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Fransız donanma
sının imhası 

c IJa~ıara/ ı ı melde) 
Fransız zırhlısı nrdı. Bu harp ıe
mlsi faal hareklta iştirak etmek için 
derhal istimale .kabiliyeUI dunya. 
nın en modern \'e en ku·n etlı zırh. 
lılarından biri idi. 

Çörcll tarnfındau A mm kama
rasında bildirilen karara tevfikan 
lıu zırhlının aleyhimize kullanıla • 
hilecck bir halde düşman eline düş
memesi için tedbirler alınması ik. 
lıza ediyordu. Binaenaleyh Oran'da. 
ki Fr:ınsız kumandanına yapılan 
teklirlere benzer üc şart koşulmak 
'Jzere Dakar'a bir bahri kuHel gön. 
ıierildi. 

7 temmuzda, kendisine bu nzife 
ıc,di edilen amiral şartları şahsan 
lılldirmek üzere yüksek rütbeli za
lııllerinden blrlni tayyare ıle gon
lerdi. Dakar limanına gelince, 

J ransız makamatı tayyare limana 
~aklaştığı takdirde üzerine ateş e_ 
ılileeeğini bildirdiler. Ancak bir 
ınfiddet sonradır ki, Fransızlar teb. 
Jilabn işaretle nrilmesfne muvafa. 
kat ettiler. Oran'da teklif elliğimiz 
ıartlar hakkında ı:ransız hüküme
tinin yaptığı beyanat:ı nazaran Da-
1.ar'daJd 'Fransız amirallijlne yapı. 
ian teklifieri tekrarlamaklılımız JA. 
7.ıın gelecek zannındaydım. İngiliz 
hükflmeti 4 şık teklif ediyordu: 

1 - Mürettebatın derhal nlanla. 
rına Te harp bitince de gemilerin 
Fransaya iadeleri taahhlldü ile, 
Fransız ıemilerinin mahdut müret
tebatla n ... ahafua altında bir İn
IJiliz limanına hareket etmeleri. 

2 - Gemiler ruabdut mürettebat. 
la Anlll adalan limanlarından biri 
ne •itmek ve orada aillhtan tecrit 
belkl .de Amerikaya emanet edil _ 
meleri. 

3 - Gemilerin 12 aaat zarfında 
Dabr'da allllıtan tecrit edilmele
ri. 

4 - :VerUecek Jpnt ftaa.ca maka.· 
matı taratsDdaD aJınddrten blrbç 
eaat .ama padlel1D batlrdmalan. 

Ba lldllldet mımda 'IMllU!Ulll)'et 
\erici Jdg bir cevap •hn•madt Bu· 
nunıa beraber !ııcU1s amlralı kuvvet 
i.!Umall ~ kendlllD• belıfe· 
tfe:ı talfmatm 1ntazı:m geefkUrenk 
bekledi. Nihayet, Frama m•hm!an., 
nm, İngiliz teklltlerlnln h1ç blriD1 ka· 
uı etmek niyetinde oJmadılrtan barta 
ır surette •nlapJmoa 8 -r,mmua &11· 

ı nUn ilk tJa&tlerblde,, .A.mtral ele elim 
·azlfcslnl 1fa etmekten bqka bir ıey 
apamazdr. 
Rifli,yoya karp hücumun Jki natic:c

ııı oldu. Kumandan Briatov'ua ldanlıl 
ltmda denizaltı bombalarSle doldu_ 

rutınuı bir motorbot Umana g&ıderll· 
dl. JJQytlk bir c:t1retJe motorbot mQda
faa bar&jmı yararak Rt~un 1aDJ 
ba§ID& yaklqtı. DeD1zaltı bombalan, 

Umen1 Te pwnuıert tahrip etmek 
I~ RifllYODım arka kıamma abJdL 
Bombaları atar atmaz motorbot sQr. 

aue ayrıldı. Fakat daha limandan ay. 
nlmadan motanı bozularak bir mQd
det hareket.13 Jraldı. Tam ke,tedlldlk· 
leri aırada mllrettebat motoru f§let· 
mete ve llmanda bulunan Te takip e. 
denlerin takıldıklan mUdafaa atıarm· 
dan kurtuım.ata muvaffak oldular. 

lleclJ.sıı bafmle beralıer lıa 11.are
kctiıı ifumda ~ mallaret n 
kahramanlJtı htırmeUe yadedecetm
deıa emiıılm. 

.B6yle bir harekete teıebbüa eden. 
terin her an ı:nahvolıı:ıak telıllkui 
karpmd& bulwıduklarma. meclilılD 
kanaat pUrdfltnl zannediyorum. • 
u.s hUcum deDb tayyarelerine bo'a
kıldı. Hava lıtıewnu motorbotun h1l
cumundan .eonra yapıldı. Ta7Yare1er 
bir kısmı Rl§llyoya laabet eden tor_ 
pDlerlle mc.u• neticeler aldılar. Tay· 
yarelerimialn ht1cumuna ,ahlt oıaıa n 
heııQz limanda bulunan motorbottan, 
zırhlıda blr iDfUa.k olcSutu ve mQte&
klbeıı de blr dumanın ytlkaldllt r:ö· 
rWdU. BIWıare hareket mah•JUne gL 
den keılf tayyarelerimiz, RifUJODUD 
ııancal& yattıtmı gerillnüı de IU)'a 
battıtmı kaydetm.s,ıerdir. 

GemJnJn et.ratmdakf auyu, Jat ta· 
b&kaaı örtmQftil. Tayyare dall topJa. 
rmm JlddeUt ale§lne ratmen ta;na
releri.m1zln hepai salimen Qalertne 
dönmtlflerdlr. 

Harekete iştirak edeıı zabit ve 
askerlerin gösterdikleri iaabet ve 
cesareti. hilrmetle yadetmek iste
rim. Eminim ki meclis de aynı fi. 
.kirdcdir. Yapmak mecburiyetin
de kaldıiumz lıareketin acıklı ne
ticesini me<.lis tüdir eder. 

Mütareke imza edildiği zaman, 
mevcut ıerait altıncla Fransanın 
safft harp te!!kil edebilecek 8 aaf. 
fı harp gc.'Tli:ıi vı:rdı. Bunlarm 
iıçü Brctany ve Glrbet sınıfından 
idiler. Y.e §imdi kontrolümüz al
tına gcçmiıleroir. Diğer birisi ba
tırıhruı ve diğeri de büyük hasa· 
ra uğratılarak istimal edilemez 
hale ııetirilmiştir. Modem iki zırh 
lıdan biri ise Oranda aahile vu
rarak, tayet daimi değil i9e. uzun 
zaman için kullanılamaz hale gel
miş, diğeri de, başvekil mcciise 
bildirdiği &ibi kaçmaya muvafAk 
bir müddet hueıketaiz bırakacak 
bir torpil ralmesini aldıktan eocı
ra Tulona vardığı tahmin edil
mektedir. 

Şimdi Richelicu'nün ilk tipi O· 

T aymis gazetesine 8.Öre : 
., ~ --- - ~ --

Fransa bir · ziraat 
memleketi oluyor 

Avrupanm endüstriyel devleti olacak Almanyaya 
İptidai madde yetiştirecek 

l.ondra, 9 (A.11.) - Ta~mls g:ı. uncu ıısır lmlidarlıncn, cndüsliriyel 
zelcsi, diktatörlerin tesiri altında olnııyan milstemlekeleri ,.e deniz 
halen faşizme doğru dönen Fransız .ışırı memleketleri ıptid:ıl madde 
siyasetinin bu yeni ,-eçlıesini bahis membaı ,.c o.rnı zamanda piyasası 
me,·zuu ederek diyor ki: olar:ık istimal etmek <ıuretile dün. 

Hillerin Fransa hakkındaki ni· ~·nnın endüstri iı.tihsal merkeıi ~a
yellerl bahsinde pek az şey fıeşre- ziyctinde hulunmu~ olma~ınıı rf3 • 
dildi. Fakat Petcn kabinesi azasın. yanmaktadır. 

dan birisi bu hu. usta bir irşada hu. Almanların hiilya ı, Almanların 
lundu. Filhakika iş nazırı Pomare- ı;ördbğü tarzda bu lngiliı muvafra
nln bildirdiğine göre, yeni Fransa kıyetinl taklit etmektir. Almanya, 
müfrit endüstriyaliımini terkede - Avrupa kıtasının merkezinde a.~ke. 
cek ,.e yeniden bir ziraat ntemleke- ri \'e encliislriyel hii} iik de,·lel ola. 
ti olacaktır. Bu, Almanyanın son cakıır. Avrupanın geri kalan kı mı 
seneler zarfında, ekonomik tazyiki i e, Almanyayı doyuracak miistem
ile Balkanlara kabul ellirmek bte. leke arazisini teşkil edecek Te aynı 
diği siyasettir. Almanya, huııün Ilo- znmanrla Alman endii iri imıılnlına 
l:ındoya ,.e Danimarkaya da aynı satı!'; piya~ası olaraktır. Anupıınm 

siyaseti zorla kabul ettirmek isle· bu kısmına, Almanya ile rek:ılıel e. 
mektedir. deeek mahiyette endüstrileıme mü. 

Tarihin Almanlarca tefsirine gö- ~na desi verllmlyecektlr. 
re, lngilterenin sah·eti, bütün 19 

Antalya 
Bir ıu şehri haline 

getirilecek 
Antalya, 9 (A.A.) - Vali Ha

tim İpn'ın riya.etinde daire 
müdürlerinin Parti Halkevi Bele
diye reisi ve bütün münevverle
rin iftirakiyle büyük bir toplantı 
yapılarak huırlanmıt olan ıtad
yom ile fdırin denize nazır yerin
de yapılacak büyük bahçenin ve 
Cumhuriyet meydanının pllnlan 
tetkik edilmittir. Yine bu tolantı
da asfalt •e parke yapılmasına, 
umumi yolların baıtanbap. ağaç
Janmuma, bir kısım caddelerden 
çaflayanlar yapmak suretiyle ıu
lar geçirilmesine karar verilmiı
tir. Şehrin bu imar itleri için ilk 
hamlede yarım milyon lira 11rfe
dilecektir. Antalya bu ıuretle kı
sa bir samanda kqhk !bir istira
hat 'ft su ıehri1Wine ııetirilecek
tir. 

Futbol Grup 
birincilikleri 

Ankara. 9 ( A.A.) - Beden terbi. 
yesi genel direktörlüğünden lıildi_ 
rilmlıtir: 
BıJlamış olan grup birincılilde. 

rine bu harta cumartesi, pazar ,.e 
pazartesi günleri de\·am olunmuş
tur. Cumartesi )'apılan musab:ıka
larda Mersin Urfayı 7-0, Dlyarba_ 
kır Mardinl 2-1, pazar günkü kar. 
şılaşınndıı l\lalııty:ı Hatayı 2-0, .\. 
dana Çankırıyı 6-0, pazartesi aün
Jcii mfisabakalarda da Mersin Di
yarbakırı G-0, Mala!~ a Adanayı 

3-1 yendiler. , 
Final müsabakası Mersin 'c Ma. 

latya arasında çarşamba günü ya.. 
pılacaktır. 

lan bir ''Jean Bart" kalmıttır· 
Fakat bunun da iı1şasm.ın bitme
li birkaç aya mütevakkıftır. 

Bu kuvvetli modern filonun 
dü§mana geçmesi kuvvet müvaze
nesini davamız için hesap edile
mez: neticelerle değiıtireceğine 
iıaret eylemeye lüzum görmüyo
rum. 

Aldı&ımız tedbirler sayesinde 
timdi bu büyük endiıe zail olmut
tur. 

Bu son harekitı tekmil ettiren 
aynı zamanda düpnan kaf11sın
dan ceman 600 bin kifilik asker 
ve muhacmn tahliyesini tamam· 
layan d~ erkim harbiyesine 
tetekkilr etmckliğime meclisin 
mliaade ~euğini zannederim. 
Bu hareket kaydetmek istemedi
ğimiz deniz kudretimizi yükselt
mektedir. Bu adanın denizden ia
tillaına ve İngiltereye ayak bu
mek cUretinde bulunacak kaçak
çıların tekrar firarlanna mani ol
mak niyetindeyiz • 
Bil~ birçok suallere cevap 

veren Ale:ıı:sander demittir ki: 
- Fransız maJrımtamun kon

trolü altında birkaç kruvazör da
ha olduğuna ve her halde onlara 
nezaret etmek liıımgeldiğine hiç 
tüphcm yoktur. Bayle bir hare
ketin bir zaruret halini almasın· 
dan kalbinin en derin kö!CSin -
den teessür duymayan bir tek 
hwnmıet azası, bir tek zabit ve 
İngiliz donanmasmın bir tek bah
riyelisi yoktur. Hatti, if ta ede
bilirim ki. bu hareldtı ifa etmeye 
memur edilen İngiliz kumandanı 
hareket bittikten sonra Fransız 
amirallığın& haber yolhyarak böy 
le acskh bir vazifeyi yapmak mec
buriyetinde kaldığından dolayı 
phst teeuilrlerini ve zayiat ol
madığt ümidinde bulunduğunu 
bildirmi§tir. 

l Ticaret Vekilinin 
hitabesı 

( llaıturu/l 1 incide) 
5lokunun 5-6 bin tona indirilme. 
si mllmkiın olacaktır. 14000 bal)'& 
pamuk stokunun satılması da J;o _ 
laydır. lthalit eşyasına mukabil dış 
memleketler bizden pamuk. zeytin. 
yağı isliyorJar. Romanya, Alman -
ya, Macaristan, Butıarfstan, ltalya 
da pamuk istediler. Binaenale)·h 
stoklanrnııın 5ahlma ı lffic ol111ıya
caktır. Dahili istihlaki sıkıntıya 

sokmamak ıartile 7-8 bin ton ze)". 
Unyafı satıblleceıtz. 

Harp devam etsin, sulh olsun her 
iki şekilde de ihracat mah!lulleriml. 
zln fiyatları yükselecektir. Avrupa. 
da bir çok. milletler mahrumiyet 
içindedir. Buna mukabil bizde bol
luk vardır. Buğda)' mahsulümüz be
retetlidlr. Bu#day mahsulü hu se. 
ne '\'unanistand:ı ) üzde 30 nisbe _ 
linde noksandır. F:ızla buğdaylnrı. 
mızı yalnız Yunenlstana satablle • 
ceğiz. Ozüm rekoltemiz bu sene az
dır. lHHün mah<1ullerlmlzln s3lılm&_ 
ması endfı;csi asla ,·arit değildir. Bü. 
tün mesele saltıfımız mallara kar. 
ıı ne alacaJtımızdır. Yeni ,,ı mah
suHirnüz l'lerbest dövizle ihraç edi
lecektir. Türk paruı dünyada A. 
merikan dolarınrlnn sonra en sait. 
lam para olmnk istidadındadır. 
Tiirkh c imparatorluğun m:ızldeki 
seyyietı olmasa3·dı bütün dilnya 
için bugün bir knianç merkezi ol:ı. 
hilirıli .. , 

Yeki! şerefine bugıin iki zi)aret 
verildi. Nazmi Topçuollu yarın A)~ 
clına ıddecektir. 

Mareşal Peten 
diktatör oluyor 

( Huıturult 1 lnciıte J 
\'al'in verdiği teklifi tas7ip etmiş. 
tir. Bu toplantıda il. Laval, sorula. 
cak ımallere ve ileri aürülecek mü· 
llbaıalara ce,·ap verecektir. 

Niba~·et, olen! rey ile ve üç rel e 
karşı :.93 rey ile a~a#ıdıtki L::ırur 
alınmıştır: 

")lebusan meclisi, kanunu e~asi
nin l:ıdll edilmesi liizıru geldiğini 
beyan eder.,, 

Ale:t·hte rey vermiş olan fıç kişi 
tıı zevatıır: Marn mebusu radikal 
Margen, Uaz mebusu sosyalist BI. 
1·onrli, Hol Vi:ren mebusu sosyalist 
Ro,. 

cıeaevre. 9 (A.A.) - Vıfl resınt 
meııblllarmdan alman haberlere ~öre, 
Kanunu EAshıln tadili hakkındaki 
proje, mebuan ıneclialne ve mmı 
uambleye bqvekll muaviııi Pfyer 
Lavaı tarafmdan takdim edilecektir. 

:HUll uambleye tevdi olunac&k pro-o 
je, tek maddelldir ve qafıdald eeldL 
dedir: 

:HUll asamble, marepl Pelen'in o
tortteat aıtmda cumhuriyet htıkame
tlne, mareplin fmzuı ile Fra.muı 

devlettnln yeut kanwnı eaaalalDl bir 
veya blr ilaç vesika hallJlde 11epr ve 
llAD etmek için tam ıalAhlyeUert ita 
eder. Bu kanunu esası, if hukukunu, 
allenin ve vatanın haklarmı .-,nnU 
edecekUr. Bu kanwıu ıasl, kendi.il· 
nin hllkllmlerfne göre kurulacak 
aaambleler taratmdan tuvip edile. 
cekUr. 

lngtlterecJeld Fraamz 

Sefaıethaaeelndeıkt ftelkalar 

Londra, 9 ( A.A.) - Fraıwz bUyUk 
elçllllt memurlan, hareket hakkında 
muu.mmen bir plt.n olmamakla bera· 
ber, huırlıklannı yapmaktadJrlar. 
BusUıa bllyUk elçllllr: evrakı ile meı· 
IU1 Olu.ıımUfbır. Evrakm eD mUbJm• 
lerl Te en ctzıUerl Fruı.saya SIStllrfl. 
lecekUr. Dlğerlerl bugUn ya.kılmqtır. 
~ bUyUk elçilik binumm baca· 
anıdan ke.it kara dumanlar yilbel
mlfUr. Sabahtanberl, bUyUlc elçUlJt 

ı Almanyanın tayyare !Parti Meclis Grupu 

zayiatı 2500 Ü buldu A-~~.~(!~~ıa~~:.l'r.r· 
Lon<lra, !! ( .4 .. 4.) - Ta} mis g;Jzc. 

lesinin ,\lmnn h:ı·.':ı ku\\etlerinin 
bugüne kndar uğradı#ı ağır za;) ıaı. 
tan 1.Jahseden ha' acılık muharriri 
}nzıyor: T.onılrnda tutul;ın resmi ili· 
latistiklcr hnrbin hida}clindcnberı 

\lmnn~ anm llü~ uk Brltnn~ a~ a kıır
sı 2500 tıtyyare kaybeıılglni gös. 
lerrneklecl ir. Bu la)) arclcrin ekse. 
rlsi lngiltcrede, Frnnsarta 'e :\or. 
\'eçle t ngili z han kun etlel'İ tara· 
Cından dilşUrQlıııüşlilr. Fakot yc
küııda deniz ham dari lınloryalııri. 
le gemi topl:ırı ve hiın:ıre bnlon_ 

ları tararıııdaıı tahriJl edilen ı.ıy~·:ı. tisi B. M. M. Grupu bugün (9- •• 
rtler de rlahil<lır. 1940) saat 15 de Reis Vekili S y· 

Muharrir "bu ıııülhiş hir ı :ık:ım

dır,. diyor. 
tt.at;rıuılarm Garp Cepbeelndekl 

Zu;,-latı 

ita/yada bir nıuhal, !I (A.A.J -
ltalran ordulıırı umumi karargahı 
garhi Alp cephe i lıarekıilı esnasın_ 
da ölen ii1 kışinln isimleri Ye ~:ır_ 
ki İlalynn Arrfkasında ölen 43 ki. 
tinin isimlerini ihtiva eden hir lls· 
le ııeşrelmeklcdir. Yaralıların oıle
di 2.982 yi, ka;)·ıpların adedi 315 i 
bulmaktadır. 

han Hilmi Uran'ın riya~ tin·~ 
toplandı. 

Ruznamede hazineden vaktiyle 
em?ak tcferruğ etmiı ola llar bc:-r· 
cunun daha bir müd•let tecili lrnk
kındaki komisyon raporu ile ?.1.ı· 
arif Vekilinden orta tahsil iır.tı· 
hanlarından bu şene alınan neti· 
celerin izahını iateyen bir s-.:al 
ta.friri vardır. 

Macaristan Romanyadaki top
raklarını almak azminde 

Milli emlak kornisyonu raporu 
mUnaka§a edilerek kabuliylc hti· 
kfimete arzı takarrilr etmiş ve 
Maarif Vekili celsede bulunmadı· 
ğı için Maarife teafüık etlen sual 
takriri gelecek haftaki ictimaa 
tehir edilmi§ ve celseye nihayet 
verilmiıtir. 

Polathda hasat 
( llu, taru/ ı ı ır"·rdt) \ 

İtalya ve Almanyada Macar id
dialannın sulh yoluyla hallini is
temekte ve bu hububat ambarla
rına harp yangınının sirayetine 
mani olmaya çalışmaktadırlar. 

Sovyet donanmaaı 
manevrada 

Bükreı, 9 (A.A.) -'Röyter a
jansı bjldiriy(.\r: 

. Macariatanın Transilvanya 
hakkında metalibatı meselesinin 
yeniden ortaya çıkt:ğı ve bu hu
susta bir ıerginlik mevcut bu
lunduğu söylenmektedir. 

Ecnebi memleketlerde söylenil
diğine nazaran Kont Ciano ile 
Yon Ribbcntrop arasında vaki o
lan görilpDe esnasında İtalyan 
hariciye nazırı, Macaristan ve 
Bulgaristanın metalibatım yerine 
getirmenin zamanının gelmiş bu
lw1duğunu mu11rrane bir surette 
beyan etmiıtir. 

Romen kabinesinin sukut et
mesi muhtemel değildir, fabt 
düıeeek dahi olsa. yaıi kabine
nin, demir muhafızlar azasından 
müteşekkil veya bir askeri bükü· 
met olacağı söylenmektedir. Bu
gün Roma.nyada hükilm güren 
cndiJenin diğer bir sebebi de Ka
radeniz Rua donaiimaaının Bul· 
gar limanı olan Varna açıkların· 
da manc\•ralar yapmakta oUiuğu
nu bildiren ve salahiyettar bir 
membadan gelen haberdir. Rus· 
yanın yeni bir metalebe serdet
mek arifesinde bulunduğu ela söy
lenmektedir. 
T ransilvanyada hicret 

başladı 
Budapcıte, 9 (A.A.) - Nim 

resmi bir membadan bildiriliyor: 
Bükrcıten gelen malürnata naza
ran, Romen merkezi hükumeti
nin ahalisi cuma günün.denberi 
büyük bir asabiyet içindedir. Bu
nun sebebi de hükumetin yalan
da istifa edeceğine dair çıkınıı o
lan rivayetlerdir. 

Dobruca ve Transilvanyadaki 
biltün bankalar nakit ve kıymet
lerini Bükrete naldetmişlerdir. 
Keyfiyet büyük endiıe uyandır
mış ve bun.dan, Romanyanın ya
kında batka arazi terkedoceği is
tihraç edilmektedir. 

Tranıilvanyada büyük bir inti· 
zamaızltk hüküm sürmektedir. 
Zabit ve mur aileleri kitle halin
de Transilvanya topraklarını ter
ketmektedir. Bu aileler. §İmdiki 
kararsızlıktan ise herhangi şekil
Zabit ve memur aileleri kitle halin 
şayanı tercih olduğunu söylemek 
tedirler. Bu arazide, bilikaydü
şart yiyecek ve hayvan yemleri 
tekilifi harbiye olarak tÖplan-
rna.ktadır. • 
Macar matbuatı Ro-

manyaya ate§ 
püskürüyor 

Bükreı, 9 (A.A.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

Birkaç gündenbcri Budapqte 
matbuatı, Romanyada. endite u
yandıracak nc!riyat kampanyası 
yapmaktadır. Bu neıriyatın bat
lıca mevzuunu, Tranailvanyadaki 

bir çolc ziyaretçi gelmlıtır. 
Franılada \-eslka usulü konuyor 

Marsllyıı., 9 (A.A.) - lqe \'e zlra
ıı.t nazırı Şişert matbuata verd.l#l be. 
yaııatta yakında vellka u.WtJntl tat· 
bik edeceğini bildtrmtıtır. Buğday, et, 
§&rap ve yağlı maddeler ihtiyatı kA!t 
değildir. Vesika usuıu sayeatnde açbk
tan korkumuz kalmıyacaktır. Fakat 
1lhal edilen maddeler için tahdidat 
daha §lddeUi olacaktır. 

Ayan 1'1eocllııl de Pro)'yl 
Kabul Etti 

Beni, 9 (A.A.) - D.N.B. bildiriyor: 
Viflden haber verildiltne göre, 

lan meclisi, kanun esasinin tadDI 
hakkmda hUkQmeUn verdlltl kanun 
projealnl 1 reye kar§ı 2:?:1 reyle tar 
vip etmfılfr. 

ekalliyetler meselesi teşkil et· 
mektedir. Macar matbuatı, Ro
men hükumetinin, Macar ekalli· 
yetleri için bir tehdh ve bir teh
like teşkil etmekte olduğunu mu· 
aınane bir surette yaımakta, ve 
fakat hiç bir zaman milsbet bir 
valca zikretmemektedir. 

Bundan batka Budape1te mat
buatı, Romen makamatı tarafın· 
dan Romanyada bulunan Alman 
ahalisine kartı giiya yapılmakta 
olan tazyik ve haşi:1 muameleler 
hakkında .keyfi hab::rkr yaymak
tadır. Romen devletinin Alman 
devletiyle bir yaklapna politikau 
takip etmekte olduğunu ilan etti· 
ği bir sırada, mezki\r kampanya 
ve bu yeni uydurmalardan mak
sadın. Romanya ile Almanya ara: 
smda yeni intrikalar doğurmak 
olduğu pek güzel anlaşılabilir. 
Zira. Almanlar, Romanyadaki Al
manların ve umumiyetle bütiln e
kalliyetlerin, Romanyada ne ka
dar iyi muamele görmekte olduk
larını pek .ı~el b~ktedirler. 

Bır ıayıa 
Sofya, 9 (A.A.) - D. N. B. 

ajanaı bildiriyor: 
İyi mal\lmat alan mahafüde dö

nen şayialara göre, Yunanistan 
iki memleket aruında muallAkta 
bulunan me.elelerin halli için mU
zakere arzuıunu 1östermi1tir. Bu 
§ayialar henüz teeyyüt etmemi§· 
tir. 

Yahudi aleyhtarlığı 
Bükrc,, 9 (A.A.) - Röyter· 
Romen kabinesi, bugün bir se· 

ri Yahudi aleyhtarı tedbirler Ü· 
zerinde müzakere için toplanmı:ı 
ve tutulacak hattı hareketin esas
larını kabul etmiştir. Ağır tahdit
leri ihtiva eden kanun ve nizam
lar çıkarılmasına intizar olunmak
tadır. 

RaYf&ac Yana Toplamyor 
Buda.peıte, 9 ( .4 .. 4.J - Teteki Te 

Çnkl'nln perşembe gilnü Rayştaı 
loplanlısında hazır buJunncakları 

z:ınnedllmektedir. Kont Clano'nun 
da hazır bulunacağı haber Teril. 
nıektedir. 

İran matbuatından 
Sovyet gazetele-

• 
rıne cevap 

<lluıtuıa/ı 1 incide) 
ifa) retimiz bilhassa şuradan ile. 

ri geliror: Kendlslle daima dost~ 
ne hir surette teşriki mesai ettlll· 
miz ve samimi münasebetlerlfmtz 
hiç bir aUTeUe bozulmamı4 olan fl
mal kom~umuz bu vesikalara ehem. 
ıulyet atfetmekte \'e bizi gürilllülii 
bir surette bu işe karıştırarak meı .. 
kur projelere jştirakten mesut tuL 
nıak istemektedir. 

Gazele yazısını şu surelle bitiri
ror: 

Diinya efkArı umumileslni ay
dınlatmak için şurasını beyan ede. 
riz;tran hükClmetinin bitaranıt si. 
:rasetlne devamda asla tereddOt et. 
memlş TO memleketin menfaatlerine 
uygun olan bu hattı hareketten as
la inlıirnr etmemi, Te etmlrecek ol
ıluiıundan emlnh:. Ne mazi, ne de 
istikbal hic bir kimseye bu bitaraf • . 
lık prensiplerine halel getirmek im_ 
kan ve milsaadeslni vermemiş ve 
''ermiyecektir. Hükumetimiz daima 
ıaabhiitlerine ria)·et etmiş ve bil. 
tün memleketlerle ve bilhassa kom
flllarile · samımı rnilnasebellnin 
muhafazası ve takviyesi için elin
den geleni yapmı~tır. 

Mısır fiyatları 

Trakyada.q son günlerde Cülll
yetli miktarda mısır gelmeye bq
lamııyr. Bu yüzden çuvallı mat
lar 5,5 kuruştan dört kuruta düt
miiJtür. 

Bir günde 1 O bin kilo 
mahsul kaldınldı 

PoJatlr, 9 (A.A.) - Ziraat Ve· 
kaleti tarafından kazanu.za gön· 
derilen kombina biçer ve döger 
ziraat makineleri dtindenberi ça
lı~tırılmaya ba1lanmıştır. 

Başta kaymakam olmak üzere 
bütiln ka.z.amız çiftçileriyle Polat
lılılann önünde yüz .dekarlık bir 
tarlada faaliyete getirilen bu ma· 
kineler bu sahadaki mezruatr i:c 
saat zarfında biçip döğmUş ve 10 
bin kilo mahsulün böylece k:sa 
bir zamanda kaldınlması müın· 
kiln olabilmiştir. 

Bu m:ıhaul öğleden sonra cla 
Po?aıhya getirilerek piyasaya ar· 
zolunarak kilosu 6 kuruş 1 O pa· 
radan satılmıştır. 

Çiftçilerimiz, Ziraat V ckilcti:ı· 
'1en bu makineleri kendilerine tc· 
rnin etmek suretiyle yaptıeğı bil· 
yük yardımdan dolayı fevkalaıle 
nıinnettardır. 

Kazamız içinde çaltştmlacalc 
olan bu makinelerin adedi yirmi· 
dir. 

ingiliz tayvareluri
nin akınları 

( Haıtaroıı ı t(l('t</eJ 
t&ratmdan hUcum edilmiıttr. Tan·ıı· 

reler ve nakliye vaaıtaıan hasara uj!'· 
ratıımııtır. Almanlar araamda zayiat. 
vardır. 

Sahil mUdataa tayyareleri Danı. 
marka. aahllt açıklamıda dll§man ke· 
§tl gemJlerine htıcum ederek huara 
uğratmı§lardır. BUtUn tayyarolerımı~ 
l&llmen llllerine dönmU,lcrdir. 

Geçen ıece bomb&rdmıan tayyare· 
lertmtz. Klel ve Vll•h&Yen deniz Uıale• 
rfne hQcuqı edenk teqlhlarda haBAr 
y&pmıtlar ve blr dtlfman harp gemi. 
ıiııt yak!Dlflardır. Hamburg petrol 
taatfye fabrtkalan ve Ham'da bir 
emtia ıan haara utratıımııtır. 

V alhaven, Amaterdam ve 
Brilbeldeki tayyare meydanları 
da bUcmna uframıılardır. Tayya· 
relerimizden biri U..Une dönme
mittir. Bu sabah bir bo:nbardı -
man tayyare filomuı Berıene bü· 
cum etmiı ve bir cephane depo· 
ıunu yalrmlf ve bi rgemi ve de· 
niz tayyare bavı~nma tesisatı 
hasara ufratılmı!tır. Diğu bir 
bombardıman filomuz Stava·11er· 
de tayyare meydanına aıralar.ınıf 
tayyarelere hücum etmi§tir. 

Bu lıücum muharebe tayyare· 
lerini ve tayyare dafi bataryaları· 
nı faaliyete getiren düşnıanuı 
kuvvetli mUdafaaaına rağmen 
mabat haul olmuı. bir düıtmaıı 
tayyaresi dUtürülmüttür. Tayya· 
releriınbden yedisi iluüne dön
memiftir. 

Vefat 
• Divanı muhucbat reislerinden 

Bay Faik Ekenin ile Muhsin za· 
delerden Bay Mahmut Ragrbın 
kayinvalidcleri ve divanı muhase· 
bat mUrakiplerinden Bay Bedri 
Yıldmmın valid~i Bayan Hatice 
Yrldmm, vefat etmiştir. Cena.r:e" 
ıi bugün saat 12 de Beylerbeyin· 
deki yalısından kaldmlarak Çen· 
ıeJkCSyUndeki aile mezarhğrr• 
nakil ve defnedilecektir. Kenciisi· 
ne rahmet diler. ailesine taziyet· 
!erimizi bildiririz. 

...... :n:.::=-::mr.nn:nı.-::::r.:~ ,. 
Göz Hekimi ~ 

Dr. Murat R. AyC:ı:ı fi 
Beyojlu • l'armakkapı. tman ~ 
ecıbk No: 2. Tel: 41S&1 ;, 
Muayene ve her türlu r.o · ~ 
ameliyatı Fıkııra İçın 11ıtrıııııı11. ~ .. 
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~Op dUşDndDkçe: 

Korkunç 
• durgunluk 

HEMEN on bet ~ oluyor, 
ki UZQn Ye kanh liaherler 

~Yor. Cephelerde durgunluk 
r. Fakat •eneseyi arttıran, in· 

i:~~aranlık 'eyler dütiindüren 
or-.unç bi't' chasmıluk. 

'd ~~den önce de böyle 
aö~ ~U' ıeaıizliğin etrafı sardığı 
A.l_fl!rıır. Tek yaprak kımıldamaz. 
·ı'i?' aulann bile hwna bir ke

''ıuılc: ~ftir, ıanmımız. 
Su durgunluk, orialığı gafil 

~vlaınak için tabiat.in bir pususu• 
J ur. Sinirlerin en gevıediği, ruh· 
drı ''e gövdeleri uyku bastığı bir 
~h\de derinlikler köpürür, de

~ı~e}- taıar, açılan çukurlar dağ· 
han :rutar. Kul yapıaı ne varsa, 

u rnüthiı tokmak altında tuzla 
bu;ıo; olur. 

L İnıanJar, bir ata mirası olarak 
JJU korkuyu kanlannda, damarla
tında taıırla-r. Alallan çalı§fua· 
ıfan. da vücutlar, bu korku ile ür
Perır. 

Galiba bundan ötürüdür, ki son 
0 n be~ günlük durgunluk, hava
Yr kuıku ile doldurdu. Herkeı bi· 
lır.mez bir yerde tehlike fitilinin 
•ı~ır ağır yandığını biliyor. Fakat 
çıtırdısı duyulmayor. Duman yok, 
koku yok. Böyle karanlıklar için
~le zjhin iki mitli yorulur. Her 
1htimali, hem nıü&bet, hem menfi 
hakund;ı,n ölçmeye. hesııplamaya, 
neticeler çıkarmaya ve bu netice
lere: göre de tedbir almaya uğra
Şlr durur. Hava muharebeleri, 
günlük hadiseler ara11na girdiği 
için artılc bunları bir vaka gibi 
clül!ünmiyoruz bile. Ama, bu a-
1'~lıınn ndı ara11 kesilmemesi, 
Yalnız geli,i güzel bir hücum ol
h\aza ge~k. Dövüıenlerin ikisi 
ele, hu hıwa bukmlarmı daha çok 
keşif için, etrafı saran karanlık· 
tan kurtulmak için yapıyorlar sa
nınm. 

İngiltere, belki ilk defa kendi 
için kendi canını dişine alam dö 
vüşecek. 

Bu çarpışmanın heybeti, bel
ki a~ırlarca söylenecek. Müdafaa· 
da örnek, fedakarlıkta örnek, 
Knhı·nmanlıkta örnek diye göste
rilecek. 

Hele deniz yolları kullanılacak 
olur:ıa ölümün sayısı birdenbire 
;na."lıl.;,az bir dereceye yüksele
<:ektir. Nakliyelerin patlıımııı. o
tnurgalarından kan çeşmelerı a
kacak. 

• Korkunç durgunluklar iç~~ 
Yı'l, Manıın bir kıyısında gogıu 
~U.ıı> inen bir dövü~çü seli var. 
Öoi.iı- te.ı·afta da bu ıelin ça-rpma· 
~r~ı \•ekleyen çelik bir hisar: Bu 
dcı~inin tos!a,maıı çok kanlı ve 
<;l'lk lıüy~~I: neticeli olacak. 

- HAKKI SÜHA GEZGİN 

Büyükderedekivapur 
kazası tahkikatı 

. Pazar günü Büyükdcrc ö.nle
rı.ndc çarpışan Şirketi Hayriyc
nı ıı 54 ve 68 nuınaraıı vapurlan· 
nın kaptanları hakkında tahkikat 
Yapılmaktadır 

Bir ınüsad;me komisyonu ku
rulmuştur. 

Diğer taraftan ehemmiyetli ıu-
ı ctte y ,_ 

ara .. nan 68 numaralı va-
pur Hask"' f · "tı'ıl 

1 
oy abrıkasında tamır· 

'" ' m~ :tedir. 

:-:::---0--
ASKERE DAVET 

J"atth AlktrrUk 
ı - Şimdiye ~besindftı: 

nıcrnıB ~ezalı cezuu htç ILlkerllk et. 
doğıırnltı «SUvarı 81& - 33~ (dahil) 
cr~t ~ltero aevk~dil=ıı::.,_tneııaup 

.. - Şubede t ı '""'· ·r op anı:nıı. m•-u 
eınmuz 94.0 Pazartcai .,..... 15 

( 9 dur. ı tayi.n olunan .. sabah 88.at 
lcfürin subed h g\Uıde mükeı. 
otun.ur. ~ e aıır bulunnıaıan Ub 

ihtikar kOmisyonu 
I toplantısında gö

rüşülecek meseleler 
K omisgon halktan birçok l!M·~;;n;g;;~-1 
şikayet mektupl'!-rı al~ı ı-ş· . H . i 
ihtikir hakkında fiyat müra- sayfiye yerlcrindekiler bildikleri f ırketl ayrıye f 

ka.be komisyonuna son günlerde gibi pahalıya satış yapmaktadır. i · · İ 
çok fazla şikayetler yapılmaya Kontrol olmadığı için komisyo- f vapur ısını ! 
başlanmıştır. Komisyon ~optaı:tı· nun tesbit ettiği fiyatlara aldıran • ? İ 
lannda bu şikayetler tetkik edıle- yoktuı. . . ı bulamıyor mu ; 
cek ve surluları derhal adliyeye Bu vaziyet yıne komısyon ta- ! • ı 

~ rafından fiyatları tesbit edilen di- i 
v-erilecektir. ddel üz · d d i Şirketi Hayı-iycnin bazı va-

Dı·g~ er t<ırafta.n komisy. onca yaş ğer bütün ma er enn e e t 
uh aynen böyledir. Piyasada kont· : pur isimlerine her halde dik-

meyvalar üzerin.?c şehrı.n m . te- rol işini yapacak tetkik büroları· f kat etmiş olacaksınız. Mesela 
lif M'tntleri!1e gore te8b_it edil~n nın kurulması biran evvel bekle- i onlardan bir tanesi: 
satış fiyatları hemen hıç tatbik : 
edilmemektedir. Birçok manav• nilmektedir. • Tarzx Nevin . J 
lar ve bilhassa şehir civarındaki il .Bu ismin ne vakit konduğu 

l mal•'.mdur. Fakat, aradan ge-

k fı k •• ıt "' çen bu kadar yıllar ve bu ka-l t S. at a u esı i dar lisan inkılabı bu vapurun l i ismini değiştirmek hususunÇ.a 
: Şirketi Hayriye ioaresinc aca. 
j ba en küçük bir ilham bile ver- i Lisans talimatnamesinde değişmeler yapıldı • 

üniversite h6yeti Erzuruma h~reket. ~ttı 
t' · . ·t .. 'li ll•tı~al fa. 1 - lklı\adl cografya ve l urkı_ 

lsı:ınbul . nı \ cr~ı ~ h" . ( . r 
. '. . 1 drisnt ,.c imlihaı1 ye ikhsodın 111 unyesı grup 101 ı. 

kıiltesı lısanı;, e . . . l bııııı) 
t:ııım:ıtnnmesiıırle hiriucı sınıf e e- . 1 
' . • 'h ":'.lcdcnt Hukuk" 2 - Uısat. 
ıne ımtı anının • lk' · 

· · ''lklısadt C.oğrnrya" ,,e ıncı smıf: 
dersı ycrınc . 1 ı lk r 1 •kt 1 .. · ıkt ·•ıclının Biinycsi' der~ - tısat ''C mu assa ı ·ısa "Turkıye ı ı.s, · • • . 

. ·ı ·ı uilccef· bir gruplıııı lforısi (urup ınıtıhanı). 
lerı le tc'ş tı c ' ? s ı ·· 

ı lıakkıııdu üniversite rck- .. - os:ro OJl. 
yapı ması "k k Ü .. .. r 
törllif:lınden yapılan teklif )'U ·se · çuncu ~ını : 
tedrisat müdiirltiğli tarafından tel. 1 - Malırc. 
kik edilmiş ye talimatname nrn<L 2 - Para, lı:ınka ve iktısatl rlok· 
deleri üzerinde tadll!ll yapılınışhl'! irinler tarihi.(grup imtihanı). 
Bu tadilüta göre, nşaA'ıdaki dersle- Dörclüncü sııur: 
rin imtihanı grup halinde yapılır: 1 - İ)letme iktısnılı ve devlet 

Birinci sınıfla: lktısadt co~rafya muhasebesi. 
ve Türkiye iklısatlının biinyesi. 2 - Genel iktı:>al imtihanı. 

!kinci sınıfta: lktısat Ye nıufns- Ru imtihanlarda tınıYarf:ık olamı-
sal iktısat teorisi. yanlar söıH.iye giren~z. Diğer yazı. 

Cçüncü sını rt:ı: Para, kredi, ban- lı imtihanlar eleme ını.ıhiyetindt> 
ka ve iktısadi doktrinler tarihi. değildir. 

Üçüncü Ye dördüncü sımflarda: ---.,.(').----
A üncü madde mucibince okutulan Maarif Vekili gitti 
derslerden biribirile al:ikalı olanla. Üç günufü şehrimizde bulunan 
rın heyeti unıumh•esi. ~laarif Vekili Hasan Ali Yiiccl diin 

Üçüncü ve dördüncü sııtıflarcla, \nkaraya hareket clmi~tir. 
ayrıca dördüncü madde mucibince Şehrimizde kaldığı müddel zar~ 
okutulan derslerden bi ribirilc ala_ fmda üniversitede diploma tevzi 
kalı olmadıkları halde mevzuları 3 merasiminde bulunmuş, Güzel Sanat 
üncü maddede ıikreclilen umumi Jar Akndemisinde ,.c maarifte meş. 
der~l<'nlen birinin me\'Zuttna temas gul olmuştur . 
edenlerin imtihanlarınıı1, bu umu
mi dersin imtihanı ile müştereken 
grup halinde yapılma~ı, profesör
ler meclisi tarıı!ından kararlaşlırı

l:ıbilir. 
Profesörl~r meclisi, her sene 

başlangıcında, imtih::ınh1rı grup 
halinde yapılncak ve 18 inci madde 
mucibince genel iklısat im_liban.ile 
birleştirilecek olnn . derslerı karar. 
!aştırıp ililn edecektır! 

Madde 23 - Madde 21 de zikre_ 
dilen grup imtihanları yımlt ota. 
rak yapılır. Bunlardan başka a~a

•·· . tibanlar da yazıtıdır: ~daı.ı ım 
Birinci sınıfta: lktısot. 
!kinci sınıfla: Sos~·~loji. • 
üçüncü sınıfta: ~fahlC· . 

ö d" ü sınıfta: hletme ıı.tısa· 
D r dunclet ınuhasebe5İ. Genel i'k. 

dı ve e\" 
flsat imtihanı. t .. 

. t'handa talebe ta ısılı es. (Bu ıın ı .,. l d 
.. düğü bütün ııı.tısa ers. 

nn~ındıı g~r ni. lktısat; Ti\rkiye ilı:
lerınden ~a_ • " 'ktısndi coğrııf • 
tısadının bun:-ı:esı, ıt l orisi • sosyal 

afassal ıktısa e ' 
ya, m k lk "e sosyal tarlb, 
siyaset, e onoro hi· ara krl" 
fkmadt doktrinler t:ıri ' P · . • 

4 "ncü mndde mucı_ 
di, banka .ve dil~n derslerden iktı
bince tcdrıs e girenlcrdeıı 
sat ilminin meyzuunn 

mesuldürJ . ..zıü imtihan-
Yazılı imtihanlar so. 

lardan evvel yap~lır. . tihanlar -
Madde 24 - ~azılı ıın . . 

~d k'Jer eleme mabıyetın. dan aşae• a 1 

dedir: 
Birinci sınıf: 

-0---

Enstitü direktörlükle
rine tayinler 

Beşikdüzü öğretmeni Hürrem .'.r
man Trabzon Dcş!kdüzü köy ensti
tüsü müdürlüğüne, Kocaeli Arifiye 
köy emtitüsü öğ. Silleyn1an Edlp 
Balkır Kocaeli Arlflye köy eııstftO. 
sii müdürliiğllne, f\ars Cılavuı ö§_ 
retmen kursu öğ. ve nıiidilrl\ Hnllt 
Ağanoğlu Kors Cılavuz köy ensti -
tüsü mildilrlüğüne, Samsun Lfıdik 
Akpınar 'köy enslitilsii ölt. Nuret
tin Biriz Samsun Lfıdik Akpınar 
köy enstitüsü müdürlüğüne, Kayseri 
Pazarörcn öğ. Sabri Kolcak Kayseri 
Pazarören köy enslitiisü müdürlü
ğüne. 

Kırklareli Kepirteı.ıe köy enstitü. 
sü müdür muavini Ömer Uzgil ls_ 
parla Gönen köy enstitiisü müdür. 
Jüğüne, Balıkesir S::ıvaştcpe köy 
enstitüsü öğ. Sıtkı Akkay Balıkesir 
Sava~tcpc köy enslili.isü müdürlü· 
ğüne. Antalya Aksu köy cııslitü~ü 
öjretmeni Talat Ersoy Anlalya Ak
su köy enstitüsü müdürlüğüne. 

Eskişehir Çifteler köy cnstitüsil 
öğretmen ve müdür muavini Şinasi 
Tamer, Malatya Akçadağ 'köy enstl. 
tüsü öğretmen ve müdürliiğünc ta_ 
yin edilmi~lerdir. 

Universite Kampları 
Univerııite talebeleri aııkert kam. 

pa dündeıı itibaren ünh·ersite bah
çesinde ba~ıunışlardır. 

metli mi? .. Kaldı ki bu isim ne ! 
i meşhur bir şahsa, ne bir hatı-J i • ray~, ne de herhangi bir ha.di-l scye işaret eden bir isim değil-ı 
; dir. Yoksa Şirketi Hayriye isim 
f aramak külfetine mi katlanmak 
! istemiyor. Gari!> şey! ' l 
ı •• " ............................................ . 

istanbul-iskende .. 
run arasu1da 

Şilep se.ferleri tekrar 
başlıyor 

Denizyolları idaresi Akdenizde 
si<>'orta meselesinin hallinden son
rae istar,bul - İr.ktnderun şilep se
ferlerine başlaın2k üzere hazırlık
lara girişmiştir. 

İdare armatörlerle iki şilep ki
ralamak hususunda müzakere 
yapmaktadır. 

Akdenize çıkan vapur· 
lar için sigorta 

Yerli sigorta şirketlerinin, Ak
deniz limanlarımız arasında nak· 
!edilecek eşyalardan sonra bizzat 
gemiler için de sigorta yapabil
mesi hususundaki tetkikler iler
lemektedir. 

Bugün tekneler sigorta edil • 
mekte ise de bu beynelmilel mer
kezlere plase edilmek suretiyle 
yapılmaktadır. 

Bu vaziyette hem prim fazla 
olmakta, hem de devamlı sigorta 
yapılamamaktdaır. Halbuki yerli 
şirketler bu gibi nokta1arr daha 
şumüllü bir şekle koyacaklardır. 

-0---

italya ile mal müba
delesi yapılacak 

İtalyadan alacağımız olan \iç 
milyon liranın mal mübayaası su
retiyle ödenmesi üzerinde anla~
ma olmuştur. 

İtalyanlar birçok maddeler ve 
bu arada bilhassa kağıt gönder
meyi kabul etmişlerdir. 

--0---

Ada tavşanlarından 
nasıl istifade ecİilecek 
• 
Trakya Umumi Müfettişliğinin 

teşvikiyle köylüler tarafından 
mühim miktarda yetiştirilen ada 
tavşanlarının tüylerin.den yerli 
şapka fabrikalarınm istifadesi te
min edilmiştir. 

İlk parti olarak 500 kilo kadar 
tavşan tüyü yerli fabrikalar tara
fından mübayaa olunmuştur. -
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KORSAN TAHTELBAHiR 
ıngiltere adaları istila edilebilir ıni ? 

a.. Konan Doyl _ .. 
Büyi.ik pldıııından -.:.ıı·i ıııazur edl'. 
bfüc~·dim, bunların kolayca ünleri. 
ııi kestirir ve hücum ederdim, l>i raı 
dnha cenubumuzdon hir muhrip, 
Şirncs'c doğru ~eçiyortlu. Bir dii· 
ziinc karlar küçük geıııi de "illrn~·:ı 
ımrayu hareket ediyordu. Lluııl:ırııı 
hiç biri bence iltifat edilecek ııcY
lcrdeıı değildi; büyük m~nılekclll'r 
küçük gemilerle iaşe olıınıımaı. Ma_ 
ki nemi gayet az hir süı :ıllc ~·alı~. 
tırıyordum. Hu da su içindeki ınc,·. 
!dimi miirnkün mertebe ınulı:ı r:ız:ı 
etmek içindi Ye mutlakn bckll'diğı_ 
ınin zuhur edeceğine inanı) ordum. 

Jnti:ı:ar çok sürınecli. Saıil birden 
ıu: sonra, perisirnbmnuİı içinrl~. 
kıblemden bir duman lmlulu !(Ör_ 
dürn. Ynrım saal sonra ise Taymh 
ağıma gelmekle olun hüyiik bir 
vapurun teknesi kendini gösterdi. 
Sancnk lorpidobalunıııı y:ımnd:ı 
b:ııtr bulunm:ı.smı Vernal'e cm ret. 
tim. lsabct etmemesi düşüncesi il~ 
diğerini de doldurttuın. !:ionra )'a· 
\'aş yavaş ilerledim. Ziro, her ne 
kadar vapur süralli ı;ıeliyorduysa 
da bu tarzda önünü daha kolay kes
lirehilirdik. Derhal y:ıpurun geı;e. 
ceği yoluu civarında mevki ahtım. 
Büyiik bir meınmmiyetle l•u nokta_ 
da durmak isterdim. Fal:nt deni
zin ;ı;üıüne çıkmak korkusu ile bu
ııu yapamadım ve vapurun gelmio; 
olduğu cih~tıeıı biraı: nçıffiıııı. Ge
mi pek hliyi.iktii • .Eıı az on bt'ş bin 
ton Yanh. Yukarısı siyah ve aşa. 
~ısı kırmızı lıoynlı idi. Bfr çift sn_ 
rı bacası vardı. O kader balınışlı 
ki, lurn yükilnü almış olduğu belli 
itli. Provasında bir in:>:1n küıneı.i 
kayn::ışıyordu. Bunlardan bazıları. 
nın ilk defa olar:ık ımavaıanlarına 
i~Liy:ıkla baktıklarını iddia edebili
rim. Hiç biri kendilerini beklenıek
lı" ol:ın i~likbali bilmiyorlarıtı. 

13acalurındaıı duman bululları 
püskürerek ilerliyor ve su kesimin. 
elen iki hey:ıı: dalga köpüklenerek 
acıltyordu. Bir milin döl'lte lıiri ku. 
<lar yaklaştığı vakit beklenen zam:ı. 
nın geldiğine hükmettim. Verdi~im 
kuıııanda ile seyir haltına ilerle
clim. \"akli iyi hcs:ıı> clmişlim. 100 
~·arda mesafeden i~areli ''erdim ,.e 
o anda dümeni kuv,•elle a,nğı bas
mak suretile bir zaviye ihrlas ede. 
relı: firar ettim. Uzaktaki infilfikı n 
tesiri ile korkunç bir silkinti oldu. 
Hemen devrilmiş gibiydik. Sonra 
Yuta sarsılarak ve titreyerek tekrar 
düıeldr. ~lakiney i durdurdum. Ge. 
miyi denir. ilzerine ~·ıkordım n 
kuleyi açtım. Btı anda olan biteni 
ıı:örnıek arzıısu ile hevecan kesilen 
tayfaın kaprya hücu~ etti. 

Gemi, ~izden iki yii:ı metre me
safede duruyor Ye ölüın rlnrbcsin i 
almış olduğunu gözümüzle görüyor· 
duk. Ya,·aş yavaş kıç tarartan bat
makla iıli. Gül'ertesinde canhc,·lilc 
koşan kalabalık, çok uzaklara ak'<'. 
elen lıiı· ,.a,•eyhl ile çırpımyordu. 
Şiıııdi gemlniıı aclı görülelıiliyordu: 
Lonclrnya nıensuo Adcla. Sonraılan 
öğrendi~imize göre Yeni 7.elanrld:ın 
et getirmekle imiş. Tfor ne kad:ır 
~ize gnrip ı;:cllrsc d~ gemidekilerin 
hiç biri bir tahtelbahir lıücuınuıı :ı 
ıı~radıkların:ı zahip olmamışl:ırclı. 

tııı!aı· .ı üzen !Jir torpile çarıımış oL 
duk larııı ı s:ın ıyorlarılı. 

Sanl·;ık kıc omuzluğu çökmüştü. 
içleri h:ılk dolu bir çok flllkafar 
lıiribiriııi nıiill•nkip incliriliyonhı. 

Bir :ıra, cliğerll'rin i lıcklemcklc ol:ı ıı 
1 ilil;:ıl.ırıl:ın lıiri, kendilt'rine pek 
y:ıkın bir mcsafcllc bulunan k:ıp
ları kuleıni görılü. Bunl:ınn bağır
ılıkl:ırıııı ve bizi i~aret ~iliklerini 

gördiim. Diğer filika13rda lıulunan
l:ır. daha iyi görebilmek için aya. 
ğn kıılkıyorlnrdı. Bana gelince, hlc 
lıir şeye bakmıyordum. Artık ken 
ılilcrini batır:.ııun bir tahtelbahir 
uldııi(unu şüphesiz anlı>mışlardı. 

Uunlardan biri, batmakta olan i8~ 
nıiye tırmandı. Memcudiyetimizi 
tclsiı:le bildirmek idn bu fetlakllr-
1 ıi{ı ynptıklnrınn emindim. Fakılı 
lnınnn rlıcmmiyeli. yoktu. Çünkli 
!ııı z:.ılen malum olacaktı. Yoksn 
onu bir liifek kurşunu ile denize 
yuvarlayabilirdim. Onun icln elimi 
onl:ıra salladım, onlar da bana ay
nı suretle mukabele ettiler. Harp, 
sahsi suiifikirlere meydan venni _ 
yecfk derecede büyük bir şeydir; 
'e im, vicdanı azap vermiyecek su_ 
rt'tle y:ıpıfmalıdır. 

Batnn ·Adcla'ya hala baktığım sı. 
rada, yanımda bulunan Vernal, ani 
bir taaccüp ·ve ihtar nidası çıkar
dı. Omuı:wndan yakaladı ve başı
mı çevirdi. Arkamızda hu tarafa 
ıloi:inı gelen siyah bacalı koca bir 
~cmi vardı, Meşhur P. O kumpan. 
yasın m ,ban dıra.sını taşıyqrdu. Biz_ 
den bir mil mesafede idi. Derhal 
hesap ellim ki bizi görmüş olsa bi. 
le hemen dönüp uzakla~maAa Tak· 
li müsait de#ildir. Binaenaleyh, )·a
rı denize batmı~ bir halde d~ca 
üstüne giltim. Onlar, önlerinde ha_ 
lan gemiyi ve denizin yüzünde ha_ 
re ket eılen küçUk siyah noktayı gör -
rliilcr. Düştükleri tehlikeyi anladı
l:ır. Bir talıam adamların b~a do#
rıı koşluklannı gördüm ve bir tü. 
fok yaylımı çatırdın ba~ladı. Dört 
pusluk. zırhımızın üzerinde iki kur. 
şun 3'assılandı. Bu hareketler hü
cum etmekte olan bir boğayı klığı t 

toplarl:ı savletinden alıkoymak ti· 
biydi. Adela dersini. alınıştı; bıı 
defo lorpidoınu daha salim bir me
safe (250 yarda) den endaht ettfm. 
Ortasından vurdum. Kaynaşma cok 
korkunçtu. LAkin hiz, te3lr sahası. 
nın dışında idik. Gemi hemen ant 
olarak battı. 

kinde bulunanlara pek millee~. 
sirim: iki yfü:den ziyadesi bo~du. 
EYet, bunlar için hııkikaten mütee~. 
~irim; fakat bu Yüzen zahire am
h:ırınm denizin dibine gittiğini dü· 
~iiııllükı;c tasavvurlnnnı fiiliyat 
ıııevkiine koyan bir adam hi~sile 
sc\·inç duyuyordum. 

Her holde bugünün öğleden ene. 
li P. O kumpanyası icin pek meşıım 
olınu~ltı. Sonradan öğrendi~Umir. 

\'C'Çhilt"\ i~inci batırdığımız gemi en 
!{Üıcl gemilerden biri olan 16 bin . 
ıonluk MoldaYya idj, Saat üc bu. 
1:uk sularında aynı kumpanyanın 
8 bin ton!uk Kosko ismindeki ı;e. 
misini de havaya uçurduk, ki bu 
ıla şark limanlarından buğday f:t· 

tiriyordu. (Devamı ııar) 

aknsnern ~ 

Zihni meziyet, bedeni kuvvet 
R IZA Tevfik adında bir zat 

\'ardır. Kendisine filo3of 
denir. Hakikatte filosof mudur? .. 
Şair midir? Doktor mudur? Siya
set adaını mıdır?.. Ne ile tavıif 
etmek 10.zungeldiğini pek keıtire-

Yirmi yıl evvelki V akıt 
-- = 

10 Temmuz 1920 

Ucuz Gaz 
Şehrim12de bulunan bir ecnebi kU· 

QUk petrol depoları tnsası için beledi· 
yeden müsaade talep etmi~tır. Bu de
polarda. İstanbul halkına piyasadan 
daha ucuz blr fiyatla ga:r. ı1atılacaktır 

i 1 

l 
1 

:? ·-> 
~ 
<( 
ı-

Çarşa~b ·jPcrşemb . 
10 Tem. 11 Tem. 

"<'eınıı <lhıı ı ·• ı ı•rrı~ :\hır 
1\11.ıı ı; ııı r 7 

· --------~--~----~-----] 
~ <tli.ıll~t \ a~tı t.zaııı \ a>.all ı.nıııı 

ulln~ln 
1nf:n.,•ı 4 37 8 3,3 4 38 M jlJ 

Öğle 
tkindi 
Akşam 

Yıtt.\r 

inuı.'lk 

12 19 1 SG 12 19 4 Si 
16 19 8 S6 l6 19 8 S7 
19 f.2 ız 00 19 42 12 00 
21 42 2 00 %1 41 ' 59 
2 !I G 39 2 28 6 11 

miyorum. Fakat son günlerde her 
halde bir ''aıııf daha kazandı: 
Pehlivanlık! 

Dün, gazetelerden birinde, 

KurtdereWnin arkadan a-orunu
şünü takliden, yumruklan ~~
ya doğru sıkılmış olarak çekilmı~ 
bir fotoğrafını gördüm. Rıza 
Tevfik demeye bin şahit ister. 
Hind şairi Tagorunkinden daha 
uzun bir sakal. Bir o kadar da 
saç... Yaşının yetmiş üç old.uğ~ 
yaıılıyor, üstelik, ancak, yınnı 
beş yaşında gürbüz bir de~nlı: 
clan 6nclıt olduğu zaman sevımh 
göı·ünebilccek mevsimsiz bir kuv
,•el nümayişi! 

Y etınişi geçmiş bir adam.ın me
ziyet namına göstermekte ısrar 
etmesi lazımgelen şey, bazulann 
luwv<'tİ veya geyikler gibi sır,rs· 
mak hafifliği tni olmalıdır, diye 
düşünüyorum ..• Zira bu nümayi-

şin. !1iç bir zaman, bırakmak iste
diği intiba derecesinde bir haki
kati olamaz... Yoksa. diyorum, 
eksilen zihni meziyetleri bedenen 
telafi etmek icin gösterilmiş bir 
gayret midir! i.. Aynı gazet~in 
iç tarahnda Rı:za Tevfik imzd•Y
le çıkmıf yeni bir !fİİrİ okuyoruın. 
nu son dü~üncemi haklı buluyo-
rum. 

HiKı\'IET MONlR 

• 



• 
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Koordinasyon heyetinin 
kararından sonra 

istanbuldaki inşaat 
vazı yeti 

Dcıniı lıuhr:ıııı )'iizünıkn in~a. 
alın durdurulııı:ısı hakkınd:ıki ko. 
orclinasyun hcycli11in kıır:ırı he· 
nöı villıyet Ye belediyeye tt•hlig c
dilmcmi~Lir .. \nc:ık Nali:ı \"ekalcli 
<lün 1sıaııh11J " nafia ınüılürliiğünt: 
hu htı'iUSla telıliı:::ıt y:ıpmı~lır. 

hı:ınlıul tıcleıliycs:ıı i ıı :.nıııııakl:ı 
olduğu Dolrnabah~·e :>lndroınu lıu 
karar üzerine biJriil dunıc:ıkt ır. An. 
cak Has :ıhırl:ırın ~ ıkılıııasına de. 
vıım o'uıı:ı<'::ı:;, ~:ıha demir lıolln. 

nınc:ı lıcıncn i n~n.ıla lı:ı~lu ıııııak ii· 
zere tanzim cdıleccklir. l>cıııire ih
tiyaç J<Ô~tcren belcrliye in~:ıntı ar:ı. 
sında Mcdrliycköy h:ıslane,i, ti. 
yatro ve kon'icrnılnv~r lıinaları , 

Tak~imrle mnrlern arrnrlınıaıılar in. 
ş:ıatı <la Iıcııüz bnşlannıamı~ bulun
duğundan şiıntlil ik geri k:ılnı ı ş ılc

mektir. 
----·~-----

9 kumarbaz 
Oyun oynadıkları ev 

basılarak 
mahkemeye verildiler 
Sabıkalt kumarbazlardan Rahmi, 

Ekrem, Ali, Manifaturacı Ali, ı:ı.:-aba
CI Artin, Kadıköy!U Rıza, Harito, 
manifaturacı Rqit, İlhami evvelki 
gece bir buçukta mani.faturacı Alinin 
Y'eldeğ:irmenlndeki Sağlık apartınıa· 

nında. toplanmı,jlardır. Kendilerinin 
taraszut edlldiğ:lni anlayınca arka ka. 
pıdan çıkıp Rasimpaşa mnhalleslnde 
Rızanın 11 numara.it evinde toplana
rak bakara oynamaya bqlaml§lardır. 
Oyunun hara.retli bir zamanında. em
niyet ikin~i şube memurları içeri gl· 
rip lnımarcilan cllrmtlmeşhut halin.. 
de yakalamışlardır. 

Masa Uzerinde kumar parası olarak 
30 lira, 14 bakara. kAğıclı, birçok fi§· 
ıcr bulunmuş, bunlar da mUsadere e
~tır. Kumarcılar cUrmUmeghut 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Uç eroinci tutuldu 
Zabıta memurları Kadıköyündc 

üc sabıkalı eroinciyi yakalamı~lar. 
ctır. .Muzaffer ismindeki elebaşı 
kahvesine zabıta memurlarının gir_ 
eliğini görünce bir balon içinde" hu. 
hınnn eroinleri yiitmuşsa da kendi· 
si hemen hastaneye kaldınlarak 
midesinden balon çıkanlmı~tır. 
l\nhve!i kopırtllrnıştıt". 

Muallimlerin mesken 
bedelleri 

Muallimlerin mesken bedelleri
nin \'"erilmesi için bu seneki bütçe_ 
ye 30 bin lira tahsisat konmuştu. 
Uu tahsisattan tevziata başlanmış • 
lır.11k olarak askere glden muallim. 
!erin ve lekaüUcrin kalmış olan 
mesken lıcuclleri \·erilecckli r. 

Ahlak Notları 
1Ik okullarda talebeye verilecek 

olan ahlak notlarına ancak "iyi" 
ve ":rrek iyi" dereceler yazılacaktır. 
Orta, zayıf ve fena notlar ancak 
muallim meclisi kararilc vcrilebile. 
cektir. 

Florya Plajı • 
Florya plajmı işletmeyi üzeri

ne alan müteahhit ile Belediye a
rasmda cereyan eden müzakere 
hüsnü suretle neticelenmek üze
redir. Müteahhit 63 bin liralık 
kefalet vermeyi temin etmiş ol
duğundan cuma günü plaj yeni
den müteahhide teslim olunacak
tır. 

İstanbulda un stoku 
İstanbula bir mücldettenbcri 

urı stok ediliyordu. Dokuz bin 
tonu bulacak olan un stokunun 
1500 tonu stok edilmiştir. Toprak 
Mahsulleri Ofisinin İstanbula 
buğ.day sevkiyatı devam etmek· 
tedir. 
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Pavli adasındaki 
kaza davası 
Sandalcı iki aya 

mahkum oldu 
J\a) ığına yedi !;işi doldurarak 

Pa\"li adasına giderken sanrl :ı lı 

tlrvrilip 3 kişinin i:ilılnıune sclıcp 
uJ:ııı sandakı Ilas:ııı ı;eııtcz'iıı nıu. 

hakeme~• cJiııı ıkiııci ıığır ceza la. 
rarınuaıı bilirilmi~. yelken nı;m:ısı 
yüıünılen kayık ıJewildiiii için bir 
sene hapsine karar \Crilnıi~lir. /ın. 
c:ık ı-naclan wnr:ı. k:ıza-ı:edekri 
ı,urlarınağa ~·.ılı)ıırn~ı lahl if sclıebi 
sayıldısıııdaıı cezası '.! aya ındiril

ıni~lir. 

Kaçan bir kat.il 
yakalandı 

lO:anıınUrseldeıı arkarlaıı '.\lu~ta
f:ı\'ı öldiırdii1' ten ı.onrıı buraya ka. 
ca~1 Sail adınd1ıki ı.:eıı<', <ilin yaka_ 
lanıııı., 'e birinc i sulh <'cıa ınnh
keıııcsinde. sonıuya o;ekılıliklcn son· 
ra le\ kif olunmU'Jlur. 

Sa it sor~u~unda demiştir kl: 
"- ~luslnfH ile vako ı:ünü larh

lar arasında hir rakı :'llemi tertip 
etmi~tik. Fakat ~arho) olrluklan 
~onra :\lustafa bana fena hareket_ 
lertle bulunnuığa leşebbıis etli. Ben 
de namusumu kıırlarınak için ta_ 
bancamı \ektim, \Urdum.,, 

Snit Karamürsclc gönderilecek-
tir. 

Y eşildirekte bir 
yaralama 

Dün Yeşildirekte bir yaralama 
lıiidisesi olınu~. Arif oğlu Omcr a
dında birisi, çok samimi arkadaşı 
bulunan Ha~nn Rıdrnııı bir kavga 
~onunda bıçakla asır surette ynra
lamışt ır. 

Evlere giren kadın 
Muhtelif semtlerde gcce:eri evle. 

re girerek hırsızlık yapan ;\felek 
adında bir kadın yakalanmış, dün 
de altıncı ceza mahkemesi tarafın_ 
dan 10 ay 10 gün hapis cezasına 

mahkum edilmi~lir. 

Vali Y alovaya gidiyor 
Kaza geçiren Y:ılimizin sıhhati 

düzelmektedir. Doktor Liıtfi Kırdar 
yarın Yalovaya gidecek, dört gün 
kad:ır orada istirahat ederek ~ehrJ· 
mize dönecektir. 

Dün belediye reis muaYinlerin
den Rifat ile muhasebeci Muhtar 
kendisini cYinde ziyaret ederek 
munzam bütçe h:ıkkmıla izah:ıl ver. 
mi~le-rdir. 

-0----

Civi ihtikarı .. 
İhtikar kasdile 43 kuruşa 250 

gram çiYi satarak ıc,·kif olunan 
~ivici Agapyosun dün altıncı ceza
da muhakemesine devam olunmuş, 
ticaret müdiirlüiHinden demir fi • 
yallarına dair yazılan tezkereye ge
len cevap okunmuştur. 

Bunda çivi fi;1-·atmın 28 kuruş ol. 
duğu yazılıyordu. Ag:ıpyos sathğı 

çiYinin 12 nuın:ıra yani küçük oL 
duğunu, çivi küı;-ülclük~·e fiyallan. 
nın arttığına ı.ıöre de kendisinin 
suçu olmadığını ileri sürmüş, du
ruşm:ı karar Yerilmek üzere başka 
bir güne bırnkılmı~tll". 

Universite heyeti 
. Erzuruma gitti 

Er:ıurumcla bir üniversite hafta
sının yapılacağını ):ızmı';'lık. Haf
la mün:ıseuctile Erzuruma ı;ıidecek 

heyet rliiıı rektör Ccııı il eilscliıı 
başkanlığı altında hareket etmiştir. 

Giden heyt:l ara~ınrla profesör 
Ali Fuat Başgil, Sırl<lık Sami 0-
nor, Tc\"fik ncnııi l\aı~nrı~il, K:l. 
zım Giirkan. ;\luhittin Erci, Sadi 
lrm:ık ,.e c!O\'Cnl :\lükrimin Halil 
\"inuıw. Zlyııettin Fahri Fınılıko~lu 
,·anlıı. 

Kısa haberJer: 
·•· Ad11Da valisi Faik üstün Ko.dlrli 

ve Kogan ka.zalarmda tetkiklerde 
bulunmuş; bu iki kaz'iya getirilecek 
!çnıe suyu için berabı!rlnde götürdüğü 
mUhcndielerlc vaziyeti tesbit etml§" 
tlr. 

:f. Adanad& 2no den fazla çok ço. 
c:ı:.::tu aile olduğu tcsblt olunınu§tur. 

~:. DUn sabahki konvansiyonelle 
şchrimi~e H kişilik bir Polonya kafi· 
lesi daha. gelnıl5tlr. Ekspresten be 
yalnız bir yolcu çıkmıştır. 

;;.. Yaş hadlerini doldurmuş olan 
temyiz mahkl'ıncsl reisi thsan ile 
izae:uı Ali f:ı::aııın blıcr sene mtld
det.ıe ılııha vaııifelerlnde kalmelan te· 
karrtir etmi5tlr. 

ıt- Akdeİılzde bulunan vapurlanmız. 
dan yclkend Lfttflye alt Tan fllebı 
dün al,tam Ç,ıınakkaleye ,·arnu~tır. 

Vaptıt·, Oran llmanmı, :'".·an:.ıııı _ In
ıtillı dQllanmnsmın bu limanda harbe 
tutu~masından bir gün en·eı tcrket· 
nıişti. 

:;. r-to:n:ıny:ı haiıdmılı Sı;llrıa şilebi 

bıı:::-üıı Kô!';tenccdcc. limannaıza gele. 
cc!;;Uı·. ~:uccarlarımız ı,Uebe yükle
mek ~zere tiftik ve yapağı hazrrıa. 
~laraır. - Esham ve Tahvilat -

1 
t:.ı:'.8 % 5 lkrıın.j~ c"I !!l.OG 
' "tl n.11 - ~~nwı o ] 9 • .30 

:ıf. Bnbabumu cl~armd& kazaya uğ
· ı· rayar,lk kurtarılan Bakrr ~lleb! tzraL 
1 re vannl§ltr. İçlndE'kl 50Uü tonluk ltö· 

mllrü ~llltmaUadır. 

~~~~~~-::411 
m· 0Sl\1ANLI BANKASI ~~t 
~ iORK ANONiM ŞiRKETi fil~ 

I.
·' TESiS TARiHi 1863 ·~-.~.1 

SliJttifm N' Tı'Jrlti'" Cıim1mdpm İli! mürı,7kiı r:ıuk.,11.rfrnamNı 
;;91 Num.ıralt tOlftflf).JJ tıril1/i kmuıı'.1 1-?tdıl: ~dılmr1rır 

: ~ I ı~. 61 /9JJ t.rrıh{ı 143.i Num11.ralı Rr:,mı Oıute J . • 

u.~· !rermayesl: 10.000.000 ınglliz Llrast • 

J;! ıhtt7at akçesi : 1 .2$0.000 lngUiz Lfrast 

I·~ Türkivenln başlıca Se~irlerinlkt 

PARIS. MARSILVA ve NIS"de 
at

1
; tONORA ve MANÇESTER'de ~h 

~f MlSIR. l<ll3R15. YUNANiSTAN. fRAN, fRAK. flllSTfN ın.e 
<Jlt .,,, MAVERAYl EROÜN"de r.l! 
ı Muku vt! Şubeleri 

1 ~ VUGOSLAWA RU~ANVA. YUNANiSTAN. SURIVE. t00NAN ' 

~ -
:P ... filyafleri \'e bütün -Oüny"da Acenfa ve MuhabiTleri Yilrdır . 

~ ~ 'P HeT nevi 6anlca Muamelel(?ri ya-par 9ll 

~ l:~~-'fil Hesabı car. 11e m~uaı hesaplan kii54dı _ 

~·.;t T ıcarl kredill'f "'e vesaılclı lrredıler I< iı~adı ' 
J~ T ıirkıve 11e Ecnebt meınleheıler ilzenne ktŞide sencdat ısl4oııtos~ , 

J ~ 
Borsa eml1'1en. ' i ~ Esham YI! ıahvılat. altrn ve emta.a iizenne .wa-n°' 

ait Senedat tahsıl.itı ~e saıre. 

~ =========== ·.:. 
En yiı!ıiıek t'niniyet ş.artlanm haiı kiralılo 1 

Kasalar Sennsi wrdır. 

Piyasanın en mü&aif şartlarife ( kumbarah vev-a 
• kı.ımbaı-ası2) ta~rruf heu . ..,1arı ;ııç,111 .. 

Oev1et Oenizyollarr işletme 
u-mum müdürlüğü ilanları 

Idaremlzde açık bulunan gemi tabipllklert.oe doktor aıınacaktır. 
Talip olanıann şeraJtl öğrenmek Uzere evral<J resmlyelerlle t>ırlikte 

Umum MUdürlUğümUz Zat lşleri MüdUrlUğtlne müracaat etmeleri lüzumu 
tıa.n olunur. (5747) 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 
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Yıllık kira muhammenleri ile ilk teminat miklarları yukarda yazılı dUk
kAnlar (ll !lene müddetle a.yrx ayn kiraya verilmek Uzere açık arttırm~yn 
konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve MuamelA.t MUdUrlUğU lralcminde görU
lecektlr. lhale 2~/7/940 Pergembe gUnU saat H de Daimt Encümende yapı· 
Jecakbr. Taliplerin ilk temlne.t makbuz veya mektuplan ve ~rtııame mucL 
blnce ibrazı lAzım gelen vesikalarile ihale günü mı.ıayycn saatte Dalmt En-
cümende·bulunmalan. (5041) 

Erzurum Defterdarlığından: 
l - Haeaukale kaza.mıda yeniden yapıltnakta olan HUkClmet konağmm 

(12459) lira (63) kuru., ke§lf bedeli ikmali in~a.a.tı kapalt zart u!!ullle 
10/7/940 gtinllnden itibaren (20) gün mUddetıe ekl!iltmeye çıkanlmtştır. 

2 - Ek:ılltme 2917/940 Pazartesi gUnU saat on dörtte (14) Vlllyet hü
kumet konağı içinde Defterdarlık odasmda toplanan komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (93.f) lira ( 48) kuruştur. 

4 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için ihale gününden (8) gün 
evvel Vil!lyet m!lkamma istida ile mUracaat edip komisyon mahırusw:ıdan 
ehliyet vesikaları &lmalan IAzımdır. 

S - lstekliler bu l~e alt bilQmµm fcnnl evrakı Defterdarlıkta. ,·eya Nafia 
mlldür!Uğünde okuyabilirler. 

6 - İsteklilerin yukarda ya.zıh gUn ve saatte komisyona müra-caatıan 
ııa..n olunur. (5903) 

rn ın 1 rElhl•~n :~:~:~:ka o~ 
10.7.940 Çarşamöa 

7.30: Program, 7.3S: Mllzik: Şu
t-crtten \•arya~yonlar, 8.00: Ajans ba-
1.erlerl, 8.10: Ev kadını, 8.20/8 30: 
Hilzlk, 1:?.30: Program ve memlel<et 
saat ayan, J2.35: Müzik: .Mlloterek 
1arkı ve semailer, Okuyanlar: Muzat. 
Cer tıkar, Necmi Rlz:ı. Ahıskan. Sadl 
Ho~scıı, 12.:SO: Ajanı haberleri. 13.0(5 
Hüzık: Halk tUrkUJeri, 13.20/H.OO: 
MUr.lk: Radyo salon orkestrası, 1 B.00 
Program, 18.05: Müzik: Cazband 

ı Pi.) 18.40: Mü"zik: Fasıl heyeti, 19.15 
ı:onu)ma (Dıo politika ııa.aıseleri) 

~9.30: 1ıIUztk, Okuyan: Melek Tokgöz. 
JP.45: Menıleket sa&t a;-.ın. ,.e Ajans 
20.00: Müzik: Okuyan - Radife Er
ten, 20.15: Konuşma, 20.30: MU.Ztk: 
VirtUozlar (Pi.) 20.50: Müzik: Saz 
eserleri, 21.15: Müzi.1<: Tanınmış QPS· 

ret pıı.rçaları (Pl.) 21.30: Koouıma 

(Radyo ga.r:ete.cıf), 21.50: Müzik: 'Ri· 
ya.sellcumhur ba.nd08U, 22.30: Memle. 

duğ"lım 48 kaza No. yazılı maaşıma 
alt resmi senet kayboldu, yenisini a. 
lacağn:ndan eskisinin hUkmU olmadı· 
kt l!An olunur. 

Elblst.ıın: BJrincl mlllizlm Sallb 
kaner Fatma Çolak 

(3285) . "'. 
Liman dairesinden aldığım 2'1/8027 

llınan cUı:danınu zayi etUm. Yenlslr.ı\ 

ala.cllğ1mdaıı esl<is!nln hUkmU yoktur. 
Gemlikli: Adil Ye.lç-m 

(32852) 

ket ea.ııt ayarı, Ajan.cı, 22.•<;: Müzik : 
Cazba.nd fPI.) 23.25/23.:JO: Yarınki 

pro6l"am Ye kapanış. 

Ertuğrul Sadi Tek 
Bu ~: Hüyilkd'!'ro Aile Babçc6imle 

(KAR..)fA KARJŞUiJ 

Yarm Gece: Boııtanc( İskele Gazlno. 
aunda: (SAÇLARL"fl>AN UTA~~) 

I _ _... ;;a.,;l~·= ı...c~azın, '"'rrıırııyı satınalmt ~ 
t\omısyonu ıtanları. 

r - +e!SNU',_..,.,_me s 
Uç yuz ou sel:ız tmı ı.ıorl yll~ yırıııı ocş Kuu ıiOywı ctı alınacaktır. hfl 

P" ıı zarfla P. \,ı; ıl tnıl.'sl ı V7 /IHO Cunııs gllntı saat 15,au da TophenerJe lı!t.811 
t.lıl l..evazııo ı\ ırı irU;~ı ~ 'ltınıılnıa Konılayonunda yapılacaktır. Ta~ın oedel1 

yüz kırk Ut; bın iJ\j ytız doks:uı bir tıra yırmı beş kuruş. ıJ.lk teminatı 8414 

lira 56 ıturuı;tur. ş.ı:tnamesl 716 lrnru,a ıtomlsyonda.n alınır. lsteklılerln ıta· 

nunı veıııkata.rıle t>enı.l:ıer 1.<:l\JIJ ıne !ttuptarını eksiltme ımatlnden bir ııaııt 
evvel konılsyona veımelerı 150) t5313) 

:(. * :(. 
Uç yttz kırk altı bln attı yUz Kilo sığır eti a.ımııcaktrr. Kapalı zarfla ek 

siltınesı 12/7/ 940 Cuma gllnU ~aat 1:5 de Tophanede lstanlıul Levazıırı 

AıulrH&'1 Satınalma koIL!s>oımn~ıa .tapılacaktır l'ahn1ln bedelı >ilz y\rrC'' 
bir bın Uç yllı on ııra. ilk temlmıtı 7:Hll lira 50 trnruşt•.Jr. şartnamesi 60~ 
ı:uru~a komısyondan alınır. laleklihırln kanuni \•esikalarlle berııb<>r tekfll 
mektuplarını eltslllme sa.atindon bir saat evvel komisyona \•ermeleri. 

151 ı l:'iSl41 

. 
IFıhisar lar umurn 
müdürlüğünden: 

% 7 •• ; 
ı'.llllh. bedPJI Tc-mln<ıtı i'.:kU:t •• ıl' 

ClN:;t ~ tlk1a '"1 LI ra. iv. Llr:ı. Kr. ı-.f'kll s.-ı:ıtl 
155 40 .\.tı'k F:. 14 Matha'!. ruü rekltE'bl 

"muhtelif ı,;ı;ı<ı,. 
Par'}ömell k;'l;'\'ıdı 

"hf>ll~r top 500 varak,. 
tnre "\"ernıl:,. 

&O·J Kg !:u72 00 

150 rop 1650 00 

600 Kg. 645 00 

1:?3 75 

48 37 .. 16 

I - Şartname ve oUmunelcrl mucihh_ıce yukarda clnı:: ve ml1darları ya· 
zıh üç kalem malzeme açık eksiltme usullle .satın aJınacs.ktır 

Il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları. ekııiltme saatler! hl" 
zal:ırında y~zıhdır. 

[il - F.'k3.iltme :.!3/ \'11)'040 Sah gUnU Kabataı;ta Levazım ve ,mtibayL 
~ubeslndeki alım konıiayonuoda yapılacaktır. 

IV - ŞıortnRme \'e ntlmııne sözü gcçeu şubeden alınablllr. 
V - hicklllerln tayin olunan ı;ün \'e saatlerde "'o 7.5 gıivl'nnıe parıı• 

larile birliltte mezkO.r komisyona mUrncc.•ltları. ı ü770 ı 

Devlet Demiryollan ve Limanlar. 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 2000 lira olan 3 ndet Ele!<trik ınoWrlll Boya ezı. ~ 

mıı.kıne3i :?3/7/19~0 S::lı güııll saut (15) on bC§~e Haydarp~:ıd:ı Gar b !ltı ı 

dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf uııulile satın o.Jmr. ca!ttıı· 

Bu işe girmek tst!yenlerln 150 llralrk muvakkat teminat. kanunun tayill 
ettiği vesikalarla te!<linerinl muhte,·i znrflannı a; nı glin caat ı Hı on d;.ir. 
de kadar I<om1syon RelsliğinP. VC;nnc!ert llı~ımöır. 

Hu lşe alt şartnameler Komisyondan parasız olarak ılağıtılınııl<tadır. 
(IJ7i1) 

• :f. .. 

Muhammen bedeli 35640 lira. olan 300 ton mot~rin 23/7 /1940 Satı 1t uııtı 
saat 1(5 de kapalı za.rf u~ulll ile Ankarad'.l ldıı.re bina:nnda ıoutın almacaıı:trr 

B,ı işe ı;lrmek lstiyenlerin 2673 liralık muvakkat teminat ile kanur.ıııı 
ta.yln ettiği vesikaları ve tekllflerinl ... 'Dl gUn saat 14 dı:: ltadar Komis?·oıı 
Reisliğine vermeleri IAzrmdır. 

Şartnameler 175 kuruşa Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde s:ıtılm~k· 
tA.rlır. (5736) 

~ .... 111111111 ... ~•ımım:1essım•1111B111111111111sm111!lllm1W .. Blll to'Et Si 

Türkiye Cumhuriyetı 

Ziraat Bankası 
Kuruluş I arihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai YP t~('"~ r; f-ıpr nıovi ~~nkR mt1- meleleri 

Para bıriktırenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor 
/,tru.at Harıka..~ıu<Ja lrnuıbaralı ve i:ı· • ~ ı~ tasarruf hesapta. 
rınrla en az 50 lirası bnlunanJaro senede 4 defa çek:llece• 

kur'a ile aşağıdaki plana göre lkram.Jyo dağıtılacaktır. 
• .t.deıı ı.ooo lJ.ralık •.ooo Ufa 
• • 600 • !.000 • 

1 " t50 • LOOO • 
lO " 100 • t.000 • 
ıoo " ~o • a.ooo • 
120 • 10 • ..800 • 
lflfl • ıo .. uoo • 

DfKI<AT: neı:;aplarındakl paralar btr sene içinde 60 
llracıao aşağı dUşuılyenlere ikramiye cıkt1ğ1 takdirde '° 20 
fa?.laslyle verllecektır. C<uralar senede 4 deta: ı EylOl. 
1 Blrlnclk~nun . 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde cekllPrPktlr 

-
Sahibi: ASIM US 

Bı'ı~ıldığı yer: VAKiT Afalbaa!r 

Umuru neşriyatı idare eden: 

Rtf lk Ahmet SeventTil 


