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Alman kumandanı diyor ki: 

k kuvvetli ve iyi teçblz edilmiş ,~ 
Olan Mlttellklerle baadaa sonra 
lpııacak barp pek çetin olacak 
~imanlar motörlü kıtaların arkasından 75 bin kişilik 

bir bisiklet ordusu ile hücum ediyorlar 

Amyendeki Almanlar geri 
çekilmiye mecbur oldular 

Belçika ve şimali Fransa-. 
daki · müttefik kuvvetler 

lrtibatı temin edildi 
Parla, 23 (H:ısusi) - Vala.naiya 

ile Kambra arasmda dün öğleden 
sonra :$:elçikada bulunan müttefik. 
kuvvetlerle Alman l.•ıV\·etıeri ara. 
ııında başlryan harp bUtUn şidde -
tile deva.11 ctrıtktt cir· Bu harbe 
mUca\ir bir mmtakada Aras ile 
Duny arasında Almanlar yeni bir 
taa.rruz:ı ... rç:nişler ve i!::rlye atr ~ 
lan motörlü kıt.alarmın g::risinde 
75 bin ki3ilik bir b!slklet ordusu 
.kul: 'nrdır-

:::::lindiği üzere Aras müttefikler 
tarafından dUn geri ahnnuştr. Bu 
suretle Arastan Abevlle kadar sar 
kan ve bu havalide!tl halk araam· 
da panik çıkarmaya c;alrşan mo -
ttrlü Alın :n mlifrezeleraun tardı 
llzerine Amyendeki Alman krtaları 
da geri çekilmek mecburivetinde 
bulunmaktadır. Şimdi bir taraftan 
Valô.nsiya ile ı:ambra nrııp-ıdıı de. 
\•am eden harpten sonra genei'al 
Veygand idarcslnd.!'l·i müttefik kuv 
veUerin plô.nr kısmen vuzuh kes. 
betmişUr. Bu plan mucibince son 
~irmi dört snat ~mrfmda E~lçika -
daki fngiliz _ Fransrz • B:?lrika kuv 
\'ct~erile Şimali Fransadaki kuv • 
\•etler irtibata girmiıılerdir. Bun _ 
dan sonraki hareklt esnasında A.. 

ras, Amyen, Sont Kenten arasında 
mevcut ikinci kUçUk cep istirdat 
edilecek ve Belçika ile şimali Fran
sa arasında tam irtibatı mUtealUp 
mlittefik kuvvetler büyük bir ih • 
timalle bUtün cephelerde harek 
geçeceklerdir. 
AUIAN KUMANDANI.IGINIX 

BİR lTtRAFl 
Nitekim Veygandm başkuman -

danlığa tayininden sonra ba.~layan 
(Devamı 4 üncüde) 
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Harp sahasının! 
mufassal 
haritası 

HABER dünden iti
baren okuyucularına 
büyük bir harita ver-

,r" uııtf4111J( orclutarm 3~n1 hafklhnand:ını reato.ral Veypn• fngtllz 
lnuıuuıdanı general aort De 

.. 
Jrunetı~ıl 

• ıl 

Macaristanda Sovyet 
tahşidatı teeyyüt etti 

Moskova Yugoslav statükosunun· 
bozulmasına müsaade etmiyecek 

Balkanlar hakkında 
Avam kamarasında bir 

sual 
Bern, 22 (A.A.) llayas: 
Korrlere Del Tlclno gazeteslnln 

Belgrad muhabiri, .Macar hududunda 
So\'Yet kıtaları bulunduğunun teey
yüt eylediğini blldlrlyO{' ve diyor kl: 

Bclgrndda dolaşan §Sylalara göre, 
SovyeUcr birliği, Yugoslavyanm blr 
tecavtız ile harbe sUrüklenmesı tak
dirinde, Yugoslavya lehinde mUdaha
lede buluna<!akt.ır ve Yugoslavyayıı 

mWkl tamamiyeti hakkında sarih t • 
ml.nat '\"Crml§ bulunmaktadır. So\-y t 
kıtnlarmm Macar hududunda tahft -
11UdU, Sovyctıerln Yugoslav ııtatUk • 
sunun değl§mcslnc müsaade etmemek 
azm1nlıı bir tcznhUrU gibi t::lMtld e
dilmektedir. 

BALKANLAR JL\KKI1'"DA AVAl'.I 
KAMAUASINDA BlR SUAL 

Londra, 22 (.A.A.) - Avam kam:ı
rasmda i§çi azadan Gibson, Hariciye 
nezareti mUste§an BuUerdcn Balkıı.n
lardaki ırlyast ,.nz1yct ' 'e Almanlıırm 

(Devamı 4 üncüde) 

~ı -· T .. 1• Ba • ll'ıan zayiafı 1 ar. va .ara· . meie ba§ladı. f Belçikada 200 Alman casusu 
© , : ® #1 tevkif edildi 

14 günlük 1 manan 7 IDcl 
~ilanço: 1 karalta11 

-- ·'· ---~' Cll 

c..:·~_-.,·:::--·-.-~ . • Bunlar Belçika tank tuzaklarını 

jfJ ~!:~ ®~~ l ha~:::s ~A~~m~~.:.m.~~:.~~ k~.~!~.~u!u~.: 
1 b·ın · İ Bu sabah Başvekilin 5 ınsan1 • 

Oo t ı nutku ıle açıldı 
h • Habe.r bugünkü harb sahasmı zarfında, Belçika istihbarat servisi, Fransız ve İngiliz servlslerile iş 

l r en ufak köylerine nrmr.aya kadar birliği halinde, ordunun ve halkın mancviyntmı ve aksülamcllerini 
gösteren 68 x 82 santimetre eh- kontrole memur iki yüz Alman istihbarat servisi ajanını tevkil' et· 

ayyare ı 
'~l 1 

.._ ~ t Ufıısu I) - Hıırbln 
~~ Ve Fransa toprakla
~ lı 1 on dört gUndcnberl 

n·n 
tı.ı ~ llllıhlm bir miktara 

<ar ~r Vr>rilmektedir. Bir 
~ 1~Ut~arrız blr vazlyet-

'lllg 1 ~Yia.Uan mUttefik· 
~ v t~ledır. Dltcr taraf

Cllcrt insan ve maıze. 
<t>ev.-. 4 .. .;; :ı.:t . ..._ uocu~e1 .. 

Ankara, (Telefonla) - Türk va· 
tanına bUyük hizmetler ifa. eden 
TUrlc Hava Kunımunun yedinci ku 
nıltayı bugün saat onda Büytlk 
Millet Meclisi salonlarmda Başve
kil Dr· Refik Saydamın bir nutku 
ile açıldı· Hava Kunımıınun faali -
yetini ve hizmetlerini tebarüz eL 
tiren bir nutku müteakip Abdül -
halik Ren.da riyaset makamına se
çilerek bazr kararlar almıştıl'· Ez • 
~Umlo bugün saat b~te ı:nurah • 

admda bir harita), dünden iti_ miştir. Bu ajanların bazıları, Belçikalıların Ardenncs mmtakasmdakl 
barrn dört gün 7.:ı.rfm<la , .e dört tank tuzakları hakkında .Almanlara malümat \•ermişlerdir· Bunlar, 
pa~a olarak olcuyn<'ularma ver. süratle mahkeme edilecek ve cezalandırılacaklardır· 

lwslardan mlirekkep blr heyet E. meğe bqJamı~tır. Haber okuyu- lngilterede vatana hiyan et cürümleri hakkında 
ibedt Şefin kabrine giderek bir çe. culan dört günde topla<lıklan par- L 
lenk koyacaktır. ı:aları )ukarld rt·8imıle gôriildiiğü ~canun neşredilecek 

Bunu mUteakip Milll Şefe arzı ta- ,·~hile yanyaM getirip yapıştır • I..onılr:ı, 23 (A·A.) - İngiliz dahiliye nn.zırı, vat.ana hiynnct cil· 
zimat edilecek ve Mare§lı.la Ba):'gı- mak surctlle miJkemmel bir Jıarita· rilmleri hakkında Avam Kamarasına. bir ka.nun projesi tevdi eylemiş. 
lar ısunulacaktrr. ya sa.bip olacaklarılır· tir· Bu kanun projesinin hUkUmlerine göre, bazı milhlm casusluk va. 

Kurultayın bugünkil toplant.ıam- 3 No. lı pafta buaün son kalarmda idam cezası verilecektir. 
da 15 eer kişilik mazbata ,.e hesap o s·ı ""hl b. b l k .. b 
eıtcümenleri ııeçilmi3tir· Encümen- saylamızdadır. Y ar.ın ı a ı ır a ı çı gemısı attı 
ler Çal11D1alarma bql~J§lar~· ı 2 Na. lı paftayı verece- ı.ondra, 23 (A·A·) - A.miraliık dairesi, Ri!nes isı;p.lndeld sllAh-
ı;ol,lla.ntzya cµmutesl günq d~ -'. lı balıkçı gemisinin bir bom~ ~etlceslıtde batmış okiuğtnıu bil· 
~. . ~Z• dirmektsdi.r • 
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Hil-ber.·;_ 
' ',/ 

Reisicumhur 
Bahar sonu Koşardağ yolunda 

aç susuz ka!dığını söyliyen Hüse
yin burada yatıyordu. Kapı kilit
liydi; kış ge!meden evvel de açıl· 
rnazdı. Ancak, kar tepeleri bastır
dığı zaman, kurt tehlikesine karşı 
kilit kaldırılır; kapı serbest bıra
kılırdı. 

adımlık köprüyü sanki bir günde Dün Büyük Millet Mec
almıştı. lisinde meşgul oldular 

Fırsat dlşkiale· 
rlala marlletıeri 

Hadisenin olduğu gece, karan
lık daha basmadan, bütün hay
vanları ahıra birer birer Omer sür
dü. Çiftlik işlerine henüz el yatıra· 
mıyan Hüseyine hayvanları ema
net edemiyordu. Sonra, yemeği Gü
mlişle yedi; geç vakit kendi tar
lasına dönüp gitti. 

Geceyarısı, GümGş ağır bir ses
le uyandı. Odanın bir tarafına fa· 
sılalarla vuruluyordu. Doğruldu; 
ve etraf mı dinledi. Sesler samanlı
ğa açılan kilitli kapıdan geliyordu. 
Hüseyini çağırdı ve bekledi. 

lçerde çıt yok. Hüseyin sanki 
bir kalıp. Hem de ölü bir kalıpl 
Aradan iki saniye daha geçti. Ar 
ru sesleri Gümüş, Hüseyinin ağır 
uykusunu düşündü; merak etti. 
Sabahlan uyandığı zaman onu ö
küzlerin .başında bulur; bütün gece 
horladığını söylerdi. Hüseyin o
muzlarını kaşır: - ''Başım kayını' 
olacak!,, der; ve arasıra da izah et
meğe kalkardı. Başının altına kor 
duğu arpa torbasını dışarda unut· 
tuğunu söylerdi. Bir defasında, 

neredeyse gece yarısı onu uyandı
racak, dışarda bıraktığı torbayı 
bu sefer başına geçirecekti 

Onun icin olacak ki Hüseyin ~ 
Ju Hüseyini uyandırmak üzere 
kapıya doğru yürüdü; nefeslerini 
i§itmek istedi. Fakat tam kulağını 
koyduğu yerd~ bir yumruk gürül
tüsü onu birdenbire geriye atmış-

Hüseyin: 
- Aaah; diye diredi; sana aç 

diyorum, dışarısı ayaz! 

Gfunilş alelacele üstünü giydi; 
bu vakitsiz değişmeyi hiç te hayra 
} nnadı. Hüseyin kapıyı fasılalar
la yumrukluyordu; sonra bunu bir
denbire bıraktı. Kurumuş tahta ü
zerinde bir telane sesi işitildi. Ba
şı, bir domuz başı .gibi, açılan de
likten gözüktü. Bir hayvan bu de
likten rahat rahat geçebilirdi. Gü
müş: 

- Pis adam! dedi; kokuyorsun 
bu gece sen? 

Hüseyin dudaklanrtm üstünde 
sıçanotu gibi gelişigüzel bit
miş bıyıklarını elinin tersile sildi; 
ve tam değişti o zaman. 
Doğrusu kadın onu tanıyamadı. 

Ağılı ıtemizliyen sarsak Hüseyin? 
üstelik topal ve ekzemalı da? !ki 
tarafa sallanıyor; ve asıl büyük 
kıpıya doğru yürüyordu. Sonra bir 
dakika bu hareketinden vazgeçti. 
Elini uzatıp onu çekmek ve yata· 
ğa dü~rmek istedi. Fakat bunu 
yapamadı. 

Kadın: 

- ç.ekilt diye bağırdı; Omer 
gelirse topal ayağınla kaçabilecek 
misin? 

Hüseyin tekrar ilerlemek ve a· 
tılmak icin yürüdü. Kadını omuz· 
Jarından tutup yatağa yüzü koyun 
yatırmak istiyordu,. Onu işlenmiş 
bir deri gibi yere sermek- fakat, 
kadın bunu anlaıruş olacak ki daha 
evvel davrandı; birdenbire Uzerir.e 
çöktil. Hilseyin, bu vakitsiz hücu· 
mun nereden geldi~ni anlamamış 
tJ bil.e.. Bir devenin altında kaltr: 

_ Hüseyin! bey: Hu"~n og"'lu mış bir buzağı gibi inledi; ıhlad.ı. 
Hü!ieyinl • .....JA4A Dişlerini kadmm bileklerine doğru 

Sesi Cak C$ eldi. batırmaya çalıştı. Dili, bir süınük-
an. ~ g .. • • lüböcek gibi tuhaf bir salya çıkar-

....... Benım, dedi, beni lŞltmiyor dı. Sonra ilcisi de yuvarlandılar. 
musun? Tıpkı bir köstebek gibi, katı bir 

Garip ve deiişmiş bir sesti bu. topaç gibi kapıya sürüklendiler. 
Hüseyinin her vakit işittiği sesin· Kapı açıktı. Hilseyin dış ve çıplak 
den başka. Gümüş: sofanın üstünde kıçının acıdığını 

- Hasta mısın? diye bir ycit- hissetti; bir çivi kolunu yırttı. Bir 
tadı. Sesin kaba kaba çıkıyor? taraftan küfür ediyor ve kallanaya 

Hüseyin ağzını kapıya dayadı: çatışıyordu. Kadın musluğun ya
- Hı, diye sırnaştı; hastayım! nmda asılı halatı çekti; Hilseyin 

ve, iş yaparken Omerin onu hare- oğlu Hüscyini avluya fırlattı. Ka· 
kete getirmek için kıçını "dürtükle- vak ağacına kadar sürdü; ve bir 
diği zaman gUldü&rü gibi, ormanın domuz gibi ağaca sırtüstü gerip 
henüz tanımadığı garip bir hay- bağladı. Sonra içeriye girdi. Ome
van gibi güldü. rin ahır kapısına hayvanlar için 
, - Dısardan gel öyleyse! anah- hazırladığı su kovasını aldı. Bir 
tan §imdi arayamam! kısrağın hayalarım yıkar gibi don 

Çünkü, Hüseyin oğlu Hüseyinin yemiş suyu ekzemalı Hüseyinin 
dış kapıyı sokağa bağlayan tahta yüzüne çarptı. Onu ayazda bırak-
köprüden geçip gelemiyeceğini tL 
:Gümüş bilirdi. Ağıl kapısını yeni
lJemek için kurt tehlikesini göı.e 
alarak Kızılca ormanlarına giden 
Hüseyin, tahta köprünün üzerinde 
yumuşak bir toprak tesiri buluyor, 
esneyen tahtalardan birinin kırılıp 
bir uçuruma yuvarlanacağım zan
nediyordu. Nitekim Oğlak Omer, o
r.u Armutlu köprüsünden de ge-
9rememiş; bir defasında alıştır

mak için boynuna tasına takıp 

sürümüş; elleri yüzüne kapalı, ve 
garip bir böcek gibi iki kat, yinni 
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* * * 
Bütün bunlardan ba~a geçen 

bir yıldanberi Gümüşün toprak iş
leri fena gidiyordu. Akviran değir
meni basıldığı zaman da çuvallar 
dan üçü kay.bolmuş, ikisi çamura 
dökülmüstü. Öküzlerden birinin 
ayağı topallıyordu. üstelik vergi 
vaktiydi. Neredeyse bir hükQmet 
adamı yanında bir jandarma ile 
tarlaya dikiliverecek; ileri geri 
söz edecekti. 

(Devanı var) 

Ankara, 23 - MllU Şef Reisicumhur 
İsmet lnönU dlln öğleden sonra BUyük 
Millet Meclisine gelmişler ve geç vak
te kadar buradaki husust dairelerinde 
mqgul olmU§lardir. 

Bir idam kararı 
Pirinççi köyünü basan 

kıptiler mahkUm 
oldu 

939 aeneai lklnclktı.nunun beşine! 
gcceat Kemerburgaza bağlı Pirinç<;! 
köyUnU soygun maksadile basarak 
Halll adında birini öldüren ve Mehmet, 
Yaşar vo Mustafayı yaralayan krpU
lerln muhakemeleri dün birinci ağlr 
ceza mahkemesinde bitmiş ve karar 
bildlrilmlııUr. 

Bunlardan soygun ma.ksadile Halil 
6ldUrdUğU sabit olan Resulün ceza ita· 
nununun 4{;0 inci madde.al muciblncl' 
ldamma, Kayanm 7, Mustafa, Mehmet 
ve Ahmedln dörder sene hapislerine 
ve Nlyazinin de beraetlne karar ve~
rflmişUr. 

Lokantalar sınıflara 
ayrılıyor 

Belediye lktısat mUdUrlUğü lokan· 
ta, gazino ve birahanelerin smı!lar:ı 
ayrılmasma ait projeyi haztrlıyarak 

dalmt encümene vermiJUr. Bu mahal· 
ler, lllka, birinci, ikinci ve Uçüncü ol· 
mak tlzere dört a.au!a ayrılmaktadır. 
Bunlardan lüks, birinci ve lktncl amıf· 
lar aynca tabldot listesi de bulundur
mağa mecburdurlar. Proje encümen· 
den çıktıktan sonra belediye re1s mu
avininin başkanlığında btr heyet bu 
mahalleri dolaşarak amıflara ayırma 
işini yapacaktır. 

Nakil vasıtalarının 
senelik muayenesi 

Şehrimizdeki motllrlU kara nakil 
vasıtaıarınm senelik !ennl muayene
lerine haziranın Uçllnden 1Ubaren ba§· 
!anacak, evvelft. otobüsler, sonra tak
siler, hususUer, kamyo:ı ve kamyo
neUer muayene edilecektir. Muayene
ler 'jılA.ka numara BtTaSlle yapılacak 
ve muayyen gUndo muayeneye gelmf· 
yeblerden para cezası alınacaktır. 

Denizyolları müdürü 
Ankaraya gitti 

Denlzyollan umum mUdUrU İbrahim 
Kemal Baybora idarenin yent teşkDAt 
kadroları ne tersane tetkikleri ve dl· 
ğ'cr muhtel!! meseleler hakkında lza. 
hal vermek Uzcre Ankaraya git.mlftir. 

·----··-.._.... ........... _ ............ ·-················· 
Gümrüklerdeki mallarını çekmiyerek suni buh
ran yaratmağa çalışıyorlar ve ihtikar maksa
dile mütemadiyen yalan haberler çıkarıyorlar. ...... -.................... __ ................................ 
Ticaret Vekili vaziyeti 
anlatıyor. Dört tacir 

Adliyeye verildi 
Ticaret VekAlcti ihtikArlıı knti 

ve mUesslr şekilde mil::adcle lç:n 
yeni tedbirler ahr ve milli korun
ma kanununa göre yeni kararna
meler hazırlarken diğer ~:ıraft.an 
bazı kimselerin yalan haberler yay 
drkları ve bazan bunları gazete eU· 
tunlarına kadar ulagtırarak malt · 
so.tlarma uygun bir hava yarat _ 
mak istedikleri görUlmUş ve buna 
karşı da tedbirler almma6a bag -
lanmıştır. 

TİCARET \'EKtLt.~tN 
BEY .A.N .1.':'I 

T:icnret Vekilimiz Nazmi Topçu
oğlu bu hususta gunlan söylemiş
tir: 
"- Dış piyasalardan memleke

timizin muhtaç olduğu eşyanın te
darik edilemediği, edilse bile pek 
pahalrya mal olscağı! .. " şeklinde 

muayyen memt:alardan ilhanı o . 
lundl"ğu anlcışılın haberlerin arada 
sırada gazetelerimizde çıktığını 
görUyorum. Bu kabil haberleri işae 
edenlerin güttükleri maksat mey. 
dandadır: Halkı ihtiyaten ve fiyat
lara bakmadan lllzumundan fazla 
eşya mubayaasına tahrik etme.k· 

Manifatura eşyasında görlilcr 
ilk fiyat tereffilil hAdJsesine, !tal
yadan tedarik edilmek istenmiş ma 
nifatura ~yasmm pek nahalı ola· 
cağı haberinin yayılma.sile sebebi • 
,ı.et verl~tir· İpek çorapların ge.. 
ne ilk de!a pahalılanması, çorap 
fo.brika.laruıın iğue tedarik edeme. 
diklerl ve artık çorap imal edile -
miyeceği haberlnln alA.kadarlar ta
rafından gazetelere verllmeslle 
başlamıştır. 

Bu misalleri tevali etllimek mUnı 
kilndUr. Takdir ederslnlz ki, hU • 
kOmetçe piyasa tanzimi ve kontro· 
1U için alınan tedbirl~r. fiyat te. 
şekkillil hadisesinin Pn az kayıt 
altına giren ruhi unsur:an bu de 
recede Ztd cereyanlara maruz kai· 

ADl.n~YE \'E~tı.ı::Nı.ım 
Komisyonun dUnkli toplantısıı. 

da verdiği kararla ihtikar yap'ık 
lan sabit olan Uç tacir ve blr kon 
tun.r diln Milli Korunma kanun 
mucibince cumhuriyet milddelu 
mumilJğlne verilm'ştlr. Bu tacir 
!er ve suçlan şöyledir: 

1 - Sulu:ınhamamındo. Hııçopcı 
lu hanında 7 numarada manifatu 
racı ve ithalatçı Serkis KiryelyP 
bu manifaturocı 2000 kiloluk !<:ı • 
lay stoku ynpD'tş ve bur.·ı sntmı 
yarak saklamıştır. 

2 - Balr1·"'"?ıı.rn..tn Zinıian hn 
nmda yağcı Rope,n Paliti, bu yaf!,.. 
da 300 kt•"'l•0 a ko.lay "'""'ış ve sonrr 
bunların kilosunu 400 kuruııtan 
satmıştır. 

3 - Merkezi TııMnkal" endi.le -
sl::ıde Dar handa bulunan Anaaolu 
Kontttrı...t. ?'""" l·""'"lt l··'<ıv sto 
ku yapan bu Kontuar tedricen fi 
yatları yükseltml~tir. 

4 - Sirkecide Dal handa 1/4 nu 
marado. Mehmet Nacl gilmril.kte bu· 
lunan 10 ton kalayını çck.,,,,i···-o1• 

fiyatların yükselmesini ·~ıemiş • 
tir. 

Müddeiumumilik bunlar hakkın· 
daki ilk tahklkati silratle tamam 
lıyarak mahkemeye sevkedecek 
ur. 

Dersler kesildi 
Jlk okullar pazartesi 

günü tatil edilecek 
L1ae ve ortamekteplerde dersleı 

dllnden itibaren kesilmiştir. Yamı. 
dan itibaren aon amıtıarda bulunmı· 
yan talebenin karneleri tevzi oluna· 
caktır. 

Pazarlıksız satı• kanunu dığı milddetçe, matlOp semereyi v~ 
'.'S remiyecektir· 

Ecnebi, ekalliyet, resmJ ve hususı 
Ukmektepler de pazartesi gününden 
IUbaren tatil olunacaktır. Bu okullar· 
da son smıt imUhanlarma 30 mayıs· 
ta ba§lanacakt.lr. Bugün bütün orta. 
mektep ve liselerde muallim meclisle· 
r1 toplsnnrak talebenin amıf geçme 
vaziyetlerini tespit edeceklerdir. tadil ediliyor Hükiimetlmlzce tnklp oluMn sl-

Ankara. ıs - Ticaret veklleti An· yasetin geniş bir halk ı..uuı-since 
kara ve lstanbulda tatbik edilmekte · kavranıp bUtlln bir mll'etln tek 
olan pazarlık.sız satıo kanununun ne· ferd halinde takip edilmesinde 
tlcelert bakkmda yaptığı tetkikatı Tilrk matbuatının mesbuk şuurlu 
btUrmi§, kanunun tadiline karar ver- hlzmeUnl gUkranla anarım.'' 
mi§Ur. Bu hususta hazırlanma.ama 

ba§lanan proje ikmal edilmek üzere
dir. 

Emniyet memurları ara
sında terfi ve nakiller 
Emniyet tılerl umum mUdUr°lUğil 

emniyet mUcfürlerinden sonra merkez 
memuru, başkomiser ve komiserler 
arasmda da değişiklik yapmaktadır. 

Bu arada bazı bqkomiser, kornlaer 
ve komiser muavinleri ter!l etUril· 
mektedir. 

Göç seferleri 
Denfzyollan tdaren cumartest gil

nünden !Ubaren Adalara gl:sç edecekler 
lçfn yUzde elli tenzııa.uı gl:sç ııeterleri 
terUp et.mlf Ur, 

Altın fiyatları 
DUn 24,30 liraya kadar çıkan 

altin bu sabah 24 liraya dUşmUş _ 
tur. Saraflar bu fiyata satmakta 
daha ucuza almaktadırlar· 

lBTIKAR KOMİSYONID."UN 
TETKİKATI VE KARAR!..ARI 

!htikarla mücadele komisyonu 
dUn toplanmış ve birçok ihtikar 
zabıtlarını tetkik etmiştir. Bu ara· 
da bazı ithal!t ta"'rl,,..;-ıin fiyat -
lan yilkseltmek için yeni bir hile· 
ye başvurdukları anlaşılmıştır. 

Bunlar gUmrüklere gelmJş olan 
mallan çekmemekte ve ellerinde -
ki malları biriblrine devrederek, 
sun'i buhran yaratmağa c.;alı§mak
ta ve böylece fiyatları arttırmak
tadırlar. Mmtako. Ticaret MlidUr • 
lüğU teşkilitı gUmrUklerde mevcut 
olan stoklar hakkında gUmrllkler 
bafDlUdilrlUğlinden maHlına.t almış 
ve bunların hangi ithalA.t tacirleri· 
ne ait olduğu tetkik olunmrtur. 
Bu şekilde hangi maddelerin fi -
yatlnn kimler tarafından yUksel -
tlldiği de tesbit edilmiştir. Bunlar 
hakkında en şiddetli surette taki
bat yapılacaktır. Komisyon bugün 
'de toplanarak mesaisine devam .- -
dcccktJr. 

Universitede imtihanlaı 
Ünlvenlitede cumartesi günU ak§a 

mı dersler kesilecektir. İmtihanlara 
bUtün ta.kWtclerde 30 mayısta bqla 
nacaktır. 

KUtjUK HAotrtlc.tt ___ , --- ·---
• 1.stanbw paket gumr .. 611 ve po ... 

ta.nesinde Jıılerin daha aüraUo cerc 
yanı lı;in ı;iUnrük ve p.)Sta ınUtehıu. 
ataları toplantılar yaıımaktadırlar. 

• Romanyadan altı vagon yumurta 
talaşı gelmlııltr, diğer bir parU de gel· 
mek üzeredir. Bu talaşın kilosu 27 
kuruştan 13 kuru,a inmtııUr. 

• Haziran başmda Yugoslavyada 
toplanacak olan Balkan ekonomi kon· 
aeyi için hazırlıklar yapılmaktadır. 
Türk heyeUne ticaret vokdleU müste
şarı Hallt Nazmı riyaset edecektir. 

• Mllll korunma kanununa göre 
mablcemeye verilmiş olıı.n Hatay vnpu. 
nı sahibi ve kaptanı Osman Marmara 
dUn Beraet etml§tlr. 

• Hazirandan itibaren esnafın aşı· 

!anmasına başlanacnltbr. Aşılanmala

n icap eden csnatm yel<t\nu 20 bindir. 
Aft olmıyanlar zorla aevkedlleceltllr. 

· A? SO/ll~-9 D-4 SılJ1N· 
l. ı 81~ .t:}DAM L4 KA!i-

..S-ıUl-$1)1.. . .. 
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S«Aiii v• N_,,,.f,,. LJf _. 
. Hasa".' Ra• ~~ 
lDARE EV/: ~ _.. ~ 
,_ •- ...._ 21• r....- 238'' 

Yan ~lerl telefot"I ' 2'370 
lda,.. • • ' ~ 

. --ilin • • ;,,. ,,_ ti' 
T- 8ılW llıilfı "'° ,,,-
aıllir rua triJıoo .....,... ,..-!': • • 1 

,. ....... - ••• •l('t f 
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Türk tebaası 

Bir dolandırıcı• 
Atinada yakala~ 

Türk tebaası olan _..yraıııdo 
oğlu i:ımlnde biri Atlnsda JıP 
cılık suçlle J aknlannı.t§b~e ~ \ 
yıışmda. olan bu zat kcn 

1 
,e ııd 

sil-:: profesörü sUsU vet!J1: edtırf~ 
ruın kilapÇtSIDa mUr~ urızıell ~ 
kitap bastıracağını uerı • ıttsf• J.f' 
tile 6000 drahmi dolan~~,.J,111..1 
nan polisi tarafmdıın ~ti r;.r 
ram Papazoğlunun ünlY41 If1C11Jll "j( 
sörU dc~11, me~hur doland;ıl' ııo11"' 
tesörU olduğu ve aynı ~ııred 
marbazlıkta da büyül< r .,,t. 
duğu anlnşılmıştır. ~.:.dııf 

Pap:ızoğlu kumarda sııe;ı"'..,. 
çalmak \'e hile yapınakJa ırs~ cif' 
Kendlalnln birçok doıaııd ~ 
selen daha bu:::%unduf\J ıne 
nlrntşbr. , 

.. }Jjr 
İstanbul müftüaıl 

yeye gitti ~~ 
l ıı>~' 

lstanbul mUftns'" Feıı:att' 
AlAiyeyo gıtmıştlr. Bli 
kalacaktır. 

POl .. /STE: 
Jceı' 

Çakı ile '{oşar 9~ 
;..f,'r eıı· 

Kocamustapaşada uıtsl' )f ~ 
sokak 103 numar.ıdn °,J~.ıı 
m~t oğlu Cemalettin de """rt!JP. 
'!atken dUşmUş, elin ,ş) _t,
çakı bacağına sa.plana ı1fl"' 
mıştır. Tedavi altına , 

Zehirli pastl' 1ııt ~ 
'ftl'b' ~c. 

Şehzadebaşmdaki oJl1' a '!1 
du.-.da oturan Emin ~·.:;.,ısı ... ,ot 
köprUnUn K~..trlı:öY ~·f-'~ • 
büfeden bir ,.. .... •-ı aıs.ra ıırt .. ı • 

~p ·~ ,~ 
Haydarpaşaya giden ırıo•" ,tr!' 
miştir· Fakat vapurda ıf'\~~ · 
rette sancılan:.-:ı Ve"~e .,ıtrlf'll ' 
şa NUmıı"e l-"ırtan~~,ıı ,c'l ~pıı· 
mış ve yed.iği past" ~t 
d0 anlaşılmıellr· 'l' 
"naktadır· .;ı 

Bir iıçinin '!arıt' 
kesildı ~/·:;: 

BUyUkdere kibrit fa ~ ~ ~ 
kine kıammda çalı§&JI i'l-1'~ 
san sağ e'lnf makineye -,· 

k 
_ _,,_,.ur. 

bir parmağı esJ.üU"' tır• 
'ıaatanesfne katdrrllnıJI .,1' 

3 ya~mda bir çaC tııJdı 
otomobil albrıd• J; 

-~·~ Beşlkta§ Haş!ınbeYu~1°"~ 
numarada oturan )( ed• 0 

11 fY ~ 
şmdakl oğlu dün cad:eır' •"" ._, 
-,otör Muh'•s ldardil1d ~? 
raıı otomobilin aıtın .;ı,ıssstcıt· 
telif yerlerinden yar 
vt altına aımDll§tır• 

Japonlar. 
Müttefiklerın ~ 

galibiyetinden~,, 
ı ''ıııütte Bir genera ffe' 

_ı ıııuı.:• 
sonunc:a difot 
Olacaktır,, ~ 

~ Tokyo, 22 (~ı;ı A:~ 
"nın.. r.~. 

burn gazetesı ısyle ~ıse' ~ 
ri general Ob~ fku\f'letı• tfri 

Müttefikle!~ e daıı- ~ 
barebede gıttıkÇ ){ütte~~~ 

·· ediyor. ~~ 
tebaru.z af fer çıka ~ 
nunda mu~ nıüttefi1'.~ "'tİ 

MuJıarrlr, . tp;edı~ 
sında açılan genıf etıı'e~ -; 
yı hayret .~har e\lı~ 1:-_,. ;/ 
Alınan ~u~uın hiıl" bit ef"" • 
kendileri. 1~~ ~: oı~ J 
kil cylediğinı ~ f 1 

tedir. ınaıcal J 
General ?~· ısı""i 

bitirmektedir. ){ajif10., 
Alınantann ıarı i}ıt1 

gimalinc atılma 
dır. 
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IJHUWffliST~F?l@@i&mfililll 
!ngilterede k abul edilen mühim bir kanun 

il.er lngiliz canını, ıiıalı-
~ı Kralın emrine veriyor 
'3--'', 1 , _ Ll Her nevi gelir menbaları ye fabrikalar şahsi menfaat 
~~'t-t*'ua~ için değil umumi manf aat için kullanılacak 
• l 

~$.a:,; ~::ı':ı ~~:~:d-:ı~: Kanada bir ft r ka daha go· · nderd ı 
' Yle ltalya kralı, feldmarefal 
're ntean lhda etmilUr. Nlııan 
~Y:ııe Almanyadakl ltalyan eefırt 1...ondra, 22 cııu u<il> _ Krallı 
•"it tararmdan tevdi cdllml§Ur. 
~ • 

1 
lıloakova teııratına gBre, Sov· ğın bütün kun·ctıerini bir araya 

8'ıt IVeç ticaret mUıakereıert mü· toplı:unak maksadile ln:;l.llı parll· 
~~kilde llerıemektedir. G6rü§Ulcr. mentosu son defa r ntrğı toplantı 
~0ktaıar Uzerindc it111! hasıl da mül\im bir kanım k bul ctmiıı • 
• 2' btldlrUlyor. tir· Uç saat i1;crsinde mUzakcre ve ' .:~ı ıı bir emirnamede Js•;lç tas:llk edilerek derhal mcr.vet mev 
~ lehi ıa nezdinde paUe.yıcı mndde· küne girl'n bu l::muna ı;5rc, her 
~ ru gaz bulundunıtmaamın lngiliz vatanda•ı c:ınm1 ,.e ""e.lını 
S~~deye tabl tutulduğu bil· kralın emrine koymo.ktndır· Bun • 
• ı~~ttdır. :-'Slll& dan böyle şahı::i St'n·Ptlrr. fabrika 
~ bava lcuY\-eUeri.Kahlre U&e· lar \'C her nevi menbaln,r htl'tfi • 
~~alar yapmıılardır. Avc-; metin emir ve kontrom altınc!ııdtr· 

erı rt "• BlenhAym !ke~it tayya. LUzumu takdirinde emliık tahrl" 
l\t ı. •. •e birlblrint takip eden dalga· 
~bade 0 1unabilecek, ,.c ba."1""'ı.r ko:ltrol 

tıı. •• _-1·-~ tehir Uurlnde çok alçaklar 
~~ır. Kahlrelller, ?nglllz havı. nltmda bulunıı.cııktır. Her ne\•l go· 

111 .. ~ın bu bllytlk kuvvet teza· lir ve kaynaklar !}ahsl rnenfad ic;in 
·. ~ çok rnuteııauı. oımu-:ıar- dPğil. umum! menfaat ; ·., kulla • 

lıtt g diye kadar bu kadar bUyük nılacaktır· 
~~it Cl:lrınedlklerlnl slSylemekte- ı ParlAmentonun böyln bir kanu
~ nu kabul etmesi son hldiselerden 

~or1ıany 
silah aı 

dün ~illet Meclisinde 
konuşulan m ese leler 

Matbuat Umum Müdürlüğü 

sonra harbe çok azimli bir §ekilde 
dcYam et.ınck azminde bu)unduğu
nu gÖIUrmekteclir· Kanunun mU. 
zakeret>i sırasında aöı alan nıUhrü 
bas lordu Atıl, ezcümle dcıniBtir 
ki: 
"- Vaz'yct o derece vabhndir 

ki, hUk\iınct bugUn A'am Kama • 
ra.silo Lordlar Kamnrasmın tasvl· 
bine an:cdilo~ck bir ka.nwı proje
!51lc ııal~hl:;ctler talep et:rnek mec 
t,urlyetlnde bulunmaktadır· 

Her birimiz bu mUcadelenln bll 
vUk chemmly<.>Unl mUdr.k bulunu
vonız. Bilytik bir meydan muhııre. 
be~l cereyan ediyor· Askerlerimiz 
muhte~em bir sadakat tlh.nlyet.Ile, 
ılenizde. kara.da ve havada harbt>. 
üyor· Hepimiz önUmilzdekl hafta· 
rın kriUk olduğunu bUmeliyiz. 

:Ii~ bir enternasyonal hukuk ve 

s 
ına 

adalet kaldeslla veyahut insaniyet 
preMiplle kc:ndUııl.ni bağlı bulnıı • 
yar. gayridürilst dil~ananız. mu • 
k&ddcratı değiltirmelt :için her ıeyi 
teru'nin glizüne atmaJrtadn-. Mu
\"affAk olmalarma mlnl olmağa u. 
:netml~ bulwıuyonu;.'' 

Mehualar, Atleenln bu A5:tlerin1 
ıiddetle alkıllıı:ıuelardır· 

AynCll KMada Başv,,•111 Ma • 
kenü KL'lgden tn&iltettnln talebi 
Uzerine yeni krtalar ıönderildiği 
hnbcri dUn Londraya gelmtı ve u· 
m\Ulll bir ae,·inc;le katlılannuelTI'· 
Makenzi Kiııı Ka.nadada söylediği 
blr nutukta Kanadamn İngiltere ve 
Fran.4Wlm ya.nmda haıı> bqmdA 
oldufu gibi 'onunda da kuvvetli 
bir 11uret.te mUttehid olacağmı btl· 
dlrmiftJr. 

Yeni etrat 24 saat zartında 
vazifesi başmda bulunacak 

Bu kararla Romen ordusuna 350 

-=. !!!2!Zl1 

Cebelüttarık'm tahliyesi 
ispanyada heyecan 

tel.aş uyandırdı 
ve 

Fakat İngiltere lspa yanın bitaraflığın& 
hürmet azminde 

Mad.rl&. Z3 (A.A.) - Cebt!Jiltl.ar1l·
takl k&dm n eocuklarm tahlı~ı. 
harbi İspanyaya ytıl:l"'•!.ımr gtbl g5-
:;Ukmektedlr. F•l:at bumda, tam bL 
taraflığmı muhafaza edoceıt hakkm.. 
da tcmtn&tmı tekrar etmlt olıul h. 
panyaoın nlyetıcrl o ..... ı<mda cndi~e 
tdlimemcsinl blJdlrcın tn"' lb\ t"'hl!Mn. 
de:ı dolnyı rahatlık bluedllmeı-tedlr. 

Abe ga:ı:ctc 1, Loudrn. mubtt'h'rinJn 
Lord Halı!aksla yaptığı bir g6rO~me
yt nqretmekt.edlr. LoTd Halitan, .A.. 
B. C. muhabtrlne lngiltere bllk0met1 • 
nln hpanyaya karşı olan dolttutun
dan bahsetmıı n l.ı:ıgllterentn tsp&ıı
yol blt.aratııtının ld:ırc ııl 'hl\kkmda 
bpaıu-ol zimamdarlan tara.tmdan ya.. 
p:la:ı beyanata büytlk kıymet attey. 
ledlğinl blldlrmlıUr. 

1..or(2 Hall!aka. beyanatını ıu .0&. 
lerh: b!UrmflUr: 

- tnA'\llz hUkQı::ıetl, lııpanyanm bL 
tartı.!lrfma hürmet amnlndedlr. 

Ruzvelte yapılan 
manidar bir teklif 
Mevcut deniz ve hava 

kuvvetlerinden tngilte
reye aatıılar yapılması 

İsteniyor 
Vqlnrtoıı (Husul!) - mokrat 

Ayandan P~per relalcumhurıa barblyo 
ve bahr~ nezareUertn. wl'(ilıt tılr 
llylbada hUkQmeUn deniz ve bava 
kuvveUerlııt mUttefiklcre aatmuuu 
llıtcml§Ur. Bu lll)1ba harfclye eııeUme· 
atnde tetkik oluııacakt.ır. 
Diğer tuatı-.zı Run elt yen.! 16yı.

dlği bir nutukta Almtıııyanm alvtı 

halkı m\tralyöa at.eotn• tuttuC'uJSa lp.· 
ret etnılt vo Ame:ikanıu bu aureU• 
)'l!pı an harbin manurnı pek 1yt an· 
tacı.wuu teb&rtla etUmılıUr. 

lzmir takımlarının ıehrimiu ikinci Jepla.Bmanı 

Cumartesi günkü ilk karşılaşmalardi 

Neticeler hangi 
takım l hine? .. 

Gııla!.aaan,, • F enerbah~e muh· ı bu iki ma;mı da karanmağa çalt· 
teliti.nln Mısıra se)-ahatleri mODa. ~'1 c1lp~eıeizdir. 
beWe tehlr edilen ! tanbuldakl İlk &Un Altmordu ka.rpuıda 
milli lı:Ume nıaçlarmd&n -=ra, G&lat.aavaym farklı gallbfyet!ı ı 
mu.bakalar bu cumarta.t gtınll bekllyeblllrlz. 
hm1rin oehrimize yapacağı 900 Fakat (ta.btt Fener için söyledi 
deplasmanla tekrar bqlıyor. gtrn gibi) bfitnr bu Wunfn hudut. 
İlk gUn Altayı Fcne.-in. .Alt.mor. l&rUU a:ıırak üste çıkan bir oyı:r.l 

duyu da Galataaanyın karpsmda Alt.mordunun pliv •elmeai, ancaı 
eöreceğfs. b1r d!rprl:d.lr· 

Bu aene millJ kflmede ber ecne- .,.u halde hul!s:ı edelim: 

kanunu tasvip olundu bin kişi daha iltıhak 

kindon cWıa bUyUlc bir varlık p- tık gUn Fener galiptir. Fak·• 
teren ve o:Jukç:.\ da iyi neticeler ı:ok ıyi bir oyunla Altav bu netlcc
alan Jzmlrlilcrln İs ruıbulda Gala· yi lehine çe\irfrtc İzmır talmnmm 
la8aray ve Fonarln k&r3111mda ya- galiblyethıi 11Urpriz aaynm:ıvız. 

et m İ <:. Q 1 U yor p:ı.c:ı.ğı m&çalr hayli beyoeanlr ve llk gün Ga atıı ı:ı.IıptJr Fa· 
~ enteresan olııcs.kt.zr. t co 1 btr rdu 

Aıli Rana Başvekillik 
ihdasını teklif 

muavinliği 

etti 
.. ~. 22 (A.A.) - B. M. , şında değerli zc:vat bulunmakla 
~~uıün Refet Canıtez'in bunların Meclise karıı mes'ul oı· S gında toplanmıştır. Cel· mamalannı mahruruna nazarı 
~ ~ıını müteakip yeni dikkati cdbetmit ve illve eyle 
'i,~t ~buslardan Acfill Sırrı ıniştir: 
~· ,,Aydın" Kuıaı Gültekin ''Bu iıte iki mahzur vardır. Bi· 
~Ut. ve Hazım Hikmet Ku dsi Baıvekilin bunlarla metcUI 
~ 'Zonguldak" ın intihıp olmasına imk&n olmaması. ikin· 
~ıı_::Sr tasdik edilmiş, bunlar ciıi de Meclise karır alhncııınıtı 
t~~ı tasdik edilmiş, bunlar· ili\veıine bendeniz f8hsan lüzum 
~ Sırn Levent ile Hazı.c.ı görmüyorum. Bunun için çare ne 
ı....~ And içmi§lerdir. olabilir? Muhtelif çareler hatıra 
~"irı 1040 biltçctinin milza· gelebilir. Birincili, mevcut mcıe
~ &clecek pazart<..si gUnU leleri mevcut vekaletlere batla· 
~ lt\J karar altına alarak malc. Fakat ıimdiye kadar bunun 
--~ eye &eçmif ve bazı mad' yapılmadıfını ve yapılanlannm 
~ ınüzakereaini takiben da deiift!dlcliii bu teklifte anla· 
~ t.ı.uet! bağlı Matbuat u· la§ılıyor. Bunların muayyen biı· 
Ilı.~ dUrlüğU tefkiline ve va· vekalete raptedilmeaine mahzur 
... ~ ~ ait kanun layihası Uze· görüldüiü anlaplıyor. Mumafih 
&&6~Ulmüıtür. Bu müna· tekrar tetkik edilebilir; ve içle. 
~İltiJ. 'ö~alan Ali Rana Tarhan rinden bir kııon belki mevcut ve 
.111~: kaletler-e bağlanabilir. Çarenin 
~ ~ arbdaflanm, birisi bu olabilir. ikinci çare bazı 
'-.~~-ve bırizme ehemmi· memleketlerde olduiu gibi bir 
~~tini ı&teren bu li" Bqvekillik muavinliii ihdaı edi· 
~ eaaıına tabii ben de ta lebilir. Mediae karıı o mes'ul ~
~ ~ Y•ln.ız bu miiauebetle lur. Bu ıibi iflerin heyeti umu· 
~~·~il Üzerine almıt olaca- miyesi itibarile oraya bağlanma11 
~-~'ile, bu mabmm fefta· mümkün olabilir. Oçüneü ç.tC"e de 
~ · · tahammül edilmez de bir aralık tecriibe edildiii gibi 
~~.!_~tısında kalacafını siyasi müsteprlıldar ibdaı edile· 
. ~ -.ııtzde tebarüz ettirmek bı1ir. Bütün Telıaletler için değil, 

"'""'' " yalnız Baınület içia bir veya 
~ uiııayet itleri, Evkaf iki tane. 
~~ -..'!!c'~liiiii, lıtatiıtik u· Bir çan de meTCUtlar hakkın
'--" ...... iiiü, Beden Terbiye· da aynca tetkikat yaplP clü9ün· 
~~ JQÜdürlüjü, Umumi melde MralMr yenisi için oalara 
~' lieyeti Reisliği.. Bu· ilAve etmeyip bir vekllet ihda11 
~ hepıi Baıveülete meuau t.hia olabilir. Baalarm 
~Ete.- Matbuat Umum hangisi .W.. muvafık olar, bu ~ de Baınkilete rap· ciheti en iyi takdir edecek bükü· 
\,,,_ '-' ~ altmcı b:.r it da· mettir. Bendeniz mütalea olarak 
~ ~~ olacaktır. Koor· arzediyorum, herhalde bunlaruı 
~ li~ti Reiıliiini bu adedinin çoia)maama ehemmiyet 
~-- hatınnaza ıetinnek vermenizi rica ediycnım." 
'-' ~Jnca bir makam ol- Bu miltaleayı müteakip kanun 
~~ ~ ~- Bat"ekileti het maddeleri okunmuı ve tasvip e· 
'ı~\ll ed• yorucu Ye dilmittir. 
~ ~ -r İtt=r.o." Meclisin bugünkü toplantısın· 

na 1'arh;ın bu işlc:r ba· da birinci müznkeresi yapılan ka· 

BUkrefJ, 2% (Hususi) - Ö "
mUzdekl ayın ııeklılnde Kral Ka
rolün tahta çıkJ!lllm 15 inci yıldö. 
nUmildUr· Bu mllnuebetle yapılL 
cak mtrul.mlıı çok parlat olmuı 
arsu edilmekte idi· Fakat Kral 
BqvekU Tstareskoya gönderdiği 
bir mektupta be.llhnur vu!yeti do 
layıstıe bunun yapılma.masun la • 
temi§; hUkfımet erkA.:ımm vatan 
ıel!metl uğrunda varkuvvetile 

çalışma.ııınm kendisi ic;ln en parlak 
kutlama olıı.ca/;lllı blldirmistir· 

Diğer taraftan bir mUdclet C\"\'CJ 

terhis edilen S aınıl e!rad :oblt • 
lerlle birlikte yeniden alllh altına 
çağtnlmıştl!'> Bu efrat 24 11a&t i . 
çlnde vazifeleri bqma gelecekler
dir· Htlkf!metin yeni kararlle Ro • 
men orduııuna 350 bin k1§1 daha 
Utihalc elmiDUr. 

l lı gUn Fc:ıer.n karş:3mda; son ,. le rt 1 '.l -

hıuTı malarında, ild A.nilra ta.. k mm g 
kmunı dn. güz 1 bir oyun y ~ D k olu r ki ı 00 d O ih-
Altny vardır· Gt..~ de ' nla.. :n'\lle Fen r ve 100 de 95 ihtimal. 
rmda, Altay ları:e B .. ~~ fara- le G&latasaray ilk gtln galip gele. 
lı bir netice ile mağlfıp olmalarma ceklcrdfr. 
rağmen güz l oyulllan ve ikl:ıcl !kinci rftnld1 tahmin!, ilk kartt. 
gfuıkU k~la~ad aldıldan ne· lıu:mn.lan gardUktrn E<ı-rn •-pa .._ 
Ue-0, ya.bana atılır bir takım olı:ıa· cağız. 
dtklarmı göııtermlftir· 

Fener takımı 1~ günll mütecaviz 
bir zııma.nda toplu btr halde an -
trenms.n yapmak !rrsatmr ancak 2 

Halkevlerl• amato•• r fo- de!abulnbil~·Hernekadar, 
bu mUddet. talamda'ld topluluğu 
kaybettlnnemf§.90 de, aca.ba iki 

Bisikletçilerimiz 
Romanya da 

togv raf ve re ım serg ıs i ~":"'i:'.ı~~~.-:~;::.:~ 
Mıstr eel--ahatine iltJrat et.m~ 

Başvekil ve Maarif Vekilinin ~:;1:;~~~~~11::':\~~~ 
A k ld 

ll vazfyct.tedlrle.r· OnJarm yanm:. 

huzurile dün n arada açı ı =~! ::=:::!~~ :~: 
Ankara, 23 - Ankara Halke· 

vinde tertip edilen biricl amatör 
reaiın ve f otoiraf aerıiai dU.ı 
1 7 ,30 ela Cumhuriyet Halk Par· 
tisi Umumt Katibi Dr. Filrri 
Tuzer'in nutk~ ile açılmııtrr. 

Serginin açılı§ merasiminde 
Bqvekil Dr. Refik Saydam ile 
Maarif Vekili Haaan Ali yücel 
ve Vekiller Heyetinin diler tza· 
lan, ve ciizide bir davetli kütle· 
si hazır balunmaktaydr. 

Genç istidatlar araamcla resim 
ve fototraf çalışmalannı tepi· 
ki maksadile tertip edUmit olan 
bu sergiyi açarken Parti Umumi 
Katibi Dr. Fikri Tuzer ıu nutku 
söylenıiftir: 

Aziz davetliler: 
Bira~ sonra gezip göreceğiniz 

resimler sergisinin isminden de 
anlatıldığı Teçhile memleketimi' 
ıin en ücra köıclerine kadar ya· 
yJlmıı Halkcvlerimizde ç.alııan 

nunlar arasında Türkiye • Fran· 
A, Türkiye • İngiltere ticaret n 
seyrisefain, klirlng ve tediye an· 
lqmalarınm tasdikine ait kanun 
llyihuının müzakeresi yapılmrı· 
tır. 

Mecliı cuma gtmn toplanacak· 
tır. 

kabiliyetli TUrk gençlerinin ken
di zevk ve heveslerlle yaptıkları 
eserlerdir. 

Bu eserlerde teker teker, bU· 
yük birer san'at iddiuı yoktur. 
Ancak aan'atın inkitafını ,onun 
aıilU bünyeainin kcmaliııi ve bey· 
nelmilel de&erinin artmaaını a
matör elile dahi olsa. aan'at:ı üc· 
ra kötclere kadar yaymakta ve 
san'at heyecanını halkın rutuna 
katmakta beklemek lhımdır. Bu 
acrıinin deleri itte bu mabadı 
temin noktuınaan mUhimdir. 
Memlekctbı bu aahacla çalıpn a· 
matör gençlerini çahfn18ya san· 
attaki kabiliyetleridin in.kipfa 
yarayacak olan bu 1ergiler ileri· 
de o bliyilk maksadı da ihtihsale 
varayacaklardır. 

Teşkil edilen jüri heyetimiz e· 
serJer içinde tekrar derece kaa· 
nan 20 eseri müklfatlandırmıı· 
tn'. Bu suretle bu sabada ça.Jııan 
gençler Partinin maddt manevt 
ınüaaheretine de nail olmuı bu· 
lunmaktadırlar. 

Bundan böyle Halkevlerimizin 
resim ve fotoğraf çalışmalan her 
sene mayıs ayında Ankarada aça
catımız bu &ergide adet.l bir lm 
tihan verecek ve müklfat gare· 
cektir." 

tayı yenecektlr, dfyeblllrt.z. 
Falta.t bUUln bu t&hmJn huduUa· 

rmı ap.ra.k Uate çıkan bir oyunla 
Altaym pllp gelmesi. bir aUrprh 
eayılamaz. Bu takdirde oyun un 
ook canlı, aerl ve pek :zevkli geçe
ceğini elmdlden tahmin edeb!llrfz. 

Altmordu tarwısmda Galat&.!a -
ray için de takımın umumi vaziye.. 
tinde aynı eebeplerl ileri ıUrebilL 
rb- Fakat Galatuaraym D1t gün 
rakibi, Fenerinkine nazaran dab~ 
<kolay hazmedilir) blr vasiyette • 
dlr> 

Galataaaraym l · haftaki maçla· 
mıda en bUyük haeuıılyct. mi1°f 
küme baıdangıcmda uğradıl:IN'1 la 
mir mağ!Ubivetinln rıw .. - •t yap
mJ.9 olacak.landır· 
Şampiyonluk fu:erindeld llnı14icl 

kaybetmemek lc;in Galal.al!larayın 

lstanbal l'tll1eıU BeJollu Ka -
- nllfaa memvlaiandaa: 

~lu Hikeyfnıtp mahallelll 
Balo soka.k 22 11ayılr haılede otu. 
ran .e bu lıane tı~rine naklen ka· 
'It olunan Ttüısin oğlu Vedat le· 

t.anbul OD birinci hukuk mahklllle
tılnin 11-4.940 tarih ft IK&·336 
940·248 kararlle 8oya t Besldn i
ken Peker olaralt ta.shllı edilclljln· 

Blal'klet Balkaııyadma l§Urak ede
cek olan takmıl?!lDI BUkre ;e evftletı 

&iden katile lle buluımu§bır. 
Ka!Demls dQıı •:t• 18 da TUrk te· 

hJUerl makbereeini Etyaret ederek me
rasimle çeleJık koymu.ı\ardır. Bu me· 
rulmde Tllrk kolon!s\ de huir bu· 
Jun:nuıtur. 

Saat 18 de de elçfmlz Hamdullah 
!uphl blalklelçllerimlze bfr çay ziya. 
teli w.rmtoUr. 

Milli kiime maçlan 
Bu hafta tehrlml.zde yapılacak mll· 

it kflme maçlarmm h&ng1 etadcla ya
pılacağı hakkmda toplanılarak kn
rar verilec,,ktlr. 

Rober Koleç spor 
bayramı 

Rober Koleçtn aeneUk spor bayramt 
cumartesi gtınU saat ıuıo da me'k· 
teplerlnde kutl•ııaoaknr. Bu mtl:ıaM
beUfl birçok mllMbakalar tertip edil· 
mlfUr. 

Mektepler 
muhtelit maçı 

.Ankara • btanbul mektepler muh
telit! ara.amda yapılacak ikinci ka.rtt· 
lı~madan artma.z&r edilm!ftir. 

ZA n - htanbul belediyesinden &1-
ınakta o!dulmn tekallt maa1111a alt 
maq eüzdanı., berat ·.e nntua tezkere 
m1 sa)1 eyledim. Tenhlıı.t çıkaraca
tımden eaklalnln hllkmU yoktur. 
... bal llelecllye91 BeNID ZOkör 

lııMtaMel WaN n IMıtnp memur
klfundan mlHdm't 

den Kanunu lıledenln!:n 28 tn1e1 
maddelll mudbtnee ftAn ohınur-

( 14TM) 
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İngiltere .ile ·Sovyet 
Rusya arasında 
İktisadi anlaşma 

müzakerelerinde müşkülat 

• 

ingiltere Rusyaya gönderilecek 
malların Almanyaya sevk 

Bdilmemesini istiyor 
lloallova, %ı ( A.A;) - SovyeUerle 1 nı SO\'j'Ct hUkQmetlnden rica. ediyor 

İngiltere a.ra.ıımdıı.ki Uca.ı1 mllnaJ!eba- ve Sovyetıer ta.ratrndıµı hariçten ithal 
ta mütedair ipUdal müzuerat hak- edilen malların, memleket dahilinde 
kmda ecnebi matbuatı yanlııı malQ- irtlhlA.k edilerek Almanyaya gönderil
mat neşrctmııı olduğu cihetle, Tas a- mlyeceğl hakkında teminat istiyordu. 
janst a§ağldakl beyanatı yapmağa 20 ni.sanda, başlıca şunları ihtiva 
mezun kılmmıııtır: , eden .sovyet hUkQmetl cevabını Mais-

1939 sonbahaı'mda Lord Halilaks ki Lord Hallfaksa. tevdl etmiştir: 
Sovyet sefiri Malskiye, İngiliz. hükQ- Sovyetler, Almıınya ile, tatbik et
meUnin Sovyet hükQmeWe bir ticaret mekte olduğu ve tatbikine devam e
muahedesf akdetmek ar:rus-.ındıı. bu- deceği bir ticaret muahedesi akdct
lunduğunu beyan etmlıU. Sovyet hU- mlşUr. Bu muahedenln üçüncü bir 
kQmetl prensip itibarile mütab:ıkatmı devletle mUzal.erata mevzuu teşkil ede 
bildirmişti. Maa.matıh SovyeUerle o- bilmesini Sovyctıerin ı;ayrl kab111 ka
lan ticareti tahdit için lngtıız hUkQ- bul olarak tellkkl etliğini, ve nitekim 
metince &iman tedbirler, SO\j'eUe:'in Soı."YetleriD, İngiliz - Sovye.t müuke
t echiza t alpari§lerfnln feshini, Rus- ratı esnasında, lnglltere ile .sair mem• 
yaya mal getiren Rus gemilerinin tcv- lekeUer arumdakl ticart müzakerat 
kiti Fin - Sovyet muhaaa.matı esnasın meselelerini mevzuubahsetmek niye 
da İngiliz hUkQmeUnin Rusyaya kar- tinde bulunmadığ'ını .Oylemektedır. 
il almış olduğu husumetka.rane vazı- Sovyet Rusyanın ticart vecai· 
yet, ve, Rusyanm mUleUer cemiyetin- bini haleldar etmemek şart"! 
den ihracı esna&md& gene İngiliz hU- i 'Jt ·ı .. k bil' ı ~ 
kQmeUnin vaziyeti id&re eder oeklln- ?~ı ere .. ı e ~ut~ a. ı>'.~t pren-
dekl oynadığı rol mezkl1r mUzakeratrn sıpı~e mus:enıt tıcarı munaseba
mUsalt bir inkl§atma hAdim olamazdr. trn ıdamcsıne Sovyet hükumeti 
Şovyet Ru.ıya il• Finllndiya arum- ifoalatın, kendi ihtiyaçlarına ait 

da ııulh muahedesinin imu.sı esnasın- olacağını ve başka memleketlere 
da, 18 mart 19'° tarihinde, hariciye ihraç edilmiyeceğini teah~ıüt et-

• nezareti mUsteıan Buller, İngiliz hü- mcği Sovyet hükümeti kabul 
kdmeti na.mma, Mafaklye tfcart mü- 1:der. 
zakerata bqlamağt yeniden teklif Lord Halifaks'ın 8 mayısta B. 
etınl§Ur. 1 M - ki' · Id ~ Eğer İngiliz hUkQmetf, iki memlc- aıs ye vermış o ugu cevap· 
ket .1rumd& mevcut ticari ml!llelele- namede, Sovyetlerle Almanya a
rın ~ıımu sureUe halli h&kkmda ha- rasında mevcut olan ticari müna
klld bir hareket gösterecek olur, vG sebat ve ezcümle SO'Vyetlerle Al
bilhusa İngiliz makamatr tara!mdan manya arasındaki ticari muk ... -
tevkl! edllm11 olan Selenga ve Ma- latın münderecatı, • Almanyaya 
lkovskl vapurlarını müzakerata bq- teslim edileıı Sovyet mallarını:ı 
lamadan evvel serbest bırakacak olur- hacını ve teslim §artları hakkın-
sa, Sovyet hükOmeUnin buna muva- da, İngiliz hükumeti yeni bir ta
fa.kat edeceğini Malald Lord Hallfak- kım sualler irad etmi ti ı T 
sa ceva'Den 9iylealfUr. .. . § r. n5'ı ız 

19 nisandıı Lord Halifaks, Malskl- hukıl~tı, S~yetlerce Alma.oy~· 
ye İngillz hükQ.metlnfu cevabmı tevdi y~ teslım cdılen harp malzemesı· 
ctml§Ur. Bu cevapta lngiUz hllk1llneU, nın tahdit ve kontrol ihtimalleri
blr Uca.ret mukavelesinin akdi için le, İngiltereden Rusyaya ithal e· 
kendisine mUsbet tekllfler yapılması- dilen mallarrn &ureti iıtimat:ni.ı 

Ruzvelt 
T eılihat planı için 

tedbirler alıyor 

Amerika yeni bir 
tipte ·bombardıman 
tayyareleri imaline 

başladı 
Nevyork. 28 (A.A.) - Ruzveltin 

tealih!.t plAnlarmm tatbiklni tacil ve 
tanzim etmek maksadile üç reis mua
vlnl tayin edocegi haber \"erilmektedlr. 
Şlmdild kabıllyeUerine nazaran tay
yare imal!thanelerf, önUmüzdekl sene 
içinde 18.000 tayyareden !azla imal!t
ta bulunaınıyacaklardır. 

Amiral Stark, parllmento bahriye 
komit~lnde beyanatta bulunarak do
nanmanm daha ılmdiden muhtelit tip
te tayyareler intihap etmlı olduğu
nu ve bunlar hakkında aake~ esrar
dan olmuı dolayulle malQmat vereml
yecetlnl aöylemlftlr. 

Belediye kooperatifinin 
adı deği§İyor 

Belediye kooperatif kongresinin 
evvelki gUn yaprldığmr ) azmıştrk. 
Aldığmm ma.Hlmata göre koope -
ratifin ismi ''vil!yet ve belediye 
memurlan istihl!k kooperatüi'' 
ıeklinde değiştirilmektedir. Beş li
ra.lık hisselerin on bee lira) a çı • 
kanlmam da kararl3.§mıştrr. Bu 
auretle kooperatife yeniden 150000 
Ura. ııermaye temin edilecektir· Ko
operatife Tramvay, Tünel, Elek _ 
trik idarelerlle mezbaha, Darü!i
ceze memurlan da a.za kaydoluna
cak; Aba.ray, Fatih, Be~~. E
yllp, Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, 
Galata. sabş yerleri Tilnelde ,.e m"'z 
bahada birer lokanta. ac;rlaca.ktır. 

kontrol tedbirleri ihtimallerini de 
zikretmi§tir. 

İngiliz makamatı tar:ıfından 
tevkif edilen Selanga ve Mai.i" 
kovski Rus vapurları hakkınd~ 
İngiliz hükllıneti müsbet bir ce
vap yerine, mezkur vapurların 
Fransız hükfımetine teslim edil· 
miş olduğunu beyan etme-kle İlıt" 
ti.fa etmiş ve Se>Vyet hükumetine 
kaçakçılık hakkında bir iti!M a~
dini teklif eylemiştir. 

Lord Halifaks'ın 8 mayıs ta· 
rihli muhtırasına, hariciye komi· 
seri Molotof, Sovyet hükumeti -
nin cevabını 20 mayısta &önder· 
mi§ tir. 

Sovyet hükumeti bu cevabın -
da, Sovyetlerin ticaret politikası
nı, şu veya bu ecnebi devletin 
askeri hizmetlerine tabi tutmıya
cağını kaydetmiştir. Hükümran 
devlet ufatile Sovyetler, ger~k 
muharip gerekse bitaraf memıe· 
ketlerle harici ticaretine devam 
edecek, ve bu ticaret, tarafların 
tam bir müsavatı ve teahhüt 
mütekabiliyeti prensiplerine isti
nat edecektir. Lord Halifaks'ın 
8 mayıs tarihli muhtıra.ında de;.·
piş edilen ve Sovyetlerin Alman
ya ile olan ticaretine mütedai: 
bulunan yeni meseleler, Sovyet 
hüktlmetinin salahiyeti dairesin 
de, olup, Sovyetlerle İngiltere 
arasında icra edilecek ticari mü
zakerat esnasında bir tetlcik mcv· 
zuu teşkil edemez. Sclanga ve 
Maikovski Sovyet gemilerinin 
tev1';fine mütedair İngiliz hüku· 
metinin izahatın.· gelince, mezkur 
gemilerin tevkifinden Sovyet hü · 
kumetleri tnıiliz hükumetini me· 
sul tel!kkt edecektir. Sovyet hü· 
kÔmeti şunu da tebarüz ettirme~ 
tedir ki, ıırf Sovyet hükumetinin 
sal,hiyeti dahilinde olan mesai· 
lin tetkikini İngiliz hükum~tinin 
teklif tmni bile. İngiliz hiikume 
tinin Sovyetlerle ticart müzake· 
ratta bulunmlk arzusunda olma· 
dığın:. deıaiet etmektedir. 

Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilAnları 

Bin roıa Kükürt Hakkında 
• • • - .., tarihinde ııa.n edilen 1000 ton cubuk nya parça ha
~ 1 W 

7 

tla ,.._ ~ı• tııa çubuk veya toz halinde )'ilzde 9~.5 1&!1· 
yetfe llDlrt elmMa,ktır. 

th&1e sene 21 mayu e.o pwrtesı gtınU aaa.t H te yapılacaktır. H2&8) 

Harp vaziyeti 
· (Battarafı 1 incide) 

mukavemet karşısında Alman iler
leyişinin durdurulduğunu bizzl\t Al 
man umumt karargihı itiraf et _ 
mektedir· bu hususta söz aöyley.'!11 
bir general ıöyle demiştir: 
"- Vaziyetin bariz vasfr, düş . 

manm hllA. elinde bulunan hare~~ l 
H.hasının gittikçe daralmMıdır. 
Fa.kat, ht'r ne olurM olsun. sıkıştı 
rılan düşman, yalnız adetçe çok 
kuvvetli olmakla kalmamakta fa
kat, aynı za.rnımda çok da iyi tcc
hiz edilmit bulunma.ktadır. Bun -
dan ı;İkan mana düşmanın inhilA.I 
halinde olmadığı ve binnetice Al _ 
man kıtalarmm önünde güç i§lCr 

. bulunduğudur." 

AL'IANLAK FRANSIZ MUKA \'E
Mr:TtNl KABUL lr:Dll"OR 

\'a!Jlngton %2 (Huıual) ·- Garp Cl'p
hesinde harbi idıue eden Almıın lcu
mandanı K:ıytel ile beraber çalışım 

general Rayıenav kararg~hında Ame
rikan gazetecileri kabul ederek demlı
Ur ki: 
"-

0

General Veygand Fransız ordu
suna her .ne bahasına olursa olsun 
mukavemet etmeği emreylediği cihet
le, Alman ileri hareketinin eaki aUra
Uni muhafaz.ıı etmemesi tııbildlr. DUş
man bugün çok tlddetıl muka ven1"et 
goatermi§tlr. Bununla beraber, henüz 
dtişman ordusunun kuvııyf kUlliyes!le 
temas haline gelmiş bulunmuyoruz ... 

Alman kumanda he,r.etinın de kabul 
ettiği veçhile dUn Arasın ı;eri alın

masından sonra Franııs ve 1ngilir. 
mUtte!ik kuvvetlerinin mukavemeti 
artmış bulunmaktadır. Yalnız Som 
nehrinin ıimallnde Klk&rdl eyaletinde 
bazı motörize Alman kuvveUeri ro
zUlı.müşse de bunlar e.skl aUvariler 
gibi ctiret 1&'1Ibi ufak tefek unsurlar
dır; ve hiçbir nk1t Alman kUlll kuv
vetleri Klkardi mmtııkaaına ıirme

mlılerdlr. Bu motörize kuvvetler kay
bc.. muş çocuklar gibi yollarda dolaııp 
durmakta ve münakale merkezlerin• 
az çok nıuvatfaklyetli baskınlara te
ıebblis eylemektedir. Aruenade ıehrın 
cenup varuıtannda bu hafif unıurlar
dan miırekk0ep nlsbeten mühimce bir 
grup mevcut olduğu haber verllmek
tedır. Abbev!lle latasyonuna yapılan 
baskın hıı.reketl h&kkmdİı. qafıdakl 
tatsillt gelmi1tir: 

Gece, bir demlryolu amelesi, yanın
da bir emniyet memuru olduğu halde 
maka,r noktumda dururken bir mo
tosikletli Alman neferi karııllnna 
~ıkınıştır. Amele ve eıruıiyet memuru, 
bu neferi mat etmek Uzere iken 12 
motosikleti! daha belirmiştir. Amele 
\'e emniyet memuru, bunların elinden 
kurtulmuşlar ve Som nehrine <)oğru 
koıımağa bqlamııılardır. Yüzmek bil
dikleri için suya atılmı~larsa da dUt
man bunları takip etmiş, Uzerlerlne 
ateş açmış ve ameleyi öldürmUştUr. 

Fakat kaçmağa muvaffak olan polis 
memuru, alArm vermiştir. 

Bu yüzden Fransız askerl mahfelle
rl halka bazı tavsiyelerde bulunmuş
lar; ve herkesin işi gücilylıe me§~I 

olmasını ıöyledikten ıonra bu müfre
zelerin halk arasına ıqkınlık sokmak 
için gönderildiğini işaret etmiıterdir. 
Ayrıca halka bu müfrezelere karııı u
yanık bulunmıı.lan ve icabında hare
kete geçmeleri emredllmişUr. 

BOM Vzı::RtNDEKt BtlTtlN 
KÖPRÜLER ATILDl 

Diğer taraftan Som üzerindeki bU
tün köprUler Fran.sız kıtaları tara
fından atılmış olduğundan, Almanla
rın nehrin cenup aah!llne reçmek içlıı 
yapacağı teııebbUsler, halen dUtmıınm 
orada elinde mevcut olmadığı sanılan 
birçok bUyUk vesaite ihtiyaç göster
mektedir. Rethel mıntakıuımda Al
manlar, Alane nehrini geçmek teşeb
bUslerinl tekarlamışlardır. 

Montmedi mUıtahkem mevklinln 
mukavemeti ve düşmanın ıon hücum
larda burada duçar olduğu büyük ka: 
yıplıı.r üzerine, dUştnan, bu mmtaka
ya taarruz hreketlerlne nihayet ver
meyi kararlaştırmış 1>ibldir. HllttA 
buradıı. atır topçu ile tlddeUl bombar 
dımanlarmı bile durdurmuııtur. 

Fransız hariciye nezareti yük -
ack memurlarmdan biri de Belc;i -
kıı. ve Fransada 25.000 kilometre 
murabhalrk bir arazide halen mUL 
tefiklerle Alman kuvvetleri ara _ 
Bında mühim harpler cereyan et -
tiğlni söyledikten BOnra demif{ir 
ki: 

"Cambrai mıntakasında dU~m~rn 
yaptığı mütemadi hücumlara rağ
men müttefik kıtalar mükemmel 
surette mukavemet etmiıtir. 

Cephenin mütebaki knırmlarında 
Frarunz krtRları başkumandan ta -
rafmdan kendilerine ta.has edilen 
mevzilere yerlC(lmiflerdir· Düeman 
Rethelin ga1bmda ve nef.ııt Ret _ 
belde birkaç biletim yapm11tır. Hic: 
hir muvaffakıyet kaydetmemiftir· 
Voages ve Rhin mmtAkalarmda 
kaydıı. değer h~hir ntdiae olma
mııtrr." 

DEMİR\'Of,J,ARI ' 'F. GARLAR 
ATEŞ 1Çİ11."DF. 

Pariıt. 2Z (A·A·) - RöyUt- ajan. 
sı bildiriyor : 

Buraya relen hab@!'lere röroe yan
ım ve bıfillk tertib&We mUceh -

hez paraşütçüler düşman taratın -
dan evvelki gece Sommeun ıiına _ 
linde yapılan büyük taarruzda eııas 
rolü oynamışlardır. Parqüt.;Uler 
derhal yolların teli.ki noktalannda, 
garlarda, köprülerde ve resmt daL 
relerde işe koyulmuşlardır. Moto -
ıikletlerle hafif tankların da işti
rak ettiği bu hücumlar ant ve katt 
bir netice almaktan ziyade mütte -
fiklerin ş!ddetli mukavcmetleriru 
za)o'lflatmağa matuf olduğu anla -
şrlmaktadır· 

Resmi ve Faris nrahfelleri bu 
hücuma ait katt bir ketumiyet mu. 
hafaza etmekte olmakla beraber 
Cambrai bölgesinde mü'eıd':lit yan 
~ınlar vukubulmuştur v.e Arraa ile 
Amiensde demiryolları garları yar. 
maktadır. 

ÇÖ.RÇtL VEYGANDLA 
KONUŞTU 

Parüı, 2S (HutUJııi) - MUtefi!· 
orduların yeni başkumandanı Ge • 
neral Veygan<! Fransa ve Belçika· 
ria yanhğı tefticılerden dönmUş ve 
kendisile konuşanlara kıtala.nl' 

maddi ve manevt \'aziyetinden mell' 
nun olduğunu aöyliycrek "her fcrd 
''azifesini eiddetli bir enerji ile 
yapmalıdır. Bu takdirde bir ay mu
ka\'ernetimiz sonunda zaferin dört
te üçünü kazanmış oluruz!" de _ 
miştir. 

Diğer taraftan Veygand Lond • 
radan ı;elen İngiliz başvekili Çöı
c;il ile de konuş.muştur. Çörçil u -
k<>ri vıu:iyet hakkında maliımat al
dıktan Bonra Londraya dnmüıtür. 

Resmi Tebliğler 
İXGİLTEKE llA l' A Nt;ZARt;Tt~L'\" DVNKÜ HARP TEBJ,tG1 

Londra, 22 (A.A.) - "Hava l§lerl n;zaretl tebliğ ediyor,.: • Pazarteai .sabahı, Blenhelm ılstemlndekl tayyareler, Cambral vı Arraa 
mıntakalarmda Alınımların zırhlı tanklarına karşı muvaffakiyctll taarruz
lar yapmışlardır. ö:ıeden ıonra bu tayyareler, Arraa ve Bapaume mmta
kalarında bir takım tııarruz.lar yapmışlardır. 

Pazartesi - Salı gecesi, birçok lngillz bombardıman tayyare.si Cıı.rn_ 

bray'le Cateau ve Salnt Quentin mıntakalarında düşmanın tahantit mer_ 
kezlerin• taarruz etmı,ur. Alane'ün ıimalindı Nouvion ormanında düşman 
kıtaatına karşı mu~·atraklyetle tetevYilç eden bir taarruz yapılmııtır. Bu 
mıntakada birçok yangınlar çıkmıştır. 

Beş ta.yyaremiz hareket üslerine dönememiştir. 
Salı ~nü İngiliz bombardıman n aycı tayyareleri Belçika ve Şimali 

Fransanm muharebe cephelerinde birçok harhAt icra etmişlerdir. 

Londra, 22 (A·A·) - İngiliz Hava. Nezaretinin tebliği: 
Bu gece zarfında, büyük bir faaliyete sahne olan düşman nakli

ye yolları, kuvvetli hava hücumlarına maruz tutulmuştur. Mühim lngi
hz bombardıman tayyarelerinin ~tirak ettiği bu akınların hedeflerini 
başlıca demiryolları iltisak noktalan, Aachenin garbinde kain köprüler 
te§kil etmiştir· 

Namur ve T''ııand mrntakalarmda Emeuse nehri üzerindeki buna 
mümasil hedefler de ıiddetli bombardmıan edilmi~tir. 

DVNKU ALMAN KESMI TEBLtG1 ' 

Dcrlln, 22 (A·A·) - Alman umumi karargahı bildiriyor: 
Almanların kanal sahili üzerinde açmlş oldukları gedik, diln Sent 

Pot ve Montröyl-Surmere kadar tevsi edilmiştir. 
Oııtende, Dünkerk, Calaıs, Boulogne ve Dieppe limanlarındaki 

tesisata tayyareler tarafmdan muvaffakıyetli bir taarruz daha ya
pılmıştır. 

Flandre'de Eııcaut yakınında düşman rlcat 1ıattnıı aetretm~k ~ 
anudane bir mukavemet göstcrmck~edir. .... 

Valensiyen yakınında atıl bir vaziyette kalmış olan dilıman kt. 
taatına karşı ıiddetli muharebeler yapılmaktadır· 

Düşmanın Arras yolu ile Artois'a cenub ve garbe doğru kendisi
ne bir yol açmak için girişmiş oldqğu teşebbüaler tardedilmiıtir. 

Arrasm yakınında Sturkas ve Junkers teşekkülleri İngilizlerin 
zırhlı kuvvetlerinin taarruZ\l.nu akRmete uğratmağa medar olmuı
lardır. 

Bu ayın 18 inde Zel:ınd'da hitama ermiş olan muharebede mik
tarlan pek dun olan Alman kuvvetleri 1600 Fraruıızla 13 bin Holan
dahyı eslr etmişlerdir. 

Liyej yakınında kiin Neufshateau'daki modern istihkamlar d.Uı. 
mUştür. 12 zabitlt 500 nefer esir edilmi!jtir. 

Dün tayyarelerimiz düşmanın geril<'rini \ 'C birçok hava üslerini 
bombardıman ve düşmanın birçok tes 'ıııatını ve tayyarclcrini tahrlb 
etmiştir. Conpiegue vı Creil istasyonlarında yangın çıkmıştır. 

Fransa ve Belçika limanlarında bir kruvazör)~ 11 gemi tahrib 
edilmiştir. Diğer birçok gemiler de haııara uğramıştır. 

Almanlar, Canaldaki bir Fransız limanına karşı yapmıı old ık
lan bir tecavüz esnasında düşmanın bir muavin kruvazörünu 
batırmışlardır. 

Düşman, dün 120 tayyare kaybetmi!tir. 
Almanların zayiatı ise 10 tayyareden ibarettir. 

Evvelce de bildirild'ği veçhile Alman tayyareleri Nan·ik yakının. 
da bir İngiliz ağır kruvazörü ile bir harp gemisine isabetli endahtlarda 
bulunmuşlardır. 

Diğer iki harp gemisi ile 3 vapur hasara u~trlmıştır. 
Bir muhriple bir nakliye gemisine de isabetli endahtlar yaprlmıetır. 
Bergen yakınında Norveçlilerin be§ ufak harp cüzütamı elde e_ 

dilerek Alman fılosuna ithal edilmi.§tir. 
Narviktcki Almanlar kendilerine çok faik olan kuvvetlt'rC karşı 

harı> etmektedirler. . 
Almanlar Trondh<>ym!n 400 kilometre şimıı.linde kA;n Storfonıe\i 

işgal etmişler ve birçok Norv<'c;li ve İngiliz r~r ıı.lmrşlardır· • 
En·elki gece dü~mım tayyllrelP.ri Almanyıuıtn Jl'llljl mınttı.kMtna 

bombalar atmrşla":ı da elrflcrhıi kırlara düşmüııti!r. Hiçbir aAkt'rt he
defe isabet vaki olmamııtır. İki düşman tayyaresi, tayyare dafi top
ları tarafmdan iakat edilmiştir· 

- Koauuz ;)innl aene.ıdenheri 
patroınınan kuumdan para (Ah-

YEN1 ASUR 

J'Or ,.. deft.lert tahrif f!IU:ror· - Koltuk altlarını nhabnz edl-
maf- Sbıln leln böytik fellket. :ror ma! 

- E\·flt. Bea (.aldığı paralan - baha ziyade ayaklamnı n.-
bana nnnedtğbıl döştlntlnee alr.e ~ ediyor. 
hak ,·erlye>l"Ulll· "· - Fra.n1ız ka.rikatllrU -

- P'l"&mtz karik&tül"O - A 

Macaristandı 
Sovyet tahşida~ 

(Battarafı 1 ~ 
Yunanlatanda ntifuz ve proıı--~ 
ımı kullanmuma mani oiıxıal' ıl 
ne gibi tedbirler aldığı b~...-!: 
beyanatı olup olmadığııll ~;;-., 

Butıer, verdiği cevapta, ~-ıs 'il 
bir beyanatı olmadığını bil~ 
fakat Gibsonun lngillıı bük ;;.a!' 
meseleyi çok yakından taldP • -
olduğundan emin olabııeceP 
eylemiştir. ~d" 
Bazı radyolar, cenubu ,arld ~ 

pası mcmleketlerlle lnglltere ~ 
dakl ticaret mUnasebeUerflll rJll 
ettirmek gayesile teıis edillll~ 
korperasyonun faaliyeUne ~-"' 

· verdiği hakkında Alman ııı~ 
dan almmrş bazı haberler rı~
lerdlr. .ııer'o .. 

Londra 11allhlyettar mahf ..--.;..., 
haberin tıımamile asılsız oldlll_. 
Röytere bildirmiştir. ~ 

KONT Ct~"'lO ARNAVU'l'L~ 
Jtoına (Husuıd) - 1tatyaıı ,_ 

nazırı kont Clano ArnavuUuP ~ 
mi§ ve Oraca varmıştır. Nazır' """' 
yapılmış ve yapılmakta olaJl jJ1' 
işlerini ziyaret edecek: ve baS' 
vut rüesaslle konuşacaktır.__,_/ 

Alman zayiat~ 1 (Battarafı l ~ 
me fsratına ehemmiyet verJ!l ~ 
için de zayiat çok büyük 01~;, 
Alman radyolarının prop~, 
bir tarafa bırakırıak bu o~__!,. -" 
d• 1000 ile 1~00 arasında tay.r- ıJfll' 
betmlşler ve yanm mllyoD da 
telefatı vermlıılerdir. _,.-/ 

Talebelere kağıt ~ 
rufu öğretilecek ~ 

Okulların teftişi esnasıııb ,,,,. 
ta.le benin vazife kiı.ğıtlarP1~ tJ, 
vedde ve ders not defteri _.11ıııslt 
•arrufla kullanmadıkları ~ ,ıt 
tür. Talebeye umumi olar-~ 
türlü israftan kaçınmaları ~ 
edilmekle beraber, ayrıca,~ -
kil durum sebebiyle kağıt .,Jt -
nrn katiycn yaprlamıyacail 
beye anlatılacaktır. ~~ 

Talebeler kağıdın her iki~ 
de kull:ınacaklardır. Yazı ytP;Ji! 
ve şekil yaparken kağıdın ~!.ı" 
tasından azamt surette ~'~ '..;/. 
melerine dikkat olunaca~~ 

iatanbulun un ıt ;.! 
İstanbulda üç aylık ~.~ ff 

yapılması hakkında vill~ 
belediyece alakadar ~....
müracaat edilmiştir. t~ 
~ylık ihtiyacı 90 bin ç~ "1~: 
Üç aylık stok için 300,00 ...t 
un gelmesi lazımdır. si pr_ 

Toprak mahsulleri ofi~ 
yapmak için sevkıyata "'1-' 
bunlar değirmenlerin de~ 
da saklanacaktır. 

~~~-~~ 
Kız Ali!}' 
VURDULAR! 

Tarihi ronıafl 

TASABBV' 
_ a...yoya fazla .. 

Maalaja seri ~ 
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MEYVA TUZU lnkibaz, hazımsızhk, 
ha rsak tembellığinde, 

mide bulanlı 
mide ekşilik 

ve bozukluğunda 
ve yanmalarında 

'----IVlüfer rih ve 
O NAKLEDEN: tln BURHAN3~URÇAK 

~ eworu~/ 
tt Zengın olmadığını, tehli· söylemek isteımiyen bir adam ta· 
~ir calışma karşılığı rafından gönderilen iki yüz lirayı 

' .~ını bi!diğirn halde gene bana veren sizdiniz. Beni an· 
bıraz neşe \'ereceğim, cak siz düşürunü~ olabilirsiniz. Bu· 

\_"'flllt bunu teklif etmişti...'ll . na şimdi eminim. i.°' abr bir yük, mahdut Kerim. evvela telaşla itiraz et· 
~halel Verebilecek ve onu ti. fakat kızar~ı:. . . 
~ ı:alışmağa mecbur ede· · Benim scvgı.ı Kerımım kızardı. 

tük olacağımı düşünme· Bu hal beni hem müteessir, he.rn 
ilt Onun ı>arasını, bin müş· memnun etti. Münaka~yı. kı~a 
dtıt ~ığı parasını alacak· kesmek için şunları söyledım. 
~ ıtı.i? liattalardanberi böy· - Ah Kerih ne iyisiniz! Dünya· 

lfy ~atınına gelmemişti. u da sizin kadar iyi ve nazik başka 
b~ bir tebessüm ve bir adam bulunabileceğini sanmı-
ır ~ı . 

· . ~e daha zıyade vere- yorum. 
:;: af istiyen sevgili dos· Tebessüm l.'dc~ck. cevap verdi: 
~ 1 ~ her şeyi hatırlat· - Böy!e na<lır bır yaratılış ol· 
s_tuttuğu paralara bakıyoı duğuma pek memnunum. Artık ağ· 
' ~~et edemiyordwn. lamıyacaksmı:: ya ... 
~ benun aziz dostum! Be· - Hayır, c!osturn, benim çok 
' ~rnanız için yalvardı· sevgili do:>tum, ağiamıyacağım ... 
~I kırnbilir haltlcımda ne - Beni memnun etmek ıçın 
~ tr düşündünüz. Kendimı gülmelisiniz. Bana itimat etmeli 
tr..ı kabaı1 .. tıi gördüm ki Ke· ve maddi şeyler için kendinizi üz· 

~ken birdenbire ağlama· memelisiniz. 
ıoı,.._~şırdı. Merak ile sc· - istediği~ gibi h~e~et ede::e
t0r·~a başladı. Cevap ğime söz verıyorum. Kabı! ol?ugu 
'r~ hıckıra hıçkıra ağlıyor· kadar muktesit o~acağım.' .E.şı bu· 

' ~ oturdu, saçlarımı lurunıyan bir malıye vekılınız ol~-
~ 0ıcŞadı. Tatlı ve müşfik cak. Buna siz de hayret edeceksı· 
~.soruYordu. Kolları a· · niz. 

~ kj~~ o kadar rahat his· _ Zaten ha}Tet ediyorum. Fe· 
~ ~ §eyin düzeleceğim rideciğim. Eskidenberi ben sizi se
~~ ·Yeceğirne kani oldum \imli bir çocuk. nazlı ve kıymetli 'un sebebini ve hissettı bi: bebek, bir sultan olarak tam· 
~~ Clıabını anlatUğrm za yorum. Hakiki şahsh·etinizi şimdi 
~ 'U "~:. tanıdun. Birkaç saat içinde her 
~~ ıçin mi üzülüyorsu şeyi, ser\-etir himayeyi, şefkati ve 
,,~~? • dedi. Ama da muhabbeti.her şeı; ... Hepsini k:ıy· 
'~. Ben kendi ihtr bettiniz. Acılarınıza rağmen o ka·· 
~ lia~ne kaf.i para k~~ı dar cesurdunuz ki .•. sizi çalışmağa 
~ ~ fazlasıle ... Sevdığım ve ıstırab t'ekmeğe katlanmış gör
~ S3!ısrnak ve para kazan Jüğürn zaman metanetinize hay· 

'ttir. Bu garip evlen ran olmuştum. Nefsinize sadık kal 
biı.önce size yardım edeme mak için parlak bir evlenmeyi red· 
~ ne kadar müteessı dettiniz. Bütlin bunları acı bir kc
~ ıs O zaman size şunlar. lime söylemeden, hal.inizden şikfi· 

İıliı terdun: "Çalışmayınıı , yet etmeden yaptınız. Hayatın bu 
i'tiıc abbtrakınız sizin yerinı· ağırlı~ı ve acıları sizin için pek 
~ beyiniz, kahrarnaıı fazla idi. Tahammülünün üstünde 
~rı. ' kazansın ve size yar acılarla karşılaşan zavallı bir kız
~O zaman söyliycbiliı cağızdınız .. BWla rağmen gene me-

tltil art? Halbuki şimrli... tin kaldınız. Ben de size karşı 
~ıın biricik şey nedir hayretle kanşık bir hürmet besle· 
ı.... ~ ~ Eskiden alıştığınız dim. 
.''lllitı f '•e güzel hayatınızı Gayri ihtiyari: 
q ~ 'd~mıek... Korkuyo· - Fakat Beyrutta iken böyle 

tskı günleri arataca· düşünmüyordunuz. - dedim. 

~ - Yanılıyorsunuz, Feride. 
~ ~ ~fnn. Kerim, beni - Fakat kahraman dev, siz ba· 
~•çın elinizden geldi· zan pek ... 

~·~1Yorsunuz, ben o za· _ Bazan pek .. bitiriniz sözünü· 
~ ~heleniyordum. Fa· zü ..• pek r.ert \'e aksi o'muştun1 de

Ol<J t getirdim. Paraya ğil mi? 
u~ bir sırada ismini (Devamı var) 

1
060 tenzille dünya 

~ ••. şaheserleri 
~ ~lôttan istifade için ( V akıt) gazete
~ ~~.Yucularına verdiği kuponları topla-

ildir. Bunlardan bir aylığını göste
ı-etaler bu güzel kitapları yüzde 50 
~ eksiğine alırlar. 

~~~ellit takımı aran~y~~ ~ lı~lıtJıane için az kullanılmıt bır dıklf ma
~,"dı '" ZUnba ve bir mukavva makasına ihti
~ "· Satmak istiyenlerin gazetemiz idare

~Üra.caatlan. 

emnnv ~toe kYIDanoDal'Q>1' 1 ır. 
MlDE ve BARSAKLARI tı::mi:der alı§tırmaz ve yormaz. MAZON is:m ve HOROS markasına dikkat. 

Bir türlü dönüp gitmeğe cesarelr 1 yasire gösteremediklerini gö~
yoktu. Padişah onu elbette beyhu le mütecllim bulunuyorum. Bılıyoı 
de istememişti. sunuz ki, Anadoluda l\Iustafa Ke 

Sabah oluyordu. Şafak atmıştı ·malin orduları taazzuv etmek üze· 
Serkarin: redir. 
-"Paşa efendimiz bu gece ra· Gelen haberler, dev!eti ebed· 

hatsız oldular. Fakat, emin oiunuz muddetimizin hayat ve bekasını 
ki zatışahane daha çok rahatsızdı- tehlikeye düşürecek kadar mühim 
!ar. Belki zatrfehimanelerini rahat ve fenadır. Bu ha!in neticesi ne o· 
sızlıklan dolayısile davet buyur- lacak? Esaretten gelen efrat ve za· 
mu~lardır.,, bitanm peyderpey Anadoluya firar 

Derince Damat Feridin uykusu ve iltihak ettiklerini ve lstanbulda 
kaçmıştı. O, ne olursa olsun Vahi· bunlaıın sevkini kolaylaştıran hali 
dettinin her kahrını çekecek, fakat bir grupun faaliyette bulunduğunu 
O"lümu-ne • ·"'ammu"l edemi~·~cekti. ·b· h 11 1.<1.1ı ~ işitiyorum. Bu gı ı a ere nasıı 
Kendisinin nevcududiyeti padişa· meydan veriliyor? Eğer bunlar ha· 
hm hayatına bağlıydı. hikat ise,erkfuı ve memurinimizin 
Güneş doğmu~tu. Damat Ferit büyük bir gaf!ct içinde vazifelerim 

bir koltuğa <layanmış, sabah ~ayı· suiistimal ettikleri ve şu terahi Vt 

r.ı içiyordu. Bu sırada iri boylu müsamahalarile memleket ve dev· 
bir arap teH'tşla içeriye girerek: }etimize ihanet eyledikleri muhal• 

- Efendimiz uyandı sizi bekli· kaktır. Bunlara karşı sizin lakayt 
yor! dedi. kalmanız, mucibi mesuliyet deği 

Damat Ferit, elindeki çay bar· midir? 
dağım yarıda bırakarak hemen a· Padi~ın bu son sözü Damat 
yağa kalktı ve haremağası d~lfıle- Feridin izzeti nefsine dokunmu~t·ı. 
tile huzura çıktı. Benzi kül gibi oldu. Huzuru hü· 

Padişah .o geceyi filhal<ika çok mayunda iki yabancı şahsın mev· 
buhran ve asabiyet içiıxie geçir- cudiyeti onu Vahidcttine karşı da· 
mişti. Anadolu ordularının munta· ha ciddi bir muameleye mecbu• 
zam bir kuvvet halinde taazzuvun· kıl.ıyordu. Asabi bir ta'v1rla gözlü · 
dan endişe eden Vahidettin, taç ve ğünü düzelte.-ek dedi: 
tahtının bir gün yıkılabileceğine - Şcvketmeab! Arkadaşlanmıı 
iman getirmek:e beraber, iş başı hepsi de hüsnüniyet sahibidirler. 
na getirdiği ricalin bcceriksizliklerı Zatışahanc1erine olan merbutiyet· 
ne de kail bulunuyordu. lerini izaha lüzwn görmem. Esa· 

Padişatım bulunduğu salonda retten dönen efrat ve zabitandan 
tabib paşa ile yakınından biri a· bazılarının Anadoluya iltihak et· 
yakta duruyorlardı. Vahidettin, :neleri, telillii şahaneleri veçhile 
Ferit paşayı göstererek: izam edilecek bir mesele değildir. 

- Sizi bu gece rahajs~z ettim, Zatışahanekrince de malfundur 
kusura bakmayınız! lzah edersem ki, esaretten muhtelU tarihleme 
asabiyetimden dolayı beni hakir gelen ve gelmekte olan asker ve za· 
bulacaksınız! dedi. bitanın kısmıazamı zuafadan rna 

Sadrazam şu suretle cevap ver· dut, hasta, alil, sakat ve silah istı· 
mişti: maline kudret ve mecali olmıyan 

- Şevketmaabl Müstacelen gel zavallılardır. Bunların hafi biı 
mcmi irade buyummctunuz, bumu'. te~kilat ile •• açırılmalanna lüzum 
için ço!ı: m:ınık ettim. Hamdolsuıı yoktur, daha düne kadar onlan 
şimdi, zatışahanc1erini sıhhat \'e merkez kumandanlığı resmen merr. 
afiyettr görmekle mesrurum. lcket!erine gönderiyordu \'e bunla 

Vahidettin pencerenin yanında· dan makamı acizinin malumatı 
ki koltuğa dayanarak maksadını \"ardı. Mustafa Kemalin kuvvetle 
ve endişelerini izaha çalışıyordu: rine gelince, bu derme çatma müf· 

- Paşa! Sizin hüsnüniyet ve rezelerden endişe etmek, hem onla· 
samimi}=etinizdtn eminim. Bunun ra büyük bir kıymet atfetmek hem 
en büyük delili de siıi bu mevkiden de zatışahanelerini beyhude yere 
aymnamakhğımdır. Fakat, ruf e · Czüntü ve endişede bulundurmak 
kamzrn şu z:ınıanın nezaketile mü· demektir. 
tenasip bir hareket ve faa!iyeti si· (Devamı var) 

Emeldi dul ve yetimlerin ve askeri malOllerin 
nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından 
M.aaşlannı bankamıza temlik ettirmek surcUlc alan emekli, dul ve ye · 

timlerin eylQl - T. aanJ 940 Uç aylıklarının tecllyeslııe 1 haziran 940 tarihl!l· 
den itibaren b~lanncaktır. 

ı - Ma~ sahiplerinin temlik muamelesi için ellcrlııde bulunan bir de\'· 
re evvel bankamıza verilmiş hesap pusulalannm alt kısmında yzılr 

gün ve saatlerde totoğra!lı n\lfus cilzdanlarile bankamıza mUracaauan. 
2 - MezkQr hesap pusulalarına tecllye gün ve sanU yazılmamı§ olanlar 

varsa bunlara alt maaş sahiplerinin l bazlrancla.ıı evvel bizzat veya bllvaaıto 
bankamıza müracaat ederek gün ve saaUcrinl öğrenmeleri. 

3 - Askert mıllQllerln mUracaatı haziranın birinci günU cumartealyc 
teııadUt etmesi dolayıslle ayın ilk günü ile ilçüncü günü s:ı.at on ikiye .kadar 
devam edecektir. Herhangi bir kanşıklığa mahal kalmamak üzere maıaıı:
rin malmUdUrlUklerlne nnzaran müracaat sırası aşağıda gösterilmiştir. 

l hezlrıı.nda saat 9 lle 10 arasında Beyoğlu, Bc~ktD.ş, 10 ile 12 arıısmWı. 
Fatih, 3 haz!randa saat 9 ile 10 arnsın.da EminönU, 10 ile 11 arasında Uskti· 
dar ve Beykoz, 11 llo 12:ırasmda Kadıköy, Eyüp ve dl~r malmUdUrlUklerin
de kayıtlı aslcerl malQUere tediye yapılacaktır. Bildirilen gUn ve snatıerdı:ın 
ı:ı:mra vaki olacak mUrncaaUer diğer matı§ sahipleri gibi muameleye tnbl tu
tulacağı ve ma!Ollerin nUfus tezkerelerile ikramiye tevzi cUZdanle.rını birlikte 
J>eUrmclcrl ııa.n olunur. (4193) 

1 
~akksku .. r1 enıere Kalr'!!! Hakkı Ekrem 
n Katran Pastilleri de vardır 1 

23.5.940 Per§embe 
• 

J 2.30: Program ve memleket aaat 
ayan, 12.35: Ajana ve meteoroloji ha.
berlerl, 12.110: MUzlk: Çalanlar: Ru. 
şen Kam, Vecihe, Cevdet Kozan, O. 
kuyan: Müzeyyen Senar, 13.111: MU.. 
zlk: Halk TilrkUlerl, Aziz Şensca ve 
San Recep, 13.30/H.OO: Müzik: Ha. 
m MUzlk: (Pl. ı 18.00: Program ve 
memleket snııt nyıın, 18.011: MUzlk: 
Oda mC iği (Pl.l 18.80: MUzlk: Rad· 
yo caz orkestrası <Şef: tbrııhlm öz. 
gUr). Soprano Bedriye Ti.lZUnUn işti. 
~kile, 19.10: MUzlk: Saz Eserleri, 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerit tçll, 
Hasan GUr, Hamdi Tokay, Basri Ut. 
ıer. 10.25: Müzik: Okuyan: Sa!lye To. 
kay. 19.45: Memleket saat ayan, 

Beyoğlu Halk Sineması 

2Z Mayıs Çar3ambadan itibaren 
% BUyllk Fil ve Mlkl Birden 

ı - uc Modern Kız 
Dlyana Durbln, Ra)" 'Mlllint 

2 - Şeref YIJ!Jlruğ'u 
OON VAYN 

Heyecan ve BergtızŞ Filmi 

, --!!!!!!!!!! 

Dr. NECAETTtN 
ATASAGUN 

Sabahlan 8,80 a kadar. Ak· 
, ·nmlan 17 den sonra LAlell Tay. 
lrıırc Ap. Daire 2; No. 17 de 

lll haatalannı kıı.bul eder. 
.:!'elPfon: 28953 , ı 

-·~~~~~·-

Ajans ve Meteoroloji haberleri, 20.00 
MUzik• Çalanlar: Kemal N. Seyhun, 22.20: Müzik: Cazband (Pl.) 22.30: 
Fahri Kopuz, tzzettın ôktc. l - Oku- Memleket aaat aayn, Ajans haberleri: 
yan: Sadf Hoşsea, 2 - Okuyan: Me. Ziraat, Esham - TahvUAt, Kambl: 
tek Tokg6z. 20.30: Konuşma, 20.45: 1 yo - Nukut Borsası (~t). 22.~. 
Müzik: Fasıl HeyeU, 21 .ıo: Konu~a 1 MUzlk: Cazband (Pi.) 23.25/23.30: 
cSıhbat Saauı. 21.30: MUzlk: Radyo Yannkl program ve kapanıF 
Orkestrnsı (Şet: H. Ferid Alnar), 

1 th ~iye f'u nıhurıyet Mttrk~z Hankaaı 18 / 5 l 1940 
PAS 1 F 

vaziyeti 

AK T t F 
lf a.,,a: 

Altın: Safi Kloı?rl.m 11 721316 
Banknot • • • • 
Uf aklık • • , ~ , • 

Dahı?dekt Muhabirler: 
~tm: Saft Kiloımun 
rürk Lirası . • • • • 

Hariçteki Muhabir/,..,-: 
Altın: Safi Kfl~am 7 339 803 
Altına tahvili kabil 3erbe8t 
dövizler • . . • 
Di~er dövizler ve borçlu 
KJirinı? bakiveler:I • • • 

Htı:in~ taı.mnm: 
Deruhte edilen '!vr&lo ıak. 
dive kan,ıhtn · • 
Kanunun ~ . 8 maddelerine 
tevfikan Hııt~ne tamından 
vaki tedivat . • 

Stm,.dnl ~tdanı: 
rıearf eenetler . • • 

8.,ham ue lahvı1dt cı1zdanı: 

{ 
Den.ıhte edilen evrakı nak. 

A divenin karşılığı esham ve 
tahvillt itiharf kıymetle 

B Serbest esham ve tahvilSt: 
Avaıı.,lar: 

Hazineye kısı vadeU avans 
altın ve dövtz Uzerine • , 
Tahvilat llzerlne • • • 
Hıssedarlar 
Muhtelif • 

• • • • • 

100.8Sl.769,22 
8. 799.020,00 
1.858.633,52 

42~ n"o ~<l 

10.324.020,67 

60.489,88 

28.605.423,38 

158.748.563,00 

18.879.576,00 

244.075.840,65 

47.964.584,36 
8.395.970.86 

10.406.000,00 
12.882.18 

7.818.773,40 

YeTdhı 

Lira 

111.539.422,74 

423.050,3~ 

• 1 
38.989.933,93 

139.858.987,00 

244.075.840,65 

56.360.555,22 

lS.267 .. 655,58 

4.500.000.00j 
23.067.693,88 

637.093.139,39 

Sermave • • ı • , 
1hti11at akre.!i: • · 

Adf ve fevkalade , , ı ı 
Hususf •. • , • • 

TedavUldeki Batıknotlar: 
Den.ıhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 maddelerin tev. 
rlkan Hazine tarafından vakf 
tediyat • • • • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
:liye bakivesi • . • • • 
Ka~ıhf!ı tamamen altm olarak 
ıllveten tedaville vaf.edilen • 
Reeskont mukabili illvten ~ 
ia. VR "'"". • : • • • 

MEVDUAT 
Türk lirası 
Altın S. Klg. 
Döviz taahhUdatı: 
Altrna tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli. 
rinı? bakiyeleri • , , • • 
Muhtelif ı • ı ı ı ı ı - .. - -··---

• 

6. ıss.666, ıs 
6.000.000,00 

158.748.563,00 

18.879.576,00 

139.868.987,00 

ı 7.000.000,00 

167.000.000,00 

52. 714.471,71 
78.124167,90 

3.546,49 

35.944.263,02 

Yekün 

l Tem.mu.."ll 1938 tarihinden itibaren: lskonto haddi % 4 Altm Uzerlııe % 3 

Lıra 
15.000.000,00 

12.188.666, 15 

323.868.987,00 

130.838.639,61 

35.947.809,51 
119.249.037,12 

837.093.139,39 
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