
metleri arasında mutavassıt vazi· 
fesi göreceğini söylemiş ve bu se· 
hepten dolayı yakında vaziyetimi· 
zi öğreneceğiz dcmiştri. 

Fran'l!z spiker, bir kere daha, 
Fransanın şerefsiz bir sulh kabul 
etrniyeceğini tebarüz ettinni~ ve 
demiştir ki: 

Memleket şerefsiz şartlan ka· 
bul etmeye, veya milletimizin 
manevi hürriyetlerini terketmeye 
veyahut Fransanın ruhunu satma· 
ya katiyn razı değildir. 

Istırapları her ne olursa olsun, 
her geyden evvel gayri muharip· 
ler, sancağı.o şerefi için askerle· 
rimizin yaphğı insanlık fevkinde· 
ki müca-Jeleyi düşünmelidirler. 

Fransız radyosunun ayrıca bil· 
dirdiğinc yöre, Fransız kabinesi 
bu sa.hah Mareşal Petcnin riyase· 
tinde toplanmıştır. 

Silah terkedilmiı 
değildir 

Londra, 18 (A.A.) - Fransız 
•·üksek kumanclanlığı telsizle bil
iriyor: 

Fransız kumandanlığına bugün 
gelen bazı ma10mata nazaran düş 
man kollan, muharebe etmeden 
mühim ilerlemeler yapmak için 
beyaz bayrak himayesinde ilerle
mektedir. 

Karada, denizde ve havadaki 
bütün Fransız ve İngiliz muha· 
riplerine hatırlatılır ki hiç bir mü· 
tarcke meriyette değildir. Ve si
lahlar terkedilmemiştir. Yalnız 
henüz başlamamış olan müzake
l't "er mutasavverdir. Binaenaleyh 
herkesin vazifesi mukavemete de
vamdır. 

F ransadaki f ngiliz 
kıtalan çekiliyor 

Londra, 18 (A.A.) - Gece, ln· 
gilız seferi kuvvetlerinden bir kıs· 
mı Fransayı terketmişler ve İn· 
gilterenin garp limanlarına gel
mişlerdir. Bunlar, balık~x gemile· 
ri dahil her cin küçük gemiler 
tarafından nakledilmişlerdir. Bu 
askerer Parisin cenup garbisin· 
de h?.rp etmişlerdi. 

Düşürülen Alman 
tayyareleri 

Londılı., 18 (A.A.) - Hava neza.. 
reu tebliğ edlyor: 

Geçen gece, nlgiliz o.vcı tayyarele
ri Franaruım §imal §arkt sahUl UzerL 
rinde 1kl dU man bomb:ı.rdıman tay
ynrcsl dU§UrmU:ılcrdir. 

Açık şehir ilan edilen 
yerler 

Ilordo, 18 (A •. A.) - Fransız hUkQ. 
metl, nüfusu 20 blnclcn !o.zla. olan §C

hlrlerln nçık §ehlr oldu;!'una ve ol.na.. 
cnaleyh bu ~cblrlcrln muharebe ve 
bomb:ırdımruılnro karı;ı mo.sunlyct 
al'%cdeceğine dair bir l:o.rnr ittihaz et
miştir. BUtUn m murlar vazl!elerl b:ı. 
§1.nd:ı bulunacal·lardır. 

Fransız sözcUsU beyıuıatına §11 su
retle deva.m etml§Ur: Yn:adığnnız 

kederli ve mUhlm saatlerde lnUzar.ı 
Fransanm ho.yatmın esas §artıdır. 
Ben konU§Urken ordu harbctmeı.tc_ 
ulr. Onlara dıslplinll vo sakin bir ı;c
rt temin edelim. J?ransa y~ıyor, 
r'ran.sn ynıııyacaktır. 

Parisin bugünkü 
vaziyeti 

.Bcm, 18 (A.A.) - Yabancı gazete 
muharrtrleri Alman ~gali altında 
Pa.rı.sın sUkı\ıuıt ve vekarmı muha!a. 
o ewcını ve Abidclcrlıı masun oldu
ğunu ve halkm maddi bir sıkıntı çek. 
med~ bll(fu-iyorlnr. Şehrin ia,,esl 
trmlıı edllmJ§Ur. Amme hlzmeUcrJ 
yolundadır. 

Bordo'da alarm 
N01-")ork, 18 (A.A.) - Kolombfya 

BrondcasUng Şampanyanın Bordo mU 
messuı muhacırlerlc hıncahınç dolu 
olan Bordoda blr alArm fşarctt verfl
dJğinl bildiriyor. Hava mUdafıuı. top. 
lan faaliyete geçmlştlr. 

Yine aynı muhabir §unlan na.ve e
diyor: 

Halkın dUşUndU@ne göre, Alman. 
lıır Franmzlan tuıc etmeğe mUmkUn 
olduğu kadar devam ederek lstedikle· 
ri gibi bir sulha muvııtralt olmak i.s.. 
temektedlrler. 

Torino bombalandı 
(Baş tarafı 1 incide) 

nnn müllcfık kıtnl:ır iki yüzü lt:ıl
y:ın olmak üzere 600 esir almışlar_ 
dır. 

lı:ıly:ın üslerine ) apıl:ın baskın. 
l:ırdn lnsllız tayynrcleri ) üz tay· 
)·nre tnhrıp etmişlerdir. 

lnsnn Ye malzeme itıbarile insi. 
Uz ' 'e Mısır :zayiatı prk nheınrni. 
yetsizclir. 

İtalyan Tebliği 
Jtaluada bir maluıl, 18 ( A.A.) 

lta!yaıı umumi karargahı bildiri
yor: 

16.17 haziron gecesi (Hlzert) de. 
niz nssü ile 1\lııltnnın nskerı he· 
deneri ve Korslk:ının hn\'n Jıman. 
lnrı müeo;sir surette bombardıman 
edılmiştir. 

Tnhtclbahirlerimiz biri büyük ıo_ 
nnjda olmak ilzere düşmanın iki 
petrol gemisini b:ıtırmışlardır. 

.Şimali ACrikndıı Bingnzi hudut • 
larmcla lınreklıt devnm etmektedir. 

Şarki Afrikndn birçok hnvıı ha • 
reketleri muvnffokıyctle bnşnrılmış. 
tır. Yukarı Sudanın havn iislerile 
nskert hedefleri hombıırdımnn edil
miştir. Bütün tanarelerimiz dön. 
m!iştür. Üc drışmıın tayyaresi yerde 
tahrip edilmiş ve bir nYcı tayyare. 
si bir muharebe esnasında düşü
r{iJmüştiir. 

Düşman tnn·areleri tarafından 
yapılan b:ıu akınlar mfihim tahrf. 
hat husule getirmiştir. Bir tan·are 
nlevlcr içinde düşürülmüştür. 

Milıinoda bazı e\'ler ,.e r:ıhihelc. 
re oit binn h:ısnro uğramıştır. Sivil 
oh:ıJlden iki ölü \"C birknç ) ar:ılı 
vnrdır. 

((.iguri) de tayyare dari b:ıt:ır· 
yalan dört düşrunn t:ıyynrcsi dü
şünnOşlerdir. 

Kalıtre, '18 (J\.A.J - Dün ngl _ 
liz bombnrdımnn tııyynrelcri Erit
rcde Mnsa\"n üzerine yeni nkınlar 
yapmışlardır. Bir benzin deposun. 
da yangın çıkarılmış ,.e tesisat lın
s:ırn uğratılmıştır. 

Asmnra ve Gumı bölgesinde ya. 
pılan birçok istikşaf ucuşlan mii ·• 
him malümnt istihs:ılinc ~aramış. 
tır. IJir müdarna karnkolıı tahrip e
dilmiştir. Ncgbcllide yerele bulu
nan Itnlyno tan·arclcri bombardı. 
man edilmiştir. 

İngiliz tayyareleri 
1.ondra, 18 - 1nsiliz hava kuv_ 

vetlrrl bu RÜn üç sa~t miiddetle 
AJmnnynd:ıkl nskerl hedefleri hoııı
bnlnmıştır. Alman tnyynre d:ıfi top. 
Jarının müthiş mukııbclesine r:ığ -
men ancak iki t:ıyynremiz düşmüş 
dii{erleri üslerine avdet etmişler_ 

dlr. 
Bombardıman tayyarelerimiz Klr 

şin Gelsoııdaki iki benzin deposu_ 
mı ı:ım:ımen tahrip etmiş diğer 

benzin depol:ırını d:ı ateşe Yermiş· 
tir. Binalar ••c demiryoll:ırı da bom 
bıılanmıştır. 

H:ımburgdn en muhim benzin de 
posu ateşe 'erilmiş \ ' C nııı:ızznm 
infilftkl:ır '\-Uku bulmuştur. Dollıcr
gcndcki bir petrol t:ısfi~ e f:ıbrikn. 
sı aıc~e verilmiştir. ı\ le\'Jcr 50 ki. 
lometreclen sörülmüştur. lngilizJcr 
ınn·nreleri Yen Akclde '\e diğer 
mınlak.ılard:ı r:ıngınlar çık:ırnıış
Jardır. Diğer bir gruı> demir yol
larına, Alman kıl'al:ırına Ye 
garJ:ıra ta:ırruz etmiştir. 

Dombnrdımnıı \'e a\·cı tnyyorelerf 
Normaudi cephesi üzerinde An'dıın 
Ekslaş:ıpel, l>uizh<'rı; ,.e Golılonıa 
kad:ır uznn:ın snhnyi ateşe alnıışl.ır 
\C Alnınn kıt'ol:ırın:ı büyük 
t:ı:ırnı7.l:ır yapmışlardır. Frnns:ımn 
şimalinde iki Alman bomhnrılımnn 
tıı~"\·nresi dii5iirlil:nü tür. Bu sabah 
\"C dün gece de iki Heinkcl Aimıın 
t:ıyynre~i Fransız sııhillcri y,ıkının
da tahrip edilmiştir. 

İngiliz bombardıman ttıyyarelerf 
Col..lanz ve Es!Jcn'dc Uç hCl\'a meydo.· 
nmı nte~e vererek tahrip ctmf&ılerdir. 
Varvcn havn meydanında c!a yangın 
çıkarılI!U§lır. Amsterd:ımdakl hava 
meydanına da taarruz edilınlş mey
danda duran bir tayyare tahrip olun. 
mu,, diterleri de ba3arn uğratrlmıştır. 
lnrrıtız tayynrclcrl Holandn, Belçika., 
Fraııaa ''e Almnnyo. Uzerlndc buglln· 
kli fanliycUerinde iki tayyare zayi 
ctml.§lerdir. 

İngiliz bomb:ırdıınan tayyareleri l
talyada da fıı:ıllyette bulunmuş ve 
lllltuıo, Monzo, Varcz, Scsto Karczl 
boınb:ırdımnn cdllml§tlr. lsvıcrc hu
dudunda bulunanlar muttasıl alert 
sirenleri duymU§lardır 

Ankara H abzrleri: l i i 

·;:~:=~~··:·::·;:;~::ıer- ıf Frr::a ~~~~~ k!b~:a-ı Çörçi 1 in Avam Kama 
deki talebelerin dövizi : etmedıkçe ı d k · b 

Ankara, 18 (Telefonla) -Hü- s lh 1 kt rası n a I· ey an atı kiımet hesabına yabancı memle· u o mıyaca ır. 
ketlere tahsile gönderilmiş olan 
talebeye her memleket bayat şar
tına gör 1940 mali yılı için aşağr 
daki listedeki miktarda döviz ve
rilmesi Vekiller Heyetince kabuı 
edilmiştir: 

Almanyaya 94,5 lira, Belçika· 
ya 94,5 Jira, Macaristana 105, 
Fransaya 105, ltalyaya 115,5, ın
giltcreye 147, lsviçre;--e 126, A· 
merikaya 115,5, Amerika (Nev
york, Nivjersen) 147, Cenubi A· 
merika (Kap' 174,5 lira. 

Yeni t"yyarre postaları 
hakkında 

Anlmra, 18 (Tele.tonla) - Siyasi 
vaziyet dolayısiyle tren sc!erlerlnin 
sekteye uğraması lhUmallne kar§ı 
hUkQmetln b:ızı devletler arasınd:ı 
tayyare postalan ihdas etmeyi dU· 
şUndUğUne dalr ne~rcdllen haberlerln 
do~ru olmadı~ öğrenllml§tır. 

Dahiliyede terfi listesi 

Roma radyosu dfin sabah yap. 
tıijı neşriyat anısında siyası ve 
askeri ,·aziyet lıakkındn şu malü_ 
m:ıtı vermiştir: ı 

ı _ Haziranın lG ıncı gflnü I 
snnl onda Mareşal Petcn FranMı
nın muhnsamatı tcrkederek Al. 
111:ınyanın sulh şartlıırını öğren· 

mek niyetinde olduğunu nan et
miştir. 

2 _ Mareşal Pelen daha gece 
yarısında Parisin tahliye '"e tes. 
timinden sonra orada kalmış olnn 
Fransız askeri mümessilleri ,·nsı
lnsıle Führcr ile münasebete si. 
rlşmlş bulunuyordu. 

3 - Sa:ıt 22 de Frnnsnnın kati 
olarak \'erdiiH karar lngiliz hilkll
metıne bildirilmiştfr. Du karar 
Fransanın nskcrt, si)·asl, iktısodi 
''e mnne\'1 Ynziyeti butün tercrrü 
alı ile telkik edildikten sonra ,.e_ 
rilmiştlr. 

Anlmra, 18 (Tclcfonln) - Dalılliye • 4 _ Alman boşkumanüıınlıAı 
VekAletl mtilklye mUfetti§lerl ve na. bir miltareke ildnına muvafakat 
hlye mUdUrlcrJ arrunnda yeniden bir etmedl{ll cihetle askeri hareket-
terfi vcı tayin listesi hazırlamışbr. 1 
K l ler de\'nm etmektedir. Fransanın 

ema Niyazi radyo- mtıcr ile l\lusolini tarafından 
dan ayrıldı dıkte edilecek sulh şartlarını )'n ol : 

Ankara, 18 (Telefonla) _ Radyodıı dııı:iu gibi kııbul etmesi, ynhııt 1 
alaturka kısmında \'azlfedar bulunarı ! harbe devam eylemesi !Azım gc
muslkfşlnaslarunızdan Kemal Niyazı f llyor. Şimdiki halde Almanya ile 
Seyhun, kendi arzusu üzerine tııtan. j ltalyanın şefleri birblrlerile te- "i 

bul konservatuvan alaturka icra. he· ı mas halindedirler. 
ycU Azalığına tayin edilmiştir. 1 5 - İngiltere hükümeti tara. , 
tzmir valisinin Anka:.:\· fındnn Frnnsnya yapılan vnndler 

daki tetkikleri ,·cya tehditler Mareşal Pelen ta-
AnJrara, 18 (Telefonlıı) _ Blrk~ rafından iki memleket arasında i 

gtındenberi eehrimlzdc bulunan lzmlr iktiham olunan fedakftrhktaki nis. I 
valisi Ethem Aykut burada muhtelll betsizlik <lolayısile kati bir (ha· 1 
dairelerde temaslarına devam etmek- yır) ile k:ırşılnnmıştır. lnglliı 1 
tedlr. l31rkaç gtln içinde tzmlre döne. başvekili Çö~il sonuna kadnr 
cektlr. harp tezi üzerinde ısrar etmek

Kayscride hava korun
ma tecrübesi yapıldı 

Ii:ayscrl, 18 (A.A.) - Kayscrlde 
hava taarruzlnrma kar§ı bu sabah 
saat 9 dan 10 a kadar devrun eden 
bir aktı! ve pasif konııınuı tecrübesi 
yapılmıştır. Tecrübeler tayyare uçuş
ları, pııra§UUerle ini§ gösterileri ve 
dafl toplarının cndaht tallmlerilc ya. 
pılmı§lır. Paıısif korunma cklplerlnln 
!aaliyeU haklkt bir hücum kıır§ısm.. 
da gösterilen alakfılar clddJ \'e in. 
llz:ı.mh ofmu tur. 

Japonya 
Asyadaki Fransız 
müstemlekeleri le 

Alakadar olmağa 
başladı 

'l'okyo, 18 (A.A.) - H1Uere yapı· 
lan Fransız talebi neUcelerlnln do. 
ğurduğu Avrupa vnTJyetl Japon mah· 
dut 11.'.lZırl .ır meclisinde naz n. ı tlba. 
re alınmıştır. nu mcclls, b:ışvckll, ha
riciye nazırı, harbiye nıı.zın, bahrJ. 
ye nazrrrnın iştirakiyle nktcdilmJ§tlr. 
Fransız Hindi Çindlsinln Atisi mese

lesi gittikçe mevzuubahistır. Domel 
Ajansına göre bUtUn .siyası mU§tıhJL 
lerln zannctliklertne g6rc Japon hU· 
kQmetl Hollanda Hlndlatanı hususun. 
da olduğu dCTCcede Fransız Hindi Çi
nisinde de statukonun muhafazası 

lmygısmdadır. Binaenaleyh Japon hU. 
kfunetinln bu busustn dlplonıaUk bir 
tcııcbbtis yapmasının mUmkUn oldu
ğunu tahmln etmektedirler. 

JAPONLAR TAHŞlOAT 
YAPMIŞLAR 

l\loııko\11, l8 - Unlted Pres Ajan. 
sı muhnbirlne göre Japonlar DnynBll 
nC:asına. 100 bln kişi tah~lt etml§ler
dlr. Jnponlnrın hundan gayeleri Fran.. 
S3Dm rnnğlQbiycUnden 13Ufı:ıdc ede· 
rek Asyndaltl Fr:ı.nsız mllstcmlckele. 
rlne vnziyet etmektir. Dunun I~ Ja. 
pofıl:ır Hindi Çini hUkQmetfne tazyik 
yapmaktndırlar. 

lNG!LTERE VE .AJ.IEa1KANIN 
G1ZL1 DlR PLANLARI YOKTUR 
l\Joskorn, 18 - Vaşfnglondan b1L 

dlrlldlğine göre Am~rlkan hariciye 
nazırı Kordel Hul bugün gazetecilere 
bir beyanat vererek, Amerikanın, ln
glltcro ve Fra.nS3 ile birlikte Siyam 
ve Felemenk Hfndista.nı ııtatukosu 
meselesi h:ıklondıı mUznkerelerde bu. 
Junneaklarına doJr bir Japon gazete
sinin verml§ olduğu haberin aıı.ılsız 
olduf;"llııu blldlnnl§ vo garp nısıf kU. 
re .. lndckl Fransız ve lnglllz varlıkla
nnın Amerikan ltu\'vetleriyle mUda. 
tn:ı olunacaklarını mı.ve etmiştir. 

Fransız sefiri Ruzveltle 
görüştü 

Vn§İngton, 18 (A.A.) - Fran· 
sız sefiri Conte de Daint Gentin 
Ruzveltle yarım saat göril§müş· 
tUr. 

tedir. Faknt kralın )'&kınlarından 
olan lınzı mühim şnhslyetlerln hu 
fikre iştirak elmecllğl zannolun. 
ınnktaılır. ı 

6 - Tahmin edildiğine göre, 1 
Fransız tayyarelerinin meveu- ı 
dundan )'Üzdc iO i Marn muhn_ 
rebelcrf esnasında kaybolmuştur. 
Halbuki bu müddet 2ar!ında Al· 

: mnnyanın ha\'a kııYVellcri tını. 
! ynn tan·nrelerinin iliivesile 
i \'etlenmiştlr. ________ .... ___ ...................... ... 
Macaristan 

(Baıtarafı 1 incide) 

zırlığı ve yUksek maneviyatı, 
Versay'r yıkmıştır. Macar mil· 
Jeti, Trianon muahedesinin de ay· 
nı akıbete uğrayacağını ümit ey
ler. Macaristan, gayri muharip 
devlet olarak Almanyarun yanıba· 
şında bulunmaktadır ve memle· 
ketlerimizin menfaatleri icabeder 
se Roma • Berlin mihverine karşı 
vazifelerini yapacaktır. 

Alman elçisi. teşekkür ~tmi§ ve 
Alman ve İtalyan ordulannın uğ 
runda çarpıştıklan yeni Avı upa 
nizamının Macar milletine de ya· 
rayacağı ümidini izhar eylemiş· 
tir. 
Aynı heyet, mütcaktbcn 1ta1· 

yan elçiliğine gitmiş ve burada 
heyet namına söz söyleyen zat 
şöyle demiştir: 

Macaristanı infirattan Duçenin 
kurtarmış olduğunu hiç bir Ma· 
car katiyen unutamaz. Macaris· 
tan İtalyanın, bütün kuvveti ve 
heyecanı ile, Avrupada ye,ni bir 
inkişaf yolunda yürildüğünü bili· 
yor. 

İtalya elçisi, verdiği cevapta, 
Versay sisteminin yıkılması, 
Duçenin muahedelerin ve sun'i 
bir surette vücuda getirilen hu· 
dutların haksızlıklarına karşı si· 
yasetini tetviç etmektedir, demiş· 
tir. 

Bulgal" Hnriciye Nazırının 
1 tıılyoya Sempatili 

Sofya, 18 (A.A.) - Stefani a· 
jansr bildiriyor: 

Hariciye nazın Popov, bugün 
İtalyanın Sofya elçisini kabul e· 
derek, samimi bir $urette görüş· 
milştUr. Görüşme esna&ında Po· 
pov şunları beyan etmi~tir: 

Bulgar hükt1meti ve bütün mil· 
let Duçcnin çok cefa beyan etti· 
~i veçhile, beynelmilel adalet 
pren-;iplerine müstenit bir Avru· 
panın sinesinden doğacak olan 
dünya vaziyetinin bugünkü tari
hi istihalesini derin bir sempati ve 
hudutsuz bir itimatla takip et
mektedirler. 

Ha vagazı ücretlerine 
zam 

(Baflarafı 1 incide) 
bizim tarafımıza indirebileceği tah 
min edilebilirdi. Halbuki cephede 
yalnız Oç İngiliz fırkası kalmıştı. 
Bunlar bircok ıztırap çekmişler Ye 
rekat iyi harp etmişlerdir. Ulz muk 
ledlr olduğumuz derecede sOrnllc 
lechizatlarmı ,.e nakillerini temin 
ederek Frnnsn:ra kabil olduğu ka 
dar nskcr gönderdik. nu noktayi 
tenkil etmek manasız ,.e hattli 
muzur otur. Zaten bunu söylemek. 
len maksadım )"alnız lıu mun7.znın 
muh:ırebedc 12 veyn 14 fırkny:ı mu 
knbil neden ynlnn: üç Ingiliz fırk:ı
o;ının iştirak etmiş olduğunu onl:ıt. 
ınaklır.,, 

Çörçil lıundnn sonra İngiliz ka· 
blııesinin tarzı teşekkfilil hakkın 
dakl münakaşalara şiddetle hilcum 
etmio ve demiştir ki: 
"- Bu kabine her iki mecllsin 

tam ilimndııın mazhar olmuştur. Ko 
bine ozası birbirine auımt dere • 
cede müıahirdir. Eğer n\·am kama
rasının mu,·afakatine mıızhnr olur. 
sak bir taraftan memleketlerimlzl 
idare) e, bir taraftan da harp yap
mağa de\·am edeceğiz.,, 

Şiddetle alkışlnnon hu sözlerden 
sonra Cörçll, bu husustaki müuı • 
kerelerin gelecek perşembe sünü 
hafi celseye talik edilmesin! tekili 
eylemiştJr. 

Bundan sonra yeniden askert hiı. 
dlselerc sözD nakleden ('.öreli, iki 
hnfta evvel ynptıih bir iht:ırı ta
hattur ettirmiş Ye demiştir ki: 
"- O \•akit Frnns:ıda her ne o. 

lursn olsun lııgilterenfn ve Brilnn 
ya lmpnrntorhığunun k:ıU nzml mu 
lıarehcye de\'aın etmek ve icap e. 
derse bu harbi yalnız. başımıza se
nelerce imtidnt ellimıektir. Bu hu. 
~ustnki azmlnti:ı. hiçbir tebeddül<' 
manız kalmıync:ıktır.,, 

Bu son silnler ıorfında Fransa t 
le olan münakale yollarımız Uıe 

rinde bulunan askerlerhnizılcıı lıü 
yük bir kısmı yni harbin hidaye -
lindenberl göndermiş olduğumut 
400 bin kişinin t:ıkrilıen 350 binı 
geri çekilmiş bulunuyor. Ost tnr:ı. 
fı Fransızlnrln beraber menit 
mul"atfnkıyctlcr kazannrak muh:ı· 
rebcye dev:ım etmektedirler. 

Bunl:ırılan haşkn, tüfek, mühim 
ınflt \'C siıfte gibi 8on dolüıı ay 
zarfında Frnnsadn toplanmış ol:ın 
harp malzemesini de lnglllereye 
aldık. · 
BugUıı ellmiZde pek bU~"\k kuV\·et. 

ler me\cuttur. Bunlar bızim en 1yf 
talim görmU§ aakerlerlmlzdlr. YekQn. 
larqıı bir milyon 250 bin ola
rak göatereblllriz. Bu mtkt:ır arasın. 
da mevzuu müdafaa tein kaydolun. 
muo olan gönUllUlcr dahil değildir. Bu 
sonuncu kısma eline ııllAh teslim ede· 
bileceğimiz herkcsl ithal .('tml§ bulu· 
nuyoruz. Kuvvetlerimizin çok yaku. 
blr isUkbaldc mühim surette artması. 
na intizar ediyoruz .Talim için ııllAr• 
altına yeniden pek çok insan ccibcde. 
Cf'ğlz. 

Bundan ba§ka dominyonlıırd:ın l'tı 
mUkemmet askeri kıta. da lnı;Ulcred.:: 
bulunmaktadır. ~unlar da an:ıvatanw 
t..liua!ııacınıı l~tlrılk ede::eklerdlı>. şu. 
msını Barlh bir 11urette söylemek IJ· 
terim kl, memleketlmlz dahili lçlıı 
te;;kil ve taUm edilen fırkalardan 
ba§ka ecnebi memleketlerde harbct 
mek üzere yalnız 12 fırkamız tesW· 
edllml~ bulunuyor. Bu miktarda hru 
bin dokuzuncu ayında Fran·.ıyn tza 
mı taahhüt etml'l oıdu"tumuz mtktarr 
tnmamlyle mutabıktır. 

Bundan ııonra <;ön;U In'!flterevı 

Letonya.da 
karışıkhk 
Birçok insan ölü 

ve yaralı 

Londra, 18 (A.A.) - Estonya· 
da ve Litvanyadaki Sovyet garni· 
zonlannın takviyesi hlidisesizce 
ikmal edilmiş gibi görülmektey
kt"n, D. N. B. ajansı Rigada teza 
hUrat olduğunu ve polisin mUda· 
hale ettiğini haber veriyor. Poli· 
sin istasyon, posta ve emniyet bi 
nalarınm önUnde toplanan halka 
ateş açması üzerine birçok insan 
öldü ve yaralandı. 

Kıtaatın, tank ve %U'hlı teşek 
küllerin de polise yardım ettiğini 
bildirili yor. 

D. N. B. nin verdiği malQmata 
nazaran Oktiobrskaya Revolutirn 
saffı harp gemisi de dahil olmak 
üzere Sovyet harp gemileri Tal· 
lin limanına demirlemiştir. 

Cevdet Kerimin 
konferansı 

cumhuriyet Halk partl..9i umumi 
Sefir ziyaretinin mlksadını bil

dirmeltten imtina etmiş ve müla· 
katın kendi talebi üzerine vuku
bulduğunu söylemekle iktifa et· 
rrıiştir. 

Havagazl §lrkeUcrl belcdlycyo mU· tdaro heyeti CLzasmdn.n Sinop mebusu 
rncaat ederek havagnzmm metremL Cevdet Kerim lnccdııyı dUn nI<vam 
klbına 20 para zam yapılma111nı iste. j Saray slncmasında bugUnkU ahval 
mlşlerdlr. Belediye bu mUraco.aU tet- knrıısındıı. Tllrldycnln vaziyeti mev. 
kike başlaınıot.Jr. zulu bir konfcrıına daha. verml§Ur. 

.ıt.cum etmek .lBUycn bir uuıı 
naı-uz kalacağı mUşkUIAtı u.aıııe 
:ımış ve deml;ıUr ki: 

•• - Dllşman deniz tariki) ıe 
mUhlm kuvveucr nakletmek ve:; 
ıan daimi bir harp halinde ıu ~ 
mecburiyetlndedlr. Unutulma1t1all 
beder ki biz de blr bahriyeye .,p 
kl7. Musollniyc, Ccbe!Uttank bOi ., 
dan serbeat mUnır hakkı vercrelı 
mall tchnlUkle oynn.mak lstedili .:il 
ita etmesme meydan bırakın~ 
pek mesut olurduk. ÇtlnkU do~ 
mızın öğrenmek istediği bir İl 
lfardır: O da, lta.ıyanlann son 
umumt csna.ııındakt dcreccterl 
halde mı kalmışur. Yoksa dııll• 
B§ağı dtışmU§tllr... ,4. 

Çörçll, BUyUk Britanyanm 
deniz tarikiyle vukubulacak bır ~ 
ma mukavemet için harbi u01 
ve hatttı bugünkO harbin ilk &)lr_.1 
nazaran daha çok iyi bir vlls11'". 
bulunduğunu söylemiş ve sö:ıl 
~ suretle devam etmiştir: Jlf. 

" - Donanmamız bel altı bili ıJ 
nln gece veya sisli bir havada ı>' 
tere sahlllerlnln herhangi bir no~..J 
na ihracına mani olabllmek idıJIP", 
da değiliz. Faltn.t, hafi! teçhizat!• 
fırkanın naltll 200 ve ya 2ü0 ,11 

temin olunabilir. Boyle bir kU1 ;# 
nakline teııebbUa halinde ı-e 
lnnmanın derhal haberdar oıac~ 
vapurların dalın tahliyeye te~c 
etmeden cv\'cl parçn parça eull 
Upheden /ares:.Cdir.,, 

Çörçll, bir ha \•adan ıstı~!l 11111> 
rl!ll nazarı itlbarc n.lm~tsr: 

•• - BUyUk meseı:ı ıuJur. tU 
tıava oruus:ınu kırab.Ur m }ı~? 

tayyare tipleri dll;mana K:ır 

ıklyetıı:rınl is!mt etmi§lero r. 11' 
t·eyt mUdafaa mevzuubahs olJtıC 1 

,llizlcr için şerait kendi zayi:ıtrıııO 
1lsllnl Almanlnrn. vcrdlrmlş ol 

DUnkerltten müsait o!ac:ıktır _,. 
ı;•raıısadnkl muııarcbct:eıı s<""

Almanla.a mılthlş Z8.}1n.t 'erdır o 
,iliz nvcı tayyarcle.rlnin faaliyeti 
>eten artmıı,ıtı. AJm;ın! .. nn tc.ıı 

nan tayyareleri kuV\·eUcrl acı • 
ktlr. Fakat Almıınynd:ıkl a;;. c 1 

defleri durmadan dövmek fç_n ı; 
.ıacağımı.z çok kuvvetli bombar 
.ayyıırclerlmlz vardır. Harbe d' 
etmek için sarsılmaz karanmıZI 
aat ettirdiğimiz sağlam \'C prf 
prensipler haltkında. bazı tafsl~~ 
ilim. Teknik mUşn\'lrlerlmlztD 
bu u:ıullerln tatbikini ta\'slye b 
sunda rnUttefiktlrlcr. 

Nihai zaferi koznııacu~ımıııı 
yük ümitler, makul ümitler ,., 
Uulün dominyonları \"azı)t 
mur:ıssnl:ın haberdar ettik 'e 
lorla müşavere ettık: Domin}O 
baş\"ekilleri bnn:ı en beyecanlt 
delcrile mesajlar göndermiştcr 
kararımızı tasvip etmişler, nııı~ 
derntımızı p:ıylnşmuyn lııızır t>ıl 
duklarıııı \•c sonunn kad:ır bi 1 

selınt eıleecklerl nl beyan etilli 
dir.,, 

Çörçil h:ırbin başlangırındull 
askeri kaznnç ''e za)•iat biliin 
nu ~ npııı .ık şunları ilin-e ctnıit 
"- l\lüteynkkız olmak ,.e I> 

!{ayreller )npmnk için gfizcl se 
icr görQyorunı. Fakat huıılnrıo 
bıri pnniğc ,.e ümitsizliğe kil 
rnk için cteaildir. lolkışl:ır.) 
Fra nsadn ne olarnğını hcııil• 

nıiyoruz. Muahede ta:ılılıQdatııı• 
flk:ın harbe dc,·am etmedi~İ 
dirde. Fran"iız hilkumetl istik 
harcamış ohcnk ,.c Jıüyük ş.1fl 
rı ,;eriye ntnc:ıklır. lşbu tnatıb 
lerdcn Fransayı ibra etmek 
Ycliıııle olmadığımıza hüı.rot1 

lııgilız \'e Joı ,ınsız te~:ıniıt lıcvıı 11 

ııesinı h:ılırlulno Çörcil şöyle 
ııiştir: 

"- Uız, bu udnda ve Drıl',: 
ımparntorluijundn, Fransız nııl 
le arkadaşlık hislerimizi lı!çbır 
nınn lrnyhctmiyeecğiz. :-jııyct, 

o;aııın çektiği iztırnpları çeklll~ 
~imiz Jtlzım gelirse, onun ec'ill 
ne erişmeye gayret cdeceE:iz '~ 
;1cr nihai zafer g:ıyretlcrimiıl 

1 '.ıif:ıllandırır ıı, kaznncınuz:ı 
rnk etlirece.l:iz. (nlkışlar) 
Haklı olan taleplerimizin ııi~ 

rinden \·uıgcçmiyoruz. Çekler, 
lonyalılar, .Norveçliler, Hoınod 
lıır, Bclclk:ılıl:ır, d:ı\'alarını bt~ 
kiyle blrlcştırıniş olıınların 
hürriyetlerine ka\'llşncaklurdır· 

\'eygıınd (Fransa muıınrcb 
ısminl \'erdiği muhıırelıe bitııııf 
(İngiliz muharebesi) b:ışlanınk 

1 
redir. Hlristlyan nıedcniyclfnlfl jjl' 
şaması onunla beraber bntUn nı 
~cselerln ldaıııcsl, büliln Jıısillı 
yalı, imp:ırntorlıığun h:ıyoll JırP 
na bn~lıdır. Hitler, bl:ı.l bu nd 
öldürmek veya harbi ııaybcl 
liizım oldııAunu biliyor. Ona ı.; 
koymaya mu,·affnk olur.s:ık b 

• cll 
Avrupa hür olacak, dun)·o yıı, 1 
cok, güne, orı üzerinde parlı~~~ 
lır. Düşersek, Amerika da dııh t 
rlu)tu halde dünya, ''e bülün ~ 
dlklerimiz )'eni bit korkunç lı• ' 
lıklnr devrinin açururaların' 
Yarlanacaktır. 

1 1 
Ya:ı.ife b:ışınn geçclir11 ve ııı ~ 

ki, dominyonlar ,.e ıınparsı1° ~ 
bin sene sürerse, bcşcril et şıı 1 
tin en parlak sanl olduğunu 
yccek tir.,. 
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l ikmale kab.nlar 

S a b t e S .u 1 t a ..... 0 ............ 1 ~~:i ~~ ~~~:~ "::;:~,~~r·ı,~~~k. 
• lum)a der lerınden ıkmale kalan 

1 
lale t'lerı en eh~en fıyatla yetışll. 

Tarihi atk ve macera hikayesi rirım. Ders ~erecek münasip bir ye. 
rim Jok. Denlı a,ırı olmıyan lwr 

"""'"" ""' 
111 

• ... ....... 5 -- yere istenilen saatte «ideblllrim. 

, 
So ra Omere kabul ettiremedıli - Ne yapıp Japar. ı ım, ılle Halı- Adres: Kaıumpaf8, Paıar >:eri 15 
ra ese nl gene çıkardı: lın haberini ıetıreceAını .• demlştı. YUSUF ZIYA EN BiRiNCi 
_ Denim ışım i in çalışacaksın . Şımdi dönunce ne demeli idı '/ Ha. 

m olur, al bu kest'yı.. v tı dövü lercle ıçkı sofrolarıncla 
Deil Omer ıene kaı,larını çatıyor· ve şunun bunun hizmetınde ııeı;en 
• Fatma: l>eli Ömer ba)aih deılışmişli. lıenç 
- A a bunu almaz nhiç hır şey kadının hüziinlü bakı larına day11· 
pam ısın. Bu akçeler kendın l. namıyor, ıçı bır tuhaf olu)ordu. 

d lıl, tt'ne 1 enım lçın harcı - Zaman olu)or Jlalıle kızı1or, küfür 
~-.caksın. Belki d h çok !Azım o. eclıyor, onuıı icın ı;ekliılı yorsun. 

O Yakıt hane gelır ın. lukları dil unüyordu. Hazan Halıli 
Deli Omer, bır müddet duşündü bab sı, karde i imiş ııbl hasretle 

~ nıumn•menln tadlll. 
- İdare Ye murakaba heyeU .. 

Bedlo Terbi• nlpmnamet1 
puııü karan. 

••• 

soruşturuyordu. 

l\luaızam, su lü k sırlardan biri. 
nln onünde durdu. l zaktaıı saz 

leri, k dın kahkahalara ıeli)or-
du. Kıın bılır h DIU ullıın gene 
zevk \e fa sürü)ordu. 

Deh Oıner, )olun dönemecinde 
b lıren ıkı kışıye dıkkıılle h k
m jia b şladı. Cst b ları kcndisı
ııınkinden fark ız olen bu adamlar, 
bu Jerl rln yabancısıha benzıyor. 
du. Onıere selAm vertlıler \e kim 
oltlu unu, burada ne aradılnı sor. 
dular. Omer ba,ıboş gezdili ceva
bını verdı. Bıraı da korkuyordu. 
Belki yanlış bir )ere ıelmlşli. A
d mlardan hırı: 

- Demek sen de tadamatlılın ci
ıterl se) retmek lsleyenlerdensln 1. 
dedi. Mehmet, bu sozden hır şey 
anlamamışlı. Garip ıarip sırıttı ve: 

- Ha .• öyle öyle.. dedi. 
- Demek kimin kımsen yok.. 
- Eh .. var. 
YabaırcıJır, böyle bir cevap bek. 

lemıyorlarmıt ıibi bakışlarını 
dikle,tJrdiler. Biri daha sert bir 
sesle: 

- ETln yerin var demek .. 
Omer ıilldll: 

;e 
- Ev yer benim gibi adamda ne 

arar •• Cevabını verdi. Ve daha ser. 
besl kODUfmaia ba$ladı: 

- Bir derdim nr.. Onun için 
böyle dolatıJOrum. Silin anla:ya. 
catınıı bir adam anyorum .. htan· 
bal içinde sormadıtım kalmadı. 
Size de sorayım. Ben Yeniçeri Os. 
mının Gıtu Hallll arı1orum. Yeni. 
çerlaluı hapsetmı,u. Sonra ne ol
du bilmiyorum .. 

(Devamı JHU) 

KAYIPLAı< " I 
2731 nwrıara.tı bJatklet ehllyetna.. 

memi •71 •Wm. YeııJaiDI çıka.raca... 
tundan Ukhıiaba .bWuaU )'Oktur. 

l'erDcl7: •wıe eokak H. awmra. 
Morla 2'IDlllrlat. (llM7) 

• • • 
lzmJr vlllyeU Tire k.ualmıdan al-

dJlım nutu.a klttdun D• 1'18 numa
ralı tsmır fotGr tnamemı, ka.. 
~ karnemi Ye lataabulda 10.6 NO 
ta aldJlım 8000 lioU Dum&ralı folör 
eblf7etn&meml ve mbbat oOplennnı 
ve (htubul B) kurııu 2628 numa. 
ra1ı pbadetnam mi za ettim. Yenl
llnl çıkarac.gmıdan uıctlbdn bWunO 
vo:Ctur. 

llrkeel: Ankara otelinde b.mtr ~ 
reu llelune& otlu llalunut eew 
Kayalı (ft81t) 

• • • 
Adapazarı Aakerllk tube•lnln Alay 

68 Tabur 2 BölW< 7 de aak rlljiml 
ifa edip Araç ukerl ' ıubealnde aL 
llUf oldutum uk rl k teskeremt h r 
DUila kazaen uyt etmlf oldufum· 
dan yen1aba1 çılcarttıracatnndan ukl
lllnln hOkmO k::ıJ.m.adıfııu beyan eyle. 
rtm. lılelamet ojla lluan 

(UM8) 

KiraWt 
Kackl y Balmye cadcleat 102 nu 

manJı elektrlk, baTaguı. n ve ka. 
JoıUer tulatmı havi '9dl odalı ..mı.. 
tüU ev m bqa1 uJmet doJayui7le 
klra;pa verilece tir, latiyenl rln eve 

ası 42817 t lefciıD DWD&ra
•lll'aauUut. 

SAHiHi: A.\IM US 
H:mldıjlı nr: \AKIT llalhnaaı 
Umum Neşriyatı idıre eclen: 

Kan, Kuvvet, lşttha Şurubudu 
Refik Ahmttt Sevenıdl 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı . 

Takalm gulnoeu iç n tozumu o•an muhtelif eb'adda 442,21 metn DlU• 
rabbaı mlkdarmda halı kap3ll zart u.ullle ek80tmeye laıaulmUftur, TalPnlD 
bedell 119' Ura 80 kurut ve Dk teminatı 464 Ura 57 kuruttur. ~ Za,. 

bıt ve Muamelat KOdUrlOğtl kaleminde g6rtHecekUr. lhaSe '.ITIMO ~ 
be ronu aat 11 de daimi encümende :yapılacaktır. Ta11Jlerbt. ilk teminat 
makbuz Teya mektuptan, IMO yılına alt Ucaret odUI vealk&lan" bu h\IO 
ıuııtakl ehllyeUerlni gösterir veslkalarile 2•90 numaralı kanunun tarltatı 
çevreafııde hurrlayacaklan teklif mektuplarını ihale gQDQ aat 1' de kadar 
dalmt encomene vermeleri lAznndır. (llOli) 

1 ıleniz Levazım Satınalma Komısyonu t lnlan 
ı- Denli orduau lbUyacı IÇID alınacak ıuoo kutu ID&deD cUb& ıle ~ 

kutu LlDolyom clllamın tahmin edilen bedeli (2733) J1ra olup 20/1 HO ta. 
rthlne J'ulayaıı Peqenbe ronu aat 11.80 da Kuımpapda lııuluaaa dea1s 
ıevuun atmaıma koınlayonund& pazarlıkla ekalltmeel yapdacaktır. 

2 - Kat'I temlnat.ı ( 409,95) Ura olup p.rtnam ... lıfts1ba 1f .atı ~ 
bilinde mezkQr konılayorıdan bedelatz alQIAblllr. 

3 - hteklllerln :ı.90 ayılı kanunun latec:Utl v...W. birlikte adı p. 
çen koml.11QDa mtıracaatıan (l502'7) 

• • • 
Denli mektepleri lbU:yacı !Çin buz lokanta takmu De bir klfUik lcaeyoJa 

örttıaU ve yemek mua1an tmall ve bel'Q vuaJ.lnln puarlJll 2018/9'0 Per. 
leDbe gOntı Rat H de Kamnpqada komwyqa blnumda J&Pl)aoakbr. ı... 
teklilerln numunelerUe birlikte muayyen aatte Kunnpqad& bulunan ko. 
m1ayona ıetmeleri. (0028) 

B~ llir Puia .. 41.....W. 
miif~ lliİilaİIİJ'le Wr Fnnuz 
ıizellilt. .........._ ricadlı 
ıetk"cliii ,. .. paclra t.alitau: 

"Rachel" ıayet beyaz bir cilcl 
için ıeffaf ve saf bir &ibellik tr 
min eder. "Peche" açık tenli es· 
mer ve sanpnlann eneriliae uy· 
ıun olarak pembe bir parlakblr 
verir. 

"Brun Soleil": Esmerlere cazip 
bir ıevünlllik temin eder ... Ve 
yalnız Toblon pudruı serisinde 
bulabileceiiniz diler birçok yeni 
•ıe cuip renkler ••• 

ANENKTAR/J/R 

Tokalosı pudrUı "havalaıadınl· 
mıa'' tır. Bu sayede cildde 'hnnen 
gaydmer'idir ve ideta tabii &ibi 
görilnilr. Bu pudranın ildmalile 
artık .. mak}'ajlanmlf" mım:atala· 
ra nihayet verilmittir. PUia ola· 
rak terkibinde "Krema kapiliil" 
bu:&mcluiundan blitiln &Un sabit 
kalmasma medar olur. Hemen bu· 
günden Pıriate en fasla rıibet 
buh.n renklerdeki Tokalon pud· 
ruını tecriibe edinis. Temin ed'e
cetnıb pk ve cazip teairinden 
eiddm hayrette kalıcabnuz. 

Devlet Demiryolları ve Limanlara 
işletme Umum idaresi tlantar1 

Muhammen bedeıt (1128) Ura olan (IOO) l(s. am:yanUı t kÖfe lalmUtra 
(24, 8. llNO) puarteal ıtlnG aut (11) OD birde Ba)'darpapda pr bl. 
naJJ dabUIDdekl kOlllÜ)'OD tanfuıdan aosıc elıtlDtme u.ullle •tm aımacaıc. 
tır 

Bu ile glrmek llteyenlerlıi <Ml Ura <18t llul'\liluk mu1aldcat temi
nat •• kanunun taJID ettql ve8alkle birlikte ebiltme sana ....... kadar 
komllyona moracaatıan lbımdır. 

Bu ... alt p.rtnameler ~dul .,....... olarak ~. 
C411'·> 

• • • 
Kubanımeın bedeU 32810 Hra olası .o ton motıortn ın llNG 8ab sQDtt 

eaat lG de kapq sarf uau10 De Allkarada ta.re biDumda atin aı•caktır. 
Bu lfe glrmek latlyenlel'ID (SMl,fl) Ur:alık muvaöat t.alnat Ue lauau

nun tayin ettltl vetlkalan ve tekllaerint &)'Dl ıUn aat 1' de kadar: komla. 
yoa relalltlJıe vermeleri llmmdır. 

Şartnameler 1'61" kurUf& Ankara ve Ba.rdarpafa ftmMlerlnde utdniak-
tadır. ("'41) 

lstanbul Levaz m ~mirJiji. .. bna~j 
Komisyonu iltnları ~ 

ıetanbuld& asaııpuannc1ı1. eeya +• tec:hlat apııarmm tamir •e uı 
puarh3'J 21-6- MO cuma gllnO '4-t H de ~ 1lt. Lv. AJblrfttt 
aatmaıma koml.lyoiıuadıa yapdacakbf'. Kefil' bedeli ,sımt •Jds lılıl. i»f ya. 
yetmif doku& ura alt.Dul ımru,, mc temmab 210 Un. ao ~ 1ttş1t 
ve prtnamesl koaalQaDd& gGrlllDr. ltlteklllerln kaDual 1t •• .._ beJU 
uatte konıllyona plme1erl. (20) tllOll~ 

* * • 
800 ton yulaf almacalctır. PuarMrJa eludltmeet 2&ili940 Pala~ 

gOntı aut. lG de ~«e ı.t. Lv. Anılıtltl •bn alma koml:ıyOnund& 
yapılacaktır. lateklilerbl kati temblatwilf belli .u.tte kom1a;ana plmelerl. 

'.Jf ION) 

,, 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Baokas 
Kurulut f aribiı 1881 

Sermayeai: 100,000,000 Tirit Lir,., 
Şube ve Ajana adedi: 265 

7.irai ve ticari her nevi banka muamelele 

Para bırıklırenıere 28,100 Lıra 
ikramiye Verivor 
~ .Banlıumda lnunb&nW n lb:.rsa r.uarraf ..... 
l'IDda en .. ao llrMI bulanan ... eeaede • .,. teldl 

kur'a Ue llf&lldalıl ,ıaa. IÖ" llıftlal1• Cl&itftll9ea~ 
ı &del ı.• Ural* .... ura 
• 111 • .... • . ~ . 
ıo .. ıoo • 1.000 • 

ıel • ... • ..... • 
111 • .. • .... • 
•• • • • 1.111 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bu ı1ene l~nd 
UracŞ.ao .aı,ağı dllfmlyenlera lkramı:re ~ıktıl'l takdlnh 
razıaaı;ıe verUecekUr. Kuralar aenede 4 defa t m 
ı RtrtnrtkAnun. 1 Mart ve 1 Hulnn tRrlblPrtnd,_ ~ekti ,_ 

AskEr• Fabrikalar Satlnal11a llomısyqnu Jllnla 

.... 
- me1tt mlkllll 1,11: UO,H: 1.ldl m & ......... ..,.ı. ~ 
600 metre~ ..... ut.ısu.• 11. .,..... ....... ....._ 

oot ...W allldlll Ut: Gt.llXt.• & .......... " .... - ....... 
191İ metre mlllt ...... , Ut.llSt.116 iL ........ flNll .-......._ 
UI ~ adküe üe: UWxt.116 il. .......... ~~ ta tut 
üt mll&re mlW. s.Mz t.IO: 1,11 1.11 M p.-.. .,.,.... ~ 

,......, ........ ~ ............................... ,., 
mafl be)'Jla IUkaar "9Mllr. 

Miktar ve eb'acllan JUllarda JUll• aiti ..-. " ... ._ .-ao 
mlkAbı kereate Aaker1 J'abrlllalar u....- mtldlrtlJIG lllf'l'lıa • 
mı11dntmoa 2818 Nj Cum• ~u auıt ıa 1e lapa1ı aartıa aba&• 
Çıralı çamm llebU aamw mlklbma llD dra 91. tıeıaa lcmdıarm ile.be 
tnlkltıaa& ıda .. Un ı.tdel ....... ~ ~ ,,, a.. 
müabUIDde lcomlQODdan "'1Jtr. TaUplerln llWftkllat '9mlnat c 17 
bavt teklif rnek.tuplatuu meakOr stıacie ~ H de ~ ko~ 
lerr v.e lcendUertntn de 2411 ..,w "-'unun .2 ve ı ın u.ı d ı 
komtayoacu olmadıkJann&. " iMi .... allkadar ~ oldll 
Ttıcaiet Oduı ~ ....... aaakQr ltbl " .. tte lcOllll8JW maıracı..-•, 


