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Suriye deki Fransız ordu
sunda terhis başladı 

!<oma, 15 (A • ..t.) - D.};'.B. ajansı lıildiriyor: 
Stefani ajansının Şamdan aldığı bir habere na.. 

taran Suriyccteki Fr:ııısır. naşkumandanlığı bazı ili. 
tiyat sınıflarrnı terhis C'lıniştir. 

Bu ihtiyatlar sercrt kuHellc de askerliklerini 
yapmışlar n 3·akın şarkin muhteUf mıntakalanft) 
t:ı.k,lm edilrni5lcrrii. lt>e~,urı 1 ar.ını 

'hPt C ıah1>r Yt•:·il·nr. tnAr.F. F.\"I: J11'•arıı Cad.1S'T'AN'BUJ. 0Telıı;r:ııt: VAKIT• POl'lb kııtusıı: ~fi• Telefon: 214lil Ct'ıı:ı:r) - '.!~370 <ldar:-ı 
sı 

Hayfa dün ıtalyan tayyareleri 
1:a rafından 

Yan retmi O. N. B. 2.janr.ı 
Türkiye iic Sov:,·ctlcı· Birliğin.in 
nrasına açınc~k için caniyane bir 
tertip hn:r.ırhlrkcn rr.c~lıud suç 
halinde yakalnndr. Fransrz Sefiri 
Masigli"yc ait bazı rapor1aı-ı nq
rederek Türkjycnin h•giltc,rc ve 
Fransa lal"afınoan B:.'lltfı petrolle
rine ya:'lılne<:ık b!r hava taarruzu· 
mı iştirak edcc.:ığini ve bu mal-. 
ıatla Türkiye<lc So•·yctlcr birli
ğine ka.r,ı tecavüıi bir hnrp ha
ı.ırlıklsn yapıldıih:u ileriye. sifr. 
dükten sonra mııkc!>il nc~riynt 
Üzerine vesilen olmnk üzere oru .. 
ya atılan raporların sahtcliğiıııi 
kabale mecbur kaldı. • 

Şimdi arlık Alma, D. N. B. 
ajansı da itiraf ediyor: 

1 - Masigli, Türkiyenin Sov
yctler Birliğine kar~ı e~v~lc~ Al
ınan ajanımın iddiası ~ıbı bu· l~
aı·n:z hıırbine değil, ancak ~ bı• 
müdafaa harbine ha:ı:ırlnndıgmı 
hü!cüınctine yazmıştır. 

2 - Masisli müttefikler tarr• 
f'rndan Balı:uya' yopılacr.k bir ha
va taarruzuna D. N. B. nin evvel
ce ne§rettiği gibi Tür!dyenin iş.:
tirak edeceğini değil, seyirci kr• 
la.cağını bildimÜ§tir. 

Bu hadisenin mahiyet ve ma-
1\aıını tebarüz ettirebilmek i~in 
bu 'Vesika İ§tnin ba~mdan sonuna 
kadar geçirdiği safhaları kısaca 
hatırlatalım: . 

Malumdur ki, ı\lır.anyanın 
Fransa hükumetine imza ettirdi-
ği .. rnütareke ~rtları • ara!ında 
ll'lutte(iklr.ı-c ait bütün ııyMt ve 
ıııakeı·i 'Vcaikaların ~eslimi kaydı 

ıııını1cl sc~·nıc:, :ır:wsııııı.!n eılıluğu_ 

mı, f:ıl.:ıl nıın eltin n:ırınetlif,\ini koy 
mıınıı~ olılıığıınıı hilılirıııiş ve şu 
,fülcrlt• lıil:ılıe:-oini tıilirrııi~tir: 

"füındL ıınııızc-tli~ini koymuş rlc
ğildıı·. Fak:ıl hiz nntııı p:ırlinin nam 
zcdi Ye rl'İ!.İ«uınlıur nlrnnsıııı isli • 
yorm:. Çiinkti P.c>yar. Evclc insanlık 
dün~ n•,ınııı mC'~iılC'~ini ltılan Rıı:ı: • 
Ye!! insaniyet \C l:iir ınil'<'llcr i~·iıı 
J~ z ı ın ılır . ., 

11117.\'C'll tleınokıal p:ırli hinasile 
Beyaz Ev ıırnsında h:ıl ,-a~ılasile 

f IJcıııımı 2 nrid~) Ru:vclt 

Taymis ga.zetesinin makalesi 

Entrikacılar 
Karşılarında AtaUfrk TUrkiyesi olduğunu unutuyorlar 

J.oııılru, 15 (.LU - Rfiyler biL 
diriyor: 

T;tj ıııis ;.t:17clı•si, lı:ışınnknlesiııdc, 
Tfır[,iycnin lhl'•)a \e lnı:illcre ile 
:ırasını uı:ııı:ık ıııoksadile son on gün 
z:ırrıııtla Tiirkiycık 'e koııı511 nıcm
lckcll<'rdc ziy:ıdc-.i'r. fazlala~lırıl
mış Alıııaıı ıırn;ı:ı~:ın !:ısı f:rnliyclin. 
ılcn h:ıhsedi~O'I' \C cli)or kı: 
"- Tiir;dyc Ua.;;H:kili ıloklor Re

fik ~oytl:ını'ııı rıını:ı rüiııii Hüyük 
Millet mreli~iııdc iraılclli~i nutuk_ 
ta kunctlc ve sar:ıh:ıllc lıu f:ıali -
yeli protcslo clınc"i lıiı; le ~ayımı 
ha\ ret <ld~ilılir. ııu nııl!rn k:ırşıh • 
,.,1;1 :ı'kı<;.l:ır Ye IJ;ı~Hkiliıı .. :ıldığı 
;ııiillefik ilinınt reyi, B:ışHkılın, lıu 
~ibi entrilrnlara ];arşı muhalefette 

müstakil ve şeci 'fiirk milletinin 
tam müznhcrcllne malik bulundu • 
ğunu göslerrn iştir. Bu en lrikaları 
yapanlar, lrn rşıl:ırında ı\ bclülhamil 
Türki) esi değil fakat J\cm:ıl Ata· 

türk Türkb esi bulıınduğıınn unuL 
muşlardır. Tiirklcr, pek lahit ola
rak, ~·:ıkııi şarkl:ı sulhun idamesi ile 
alakadarlardır. Türkler, bıı sulhun 
bozulmasının ününe gcr:meğc çalı -
şıyorlar. Türkler, b:ış:ırılmaı;ı Türk, 
İngiliz 'C ııynı z:ını:ın<l:ı Rus men. 
faat[('rine de nıııYafık lııılunan bu 
işte İngiliz rliplomasisinin dürüst 
müzahcrctine itimrıt edebilirler. 
Türkler, aynı z:ım:ınıl:ı, doslluklan
na da sadık hulunm:ıld:ı.dırlar. 

Xcı•yorh, 15 - Framır. Ba5vek~~ 
1et vekili Pber L:l\'al Frnnsıı hü
kllınetinin ,·eni leşkilatmda serma. 
:red:ırlara ve aynı zamanda işdlero 
karşı alicennbane lı:ırcket eclilcceği, 
ancak ı.ınıffor arasında farl.'.ın or. 
ta<laa kaldırılması icin mücadele 
edileceğini bildirmiştir. 

Frans:ıda bit• tek parti leşkil o. 
Iunacıı.ktır. 

Bu par1inin teşkili işinin Piyer 
Laval'c verileceğine muhakkak nn. 
zari le bakılmaktadır. 

Moskova, 15 - Fransad:ı haynt 
fevkalade milş~ülleşmiştir. Fr:ı.nsa
da ayrıca 5 milyon Belçikalı, Leh 
ve Çek mülteci Tardır. lşçi yoktur, 
zürra ve ziraate elverişli toprak 
:yoktur. Sonra hanlar fevk:ıllıcle çıay 
rimüsait gitmektedir •• \mcrikon kı
Zllhaçı Fransayı açlıktan lrnrl:ır _ 
ınak için her giin heş ~rnıinin Fran
saya gıda maddesi tıışınrn~ı !hım 
olduğunu hesap etmiştir. -

i ngilizlere iltihak 
İtalyanlara k~rşı 

eden Habeşler 
döğüşüyor 

Nevyork, 15 - Şam.dan bild!.. 
rildiğine göre bugün ilk defa o
larak Hayfa İtalyan tayyareleri 
tarafmdan bombardıman edilmiş
tir. Hadise hakkında fazla ta[si. 
tat mevcut değildir. 

Ka,. l 

.ııre, ıs (A.A.) - Hava 
nezareti tebliğ ediyor: 

Bir İngiliz bombardıman tay
yaresi filosu Eritrede Assabm 
cenubunda l..""J:şla ve depolara hl:. 
cum etmiştir. Çıkarılan yangın
lar 48 kilometrelik bir mesafe.· 
den görülmüştür. Trablusgarpta 

Tobruk 1imanında bulunan gemi. 
lere bombardıman tayyarelerimiz 

.yeniden hücum etmişlerdir. Elde 
edilen neticeler henüz belJi dğil· 
di. Bununla beraber hücumun lbi 
rini müteak:rp sahilde kara bir. 
duman sütunu yilkseldiği göriiı.. 
müştür, 

Bütün fngillz tayyareleri üsle
rine dönmil§lerdir. Düşman, ıge· 
ce iki, bu ~abalı ca ibir defa ma!. 
taya hücum etmek teşebbüsünde 
bulunnıu§sa da !hiç b.irindeı mu-

~(Dcvamı % rıclde). 

ri~: ... - ................. - ....................... _ .......................... : ..................................... i 
~t Vekaletinin Mühim Bir Tebliği · .... - ............................... - .......... - ................................................. - ......... _ .... f 
8 Eylülden sonra yerli mensucatta "Türk malı,, 

damgası bulunması mecburiyeti kondu 
A11kara, 1J (.4.,\.) - 1ı.ııs:ıl Ye. 

kalclindrn tebliğ edilmiştir: 
1 - 8 temmuz 1!HO tarih \C 4555 

sayılı resmi gazele ilP nMredilen 
2/13839 sa~·ıJı icro vekilleri heyeti 
kararı ile Tiirkiyedc imal olunan 
yüzde yirmi beşten fazla yiin ihti-

va etlcıı lıilüıııuııı mcnsıır:ıta, ıırn
mül Ye Yarı ın;mıiıl <lcrilcrC', pa
muk ,.c yiiıı iıılıl.Jerinc '"l'iirk ıııa. 
lı,, keliınt•lcriylc fabrik:ı vcy:ı iınıı_ 
lalhane i~imlcrinin konulması mcc
burt tutıılınıı~tur. 

men'i .\C ilıracalın nınrak:ılıesi 'c. 
korunması lıakkındnki kanun mu. 
cibince lıazırlantnlş olan yerli sı· 
nal mamı1Utın işarcllcnmesinc üa. 
ir nizamnameye istinaden nr~redil_ 
miştir. 

'(Devamı 2 llclde). (1Jeııamı 2 rıriıll!) 

Harp Aka<Jemis'inden 39- subay mezun oldu 
~k demi kumandanı dedi ki; 

Bu knrarn~nıe licarcllc tağşişin 

Har~ ~arih:de ımıkadde~a~ yoktur. Mağlüp_ olmu~ ordular madd~ten z_ayıf ol~ukları için değil, fena sevk ve 
ıdare edıldıkl~r.ııden, harp manevıyatı zayıf oldugu ıçın maglOp olmuşlardır . .. -. · ·ı r~ 

~\A~J{ t f 

). 
ı 

SolcıQ,1 • ''~ • de ve .topt;t! subayları, ortadaki grup ta Cleniz ve hava tlluaı·en •• l"'ı·rı"nci gtupta pıya subejı latı, sağdaki grupta Cici y_ullstilt leıJazint 
- Yazısı ikinci :.SayJamızda -o ları görülüy_or_. 





~rup du,und&kçe: 

Yatsıya kadar 
da yanmadı 

T0~ .,.~linin nutın., 
ruh çal~ dunyada fikir vo 
llh- hatk. ~1-ı.nph. Her aün, 
llUtka ... .__ .... , bu merdme 
li1or. - .. tut.an hiikünderi se· 
~.tli . 

Cü.ı-.. ...... MIİhi ı.c1ur .• 
--rmn ... tlött lrıöted aki.. 
~ '°Plu-. Fakat timdi ~ ecli....., .. .,... ~·-itiz .... ._ -, ....... _ feY, :ral· 

- &llYfttİ deiildir: bilÇiııJırii o aatakta korku nedir 
~ J"dsmhk tMtnlııu, bükül

·~ kanlm.71 üıt tutan 
--..... Wr ruh iainden hqka 

"7t.r ... """'" O IÖzlerde Tlirldin tarih kare 
t111tatWQ ~ niyetleri, i· 
l\aftı!ları, kaNl'lan da hiç )>İl' ıü
ıe ~ tecıelll ediyordu. 

Zaten ....... .-. olmın •Ü· •e ten.aa1Q t.kı..n.s-
Ottabtı t.alandaawılctan fayda 

umanlar, ku..hlda kalmak iıtc• 
yenler, rireklerlnM karanlık e
n.eller beeledild.; için ıtıktan, 
aydaaJıJct.n, cloinJ11ktan ~
lar. 

Fakat unuturlar veya habrlr• 
rnalc iıterneıler, lci yalan, ıon be· 
.. maktan ~rülc merdivenlere 
1-nur. Ona çdmrak kurtuluş 11· 

ıtıanlu, yülreeldikse, devrilitin 
daha acı ve daha acrldı olacatıru 
hesaplamazlar. 

Yalan söyleyen adam, _Jimtek 
çakıntılıan altaula yolunu 'lnılma· 
.Ya ~latan hetbahtbr. Çünkü bu 
'İln!!ck göz kamatbnnaklan v_e 
ıeceyi daha ıiyah, daha derin,ba 
hale koymaktan hatka i~e yarae 
rnaz. 

Nitekim, iıte dün meıhur D. 
N. 8. ajanıı iltiraaını yaladı. 

Türk dmeti, bu haberin daha 
ille ~ldığl sün, neticeyi haber 
vermİf, bütün bunların yalan ol
duiunu lııildinnitli. 

Sonra •* dünyada lüç kim· 
5e, batta D. N. B. nin kendiıi ol· 
mak üzereı hiç kiıme buaa inar.• 
rnanutta da. Yabıya kadar hile 
)"UllPIJ'• bu :ralum son tebi· 
bi .. i. o ajans, acaba kimin için 
yapb? •• Yeryüzünde gafletin kc
l1lllle erdiii ülke hakikaten ku
laklarını blcayıuı memlekettir. 
l<uleklan iıtibdat J'Ullll'uklariyle 
tıluıh 01-larm banalalan bo:su1-
rnuıtur. Artık hakikat aıdaıiyle 
t>eaı.emnkr .. 

Yıllarca yaJ.ılarla avunduk. 
tan aont\, aerçeğin acı çeıniıi, 
on1arm yüzlerini buru,turacakt'!'• 
F!lbt ne yazık, ki dünyada hiç 
bir Kayaer, idraki ve idrakten 
de hak ve hürriyet SUIBJ1!1D1 

iraldınnak çaresini bulamadı. 

Hepıi, bir pn sürüdeki kuzu
ların kurt olduklannı rördület". 
Eıir milletler ayalclanndaki 

·~angalan, bo~unlanndaki. :sin• 
cırleri içlerinin aletinde erıterek 
hürriyet lnhçlan dClverler. 

BusiiQ alclatdulann pyzi de 
e91rilerc1~ aıatı olmayacaktır! 

HAKKI SOHA GEZGlN 

Şehrin odun kömür 
ihtiyacı 

Belediye ktıtan 1,...,-eı ıehrin odUD 
\'C 1 tiruUr lbtıyacını karııtaınak u.ze. 
t şlm<ildan baz:ırlıklara ba§lamııtır. 

Kl§tan eV\ eı odun "' kömür fiyat. 
la.rı teıbıt edlleccktlr. T .. L>ıt edilen 
tıynuar iıalka bildirilecek \o sık Ek 
•lıı. 1..oııtroı edilecektir. 

----0----

lrntihan talimatnamesi 
deiiıecek 

O ta o ul ve ll•ler:ln tmUhan tan. 
Jnatn.llne :nın verimi etratmdıı muh. 
teıır okullarda yapılan tetkikler, or _ 
ta teJn.t umum mlldllrlllğü tara. 
fınJan &'özden seç rilnıektodir. T&lL 
matname Ur.erinde baıı )enlllklet" de 
J pılacaktır. 

Bu 1 ususta b r komlayon toplana • 
r.ı.k dcğ~ecck maddeleri kararla§l.1. 
racakt r. 

Müddeiumumiliğe 
davet 

bt.anbu\da bulundutu anlafıl&D 
F..dirne icra memuru Zaat PalaDcl. 
oğlunun acele memuriyeUmlse mil. 
racaalınm gaı:elenlzle Ul.ılını dile~ 

Pasif korunma hakkın· 
da konferans 

• 
~tilılaf Hallut•inct.n: • 
ıs Temmuı 19'0 Klı a1lnil akşamı 

, ırn de Paail korunma hakkmd3 
btr ı.on ranıı ' l kttr. De,·eti)e. 
l'°rln tıalkı"t.zımd ar .rııemuı ıuc- andan 

_...,,al!!I ır. 
31111"'-

3 - VAKlT 16 TEMMUZ 1940 

Fiyat mürakabe komisyonun- ı1M·;~;i;1~;·; ..... ··1ır- 11 -.....-- ____ ......._ _________ , 

da dünkü toplantı . l Bogaz vapurla- !: K O R 8 AN T A H T E l 8 A H i R 
. · ! rında radyo l İngiltere adaları istila edilebilir mi? M anı/ atu1a . stoklarının ~ Şirket.vapurları Boğaz halk· .. 

bildirme 
•• J . b • • nı uzun vapur yolculuğunda eğ· • Konan Doyl ._ .. mu detı ıttı lendirmek ve ne~li bir sey~at JJınacnalcllı rnlarıım i)i lılr Jcrıne hucum cdi)orlardı.11.:ııt:i.b:ı. 

yapmaiarmı temın maksadıyle h:ıhlc idi. 'K<.ırkac.ık hiclıtrşc~ ıı {ınıırlcr oldiirülüyordu. Koyler. 
vapurlarda radyo tertibatı yap· yoktu. IHiyük Hritan)n, taz)ik c _ clekı kökler, kabuklar, yosunlar '\"C 

mıştr. den pcnccml gırtlu~ıııcln hissctli- lıcr scy gıdn olarak kullanılıyordu. 
.ı.•iyaL murakabe konuıyunu buglln 

mmt.aka. tlcaret mUdür)(lftıııde top. 
ıanmıı ve bazı kararlar venıUoUr. 

bugUnlerdo llıl.n olunacaktır. Cam \c 

~Uccaciyo eşyası fiyaUan d3 peraenbı:
JfUnkU top\anlıda kararla~acaktır. 
Hamtı:tkibrıt ve bllcümle &11iUer için 
toptancılara yllzde )1rmt kAr .kabul 

Şirketin tecrübe mahiyetinde ~ordu. Çiinkü gıdasının beşte dür. l.oııdrnda nnı:ırların hususi ev. 
son zamanlarda fiyatlarında fuıa 

yükseklik görülen tuvalet aabUlllan 
bakkmda teLklkler ~pılml§; bwıl&n 
atan ve yapan tüccar vô fabrikatör. 
ler dinlenmltUr. Bıuılar, maliyet nyı&. 
tınm da arlbfan ileri ıürınU,lerdir. 
Kendilerinden bunu !abat edecek vıı· 

ııa1k t.tenmif Ur. 

yalnız bir vapuruna yaptığı bu dil ith:ıl:it l olu ile tcılnrik edilen Jcri, km·vclli oskcrl nıüfreıelcr tn· 
tesisat Boğaz halkı tarafından hu rttcrnlekf'ttc fil allar sürnlle nr- rafından mulı:ıfazn altına alınmış-

olunmu§tur. memnuniyetle karşılanmış, bi- tıyor, mevcut mcmbal. r ı e kuru- tı. Dif;cr tnr:ıflnn hir tabur muba. 
Diğer taraftan toptan fıyaUan tes. lahare radyolu vapur sayrsı dör. ıııak alametleri güsıcriyordu. fız doı.ni urcllc mcbusnn ve a)ıın 

Pel'fellbe &'fPıll bu 'uıkalan im. 
misyona seUreceklerdlr. 

Çay ldhallt tüccarları da dUn ko
mı.yona davet oıuıımuelardır. Çay fi. 
yallan yeniden teıbll edllecekUr. 
Yalnız Hannan ve diğer bazı Mbep. 
Jerle perakende çay fiyatı teıblU rüç 
sfrtllmU,tUr. Bunun f~ln toptan fi)'Rt 
konulacakbr. Bl14:'UnkU flyatlann ar
taeafr anlaşılmaktadır. ÇUnktl tdha. 
llt mU,ldll \"e çok muratlı olmakta· 
dır. 

Bundan ba~ka Tlca"t VtklteU ta. 
ratmdan !iyatlan tHblt .edilmiş ollln 
çubuk halindo demirlerden madıı. de. 

mir tellerin sallı fıyatl3rmı da kır 
mlsyÖn tesblt edecektir. Bu fJyatlar 

bit olunan manl!atura qyaamm pcra· 
kende satı§ !lyaUarı da teabtt edll. 
mektedir. 

Perakendecllerln toptancılardan a. 
le.caklan mallan ne kadar klrla sa. 
tacaklan pergenbe gUnkü toplanbdıı 
kararla§_arak no.ıı olunacaktır. 

llrlanüatura ııt.oklarının beyanname 
ile kom!Byoııa b!ldlrilı:nesi hakm<lakl 
müddet bugUn bltmi§tlr. Fakat bir 
çok kimselerin bllbaasa perakendecl. 
!erin, kararın ketrclileıinc alt olmadı-
ğtnı zannederek beyanname verme. 
dikleri anlatıılnuı;tır. Bu yüzden mUo 
det beı.ı gUn daha. uzatılmıştır. Elle
rinde her ne 15Uretle olursa olsun 
manifatura e§Y8Bı bulunanlar, terziler 
perakendeciler beyanname vermeğe 
mecburdurlar. Beyanname ayın ytr. 
mlncl günU ak~amma kadar kabul 
olunacaktır. 

ithalatımız ıçın yeni 
yollar temin ediliyor 
Basra yolu muvahk görüldü 

Akdeniz vaziyeti üzerine tama· 
men duran lthalAtımwn yeni yollar
la temini için tetkikler yapılmakta· 
dır. Ecnebi memleketlerle nıuhtelit 

temMlardan eonra bu husuata Bas· 
ra yolu mtıaait görUlmUıtur. Bu ta.· 
riklc birçok yerlerden fhtl31ac1mız o· 
lan maddeleri geUreblleceğlmlz nnla· 
ııım~ur. Ticaret veklleU tUccarlarr 
mwn da Clklrlerlnln alınmumı bil· 
dinnl§Ur. lthaJAt btrllkleri bu huıuıı· 
lak! noktalnazarmı hazırtamakla<lır. 

Hariçten mal 5j'etlrLmek imkAnları· 
nın be1lrmefd piyasada iyi te~lr btrak 
aµıtır. Dtter taraftan merkezi A vnı· 
pa ve Balkanlara Uıracabmu~ fasla· 
l&Jnuıtır. Bovyet Ruıya ile de llcart 

• 

görüşıneler ba,elanıı~tır. So~ yeller Ut· 
tik ve yün hakkında alAk&darlardan 
malftmat almı~ıı.r ve ticaret ve1tlletl· 
nin tubit ettiği ıstaııd&rdlze nUmun .. 
lerl gtizdcn geclrrul§lerdir. Buı-Unler
de Elparl~lcr verecekleri anıaıı ı:nak· 

tad.'T. 

Akdeniz \'Bziyelınin knı ısnın 111-

daıı onra dun ilk defa olarak l 52 
lıin lir:ılık H1•Jcut oimıı~lıır. Bilhu 
sa .Mecnrıstan vo İs\•!,re)·e trenlee 
susam, nryon, ketcnlifi \'e fındık 
göndcrilnıişlir • 

Uiğer taraftan sclıriıuiıdç hulu· 
rıan llonıcn hel U Jıugün 150 ton 
tlrtlAi teslim nlmıştır. lley"et mal. 
lıırımı çok bcğenmi .. ıiı. 

Gümrüklerde bekliyen 
·manifatura eşyaları 
Piyasaya çıkarılması için 

tetkikler yapılıyor 
İki senedcııbcri gtlmrüklerdc bek -

leyeıı mUlılm miktarda manife.luni 
yasuıuı pıy1188ya çıkarılması için 

icaret ,·ckAletl tetkikler yapmakta. 
dır. 

400 bın Jıralık kadar olan bu m.ı.l,. 
lar piyasanın en fazla ihtiyacı olalı 
~ltterdlr. 

Eu mallar iki sene en·cl Japonya.. 
dan rnmrllklcrc gelmlo ye o zaman 
muhtelit ııebeplorle ı;ekilemlyerek 

•OAradan da taku ınUıkWlu yUzUD.. 
den k&mıııtır. 

Bu mallar bedellerinin .ne §eltllde 
ödenebJleceıt hakkuıda Ucuet nkA _ 
Jeti mall.)lıe veklletUe temular yap. 
maktadll'. Ayni zamanda gQmrtıktekl 
manifatura qyası bugllnkll plyua. 
ya göre çok ucuzdur. 

Bunlar piyasaya çıkarsa bir fe. 
rahlığa eebep olacaJdardır. Yakında 

nıUsbet bir netice almacağı Um!t o~ 
lunmaktadır. 

~~--.....---~~------~~~~----

ilk okulla rda n 6000 
talebe mezun oldu , 

htanbul ilk okullanndaıı bu yıl 
meıun ol&n talebenin mikdarı Mıı.a • 
r1f MUdUrlllğü tarnCmdan tcısblt e4U. 

mlfUr. .ıA-
!BU yıl ıehlr ve köy oh-ullarınuau 

ilk t.abılll blUren tAlebenln ınJkdan 
6000 den fazladır. 

Resmi dair:Ie;de kağıt 
tasarrufu 

Baıvekllet bUtUn ,·ckA.leUere bir 
•• Aınt ,.e defterlerin 

tamim yapnıı~. Al>tt• fi 
mUmkUn olduğu kadar tasarru a 
kullanılmasını blldirınl§Ur. d b\l 

VeWoUer bu taınlmi a!&.ka ar • 
n .,.önder. 

tll.n resmi dairelere ajııe ., 
mlılerdir. 

----o

Sanat şurası gelecek 
yıla kaldı 

Maarir Velcillı(U tar:ıfındıın bu ta
lil mevsiminde oçılmosı dOşOqlllen 
Gilzel Sanatlar şuro51, haıırtıUarı 
tamaml:ınmodıDından bu talil dev
resinde acılııııyacaklır. Surnnın ne 
ı::ımnn olacu~ı hcnüı: belh <leiildir. 

Univeraite kampları 
lst:ınbul ünh er ile~i nskeri knnıP 

Jnrına dünden ilıb:ırcn Pı'nrliklc 
bııstırnııştır. l\uınıılıır~7 n~uslosA kn. 
clnr de' om edecektir. 

Florya plajları dün de 
ihale edilemedi 

Florya. pl!jları dUn ibate edllece!t_ 
U. ll'ak3.t mUzayedeyo hiçbir taHp 
ginneml§Ur. Bu vaziyet karıısmda 
belediye, plljlarm ihale prtrıameslıı. 
de tadlllt yapmaya lUzum görmtlf
tür. 

PlAJlar bu tadillt yapılmak aure.. 
We Uçüncll deta. olarak nılluyedeye 
cıkarıl&Caktır. Bu tadillt fUDl&rdır: 
ı - Yeni yapılan pZlno bu ae.ıı" 

kiraya vcrilmlyecckUr. 
2 - Plljlar yalnız bu movılm 2_ 

çln kiralanacaktır. 
8 - Dubullye UcreUerlnde tenzi. 

U.t yapılacaktır. 
Kabine Ucretlerl b1r klıl 30, iki kl

ıı 40, tıc; kifl 30 kurup indirilecek
tir. • 

Maarif Vekili 
Şehrimizde bulun:ın Maarif Ve· 

kili Hasan Ali Yilcel tetkiklerine 
devam etmektedir. Bir iki ıüne 1ca. 
d:ır Ankııraya dönecektir. 

Seraeri bir mayn 

Karadcrıl%dc Ağ\ anın yedi mil aı;ı. 
ğmda bir st!l'ııerl m&J'll görUlm~tUr. 
Uman rehıllğt ' apur ııUvartlerine va. 
ztyeti !ıildlrvtl~Ur. 

)!aynin imhMı lı;in llma1J.mlIT.<1an 
:Karadcnlze bir mbfteze gbnderlll'cek
tir. 

de çıkarılmıştı. Fakat geçen Halbuki bunların ) crıni doldu- dnircleri civarında bekli) ordu. Ba!!_ 
yıldan itibaren radyo çalmaz racak pek :ız şey geliyordu. Mu _ vekil ile hariciye nazırlarının hn· 
olmuştur. e)j•ed sıgorlım ö~ Je bir hadde l nll:m tehdit nltıncln idi. Ara sırn 

Sorulduğu vakit de Boğaz çıkmıştı, kı pazar:ı yi~ ccek geldi- kenclllcrinc sulknstl:ır tertip edlli-

1 
yolcularının ra~odan ikayet ~I vakıt fiyatların üdenmiyccek )ordu. Duııunla .beraber l1ük6met, 
ettikleri, bu yüzden radyoların derece ~ ukscldlği görülııvordu. tekmil fırlmlarının munfakalilc 
çalmİnadığı söylenrniştir. F.kıııek, sığır 'e koyun elleri de horbc girmişti. 

i Şüphesiz halkın istirahat et· bu Jrırmeti muhafo1a ediyorlardı. 4.\sıl mücrim şunlardı ki: (litcr 
i tiği öğle uykusu saatlerinde, Hükömet, büyük bir reall:rclle çn. dıploınnt ,ister muharrir olsun) ln. f sabahları ve gece muayyen sa- lışarak, derhal ekiJl'cck lmğdııy i- Sillerc, 1'encU erzakını kendi yeti~
f atlerden sonra radyoların calın- ci,n lıüyiik ikramiyeler \'nndedi. llrmeıliğl yahut kunetli bir vasıı:ı 
i ması uygun olmaz. Fakat diğer yordu. Bu mıı.h~ul, lıes RY ~onTLl bi- ile gıdaların ado~a naklini temin 
t saatlerde... çllebilirdl. Halbuki gazelclcrin bll. etmedikçe, knrşısında bir k:ıç uh. 
i Aşağı yukarı iki saate yaklc. dirdi~ine göre, bundan çolc d:ıhn telbııhlr ile bunları bi idare ede· 
şan bir Boğaz yolculuğunda CHel lı:ılkın ,yansı açlıktan hcliik cek adamlara malik bir muhasım 
radyo nicin çalınmasın. olııcaklı. Ahalinin '\'alanseverliği- bulunduğu zaman, ordu \'C donan-

Şirketi Hayriyenin yeniden ne müracaat ediliyor, Hc.1rele Jm masına hıırcııync:ığı paraların he. 
radyo servisine başlamasının yt. teca'ri\zün nıU\·akknt olcluitu olun derden başka lıir şey olamıyıcatını 
rinde bir hareket olarak br§l- da teminat veriliyordu. nnlakayııcak kadAr uzak gönue-
lanacağma hiç şüphe etmiyoruz. Fakat ölüıu, hilhossn sütun azlı. ~enler .. İngiltere ckseri~tle ahmak 

" """"""""""' " '"'""'""" ' ""'" Jfından dolayı çocuklar orasında lık etmiş, f.aXat cezasını çekmemi~ • 

Türk inkilabı 
hakkında yeni 
· hır eser 
Türk İnkılfq1 tarihi profesörle

rinden Hikmet Bayur TUrk lnkıll
bı hakkında l O elitlik escri."li ha· 
mlamakta devanı etmekteclfr. E
serin Bertin muah·~dPsinden Trab· 
hıagarb 98\'l\lırut kadnr olan ilk 
cildi bit.mi§tir· MUellif şlmd.i dlğc.ı 
ı:iltl,.ri yaZ!llay:ı. La:;ılann~tır. 

lsl&m Ant.Jlojisi \•c Tav.ima.tın 
10 1 İ1nc.li \"ıJI au•ria Ünh·er91te 
protec.örleri ııar.ıfrncla:ı hazırlanan 
diğc r iki eset":ı de lıurrlıklan blt. 
nuş F.ayıiabillr. Maarü Veklleli 
bu U.<!tlcri d~ kıı.; ı bır zıımant?a 
nrirecı ctktir. 

Katil kin1? 
Miras meselesi da vaaı 

yeni bir aafhada 
İki sene cvve,l Kuruçc§mede mi.. 

ru meaı!leal yU.zUndcn babası Hacı 
Şevket ile kardeıı Radiyi tabanca 
ile öldllren Zekt adındaki katn, bl 
rlne1 atır ceza mahkemeetııdekl du: 
ru,maauıda mlltemadlyeıı uıı kaU. 
Un bUytlk a#abeyel Sıddık oıctutuııu 
ve kabahati IAurlne attı1mı iddia et. 
ınlgtl. • 

Mahkemenin bllhaıısa Zeklnfn ııon 
celsede ibraz etlitt blrk&G ınektup 
üzerine Sıddık hakkındaki fllpheleri 
kuvvet bulmu§ ve hakkında taklba 
ta glrfıllmesl kararını vermiıUr. -

DördllncU sorgu hlklmllff. tahkl. 
kata ba§l&mlf ve Şıddıkm maznun 
olarak mahkemeye celbine karar Vl'
rllml§Ur. 

Katil Hüseyin tevkif 
olundu 

Evvelkf gün Bakırköyde beyılr'll 
binmek 'e ballamak yüzUııdeıı ~ 
kan nvıa aonunda arkadqı Hacı. 
:nm başını orakla biçerek öldllren ka. 
tıl Hllseyin dlln adliyeye tealinı o.. 
lunm~. d6rdUncU aorgu blklmllfl 
t.aratmdan tevkif edUml§tlr. 

Bir müvezzi çocuğun 
başına gelenler 

Yqlldlrektc klmaeslzler yurdunda 
ot.uran ve mllvezz!lik yapan 17 ya,_ 
luıııda Mehmet oğlu Şaban adında 
bir çocuk ciUn bir bl.slklet kiralamıe 
ve Sultanabınet parkı civarmda do 
lapıafa b&§lamı§tır. • 
Şaban son allnıUe glderke11 önllne 

çıkan bir çocutu çtgnememek tçln 
direksiyonu yana kırını§, fakat bu 
ae!er de vatman HUaeylnln ldareıı~ 
deki Maçka - Beyazıt tramvay1na 
çarpmıgtır. 

Ç&rpl§ma §lddcUI olmU§, Şaban b\r 
Jcaı; metre gorlye flrlayarak kolu kL 
rıı.rm,, atır surette yaralanmııtır. 

Çocuk Esnaf hutanulne kaldın) _ 
11111. vatman Hilsc)'inin vo.kada bir 
suçu olmadıfı için eerbeat bırakıl. 
nuftlr. 

----0--

Sanyer yoksul çocuklan 
himaye cemiyetinin 

kongreıi 
llk okul l'o1csul cocuklarını hi

ma)·e birliğinin Sarıyer kaza kolu 
idare heyeti dün yıllık topl:ınhsını 
Sarıyer halice' inde )"apmı,tır. Top. 
lantıda bir yıllık çalışma raporu o· 
kunmu~ıur. Rııpord:ı 150 talebeye 
l'İyecek 'e salrenin temin edlldlfti 
ınemnuııbelle liğrenilml tir. Yeni 
~"lldn lıu miktarın 2;;0 :re çık:ırıl. 
masınn Jrnrnr 'erılınis '\"e c ki ida. 
rr lıel eti iııb ı•rlilcrek toptııntıv:ı 
ı:on nrilmişlir. 

rıırkedilecl"k derecede Yıikselmb- tır. Bu defa fse beleganmll'belAğ ge. 
11. Hııy,·unat dn yenmek. için kc: liyordu. Talihin, ber uman fmda
slllyordu. J.ank ~a,·ır kömur mn- dınııa koşacağını bekleme.le ne 
denlerinde ,.c Mldl;nd'da tehlike_ hıtlckınıı vardır? .• 
li kl!,rl{aşnlıklar vardı. l\levklime lekror geldflim Zil. 
Şarki Loııdracln Lürilk lılr sosyalist mandan itibaren on doku:r: glht 
nyaklanması buna ekleniyordu. nn znrfındaki harekAfımızt hiU,-e et_ 
nyald:ınnıalar lideta dAhill hlr harp ıııek, e'·velce tast'fr ettiklerimi tek· 
şeklini almıı;;tı. Mühim gaı~lelerdcn rardan hnfka bir şey delildir. Kıy
baıııları lngilterenin tehlikeli bir boldu~um esnada gem.ller cesarete 
mevkide bulunclu{tıından ve tarihin gelerek tekrar seyrüsefere baflaınış 
kaydettiitl en büyük faclnlardan bi- olduklarından ilk giln dört tanesi. 
rlnln T'Uku bulmasını menetmek icin ni avladım. Sonra azıcık ileri gide. 
derhBI sulh aktedllmesl Jllıumun. Tek bit- :kacını da Frnnım: sulannda 
dan bahsediyorlıy-dı. Şimdi benim tepeledlm. Denizaltında !>Ulundu· 
vazUem, bu ınütaleaların sıhhatini Rum esnada bir anılık Aletlere kum 
llbat ehnekti. tıkanarak makine işlemedi. Bn yftr.-

1\la) ııın ikinci ırilnü icli. Tayınls den nz kaldı gldiyor.duk. 
ağzının şimşlindeki l\leplin Sen- Bıı hafta nihayet.inde Manf deni. 
des'e tekrar seımı, bulunuyorum. zl tekrar boş lcalmııtL Hem ''Bet•" 
Retn., Solent'i abluka etmek ve 0 hem de hen, bir kere daha garbı 
rad11 fel6kete uğramıı Kapa'nın ye: dlJndllk. Arkada~lanmııdan birin. 
rinl almak için gönderilmişti. Şim- den çok tqcf edici bir haber aldık. 
dl hakikaten İngiltereyi gırtlakh_ J.iverpul'de dolaşan Zeıta da bunla
yorum. Zira Londra, S:w:ırampton, n teyit etli. Vazifemiz tamamen 7a. 
Bristol kanalı, Liverpul, şlmnl ka- l>tlmışlı. Bütün erıakın lngtıterelt 
nah 'c Glaskuv ) ollan, \ahtclba. seçmesini lahialile menedemc:ıdik. 
hlrleriın tarafından tutulmuştu. Bü· Fakat hiç olmazsa flyatlan ö7Je 
yfllc posta vapurları, sonradan üğ- yükselllilc, ki ifSiz koca bir ek1eri
rendllimize göre Galvey'e \'e ıarbt )'el için lngiltereye ainıbllen llda, 
frıanda)·a yüklerini döküyor Te hiç hukmünde idL HilkQmet_ mah • 
buralarda yiyecek, o vakte kndnr ur bir generalin istihklmdll'kl ef· 
misli ıöriilmemi~ bir surette ucuz rada erzak daltbnuı gibi, M)ohu
bulunuyor<.lu. On binlerce ndam, de ınla dalıtmaja çalı1ı1on!a. Ll
kendllerini achktan kurtarmak için kin bu, pek Bfiç bir Jş ve mesali. 
BrJt~nyadan frlandn)·a geçi.,ordn. jeti <le gayet milthişti. Artık en 
Llkın ahalinin ekseriyeti hu yolda ınunhwım İngilizler bil~ buna 116. 
nakl~dllebijıir mi'? Asıl kütle, Manş t{üs ıeremeıdi. 
Ozerınde :ıçhğı Gdnmakıllı hisset. Havadislerin bana, nasıl Jeldflinl 
mege b:ışlanıışb. Bu tarihle bultda") ivice hatırlıyorum. O zaman SeJsi. 
100, mısır \'C arpa 80 ıilindi. Hat. bıl ncığındıı bulunuyordum. Mant· 
lll en inat İngilizler hile bu halin tan aşa~ı. kfiçük bir harp Bemisi
d~,·~~n cdemiycceğini anlamışlıırdı. nln gcldi~ini gördilm. A~ağıya ioen 
Buyuk şehirlerde aç insan sürüleri bir gemiye hücwn elmek, usulü.. 
belediye .memurlarına: ıniln haricinde idi. To11>idolanm111, 

- Ekmek, ekmek.. h:ıttıl l.'Umbaralanmın bundan J>li. 
Diye ha8ırışı:rorlardı. ·ülc kıymeti vardı. Maamaflh, ba 

ı;emlnin harekatı beni cezbetmek· 
. Memurlara her yerde hücıım cdı. ten ahımadı. 'Bulunduium taraf• 

li)·or. Ekiedya masum li\"rularıuııı dojru yna, yavaş n Elhak oJaral: 
•clıklan ölüm haline geldiğini go· ilerli:rordu. 
ren analar, alny alay devlet daJrc- ( Deoarnı oaq, 

Edebi zayi i lanı ! 
ARKADAŞIMIZ Nu1ret Sa· ti. Guya bu ilin &'aut.ye ...... 

fa. Cotkun dünkü Son rilmiı; fakat bedeli tediye edil· 
Poata'cla bir "zayi ilinı" neıre'• medijinden konulmıumt. Nuret _____ _:;_ ___ .:.__· I Safa ela, ehemmiyetine --. 

y • . kendi •Ütununda yer~ 1lln 
• rrmr ~l ~ve~ 1!!_Y akı!_ ı §Öyle: 

"Edebiyat mahallesinin Şiir 
16 TEMMUZ 1920 çıkmazında akhım düfilrdüm. J. 

Ağaçlı köm ·· ki sinde kimsenin işine ya~ayault 
ur oca arı bir şey yoktur. Bunu edebiyat na· 

Ağaçlı kömür ocaklannm belediye. mma iade etmelerini rica ederim. 
ye de\trl mukarrer olduğundan icap Aksi takdirde yenisini ala!:aimı· 
eden au depo'larmm inşasına ailrat elan eskisinin hükmU yoktur." 
~rilrnı,tir. Hitaınmda teslim muıı.. 
melesi icra edilecektir. 

~ -> 
~ 
<( .._ 

\ llJUU~ı 

tiODetln 
dofa,u 

Öile 
l kbuU 
Akpna 
Yatılı 
lm!lllk 

Sah IÇarıamb. 
16 Tem. 17 Tem. 

ı ı <"ema Ahır 11 ' enıa Ahır 

tıız.ır 7'' 
"' 1 '~ 

\ ıtllJtıt ıwı.ıını 
'"""'' l'.ı.am 

• &.! 4 48 9 04 

12 20 ' fO 12 20 ' ,, 
te ü s ae J8 ıs ı '° 
ll19UOOllatUOO 
ın M 1 iYi :U ~IJ 1 3'7 
2 29 6 30 % Sl 6 5% 

Soraron Nuıret s.&.,..: Yeni 
alacaiı alclm hükmü olacak mt· 
dır acaha!? O akıl ile beraber 1ıİ• 
raz alika, uyanıklık, his ve hi11e 
alaa bari. .• 

Dünya biribirine airdi. Bi3iın 
§BİT bila filditi kulesinde UJU• 
yor. Tammnen kendi IH'daaı, 
lcendi hülyaıı ve yeni hir icat o
larak telakki ettiji küçük p.I 
fantezileriyle İneaL. Y ann, 940 
ıencıinin §U aylannda yqmnıı 

olan fairlerimizin eaerlerini oka· 
yanlal', korkunç t.ir harp ~· 
altı üstüne gelmekte o )Jll fikir: 
ve madde aleminin acat. hartsı 
b. • • . .. -•-•-d'rt7 
ır nııanesını gorecauıı::T ı • • 
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lstarıbul ildnci icra nıemurlujju12-
daıı: 

9•0/102!) 

Has:ı.nın Refia Hikmetteki i54 
lira 75 kuruş alacağının temini is
tifası zımnında mahcuz olup Ye ta_ 
mamına üç ehli Yukuf tarafm<lan 
174' lira takdir edilen ve emniyet 
sandığına 31 i liraya birinci dere. 
ccde ipotekli olup ipoteğin fazlası
na şamil olmak üzere 2004 No. lu 
kanun hükümlerine göre paraya 
~:evrilme.sine karar verilen Yavuz 
Sinan mahallesinin AUamataşı cad
desinde 4 kütük, 51S ada, 4 parsel 
eski 13 yeni 23 kapı numaralı bah
çeli ahşap hanenin tamamı acık z.r. 
tırmaya çıkanlmıştır. Gayri men. 
kulün evsafı. 23 No. lu kapıdan içe. 
rl girildfkte zemin kat kısmen kre
siman kısmen tahta döşeli antre ü.. 
zerinde zemini tahta döşeli bir oda 
,.e buradan sofaya girilir TO sofa 
üzerinde bir he!A ve bir merdiven 
aUı mermer tekneli bir musluk ve 
zemini .kresiman ve adt ocaklı bir 
ıonllı:ıh ve arkasın.da bahçesi Tar .. 
ılır. Asma 'kat bir odadan ibarettir. 
('5t kat: 

nır sofa üzerinde biri bilyük Cli
: cri ufak iki oda bir kiler 'te lıir 
ııeliidan ibaret. Binada elektrik te. 
'isatı mevcut olup mutfakla tulum. 
:ıalı bir kuyu Yardır. 

Tamamı mesahnsı: 121 metre 
nıurırhbaı olup bundan G2 si lıina 

,.c rli~eri bahçe teşkil eder. Birinci 
:ıçık artırma 13-8-9t0 la salı gü
nü saat 10 dan 12 ye kad11r lslan. 
bul ikinci icra dairesinde yapıla
caktır. Yerilen bedeli m't_hammen 
kıymetinin yüzde 75 ni ve rüçhanlı 
bulunan alackları geçtiği takdirde 
en çok artıranın üstünde bırakıla. 
cııktır. Aksi takdirde son artıranın 
taahhüdü baki kalmak ÜZ<'re artır
ma 15 gün daha temdit edilerek 
28-8-9 rn tarihine müsadif car
:;;amlıa günü aynı saatte ve aynı ma· 
halde ikinci artırması yapılacak n 
rüçhanlı alacakların mec.ınuunu ve 
.satış ınasraflannı geçmek fi.zere en 
çok nrtıı:-anın füıtünde bırakılacak~ 
lır. 

Artırmaya girmek istiycnler işbu 
gayri menkule takdir edilen Jı:ıy
melin :rüzile yedi buçuğu nisbet~n
de pey akçası veya u lusal bir ban
kanın teminat mcktuphun•ı vcrnıe. 
ğe ınecıburdurlar. 

Ga)Timenkulün nefsinden doğan 
müterakim vergiler ve tanziriye ve 
tenviri}"e ve rüsumu delJaüye borç
luya ait olup bedeli müzayededen 
üdeneeektir. 20 senelik vakıf taviz 
bcdelile ihale pul parası ve tapu 
ı csçil masrafian alıcı:ra aitıir. 2004 
:\o, lu icra Ye iIJas kanunnnıııı 126 
111.: ı maddesine tevfikan hakları La
ııu sicillerile sahil olmıyan ipotek. 
li alacalıtlılarla diğer aliikadarların 
'e irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz masrafa 
dair olan iddialannı ililn tarihin • 
den itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelcrile birlikte ılairemize 
hildirmeleri latımdır. Ak~i takdirde 
ha,klan tapu sicillerile sabit olmı_ 
yanlar s:ılı5 lıedelinin puylaşnıa -
~ından hariç kalırlar. 

Artırma şartnamesi herkes tara_ 
fından ı;:ôrülebilmek üzere 3- 8-
940 tarihinde jcra divanhancsindr 

asılı bulundurulacaktır. Fazla ma· l 
lumal almak istiyenJer d:ıireıuizin 
!110/102!) numarah dosyasın~ miL 
r ar.: :ı a t ederek istedikleri malüma!ı 
a lmala rı ve Lakdiri kıymet ra'J)Oru_ 
nu görmeleri laıımdır. 

:'ıfüzayedeye istirak edeceklerin 
i· hıı ~ayri menk~le ait bütün malu
matı hilmiş ve öğrenmiş aflcloluna-
ı-:ıkları ilan olunur. ,(32905) 

Müesseseler Artırma /,-------··-----·-·-m••:.m•u .. a -•:' 
komisyonunda": l 1 Türkiye Cumhuriyeti 

İstanbul Sıhfıi 
Ve Eksiltme 

'"::~:::: 'J: ı;; ;:~:.'.:;, '"~~~:: ~·ıı Jfüillmc l•dhi z i r a a t 8 il n k ası 
2150U~30000 G ) 

Cin~i 

Pırasa 

L i'ıl ı;ı 11 a 
'l'azc lı~kl:'l 
hµanak 
Barbırı ı ~a 

.\~·şe ra~ul) a 
<;alı !:ı.sulya 

Uaııı} :ı 

8500-12000 s ) 
30000-38600 8 ) 
9300-12000 15 ) • 37500-48000 H ) 
3300- 5000 13 ) 
27011- 4400 !!O ) 

Sırık ıloınatc~i 

Yer doınnle'>i 
S:ı kız k:ı lı:ı2,ı 

Patlır:ın 

Semitolıı . 
l>ulnınlık J.ilıer 

Kerevit. 

JjOU- j250 9 ) 
21500-31500 8 ) T.i~ lrn. 

:J2!>i,26 20500-28000 8 ) 220 ı.r.,. kapalı 1i.7.9i0 c:ırşamba s. 15 
ôj200-83000 lG ) 
11700-16000 j ) 

7800--11500 12 ) 
44 00- 6801l Ü ) 

Hanı\ 6·100-10600 r, . ) 
l':ınc-ar 2250-- 3500- 4 ) 
Enuinar arJct 4000~ iOOO 8 ) 
l\arnılı;ıhar 

Limon 
6500- 9500 15 ) • 

53000-72000 3 ) 

Ycjct:ılin ~·ağı fıOOO- 8000 80 480 

iyi sıı (d:ınıacana) 3000-- 3500 {i5 170,63 :ıçtk 17. 7.!HO ç:ırş~mba S. 16 

l\ıriplc kCimiirii (ton) 1:;90- 2t75 1600 2610 171 lı:rş. kapalı 19.7.!140 cuma s. 15 

Kesilmiş orluıı (ı:eki) 

Kesilmı·m lş oıluıı (çeki) 
:.\fang:tl kömürü 

70- 90 
1900--02500 

43000-53000 

;t;;o > 
3'.!0 ) 
4.~0) 

802,50 \;apaiı Hl.7.940 cuma S. 15,M 

:\ r J'lJ 
S::rnnn 
J\cpcl.: 

2-t500-33000 
8000-10500 
8000-11500 

7 ) 
i ) 
;; ) 

2''7,88 açık 1!'t.7.940 cuma S. 1ô da. 

Sıhhi miir.~ 5 C"'>cleri n 19 fO mali yı1ın ın hir J.:ıs•m ihliya\l:ırı ş:ırlnarncleri vcçhilc ck5illmc~·c konul
ınuşlıır. 

1 - Eksll:mclcr C:ığaloJilunda sıhhat 'l"e içtimai muavenet müdürliiğü hinasında kurulu konfr.yonda 
Yapıl :ı c-nklır. 

2 - Eks illmclcrin şekli gün ''e saatleri; nıııh ammen fiyalJart; muvak:.at teminat ın iktarlan kar. 
~ıl:ırın<l:ı ı;ıii~lerilmi•tir. • 

ıhale saatinden hir sMf evvel fslcldilı-dn h•klift 
kom Lsyona vcnneleri tamnrlır. ;\fckluplarrla teklif 
ması k:ınunt mecburiyettir. 
2490 sa) ılı kanunda yazılı Ycsikalar ~c m11Yııkkat 

ı:ırfların iı:eri~inc J.:oym:ıl:ırı l:hınıriır. ( :>299) 

:1 - K:ıp:ılı z:ıl'fla yapıl:ıcak ck~iltmelcr için 
hnv i ve :ıi{zı nıiihiirlil 7.:ırflıırını makbuz muk:ılıilfn<le 
olnıı:ın fiy:ıll ıı rın hrm ,·azı hem de rııkamla ya1ıl 

( - 1 ... tckJilC"r 1!!10 ~ılı ticaretodası YC'Sİkasile 
gar:ınli nıakh111: H''"a lıanka mektuplarım kapalı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

lili1 ·}1•] 
16.7.940 Salı 

'i.30: Progrnm ve memleket aaat 
ayan, 7.35: Müzik: (Pl.) 8.00: Ajana 
haberleri, 8.10: Ev ,l•admı, 8.20/8.30: 
lılU.zik: 12.30: Program, 12.35: .MUzik 
Muhtelif ııarkılar (Pl.) 12.:;o AJa.ns. 
13.0 G: :MUzik. 13.20 / H .OO: Mtl2:ilt, 
18.00: Program ve memleket saat 
aya.rr, 18.05: MUzik: Dans saati (Pl.) 
18.30: Çocuk saati, l 9.00 : 1'1Uzik: Ço· 
cuklar iı:in (Pl.) 19.15 Mtl.zlk: Fallll 
heyeti, 19.45: Memleket saat ayan, 
ve Ajana, 20.00: Konu~ma, (Çiftçinin 
saati), 20.15: Mtizik, 20.30: Mllzik: 
Anl{ara rndyosu lttirnc ses ve saz he
yeti, 21.lr>: Serbest saat, 21.30: Ko
nuşma (Radyo gs.zetesl) , 21.45: .Mü· 
zlk: Radyo ısalon orkestrası, 22.SO: 
Memleket saat ayarı, Ajans. 22.43: 
:MUzik: Radyo salon ork'8trası pro
gu.mınm devamı. 23.00: Müzik: Caz
band (Pl.) 23.25/ 23.30: Ya.rmkt pro· 
gram v e kapanı1'. 

Raşit Rıza tiyatrosu 
16 temmuz Alalı günii ak,amr Ba • 

kirklly Mlltlyadi bahçe.:;lndc "Üvey 
Babam,. 

VAK l T 
Gazetede çıkan bUU!n yazı ore 
resimlerin bulmku mahfuzduı 

i\BONE fA.Rll"ESI 
Memleket Memleket 

t<:lnde dı~mda 
AyW. 93 l Gil Kr. 
il &J' hk ~60 '21) • 
8 Aylık 473 IJ20 • 
1 yıllık 900 1600 • 
rari!eden Balkan Birliği lçtn a y. 

da otuz kuruş dtişWUr. Poata blrU. 
ğtne giı-mfven yerlere ayda yetm.fo 
beşer kuruıı zammedlll.J'. 

AlJOne kaydıru bildiren mektup 
ve telgraf Ucretlnl abone pa.rumıD 
posta veya banka tıe yollama t.c
retfnl idare kendi llzeı:1ne alır. 
nirldyentn her posta mcrkednd~ 

VA.KIT'a abolle yazılır. 

'\dre! değiştirme Ucreu ~ 'Kl'J. 
1.LA,,~ ucr..ETLERJ 

l tcaret UAnlannm santim - ın.. 
tın sondan itibaren UAn saytaIL 
rmda 40, tc; sayfalarda 50 kunış, 
dordllncll eayfada ı: ikinci ve O· 
qfuıcUde 2: birincide 4 ; başlık yam 
kesmece - llradJT. 

BUy1lk: ~ok devamlı, k.U,eU, 
renkll na.,, verenlere ayrı ayn tn. 
dlrmeler yapılır. Reımıt llAnlarm 
santim ııa.:.ın 40 lruru§tur. 

J'ic.a -ı l\ta.!ıl yette <>tmıyan 
Kllçilk llAniar 

Sır defa 30; lkJ defası 50, Oc; de. 
fil& 63. dört defası ı:ı ve on det u1 
100 kuruştur. Oc; ayltk UAn veren · 
\:?rl.n bl ~ tiefa!l beda.~·adIT. Dört sa.. 
tın geçen llAıılarm fuJa satırlA.r> 
heş kuruşt.'\Il hesap edilir. 

VakJt bem :ioğnıda.n dostnJya 
kendi idare yerinde, hem Ankara 
caddes!nde Orhanbey banmda KE. 
MALEDDL'lf lREN nan Bllroau 
t>llyle U!D kabul eder. ( Btıroauıı 
t:f>lefonu : 2083.'.i). 

inhisarlar umum 
müdOrlüğ ünden: 

I - Mevcut nümune mucflıinee 80 bin adet •inek ka.ğtdı müteahhlcll 
nam ve hesabına pazarlıkla 11atm almacaktır. 

n - razaı-lılc 22.VIl_940 pazartesi gllnil sa.at 16.:JO da ı..:a.bataşt:ı Le.. 
vaznn ve mUbayaat ~besl.ndekl ahm komisyonunda yaptlacaktır. 

III - NUmune sözü geçen ııubede görUleblllr. 
I V - bteklllorin tayin olunan g Un \"e aıı.atto teklif eclcceklf'ri fiat Uu

rinden ytiide 7,5 gUvenme paralarile birlikle ~.eıkOr •• ~o!lllsyona gelmeleri 
ilan olunur. <61 iO) 

İskenderun Belediye Reisliğinden: 

Bclediyemiztn satın alaca.tı 600 lira ke§it bedelli Canavar diidtiğtl.ne 

5_7.940 tarihindeki mllna.ka..saya i§tl.rak eden bulunmadı~ ve bir kmm tek
lifler de muvafık görUlmedlğtnden ihale l lS-7..940 pazartesi günU saat 15 ::ıe 
tehir edilmiş Ur. TalJplerin o glln belediye encümeninde yUzde 7 ,U temtnatıa. 
rile blrllkte hazır bulunmalan ilA.n olunur. (3i66) (6127) 

Jandarma 
komisyonundan: 

Genel komutanlığı satınalma 

B<ıher m etresine tahmin edilen fiyatı (26) )1rml allı kuruş olan 
'(823.000) u~ yUz ylrml beş bin metre çama.şrrlılt bez kapatx ;:artla mUnaka_ 
saya konulm~tur. 1haıesi 2-8-!liO cuma gUnU. saat l~ on beştir. İli• temlna. 
tı ôi 75 beJ bin 4.!ISrt yllz yetmiş ~ş liradır. Evııaf ve prtname (423) dört 
yllz ~irml Uçkuruş kaı-şıllğında btnnbulda jandarma. muayene ye Ankara . 
da J. SA. AL. J-~onıisyonundan alınabUlr. lııtekliler kanunun emrettiği bet. 
gelerile ilk t eminat vezne makbuzu veya ba.nka mektubunu mubte\;i teklif -
lertni ihale günU aaa.t (14.) on dörde kadar .Ankarada J . GN. K. bhıasmdakl 
komisyona vermeler!. '( 6116) , 

Kütahya sullı Jıukuk hakimliİiin. 
den: · 

Börekçiler ııı:ılıallcsinclcn ı\uclur· 
rahman Baki ,.e Zelihn K:ır:ıa) ıız ,.e 
Şemsimah Yeşil \C H:ılil Özclcruir \e 
Ayşe Özlürkiiıı ~ariı•n mutasarrıf 
old uk.lan runhallci mezkiırede kain 
hud ut Ye evsafı s:ıiresi şartnamede 
yarılı 300 Jirn muhammen kıymet. 
li bir baıı hane kabili kısmet olma~ 
dığından sat ılarak şuyuun- izale~inc 
dair veri len karara binaen 13- 8-
940 sah günü ~a:ıt 14 de mahkeme 
kalemi nde açık artırma surctilc s:ı
tılacak t ı r. Arlırnıa şartnamesi 20-
7-940 tarlhinılen itibaren ac; ı klır. 
Almak is trrenl<'r % lO nisbelindc 
teminat vcrmeğe mecburdur. :\lu
ayycn "linıle u~ulen nidadan sonra 
en ziyade arlırnnın liıerinc bırakı
lır. ?trü5leri lıir hafla zarrında p a_ 
rayı vernıc7.se ihale bozularak 15 
gün miitlılct!c yeniden arl ırrn:ıya 
çrkarılır. Bu ikinci nı·lı rmada en 
çok :ırtıranın üırrinc ihale olunur. 
İki ihale Hrnsı ııdaki fark ve fııiz öıı. 
ce al:ıncl :ı n tahsil edilir. İşuu ~ay. 
rimcnkuliin ihalr~ine kadar lıirik

miş vrr~i. brlediye, evkaf hor\larl· 
le der:iliye olana aittir. :'>Jlişleri 
şartnamede yazılı hüliin ~eraiti ka. 
bul n• ıtirn hakkı iskat etmiş •a· 
)ılır . F:ı~lrı ııı:ılı'ım:ıt cdinmrk i~ıe. 

:rcnler nrnlıJ,<'mC kaleminde 940- 10 
1\o. l ı do~:rnd:ı mcYCul ş:ırlırnme) f 
okuyahilirlcr. (32899) 

ZAYI 
Jstrn lıul hh.ıl:il siinı riigü müJÜr· 

lüğünden 23698 ~o. lıı bcyann:unc. 
:re ait l:!58H Ko. lu Hl-3- 9! 0 in. 

Beyoğlu <lürılürıcii 
molıktmtsi ııd l!Jı: 

40/ 636 

sıılh hukuk 

Beyoğlunda ' c>niı;:ırşırla ~!usallıı 
çıkmazında :n l\ o. h ı :ıp:ırtımanm 

ikinci katında mııkiın \ ' C halen u. 
muml felce nıüptelii olup >esayele 
muhtaç olduğu t ı hbı adliı:c yapılan 
muayenesinden ,.e Yerr:cn rapor-

,clan anla:;ılan Emine Melek ) luh
sinoğlunun hacrilc kc ıı clbine nynı 

aıJreste mukim kendisini temsil >c 
hukukunu siyanel elmek ii zere an_ 
nesi Şad iye i"ıfub~inoğlunun ,·asi ta. 
yinine 2:2- 6-940 da !.arar veri l. 
diği fün olunur. (32!106) 

hlanbııl <fi.irdilncii icra memıırtu. 
ğuııdan: 

938/ :il 94 say ı lı dosyada ın:ıhcuz 
olup paray:ı çevrilmesine karar ve· 
rilen muhtelif ren:-te ve beheri yii. 
1ıır lira k ı ) metli ciıı-; hayvan:ııt:ın 

on iki baş inek l1a)·,·anı açık :ırl ı r_ 
ma surclile 17. 1. !140 çarşamba gü. 
nü s3at yediden itibaren R:ırniıue 
ha~ .. ::ııı p:ızarı nda :ıçık artırma su. 
retile satı l:ıc:ıklr r. İ şbu arlırm:ı ikin
ci olduğundan nrlırma bedeli mu. 
lı:ımınen kıymetin yüzde yetmiş be_ 
şini hu'mazsa rlahi en fozl:ı arl ı ra 
na kati ihalc~i )' :ıpıl:ır:ığı ilim oiıı
ııur. ..p:.ıoo:zı 

taç tarihli J2.10,42 kur115hı:. deprı 
makLuzu ~·e 28635 ?\o. lu heytlnna. 
menin 275156 No. lu 948 lir;1Jık 
mııhsup makbuzları nı z~~·i cllinı. 
Yenilerini alacasııucl:ın e~l.:hiriin 
hükmü )·okl ur. 

hak .Viueoo ( :}'.!!IOi) 

Kuruluş l aTihi : 1888 
Sermayesi : 100.0 00,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve tica r 9 he r nPv; h::ırıkR mu- m·elel~ri 

r-ara bırı~flr.enlere 28,800 Lıra 

·ikram ive V ~riyor 
l.ınutl Haııkıı-.ırıcla kuıııhıtrıtlı \:'C ' ı ıa .. 11.rru r hc .. apl :a... 
n n <la e n K.7 r,o li ruı-o ı huluıuınlara ~cnt"ıle -1 ılefa çekll('(·l" S. 

k ıı r'tt il<> n~a~ıclakt ıılanu gör e i kraııı!yt- ıla~uı l::wnlit ır 

• • 
.!\111•1 t .ııuo t..ırahk ı . 11110 tJnt 

.. clUO ,. ı. flfJCı • 

.. ı:.ı · ' l.0110 • 
1H41 • ı .1100 • 

ı no • • !\O 

"' 
.. /UIOf) 

oıon 

.. 
• ı :ıo 

ifil ' !O ıı.:!00 .. 
Ufl<I<AT: ı ıeı:ap l ıırındakl ııarı.ılaı tılı eene içinde flı• 

rıradaİı ı:tşa~ı ıll!şrıılyenlE're ik r amiye çılttı~ı talvllrdP. % ıııı l 
tazlal"lVlf> verllı>ı·f'ktır . I\ ıır tı hlf \\Ptıede 4 r1Pfa : 1 ~yıııt 
ı B1rlrı~lktırıun . 1 M:ırt \·e ı IIa:t.! rnıı t :ı rı 11 1 ... rın ı1~ çekt!••H•lttlr 

..... ~ .. llll .. ftm:ıalıı::llllllm'l:l:llE2&!ı::l!lllrK!llma:llllllllE.'a~~ .. :mım:ı• ... 

Ask er ı Fabrikalar Satın alma Komısyon u ı I an la r ı 1 
Ereğli \•e Zongu ldaktan Bakırköyüne 9300 ton L3.vamarın ltömUrllntin 

taşıttırrlma.sı 24 Temmuz 910 Çarşamba gllnU saat on beşte Salıpa::::ırındn 
Askeri Fabrikalar yollanıasınd.dd Satınalma Koıııl.syonunda hapalı zar.mı 

ihale edilecektir .Beher tonuna nakliye bedeli 19;; kuru~ tahntl;l E'dllmtş!lr. 
• 1stek1llerin ilk teminatı olan 1360,13 llralık banka teminat mektubu V1JYB 

Malsa.ndığı mal<buzu ile :.!490 sayılı kanununun 2 ve 3. maddelerindeki veJa· 
• lkl bavt zarflarını aynı gUn liA.at 14 de ltadar komisyona. vel'melerl şartnamı> 

her gün komısyonda görUlebillr. (5702) 

Erzurum Defterdarhğından : 
ı - Hasankale kazasında yeniden yapılmakta oıan H!lk!imet kooağınm 

(12469) lira (63) kuruş lteşlf bedell ikmali inşaatı kapalı zarı uımıııe 

10171940 gtlııUnden itibaren t 20) gful müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

:! - Eks11tme 29171940 Pazartesi gUnU saat on dörtte ( 14) VUa.yet hU· 

kümet kona~ı içinde Deflerdnrlılt odasında toplanan komisyon tararınctan 
yapılacalttır. 

3 - Muval\l;a.t teminat ı!l:li) lira t 1'11 ku ruştur. 

~ - tsteklilerın cl<sillmeye glreb!lmelcrl için ihale gilollnden (81 &Urı 

evvel Vil3.yct makaınına t::ıtida ile mil.rac:ııı.t edl;> komisyon nıahsu!'lundan 
ehliyet vcslttaları almaları ld.Zımdrr. 

5 - fatekli!er bu işe aıl bilumum fenni evrakı Det~erdarlıkla veya Nafia 
mUdUrJ Uğllnde okuya bllt rlıır. 

15 - tste klilcrl:ı :rukarda yazılı ı;tin ve ııa:ıtte korulayona ır.araca.atıarı 
llAn olunur. (~903) 

Anka ra Jandarma genel komutanlığı satınalma 
komisyonundan 

. aı ı:.ı:ırı C i ıı~i Tahmin bedeli l lk lcıııinaıı 
metre l.i ı·a l.iru 
" li0,000'' Kışlık eluisclık kumaş "ISü,000" "l0,5;;0" 

1 - Cinsi, mikl:ırı, l•ıhıniıı bed~li \e ilk teminatı yukarııla l37.ılı 
ulfın 15 lıi n metre k ı~lık <'llıi 'elik kumaş J 7 Tcnırııııı 9 ıo · çarşamh:'l gü. 
nü saat ı :ı .\ıık;ıru J. l:cnc l ı<. bin:ısındu1.i .1. s:ıı111 alma konıls~· onun
ca k:ıpalı rnrf cksıllrncsılc alımıcaklır. 

2 - :-;>arlrı:rnıe ın:ıo) kuru~ bcıJel ınukub ılı fst:ınlıulcla Jaıııtıırımı 
ıııuoycne koııı i"~ oııund:ı ve ı\n karada J. J;:!'ncl K . .salın alma kom is· 
)'f>ll ıııJ<l :ııı alı n.ılıil i r. i\iinıuııc Jıcı tıiin Hıl ı ~r~·eıı komi~y·ıııı larda ~ö. 
ıü'ehilir. 

:ı - f\.aııuııf ~nrll :ı rı tıaiı isleldileı-irı ''2190" s:ıyıJı kanıın<l:ı };ı 

ıılı tarıfula söre lanı;irıı cdccekleı:i 1eklir ırıcktupl:ırıuı ilıııle ı.ırıııü '>n. 
a l on dörde kaıl:ır nıal;buz l.::ırşıh;:uHl:ı ı..omisyonunıll7.:ı \t"rındf!l'İ. 

(3269) (5:i0:i) 

ı ı 

istanbul Belediyesi 
ııanıarı 

TTas el..i. C'!rrahpaça, Bc~·o;::tu zllhrevi hastalıklar hastaneleı-lle :z,..;-n•'P 
Kıl.mil Doğıımevlnin yıllık ihtiyacı için lU7.um11 olan f.19500 kilo be:,'1lz Kıı.rı.ı 
nu.n eti 2190 numaralı l;anunun 40 met m a ldcıılnin ::on fıkı-ıısm:ı. g"öre ps. 
zartıı:ıa satın alınacaktır. B1>hcr J;ilosunu:ı tahmin bedeli 45 k::ıru ıı \'e ill· 
Lcmlnüı 31.JS lira ı:ı kı.:rıış~ıır. Ş::ı rtn::ıınc zab•t ve•n:ur.mclat mtirJUrlU'U ı;ıı. 

Jenılndc görUleceklir. lha !e 20-'j-~·JO cumarte~i ı:;-llnll saat 11 ele us.imi en .. 
cUınend".! yapılacal<lır. Taliplerin ilk teminat mııl..bu:r. veya mc'(tupiıırı ~.,. 

940 yılına ait tlcaret odası \'csfüalarilc ihale ;;UnU mua~'}·cn ı:a.Rtt" el ılpıl 
cncUmende bulunmaları. (6081) 

~~~~~~-~!i!!!!!!*!!!~~!!!!!!!!~~!!!!~ZU~U~~~!!!!!!!!!~!!!'!~.......:!~:.;.--
S:ıhıbı: tl\IM {).\ l.!rııunı nc-:.rıyalı ı<l:ırr rılt'n . 

BasıJdı~ı ) 'er: \',!/\// Alutbwm Ucfik Alımeı ~el'Wf/İI 


