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Budapeıte, 22 {~)' - ~ tenezzilh 
te§kilitrmn bir vapuru ile 150 Alman turisti 
Budapeşteye gelmişler ve k*t Ur mUMet !bura: 
da kaldıktan sonra Belgrada 1ıB41ırı ır... UıcriıT. 
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erı r ~ t~~iliz kıtaları Almanlara , 
~~~yük bir darbe vurdular Ruzvelt Alman taggareleri
·~ ijltefikler birçok noktalarda şiddetli t~arruzlara baş- nin f ransız sivillerini ateşe 
d ladılar. Aras Almanlardan gerı ahndı l t kb · h tt .. 

'' tutma arını a ı e z 
Cumhurreisi Amerika efkarıumumiyesine hitap ediyor ; 

Amerikalıların, bu suretle 
yapılan harbin manasını an
lıyacaklarını ümit ediyorurrn 

ı Mos'!iova, 22 (Hususi) - Nevyorktan alınan 
ı-.. -... -....... -....................... -........................................... -....... -.... 1 haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri hü-
i Parl~en~onun kabul 1 kumeti önümüzdeki ~afta içi~de Portekize ~ar~ 
: ettıgı hır kanunla İ gemileri gönderecektır. Amerıkan harp gemılerı 

ı
i H • ··ı · daima Portekizde bulunmaktadır. Bu kere bu er 1 n g 1 1 z gemilere yenileri ilav~ ol~nacaktır. ~erik~~ 

bahriye nazırı bu gemılerm hareket gunlermı 
~ . .. .. • gizli tutmaktadır. (Devamı s üncüde) 

ı~.; 
t'ıt." s t k t Lonch-a, 22 (A.A.) - "Röy. ~r ovye 1 a- i ter":Bugün,AvamKamarasın-r" da, 1ngiliz harp kabinesi aza. 

1 
~~~~~ 
ap.ğıdaki beyanatta bulun • • 

eı ~r toplanıyor T.~~et oderece vahimdir ~~ 1 'ki, hükumet bugün Avam Ka.. 
: ınarası ile Lortlar Kamarasının 

~ tasvibine arzedilecek bir kanun ~ti projesi ile hususi salahiyetler ~ ; lJ 1 1 
b • t • • talep etmek mecburiyetinde :.~~ n ar, Yugos_ avya ır ecavuze ~E~f"!~d'::k 

1 

"' d k k bulunuyoruz:. Büyük bir mey. 

~ ~grarsa yar ıma .o~~~;::>-Jia~=. ~~!"!~~~;~:·?.~: 
ıl it d Corrier del a:'icıno guetesının de, karada ve havada harp edi. 
~,/ n ya a Be1grat muhabiri, Mac:ır hudu.. yor. Hepimiz önümüzdeki haf. 
lr' om a dwıda Sovyet krtala.rr bulunda- talann kritik olduğunu bilme. .. ~~ y gunn ... ·younr ~eteedyYiiıyor•t '~ıy:100.iğil11 blldt. liyir. Hiçbir enternasyonal hu.. 
P"t .. .1\ lruk ve adalet bidesi ile veya. ' ~ · b • k f t Belgratta dola.şan şayialara but insaniyet prensipi ile ken. rı 1 den 1 rço e ra ~~~~1frtl:C~~~hJ,:;:: ~~i;id~~:I~:>:uf:~~~!ı 

' rliklenmesi takdirinde, Yugoslav değiştirmek için her şeyi tera.. 

~ı I ah altına çağrı 1d1 ::;.r~:ı.:,;a .!.$ =~~;~;;=~~ı!~ 
~ lliik • ırat vermiş bulunmaktadır. Sov. Hüld1met emindir ki bu mem. I~ .. ~İı· >"eg, 22 (A.A.) - Muht~lıf sınıflara ?1en- yet kıtala~~ Macar h~udun.. Ieketin bütün meınabiini sefer. 
'll\l\t Çok efrat silah albna çagırılmı§tır. İyı ma- da tahaşşü;<;Iu. Sovyetl~n Y~- ber etmemiz zamanı gelmiştir. 
" a}llı k h f"ld b l k" goolav statukosunun degışmesı. Mücadeleye, bütün kuvvetleri. 

t\ <l a ta olan ma a ı e u suret e va 1 ne müsaade etmemek a.mıinde mizi koymamız lazımdır. önü. 
'l ""etıtl\1et neticesinde Romanyanın müsellah bir .~ürü gi.bi tetıkld edil. müzdeki haftaların bize neler 
~~:·ı eri trı"kt 250 b• k. · t "' beyan me1itedır. getireceğini bilcmeyir. Her ne "l~~t\kt ı arının m ışı ar acagı İngiltere de Balkan vez.iyetini olursa olsun, İngiliz milletinin I~~, r· adır. Bu tedbirin ihtiyati mahiyette ol- yakından takip ec1lyor ma.ıtde yaptığı gibi bunu kar. 
il·~ b \lııkü gon zamanlarda kom§U memleket- Lotıdra, !! ( A.,A.) - Av~ ftlamıya hazını:. Hüldlmetin, 
'"~ \t kah ·ı t db • 1 ·uih t · lduklan Kamarasmda ışçı azadan Jıb- (Devamı ~ ihıci.UU) C>ltı,..~ ı e ır er ı az e mı_§ o son hariciye nezareti m~n ......... , ..................................... . 

--"llaktadır. . - - (DooGmc ~ awJildd), 

lngiliz h~va kuvvetleri 

Dün Kahire üzerinde 
manevralar yaptılar 

Mısırdaki ltalyan elçisi Haziran başında ayrıhyor 
Kalılıe, 22 (A.A.) - İngiliz hav& yi neııretmektedlr. Lord Halifaka, A. 

kuvvetleri, bugün kahire UzerlndG B. C. muhablrlnc İngiltere hlllmmctl. 
manevralar yapmışlardır. Avct tay- nln lspanyaya kargı olıı.n dosUuğun. 
ya.releri ve Bletıheim keşif tayyare. dan bahsctm~ \'e lngOteretıin lspan. 
Jeri ve birbirini takip eden dalgıllar yol bitara.flığmm idam.esi bakkmda 
halinde §ehlr ti.zerinde sok &lçaktan lşpanyol zimamdarları taratmdan ya.. 
uçmuşlardır. Ka.hlreliler, lngillz bava 1 pI1:ı.ı:ı beyanata bilyUk kzymet at!ey
kuvveUeriDin bu bıtyük kuvvet tezs.. lcdlı5inl blldirml§Ur. 
htırllnden çok mUtehassia olmuşlar. Lord Halifalaı, beyanatını fU a8z. 
dır §imdiye kadar bu kadar bUyilk lerle bltlnniıtir: 
bfr

1 

geçit görmediklerini ııöylemekte. - İnglllz h11kOmeU, İspanyanın b!. 
dlrler. taratliğma hUrmet a.zn:iliıdedir. 

MISIRDA.Kt lTA,LYAN SEF1Rt 
Mo!lk0\11, 2! (Hususi) - 1ıı1Iınrdakl 

ltaıyıın elçisi önümüzdeki HazlraQ 
ipUdasmda memleketine avdet ede
cektir. 

:Mısırda yaşamakta olan bUtUn 1taL 
yanlar mUlklerlnl satarak ltaıyaya 
cnsnınek iatemektedirler. Ancak Mısır 
hUktlmeU ecnebilerin yirmi Mısır lira.. 
aı:ndıın tazla para çıkarmalarmı men. 
etml§ olduğundan Mısırdan aynlmak 
ıauyen İtalyanlar bu hususta güçlUk 
çekmektedirler. 

HARP İSPANYAYA 
YAKLAŞIYORMUŞ! 

l\f.adrU., 22 (A.A.) - CebclUtt.arık.. 
tak! kııdm ve çocukların tahliyesi, 
harbi İspanyaya yakl~tırrır gibl g6-
zilkmektedlr. Fakat burada, tam b!. 
tarıı!hğmı muhafaza edeceği hakkın.. 
da teminatını tekrar etml§ olan İs. 
panyanm niyetleri hııkkında endl:e 
edilmemeslnl bildiren İngiliz tebliğin.. 
den dolayı rahatlık hl.ssedilmektedlr. 

Abe gazetesi, Londra muhab!rlnln 
Lord Hallfakelıi yaptığı blr görtııme-

Kont Ciano 
Arnavutlukta 
Roma, 22 ( A.A.) - İtalya hariciye 

nazırı Kont Clano dUn gece Arna\"Ut.. 
Iuğa gltml§Ur. Yanında hariciye ne. 
za.retlnln Arnal"Utluk tolerf mUatep.rı 
vnrdır. 

Nazır, yapılmIJ ve yapilmn.kta olan 
nalla t;ılerini ziyaret edecekUr. 

Roma, 22 (A.A.) - Kont Ciano, 
Go.rlbald .kruvazörü ile Draca varmış
tır. Bu gece Tiranada bulunacaktır. 

Çörçil Fransaya 
gidip döndü 

Londra., 22 (A.A.) '•Reuter,, -
ÇörçU, yanında deniz, kara ve h&va 
eluperlorl olduğu halde bugün Fraıı.. 
aya. giderek kısa bir mUddet kalmıf 
ve B. Reyno ve General Veygand lle 
görU§mUotUr. B. ÇörçU ~ UJer1 
J,ıog4,raya döıunllf Ulr. 
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Amerika, Avrupa endüstrisinin 
tahribini ister mi ? 

kip olabilecek sıuuışi mıntaka.
lnrının tahrip edilmiş olma. 
sındn.n fayda bckliyebillr mf '! 

llıı suale mü. bet bir cc\·np 
\·ermek için Amcıikawn başka 
bir noktayı da izah etmiş olma
sı JktJza eder. 

Mü§fik bir doktor ve iyi 
bir muallim olan 

Rıza Rüstem 
vefat etti Amerilıa Maliye Nazın ge. 

çcıılerde söylediği bir nutuk
ta Amerikada bulunan on altı 
milyar dolarlık altırıdnrı hah· 
l'letti vo Amorlkanm hnrpten 
sonra dünyanın muhtelif yerle. 
rhıo kredi dab'ltn.bllece{,ı1ni 
söyledi. 

Amcrikodan akseden bu ses 
dikkate !Ayık bazı hakikatleri 
ifa.do etmektedir. 

Amerika harp sonrası dün. 
yasmda altın stoklarım büfü.k: 
nııkytı.! ta toplamış olnn bir 
<le\'lcttir. 

Uaklplerin imhn.sı ilo birle.:. 
te müştcıilerJn alım kahlJlyct- ı 
lcri de daha büyük mikyasta 
diişccoktlr. Bu dfü;ilşün yapıı
cağı tesirler Amerikayı kötü 
bir ,·azlyetc yeni, yeni buhran
l:ırn scvkctmcz mi? 

İstanbul çok 
yakından •ve iyi 
tanıdığı bir dok
torunu maalesef 
iki gtindenbcri 
ka·ıbetmi" bulu. . . " 
nuycır. Dr. Rıra 
Hfötem evvelki 
gece üç aydan be. 
ri kendisine ıstı
rap veren basta. 

Amorlknnın altnı stoklannı 
topla.mış olması esn.son alım 
kabiliyeti Japonya ,.o Çin sa· 
hlllerlnde yaşı1an insanlar da 
dnlü dıı.lıil olduğu halde beş· 
Asyalı ve yüz Avrupalının alım 
kudretine müsavi olan Arucrl
Jmlmın lınıicinde kalanlıı.rı 
sarstığı gibi Aıncrlkıı ho.rlcln. 
de hayat şartlarının de{,rişmesi, 
yani l!;ttlra kablll7ctlcrinln a.. 
znlma.sı da bizzat Amerika üze. 
rinde müessir olmu-!;itur. Bu 
mu,·azeneslzllk her tarafta tc. 
sirini göstcnnekte gcçlkme. 
mlştir, llJr tarııfta pnnı., bir ta
rafta satdrunıyan mahsul bi~ 
blrlniıı yüzüne bakakalmıştır. 
Amerikanın bir ttLraltan al

tmlıırı toplamıısı, diğer taraf. 
tan muhtellf şartlar dahilinde 
dlinyanın lştJra. J,;:a.blliycti.ni 
kaybetmesi Amcrlka11 Ameri. 
ka harlclndekl meseleler hak. 
kında dilşünmeğe icbar etmek. 
te<lir. Büyük harpten önce A
merikanın eski dünya memle
ketleri ilo bu derece aJAkası 
;yoktu. li'akat bugün harpten 
sonra hıısıl ohı.n vaziyet nctice
slncle Amerika hem Aayada. 
hem A'TUpada, hem Amerika. 
da. hem Okyanusta olup biten
leri 7akında.n takibo mecbur. 
<lur. 
Amerikanın halledeceği me. 

sele şudur: 
Amerikanın dünyanın daha 

çok tahrip odil:mesindo menfa
ati ,-.r mıdır? 

Yani Amerika kenıllslno ra-

Bu iki me ele ctrııtııula bü
yfik münalmşnlıır yapılabiUr. 
AıncrllU\. ticaret gruplan ile 
endüstri gruplnrının menfaat. 
lerinJ ayrı ayn nliiknlnndnım 

bu bahisler üzerinde birbirine 
zıt mfitalealarıı dn te~a<lüf edi
lirse hayret ctmcıneliı.llr. 

Amerikan ticaret s<-rrna)"csi 
her halde Amerlkanm dlinya.. 
nın her tarafına mnmul eşya 
se\•kctme)'i ,.o bunu süratle 
yapmayı \•ıı:dtc blllr. 

Sanayi sermayesi iso Avnıııa 
,.anayltnln birbirini tahrip et
me."iinl bir zamnn için tlC'ııret 
sermn.yesinlıı fazın. kar temin 
edememesi mukııbilitıde olsa 
dahi mcmııunlyctle tclalı:ki e
deceğinde ':Üphc yoktur. 

Amel"ikada meydana çıkma
makla beraber A vnıpa hnrbl 
karşısında bu iki cere)'nnm 
karşı karşı7a olduklıın mu
hakkaktır. 

Bu proklenılcrln vuzuh J>Cf. 
da etmesinden sonradır k1 
Amerikanın A\·nıpa harbi kar. 
şIBmdald vaziyeti de sarftbat 
peyda edecckttr. 

Yani daha kısa tAblriyle A· 
merikadakJ 16 milyar altın do. 
larm dünyaya kredi olarak iş. 
tira kablllyettnl artırmak üze
re Avnı~ sanayllnln tahribin. 
den sonra mı, daha önce nı1 vo.. 
rııeceı;,rtni anlamak bugünden 
müşkilldür. Netice iki mcnfo.a. 
tln mücadelealndeld neticeye 
bağlıdll'. 

SADRİ ERTEM 

Dün toplanan ihtikar komisyo- · 
nunun verdiği kararlar 

------------.......:.'-----------... -
Bazı tüccarlar hakk'znda 
kanunı takibata · başlandı 
İhtikar lwmisyonu tarafından J kelle bulunmuşlardır. Bunlardan 

ynpıl:ın tahkikat 11onund11 lhtlkAr bıışka hoklannda tahkikııt yapıl_ 
1·ııptıkları ı.·eyn mal saklayarak pi_ makta C'lan bir çok tilccarlnr daha 
ynstıda buhrana sebep oldukları an_ bugilnlerde adliyeye verilece-kler
laşıJan dört tficcnr diln evrnklari- dir. 
le berehar müddelumumili~e veril- -------------
mişlerdir. Milll Korunma kıınunu_ 
na muhalif hareketten · dolayı hak. 
Jıırında derhal kanunl toklbnla gi. 
rişilen bu lllccarlar şunlardır: 

l - Sullanhamanıda Haçopulo 
hanında 7 numarada mnnlfnturacı 
'Yo son zamanlarda muhtelif mad
delerin ithalAt tileearlı~ını yapma. 
~a bnşlıynn Serkls Glrldliyan. Bu 
tilccıır hnrp bıışlar başlam:ız esas 
Ucnretinüen bnşka daha kArlı mod. 
delerin !thnltıt fşleriJe meşgul ol
mağa başlnmış ve kalay fiyallan -
nın yükseldiğini görünce de 2000 
kilo mnlı sııklnyarak dııha pahalı. 
ya sntmak icln fırsat beklemiştir. 

İşle bu sırada yaknlanmış ve ya. 
pılan araştırmada mallar meydana 
çıkarılarak muhafaza allına alın. 
mıştır. 

2 - Balıkpazıırında Zindan Ha
nınıfa 3-5 numıırııdn yağcı Rab<'n 
Politi. Kalayın fnzla parn edeceği_ 
ni hissederek işi olmadığı holde 
derhnl piynsndan 300 kuruşa mü. 
hlm miktarda kalay toplamış ve 
bir müddet ı;onra bunları •OO ku. 
ruştan salmııftn b:ışlıımıştır. Cilrmü 
meşhut halinde yııknlanmıştır. 

3 - Tıı'Jıtnknlcdc Dar hanında A. 
nııdolu Kontuvar şirketi. Elinde 
mevcut 22800 kilo k:ılayı saklamış 
ve gittikçe plyıısayı yüksellerek 
289 kuru, serma}esi olan bu maL 
ları 347,5 kunıştıın s:ıtmıştır. 

4 - Sirkecide R:ılli hanında 1-4 
numııradıı Mehmet Naci Keldk. 
G!lmrükte bulunıın 10 bin kilo ka. 
layı flyallorın yfikselmcsinl bekle. 
yerek eekmeml~, piyasada buhrana 
sebep olmuştur. Bu tnccarlar h ik6. 
metin yardımlle mal setlrml~lcr ve 
buna rajmen kanuna muhalJf hanı. 

lstanbulun un stoku 
lstanbulda üç aylık un stoku ya_ 

pılmaııı hakkında viltıyet ve bele. 
diyece all\kadar makamlara mllrn. 
caot edilmiştir. lstonbulun aylık ih
tiyacı 90 bin çu,·ntdır. Üç aylık 
stok fcin 300.000 çunl un ~elmesl 
IA:ı:ımdır. 

Toprak mahsulleri ofisi ııtok yap 
mok için sevklyata başlarsa bunlar 
de#irmenlerln depolarında sakla _ 
nacaktır. 

Yirmi yıl evvelki Vahıt -
2! Mauıı 1920 

Beynelmilel Çekirge 
kongresi 

Romadıı toplanııcnk çckir{ıe kon. 
greslne Halkııh Ziraat meıktebln

den bir heyet iştirAk edecektir. Kon 
grenin mesaisi zirat bir memleket 
olan Türkiye için ehemmiyetli bu
lunmııktadır. 
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lıktan kurtula. 
nu}arak vefat 
etmişt ir. 

Rıza Rüstem yukarda da söyle. 
di3'imiz gibi İstanbulun en kala. 
balık semtlerinden biri olan Fa
tihte otuz seneye yal:ın bir za. 
mandanberi halka kendisini sev. 
<lirmiş ve bilhassa fakirlere karşı 
gö:iterdiği mütfik mua.."llele bu 
semtin halkım kendisine bağla. 
mıştı. 

Doktor Rıza Rilstem 1300 se. 
nesinde doğmuştur. Askeri tıbbi. 
yeyi bitirdikten ıonra evvela 
Balkan harbine, daha sonra bil. 
yük harbe iştirak etmiş: ve An. 
karada tifüse yakalandığı için 
kalbinde hafif bir 5.rıza kalmış ve 
arzusu ile tekaüt olunmuştur. 

Bundan sonra Doktor serbest bir 
muayene evi açmış ve burada, 
söylediğimiz gibi bütiln doktor. 
luk enerjisini harcayarak halkın 
sıhhatine yarduna koşmuştur. Di. 
ğer taraftan etibba muavenet ve 
etfüba odası umumi katipliğinde 
bulunmuı; yirmi ıene kadar da 
mektep muallimliği ve mektep 
doktorluğu yapmıştır. Son defa 
bulunduğu Gelenbcvi orta oku. 
lunda derslerine kat"§r gösterdiği 
alakadar başka talebelerinin aıh. 
hatlerine karşı da çok hassas dav. 
ranmakta; yalnız resmi muayene 
zama.nlarmda değil, her derse gir
diği zaman da onlarla meşgul ol. 
makta idi. 

Doktor dün öğleden sonra E
yüpteki aile makbcresine defno. 
lunmuş ve cenazesinde kendisini 
sevenlerle yüzlerce talebesi bu. 
lunmuştur. 

Rıza RUstemln kaybı bir ı:i. 
yandır. Ailesini ve talebelerini 
taziyet ederiz. 

Belediye kooperatifinin 
adı değişiyor 

Belediye kooperatif kongresinin 
en·<'lkl giln yapıldıllını yazmıştık. 
Aldıflımız mnllirnata göre koopera. 
tirin i'inıi "Vilayet ve belediye me. 
murlnrı lsllhll'ık kooperatifi., şek_ 
tinde değiştirilmektedir. Beş liralık 
hisselerin on beş liraya çıkarılma. 
sı da kerarlaşmıştır. Bu suretle koo. 
per:ıtife yeniden 50000 lira serma. 
ye temin cılilecektir. Kooperatife 
Tramvay, Tünel, Elektrik ldarcle
rile mezbııha, d:ırüldceze memurları 
da aza kaydolunacak; Aksaray, Fa. 
tlh, Dcşlktnş, Eyilp, Beyoltlu, 'Gskü. 
dar, Kııdıköy, Galatntla satış yerle
ri Tünelrle ve meıbahada birer lo. 
kanla nçılacııktır. 
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Nafia Vekili şehrimizde 
Nafia Vekili Ali Fuat Cebeı1oy 

ılün Ankmrııd:ın şehrimize gelmif. 
tir. Vekil burada bir iki RÜn knln_ 
caktır. 

Ankaralı talebelere 
ziyafet 

Bu ak,:ım belediye lokantasında 

Üniversite rektöril tarafından An. 
karadan şehrimize ııelmlş ziraat ta. 
lebelerl şerefine 120 kişilik bir :ı:i

yaCel verilecektir. Yemekten ııonro 

dansedllecektir. 

Talebe ve esnafa Tif<l 
a§ısı yapılıyor 

Marttanbcri mekteplerde tifo a. 
şısı yapılmakla idi. Şimdiye kadar 
hemen bütün talebeler aşılanmış 
bulunmaktadır. Diller taraftan es. 
naflar da a,ııanmııktadır. 20 bin 
esnaftan dörtle ilcü aşıdan ıeciriL 
mlştlr. 

Hindiatandan çuval mÜ· 
bayaa edilecek 

Ticaret Vekaleti plynsad:ıkl çu. 
val buhranını önlemek için ('UYal 
lthallt tikcKlanna J,tnnhttl bnn
JcaJannda 30 bin ve fzmlr hnnkn. 
lnnnda da M bin lnglli7. llrıılı'k ak
reditif açtırmıştır. T~ccarlar derhal 
Hlndlstandnki fabrllınlnrn sipariş 
Vj:!rcerklerdir. Bllhu•ıt ihrat edile
cek bir eok mallara çuval buluna. 
mamakladır. 

Okullarda dersler /,esildi 

Bugün öğretmenler meciisi 
gsçecek talebeleri tesbıt edecak 

Okullarda ders kesimi dUn öğ. 
leden sonra be;lamıştır. Öğret. 
menler meclisi talimatname hü. 
kümlerinc göre bugün toplana. 
r:ı:< elc:nc ve sözlü imtihana l:a. 
lacak talebeleri tesbit edecekler
dir. 

Orta okul eleme imtih:ınl:ırmı 
y:ıpmak ilzere 7 5 komisyon, lise 
bitirme imtihanlarını yapmak ü. 
zere de 18 komisyon kurulmu§.
tur. Bu komiııyonlarda 500 der. 
fazla öğretmen vazife almı~tır. 

Ecnebi ve ekalliyet okulları ta.. 
!ebesi yüksek tahsile devam et. 
mek istedikleri takdirde resmi li. 
se •re orta okullarda imtihan ve. 
reccklerdir. Yüksek tahsile de. 
va-n etmiyeeek talebeler kcr.di o. 
kullarında imtihan edileceklerdir. 

Yüksek tahsile devam etmek 
isteyen ecnebi ve ekalliyet okul. 
ları talebeleri timdiyc kadar yapı. 
lan müracaatlara nazaran yüzde 
30 nisbctindc~ir. 

ilkol<ul Sergileri 
Her yıl ilk okullarda açılan o. 

kul sergileri bu yıl da açılacak. 
tır. Sergiler 7 hazirandan itiba
ren faaliyete geçeeek ve bir hafta 
kadar devam edecektir. 

Okul sergilerinden baıka ayn. 
ca mıntaka sergileri de tesis edL 
lccektir. 
T af ebelere kağıt tasar· 

rufu öğretilecek 
Okullann tcf tişi esnasında ha. 

zr talebenin vazife kAğıtlarıru, 
müsvedde ve den not defterleri. 
ni tasarrufla kullanmadıklan gö. 
rülmüşttir. Talebeye umumt ola
rak her tilrlü israftan kaçınmala. 
n telkin edilmekle beraber, ayrı
ca, bugünkü durum sebebiyle kA. 
ğıt israfının kıi.tiycn yapılanuya.. 

cağı talebeye anlatılacaktır. 
Talebeler klğıdın her iki yüzü. 

nü de kullanacaklardır. Yazı ya. 
zarkcn ve §ekil yaparken k!ğıdrn 
her noktasından azami surette ia.. 

tıCade etmelerine dikknt oluna. 
caktır. 

Talebeye verilecek 
cezalar 

Okullarda talebeye verilecek 
inzib::ti cezalar okul inzıbat tali. 
matnilmcsin<le tesbit edilmiştir. 
Okul inzıbat meclisleri eczaları 
bu talimatname hükÜinkrine gö_ 
re vermek mecburiyetindedir. Fa. 
kat vekalet rnüfetti~lerinin yap. 
tıklan teftislcr neticesinde bazı 
okul idarelerinin inzıbcıt talimat
namesine ayl:ırı cezalar verdiği 
görülmüştür. Bilha!~a hususi o. 
cezal:ır da talebenin umumi dik. 
katiyle mütena~ip olncaktır. 

Bugünkü pedagoji ve terbiye 
sistemlerine göre talebeye eisma. 
nl ceza tamamiy.le yasaktır. Diğer 
cezalar da talebenin umumi vak. 
tiyle mütenasip olacaktır. 

İnzibat meclisleri talirr.:atname 
lı::ricinde verecekleri cezal:ırclan 
mesul tutulacaklardır. Ilu me&uli 
yet okul idarelerine de teşmil edi. 
lcccktir. 

1' öy Enntii:ülerinin 
planlan 

Memleketin muhtelif vilUyetle. 
rinde açılan köy enstitüleri için 
yeniden yaptırılacak avan proje. 
terin ve vaziyet planlarının ya. 
pılma işi etrafında memleket mi. 
marları arasında mauif vekilliği 
bir müsabaka açmı~tır. 

Müsabakaya iştirak edecek mi. 
marlar projesini yapmak istedik. 
lcri enstitünün bulunduğu yerde 
asgari üç gün kalarak arazinin 
genel durumunu ve mahalU in. 
şaat vajlamu. inşaat malzeme
sini, cinslerini ve mahiyetini etUd 
edeceklerdir. 

Maarif vek~leti her enstitll ln. 
~ edilecek vilAyctler hakkında 
birer prtname hazırlamı§tlr. Mi. 
marlar bu şartnam~ hükümlerine 
göre çalışacaklardır. 

İtalyanlar mühim mık- ı Denizyollan umum mü-
tarda gıda maddesi dürü Ankaraya gitti 

alıyor Denizyolları umum müdi.lril lbra-
. him Kemal Iluybora idarenin yeni 

ltalyanln~ son .'~ünlerde şlmdı}·e te,kilılt projesi için Ankarnyo ı;·it-
kndar g~rulmemı, derecede gıda mlştlr. Projenin mecllıı encümen. 
mnıtd1eıerı almn~~I haş~~mış~ardır. l<'rinıteki rnfizal:erclerinde buhınn
Dün ta yaya m m mı ·tar a yu. cnktır. Ayrıca Münakale Vek!lleti 
ınıırtn, barbun~a fn~ulye~ı. çiroz, ile mııhtelH işler ve lıu arada tersn. 
kuru üzilm ve ınclr. ıç fındık, ba. ne \'e havuzlar hakkında da lcmns 
Jık gönılcrllmlştir. l:ır yııpacaktır. . • 

Gümrüklerde bekliyen 
kahveler çıkanldı 

Gümr!ikte bulunan 1172 çuval 
kah'l"'e Ti~nret YekAlclinin mü~aa. 

de.~i üzerine dün çıkarılmı, ,.e pi. 
yasnyn le\•zi edilmiştir. Gümrük
lerde bekleyen •o bin çuvııl kahve 
için oy başında mllsaade \·erilecek. 
tir. 

Altın Fiyatı 
Ev...elkl f(Ün 24 liraya kaclıır çı. 

kar:ıılc n ih:ıyet 23 lir:ıılnn k:ıpıın:ın 
altın dün s:ılıah 23,60 kuruştan a
çılmış ve dün nkşam 24.10 kuruşa 
çıkmıştır. Snrrarınr kıırşılnrıncla a
lıcı f(Ôrilr g3rmez Clyatlnrı yüJco;elt_ 
mckte, alıcı olmu~a inclirmC'ktc
dirlcr. Fiyatların bu kncl:ır yiik'lel. 
mcsl halkın ,:ıltına fazla raAbetin. 
den ileri ııelmektedlr. 

Arzuhal Taşı 
parçalanıyor 

htanbul mıntaka liman rel~lilti 
Haliçte Sütlfice ile Karaağaç ara
~ında scyriııefere mani olan deniz
deki bilyük kayalıAı dünden itiba_ 
ren dinamitle parcalanmnAa başla_ 
mışlır. Azruhoıta,ı denilen bu ka
yalık civarından deniz vasıtaları
nın ıetmcsl menedilml,ttr. 

~ 

Göç edecekler icin 
tenzilatlı tarif~ 

25 Mayıs cumartesi günilnden 
itibaren Denizyollan idaresi ge. 
birden Anadolu yak:ısına ve Ada. 
tara göç edeceklerin etyalarını 
nakil için yüzde elli ten!'ilatlı ıe. 
ferler i§letmeye ba§lıyacaktır. 

Bu seferlCt' her hafta cumartc. 
ıi, pazartesi ve çat?Jnba günleri 
yapılacaktır. Bugünlerde Köprü
den sa.at 11.30 da kalkacak husu. 
si vapur Modaya ve bütün adala
ra u~rayacakttr• 

----<!~~ ----
Iraklı bir pren~cs geldi 

Geçen sene bir suikasta kurban 
giden Irak Kralı Gaziülevvelin 
amcası Prens Zcyidin zevcesi 
Fahrünr.isa bir milddet. evvel 
kalp hastalığını ted1vi is;in ghti. 
gi Peşteden dl.in dönmüştür. 

Prenses birkaç güne kadar 
memleketimize gelecek olan Er. 
dUn Emin Abdullah ile birlikte 
Iralta gidecektir. 

Bir çocuk bacağından 
yaralandı 

Kocamu,tııfapaşııda Hacı Fikri 
mahallesinde Atıaı;kokan solmğın . 

da oıur:ı-ı1 CC'nı:ılctıln ismi~dcki ~·o. 
cuk dUn ekmek alm:ık üzere bak. 
kain giclerken dfi~müş, elinde çııkı 
-;ağ b:ıcnRına lıatnrak ehemmiyetli 
sureltte yaralıırım:ısına sebebiyet 
nrmiştlr. 

F nbrika.ların muhtaç 
oldukları demir 

Demir işleyen S.'lnR)"İ müesses('_ 
lerl !l:ıhipl<'ri diln Snnayi Birlin!n
de toplanarak fabriknlıırını çalıştı_ 

rııbilmek için muhtaç olclukları de. 
mir miktarını teshil etmi~lerdlr. 
Vckiılel bu ihtiyaca göre hıırlçtcn 
demir gelirilme:ılni temin etlccck 
ve akreditir actıracnktır, 

Hatay şilebi sahıbi 
beraet etti 

Milll Korunma kanununa muha
lif olarak ecnchl sularına m:ıl tnşı
m:ık isteyen Hotoy şilebinin sn. 
bibi Osmnn Mannaranın dün ye. 
dinci asliye ceza mnhltemc.sindcki 
duruşmuı bltlrllmlşHr. 

Mahkeme !Sllep sahibini suçsuz 
bulıırak lıeract ettirml~tir. 

tJ 

Komşun.~n b;~! .. 
yazan: H tılmet retrn!t 

H alkın hafızasında yek' dt• 
dır ı, 

bazı fıkralar. var. bUtU." 
ğil bir küçük hadısenın. istida· 
bir devrin ifadesi olmak 
dındadır. . tekerrUf· 

Esasen fıkralar, bır rnişte• 
den ibaret olan tarihin, geç 
ki cilvelerine işarettir. 

1 
b!lirl··· 

Geleceğe de ~şa~et 0efsir ed~ 
Nasıl istcrsenız oyle t 'tle Jt,. 

niz: Tilkinin biri, etrafı ç; uzU.'11 
1 b• b~ •. boll:J-' pa ı ır aga gırıp 

yemek istermiş. . k JtUçiil' 
Fakat çitin deliğt ~e eye ~e 

olduğundan yalnız gırrn 131r 
pek cesaret ede~yo~~~· )>tll• 
gün yolda yazılı bır k.ı;arı;t b•· 
muş; ne kadar arkadaşı .• 
~ına toplamış ve demi~. kı{~rrf.'ıı· 

- Arkadaşlar, bu bır datd b:il• 

dır. Du fermanla yanu~'lI: diğıııııı 
ğa girmeye ve orada ıs e nııZ· 
kadar üzüm yemeye rrıezu rnıştar· 

Bütün hayvanlar inan 11ı3,rrtıl 
Sevinçle baf;a girerek karı . 
şi~irmeye b<:~J;ımışlar.. a]ıibİ ıt-

Lfikin bir aralık bağ 5 dini t0• 

ten haberdar olmUJ• ke~ıııt:rta>'' 
p:ırhyarak tüfeğinı pa 
baı1Iamış. a tıal~e 

Halbuki kannlan fen dan M 
~işmiş bulunan ha~anıar 11;nıa>'.' 
biri, girdikleri delıkten ç n ıilk'
muvaffak olamazlar. aerr.e 
yi ar.arlar: derıer· 

- Aman ..fermanı çıkar, ;çiti• 
Tilki e&a~en çevik old:Je~eğin• 

delikten her zaman çıka 
den emin bir tavırla: içil'de 

- Bu tozun dumanın JJer~e• 
ferman mı okunur? der .. 
basmm çaresine baksın ı .. 

Ve sıvışır gider. ttf,it ,_ 
Nasıl isterseniz, öyle 

diniz 1.. 

Kısa habe~ °' 
~ tJU104 

* Bir mQddettenbcrl raıı- 1~ffi
na.n Eskl~ehlr valisi şukril r!Jı" Si~ 
ay mezuniyet almıgtır. )"c°' 
hlaar kaymakamı au,tl1 fi' 
şacaktır. ~ dl' * Esld§cblr belediye rel ,.ıuııeı> 
lıir mcellı!tnın rey uU!ak~• ~ 
Mesrur Demirel acçllın!Ş ~~ıı- ,,_ 
* Trabzon vUAyeti k~criDIJl ~>"' 

nidcn inşa edilecek halke~600o ıır }'IJ• 
fi yapılmıo ve beherlnlll ııı-t.?11 ııs• 
çıkneağı anl&§ılm~tır . .BU ıetiJlll' ~· 
tatane ve SUrmene balke~a yat 
,ası lçln ParU 20,000 Ur& 1°11l 
da bulunacaktır. ~ııtl ~ 

* Gire.ı;un - TrııbZ011 ..ııı.ıı tJ.-rcJi 
Uzer'.ndc tehlikeli bir ıııı~tırtlll ce ça" 
cakum, \'anz.d, Gclcvlr, eÇJJl~ rııı"' 
köprUlcrl ıı.rabalann 'ııaı1·t l ~ 
gllı;le~Urmt~Ur. Bll!ıa&sll rU ııeınell et~ 
ı;ı Uzerlndcld asma kOP 

1 
ııı vfJll,Y 

mire ihtiyaç gösterdlCi ç ~· 
tedbirler ıı.tınmı§tır. ~~ rÇolt 
* Konyanm Bozkır k gıııur bl• r· 

terdenberl dcv&m eden >; ııı:ı.1sa ~r. 
hasar& ısebep oımu§tur. r.sfl'r 

}tlıl1 
şamba civarındaki e r!ll~ 
mU;ıtur. ın ıııudll it,. 
* Yeni matbuat ur.ıu ıtındaJd ye• 

t~kllrı.t ve vazıtelcrl ha}{ ınuınl ııe 
nun Cuma gUnU ?Jccllt u 

Undo sörll.ülecoktır. • b:t 
Çirkin bir baclıs~ö.ı 
cinayete sebep ~ri~ıde 
lzmir, (Hususi~ - Ş~.uıtır.~~ 

çirkin ôir h§dıs~ aşında :.ııi• 
bir cinayet olmuş, 1 :Xrıda fl.1 ol· 
reli Ali Keskin, !4 Y~eıunedı go' 
sarh Mustafa oglu a}lkiJc:ıta ıı, 
du ·· tür Yapılan t .• ..: art< 

rmuş . t ve ı"' d-'• 
re cinayet; Mchıne ki beklr 0bıı• 
daşının Keçecilerde 1<etterOC el' 
smda Aliye fen.l ~a~en ileri g 
lunmak i:lteınelerın rnıştI'· ı 
miştir. Katil yakaları taca < 

lzmirde yapı 
asfalt yollat'furi~ti~ 

.) - .rar~ 
1 • (Huıusı . tir P 
zmır, .. tterırıtl§ . ··tell• 

yollar inşaatı su~~aıatinl ıtıilbııŞ• 
şıyaka yolunun ıun inşasına it• 
lop Çe~me yolun • vendal fıJl• 
lınacaktır. Renızı onu jlc ycrdJ 
ketinin (200) ~k·aınfecelc rnil:taed• 
rın inşlsın:ı ka_f ~ge vııpuriyle g 
asfalt, bir tngiluı :ııo 
rilmiştir. ,. ı t edelet.ı 
Dikili fela :<e z 

yardırn . iıı ri· 
") - valiJ1 o11ıl· 

İzmir, (Husuıı kotniSY o60 
yasetindeki l{ızılıı1 rı.ne 49· _ı 
D.k.li f elaketzedcle datl e'{'{ 1 

ı ı . . :eun . iıııt • 
lira tevzi ctmı§~r. vzi edUf11 ıcı· 
72 bin lira dııhı t:C §irndi1e 
fsk§n ve iaşe. nıasrb:ıınuıtur· 
dar yUz bin lınıyı 



Veygand 
Cephedeki teftişin-

den döndü 
''lı 

d~er fert vazifesini şid-
etli bir enerji ile ya
Paraa o zaman çok 

emınım,, 

d' ~•riı, 22 (A.A. )- Havas bil. 
ırıyor: 

Şiınaıt Fransada ve Bekikada 
~iPtığı teftiş seyahatinden dönen 
tılera} V cygand, kıtalannın 

:addi ve manevi vaziyetinden 
eınnuniyetini bildirmiştir. Ge. 

~en haftanın şiddetli çarpışmala. 
hına ~ağmen, kıtaların mücadele 
ır:letı ruhiycsi ve mücadele im. 
a:ıarı tam olarak bcrdevamdtr. 
ı:.YNONUN BEYANATI: 

1 Pariı, 22 (A.A.) - Bugün öğ. 
~den sonra B. Reyno şu beyanat. 

bulunmuştur: 
V Cepheden avdet eden General 
l~'ygand'ı gördüm. Bana şu söz. 
:rı söyledi: "Her f crt vazifesini 
~dctli bir enerji ile yaparsa o za. 

n çok eminim.'' 

1 
Eıki süvari akınlarına müşabih 

0 
tn ve cüretleri kendilerine pa. 

~ıya rnal olabilecek motorize kı. 
it tın akınlarile, sivil ahali kor. 

1,tı?a düşmemelidir. Bu ahali yer. 
r!nde oturup çalışmalıdır. istih. 

~a.lın herhangi bir tenakusu va. 
an için bir zaafı muciptir. Sivil 

\t~ askeri makamata bu vadide e. 
l'l\ırıer verilmiştir. Bir ay dayan. 
ın.ya, muvaffak olurS3k - ki 13.. 
111't\eeldiği kadar dayanacağız -
ztafcr yolunun dörtte üçünü ka. 
tt . 
~--~~~~ 

Her İngiliz kralın 
emrinde 
(Bu~ tara/ ı 1 i 11cidr) 

~has ve emlak üzerinde, yalnız 
ita ıı §ahıslar üzerinde değil, fa. 
. t bütün §ahıslar üzerinde. zen. 

~tıler, orta halliler ve işvericiler, 
dınıar ve erkekler üzerinde, 

~11tlak bir kontrol icra etmesi Ja. 
•1ındır 
d ~ugUn, bu galahiyctleri sizler. 
ç tn, Piniğe tutulmuş olduğum i. 
l ·n talep etmiyorum. Paniğe tu. 
~121rtıak için hiç bir sebep yoktur. 

\(at bu müstaceliyet vakası kar. 
'"ltlda ihtiyacımız olan ıalahi. 
l'ttlc · ·1 · · • · rın verı mesını ıstıyoruz. 

li ,Atli, nihayet bu kanun proje. 
t ili kabul icin, hususi bir usul 
bl\tip cdilme;i icabcyliyeceğini ve 
ı ~tıtın için bir takririn ileri sürü-
1\~Cğini bildirmiıtir. 
cı~~llun ihtiva ctti<ii hiikihnler 

' ltı -..Ondra, 22 ( A.A.) - Parla. 
v erıto tarafından tas,·ip edilen 
de heınen derhal kral tarafın. 
b~ iınzadan sonra neşrolunan 
,,. kanunla, krnllığm bütün kuv 
~etleri, her türlü ihtimallere 
laatşıkoymak için b!r araya top. 
ltı~caktır. Bütün fabrikalar ve 
~ ~ler, devlet tarafından 
arttro1 edilebilecektir. 

ti lUzuınu takdirinde emlak tah 
~olunabilecektir. Bankalar da 
~t lllroı altında bulunacaktır. 
le enıl~ketin mUthiş bir n:Uca.de. 
e'i~ ~ırmiş olmasından hıç kım
tU ıttifade edcmiyeccktir. Bii
birtı ~elirler ve kaynaklar, .h.iç 
dl' ... ".aınan ı:;ahsi menfaat !~!" 
~ll~I fakat umumi menfaat ıçın 
>-a llanııacaktır. Fevkalade ka. 
~ tı"'lar0an yü1.de yüz fazla vc~
l"i 3hnacaktır. Lüzumu takdı
"'erı~~ bazı ticaretlere nihayet 
tıı~~ck, bazı fabrikalar kapa. 
'1 . 1!ecektir. Her işçinin insan 
lı~nın azami haddine kadar ça
•ııt, a~a olduıhuıu te!!bit için 

l{ hır kontrol konncaktır. 
~,11 anun, her vatandaşa gerek 
trıuıııı·~ ve gerek bütün malını 
!in kunu tam surette kralın em. 
hh,,e t~oymasını emretmek salfl. 
ta.?ıe ı .~ermektedir. Di~er ~a~
oıa;. hukü.mete evvelce verılmıs 
bir fevkalade salahiyetler dr 
l'lliM~nc müddetle temdit edil· 

~ 
~llca.-r-is_t_a_n_h_u_d_u_d_u_n_d_a 

lltttı , < 1111~ tarafı 1 incidt) 
"lıi er den Balkanlarda.ki siya."!i 
~ı Yet ve İngiliz hükumetinin 
"e llıanıarın Yunanietanda nüfu~ 
llla~f0Pagandasmı kullanma.sın..ı 
b'rıe 0lıriak Uzere ne gibi ted. 

r br aldı~ı hakkında yapacak 
ll\11.,. eyanatı olup olmadığını sor 

.,~ur. 

~~tler, verdi2i c.evapta bu hu
ll\:\dı "'Yapacak bir beyanatı ol. 
JibeQ~ı bildirmiş ve fa.kat B. il\"' il u_ıı İngiliz hükiimetinin 
l'lıeıttleyı çok yakından takip et
" .;in~ ?l~uğundan emin olabile. 

1 ıla.ve ~ylemiştir. 
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Dünkü harp vaziyeti 
I>iln ı;ece 3anınna kadar ~r.ıen 1 rini temin eylemeye devam et- ı 
. .\jan• haberlerine goro harp melidir. 
rnzl,wtı: Aras istirdat edildi 

Bilhassa nazarı dikkati celbeden c.- Paris 22 (A.A.) _ Fransız 
hct Somme nehrinin §imalinde Pi ' . . 
ca:-dfe eyaletindeki vazly<'ttır. Utin ak" kuvvetlcr~nı?. Arrası. aldıkları 
şamdanberi vaziyetin inkişafı hak_ resme? bıldırılmektedıı;,-.... 
kında çok az malümat Yardır. Anla- Parıs 22 (A.A.) - Kuçuk mo. 
şıtdığına göre, ınutorlti ki.lçUk Alman torize kıtaat kollariyle yapılan a. 
nıU!rezeıeri, Picardle'yc mıntakasın· kınlar şeklini alan düşman tazyi. 
Ua. dolaşmaktadır. Falmt lıu m\lfre. ki sahil istikametine doğru devam 

etmektedir. Arras timdi elimizde. 
dir. 

Ltren mıntakasmda düşman, 
cephemizin gcıisin<k üç bölgeyi 
bombardım&n ettiği cihetle. mu. 
kabcle bilmisil yaparak biz de Al
man hatları arkasında c.lmak üze. 
re üç bölgeyi bombardıman et. 
tik. 

IK~n~<dl©.l 
Müttefiklere yeni tak .. 
viye kıtaları gönderiyor 

zeh~rl, büyük zırhlı unsurlar takip et. 
mcm~tlr. Bur ada ki Almanlar, mit. 
ralyözle lllilcchhcz moto lkletler Uze· 
rinde kUçUlt gnıplıı.r teşkil eylemek. 
tcdlr. Bunlar, kaybolmuş çocultlar gl. 
bi yollarda dola~ıp durmakta ve mu. 
n&kale merkezlerine az çok ınuvaffa. 
klyetll baskmlara t~ebbUa eylemek
tedir. 

Amlcns'de §ehrln cenup varuştann. 
da bu hafi! unsuı !ardan mürekkep 
ııisbcten mühimce bir grup me\'CUt 
olduğu haber \'erilmektcdir. 

Abbc~ille lst.asyonuııa yap:lan tas. 
kın hareketi hakkında a~ağıdakl taf. 
sila t verilmektedir: 

Gece, bır dcmlryolu aınelcsi, ya.. 
nında bir eınııiyet memuru oldu~ıı 

tı:ılue maka:ı noktasın la dururken 
bir motosikletli Allllan nc!crl karşıla
rına çıkmıştır. Amele ve emniyet me_ 
muru, bu ne!crl mat eunck tizcrc 1. 
iten 12 motosikletli daha bclırıni~tlr 

Amele ve emniyet memuru, bunla. 
rın elinden lrnrtulmuşlnr ve Somm':! 
nehrine doğru koşma~n başlamı~lar_ 

dır. YUzmelt btldikleri lç!n suya atıl· 
mışlıı.rsıı d:ı dü;mnn bunları takip et. 
mi~. Uzerler;ne ateş açmış \ 'C ameJ,._ 
yi ôldUrmUgtUr. lı'akat kaçmağa mu.. 
\'ll.ffak olan polis memuru, aııı.rm ver. 
miştir. 

t:;;.>mmc üzerindeki bütün koprUll!r 
1''ransız kıtaları taıafından atıınııi 
olduğund.ın, Almnnların nehrin cenup 
Hhilinc geçmek için yapacağı t~eb· 
bUsıer, halen dUşm11nın orada ellml" 
mevcut olmadığı sanılıı.n hlr çok bU. 
yUk vesaite ihtiyaç göstermektedir. 

Retbel mıntakasmda Almnnlt11, 
Aisne nehrini geçmclt te~ebbllaleıin! 

tekrarlamamışlardır. 

!lontnıcdy müstahkem mcvklinin 
mukavemeti ve düşmanın son hUcum. 
lard:ı. burada duçar olrluğu bUyOk ka_ 
YJplar üzerine, dU§man, bu mmtakıı... 

ya tal\rruz hareketlerıne nlhıı.yot 

vermeyi kararlaştırmıo gibidir. Hıı.ttA 
burada ağır topçu ile flddetll bom
bardımanlarını bile durdurmuıtur. 

Fı·an.'lt: kuvt·etleri Somnıcde 
yerleşiyor 

Kambre ile Valensien arasın
da vukua J,?:elen çarpışmaya işti. 
rak eden Alman kuvvetlerinin 
ehcnuniyeti hakkında PariEt.~ 
henUz mn.lftmat yoktur. 

Diğer tn.r:ı!tan, Arras mınta. 
kasında, milttefik kıt.alarmın 
harekatı haber verilmektedir. 
Bu harekat. sanıldığına göre, 
Almanlarda herhangi bir aksü
lamel tevlit etmemiştir. 

Arr:ıs ile Sommc arasında va
ziyet karışıktır. Alman. motörlü 
hafif kıtaları. sevirlerine devam 
etmekte ve hatta Somme'in ce. 
nubuna kadar inişler yapmak _ 
tadır. 

S!mme ile Aismne üzerinde, 
mühim Fransız kuvvetleri, sağ
lam surette yerleşmeye de,·am 
eylemektedir. 
Alnıaıı 1..-uvtıetlcri çok cevval bir 

.~eki/de d.olaşwor 
A!ma.İı kıtalarmın kuvayi 

küllivesi. Picardie mıntaknsm:ı 
tam olarak girmemiştir. Bu mın 
~kada }. iman motosiklet müf
rezeleri, ba7.a.n bir kaç mitral • 
vözlü otomobil refakatinde sey. 
retmekte devam edivor. Bunlar, 
araziyi işC"al etmeye Ye t11 t"1a\·a 
muktedir olmavan çok hafif 
kune.tlerdir v~ hatta ~k mü . 
him olma,·an Fransız unsurları
nın mildıı.İlalesi önünde bile geri 
rekilmektedir. Fakat bu kuvvet. 
ler, cok ccvvaldir ve hoh eski 
hafif siivari fırkalnnnm akıncı. 
larr l?'ibi hareket etmektroir. 

Fransız askeri mahfilleri bu 
hususta halka şu tav·sivede bu -
luıımaktadrr: 

Halkın, Alman genel kunna
vının olanlarını bozması lazım. 
dır. Alman genel kurmavı. bu 
mlifrezeleri, şaskmlık yaratmak 
icin ,.ollavor. Halk. bilakis, c;a. 
l~ava v~ hayatın norııınl sev-

Sabaha karşı: 

Alman 
-

ileri 
tehdit 

lutaları 
ediliyor 

geriden 

Faris 22 (Hususi) - ~Iüttefik kıtaları Eskot, Luaz ve 
Len mın~kalarında Almanlarla temas halindedir. Filhakika ba
zı mmtakalarda motörlü Almnn kesif kıtalan içerilere nüfuz et. 
mege muvaffak olmuşlardır. -

Londra, 2J ( A.A.) - Knnadn Baş 
vekili Makenzi King. lngiltercniı: 
ta'ebi üzerine müttefiklere veni 
takviye kıta!an gönderileceğıni bil 
dirmiştir. llk fırka şimdiden hare • 
kete amade bir haldedir. 

Diğer taraftan Ingilterenin ta· 
lebi üzerine Caraibcs adalarında 
re şimali Atlacota b:thrf \ e ask..!ri 
teşekkiiller hizmete konulmu5tur. 

B . .Makt:nzi King sözlerini şu ka 
ti beyanatla bitinni~tir: 
"- Knnada milleti harbin bida· 

yetinde nasıl ise harbin sonunda 
da öyle bulunacaktır. lngiltere i!e 
Fransanın yanıba~ında kun·et!i 
bir surette müttehid olarak." 

Ottova, .22 (A.A.) - Macken. 

:ı:ie King, Fransadaki vaziyetin 
vahametini parlamentoda izah ve 
teşrih ettikten sonra ~yle dcmıt
tir: 
Mc:nleketimiz ve imperatorlugu.. 
muz tarihinin belki en k ra sa.:ıt
lerini yaşayoruz. Fakat maziyı ve 
çek müşkil deırJer geçirdikten 
sonra 1918 de müttefiklerin ni
hai zaferi elde etmiş olduklannı 
tahattür ederek müteselli oluyo. 
ruz. 

Vaziyet Kanatlanın harp gay. 
rctini tczyid için yeni tedbirleı: 
itti.hazını icab ettirmiştir. 

Hitab, munzam masarifin kar
§ılığmı temin için bir istikraz ak. 
edilecegini ilave etmiştir. 

Bütün gün Valansiyen ile Kambre araaında muharebe edil. 
miştir. Bu muharebenin neticesi henüz malfun değildir. Kaınbre
dcki vazıyetin ne olduğu lıakkmda ma!Umat alınAmamıştır. Bu
rada harp devam etmektedir. 

Aras - Kambre hattı üz.erinde de muharebeler devam et. 
mcktedir. Alman motörlU kıtaları daha şimali garpta Som'dan 
geçmcğe mu,·ııffak olmuşlarsa da bunlar derhal eski mevzilerine 
avdet etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Bugünkü askeri va.. 
ziyete göre Alınan ileri kıtaları geriden tehdit edilmektedir. 

Len hattı Sodan'a kadar mUttefiklerdedir. Nöşatal'da harp de 
vam etmektedir. Almanlar Majino hattının başladığı mahal O-

Amerika Portekize harp 
gemileri gönderiyor 

lan Montmadi'ye taarruz edememişlerdir. • 
Amien - Scnkenten mmtaknsında Fransız kıtaları Som'un oe. 

rı.up sahillerine yerleşmişlerdir. Halen Amien'de bulunan Alman 
kıtalarımn miktarı pek ehemmiyetsi7.dir. Fransızlar düşmanla
rının hemen yanı başında bulımmakta ve hazırlanmaktadırlar. 

İngiliz kıtalarının muvaff akiyeti 

( Ba.ştamf ı 1 incide) 

\'oelngton, !% (J\..A.) - Ruzvelt, 
l<'ransız \'C Be:çlka arazisinde mUltc.. 
cllore kar§ı yapılan hava hllcum?an 
hakkuıd& hUkilm ,·e kararını vermesi 
lçln Amerikan c!kCırı umurnlyealne 
hitap e~en beyan:ıtt:ı bulunmu§tur. 

.MUşarUnileyb, demiştir ki: 
"Ho.llhazırda dUşman tayyareleri, 

Londta, 2.? ( Ilıısusi srıo.t j) - Bugün öğleden sonra yapılan Franııanm yolları Uzeıinde kntiycn 
taarruzda İngiliz krtalan Kamlıre'de Almanlara bliytik bir darbe fark gözetmeksizin mülteci kollarını 
vurmuşlardır. Valansiyen'de harp devam ediyor. Müttefikler bir mitralyöz ateşine tutmakta, bugüne 
çok noktalarda Almanlara taarruza. ba..~lamışlardır. Fransız ve kadar görtıımcmııı telef ta bcblyet 

. 500 vermelttcdir. 
bitaraf müşahitlerin tahminlerine göre Alm:ınlarm zayıatı Ruzveıt. Amerikanın bu surcUo yıı_ 
bin kişidir. Müttefiklerin zayiatt ise beşte bir nisbetinded!r. pılan harbin ma.n:ısmı anlıyacağı mu. 

ı 1 

taleasmda. bulunduğunu na.ve ctmtş-

R es mi Tebliğler UrRuzveltin: yollar Czerlndıı mUlt cL 
l! ri h"'llr§Undan grc:ırcn Almanların 

, • _ • harp uır.ıllerinl kaydeden beyannt.t dl!.. 
Fransız Alqam 1 eblıgı 1 rin bir intiba. hani c:ı.:ıniııtlr. Gazete. 

Pari.s. 22 (A.A.) - Fran.tız Akpm Tebligl: Jer bunu bir itham olarak tefsir eL 
BugUD, §lm:ılde ve Belı:lltada çarp11malar devam etml§tlr. Cephenin gl'. mektedirler. • • 

ri kalan ktsmrnd:ı kayde değer bir §C!Y olmamı§trr. v els lngılız ve F ranaız 
İngiliz Hava Nezaretinin Tebliği sefirlerile görüştü 

Londra, 22 (A.A.) - "llava i~lerl nezareti tebliğ ediyor,.: Yeis, Avrupıuım \'aziyeU htü<kmda, 
Pazartc~i sabahı, Blenhcfm slstemlndekl tayyare!f'r, C&mbrai ve Arru lngillz ve Fransız setlrlerlyle g6rüt

mmtakalar.mda Al~nn ,ıprblı tanklarına kartı muYattaklyetll t.aarru7- mU,tUr. 
!ar yapmı§lıırdır. Öğleden ao:nra bu tayyareler, Arraı ve Bapaume mmtn- \'aılngton, 22 (A.A.) - Demokrat 
kal&nnda bir takım taarruzlar yapmıglardır. Ay&ndan Peppar, Relıılcumhura, har. 

biye ve bahriye nezaretlerinin tayyn.. 
Pazartesi - Salı gecesi, birçok lnglllz bombardıman tayyaresi Cam.. relerini milttefiklere S3tmıı.k sa.llhlye. 

bray'lc Cateau \'e Salnt Quentln mıntakalannd:ı. dll§manm tabanut mer. tini bahşeden bir takrir tevdi ctmlıı
kc.zlerlne taarruz etmiştir. Alsııe'Un ~mal!ı::dc Nouvlon omıanmda dtl§man tJr. Ayan meclisi, bu takriri tetkik 
kıtaatına kar§ı muvaffaklycUe tetevvtıç eden bir taarnız yapılmıotır. Bu edilmek U1..ere hariciye encümenine 
mrntakada birçok yan:mlar çıkmıotır, vermiştir. 

Senatör Peppcr'!n takrir sureti, bl .. 
taranık meseıeıılnl ortaya koyma.le 
s:ırctlle Amerika cfkAn umuml)ealn1n 
yoklanması ır.ıı.hlyetln1e tdAkk1 TG 

tefsir ı:dilınektedlr. 

Ruzvelt filo kumanda .. 
niyle görüştü 

\'aolngton, 2Z (A.A.) - Ruzvelt, 
filo bn§kumaııdanı ile bazı mUtchaa. 
1J1Bları sa.rayına davet cd:rck .Amerl. 
kanın deniz programı hakkmC!ıı gl!1 
rill;m~tUr. 

\qlngt.on, 22 (A.A.) - lJ busa.n 
ve dyan mect!B.crt rlye en.cUmeıı.. 
teri, Ruzvc t ve bhri r ile BrUJ-
tUkten llOtU'll bir ~n ~ tevdi 
etmişlerdir. Bu W.yihada 000 tayya.. 
rcd n ve lG :ıo p.Jotı.:c.n mürekkep bir 
ha\-a ku\"'liôU vücuda getirilmesi der_ 
pı,, edilmektedir. 

Fransada 
Panik yaratanlar şid
detle cezalandırılacak 

Pari!I, 23 (Hususi) - Fransız hU.. 
kOmctl, asılsız ha"&rler yaparak 
memleket dahilinde panik 3anı.tan \'e 
b.'iyle:e istlyerek veya ıstcınıyerek 

düşmana hizmet ctmi§ olanlann otd.. 
detıe tecziyelerlne karar \'erml§Ur. 

l1 Mayısta Bclçlkada meydana. çı. 
kanlıp tevkif oıunan ~00 Alman ca
susunun lngUtcrc, Bclı;fka ve Fransa 
aleyhine çalt~akta oldukları görUL 
mllşUlr. 

B~ tayyareml:ı: hareket Ualerlııe dönememiotir. ----------------------------
Salı günü İngiliz bombardıman ve avcı tayyareleri Belçika \'e Ş,lmall 

Frunsanın mubareba cephelerinde birçok harekat icra etml~lerdlr. 

Alman Tebliği 
&erlin, 22 (A·A.) - Alman u.mumt karargahı bildlri}'or: 
Almanların kanal sahlU üzerinde açmış oldu.klan gedik, dün Sent 

Pol ve Montröyl-SurmOl'e kadar tevs.i edilmiştir· 
üstende, Dilnkerk, Claaıs, Boulogne ve Dieppe limanlarında.ki 

tesisata. tayyareler tarafından muvaffakıyetli bir taarruz dah:ı ya
pılmıştır. 

Flandre'de Eacaut yakınında dlişınan ricat haltını setretmek için 
anudane bir mukavemet göstermektedir. 

Vale.nııiyen yakınında atıl bir vaziyette kalmış olan dUJMan kı. 
taatma karşı şiddetli muharebeler yapılmaktadır· 

Dilşnıanın Arraa yolu ile Arloia'a cenub ve garbe doğru kendisi
ne bir yol a~mak için girişmiı olduğu teşebbüsler t.ardedllml§tir· 

Arrasııı yakınında Sturka.s ve Junkers teşekkülleri İngilizlerin 
zırhlı kun-ctlerinin taarruzunu akameto uğratmnğa medar olmuş
lardır. 

Bu a}1n ıs inde Zela.nd'da hitama ermie olan muharebede mik
tarları pek dun olan Alman kuvvetleri 1600 Franaızla 13 bin Holan
dah~"I e.~ir etmiılerdir· 

Liyej yakınmda kain Neu!ahateau'daki modern iatihkimlar dllş. 
mü,t.ilr· 12 zabitle 500 nefer eeir edilmiştir. 

Dün tayyarelerimiz düşmanın g«'rilerini ve birçok hava üalerini 
bombardıman ve düşmanın birçok tealsatmı ve tayyarelerini talırib 
etmlı}tir. Conpl<'guc ve Crcil istasyonlarında yangın çıkmıştır· 

Fransa ve Belçika limanlarında bir kruvazörle 11 gemi tabrib 
edilmiştir- Diğer birçok gemiler de baaara uğram1'tır· 

Almanlar, Canaldaki bir Fransız limanına kaqı yapmıJ t-ldJk' 
lan bir tecavü% esnasında dliıttıanm bir muavin kruvazörüni.ı 
'batmnışlardtr. 

Düşman, dün 120 tayyare kaybetmiştir. 
Almanların zayiatı ise 10 t&yyareqcn ibarettir. 

~~~~~~ 
Keyfimizi bozmıyalım 
G azeteaindeki avuç içi kadar 

haritaya bakan, cephe çiz.. 
gilcı-ine, aklı kanılı oklara &Ö.r; 
gezdiren herkes, erkanıharp ve 
kumandan kesiliyor. Hadiaeler, 
bir mektep haline &irdi. Kafalar. 
da örümceklerunit coğrafya bilgi. 
lcri, tozlannı ıilke silke uyanı. 
yorln. ·~ Araı ", §arkın ve garbm 
hafızalarda birleımeaine yardım 
ediyor. 

Ama, biri tehir, öteki ırmak. 
mıı ••• Ne çıkar? •• ikisi de birer 
harita mah, birer coğrafya uzvi. 
yeti değil mi? .• Sağla ı:olu:r., uzalı:. 
la yakının ne ehemmiyeti var!.. 
Çoğumuz neferiz, fakat dağar. 

cıklamnwla birer plan hazinesi, 
birer tabiye akümülatörü ıak!!-· 
yoruz. 

Hükü."ll hüküm üıtüne. .• 
Biri: 
- Eyvah! 
Diyor. Bir ba1ka11: 
- Arbk itin sonu geldi! 
Hükmünü vttiyor. 
Dikkat ediyorum, asıl söz 

hipleri derin derin ıuımaklL 
Dudaklannda hafif bir gülümse. 
yİf, görlcrinde ince ve zeki bir 
ıüzülütlc bizim bu tel&,nnıza ba. 
kıyorlar. 

Fransada, Majino betonlan ö. 
nünde, "Cep" dedikleri ıu toprak 
torbanın derinliği~ ne var? Ne. 
lcr oluyor? Alman ordulan kaç 
kiıi? Franıızların kuvveti ne ka.. 
dar? Silihlann mukayesesini yap. 
mak elimizde mi? Çekili§ bir boz. 
KUn mudur? Y okıa planlı bir 
gerileyiı mi? Almanlar benzin, 
yiyecek, cephane ve takviye kıta. 
lannı nec-eden, ne kadarlık me.a. 
felerden alıyorlar? Bu mesafele
rin öğüttüğü z.aman nedir? 

s:ıaıı cinı; hakkındaki malü. 
matmuza ne dereceye kadar ina. 
na biliriz? 

"Hüküm•• denilen son karan 
Yermek, aoın kafa mühürünü her 
hangi bir yere basmak için, her 

• ıeyden önce bütün bunların zih.. 
lnimizde birer mütearife olmaaı 
lizıtnKelmez mi? 

Topun atılması için birinci f8rl 
baruttur denüılcr. Fakat biz, d:ı
ha f~na fıü'tlar içindeyiz. Çünkü 
olmıyan teYimiz yalnız barut de. 
ğil. Bizzat topun kendisi de yok! 

Artık verilen hükümlerin, altı. 
na sah çekilen kararların kıyım~
tini gelin de siz takdir edin. 

Yann yine küçük bir ajanı ha. 
beri, bütün bu kara ufukla ruh. 
ları, güneşe kavuştUl'acak, gÖ'I'! 

1 !caıı-.z.§m<ılan içinde kalacağız. 
Kabustan ıonra uyanan çarpmtı. 
~ı inıanlar gibi derin derin: 

- Ooohl •• 
Diyecekler. Çok ebe çocuğu ya 

lcör, ya çolak eder, derler. Bere. 
ket versin, bu ebeler,' lohusanın 
yanında değiller. Tehlike yok. 
Sadece dedikodu yapıyorlar. Za. 
l'21ı'J.Dı ela yalmz kendileri çeke. 
cekler. Dokunmıyalım kendileri. 
ne!.. HAKKI SÜHA GEZGiN 
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Ankara haberleri 

illet Meclisinde 
Matbuat Umum müdür
lüğü te§kilat kanunu 

kabul edildi 
Ankara, 22 (Huııust) - B. ll. Mec_ 

11.sl bugün Rdct Canıtezin ba~kanlı.. 
ğmda toplann11ş~ır. Celsenin açılma.. 
smı rotiteakıp yeni seçilen mebuslar
dan Aglh Sırrı Levent (Aydın), Ka
sım Gültekin (Bilecik) ve Nazım 

Hikmet Kuyucak (Zonguldak) ın in_ 
tihap mazbatası tasdik edilmış, bun_ 
lardan Agıut Sırrı Levent lle Nazım 
Kuyucak a.ndlçmlşlerd.r. · 

Meclis 1940 bUtçcsının mU7.akerc_ 
me gelecek Paz:ırtr~I ı;-UnU başJ:ın_ 
masını karar altına alarak nızname
ye geçmiş ve b:ı.zı mıı.ddelerln milza_ 
keresinl takiben başvekA!ctc ba,ıılı 
umum mUdürlUğü teşkiline ve nz!fe_ 
lerine alt kanun l1,>1ha.sı üzerince gö_ 
rll,şUlmUştUr. 

Bu mUnasebetlc Ali Rana Tarhan 
l!ÖZ almış, Baş\·ckA.letln üzerine ala.. 
cağı !~le bu makamın !evkala.de, ya

Bir Japon generali 
diyor ki: 

''Müttefikler 
sonunda muzaffer 

olacaktır ~ , 
Tokyo, 2~ ( A.A.) - :\iehi 

Shinburn ~a1.etcsinfo askeri mu
h~rriri general Oba.şöyle yazı
yor: 

Müttefiklerin kuvveti, her mu
harcbe<le gittik re da ha ziyade 
tebarüz ediyor. Müttefikler so
nunda mu1~-ıffer çıkaca.klardır. 

Muharrir, mütcfik miidafaası
nın açılan gc,niş gedikten dolayı 
hayret izhar etmekte. fak'at AL 
man hücum cüzütamlarınm ken
dileri için vahim bir zaaf teşkil 
eylediğini de ili ve eylemekte
dir. 

General Oba, makalesini şöy_ 
le bitirmektedir: 

Almanların Majino hattının 
şimaline atılmaları ihtimali var
dır. 

ni tahammUl edilmez derecede iş kar_ 
şısmdn kn.lacağmı tebarüz ettirmiş, 
BaşvekA.lee bağlanan mUdUrlllkler 
adedinin çoğalmamasınıı. ehemmiyet ' • 
verllmc>slnl söylemi~tlr. Bisikle tçilerimiz 

Bükreşte 
Bu mUtale:ıyı müteakip kanunun 

maddeleri okunmuş ve tasvip cdiL 
mlşlir. 

Mecllaln bugUnkU toplantısında bL 
rlncl müzakeresi yapılan kanunlar 
ara&mda TUrklye - Fransa, TUrkf
ye - lngiltere icaret ve seyrise!ain, 
klerlng ve tediye Mla~ı:ılarının tas
dlklne alt kanun l~yihalıı.rmm muza_ 
keresi yapılmıştır. 

Mecus Cuma gUnU toplanncaktır. 

Bu sene ınahsu
lümüz fevkalade 
Anknra, 22 (Husu"!) - A\•rupada.. 

ki harp hali dolayıslyle istihsa!Atın 
arttırılması etrn!ında vlltıyetıerce alı_ 
nan tedbirlerin çok iyi netice \'erdi~ 
a!Akad.ar makama gelen haberlerden 
anlaşılmaktadır. Yurdun her tarafın_ 
da bilhassa. Orta ve Garbi Anadoluda
ki mahsullerin çok iyi olduğu bUhsa_ 
lAtm geçen seneden bir misli !azla o_ 
lacağı anlaşılmaktadır. 

Zirar..t VekAleU koordinasyon heye_ 
tlnce verilen tahsisatl.3. yeniden ziraat 
Aleti ı.·e makine mUb:ı.yaasma karar 
venni§Ur. 

Milli Şefin dünkü 
gezintisi 

Ankarn, 22 (Hmıu.,I) - Cumhurre_ 
islmlz lnönU bugUn §Chlrdc bir ge:r.ln
U yaptılar. 

Harü:jy_e Y e.kilimizin 
kordiplomatiğe ziyafeti 

Ankara, 22 (IIUSU!ll) - Evvelki ge_ 
ce Hariciye Vekilimiz tara!mdan kor_ 
c!Jplomatık iiere!lne verilen &uvare 
yarm akşam tekrarlanacaktır. 

Efgan sefaretine: e 
suvare 

Ankara, 22 (Hu5U31) - Efgan kra_ 
Imm doğUm yılı mUnu betiyle z; 
:Mayıs gecesi Efgan 11e!aret1nde bir 
suvare vc>rllecektir. 

8aşvekalet döviz mü
gaadesi vermiyor 

Ank:ım, 22 (Hnsıı&I) - BaşvekA
let ittihaz ettiği bir kararla. fevka!Ade 
ahvnlin devamı' mUdpetlnce hiçbl::
sureUe döviz müsaadesi \'ermiyecek
tir. Bu mUnasebeUe birçok teşebbüs_ 
ler akim kalmı~tır. 

Pazarlıksız satış ka· 
nunu deği§tiriliyor 

Ankara, 22 (Husuı;f) - Ticar+>t 
VekAleU Anknra ve l8tanbuld.a tatbik 
edilmekte olan pazarlıksız satı§ ka_ 
nununun neticeleri hakkında yaptığı 
tetkikatı biU~§. kanunun taclillne 
karar vermi§ti. Bu hususta hazırlan. 
ma.sma ba§lanan proje b!Urilnıek 
üzeredir. 

Kontrplak nizamname
sinde tadilat 

Ankara, :?2 (Hususi) - lktısat Ve_ 
kAletince tanzim ve devlet şClrasınca 
.ı;-örlllerek kabul edilen Ti.irk kontr _ 
pi~ normları hakkındaki nlzamna_ 
menin bazı maddelerinin dcğictirllme_ 
6lııe ve ll inci maddesinin IAğ\·ine 
Vekiller Heyetince karar verilmf§tir 
EzcUmle bundan bOyle ko;ıtrpl~lar 
en az Uç ağaç tabakasından ve en az 
tlç mllinıet.re kalntlığında olacaktır 
Tabakalar elyafı birbirlerine amut ve 
yapqıtınlmış olacaktır. 

Halkevi amatör 
sergisi açıldı 

Ankara, 22 (Huınısf) - Ankara 
Halkevinde tertip edilen birinci ama_ 
tör rc!lm ve !otopaı sc>rgisl bugün 
ı 7,30 da Gumhurlyet Halk Partisi 
umumi kA.t.lbi Doktor Fikri TUzcr ta.. 
ra.tmdan bir nutukla açılmıştır. 

Serginin açılış mera.sımlnde Baç· 
vekil Dr. Re!ik Saydam ile ~Ları! 
Vekili Has:ı.n .Ali YUcrl ve Vekiller 
HeyeUnln diğer flzaları, ve gUz de bir 
davetli kütlesi hazır bulunmakta idi 

F elaketzedelcre 
verilen iane 

An7cara, ~'.e (llıuw~i) - 17-
5-940 .günil a!ı;şam1na kadar 
Kızılay uınurnt merkez.ine yatı. 
nlan şark \"İliıvetleri ı:ehele ia
~ yek\uıu 5.084.655 lirr.yı bul. 
mtıştur, 

Bükreş, 22 (A.A.) - Anado
lu ajansının hususi muhabiri 

·bildiriyor: 
Bisiklet balkanyadma iştirak 

edecek olan Balkan bisiklctc;ile
ri, Bükre~le toplanmıştır. BaL 
kanyad yarın açılıyor. 

Balkanyad'a iı;tirnk edecek 
Türk hevcti ve sporcuları, bu
gün saat 16 da Türk f;ehitleri 
makbercsini ziyaret ederek me
rasimle cclenk koymuşlardır. 
Bu mera.simde Türk kolonisi de 
ha:r.rr bulunmuştur. 

Büyük elçi HamdulJah Suphi 
Tanrıöver saat 18 de Türk kafi
lesine bir çay vermiştir. 

Orman mektebi talebe
leri Uludağda 

Rursa, (llumsf) - Orın:ın mek
tebi ~on sınır t:ılehclcri lathi1'al )ap 
ınak iilcrl' eHelki 11iin l'lııılA~A 
çıkmı~larslır. 1111 t:ılehcler daj::da 
on gün k:ıl:ıcaklar<lır. 

Diğer l:ır:ıft:ın hm·alar ınii~ail 
oldu~ıı takdirde :?:ı ııwyıı; ıoıiinii ıle 
ıııcklelıin ikinci ı;ııııf l:ılchclrri 

ınıı:ıllim C:clal llariliıı lıa,1-aıılı~ı 
:ıllında IRlhikııt ) ;ıpııı:ık ii:r.crc d:ı. 
r:a ~iılereklcrılir. I>i!:cr lıırarıırn 
hıanbul 1ir:ıat nı<'klelıi !\Oll sınır 
talebeleri' de Bıırsııy:ı ~elerck, hu_ 
nıda lı:ır.ı lclkiklcrılc hıılııııdul.:lan 
sonra Karacalıcy harasına geçecek
lerdir. 

Olüm 
İrsiyetin Tesirleri isimli t>ser:in ı;a_ 

hlbi sabık Gördeıı beledlyt> doktoru 
Nihat mUpteh\ olduğu ha,talıktan 
kurtulamıynrnk dün Gureba haRlıı.
haneslnde vefat etmiştir. Cenazesi 
bugUn hastahaneden kaldırılarak aile 
kabrlstnnına defnoıuıincnktır . .Merhu
mun kederli ailesine ve dostlarına ta.. 
7Jyetıerimlzl beyan ederiz. 

VAK l T 
Gazetede çıkan nUtUn yan ve 
resimlerin bukukU' mahfuzdur 

.t\HO.S~ TARIFT.~ I 

lılemleket lılemleket 
lı;lnde dışında 

AJlık 1:1~ !.i., Kr. 
s ııJlık %1i0 4:!.) .. 

8 RJlık 4i.) KZO " 
ı .>,ıtık uoo ı rıoo .. 
Tarlterlen Balkan Birliği için ay_ 

da otuz kuruş dUşUIUr. Poııta birli. 
ğlne gtrmı ı·en yerltre ayda yetml~ 
beşer kuruı,ı zammedilir. 

At.one kaydını l.lldlren ıııektup 
ve tc>lı;nır Ucretinl abone parasıhın 
posta ı·eya hanka ite yollam" t.C· 
relin! idare kendi llz:erlnt alır. 
TürklyPııin hrr J>11l'ita ınrrke1lndt 

\ 'AKJ'f'a Rh0'1l' ~ "Ftlı r. 

Adres dc>gişUrme tıcretl 2:1 l\.r!,1 

11.A !\ () <' H F.Tl. lı:H 1 
Ttcarcc llAnlıırının santim _ u . 

t1rı sondan !Uhııren llAn uy!alı\ 

nnda 40. iç sayfnlıırda M kuru,. 
dördUncU ııaytndıı ı: ikinci ve ıı. 
c;UncUde 2: birincide 4: başlık yanı 
keıımec .. ~ ıtrndır. 

fflyilk; ı;ok d~vıımlı, klişt>ll . 
renkti ıı~:. vercnlerP ıayrı 11yrı tn
dlrmelcr yapılır. KPsml ıt1n•arın 
santim ııatırr 40 kuruştur. 

rırn-ı ~t n•1ın•ıtr ( lmn·an 
litiı;Uk l lA nl:lr • 

Rir defa 30. iki '<'J<'fnsı M. Uç dl'! 
fası 65, dört defası i:I ve on d('fuı 
100 kunı~tur. Oç nylık llAn \'l'ren· 
'erin hlr rte!uı bedn \ ıı.dır. Dört iL 
tırı geçen llAnl:\rm fllr.lıı. ııatırları 
beş kuruştan he•l\p edilir. 

Vnkıt hem ctotnıdan <loı?"nıy11 

i 
kcudl idare yerinde: hem Ankara 
cadde.,lnde Orhanb<'y hnnında ı,.:g_ 
MALEDDIN IP.E!': llıı.n BUro!lu 1 
Pliyle llAn kabul eder. ( Rürnnıın 
trltfonıı: '!Olll!;). 

i n g i 1 i z ·. i s ti h bara t n a;, l ;;;. ~-!~~-P!~-:1ttlbtl_N'fl ...... B ü-tiin -dtin~-·aJI -Kllh-kaha-yla -.. n-: 
. . .... 1 ::SF.~E Tfl ZEVK Kaynağı 

ZI rı n 1 n beyanatı P E K l:ğl:n;e;~ ~:~;~~nbaı 
: ifa 

" Muharebenin neticesi ne olursa 
olsun hezimete uğramıyacağız , , 

Londra, 22 (A .. A.) - lstihbaraı / toç;u ve 1918 martı hadi:;eleri_bu~a 
nazın Duf Kuper radyoda şu be- binaen bu ~fer de aynı akıbetın 
ranatı yapmı~tır: tekerrür edc~e~.i~i ü~it_ edelim. 

"Geçen haftaki musahabemde Fakat, hepımııın dı~ııde ola-
size fena haberlere intizar etmeni- nın en ıyısını yapması ıcap eder . 
zi söylemi~tim. Aynı zamanda bu muharebe .~ıyıla~•n;ı1:a kadar _Y~k
haberleri kıtaatımızın Alman hü _ la~mıştır kı. hep.;nı1:ın bun.a ~ştı -
cumlarına ~österdikleri derecedr raki _lazımdır. ~anı, . hep.ı~ız cic 
cesaret ve metanetle karc;ıfac;mam- askerız ve aske_rlı~ ,·azıfemızı yap
zı bildirmiştim. Ilab~r!c; n;zik ve n:ıalı~·ı1:. A ·~erın ~lk \'a;;fı \"~ . m~· 
a~ırdır. Bunun böyle olmadığını zıyetı ıse ~~ ... arettır . .., Bu ~~Zı) et:.~ 
ıddia etmek faydamdır. Fakat, te- bızd~? ek?ı~ o.1.madıgını SO) leme"" 
!aşa düşmek için ciddi b1r ~hep le muftehırım. 
yoktur. -------- -----

Alman ordusunun küçük grup· Bir çingene· idama 
!arı, yeni bi.r harp tabiye;;i kullan- mahkum oldu 
mak suretile uzun me afe\'e kadar 
nüfuza muvaffak olmuşla~dır. Fa· 
kat, tekrar ediyorum, bunlar kü -
çük ,gruplardır. Elde ellikleri mu
vaffakıyetler bu grupları müthi-: 
bir tehlikeye maruz bulundurmak 
tadır. Onlardan çok daha büyük 
muharebede ne olup bitti~ini an _ 
lamak zor bir ~eydir.' :\1uhare1:-c 
yapılırken bunu anlamak i~ im

Enclld sc>ne lıir ~c>cc yıırısı Kr
merburgaza lı:ıj:!lı Pirinl.'d köyiinii 
soyl(un ıııa-ksııılilc> !ıas:ııı \"C Mrh
nıet, Y:ı5:ır, .\Jıı,ı:ır~y ı yııralıyarnl.: 

Halil aclın<la hiri,ini ele iilıliircıı 
çiıı~rnr.lc-rin ııııılı?.k('Jtlr'i ıliin lıi_ 

rinci :ı~ır crz:ı mııh1'enıc~i tnrArın. 

dan lıitirilnıi5tir. 
)f:ıhkffiıe llıılili iilıliirclii~i1 ıınl:ı-

kanc;ızdır. Harp i~i taraf ku\Tet . ~•lan nc~ulii iiliirn rr1R~ııı:ı. 1'ııyıı, 
!erinin çarpı~tığı ı::eniş bir böl~e ~fehınct, Ahmet. ~iyui ve \lu~t:ıfa_ 
üzerinde oynamaktadır. Bu böhı:c ~· · ıla .( ~~nedrı~ yrdi· SCllCYC ı.:a_ 
den zaman zaman bazan anlac;ı!- ıl;ır rııuhlelır h:ıpı~ ct'1rıfarın:ı çıırp_ 
mıvan bazan da mütenakıs hab~r- mı~tır. . . • . 
l . !' 1 Okunan 1-:ırard:ı J.rııılıs111ın ıılaın 
er ge ıyor. rcr.:ı~ına ç:ırpılılıi!ı :ınl:ıy:ıııııy:ın 

Ehemmiyetli bir noktanın kaza Hr~ııl, ılı~aml:ı k:ırı~ıııR! 
nıldığmr, diğer ehemmiyetli bir "- Mrr:ık etme dört ~ene yediııı. 
noktanın kaybedildiğini, di~er bir ~·ıkıııra,ı;ıörii~iiriir. .. , diye, Jı:ı~ırıynr, 
noktanın i~ el ddiştirdiğini oğrc- ~eviııiyorılıı . 
niyoruz. Bu birçok küçük haber • 
ler hayalimizi es.a~ ~açma daneıc -
rine dayanan ,tı;cniş faraziye1er 
kurmağa temayül ettiriyor. IIa. 
kikatte i~ tamamen trayyün et -
miş üç ,·aka mevcuttur: 

1 - Dü~manın halihazırdald 
hedefi Padökale - pas de Calaic. _ 
limanlarına ,·annaktır. Buradarı 
harbi lmdltere\'C ııakledebilmek 
ümidindedir. -

2 - Dü':-fllanın sadece zayıf mo
tör!ü ,t';rupları büyük meı;afeye i
lerleme,·e Ye hedefleri olan Padö 
kale limanlarına yakla5mağa mu
\'affak olmu~lardır. 

3 - Müttefiklerin orduları mu. 
harebc mcydanınr İŞt::a! etmekte ve 
adet itibari1e Alman ordularına fe\' 
kalade faik bulunmaktadırlar. O 
~uretle ki, mukabil taarruz başla -
dı~ zaman. bu taarruz miithi~ bir 
~ey olacaktır. 

Muharebelerin <leğişcn talii hiç 
bir ~ey dc~ildir. A~ıl olan neticedir. 
Ye ,geçen hafta da söyledifim ~ibi 
bu muharebenin neticesi ne olursa 
ol~un, İngiltere ve Franc;anm ha:p 
te hezimeti o1mayacaktır. Bu, 
mütemadiren tekrar edilen ve da
ima da aynı olarak tezahür eden 
hikayedir. Ani ilerleme, hi.icümun 
beklenmiyen şiddeti hidayette in. 
tizar cdildi~inden çok fazla mu -
,·affakıyetler ve daima 1914 a~uc:;-

BORSA 
- Ankara 22-5-940 -

•--ÇEKLER--
1 Stn lln 

100 Uola r 
100 F r t'. 
ı oo IJ~t 

100 tıı,.lçre F r C'. 
100 Florin 
100 R"~ iıımark 
100 Belga 
ltO Drahmi 
100 Lt-va. -

l 00 Ç~k Kronr . 
100 P «":l't a 
ıoo Zloti 
100 l'f'Tııö 

100 uy 
ıoo Dln" r 
100 l.'l'n 
108 h~ Kr. 
100 Rnblıı! 

Altın 

5.'H 
l6t.G!l 

:?.91;7;) 

11.3850 

0 .997/'i 
1.962~ 

%9.~22:S 

0.6!?i 
3.90 

lli.~i 

ııı .oo:; 

- Esham ve Tahvilat -
Erı;-anl 

193!1 3 5 lkramiy4'11 
SıYaa - F.rrnnım 1 
S n·a• - l:rr.urum ı 
ı, Baııka<ıı 

nnma pe,ın 

1 ~. 10 

19.-
JG.:ıe 

19.58, 

8.90 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 
Aıııkerl Fabrikalar Kmkkale Gurup Müdi.ırlüC-ü Satınalma Komlsyona.ndan : 

43:100 Kilo ırğır Eti Alınaca:C 

. 
-. 
ı 

t 

Tahmin tdılen ~dell (ı,5.225) lira olan (3500 kilo sığır eti A"ker1 Fab 
rikalar Kınkkale ıurup mUdUrlUğU blnuında mlite~ekkll Satına!ma komlıı 

yonuncll 3/6/1940 Puartesi gUnU u~t 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir 
şıırtnamı paruıı: olar.ıı.k koml~yondan verlllr. Taliplerin muvakkat tl'nılna 
olan (1141) lira (8S) kunı~u h~vl tekli: mektuplarını me7.k0r günde ıaa 
15 §e kadar komiıyonıı. vermeltri -ı:• kendllerlnln de 2490 numllralı kanunu 
2. ve 3. maddelerindeki veııalkle mızkrır ,un vı ııaattı komlıyona mUraca 

n 

-
atları. ( 40'4.4 ) 

* * *' 
ı 20 Ton Mn:r.ot Alınacak 

-Tahmin edilen brdell (ll!.936! lira olan 120 ton mR:r.ot Aıkcrt Fal<rika 
!ar Umum J.füdlirlUğti nıerkez 1atınalma komi~yonıınca 27- S- !J40 pazar 
tt>Si ıUnU uat 1<,:lO ıia pazıı.rlıklıı. ihalı edilecektir. Şartnıı.mt> parıu;ı7. ola 
r•k komlsynndan \'erilir. Taliplerin muvakkat temiMt olan ı 1-420) llrn (20 
kuru, n 24PO numaralı kanunun 2 n 3 maddelerindeki yesaikle komisyon 
cu olmadıklarını\ ve bu i~lı ıı.l~k"dar tUccardan oldukların:\ d&lr tıruıt o 
dut nsli .. ul!e nıeı:kCır ıUn n Halt• komiııj·ona mUracaatıarı. ( 4104) 

-. 
1 
. 
-. 

* * * 60 T o n Ye rl i J ,int c-r~ pa nıu~n nlına<'a l.: 

u Tahmin edilen bf'dPll (18.000) lira olan 60 ton Jerli linterıı pıımu~ 

Asker1 Fabrikalar Umum .MUdUrlU~il merkez 1atınalma koml.ııyonunc a 
27- 5 - 040 pazarte11! ~linU ıaat 15 dı pazarlıkla ihale efüecektir. 

t Şartname parasız olnralc koml~yondan Terlllr. Taliplerin muvakka 
teminat olan ( 13l'i0l lirıı. ve 2400 numarA.lı kanunun 2 n 3. maddclerlndPk 
vesaiki• komiııyoncıı olmadıklarına ve bu işle atAkadar lUccarrtan olrlııkla 

rın~ dair Ticıı nt Odası veıı!ka.sile mezkClr gUn vı 1aatte ,komisyon& mUra 

i 

-
-

cıı.atıarı. ( 4105) 

• • • 

-

-
-

-. 

Tahmin edilen bedeli beher tonu 200 lira olan (j;>{) - 1000 
ton çubuk ,·eya tM. halinde ve yüzde doksan dokuz buçuk safi 
yette kükürt aı;kert fabrikalar umum müdürlüğü merkez satm 
alma. komsiyonunea 27-5-94.0 pazartesi günü &aat H de pa 
1.arhkla ihale edilecektir. Muvakkat teminatı 11250 liradır. Şart 
ruımesi on lira mulrabilinde komisyondan verilir. İRteklilerin 2<1 90 
~o. lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki ves:ı.iklc komisyoncu 
olmadıklarına ,.e bu i::;Je alikadar tiictt~rda n oldu.klarmıt dair ti 
e~r~t od.ııltJ \l'Uİka.l arile birlikte mez.klır i\in vı 1.1.atte koniliıyon 
da. bulurunala.n. (4:265) 

• 
1 

Slnpmumda 

G ENÇLER 

1 

SEViŞiYOR 
Mike y Rooney - Lewis Stone - Judy Garlan 

% ncl blll·ilk tllm T.\R'./,Alli ve OGL U Türkç~ 

Fil me ilave olarak: Ankarada Milli Şefin 
zurunda yapılan 19 Mayıs Bayramı hu 

·Suare uat 8,30 d& 2 film hlrden. 
.~;.;.;;.;;.;~~;.;;.:amma~~; 

Is tan bul . 

~ilk tarı 

2.f,300 
52,300 
86,500 
08.000 
26,000 

Tukar 

Kilo 

.. 
Çalı !&sulyeııi. 

AyşekAdın taımlyPıol 

Barbunyıı. fa!tulyeıl. 

Taze kabak. 
Adet Hlyar. 

g40 
1 .. --5-

pa:r.ıı.rtc~i 

ıda yuılı be' kalem ııeb7.enin pu:ı rlıkl& ek~llm•s •' ·oml8>'()· 
ı;ünU 1a11.t H de Toph11.nede tat. Lv. Amirllı:-i Satmalnıa .li uıııt•I 
ılacaktır. Hep!iinin tahmin bedeli li.IH lira 50 kuruıtur. :ıt şt1' 
t sebzenin ilk tt>mln11.tı 884 lira 6 kuruş ~nadolu cihetine aı-0ııı.t· 
eminatı 404 lirıı. 2 kuruştur. Şartnamesı komfsyor.da 1: , ,,(!O) 

nıında y:ıp 

cih.eUne ai 
zenin ilk t 
1ateklilerin 9-ı (.,. kanuni veııikalıııile belli ıalte komisyona gelmeleri, l ' 

* * * d$ıııı• 
Sirkte i Demirkıopıda tamir tdllmekte olan ıaraçhane ıı.nbarıntn u9 

i-5-DiO c llY& Ye b ad"naıııı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek .. lltmeııi 2 )~pl• 

~!in il ua t Il'i.30 da Tophanede Lv. Amirliği satm:ılma kbml.syonund3ru•tıır 
Ke .. i! b<>dl'Ji 350 lira ~1 kuruş kııtt teminatı l'i2 Ura ~i l<U • lıı.caktır. 

n belli ıı~attt> kom isyona "elmeleri. (895) (41911) lsteklileri . . . ~ 

1500 kilo karlar tnhil ~l'mtrli~İ filyah yaJ!Jı köııele alınacaktır. r~ 
tm .. ııi 2f/:i/9i 0 Cuma, j;"Unll 11:1at H,30 da T~phıınede ~· ~rJ• 
Satın11lm11. komiayohunda yapılacaktır. Tahmın bedeli 36 

!ıkla ekı;iJ 

~mirliği 

nah 5~ 0 llradrr. tsteklilerin ~111 saatte komi11yona geımeltri:) katı temi 

On bi 
' (891! r114" ~t· 

• rltll'' 

mP~l 24/5 
n kilo kadar kunduralık •arı vaktte alınacaktır. Pazarlıklll ın1rll~ 
/9-40 cuma ,unu M"t H dr Tophanede ı~tanbul Levuırn J. tıl': 
komiıyonun•fa yapılııcııktır. Tahmin bedeli yirmi 11ckl.ı blll ı.e i 

katı teminatı dört bin iki yUı: yetml~ beş liradır. lstekJi1erill
1 

ı:::atınalmıı. 

yfiz llrıı, 
ml~yona gelmeleri. (892) <'°'' 1aatte ko 

* "' * r· 
On 

lıkla eks 
beş bin metre kışlık elbiselik kumaş alınacaktır. rıı~e 
iltmesi 25/5/ 910 cumartesi günü.saat 11 de Tophll;~}l· 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır.~ 1ıf~ t~t. Lv. 

min bed eli kırk dört bin iki yüz elli lira kati teminatı 6631 tte 
ştur. Evsafı komisyonda görülür. 1steklilerin belli E~ 
na gelmeleri. (900) (1.275) 

50 kuru 
komisyo 

270 
* * >:( ı:silt-

. çift kadar lastık çızmc alınacaktır. Pazarlıkla c ıl· 
mc::ıi 2"' 5-5--940 cumartesi günü saat 11,:10 da Tophanede.1111,tı 

satın alma koınisyonu~da . yapılal·a~·tı·:· .. Kati te111~219 
25 kuruı:ıtur. Nümunesı komısyonda gorulur. (904) 

amirliği 

263 lira 

277 
~ . ~ ~ 

la eksilt 
2 kilo Avrupa malı penç:clik köEele alınacaktır. ParP ıi· 
mesi 24-5-.940 cuma günü saat 14,45 te Toph~ncd~c'i 
satın alma komi~yonunda yapılaca1:tır. Tahmın . eıı· 

a kati temin'atı 935 lira 55 kuruştur. lsteklilerin bCııı 
misyona gelmel{'rİ. (906) (4281) 

amirliği 

. 6237 lir 
atte ko 

Çift 
-

5 000 Yemeni. 
000 Çizme. 1 

• • • 

119 9 A . tipi kunaura. 

Yuk 
. "nU es: 

arıda yaz.ılı Ayakkabılar 27- 5-~40 pa,.;arte.si gu ııfl• 

at 13,30 da Tophanede l st. L\". amirliği satın alma komi.syontııf· 
rlıkla alınacaktır. K1tti teminatı 4229 li r a 25 kUrtl~iS
leri komi!::yondn görülür. t~tekliler~n belli saatte kO 
lmeleri. (99) (427G) 

da paza 
~ümunc 

yona ge 

• 

2 l\ 
2 
2 
2 
2 
50 
10 
10 

13. 3X25X3 :4 

' 
2.5X25X3:1 

,. 2X25X3:1: 

' 
, 5X8X~:-4: 

' 
;. 8X8X3:4 

•••• • 

adet 3 m ilim ~ş.Jınlıkta kontrplak. 

" 4 " ,, 
" " 5 ,, I• 

50 kilo çivi. 

Yu 
940 

27-s-
paz.:ute. 

karrda ya1:11ı 9 kalem amtnlaj malzem~si ınıtı 
L - . ı··· satın a si glinü ı.ıaı::t 1G de Tophanede v. amır ıgı . 20 ı.;ıı· 

komisyo nunda patarlıkla alınara ktır. 1steklilerin 91. Jıra? 4211 
leminatlarile belli saatte komisyona gelmelerı.J90 .. J ruş kati 

2 
2 
2 

1 
:810 
50 

5 

' 

M3. 
M3. 
M3. 

... * • 
0,02. 5XO. 18:0. 25 X3 :4. tahta. 
0,02XO. 18:0, 25X 3:1 ,. 
0,1 ,5XO, 18 :O, 253 :4 ,, 

:\13. 0,2,5XO, 05X3:4 kuşaklık . 
kilo çivi 

yumuşak tel. 
,, damga kurşunu. 

, 

Yu 
. . 2· ~~940 pa· 

karıda yazılı 7 kalem amb:ılaj ma1:r.erı:fl'~~. , __ , ıma. ı.co· 
:r.arte~i günü ı::.aııt 15.30 da Tophanede Lv. amırhgı ~tm a 

61 
urs 

ndı:ı. pa?.arlıkltt !!atm alınacaktır. Katı temınat1ı . 
• 

mi:..yonu 
12 kuru 1 . . . . . gelme erı. 

ştur. stcklılerın be Ilı saatte komıs~ ona ,
2 

.. 
8

) 
<903) c~ 1 

• • • . 
Ade 
11. 6 No. mıh. 

23~. 

t 
000 
000 ,. •t . r-S.-9~0 par-ar· karıda No. ları Yl" m~ktarı ya~l ı mı.h .• ~ tın alın& kO' Yu 

tesi giiıı ü eıaat 14.30 da. Tophanede L\•. imırlı.21 ~ 
14

7 litS 

unda paT-ıırlıkb ~atm almacak~ı~: .~atı t.emı~~) 
uruştur. Nümune.si komi~~a gorulur. (~) · 

misyon 
:54 k . 
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______ o_e_n_iz ___ L_e_v_az_ı.m ____ s_a_tı_n_a_ım __ a __ K_o_m_i_s_y_o_n_u __ ıı_a_n_ıa_r_ı _____ ı 
Miktarı cin.si Tahmin bedeli Teminatı Eksiltme günü ve saati 

~kilo Beynz vazalin 3125.- lira 468.75 kati 3/ 6 / 940 pazartesi 14 le 
55 kalem mu:htelif cins mal zeme 12844.50 ,, 936.34 ilk 3/ 6/ 940 •• 14,30 da 

1000 kilo boyaz gırcaJa ) 
600 

" 
katranlı grrcala ) 6730.-

" 
1009.50 kati 3/ 6/ 940 ,, 15 de 

600 " ıspavlo ) 
5000 metre şali 3500.- ,, 525.- kati 3/ 6/ 940 ,, 15,30 da 
420 kilo sünger 5040.- ,, 756.- kati 3/ 6/ 940 

" 
16 da 

l - Yukar.ıdo.. cins, miktar ve teminatları ile eksiltme gün Ieri vazılı beş kalcnı malzeme
nin hizalarında gdster.l~n saat !erde pazarlıkla eksiltmesi yapı lacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Kaszmpaşada bulunan deniz leva 
zmı satın alma komisyonundan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlik tc mezkOr komisyona müracaat. 
Ja.rı. (4225) 

* * * 1 - Tahmin eı.lilen bedeli (10.800) lira olan (3000) mette 
erat kaputluk şayak kuma.şmm 29/Mayıs/940 Ç&I'flamba. günü 
saat 11 de kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (810) lira olup şartnamesi her gün komis. 
yondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarüatı dahilinde tan. 
%im edecel:leri kapalı teklif mektuplrnu en geç belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
bqkanlığına mnkbuz mukabilinde vermeleri. (3968) 

* * * 

Zayi 

Cl 

lP 

Fatih tcraamdan: 
938/9il 
Fatma Girişe borcundan dolayı re. 

hlnll olup icramacıı. ıatılmasma kar:ır 
verilen bir adet 60 Ura kıymeUndo 

baskül ve 200 lira kıymetinde bir adet 
A. E, C. markalı 3333953 numaralı Uç 
beygir kuvvetinde motör mıı kayı, fl;ı 
ve destre mıı.kinP.sinin 6/ 61940 tarihi. 
ne tcsadü! eden Per;ıembe gUnU saat 
11 de Sultanahmet t:oıhakpaşa Çatla. 
dıkapı caddesinde 7 numaralı depoda 
birinci arttırması ve kıymeti muham. 
minesini bulmadığı takdirde ikinci 
arttmnası 7/6/ 9•0 tarihine tesadil! 
eden Cuma gili:ıU aym saatte ve aynı 
yerde satıla.cağından taliplilerin ma
h:ı.lll mezkQrda memurine müracaat. 
lrı llA.n olunur. (32410> 

ble~ 
erl>eıı ı:ııll'' 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kı.dıO ııtlll 11 ıı:ıllJ 
zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesa~:n )·tı~ 0, 
bel ağrısını, sık sık idrar rozmak ve boznr.-1<ııınııır 

hallerini giderir. Bol idrar temin eder. tdrard~ıır· ırır· 
mesanede taşlnrın tcşckkUIUne nıAnl 0 arlltşt 

DİKKAT: HELl\IOBW ldrnrınm temizllyerek Dl 
Sıhhat VekAletinln ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

1 - Tahmin edilen bedeli (20600) lira. olan muhtelif ebatta 
cem'an 51500 ldlo yumu§ak (ielik saç ve dövme çubuk demir 25/ 
Mayıs/940 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11 de pa
zarlıkla alınacaktır. 

TDrkiye Cumhuriyet M•rk~z Bankası 18 I 5 I 1940 
PAS l F 

2 - Kati teminatı 3090 lira. olup şartnamesi her gün komis
yond:ı.n p:ı.rasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir. 
likte belli giln ve saatte Kasımpaşada. bulunan komisyona müra. 
ea.atlan. ( 4224) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetinden: 

l - Ko.pıılı zıı.rf usullle (Yüz yirmi bin) litre benzin alınııcaktrr. 
% - Şartnıuncsı t.reclls daire müdürlüğünden bedelsiz ol:ırak ıılınabfllr. 
3 - El:mllme 3 Hazlran 1940 Pazartesi gtınU snat 15 te BDyük Millet 

Jıı!ecl.L!t tc!are Amirleri Heyeti odn.sında icra kılmncaktır. 
' - Muvakkat teminat miktarı (Bin lld yUz altmııJ iki) liradır. 
'5 - Kapalı zartlnrm lh3le günü saat on dl5rdc kadar idare heyetine mak. 

buz mukabilinde tevdl edilmesi lAzımdrr. 
8 - Tııllplor 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yıızılı \•csL 

kalan birlikte gctlreccklerdlr. ( 2354) ( •093) 

VA K I T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmışlıt 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler nam1n1' dizği i~leri alır. 

........... lliim!laı .. Em.i!S11m11Eimr:I~ .. 

IAHJBI: AS/ı:J US Umum Neşriyntı idare eden: 
J3alıldığı yer: V AKIT Matbaası Refik Ahmet Scvengil 

AK T t F 
K03a: 

Altm: Saft Klogram 11 121 sıG 
Banknot , , • • 
Ufaklık , • , 1 , , 

Dahı1deki Muhabirler: 
Altın: Sa.fi Kiloımı.m 
Türk Lirası . . , • , 

Hariçteki Mulıabirler: 
Altm: Sa.ft Kilogram 7 339 soa 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • • 
Diı{er dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri . • • 

n azine tahviDtı:ri: 
Deruhte edilen ~vrakl ıak. 
diye kar~ılığı , . • 
Kanunun 15 - 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafmda.n 
vaki tediyat • • • 

Snıedat cüzdanı: 
rıcart senetler . • • • 

ll:8ham ve fnhvtl8t ctrzdmH: 

{ 
Deruhte edilen evrakı nak. 

A divenin karşılığı esham ve 
tahvillt itibarf kıymetle 

B Serbest esham ve tahvilat: 
A uan.,lar: 

Hazineye kısa vadeli avana 
altm ve döviz fiurine • • 
Tahvilat üzerine , • • 
Hısscdarlar . • , • , , 
Muhtelü • . . a • , ~ • 

~ 

Lira 

100.881.769,22 
8. 799.020,00 

111.539.422,74 1.858.633,52 

423.050.39 423.050,39 

10.324.020,67 

60.489,88 

28.605.423,38 38.989.933,93 

158.748.563,00 

18.879.576,00 139.868.987,00 

244.075.840,65 244.075.840,65 

47.964.584,36 
8.395.970,86 56.360.555,22 

10.406.000,00 
12.882.18 

7.848.773.40 18.267 .• 655,58 
4.500.000,00 

23.067.693,88 
• 

Y~k"tln 637.093.139,39 . . .. 
1 Tem.mum 1938 tarihmden ıtıba:ren: 

Serma ve • • • • • 
Thtivat akre.!i: \ 

6.188.666,15 666 ıs Adt ve fevka!Me 
... 12.ısS· , I • • • 

Hususi • • • • • • 6.000.000,00 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 158. 748.563,00 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafmda.n vaki 

1 
18.879.576,00 tediyat . • • 

Deruhte edilen evrakJ nak. 
diye baldvesi . . . . • 139.868.987,00 
Karşılığı tamamen &ltm olarak 

17 .000.000,00 g(lı~ il!veten tedavUle var.edilen • 
Reeskont mukabiH illvten t&- 323.sGS-
da. vazed. • . • • • 1s1.ooo.ooo,oo 

MEVDUAT ~ 7 .,,,,. 
Tiirk lirası 52.714.471,71 130.838-
Altın S. Klg. l'i:> !~1 na::> 78.124167,90 
Döm taahhüdah: 
Altına tahvili kabil dövizler 3.546,49 36-(141-1/ı Diğer dövizler ve a.lacakh K.lf. 

35.944.263,0!, rin~ bakiyeleri • • • • • ı19J49. 
~uhtelif -·-·-· 1 1 • • 

:rektin ~ 
lakonto haddi % 4. Altm ~rlne '% 3 

~ır 

~e 
1 


