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__ ,,.... __ 

Cumhurreisimiz .. 

Dün harekô.tı çok 
elti 

' 

akından takip 

(D~rıamı 6 ıncrda) 

nmda büyük bir rol o~, 
Abdülhamidin halfini tebliie 

heyette bulunmuı, 

Adliye Vekilimiz Fethi Okyar bir ma7ı1iGmtt iliftllyor 

Adliye Vekili lmrallyı ziyaret etti 
Roman yanın 

Kara, deniz, hava 
kuvvetleri 

Bizim emrimize 
verilecekmiş 

Londra, (Husuat) - Ta)mla 
guetesinfn lstaııbol muhabirine 
göre, RoJD.anyanm erklnıharbi • .... ~ •ral-e 
ve~~ 
le birlikte blzfm ~'8 -
mizle temaslarda bulunmuştur. 
Romen generali lstanbuldan Ro
manyaya dönmtlt ve kral Karo • 
lün memleketimizde bulunduğu 
gün o da bulunmu,tur. Muhabi. 
re göre, iyi bilinmemekle bera • 
ber, Balkan anlapna.sı içinde bu. 
lunmakla birlikte, Romanya ile 
Türkiye arasmda askeri. bir ittL 
fak meselesi bahis mevzuu ol • 
muştur. Bu asken ittifaka TUr. 

(Devamı . 5 incide) 

Alınan iyi neticelerden sonra 
cezaevinin teşkilat. genişletiliyor 

Şehir Meclisi fevkali de toplanbıı bitti 

300 Tramvay pasosu 
kimlere verilecek 

(Yazı!! 2 incide} 

Hava taarruzu denemeleri d iğer 
bazı şehirlerimizde de yapılacak 

Tatbikat esnasında hakiki vaziyeti kısmen 
temsil için zararsız bombalar atılacak 

Dahiliye Vekili Faik öZtrak 
d:.in sabah emniyet müdürlü· 
ğüne, sonra polis mektebine 
gıduek teftiıJer yapmıttır. Ve. 
kil her iki yerde gördüğü inti. 
zam ve mükemm,liyetten çok 
memnun olmuf, emniyet mü
dürü Sadri Aka ile mektep mü. 
dürü Demiri teorik etmiftir. 

1 
: J korunma- denemeleri yaı>llmuı 

l
! Ab lacak bombalar. i •arzu edilen yerler a.raaınc1&dJr. 

hakkında i 1 Valdllo t.t.Jıbuldaıı sonn. diğer 
! f ı.crübe mmta.t&nm da dolq. 

Emniyet Müdürlüğün. i. maaı muhtemeldir. Şehrimlzaeld 

l
• den: i 1 tecrübelerde vazife alan memur-

• 1 

1 ı b 1 ha 
i ı tarın işlerini dahA iyi biı' llt]dlde 

atan u un vaya kar§ı : 
i korunması tathi!~ah cana- yapabilm~leri için Yel\İ lıir mılr. 
sında tayyar~ltr halka za. name çıkarılmıştır. 

Vikil öğleden sonr:ı vilayet· rar verecek hiç bir teY at- Dün sabah vi:ayettc seferl;er. 
te hava taanuzlanndab korun- mıyacaklaıdır. Yalnız ha· lik müdürü nezdinde itfaiye mU.. 
~ itleri etrafın~. çal!'mlfhr. ' kiki vaziyeti kumıen tem- dürünün iştirakiyle bir toplantJ 
Faik Öztrak demı§hr lu: sil için tem!'ili bombalar yapılarak bu emirnamenin ne su. 

.. -.. fatanbuldan sonra diğer atılacaktır. Atılacak bom. 

1 
retle tatbik edileceği görilşillmilf-

baZı.,ehirlerimizde de hava hü- f halann delalet ettiği mana. tilr. 
cumlanna kartı korunma tec- lar apğıda gösterilmiştir: i lstanbula llavcı taarruzu Cle-
Nbeleıri yapılacaktır. Daha 1 - Havada yanan bom. ----~ bal ( bo İ nemesinin bugün olacağı Clün 
timc1lden o yenercle hazırlıkla. ar yanğm mbasmı) !. katiyetle tahmin ediliyo~u. 
ra !>eiLmmlfbr. Buradaki tet- il - Havada beyaz du. 'kBderimizclen memleketin di. man çıkaran bombalar ! Haber aldığımtza göre birinci 
fer tuaflan i9a de iltifade e- ı (tahrip bombasını) 1 denemeden sonra lstanbula bir 
diyoruz.,, 111 - Havada kırmızı t de gece baskım yapıLlcaktır. 

Şehir t1y9troeu tzmlr r~arm d~ tems!ller ~ktlr. ~anat~l~- Öğrendiğimiu göre Trakyanm 
lar dün Cumhuriyet vapurıle lzmıre gıtmi§lerdir. Resimlerıınız başlıca şehirleriyle Ankara ve ı 
Muammerle Bn. Nevini vapurda gösteriyor. İzmir de hava hUcumlann& karşı 1 

duman çıkaran bom balar Bunun da programı hazman 
(gaz bombasmı temsil e- , maktadır. Tatbikat planı emm 
derler). ıyet müdüriüiüncıe tanziuı ola. 

- -- nacakt.ır. 
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Bl.JYL'.'JI•( TORK MOTEFEKKIRI MERHUM 
UBEYDULLAH 

EFENDiNiN NESREDitMEMIŞ YAZILARI 

Z~nginler fıkara sayesinde geçiniyorlar! 

f -2-
inıe'tnaanlar ne kadar gafildirler. Fıkarayı zen
esi a.r kYesinde geçiniyor, zenginler olmasa her
JJ ç alır zannederler' 
ıalret' f> •• ,, 

~ hal~ eygamber Efendi. 1 bunlar hali yeten hali her gün 
(lı:) Yı 1:1~kaleye yazdı- biraz daha harap olmakta ve 

d-lv hadısı şerif ile bize örümceklerle envai haşarata 
liy0r ı1• Yani şu hakikati öğ. yuvalı~ e~mektedi~l~r .. 
1-ie:ırer '. . . Y eyıp ıçmek, gıymıp kuşan-
~ tıl 1

• ıçtımc.ııye halini alan mc:ık gezinip eğlenmf"k husus
l'lcl:r, ıçlerinde servet ve sa- !armdaki israfat da ayniyle 
htu~ bi nasip, bolluktan böyledir; yani yalnız şu israfa
tlık i : Yok yoksul olarak tır. önüne geçilse yine mevcut 

tikleri Y~de Ya~adıklarım gör- biçareganm üç dört misli insan 
lıde )~çare kimselerin saye. kem<ı.li refah içinde iaşe ve il
lnsag~Çlniyorlar. bas olunmak mümkün olurdu. 

:k:ral~ ar ne ~adar gafildirler. Bizi.m ~emleke.timizde ifra.t ve 
ırıi:y zengınler sayesinde tefrıt, ısraf ve ımsak suretınde 

trkes or, zenginler olmasa gördüğümüz bu ahvalin mema
lbtık· aç kalır zannederler; liki mütemeddine dediğimiz 

~ıı ak
1 

• ~adisi Şerif bize bu. memleketlerdeki derecesi ne 
L Sttıt h b b' . k 1 l • • ! . ~ilta ralı a er veriyor da ızım .. a em e:ı?1ız ~ ~asvı~ ~-
iller · Şrnasa, diyor, zen. lunabılır, ne hızım zıhınlerımı
!tiı ne zengin olabilirler· ze sıg~ ar. 

ne d · • 
trı~k l I e ınsanlar yiyecek 
een bu abilirler. 
ata c r davayı nazariyat ile 

·
1 
trıi~~ ışrn_1Yacağım. Y almz 
!\sanı getıreceğim. 

eııl'r har arasında büyük ser
Cıı\{·n s ~ şehirlerdedir. En 
, oJs:ı ~c I ırlerde bile zengin
'letind 

0 
sa ancak yüzde on 

~ler<le h olabilirler; yani şe
ll:ıirı 

8 
alkın yüzde doksanı 

il clok rnıfında dahil değildir. 
· sanın y· · · . . 
ı~ g . ırmısını - ıster-

~llnı.ı ~~ış bir hesap ile - o
le 

0 
ar Ve kisbiyle, esnafh-

1tcılıın rta halde geçinenlere 
1tııış1 · Geriye kalan yüzde 
~eh, Ya~ut yetmişi yiyecek, 
tıyilç k=ı~~cek hususlarında 
k nısf tısınin ancak ve an· 
ıı tiirJ~ı ele geçirebilir, o da 
Yle gG ~· güçlükler içinde ... 
~adJ, Ukler ki bu güçlükle

ll'ıi y 1 kısmiyle bicarenin 
f . If>rar. ,,. ~ ·ı . 
sı Pa . , manevısı e izzeti-

ıı·rı tüh~ll1al olur. Ömrü tabii-
111Yac!qn Unu yaş~yamaz. Bu 
ketıd' . Yıkılır gıder. Geriye 

i ıı birı181 gibi binasip ve peri. 
b ~ac k' . b 

~ uıanı ışı ırakrr, savuşur. 
ilt ed ayıp sefaletten terki. 

lir, enler bu hesaptan ha. ' s .. 
1." t h. asvird ,,. .... 
1 

1 t>t ı. en apaşıkare anla
ta.le ~l Ze . 1 

a sa ngın erin serveti 
nde11 {esinde ve fıkara yü. 
~ letdik ~~l oluyor; çünkü 
~ tn buy·~ en ~üyük servet
~ Y<:ıksı.ııfk şehırlerdedir. En 
,, ~ehit} adr ~a yine en bi.i
r <t b er edir. 

~.ek~ u Zuli.im değil mi? Ne 
~ı ... b Zulrnün b" .. v .. \ ·• Utı en uyugu. 
~:anlat un böyle olduğunu 

ıt k rnah? 
' ~t ere z . 1 

ıt. Ve h. e~gın er insaniyet 
~ 1tırı tı-ı h ıssıyatından bütün 

\ ~l!ti11 s:h 1:1r_n. Hele bu zen-
1 d~Svj: •rlı kısmı o sayesin

l~ıj lışiin~r:'.et ettikleri fukara. 
~ i~e ~İt.:. ege bile izzetinefis-

a"t ... n g" .. 1 V ~ Ctıç b l 0 rur er. e onla-
~t~"ın~ .. 1ukları için görme
~tı~ek u. edemezler. Hiç 

' ~c/rı serv ısternezler ki edin· 
~t 1llde eli e~ o biçarelerin sa. 
~ o erıne . b 
e~ ~ağru geçmış ve un-

tıı· ek · . rlara, servet yapı-
~! ıcın . v 

~~l", - 0 ıgrenç hale gir-
~ıı· tadı 'k 
ıı. 111ev· rı kat ve §efkat ve 

1 ıllr . ille 
q'ı 1 ıtısa .rnerhamet gibi his-
bıııı cetı-ı ~ıYeden behredar o· 
~İ ye·~Ce h~rktlerde sokaklarda 
tııu1 lı~Un,d ~efalet ve perişa· 
r,ı~~hcı.ssir:n ışkenceler içil'!de 
~lttıe !) diy:e (Ah. ölüm, ah 
1~~tı kte ~ahrek emrarı hayat 
~~! 8akfr ıa can vermekte 
)~i ~<:~.bulu~ tında yüz kişiye 
1~ 0j ıh Ya acak bir kaşanede 

l 
D·~~ilir ~.~ak hakkına ma. 

•t \ı'ii . ···ı ( a.'1b llthı .. 1 1~~~ .. ll) Şeh u~ · Şehrimiz olan 
vt ""'ltı .• rınde m b" 

~ilk tıc d" evcut ıça. 
cfa Fı aİt ort mislini istiaba 

t ') Itıd .. . 
a i bin a ıvaya salih o. 

alar mevcuttur ki, 

(Daha var) 

C"') (Biliyor mısınız ki yok
sullarmız sayes;nde geçiniyor
sunuz?) manasına gelen hadis. 

Ruzvelt 

Osloda Atatürk'ün 
hatır ası anıldı 
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At -yarışları 
Dördüncü hatta koşuları Pazar 

günü yapıhyor 
En heyecanlı spor müsaba

kalarından at yarınlarının dör
düncü hafta koşuları yann Ba
kırköy Veliefendi yanş yerinde 
yapılacaktır. 

llk yarış müstesna diğerle
rinde aynı kuvvette atların koş
tuğu için fevkalade enteresan 
olacağına şüphe edilmiyen ya. 
rışların programı şudur: 

Birinci koşu: 
Üç yqmdaki halis kan Arap 

atlarına mahsustur. ikramiyesi: 
255 lira, mesafesi: 1600 met
redir. 

1 - Diker (Hikmet Tuzun) 
2 - Önal (Muza ffer Batur) 
Yakıtın Favorisi: Diker. 
ikinci koşu: 
Oç ve daha yukan yqtaki 

halis kan lngiliz atlarına mah. 
sus (sabf koşusu) dur. ikrami
yesi 255 lira, mesafesi 1400 

6 - Karakuş (Hasan Mut
lu) 

Vakıtm Favorisi: Ceylan ve 
Karakuş. 

Bahsi müşterekler 
Çifte bahis ikinci ve üçüncü 

koşularla, dördüncü ve beşinci 
yarışta olacak. İkili bahis ise 
derdüncü yarışta yapılacaktır. 
Bunlardan ba~ka - evvelki 
gün yazdığımız gibi - ilk de
fa olarak bir de üçiü bahis ko
nulmuştur . 

Üçlü bahis; üçüncü, dör
düncü ve beşinci koşuların bi
rincisini bulmaktır. Buna bilet
le değil kopunla iştirak edile
cek ve üçlü bahse girenlerden 
hiç kimse üç koşunun galibini 
bulamazsa toplanan para, yal. 
nız iki yarışın galibini keşfe. 
denler arasında taksim edile
cektir. 

,---

1• VAK11 

Ier~~:eı~~:~~~· şehveti galip ge. I ····•••••···••·•• •·•·••·•;·••·•••••• •••••····•·•" 
-O küçüğü istiyorum. Şu siv- Vaza ın i Çevn ıran 

ri çeneli, küçük, minyon yüzlü, :s .\'ofıel mı'ila1!rıtırı ı hı-r111111 . ; • 

suratı, beyaz, pembe bir ayva çi. Pearl Buck i t b r ahım H oy 
çeğine benzeyen, elinde de bir lo- * 53 
tüs goncası tutan kadını istiyo. •••••••••••••••••.,.,,....., •••••• •••••••••••......,.,.. 

rum. 
Kadın derhal bn.şını salladı, ve 

ona işaret ederek kalabalık ma
saların arasından yol açmaya baş 
ladı. Vang Lung da Tutiyi uzak
tan takip etti. İlk önce her erke. 
~n başını kaldırıp kendisine bak
tığını sandı fakat cesaret edipte 
etrafına göz atınca, hiç kimsenin 
kendisile alakadar olmadığını gör 
dil. Yalnız bir iki kişiden birisi: 

_ Kadına gitı'nek vakti gecik. 
ti mi dersin? .. diye seslendi. 

öteki de: 
- Lusty herif ziyareti erken 

yapmak istiyor! .. diye cevap ver. 
di. 

Bu sıralarda, onlar dar ve dik 
merdivenlerden çıkıyorlardı. 
Vang Lung'a bu iş pek zor geldi. 

Zira ömründe ilk defa olarak bir ! değilsin. Sizi ça~ıran oldt. mu? 
evde merdivenden yukarıy.t çıkı- J Kimse sizi aram!f değildir. E
yordu. Maamafih üst kata çıktık. · fendi, küçük pembe yüzlü, Su _ 
lan zaman, Vang Lung burasının şov'lu cüceyi, Lotus'ü istiyor. 
da aşağı katın. ayııı olduğunu a?. Bellisiz ve alay eden bit ges 

ladı:. ~Yalnız ~ır pencereye geçıp dalgası dehlizi kapladı. Nar gibi 
t.., goge baktıgr zaman, burası ken kıpkırmızı bir kız kalın bir sesle 
disine epeyce yüksek göründü. bağırdı: 
Kadın öne düşerek karanlık deh-
lize saptı. Yürilrken de: - Eh Lotus'a da bu l'erif ıa-

- Bu gecenin ilk müşterisi ge. yık hani .. MübarE.k tarla ve ear. 
liyor.. diye haykırcı. mısak kokuyor .. 

Bütün dehliz boyunca birden Vang Lung bu sözleri :iuydu. ı 
kapılar açıldı, Vt.. ışık yamaları Kadının l~fları, kendisini bir han 
ıçinden güneşte, çiçekler yaprak. çer gibi öldürdüyse de cevap ver. 
tarından fırlarmış gibi, şuradan meğe tenezzül etıı.edL Zira, kalıp 
buradan kadın kız başları görün. kıyafetile ve hakikatte olduğu gi
dil. Fakat Tuti zalimce bir sesle bi cidden bir çift11iye ben?.emekte 
bağırdı : bulunduğundan korkuyordu. Fa.. 

- Hayır .. seni istemem .. Sen de kat kemerindeki bereketli gümüş 

Liman işçileri ile ameleler . 
birbirinden aynhyor 

AUONti l'Attlt'H!il ,,,,, 
llemleket 111 

Aylık 

a aylık 
6 aylık 
l ;ıllıll 

l'ilrifeden 

trindı dıtı 
ts5 jl 
425 f 

95 
:.ıtiO "° . 47~ .... f 

900 ıvıı· 

Halk•D eırfl 
ıcın ayda otu11 ıturuo d 
Posta bırlıQıoe ıırnıe)'eJI 
ayda yetmı, beşer kurut 
nıedıllr. 

Abone kaydını bfldlrlıt 
ıup ve telgraf CicreliD1• it 
parasının posla •eY• 1>1•,.; 
yollama Ocretioi tdarı )e 

ıerıne aht. 

1'i1rki11enln het posta 11111
11 

VAKiT' o abon• 11aı11 ;,ıt 
-.dres deaişlir111e l)C 

2!> ~uru~tur. 

1U.N UCRE'fL.tl'\ 
.,ıı 

rıcaret UAolarıoıo 11111 
sahrı sondaıı rtıbıteD rP 
falarınd• 40• le .. yfııl~•~' 
kuru,; dôrdüncil &a1 ır• 
ikinci ve Oçüncüde :l; I> 5 
t; ba$hk yam kesn·ece 

dı~ ' 
tSilyilk, cok deuroll·,;rı 

renkli illn Hrenle,.. 1 ı 
indirmeler yapılır. tte5~ 
rın santim • satın 30 1' ıJI 
TtCAHI t.tAIUYETfB O il 

KOÇtK lLANL" ıj. 
Hır dere 30, iki del•~ fi 

defası 65, dört def•51 c~ 
tlefası 100 kuruştur· 91 ılin verenlerin bir Mf'ııJ 
\'adır. Oört satırı seçeıı 1,~ 
raıla satırları be' kurtJt 

paraları hatrrlayınca metanetle 
yoluna devam etti. Nihayet ka. 
dm, avucunun ayasile ve şiddet

le bir kapalı kapıya vurdu. Cevap 
gelmesini beklemeden içeriye gir 
di. Odada çiçekli kırmızı bir yor. 
ganla örtülü bir yatağın üzerinde 
ince zayıf bir kız oturuyordu. 

metredir. Fuar müsabakalanna 
1 - Randy (Asım Çırpan) hazırlık Her "ık"ı sınıfa ayrı ayr 1 hu .. viyet Eğer kendisine dünyada, böyle 

sap edilir. ~ 
Yakıt hem dojlrudaO ~,dl 
)a kendı ıdare yeri ode. 1 ~C 
kara caddeııindı V•~ il". 
altında KEMALEl>l> P 
ll~n Bürosu eliyle tll 
eder. (Büronun ttlefofl

11 

68 kilo. küçük, ince kemikli, lotus gonca.. 
Beden Terbiyesi İstanbul böL 

58~5.-kilo.Parista (Statathou) ge~i fut;:i~j~:::ı:a~akaları. varakaları Verilecek l:::n~:g~7!!;'1 :n~~~ 
3 - Son Andair '(Prens Ha- l f d h il d l sivri uzun parmaklı, bu kadar 

lim) 
5815 

kilo. na hazırlık olmak üz.ere yapıla - Dün devlet limanlar işletme- 1 kan vergi ihti a ı a a e i e- küçük ellerin bulunacağını söyle. _______ _..,... 
cak antrenmanlara 21 Ağustos sinde umum müdür Raufi cek ve tahmil, tahliye amelesi, _4 

4 - Yatağan '(Kara Os- pazartesi gUnU sa.at 17 de Tak- Manya.sın ba§kanlığmda bir amele sıfatını haiz olduğundan ;:~1°
1::!:::::ı~n~e ~~ :i~~~: - : 

rnan) 54 kilo. sim stadında başlanacaktır. toplantı yapılmış, limanlarda bunlardan az vergi alınacaktır. ona bir erkeğin orta parmağın. Al d ;~ 
5 - Oycr (Fahri Atlı) 41,5 , 2 - !simleri aşağıda yaz:ııı çalışan deniz işçi ve amelesinin işçilerin vergisi daha fazla ola- dan fazla bilyilk olmıyan pembe em ar SIPÖ 

ki!~0 · · ıdmanctlarm spor levazmı.Iarıle vaziyetleri hakkında görüşü!- caktır. ipek ayakkaplar içine sıkıştınl- J' 
Yakrtrtı Favorileri: Dandy, birlikte muayye gun·· v saatte J • 

n e müştür d b ·· ·· mış bu kadar ve böyle kUçUk a. Süvey§ F e ,J 
San Andrair. sta:. tta ha.zır bulunma.lan lüzumu Bu t.oplantılara devam cdi- Ka eş per~em e gunu kl ... 1 b'ı~· . K 

1 1. ya arın mevcu., o a. > ~ını.an. . · ~, 1 -:· Radyo Üçüncü koır:u: rıca o unur. 1 k r - ·ı . ·ı ge ıyor . r :ı GUneşten,: Cihat, Rasih, l:~e. bv.eb~~and ışçı enl ı ekamk e- ]atsaydı yine de inl'namıyacaktı. ı 
Dört ve daha yukan yqtaki Beşiktaşta.n: Mehmet Ali, Hils. ~e~ ır ırın en ay~~ 8:ra en Almanyaôa inşa eelilerek Vang Lun.g kad;ndan göiünü a. _ ...- _/ 

y~rli yamn kan İngiliz atlanna .. Ş ref H.. . dilenne bu yolda huvıyet va- memleketimize gelmek üzere yıramıyarak, yatag"'ınm UstUne ,,, lll!llfllAllllllJlllllllll111ıJı11tMlll1lllll..,,,,.ı 
nu, e • useyın. '--1-- ·ı k · R k l d 1 k .. ~ m:ıhsus hendikap ko•usudur. n-~ raıuua.n ven ece tır osto imanm an yo a çı an ve •· d'k t rd 91 ._tıJ' :s- Fenerbahçeden: Fikret, ~"' . onun yanma oım ı o u u. ( Her gün bil'az Q»Y .. ı 

İkramiyesi: 180 lira, mesa- Melih. Böylelikle amelelerden ve 3500 tonluk Kadeş vapuru Ce- Kadmm tıpkı resme bemediğini. I H t ıcA"ll' 
fesi: 2600 metredir. Galatasaraydarı.: Fartik, F.efa.k, işçilerden smıflanna göre ka- belüttarık Boğazından geçmiş anladı. ı lenen.. . er an e ~ 

1 A dr B di (F h di., ·1 1 Akd · · · t' V son icatla"'ile bt - n e u 'n a ri Buduri. zanç ve 'ger vergı er ama- ve enıze gınnı§ ır.. apur Resmi görüp te ona rastlamış t 
J\tlı) 63 kı'lo. Vef d H kk Lutf' cakıtr süvarisinden gelen bir telsize ı dı h h ld t ~ f -a an: a r, ı. • o say , er a e anıyacagını ar ,_, ı 

2 - MerziJCa '(Nazif Ata. Aynı zamanda bir müddet göre Kade§ önümüzdeki per- ketti. Kadının ellerinin büyük bir L A 
bay) 62 kilo. Atletizm biriniliklerine evvel maliye ile liman tahmil şembe günü limanımızda ola- kısmı boyalıydı. ince, zarifti ve ~.# 

3 - Mahmure {Salih Te- girenlerin puvanları ve tahliye amelesi arasında çı. caktır. süt gibi bembeya7.dt. İki eli biri- . ~ı' 
mel) 59 kilo. Beden Terbiyesi İstanbul böl- birlerine kenetlenmiş bir halde eL I Yenı Sezon hs. 

36 t-il-o.Ülga (Mehmet Çelebi) ge;!~:~~u:{~~!~~~~likle - lstanbul muallimleri.nin barem ~=~nin pe~~;~r!~k kı;~~ 'pm~ı*"ıı™*"ıım;:::,~ 
. 5 - Ceylan ~(Salih Temel) rine iştirak ebni§ te§ekküllerin Lung bunlara dokunulabileceğini I 
54 6kı_'lo. Nova (Şaban Atlı) 45 ~a~=: ::::~ sı. vaziyeti 1eh1 eri ne olarak halledildi rn:,:d~.:~ :::~~~~e bak. Ziya Oniş aitr ~ 
kilo. tığr gibi baktı. Ve onun dar ve kı- imiş f 

b~N~= Favonleri: Mavzi- ~ :.°!nG~~~·~555 .. ~~· Bakaya k~ 1 m iŞ mesken bedelle- ::,~~~:~~::•k!.!';m~~: -Adliyede dolaşall ~ 
D (1 k 4 üncU T. Y. Y. K. 11 sayı, d k d .. d k kürkle halkalanmış yüksek yaka. gore tevkıfhane ı:.as . '!'..; 

Ör üncü O§U 5 inci Subay 7 sayı, ri e ya in B 0 eneCe •:n 1.Uerinde boyalı gUzelliği ile ta olarak yatan satı' ~ 
Üç ve daha: yukan yqta 6 ncı Demirspor 3 sayı, y:1ks:?:en k'1çUk sivri yilzUnU gör- ğundan mevkuf yuııı! .f!1 

yerli halis kan lngUiz atlarma 7 nci Boğaziçi lisesi 3 !ayı, Yeni baremin tatbiki dola- leri de geçen yıl yalnız vilayet d"' K b 1 1 .ıtrl'I~ 
' yısiyle . bil.tün bakanlıklar ve emrinden ayrılmı~ olanlara u. ayısıya enzeyen gözler n niş'in raha~ızhğı Ilı;·· 

ma.1sus (Beykoz kotusu) dur. 8 inci Kuleli 2 sayı, ~örJü, ve nakkalların eskilerin dır. 
1 
.• ı 

f ;ramiyesi: 470 lira, mesa- 9 uncu Doğanspor 2 sayı, vilayet memurlarının derecele- tevzi edilmişti, vilayet emrinde ıır 
· · · ba ·· d.. 1 l h ·· 932 l_ı · güzelliğine ve kayısı gözleri te. ..t fesi: 2000'metredir. 10 uncu Galatasaray lisesi ı nnı yenı reme gore uze t- o an ve enuz :-ıazıran, Aı'lesı· tahlı'ye ta.leP""' ...ı~ 

b d d ı T A.. E l,. ı renniim ederken ne demek iste' _ ttJO" 
ı _At.'""" '.(Salih Omurtag) sayı. mek mec uriyetin e ir er. emmuz, gustos ve y u d'kl . . .h K da bir karar verUJt'e " 

~ t ı d ı k k ı erını nı ayet anlamıştı. a . v 60 kilo. stanbul vilayeti kendi em- ay arma ait ört ayı mes en .t blf _11~ 
B kı k.. h Ik • • · 'hkak d dm, v~n.a Lun0a'1:ı. et ve kandan ne maznunu husuıu 111T" 

2 Ş. · •.'.' '(T h d ç a r oy a evmın rı"nde bulunan muallı"mlerı·n ba. ıstı mm ö enmesi için e- _..,,, ·""" - ıp.Ka ev i e ır. b k I mürekkep bir varlık deg"il, bir k"' t k "ıere teY"" 
), '.LO kil ah• müsa a a an rem vazı'yetlerini lehlerinde o- mir verilmiştir. Bu para yakın - ye ya ırma. u pen , u • o. ~ ı.... dmrn boyalı resrr.i gibi göründü. . 

3 _Romans ·(Prens Ha- Bakırköy Halkevi spor şubesi Jarak halletmiştir. ııir zamanda verilecektir. rişmışlerdir. ~ ~• 
lim) 58,5 kilo. avcılar kolu yan.'1 saat dokuzda 16 ve 17,5 derecede olan mu Techizat Bedelleri Derken, kadın o kıvrılmııı kü. _o--- ,. 

4 - Yılmaz Kaya (Musa Veliefendi gazinosunda ava başla- a!limler 20 dereceye, 22,5 de- Öğretmenlerin Muallim Mek çük elini kaldırdı ve Ve.ng Lun- Baaın Birliiİ"' 1 
Kaya) 55 kilo. ma atış mUsabakalan tertip et- recede olanlar 25 dereceye ge- tebinden mezun oldukları va- gun omuzuna koydu ve ağır ağır klat• 

5 - Kaya (Atıf Esenbel) nıektedir. çirilmiştir. 840 muallim kıdem kolu boyunca ve aşağıya doğru olaca 
1 

rrıı/I 
- kıt da kendilerine vilayet hesa- z1 k d 1° <>+ d öm ·· d 55 kilo. Atış müsabakaları, av eğlence- zammı ile alakası olmadıgvı hal- srva ıyara o ...., .. ır ı. run e Basın Birliği ı.~ı , ırıbıı . 

l · 1 kt Ar ed bmdan verilen teçhizat bedel. asli bu kadar hafif, bu temas ka. . ·-;11ıırr1 • 6 - Ece (Salih Temel) erı yapı aca ır. zu en av- de meclisi umumi tarafından l . h dare Jıeyeti reıslıg ıı 
la 1 klıl b ti enni ve enüz alamamış olan dar yumuşak bir şey hiseetmemis;ı uPıı 1 53,5 kilo. cı r a av mera annnı u m - kabul edilen bu §ekille zam al- 11" l . . . . .. ı·di. 11 B B" rA· J<anuo iJi 

sr..bakalara gelmeleri rica edi~- l d mua ım ere venlmesı ıçın ala. asın ır ı . ı . e 51rl'ı ti 
Yakıtın Favorileri: Romans, mış ar ır. k da la · ·1 • · ) maddesi mucıbınc vııı» 111 

Kaya. miştir. Elde mevcut cetvele naza- · 8 r ra emır ven mıştir. ( Daha var elen azadan tstanb~ı:ıııl' 1,ıı 
k d 1 linde bulun:ınlarııt ~·•' ı 

Beşinci koşu: K"' "kk t•ı• h k ran ı emzammıama7.amanı - - - • - - - . 11 ve ~ou 
D uçu • a ı ın mu a e- lgelen 633 muallim de bu zam- alları içın konll 1111' , .. ı 

ört ve daha yukarı ya~taki b l dı 1 ııın edilmlı, olan bir 11de 11ıb• 
halis kan Arap atlarına mah. . mesme a§ an .. 1 Iarı dolayısiyle birer derece ter. aiusto11 1939 tarihin _.ı 
Sustur. İkı ay kadar evvel Kadıko · fi etmi,,.lerdir. Ôg"'retmenlerin ... 

,,.;;,;.A K a· ı · d ~ maktadır. 51 111 

ıkr · · ;r ......... e uş 1 1 çayırın a top oy- aylardanberi devam eden kı. . · sddt tP 
amıyesı: 320 lira, mesa. nayan çocuklar kavga etmişler d da .. L bu t Kanunun ikıncı ın ıııırl 

fesi. . 3 500 t d' . em zammı va.sı aa ıure - ıma!lı ıneC de 1" · · me re ır. ve bunlardan 13 yaşında Al: Os- l . b l ktad ce aza yazı • ill 
1 - - Çetı"n (Ihsan Atlı) e sona ermı• u unma ır ıa·n e-'ı· ı .. n nıüddet ıc .. 0ııl'' 

- man adında bir çocuk arkadaşı Öv İ l · . ". " 1 rıar•ll ., c:1•• 
2 - Alderviş (Fehmi Vu- W yaşında Cevadı ekmek bıçağı k'lgdretml en er mb~a§Tarı~ı .yen~ elmemış hu unu oıoıı:ı • C 

ral) · ı k lb. d k "la·· .. şe 1 e 8 maya ır e§rınısanı B o· N 1 G . R ı· te ça lışmaktan rncn il ~t' } ı e a ın en vurara o urmuş. 1939 "h' d . 'b ba la aş, iŞ, ez e, rıp oma ızma nui.ret hi!Afına ça(ı~_ş;) ıır•_~ 
3 - Ceylan (Recep Bal- tü. akltardı ın en ıtı aren f - 7 7 ranlar hakkında • eaııeesı;,,, 

lmn) Hadiseyi mUteakip tevkif E"dL yac ar ır. . • .• • . .-; , t:"·· - .. ... ~ ....... "ara ceııuıınıı bi1~;.' kat •11 
1 4 - Bahtiyar (Şemsi Ta- 'en Ali Ottm anın clün ağ;r ceza Mesken Bedellen ~-::-.-:.- .::... _:ı:-!._ - -::_c lll... . agrılarınızı derhal k" üriinde hu r.rıa 1 1 ıtı.r'' 

nak) 1 mahkt"meıdnde gizli o1ara!t du - Muallimlerin 1932 yılından 1 .. - icabında sıünde 3 :ıaf-'e alınabilir. • .. Bnın ırıen~up1ar111" 
s· -- f nd (Hasan Akcıy) rnşmasına başlarulmı~tır. alacakları olan mesken bedel- dt-riz. 



1-VABIT 

Bize göre: Ticaret Vekilinin Beyanatı 
...... - ~ - .. ıoY*T.. • •• ·- -~cftt&arbs-P'9h:uzshn ... .... ti" • -- ..................... 

Mütareke... ne üzerinde ? "Mısıra olan ihracatımızın inki
şafı için acil tedbirler aldık,, diba lfiileJin Cahit Yalçın üatadna: bile haberi ciddiye alıp 

~Uzun uaun tahlil ---- ..-ı: Ota 8'iftlük bir mü. 
lelcziP teklifi havacLini her te1den önce kelimenin kendisi 

..... _ ~~ münanbetlerde lmllendr.,_. Pazarlıksız sataş kanununun tatbikahnda idare organları tarafından 
~ .lblnalı kelimeler ysierine yenileri koa.aJ;n•clan medlGI. b 
~ ~~ aibi a&üaüyorlar. . . her hangi ir gevıeklik veya müsamaha gösterilecek değildir 
L 

8~ bildipnis bir (muharebe), bit (bup) kelim~· Evvelki gün Ankaradan tehri- mest Uurine, faaliyet tarzı, ~· kilde izah edeyim: Bu kabil ft- tilccar ve emıafm kanun btı1aı-
..._ - ..... _.ı:lmi -•--~ -~ ..... - iki" .. __ il- ukeraaaa • l&AUllla ~ aw~ VIMlll ~ anım mize ıelen Ticaret Vekili Cezmı rek lstaiıbul ve gerek Izmir ihra- halltta, lthal ef)'UUUD 9lbnJ&· lerine riayette ıevtekliie eevU-
'81..--ı ~14blarla velev bükmen birWtine ali9f etmeli vui7etini iC• bugün Perk9 VmptH"iJle iz. catçıları taraflll4aıı memnuniyet- bilmesi için bllfanı 100 l1rahk b1r den bir haleti nıhiyenia hwl c>L 
~ Bi6 --af .. L -!HLI_ ..ll:..x.l~- bu !L.! ..__L. keacli. •• haline. • 1- 'd k t ı k lan-·..+·• T k Limited malın ·1r· 1 el ğı •"'-~ ...- u. .,...... ,._. ... s- mı ..,... nıw• ıı eoe n yarın 111 ernM· e al'§l WAV,_. a as vesa1 •n , muam e yapb m96• bqladıfı nwrı dikkati • 
it bir IDinaama plirdi. (Mütanlm) ele alet yuiy9tiniD b yonal fuarı bir nutukla açacak- Şitke\inln ili tMblt eUll ftyaUar, bankadan alabilmek için, ltha- mizi oelbeylemiftir. 

~iiddet için tatili erinde lnallimhnlı. tır. faaliyete bqladıfı gilnkll fiyat- Jitçı, bu 100 lirayı bu bankaya Evveloe söylemek fınatmı a..ıı. '"ti ~ bir de\rl~tin ~endi müdafaa ku'f'Yetin! kendi ~· Vekil, dün kendtılyle ıörü· latdan Ud lll bet puvan daha dü· yatırmakta, buna illveten de dujum gibi. puarbkaız 1&tll a. 
'""-.'e~ı olarak lüzumunda bir t.;ka •vletm kuneti ile ten gazetecilere muhtelif mese- ;tık olmUitur. Gerek alınan U· aynı kıymette bir parayı nakit ve qllll\I tatbikatı. da.ima mütaJıa 
..--~ için Y.Pblı hir anlepmya "Bitanflddan çık. leler hakkında fU beyanatta bu· mmnt tedbltlerin netltesi ve ge- teminat §eklinde Merkez .banka- ve t.etJdk mevzuu olmaktadır. 
dt C.~>'orlat; bunu dedikten soma ela, fiilen bildipni'I ,ekil.. lunmuttur: rek ilrketln muntüam mUdaha sına yatırmaktadır. ihracatın Bununla berabv, w tetkOO. 
lkz~~l andırır patlamq hiç bir 8illh tok iken mütareke tek. "- 20 Ağu.to. pazar gUnU le ve tesirletiyle, prittı)erin yavaş tevsikine kadar bu ki1lfet ithaW:- meakQr kanunun en mÜamir bir 
~-buıunulcluiu havadis oı-k nrmekte, yap-ekta, 9 uncu 1ım1r •lttftU)'onal fua yavaş dil§erek normal seyrini Ye çının üzerindedir. Buna bir de 8Ul'8tte tatt>üd imk&nlarmı bul • 
~ve tablD etmekte elbette bir aaJritabiilik b••z. rmı açmak üzere hmire puyo- sevtyeehıl alacağına kanaatitniz takas primi ili.ve olununa (gluı- .maya matuftur. Tatbikatı gev. 

ır. ..... _Bize IÖre bu kelimeleri fU mecaz üslubunun elinden rum. Mühim ihracat hareketJeri- \tai'dıt. rUk vesafr mastatıar hariç) Jt- 18tmek içhı hiç bJr Mbep mevcut 
--Qlfıp uırbk haldkatine vermek ...... lmizin ballamak üzere oldutu bu· Yenf bir te§ekktıl olan Takas hal eşyası üzerine çöken mtıket- değildir. Faaen meriyetini mu. 
~ "'-rbi, lllÜtarekeJi tünc:lelik hayabn zaruretleri uuına gtinlerde aynı zamanda vulyeb Llnıited Şirketi çok l!ltir'atle vU- lefiyetin derecesi an18f11ır. hafaza ettifi müddetçe, bu kanL 
~ .da Jerlerine yeni .. blahlar .,....,. ,itmi;81im. (Harp) gerek lstanbulda ve gerek hmir cuda getlrilml§lir. Şfrketfn d<>-" Bir kararname mevzuu olan bu nun &)'Dl ciddiyet ve ittirat ile 
b.a lilihtr ~l'plflftalann (Mütareke) m~mldcat ela olıaa yine de yakından takip etmek lilz"Qm· ğuşunden ancak bir hafta, orı mesele Uıerltıde eh~mmtyetle te- tatbikinden tabit bir eey JOktur. 
~ ~ adı ...._ lu olduğu Jçin, bu makatla latan- gtlıı gibf kısa bir zaman geçtiği vaktut etmeltteyk ve 1IZım gelen ~inaenaleyh kanunun tatbikinde. 

HASAN KUMÇA YI bulda dündenberi tetkiklerd6 bu· halde yaptıtlm tetkiklere göre, tedbirleri de atacatız, Umumi- ıdare organlan tar&fmdan ıı. 
.........______________________ Junuyotum. Yann saat on birde için çot gltlft ve afır olmuına yetle, ticart mUbadelelerhn.ID to- hancl bir PVleldik veya mu.a • 

Guıı ı 1 i J • tatnJre hareket edecefim. Puar rafmen, bu i§lerin otga.nlR edil· layhlda ve genle bir surette ya. maba g&terilecek değildir. Bıı 
reş blrlncllık er seçme arına gUnU fuan a~acak, aynı gUtı ve m~e muvaffakıyet basıl ol • pılabUecek bir tekilde tanıtın et• noktayı tüccar ve eanafmma 

bunu takip eden birkaç gün zar.. muetur. mek, hedeflmlııdlr. Kolay obriıyaıa bay1e bilmeleri lllzumludur. 

11 b 1 d fınaa lzmlr muhiUnln, ~lld va· Ticari ıtıUbadelelertmfıde, an- ve zaman isteyen bu bilyUk mn- Dlln ziyaretine g'lttiiim tataL 

d Un Dece aş an 1 ziyeti. ihracat hareltetlen, ~oope.. tatmamız olan ve olmıyan memlc- .IU& her cepheden glrınll bulunu· bul Va&l LQtft Kırdarla da bu 
ratifler, tefkilitl&Ddırma lflerl ketlerle cari .. takas" U8ulUnUn e- yonm. Tlcatf politflramıı tarftl. mevzu etrafmda ıörilttUm. Te • 

l.t.nb . .. . h. .. h ve vakıt bulursam Ozilm ve incir hemmiyetini evvelce tebaı1lz et· le, anlatmalar kanahndan, bu ınas ettlfimis noktalardan biri 
~ .. ul birincih"ltietine ıi• J nün en ~e. ~u~ıd ıç 1~!' e. istihsal mıntakalannda sür'atle tirmi~tm. Taclrlerlinlzln, dUn hususta eeas1ı teoebbtislere glrte- ele tutulan zabıt varaka.tarıma 
dıiJı JUtettilerin aeçmelerin~ ıL. bu 0 u. etıce e : aşar tetkikatta bulunarak d&ıecelini- oldufu gibi bugün de serbest ta- tik ve gtıi§mekteyiS. Bullan- IOratle muameleye konmuı -
~il; tam SüleyrMftiye ldübii 1al p. Dün mıntaka ticaret mUdUr- ku muameleleriyle uğrqan kim- nın nettoelm abnmaıt bıeteclil'. intacı meeelemdir. CA.l&I hiilrilm. • 
~llda batlandı. M~· 66 kilo: Servet, İzzet Kap. IUğünd~ bir mUddet mqgul ol- selerln ve takas litnftediıı kolayca Diğerlerlııl de metodla takip ecll· lerlıı Dıfleulrirlyeti bakımmdaa 
la~ hlaa.t tam yirmide S6 kı- lan kar~ılaıtt: N~ticede; Ser· dum. Kadrosuna veklletin biltiln çaiıpbilmelerinl teminen. taku )'OruL bu noktanın ehemmiyeti matOm • 
-.; ('_!1flandı. ilk olarak Ah· vt.t galip geldi. teşkllltını alan ve yeni bUnyeld muamelelerini tezim eden ve ta.- Aynca anl•pamıs ol8UyUı dur. 
8ırn ~ (Milli Takım) l(a.. 72 kilo· Faik (C..lataaaray) itlbatiyle genfŞ bir mahJyet ikti· llmatnamelerdeJd hUktlmler do· memleketlerle, kompaw,aa ete- Jatamuı Valiıl Utfi Klfd&t, 
•Lı.....~n Ahmet Yener kar. M h p' kd · da sap eden mmtaka ticaret mUdUr- la•""'yle tatbikat zorluklanm mu- ..m.!mlır, takala Jatlnat ed.ıa m.11· bu lıUSUlta icap e~en tedbirleri 
·-.,ıı. N . r ... kı e met e enur arum ya. ,._ ....., alımt bulunmaktad B · 
~Yı 1,._ etıce.de Ahmet .... r prldı Netiude· ra0t ekaeriyet- Jüğünün bUtUn hareketlerini ve cip olan bir takım teknik cihet~ lml•llt bacmlnl arttuuü Ye m'1- t1fim1z :ts 11'. u li6 1M. 
IJd~biyle ~)ip pldi. ı ·J' ld' · ihttyaçlannı, ınmtaka ticaret mü- ler üzerinde de ehemmiyetle te- badelelerl kolaylqttrinafa got mut ~t ta.nbul mmtab 

Oıt.ı...)llCI aUret: Oktav (Kaeım. e glkin~ ıp . g~. ' · • M t f r-t. düril ile birlikte gözden geçltdUt, vaJdruf ettik ve bunlan tadil e· yarayacak olan mUliim birkaç Tf1..,.~\~kn~l~tirllUIU tefb~illtr, be. 
~1 · Vw•ttin (Beyltoı) . . . cı ~ı:rq. usa 8 ~ır, ve bu& katarlar aldık. öj~ d~ ~~ a~'a Mdık. Bu tedbirim.ia pek ıalanda abnDUI ~ye 4 1 ~ e ıkı ıt lrtiba.t 
--~ ~ Oktav ~Ka.; ~~ .o..ım... ~ o~u: wan, mllftkbt bllroJaftnl ı.. tacWM .metüılerl •llDdenlMd alt- bdU~alt"H ~1nmdan Jaa- _.. ederek mealde bulnnı~ll: .. 
~) galip seleli. Netacecle: Mustafa galıp geld. tanbul Ziraat &..nn•nck kuru kadarlann elinde buJ11nmalrta- bwdar ec1ıeoett1r. tır." 
N..~! kilo: Hüseyin Karaca ile 79 kilo: Beaim, ~oç Ahmet ve kararnameye mtıateııtaen tıç dır.'• Bu oUmleden olarak aynı ma- BtaAD~~A.TlN 
~ Akpmar karttla h. Ne· arasında oldu.. Netıcede K~ç büyük mUll bankam•11n iftiraldy- TEKNİK KOLAYLIKLAR hlyette aldljımu bit tedblt yamı .. _ Bir& teıızllAtmm f • 
hLı.e Hüseyin Karac! galip ı\hmet 1 dakıkada tuıla galıp le teşkil olunduğunu evvelce yaz.. .. _ 2/8099 eayıh kararname- ıJitadarlann ıtbllıb& arzedUe· edllmed1fi benim d Y1 t:tk 
" "IQI. ~idi. dıjınız "Taku Limited Iirketi" n- nfJı tatbikine dair olan talimatna· cektlr. Kımrla aram1ntl tlcad katiml celbettl K ~ ~ hi 
~ kilonun ikinci türeıini 87 kilo: Refik Ali, ~~e~ de~ mil~et meegul oldum. menin (2) nci maddtalııde. m~ mübadelelerin inhitata ıttmeat • . kfıinethı yap~ ıe:a~t 11~~ttn. 
flıl ~t FoJotJu ile Adab Meh. uuında, gecenin ııon gurqmı Fikır teaüsi yaptık. Bu~n de suubllıiB thnç malının ~l· hemmlyetle nazarı dWr&tlmlai de birahanelerin de teıımllt yap 
~~•Ptı. Neticede: Mehmet yaptılar. Çok güzel bir güre§· yine ınıntaka ticaret müdilrlll· mealndeld sorld, ytnJ tac:UJ&t- celbettJ. AD.karaya gelen laken- malan Iizmı gelir. Bunun hUatı.: 
tiıı· t aünün ilk tutla galibiye- ten sonra: Ali A~ net galip ğtinde meegul olduk. Ticaret O- la önlenmlftir. Bu nretle, ta1e'p deriye tiCaret ataıenıilla de 1&P- na bir karar'Olaoe.fmı Wuntn et. 

1 (6 dakikada) yaptı. geldi. dasında muhtelif mevzular etta- namede bielayeten göaterllen lh- tıjı etUdleri sa.den Ptfrdik, Ilı· memekteyim. Vuaa. tabiitlle,. 
~ .. O~iincü .. . y r Er- Gü lere bu akp.ın Süley. tında arkadaeların mUtalealan raç mıhnın lrulmM ihracı halin- mz:a eaklclen ~ m1kyuta ihnç süratıe tashih edilmek iktfa ey. 
~ (dün lül'ef: ata) H lil . retkl .. b.. de devam edile. berinde mtlıakereler yaptık. d• dahi, mUtebaki lrurtrnnın nın edilu. ve bupn tamamea durm111 lv • ., 
~ (Miftt :pıyonu J.. ~~n~ye u un Blllhare sahlre bonasuıda bora- i~ muam&!Mllle baflamtmı•n .. bir halde bulunan memleketimi- -----------.. 
~ rrn> yapb. u. ~" tir. nm iflem• tarzı etrafmda allka· dan evvel d~ebllmeef temin zl mallarının ihracını tahrik~ Almanya Yugos-

B T 1 t 
• darl&rdaıı m&ltlln&t aldım. edllmlftir. decek Acil tedbirler aldık. 2/8273 

one aym s gaze esı BUmtıııuebe söyleyeyim: la- Kesaıtk, talepnamede, biday.t· aayıll kararnameye iatin&deıı ya· 1 1 
Yanı alç . k b 1 lt' taııbulda bir tloaret sarayı lbllll te malum olduğu takdirde ga.t~ pılıuı ikinci Ubda likri ıeçeıı" avyaya ayyara 
l\tj ımızı a u 8 1 o f hakkındaki tuaVYUl'ları, ticaret rileıı firma veya ftrma1ann bir fakatpekmahdutolanmallanmıs .... 
~ ~8 (A.A.) - Hariciye Unya kon aransın- odalının elinde euaeıı mevcut daha deitftirilemlyecetf hakkın· arumda: Fındık. Antep fJatliı, varıyor 
l1a bU e, Tllrklyt!Wl yeni Pa. nakdi tmklrılt.ra ve bu lmklnlD.· daki fasla takyldklt hUkUm, bun· kuru llsthn, mahlep ve :maden 111· Be wnıat 
~ Yllk elçisi ~rktn'l l<abul et. ·dan bahsedıyor nn temin aieceği kredi veaaltınc dan böyle allkadarlann mUracat· lan lllve olundufu Sibl b6rWce. nııı ~ etate~::'!!'!: 
~ltıı r. 'l'Uıokfye bUyUk elçlai iti • . . de dayanarak etır'atıe tahakkuk tı Userlne taku tetkik heyetle- nohut. fuulye, bildmum kunı ...., 
Ci~ ~intn bir ıuretlnl hart • Londra, tHu~) - 16 ~ ettitınek ve EmlnönU meydanuu rince veya Cumhuriyet Merkeı seh.eler, anuon, kimyon, pala- yarelerden doktıı ~ lld tDıa 
~ &zırına tevJi eylemiettr. l"ayms gazetesiııin Yazdılına '" .Ulleyecek ısekilde aru. tefriki l- Bankaeırıca deltettrllrneelne im· mut hUIAaa.11, mazı, •1Ullak. çam ;vı:~a~fn:i:. Zem.urı bh.r-
~ 1r;: keıa, Polonya bUyUk el- re, siyasi, maU ve lktıaac:U ~es~ çin, ticaret odaamm htanbul be- kb verilmek suretiyle eouple bir fıstıfı, kereste, (Traveta dahil İlk 
llite lt ~lnaahm Suriye feYka. leleri kontıiın&k üzere bir dUny:ı lediyesi ne7.dind~ sür'atle teteb- mahiyet almıttır. değil), kuru incir, ceviz ve içi, sa· parti olarak gelen bu U. 
'1r ornı~1 t!t kabul eyle • 'tonf eranaının toplanması lllzu • büaatta. bulunmak suretiyle filli· Aym mahiyette. talepname ve lep, badem ve içi, çam tıatıfı tll· kerl tayyarelerden muda. alp&-

. mu vardır. Bu k~nferanata ha yata pçilmeaine karar verdik." rildiği aanwı, maıaın olmıyan ve edilmi§tir. ri§ edilen mühim miktarda~~ 
D- - D yatl sahalar ve müstemleke me· TAKAS MUAMELELERJNDS firmalanıı bilihare isminin tayi· lç fiyatlanmwn lıılısıt alıcı fi· yarelerle birlikte ıeıen 

• utlbk b&Yl8fl8rİft~8ft 3elelerl konutulmalıdır. Bu kon· TEDBlRLER ninden eoftra, herhangi bir thti· yatlanna intibakını temin edecek tayyuecllerl Zemun kl~· 
·~nra 81rl BalklRllrlR terana toplanacak oluna ve buna "- Ta.kMı Lt4. Şfrktti, hem yaç halinde dahi deffştiriJememe ve Muura eatış lıUlııı vUcudıı da Yugoslav ha\+a Jruvvetıefrh. 
~ ı.ıltak edecelt olan murahhaslar yeni almakta oldutumus tedbir· si vulyeti ıorlufu da, yeni ta· getirecek olan bu tedbJrfmfzden mandanı General Y~kovlt ,,tara· 

'•t~'. (Huıuıi) - Utro llaklkaten sulhun muhafaıuıftt lerin tatblkatuıı .ur•atıe ifa et- dil ile IMle edilml§Ül'. Tatbikat· çok mUıbet netlc~ıer beklemek- fından kartılaıunıft1r. nt P.Utl 
~ ~~nın Oslo • daki bafmu- arzulayorlaraa bir ~~ öntıne mek. hem 90k tntlhtm olan bu la utraeanlann verdikleri izahat teyfz. ~=e~ö= :~ ttı!:i 
l)ildj~~n telefonla gazeteaine ıeçmek milmktl!l o a • mevsu uıertnde linıdiye kadar ilı de ıeryyQt ettill veçhlle, bu Atlyen mUbadelelerlmlsfe .mtı- C<!ip tMlim trnı§l b kldar 
flıl~ tine göre. Moskovacla mUteferrllc w ._..bot bir tanda ja muamelat için pek büyUlı: bir him bir mevki alac&k olan SUrl· lllr'at y el5lav =~ 
!"'.._"'_ere halinde oıan ınsiliz. Romanyanın cereyan eden muameleleri tanzim kolaylık temin etmlftir. ye "Flllmtlnle mabadelelerlmizt ~ 
...u~·~ ve R h ti · ihtiyacından ..ı--..-.-. NLr mllhlm bir nokta da, bir gerıl§letmek gayesiyle mahalUnde memnun etmıştır. _·:~ b uı eye en ara· ._.. ..... _ .. _ A.#ııe• 

l\i~ Q&)tıJc devletlerinin em. kara, denız, hava Aldıjım malbıata nuaraıı , sene zarfında tekemmUI ve intaç ctüd yapmak llzere halen Anka· 
~~ ait bir anlatmaya va. Takaa Umited Şirkttinla tetik ttf rllmemit bulunan taba mUA rada bulunan t.lcenderlye ticaret 
dt;ıe;j. tonra, ııra, Balkanlı kuvvetlerı kUUi, ithalltçıJarıınm memnun tnelelerlnin, taifiye edilebllmele- ataşesi bu ID&l'llleri tetkike m~ 
ile ~e•~rın anlqmaar meselesi. ettili gibt, lıueusl taku yoluyla rini temin fçin 940 senesi blday& mur edilmfftir, 
tj~elttir. (BtJf tara/• l ute:ide) kapatılmak üzere ha.nblar tara· tine kadar bir zaman tayin edil· Aynı l&Dlallda diğer bir takim 

"-~. ırı ıöre, ~vyet hükO- . ·ıı Ywıaniataıı arumdald fmdaıı açılan akreditiflerl daha mit olmaaıdır. Aldığım lntibaa memleketlere lhtfyacnnısı kolay. 

Dün ve yarın 

ercüme külliyatı 
St kanlar meselesinin üc; "'~~ muahede gibi olacaktır. emniyetle kapatmak fmlr&nım te- rıuaran, bu tedbir piyasada bil Iqtıracak w ithal lmkln1arımm 7 Dci eeriden 
~tlfl.fy •raaında konuıularak u Pariıte çıkan Sö Suar ıuıete.. mm ettiği tÇiıı milU \re ecnebi yük bir ferahlık temin etmiftir. arttıracak tedbirleri tebmmW &l-67.7 kitap 
~~rı. bir hedefin tayinini ain pe de hWrOmetfmllle Ro- banka lir tarafındu da iyi kal"ll- Takas yoluyla mUbadelAtın ma.- eımı. bir 19kilde ve k• bir -. eı Vikontun alllmll 
~1ttir. 8 bükbıeti a.raamda uke. lanmıfbr. rua k&ldıb mUıktlller aruuıc:IA. manda piyuanm rttııama vuet. 

~~tı!'n makaat. Balkanlı :~Y~ttifak akdi için milzakere* ihracatçılar Ue tabii koıniı - tetkiklerimiz esnasında muttaU meğe çalıtac&lız.,, ez Lenelt iL 
~ ~~mda kati bir an. lere ~lanmııtır. Bu muahede yoncul&n,. flrketin faaliyete bat • oldutumwı diler bir nokta da. ib· " ıc TiCARET G3 Ula 
;:'I'~ ..._ilini bulmak ve Bal· bUkümlerine söre Romanyanm ladllı ilk ild ilg gt1b sarfında va - ~çtan eml ithalltta, ithal af' - Bur luat.elenle puubk. :: ::ı; ... harbi 
~~· •ulhunu kati tekilde bUtUn kara, hava~. deniz ukerf siyeti tereddütle k&r11lamıtlaraa yuı UMrinden alır bir tuyik ya- ita Atıt k1mununu.91 nga f'dtlw. 

---it~ edecek kararlar al· k tJ 1 memlaketimiain emri. da, firketin geçen hafta IOD\lDda pan nakit veya t eminat mektubu it yolunda ~a'berler hııC.SllU' etml§ 06 Blıane llrlai · n:V:.:a: kılınacaktır. takas prim nisbetlerini teabit et- vuiyetldit. Kısaca bunu gu şa- \"8 hu haberlem t.trt nıt:maa n .__ 
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7 Numarah Hücumbotunun Maceralan 

Denizler için harp 
Yugoslavya milli bankasmda 
altmlar lnglltereye gönderildi 

ltalyan halkın ın endi
şesi gittikçe artıyor 

Sofya, (Husuat) - Utro ga den önce Yugoslavyanın içinde 
- 17 ~ . . . 1 zctesi Pariste çıkan L'epok ga- bulunduğu fevkalade ahvaHir. lf 1 ., Al 

Stünların karışınasiyle son sekız kışı de. gü.v~rt.cd~ .bu.u· zctesi direktörü Azı d'Kirdilisin Yugoslav milli banka idaresi dev- B Y B 1 e m an Ya 
iki tefrikamızın sırası bo- ~~~ord~k.. Hıç bınmız eksık d~- yazdığı ŞU haberi veriyor: lctin emrivakilerle karşılaşabi- •• .. ·, hf ı" I a" f 1 arı 

arasında 
çık t ı zulmuştur. On yedinci v3 gıliz .. Sız kumandanım ve Mar- "En emin bir membadan öğ· leceğini, çünkü iki komşusunun gOrUŞ 

on sekizinci tefrikaları ye· ten de dahil olmak üzen: tam on rendiğimize göre. beynelmilel va- arasında hususi bir vaziyette bu· . 
niden doiru olarak neşre- kişi ediyoruz ... Y~ık. Yırmi altı ziyctin emniyctsizliğini gözönüne lunduğunu ve bir harp vukuu ih- Londra, 18 (~.A.) .-. Daıly 
diyoruz. Karilerimizden Ö· yerin~ ?n ... ~m.Ulen bot ile on alan Yugoslav milli banka idare- timaline karşı altınların emin bir Scetch ga~etesıne gore,. Ber
zür dileriz. altı kışı de gomUlmüş bulunu · si, bankadaki altın mevcudunu. mahalde bulunması muvafık ola- chtesgaden de, Almanya ıle 1. 

yor. fngiltereye naklettirmi§tir. Bu cağını, düşünmüştür. talya arasında görü§ farkları 
Evet "toplanmak" ... Yapılac:ıiı Umitsiz bir ses ili.ve ediyor: karan vermeğ(! amil, her şey- çıktığına ait yeni deliller mev-

en iyi hareket bu olurdu. Aynı - Yakında biz de... cuttur. 

zamanda bu kumandanın bir em· Bu sözlerle kamçılanan ku - y b ı A 1 L h Ciano, bir kere daha Von 
rl aayıhrdı .• Denizin tızerinde ye- mandanın sert, asabi sesi: 8 anCI para arın m an e Ribbentrop'u ziyaret edecek. 
dl numaralı htıcum botundan kop.. - Kim bunu söyleyen, hangi vasatı· kıymetleri tir, ve Avrupa hükumetleri 
m111 ufak bir tahta parçası bile gafil!.. h d d pekala biliyorlar ki, iki mihver 
yoktu .. Gemi, baştan aşağıya çe- ~ süren bir sükut.. sonra Gümrüklerimize gelen yabancı U U U devletin arasında daha birçok 
likten idi.. Ancak kulenin önün• yemden kumandanın sesı: malların ecnebi parası üzerine noktalarda ihtilaf mevcuttur. 
de asılı kamaralarda dolap ka· - Bunu söyleyen kim, diyo - tanzim edilmiş faturalarının o ı k · • d Mussolininin yakında mü-
paklan vesaire gibi ufak tefek rum ?.. . . Tiirk parasına çevrilmesir.de na. pe mev un e him bir nutuk söylemeğe ka-
ahpp kıalmlar vardı. Fakat bun- Bunun Uzerine suçlunun ıtirafı zarı dikkate alınacak olan vasati k 1 rar vermi§ olduğu ve fakat bu 
lardan hiç biri kopmamı§tl, onun duyuluyor: fiyatlar tesbit edilmiştir. apa tı dı ihtilaf üzerine bu nutkun tari. 
için suyun üzerinde yüzen en U· - Benim kumandanım... La- Bu vasati fiyatlar, eyh11 1939 h;nin tesbit edilemediği de ma. 
fak bir tahta parçası bile yoktu. rib .. Takdir ediyorum, saçma~a- ayı içinde gümrük ve sair resim- Var§ova, (Hus'1si) - AI. lumdur. 

Lui Tuzey kendi kendine dU· dım.. Affınw rica ederim ku- terin tahsilinde esas olarak ah . ınan makamlarının emri üzeri- Paris, ı 8 (A.A.) _ .. Jour,, 
şUnUY.or, bin türlU sual soruyor- mandanım.. nacaktır. Ecnebi paralarının tes- ne Leh - Alman hududu Opel gau:tcai diyor ki: 
du: - Güzel, hatanı anlayıp af dl- bit olunan vasati fiyatlarını ya. llc Ribnik arasında kapatılmı§- Ecrlin hükumetinin maca-

- Acaba kaç ki§i ? ... Kurtulan- leyorsun.. Ben de senin ümitsız- zıyoruz: tır. ristaııın müzaheretini elde et-
lar kimler?.. Uğe düşmeni affediyorumj fakat Bir İngiliz lirası 593 kuruş, Lehliler tarafından verilen nw@e çok uğraştığı muhakkak. 

Ve muttasıl mUmkUn olduğu bir daha böyle bo§ şeylere kapıl· yüz dolar 126.62,25 kuruş, yüz bir emirle evvelce Silezya hu- tır. Almanyanın kanaatine gö
kadar vilycudunu sudan ~ıkara- ma, yoksa seni harbin sonuna Fransız frangı 3335,50 kuruş, yüz dudu imtidadınca bütün hudut re, sinir harbinin bugünkü va
rak etrafa boşluklara bagınyor- kadar hapisten çıkartmam. liret 666 kuruş, yüz İsviçre fran. ahalisinin bir vesika ile geçtiği ziyetinde Macariatanın mihve. 
du. . • Ve kumandan sesinin tonunu gı 2855,50 kuruş, yilz florin 6750 huduttan geçilmesi yasak edil. re iltihakı mühim bir rol oynı • 

. Acaba kaç J?tldik~ulmuştbu. değiştirerek arkada§ça bir ses- kuruş, yüz rayşmark 5081 kuruş, n.iştir. Almanlar, mukabelei- yacaktır. Ancak Almanya he. 
Kimlerdi?... Şım yanızca u .. le: yüz belga 2151,50 kuruş, yüz drah bilmisil olarak hududun kapa. saplarında aldanıyor. Çünkü 
n~ dUşUnU;:r, yalnızca bunun _ Arkadqlar, ikinci kuman- mi 108,25 ku?'U§, yüz leva 156 ku. tılmasını emretmişlerdir. hiçbir fey ne Polonyanın mu-
içm yqıyo u. danınız ve harpte ölen arkadaş- :"\1§, yüz Çekoslovak kronu 433·25 Leh - Danzig hududunda ye. kavemet azmini, ne de mütte. 
~ m~~ ıulanndan baş. lar için bir dakika hürmet sil - kuruı, yUz pezeta 14o3 kuruş, yUz ni kanlı hadiseler olmu§ ve Leh fiklerinin kati karannı kıra-

b bır teY goremiyor, fakat u- ,_.,,t zloti 2384 kuruş, yüz pengü 24 72 h d R V d k' rr..az. Esasen Macarı'stanın Al---'-'-~- uyun hafif hareketle- .. u u... ku yUz 1 90 ııtn k yUz u ut memuru oz a ova ı 
~ 1 

N bir N bir '----k t ruş, ey ,tJU uruş, "ld" "l .. .. ta f da kl'f ed'I rini farkediyor, sesinln duyul • e 1e11... e ~ e ... dinar 289_25 kurut, yüz yen o uru muıtur. manya ra m n te ı ı en 

Figaro şöyle ya~ıyor: 
Mussolini dün ltalyarı ~ 

vetleri ba~kumandanı Ma il' 
Badoglio'yu kabul ederek 
keri meseleler üzerinde go 
tü. Mareşalin daha geçeni 
Libyadaki istihkamları te 
ettikten sonra Arnavutluğa 
tiğini hatırlamak lazımdır. ~ 

Mussolini ile Mareşal 9" ~ . ııı ıı: 
dogliyo arasında bu ycnı hU 
zakereler ve hariciye rı 
Kont Cianonun dün resıneıı 
lan olunan Arnavutluk se'f" 
hati hakkındaki haberler b 
Roma mahafilinde Salı~ 
mülakatının bir neticesi o 
telakki edilmektedir. 

Epoque gazetesinin kanS,. 
ne göre, vaziyetin anahtafıd" 
dapeştede değil, Fransız, 
liz ve Rus askerlerinin het kJlıC' 
müzakerelerde bulund\1 
Moskovadadır. 

Ordre gazetesi de şöyle 

dufunu Umit ederek sevince dU - Soııra tekrar kumandanın ae- 3~,75 kuruş, yüz Danimarka Val'§Ova, 18 (A.A.) - Ber- oyuna gideceğini 1?Österir bir 
t&yordu.. sl: kronu 2647,25 kuruı yilz Norveç linden gelen haberlere göre, alimet mevcut değildir. miftır. 

Filhakika lesi duyulm111, de· - Haydi arkadqlar ıimdi yll- kronu 2979,50 kuruş, yüz Finlan. Alman polisi, Almanyadaki 
Dize dök\Uenler bu sese doğru zelim .• Kuvvetlerimizi ihtiyat~ diya markı 257,25 kurut, yUz Es- Polonyalılar birliğinin merke- Cumhurreisimiz 
yilzmeğe bqlamı§lardı. Tekrar aarfederek yüzelim... Tutunabı· tonya markı 3250 kuruı, yüz ru. zini mühürlemit ve keza '"Slav 
kabil olduğu kadar audan çık • lecefimiz herhangi enkaz par- pi 4419 kurut. bankasını,, kapatmıftır. dun harekAtl ÇOk 
b ve bir kere daha seslendi.. çası ve bizi denizden toplayacak V 18 (A A ) p Q 

Birkaç dakika sonra kurtu • bir gemiye tesadüf edebiliriz... M ,,. ki 1 . de 1 arşovlisa •. c· . . - ko- yaktndUı Jakjp eııı· Türkiye Cumhuriyet n..ı-- ..ı--•....11 ua ım me ep erm n onya po ı ıeszyn mmta a-
lanlar hep bir araya toplanmıı • v m•n ~en toplayan ae • da 8 leYt Mo le kez Bankasiyle Polski 
lardı ml, UÇ numaralı bUcum botu ol - mezun Olanlar em... me. ~ya aç. (llaı t•afı 1 ınctcu) Rozrachunkovy aras~ 

Kumandanlan onlan derhal du.. Ankara, 18 (A.1-) - Muallim maga teşvık eden bır Alman ring yolu ile yapılacak 
u.)'lll1lb. Tam dokuz kili idiler, Uç numaralı hücum botu, a - mektepleri mer.ınlarmdan ilk de. memurunu yakalamıttır. seticumhur umumı katibi Ke- terin tanzimine dair aO 
kendiaiyle beraber on ediyordu. mira1in emrine tahsis olunmu'f • fa. mesleğe girenlerin kura çek- R M mal Gedeleç, yaverleri ve mai- icra vekilleri heyetince 
Yirmi altıya karşı on .. Kurtu - tu .• Emirleri donanmaya tebliğ, mek suretiyle münhallere tayin. omen - acar yeti olduğ-.ı halde Kırklarelini edilmi~tir. 
1an1an derhal tanımıe ve 'isim • kı8a mesafelerde vazife görmek, leri için :Maarif Vekillifince it. h d d d k had· şereflendirmişlerdir. Bu, hükumetimizle P 
leıiyle eaymağa bqlamıfb : ve donanma arumda daimi ir - tihaz edilmiı olan kararın tatbi. u u un a 1 ISB Dün sabahtanberi Milli Şef. a:asında yapılan ticaret 

- Kayol, Gölek, Marten, Del· tibab temin etmek vazitelerlyJe kine b&flanmIJtır. lerine intizar etmekte olan masında yazılı mallartrı 
ftk, Lömonyon, Larib, Delbos, mUkellefti.. Bu suretle Gazi terbiye enati. < Baştaratı l ıncıtıı) Kırklareli halkını Cumhurreisi- delesinden doğan 
Jtafyö, Kurto.. Amiralin yeğeni AJel\ Gurdon tilsünün haziran 1939 devresi Süngü ile yaralan çavuş Chio. mizin teınflerinden haberdar rın ödenmesini kolayla 

Bunlann hepainin çok iyi ytt- tarafından kumanda edilmekte mezunlarından orta tedrisat mU- sa Nicolae'nin kendini kaybet - etmek maksadiyle belediye şe- maksadiyle yapılmıştır .. · •• ı 
ztıciller olduklannı kumandan· olan Uç numaralı bot hazan a • esaeseleri için ayrılan 29 nam - meden verdiği ifade tahkikatın hir düdüğünün çaldmlması gi. maya göre Türkiyeye ıtll": 
lan biliyordu. mJra1 tarafmdan en tehlikeli va - zet, birinci defa olara enstitü di. diğer unsurlariyle de tetabuk et. bi bazı hususi tertibat almıı ı k p l e 

Dah& bqka var mıydı? .. Son· zifelere de eevkolunmakta idi.. rektörlüğünün reisliği altındaki mektedir. Bu ıfadeye gore dört bulunuyordu. t~~a~all;~nybed~~rıM.- ......... , 
Jan ? •• Jan Doea, o da fevka- En aon olarak yukanya çeki- b~r komisyon. huzurunda k~~ çe. Macar askeri Romen toprakl~ı- Bugün öğleye kadar böyle Bankasına yatı . .lacak "e 

Jlde mahir bir yüztlcll idi .. Aca..- len yedi numaralı botun ku - kı1ı:ı~:l su~ül~ ~~ ~t • na gelerek Romen askerlerıyle bir İ§81'et verilmemif olmasına ka bu parayı Polonva he-. 
ba o niçin bun1aruı arasında de- mandam Lul Tuzey, Uç numara- ~e tı -t~il ayı~ bl~ğmı~ ve ey. konuşmağa te§ebbUs etmişlerdir. rağmen bütün şehir halkı dün. 'lçacağı kliring hesabına 
iildi ?.. h botun epeyce hırpalanDlll ol· ıye 1 gı ere e 

1 0 unmuı • Devriyemiz ilerlemiı ve bu esna- denberi dükkinlann:. kapaya- .irası ve faizsiz olarak 
lnaiyaJd bir hareketle kurtu • duğunu cHrdtt.. Bq tarafta gU- tur. lzm , . da mııır tarlasından altı Macar rak Kırklarelinin Edime istika- :lecektir. 

1an1ar derhal elele tutuprak verte delik deetk olmq, efradın Bu gençlerden Uçll ir e, lkı- askeri. da. ha çıkmıştır.. ~unların metindeki giriıı noktasında bi. ka 
bir daire •-1riı ettiler. talan ... _ vallari li F.lıkife)ıire, ikisi Konyaya, ikisi b R d te l' Türk lirasından ha§ _ı.r 
~ çan ve ~ento çu Y· Denizliye, üçü Balıkesire, ikisi hepsı ır omen evrıyesıne a § rikmi9 ve bugün akpm üzeri !arla yapılmış olan fatııP""'" 

Lui .Tuzey • . • le delllder tıkanmıetı.. Kıç ta- Sivasa, ikiai Kana, ikili Adana. açmıgtır. az süren fakat oldukça fiddctli tarı merkez bankasırıclo 
- Şımdi on kipyiz, Daha bal- rafta 3,7 Uk dört topun yerindi! b' . "C".:r Antal Bo.. Bu ifade, hi.di&.! mahallinde mil bir yagm.. ur altında Büyük Şef-

1 
l k l . tah '-- kurtulan var mı., . . ya ve ırerı .ı:..uırne, ya, l k ngi iz or anna gore 

- . . .. • yerler esıyordu, bozulmut, ezıl· lu, İnebolu, Upk, Kastamonu, M şahede olunan mücade e ve aya lerini beklemekte devam et- lunacaktır. 
Bqgedikli Gölek: mil demir ve çelik parçalan, T k'rdağ E Kütah izleri ve bulunan Macar kurşun mitlerdir. Po·ıor.yaya ı'thal edi",,.. ......... ,_ 
- Bir mUddet bekllyelim .. de- UstUste yığılarak acaip bir tekil yon, e0 .

1 
_ ..... ~k rzuruml, tı • kovanlariyle teeyyüt eylemekte- M'llA Şef . . d"kk" 

1 
rı 

di.. almı§tı. ya ve ıyıuva ıra ayrı mıı r. . ı ı , evının ve u a- bedelleri yatmlmı~ o a 

- A1D1 zaııwıda bağırabm Lul Tuzey, bu korkunç yı • Basarabya vapurunda .ıı:Ukretı. ıs (A.A.> - nun Ro. b~:k.:~i ;.h~~cü~~:ü:~k~: P:ı.1:;:~:~~:u.t1:',f~ 
daVe hepsi birden acı acı, gayri tmtıyı 1eyrederek: yaplfan tetkikat men arazisinde Romenlerin ölü- sına akan on binlerce halkın kasına günü gününe _te<f 
hıaanl le81er ile bağırmağa, fer· - Feci. feci... U mU ile neticelene:ı hadise dolayı. coıkun tezahürleri arasında o- mirlerini S{önderec•ktır· j:.te 

Diye mınldandı.. ç numara.- Denizyolları umum müdürü sile, hariciye nazın B. Gafenko, tomobilterinden inerek halk a. yede ve Polonyada teQlı-
yad&Hbq~dılaH r:, ı t' b da lı botun kumandam Gurdon: lbrahim Kemal Baybura ile gerek Budapeştede Macar harici_ cima kendilerine (hot geldiniz) tahsilat 

0 
memleketin P - ey·:·· ey.... ç ıına ura Güzel d .. ~ı mi., Bir bC f z K laf eJIS 

to lanı - --au ... 
0 8 muavini Yusu iya a at· yesl nezdinde ve gerek BUkregte diyen parti belediye v~ halkevi yapılacaktır. Her iki nı 

~~
0

":~elerden 1esforı b~n~ bu hale koyduy ın:an na:ı oğlu dün limanımıza gelen Ro- Macar elçisi Bay Bardouy nez - reislerinin ellerini sıkhktan ve tediyeleri tarih sıra ıııa 
muhakkak duyulurdu.. Deniz ok 1ua:~a0n§a§lyoörrd .. U Ua uum:n a manya bandıralı Basarabya va. dinde protestoda bwunmuş ve hA- ellerile bütün halkı selimladık. }dpacaktır. 
aldndi .• Hepsi birden mUmkUn u esı • ·· u. g n z m · purunda bazı tetkikler )'apml§- disenin ne gibi §erait kinde vu. tan sonra '"ho~ geldiniz Büyük Akit memleketlerden 
olduju kadar sudan fırhyarak - Evet, görüyorum.. lardır. kua geldiğinin tesbiti için muhte. Milli Şefimiz,, ibarcaini tafryan menıeli olup diğerinin 
kendilerini göstermeğe te,ebbils Kum':11da kulcai biraz ~anla - .Bu tetkikler bu vapur ~iste- lit bir tahkikat komisyonunun takın altından geçmif, yüz elli sinde açılan sergi ve pB 
ettiler. DU§ vazıyette, helozonl bır eekıl mınde olan, yakında tehrımize teşkilini talep P.tmİ§tir. adım kadar halkla yanyana ya- larda teıhir edilmiş ver 

Fakat dakikalar geçiyor ve alııuftı. Lui Tuzey: gelecek yeni 5300 tonluk va. ya olarak yürümüı ve tekrar o- olan mahsuUerin bede·t~ 
hio Jdm1e gelmiyordu.. Fakat kule tamam.. Bir ta- purlanmızın idaresi hakkında Sıhhat Vekili Samsnnda tomobillerine binerek tehirde ge en panayır ve sergı oı 

Lul Tusey içinde bUyUk bk rafı uçmaDU§ .. dedi. bir fikir edinmek üzere yapıl· küçük bir cevelan y~pmıflar- rıldığı memleketin k~fl~th 
utırap ile: - Evet dostum, tamam: yal · mıfbr. Sams

1
un, 18 (A.A.) -VSkıh- drr. . . . kümleri bu maddeler~~·~ ' 

- Acaba Jan ne oldu?.. nızca biraz §ekti bozulmuti de- Romanya ~·apurunun dahili hat ve çtimai Muavenet e i- Şehır ıçinde de aynı candan satıtına müsait oldug ... ısı' 
Diye dUtündU, sonra yüksek ğil mi?.. Obüs patladıjı zaman tertibatı ve muhabere memur· li Hul~si Alala§ bugün saat tezahürlerle karvılanan ve halkın d,• tediyatın tarih sırB' 

..ıe: i><'n kumanda köprtıaündeydtm ... llannın, lokanta salonundaki 14, 1; te fehrimize muvasalat bu içli gösterilerinden fevkallde kılmakstZın kliring yol&J 1 

- Gölel... Birdenbire etrafımın döndüğfl ·Jgarsonlann çalıımaaı tetkik e. etmiftir. Sayın Vekil, Kavak mütehassis olan Cumhurreisimiz, ~cnecektir. 
- Kumandanım.. nü hiuettim.. inan sözüme: diltnif ve mürettebatın kama. istasyonunda Vali vekili tara- saat yedide F.dlıneden gelen hu ========::::::::::::~:~ 
- ObUı isabet ettifl zaman <"iln~U hepai hakikattir.. Birden· ralan ve istirahat salonlan gö. fından ve Samsun istasyonun· susf trenlerine çekilmiş ve yemeğı 

vinim nerede idi?.. bi,.e obüs dilftU. Etraf allak but- rülmüştür. da da başta Korgeneral olmak vagonlarmda yemişlerdir. Cum 
- Sulan bofaltmak için böl- lak oldu, kulenin dış tarafı gör· üzere askeri ve sivil erkan ve hurreiıimize kavuşan Kırklareli. münasebetle )ı(eb11t 

"'"~-hı dllılne 1nmit idi.. dUğtın fekle girdi, fakat ~eve ya':'&lar aldılarsa, onlardan bah- büyük bir halk kütlesi tarafın- görülmedik bir bayram manzası Trakva. tun vU U iJe ._., 
- Ah! .. Yazık... hıuıa hl9 bir teY olm:ıdL. Gemı- setmeğe bile tenezzül etmiyor dan ka11ılanTl"tştır. Bir askeri an.etmekte ve diğer taraftan kah tatlı bakısları ve

1
; ile 

0 
- Evet lnunandan •• Şimdi bu- dekf yfrml dert kJ§i de l&f sa- h:r... 1 kıta istasyonda selim rcamini jraman ordumuz aziz yurdun bu gilven veren v r dır 

rada bulunan 'bfztm postad:ın llm kurt.ulrlular. Bazılan çok ufak ( DaM ıxır) ifa qmittir. köşesindeki büyük askeri manev bayram yapmakta ' 
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" ~a köşesi : 

Amerikada polis 
EMıH fı0Ar4 
Kabiue: Beşiktaş E. 
rip Aparlımanı 

Tel: 44395 fü•, Sua. 
diye Akkurt S. N. 1 
Taşradan ün nete 
gelenlere kolaylık 

ist. Vakıflar DırektöriüğU ilanları 

çoktur. 
Müracaat bir h:ına evvel JAzımdır. faaliyeti 

Hızlı suren şoförlerle hırsızlar ::.~~:~.,., ••• <.im m .... ,, •• 
tundan: 

ay Y 1 d Nuri illerinde .kayıtJı olup Huse • are er ve ra yo- yin ve kardeşi Kasana birinci dere. 

la rl a n a S 11 ta k i
l p e d ,. , ,. r ~=dk~)~:~:e:a~d;; o~~:::;.~~~~~o~o~: 

yar mahallesinde Güzel St'bzevatçı 
.wkalında eski S ) eni· 5 ve ü numa. 

~ r:ıtajlı ııayrimenkul borç verilmedi. 

~ ~lis tqkilitlan ara. otomobili takip ediyor ve §0- Ainden dolayı açık arlırma ıurelile 
... ·~erıka po1· k"l'" paraya çevrlJmesıne karar veril mit. 

l ... l'tıüke .ıs te§ ı atı. för dur emrine itaat etmiyorsa, lir. 
'lllu .. .J .. ınrnel bir vaziyet- polis tayyaresindeki endahat Evsafı: Zemini karasrnen döşeli 

'IQUgu •. J !!-~--fil ~oy enmektedir. memuru mitra!y~ yağmur bir taşlık llzeriode alçak tnı1nh bir 
h~•in~ ferıtlerinde Ameri- kurşunu yağdırır; hem otomo- oda, ~r merdiven ııltı ''e zeıLinl kı. 

ın ınot·· 1 · ·ı k ı...il, hem de otomobilin içinde- rık maUa ıa,ıı bir ıa,Jıkta bir kö. 
larafındaor eştırı miş 1• '' mürlük, ve bu taşlıktan zemini mal-

t .. ı_. n g t 1 · 'ciler olduguy yerde imha edilir. 
"'ltİp l ans er erın ta döşeli adi ocakh kömürl ... ıW havi 
' aö 0 

unaral;, imha edil. ler. ıek ıa,ıı mutfak ve bahçeye açılır 
~' ;~ekteyiz. Seyryıefer nizamlarına bir kapı vardır. 
~)'d~~ Pol lisi yalnız hırsız uVWftnnan toförler Asma kat: Bir sofa üzerinde iki 

'"Ll<lr ~--~-- büyük biri küçük üç oda ve htlA 
'r Ha mücadele etme. Kalabalık caddelerde çalıtan vardır. Rirlncl kat: Bir sofa bzerln. 

aıbi er ln'!rnlekette ol. otomobillerden seyrüsefer tali. de üç oda, .bir heJAdan föaretllr. 
ı.. ~~ada da birçok oto. Rı•lıçe: Komşu hudutları du,·u:·la tah. 
:'4'laıarı k b matnamesine uymak istemiye. h J\nıe • vu u ulur. Bir dit edilmi' muntazam tar Janmı' ,.e 

~brı~a tehirlerinde 250 rek çok ıüralli giden ve poliı demir makaralı bir ~uyu, ve incir, 
~.-04._ .}! kazaa.. 1 oluyor, ki .lmirini dinlemiyen ıoförlerle ayva, armuı, aAaçları, ve ıııı fidan. 
~""'qe 1 mücadele hususunda ba9ka IRn nrdır. Tamamı 225 metre mo. 
Itri 0 enlerin sayısı rabbaıdır. Bina 93 metre murabbaı. Rer-r tu.'rlu"' bı"r usul takip olunmak. 

• !r'" • dır. işbu ııyrlnıenkw ahşap oJup, 
törı~t· ·1ın tadır. 1 k tirıı.ı;:' ırı it polis bölük. elektrik, lerkos, teı salı ve uyusu 

\11,,e k da b Polis tayyaresi deli gibi sü. vardır. 8 1 u otomobil b ı -.fcbu "ayrlmenlıullln arttırma 
hl l'llani I k rüp giden ıoförün taki i emri. ., • 
-., İettdi"'' 0 ma ve sey. b l ,artnamesl 19-8- 1939 tarihinden 

ı::rı k.ld ni alınca, tayyare otomo i e ı ~ind • fe ı e tanzim illbaren 38.5319 Z\c. ile stanbul dör. 
~ e kullanıyordu. yaklaıır (yavqla) itaretini ve. düncu icra dairesinin muayyen nu. 
ta..ı~' iıtar 'k rir ! Şoför dinlemeza<., tayya. marasında herke•in sürebllmesl için 
~. )tj ıat~. l~.r göster. redeki tarassut memuru radyo açıl:tır. llAnda yazılı olanlardan faı. 
~ .. !°~o l rnotorlu Polis kı. vasıtaaiyle en yakın polis kara. l:ı malümat almak lstiyenler, işbu 
.. ~ 1 

erle mücadele ede. kdlunu, otomobile yaklatmak. şartnameye ve dosya numaras!le me. 
e~· rnani olabilmeye ta olduğundan haberdar eder. muriyetimize müracaat etmelidir. 

l'j l 1~1111)or. Bunun için 2 - Artırmaya iştirak lçlı. yuka. 
har d" d Ayni zamanda otomobili takip rıda yazılı kıymetin yüıde 7,5 nlıbe. 

Po~ h unya a ilk defa eder, her dakika otomobilin o tinde pey veya mllJI bir bankanın 
b~l~r ~va bölükleri te. anda bulunduju mevkii kara. teminat mektubu tevdi edJJ~cektir. 
~ l>öı·· "'.. kola bildirir. Karakoldaki poliı. <Madde 120 

.... lliun feflı'g"'ı"ne Amen·. 1 3 - f Potek sahihi alacaklıiarla dl. .•• h er otomobilin g--=!= ıoee- t ilk d l i tJ' k b-"'k ~'- L' \lr pilotlannc:Jan ~· er a a ar arın Ye r ıa .... ı sa_ 
ııcqllJ nin üzerine dizilirler ve baraj hlplerinin ıayrimenkuJ flıiırlndekl 

1\ tayin olunmuştur. meydana getirir:er. Otomobil hakalrını hususile faiz Ye masrafa 
Qll ' d 1 bu "ekildı..ı d . .ıu . .L .ıı.ilduı .... .ı.u-.ı_. ir olan iddialarını işbu ilAn ta. 

to ~· • nıüca e e <t c UIUUrm ıucıu ıruu rihındeıı ililia.\"M. )'irmi aüıı iclnde 
11 . . ~yorlu? ra ~fünatname.....,_s~rilen eYraıtı..aabteeı ... ...,... ....... 
:~hll'dak" 

1
. ceza ile birlikte poli• tayyaresi. rlyeUmlze biJdlrmeJerf fcap eder. 

~t\ k . ı po ıs karakol. nin masrafı ödettirilir. Aksi halde hakları tapu sicili Ue sa. 
, 't~ll ırı havadaki polis bit olmadıkça satı, bedelinin pay • 
~··,..,ı~ fU crnri veriyor: l C . . S !aşmasından hariç kalırlar. 

• -. 1 Kızı ay emıyeti amat- 4 - Gösterilen ~ünde artırma)'ll 
'r~lle· .? numaralı palis ya şubesinin tefekkürü iştirak edenler artırma tartnameslnl 

(~I> ....ı.'n. 25 numaralı yo. okumuş ve lüzumlu ınaJQmat almış 
ı:: "Ql ı-- M Kızıl:ıy Cemiyeti Samatya tubesi. b ı t k b ı ı a~ ,,2.,no ~. avi renkte ve un arı amamen a u eım ' " 

'vo nu l rıin teşekkürü: ve itibar olunurlar. 
~ tİtJn k rnara 1 otokarın Ccmi)eliruizin 29. VJJ. 19J9 ıünli 5 - Gayrimenkul 21-9-2939 ta. 

th;ı ~e olduğundan ) apıuı!7 olc.Julu büyuk sünnet düğü. rıhinde Pt'rşembe sünü saat 14 den 
3 llu rdar ediniz.,, nıinde çocukları fevkclAde uıahareı. 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra 

Semti ve mahallesi 

Fatih, Hoca Hayrettin 
,, Haydar 

Karagümrük Devri§ Ali 
Tahtakale Rüsteınpaşa 

KaragümrUk 
Sarayburnu 

Langa Yenikapı 

Kocamustafapap. 
Aksaray Çakırağa 

Cadde ve sokqı 

Kınalıza.de 

Ali Şah çe§llle 
Kızıl ban 

LökUncUler 
Değirmen 

Sopncı Rafidap 

Tramvay 

No.su Cinai 

10 KUçUk ev ve bahçe 
8-1 Haydarpqa mescidi 
ö2 Kızıl Hasan " 

4 Papaaoğlu hanı Uat 
katında Oda 

fO DUkkln ., ,. 
klrgir üzeri aaçlı 
ahır yeri 

21 DUkkln anuı Uze. 
rinde ahır 

233 Cami arsaaı 
1'·12 Anla • 

MÜDDETi iCAR: Teslimi tarihinden 940 ıentsl Mayıa sonuna kadar. 

Alibey köyU 
.. 
" 
" .. 
" 
" .. .. 
" .. 
... .. 
,, 
" ,, 

Kanlıca yolu .. 
" 
" .. .. 
" Köy meydam 
.. 

Saya ocafı yolu .. .. .. 
!üeiebqı 
Kanla o..- ıolu .. 11t Iaawıcla 

23 Ev anuı 
Tı Ev ve ahır arsuı 
21 Ev ansası 
20 
22 
2ft 

& 
3 

98 
102 
lOtl 
91 
ese 

.. .. 
,, 

KarpJçhane anuı. 
Ev arauı ve bahçesi 
Ev araaaı .. 

" 
" .. .. 

Ahır al"IUI 

Koyun mandıra anuı 

MODDETI iCAR: Ttslimt tarihinden 942 aeneaf Mayıa sonuna kadar. 

Alibey köytl Kırık Jraldlnm mevkünde 300 Ar x Tarta 

•• 41&bu~ mevldhıcle Ca· 
Wf köy deNllnde 700 " z " ftlV 

" 
Pervuliçe mevkllııde fJO .. x .. 

" " 
mandıra altında 80 .. z .. 

" 
Kınk kaJdınm mevkllnde 100 ,, x .. 

Sayım OC8fl Yıldıa tabiye clvarmda 1,80 Hektar .. 
SiWıdaraP Çeliklik mtmda 40 Ar z • .. Kemikli dere mevtllnde ao Ar z .. 
Alibey köyll Uaunca ova .. ao u z .. .. n eo Ar z .. 

" .. ., Ar x • .. .. llO .. z • 
" tt so " z .. 
~ ~--.rta.a. 100 " z .. .. .. 50 ... .. 
Sayım ocağı Nezlrln meklm G Hektar .. 
Sayım ocaiı K&ll çepıe GtlmQpuJU 

Yıldız tabiye. 8 " z .. 
Sll&hdarağa E;ylp 70lu mt Janında 60 Ar x 
Alibey Jı:ö,U ~öpril.,. Turlu dere 

,, yolu. uo " z .. 
" Çırvar "11'1 20 " x Bal 
" 

Kanlı Gfllllle yolu x Harman)'vl 
,, PrnaUge mevkfııfde z Mera 

Muhammin 
ayhjı 

Li. K. 
2 00 
:; 00 
2 50 

C5 00 
2 50 

' 00 

1 00 
1 .50 

76 

Seneli ti 
3 00 
2 00 
2 00 
2 00 
ı 00 
ı 00 
ı 00 
2 00 
ı no 
2 00 
a oo 
2 00 
2 00 
100 
3 00 
3 00 

mao 
1IO 00 

e oo 
100 

10 00 
T 00 
a oo 
a oo 
a oo 
a oo 
a or 
2 ~) 
1~ 

7 5' 
as-

• Ot 

820C 
3 00 

2C5 00 
2 00 
s 00 

70 00 

'1.ı ~ta"" · J le , e fenni icaplarına ıöre aünntl e. memurluğunda üç defa bağırıldıktan 
~ l .1 J._.,enın pi 0 • den ,.e gayet kısa bir zamanda le. sonra en çok artıranı. ihale edilir. 
.. ~ te ar~fı ~lclıktan <lııvi ederek herkesin memnuniyeti. \ncak artırma bedeli muhammen 

~ôre ,.ı_.!!'ernırde ıpretle. ni kazanan Yedi kule tramvay cad • kı.) melin yüzde 75 ini bulmaz veya 
hi~ ~ hareket eder desi 143 numaradan meşhur :;Qnnet. satış isle) enin afacajına rüçhanı o. 

l>i; .~ alçalır •• Tay. ti Hiıseyln Kaymaitı. cemlyell::ılı na. lan diğer alacaklılar bulunup ta be. 

MÜDDETi iCAR: Teslimi tarihinden 941 Hntll Kuım lpthlaına kadar • 

Yukanda yazılı mahaller puarlıkla k1rQa verilecellnden tateJdiler 2C5 AIUlto9 • C1llll& sil· 
nü saat (15) on bete kadar Çemberlitq'da t.taDbul Vüdlar Bapıtlc1nrıtı1Unde Valbf Abr1ar X. 

bil.. .. ~ '41faetut ·ı nıına al~nen teşekkür etUitlmlzi ıa- del bunların hu sayri menkul ile te. 
;t~ bi memuru ı e min edilmi• alacaklarının mecmuun. r de · 1 1 zcıenizin Uıln sahifesinde biJdirUme.. ., 

lemine gelmeleri. (6428) 

rnıtra yöz e ı.lan fazlaya çıkıııazsı. en ~ok artı • 
etıdah ,jııi rica ederim. İstanbul 4. üncü ıcra memarlu&un. 

39.3323 

· at memuru S il K l v ba•kanı ranın taahhüdü haki kalmak üzere dan.· 
t..._ b1°rkaç dakı·ka arna ya 111 a,, ., • ı ıs - d ı ı d'I -.;q ar ınna sun a ıa temd t l' ı c • 

'°ftra rek 6- 10- 1939 tarihinde cumı: ııü. Beşiklaşt:ı 1'ö7 içinde kan asma. 
C\.t ~L_~... mavi otokar Zayi niı saat U ten 16 ya kadar !stanbul 51 sokak 3 No. hanede Ha•a olla 
ı"tolr .. :, ... ~ k"'•fedilmia.. Halil Jloşcan'a. 

""'·• .. .L -Y ır t'skiıdar Muhtelit orta okulundan dördüncü icra mmeurlulu odasında B 
· t~e edenler, hiç l arıırına bedeli salı" lsleyenin alaca. eşlklaı:ıta BetJktaf cadesindt I~ 

il b' ı. 7. 934 tarih ve 2623 sayı ile a mı, " 63 I\o. Ju •azfno sahibi ffayruJlü 
'1~ıı ır anda üzer. olduitum tasdiknameyi zayi eltim. Jına ruçhanı olan diler alacaklıla • Çerkel'in sizden alacak iddia ı)'le. 
~ tayYare ' k Yenhini alacaitınıdan eskisinin hük. rın bu sayri menkul ile teıniıı edU.. 

lha._ I' nın ço Af miş aloc:ıkları mecmuundan fazı.- dlll Be>'OIJu 2. incı noterlillnln 16-
-,.-~eyc 2JraJdı" mü ' 'Oktur. 963 No. Recai Mıırııloe u. ,,. 2 37 t ihJJ ıııo 201 N la 

• ' 1&Yy ~ ~ gmı " t 2'>0) cıkınak şarlile en çok artırana ihaJt - ar ve • o. 
• \r • llredekiler "dur,, (K. · ~ edilir. Böyle bir bedel elde edilme&.. tasdlldnl bnl senede müstenldtn .._ 

•il.:~11!1er.. Otokar dur. Zayı• se ihale yapılmaz. Ve saıı, talr.bi dil. kiye 300 Un hakkında çıkardan a. 
"ilci şer. deme emri ikanıetgAbınırın meohu.. 

~"1: ~ -tCfi ~etten ıonra Bahriye efradı et-dide mektebin 6 - Gayrimenkul kendiafno Jhale ilinden bili tel>Ut iade edUmfş Ye 

""it t."'-._ lar. nıüreıtebatında a.İ(erlilhni ifa edip olııı:an kimse derhal Y~ya •erl•en icra hlııkimlllince lllaen otuz liln 
biltı-.,;" .rcareJerı·n· ·da l t k J •·azaen zn mu·· hıet i-'-de P" .. "" .. ·-eı- Jha. müddetle teblilat lcraııaa karar n. '"'40 ı ı re e. aldıAım terh s eıı ırem a ~- """ --· ....... ..... .. • en h " d k rilmişlir • .. \ah.._· ·Jarıte likeli -'-ro. yi ettim. Yenisini lllacağıın an es 1• le kararı fesholunarak kendilinden 

~ ··"«lll eA Yukanda yazıh borç ve masranarı 
Y b·ı I sinı·n hu'·kmü '-'Oktur. evvel en yllk!ıek lel<lifte bulunan 8.. ~ı apa ı en er J l•bu lSdenıe emrinin tebJll tarihin-

.~ -....... k Sürrntne askerlik ,ubesiııe kayıt. kimse •netmiş olduğu bedelle alma. 
tt, t. rne tedir. tı Çı,·ra köyünden Püsküllü oğulla. la razı olu .... ona, rası ~lmnz veya den itibaren bir ay içinde 6deme • 

• l'lrare h 1 ı h -. · üd nlz Ye borcun tamaıaını •e~a bir ır:11d • · traız ve hay rından . 317 doAumJu Yusuf olu s. bulunmazsa emen on - gun m • 
:r• e b ı k J k kısmına veya alacaklının takibat Jc. 

U unduğu bir maJJ. <K.I. 221) detle ırtınnaya çı urı ıp en ço ar. rası hakkına dair bir IUnzmız var. 
-------------- tırona .fhale edilir. iki ihale ırt~ın. 

...... ......... --~ 
,~ ~e ve nü.munesi mucibince ıO-VU-939 tarihln

ll~~ı, ;;n8Yan 22x25 eb'admda (17) milyon rakı mantan 
\~' 11uıı iden eksiltmeye konmuştur. . 

Ilı) lt~ :ıınen bedeli beher bini sif (~} kW'UI hes&bıle 
'PlıaUYakkat teminatı (4462,5) Jıradır. 
' thk 28-'•?III-D3D pazartesi günü ~t 15 de Ka

h,~· ın Ye ınUba3 ''lat şubesind!ki alım komısyonunda ya-. 

ıb:~ ~aıne ve nü:rıuneler her giln levazım şubeıh vezne
,.,..,.. '1ııı~- ~nkara başmUdUrlilklerinden (297,5) kuruş mu-

' t ....,ılır 
?.3 t~ıcı·ı . tt 

tU\re 1 erin pazarlık irin tayin olunan gün ve saa ~ 
nıne Parasilc birlikte mezkur komısvona gelmelerı 

(6152) 

lak! fark Ye te~n ıOnler için yüz. sa yine hu bir ay içinde istida ile 
de 5 den hesap olunacak faiz ve dl. \'eya şifahen icra dnlreslne bildir _ 
ter zararlar aynca hükme hacet kal. meniz ve bildlrmediliniz takdirde 
nınksızın menıunrl:rctlmfı('e alıcıdan aynı milddtl içinde 74 OncO madde 
tah"il olıınur. (Madde 133). muclbint"e mal beyanında bulunma. 

nız lAzımdu-. 
7 - Alıcı artırma bedeJI !:arkln. 

de olarak yalnıı tapu ferat harcını Be)·anda bulunmazsanız harisle 111 
yik olunacalhnız ıl:!I hakikate. ma.. 

yirmi senelik vakıf taviz bebellnl ve halli be]Canda bulunduJunuz takdir. 
ıhale karar pulla~nı vermeye mec. de hıpbli cnalındınlacılını1, bor. 
burdur. cu &demeı -.eya ftirH etmınenlı 

l\filleraklm •e11Jller, lenvı ... t •• hakkınızda cebrt lr:rıya dtTım edl. 
lanzırat ve deJJAll:rc resminden mü. leeeiU teblil makamına kaim olmık 
le\"t'Jlil hl'ledi) e rÜ!ıtımu ,.e milltr:ı. üzere iliın olunur. (29966) 
ki•1 ,·akıf i<'aretd alıcıya Alt olma. __________ ._ __ 
vıp nrtırma hedeJlndl'n ltm~:l olu -
nur. f şhu ırayrlmtnkul yukarıdR ırff~. SAB!Bf : ASI• US 
ırriltn tıırlhlt t~tanbu~ D.ördQn~Q le. Basıldığı yer: VAKiT Matbauı 

I 
,·~ nır ınıırlıılhı oıl:ısııır.R ışlııı ll:ı n '(' . . • 
J:iistcrllcn arıınna şo rtn:ımt"~· rl:ıirr. Umum Neşnyatı ıdare eden. 
ıı; i ıulr ":ıtıl:ırııih ilılr olnnnr. (29971) hakkı tar.k us 

Devlet Oemıryoiları ve Lımanları 
işletme Umum idaresi ılanf arı 

Muhammen bedell 1300 lira olan bir adet Jwrat&r 28 8 • 
19• pazartesi gilnU ... (11) OD birde llQd&rpqad& pr blnuı 
dıllUindeld komlayoa tarafmdan acık ebiltme 'lllUlile 1atm alı· 
nacaktır. 

Bu ite girmek flteJenlerJn 97 lira GO lturqluk muvakkat 
teminat ve kanunun~ ettfll vmalkle birlikte ebiJtme ıtlaU 
saatine kadar komfaJaD& mUracaatlan lbml4ır. 

Bu fae ait prtnameJer komJQoacJan parama olarak dabbl
maktadır. (6220) 

• •• 
Muhunma bedeli 237eO Hra olan Kan.bllk .kBprlllU 

3 • 10 - 1918 caqamba .... ..at 1S de kapalı zarf Ul1lll De Aa
kanda idare bliıamncla atm almıc&ktır. 

Bu ile girmek i8te)'enlerfa 1781,2:5 Uralık muvakkat tem•aıt 
ile bnmıan tayin eWll vat"''" ft tekUfJerlnl aym sOn mt 
H de kadar Jıromlayoıa reJsUtine vermeleri ilamdır. 
~ param olarak Anbrada Valıeme dalrealnden, 

HaydarpaelU telllltlJB ._ 1evk aetlliladen ~. 
(U58l 

• lstanbul Esnaflnın Nazar1 Dikkatine : 
latanbul ..,.f ının nazarı dıkkatlne: 
21 A~ 139 pUarteel cflııll cemiyetlerine kayıtlı eaat 

~'OCUklanna .W.U. pl.l'lll• ıllnnet dUIUnU yapılacaktır. Sbnet 
çocaklannm bJdı için 24 Aiuato. 839 peqembe aqemmı ke 
dar her esnaf lc~ndi ceml,etlerlne ctısclanJyle birlikte mtlracf r. 

etmeleri ilan olunur. 

Ağrı Belediyesinden: 
2740 lira muhammen bedelli Ağrı kuabasmm hali bUJJ J-1· 

ritasmm yapılması 25-7-939 dan itibaren bir ay müddeti• mü-
nakasaya konulmU§tur. (6206) ·e 



~ - VAKl'f 19 Ağuılo:. 1939 

İş arıyor lr 
Od:ıcılık veya kııpıcılık ve her işi 

v.ıp:ıcıık lıir Bayan iş arıyor. Adres: 
'\::~ımpıış:ı Aş1klar meydanı 21 ~o. 

Zeliha. 

933_3;;ss 

lsi<mbul Dördiincii icra memurlu_ 
ııııclmı: 1 

$ 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan yeni kalkanlar için g ıda: 

Piyasaya çıktı. 

'foıuaıııı 'fl. (i.000; Türk lirası kıy_ l 
meli mulıaııııııencli İslanbulcla l\lev. J 

Jcvih.ıne kapısı h.u·icincle Merkez E. 
fenıli Tekke caılılcsinıle eski 2, 2 ye. 
ni ·17 ""o. lı bostanın .Mustafa pa~::ı 

qıkfınılan olan mahallinin 1920 ele 
465 hissesile Ayşe hatun vakfından 
olan mahallinin 1920 de 780 hisse. 
~inin açık artırma şurelile paraya 
~ evrilmesi ne karar vcrilın işti. 

Evsafı: ~lezkur bostanın etrafı ku. ( 
ı u duvarla çe\'ri!miş olup i~nde iş. 
Icıııekle bulunan 4 l10slan kuyusu ve 
4 adet etrafı taş dm·arh havuzu ha. 
vidir. 3-0-40 kadar incir ve müte
addit kayısı; nar, ilY•a, bir kaç la. 
ne çitlenbik ve bir de sakız ağacı 

vardır. Bostanın içine giren bir la. 
rik vardır ki, bunun oib::ıyetindeu ' 
lıostanı.n taş binaları bulunmakta. 

Vitamin ve Kalöri cihc ~ile çok zengindir. KAN ZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk1'1' 
da ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. l\ 

Kanzuk Pirinç Unu - Kanzu~< Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek U,_ 

dır. 
Buradaki 2 kagir binadan 47 No. 

lı bina :ıltın<la 3 ahır, üstünde 1 o. 
elayı müşleınil olup cok tamire muh. 
Laç bir haldedir. Diğeri ise bir ahır. 
ılan ibarettir. Umumi m::sahası 
228.000 metre mur::ıbb::ııdır. 

Hudu"du: Etrafı erbaası İsmail bos 

l<anzuk Bezelya Unu- Kanzu:< irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolar iyle büyük Bakkaliyelerde vardır. 

' • nzu l 
Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak kullanıllr, kat'iyyen bozulmaz ve kurtlannıa~ 

Umumi Depo: lNGiLiZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - istnabul. İzmir Acentası: TÜRK ECZA DEPOSU l:ını ve :Mezelke bostanı, Vangcli tar. 
lası ve Ebubekir bostanı ve Ali hos. 

tanı ..-e Mithat paşa l:ırlası ve ta. ~I·························~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ riki has Te tariki flm ile mahduttur. - ---------------------------

!-işbu g:ıyrinıenkuliln arttırma ••••••••••••••••••••··~ 
şartnamesi 19- 8- 111:l9 ı::ırihinden Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik-
itllfaren 38-3588 No. ile fsl:ınhul 
Dördüncn icra dairesinin rnu:ıy~·en roplarını temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız . 
numarasında herkcı;in göreb:lınesi L 
çin açıktır. 115.nda ::r:ızıh olanlardan 
fazla maIQmat almıık istiyenler, iş. 

bu şartname ve 'dosya nmnarasilc 
ınemuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştir:ik için yuka. 
rıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nisbe. 
tinde pey veya milli Jıir h:mkanın 

teminat mektubu tevai edilecektir. 
(:\ladde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di. 
~er al!ikadarlartn ve irtifak hakkı sa1 
lıiplerinin gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masraf:ı 

l:ıir olan icldi:ıl:ırını işbu ilAn tari. 
i ııılcıı ililıarcn yirmi gün içinde ev. 
.ı !,ı ııılhlıitelerile birlikte n::.emuri. 
· t'finıizc bilclirnıeleri icap eder. 
\k'i lmlıle lıııkları topu sicili ile sa. 
ıı il olmadıkça salış bedelinin pay • 
, aşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 

ışlirük C'dt•ııler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu mallımat alınış 

ve hunlan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olu nurlar. 

5 - Gayrimenkul 21- 9-1939 ta. 
rihinde perşembe giinii saat 14 den 
lG ::ra kadar lsı:ınbul DörıHincü icra 
memurluğunua fıç ılef:ı bağırıldıktan 

sonra en çok :ırlı ran:ı ihale edilir. 
Ancak artırma hedeli muhammen 
kıymetin )'Üzcle i5 ini bulmaz veya 
satış isteyenin :ılac~ğına rüçhanı o. 

lan diğer alacaklılar bulunup ta be. 
del bunların bu gayri menku~ ile te. 
min edilmiş alacaklarının mecmu. 
undan fazlaya çıkmazsa en çok ar. 
tıranın taahhüdü baki kalmak üze. 
re artırma 15 gün daha temdit edi. 
,Jcrck 6-10-1939 tarihinde Cuma 
günü saat 14 den 16 ya kadar htan. 
bul D6rdüncü icra memurluAu oda. 
smda artırma bedeli satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan diğer alacak. 
lıların lıu gayrimenkul ile temin e. 
dilmiş lacakları mecmuundan fazla. 
Yıt çıkmak ve rnulıammen kıymetin 
yüzde 75 ini tutmak şarlile en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir be. 
del elde edilmezse ihale yapılmaz n 
satış 2280 num:ıralı kanuna tevfikan 
geri bırakılır. 

G - Gt!yrimcnkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinclc parayı vermezse iha. 
le kararı fcsholıınarok kend:sinden 
evvel en yiiksek teklifte '>ulunan 
kimse arzelıni5 olclt:ğu bedelle alma. 
ğ:ı razı olursa ona, razı olmaz veya 
lıulunınazsa hemen on beş gün müd. 
clctlc nrtırmaya çık:ırılıp en çok ar. 
tıı·ana i.hnlc edilir. lki ihale arasm • 
dnki fark ve geçen günler için yiiz-
rlc 5 tlcn hesap olunacak faiz \'e di. 
!;er zararlar :ıynca hiikrnc hacet kal. 
nı:ıksır.ın mcınuriyetimizcc alıcıdan 

l:ıh~i,l olunur. (:\foıldc 1:13) 
7 - Alıcı nrlırmıı bedeli haricinde 

ohırak yalnız tapıı ferağ harcını yir. 
mi srnclik vakıf ln\'İZ bedelini Ye L 
!ı:ıh• k:ıı ·ar ıı11Il:ırını n·rıniyC' ınec. 
1 ıurıhır. 

'.\liiil'l'akiııı n·rı-;ikr. tcııdral \'C 

l:rn;d fa~ ve clcll:il i' c l'l'!-.111 in d::ıı ıııü. 
c ı dl it lırlcıliyc rüsumu ,.e rııiilc • 
ı'.ıkiın ,·akır karesi :ılıcıya ai 1 olma. 
) ıp artırma hcılelıııtlcn tenzil olu. 
'lllr. hbıı g:ı) riııırnkul yuk:ırıcla ~1\ı;_ 
lrrite. tuihte lst:ınhııl nlirrliindi iı-_ 
r:ı memnrlıı~u nıl.ısında i~lıu il:in 
ıc giisll'rill'n nrlırnı:ı şarlnanırsi da. 
irrsiııde ~atılnc:ı~t ilfüı olunur. 

f '.?~97ö1 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zor
luklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, 
sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar 
temin eder. idrarda kumların ve mesanede taşların teşekkülüne ma 
ni olur. Her eczanede bulunur. 
DİKKAT: HELMOBLE idrarınızı temizliyerek mavileştirir • 
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Sıhhat Vekı11elinin 1417/ 932 tarih YC 2/27 numaralı ruhsatını haizdir. • 

• 

............................... 

Galatada Vor.voda caddesinde kain 

Meşhur HERCULES (Birmingham) lngiliz ~ 
Mükemmel Yarış ve Vitesli B isikletP' 

Teşhir etmektedir. Lı'.'ıtfen gidip görün ÜZ··· 

JiVllİ5İlllKLERİ 

FLiT 
Umumi deposu · ı llrHpln, 

lıtanbuı, Gıl•t•, Vor•tU Haıı ı 

/' 

Devlei 
Umum 

Den izyorla rı 
Müdü rl üğü 

lşletrıı' 
· ı " nla rı ıa ~ 

Acentalarımız tarafından görülır.csı ıazım 6eıe~ .,e 
yük işleri ile vapurlarımıza verilen eşyc.nm nakıl. re,;11 yt

lümüne aid herhangi bir müracaat veya ihtilaf hakk111~,r 
şifahi ve tahriri müracaatların doğrudan doğruya aJıik• ıırı' 
Jarımıza yapılması icapederken umum müdürlüğe Y~~1

111,o• 
Bundan sonra bu gibi hus~slara ait şifahi ve tahriri ırıur,rı tı' 
İstanbul Galata.da eski Merkez Rıhtım han halen 1 .ıırı". 
lan binanın altındaki (Telefon 42362) baş accnta!ıga ,Jılı 
lanmızm uğrağı olan iskelelerde dt' doğrudan doğruya J1I 

talarımıza yaprlması lüzumu ilan olunur. ( 6 ı 7 5) 

N<.. 
1 
2 
3 

• 
5 
6 
7 

8 Son korsan (Fon L[iknrrde'dcn) Fcılıı l\ardeŞ 
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