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<urus -reıeton: ı11are cua101. Yası c2ıus> 

L.: l'elg: latanbuı Vakıt..Po.lta kutusY: ~ 

- MüDDii Şef t~tkôk.J
s~yahatü ne -·çoktu L' 

AiiKı lfUJt a,o, 20 ( A.A.) - Refsfcimıhur ler, par1J ıeneJ MOkreterJ, ı>artf idare AFGANISTANA GlDECçK HUKUK veUletf hukuk mftşniri Ethem M<' 
lel'd Sef Anadolu dahilinde tetkik· heyeti balan, ıeneraller. mebuslar KOSA vtRt nemenciollu busiin Relslcllmhur 
'-•te baJunmak bere bu akpm ve nkAletler yilktek memurlan, An met lnönQ tarafından kebul bu.~1 
~ıt 22,30 da tehrimfıden mllfare- kara nliaf, emniyet direklöril Te Ankara. ~O ( A. A. - Afpnfstan muttur. Ethem Menemencioflu ya-
._11;uyurınuşlardır. istasyonda haı. merkez komutanı tar,fınıdan teşyi hükfımetl tarafından hllkfımet hukuk nn yeni vazifesine iltihak etmek 

• Ren«'lkormay hııi$'kıını, vekil· eıfümlşlerdir. müşavfrllltfne tayin edilen hariciye Oıere IUbile hareket edecektir. 

DOÖU CEPHESJNDE DURUM 

~talingrat önünde 
~aziyet vahimleşti 
Harpten evvelki Almanya ile Grozni petrol 

bugünkü Almanya -sahasına karşı 
arasrnda bir mukayese tehdit artıyor 

Yazan : Asuft Us 

Alaa•lll'a gire : 
Volıa ile Don aruında Sta. 
Jiqracl'm cenubunda Scw. 
yetimin çok kuvvetli bir 
müdafaa ,ebekeai zapte. 

dildi. 3301 eair alındı 

an,etıere gire; 
Kotelnikof'an tima1 dolu
sunda Almanlar hezimete 
utraddar. iki tümenle ta. 
arruza ıeçen Almanlar ce
nahlardan "N geriden tur 
ruzlarla bozıguna ufl'adılar 

Berlln. !O (A.A.) - Almaa ordu-ı uı..iştir. Han innveOerimlı Karede 
1"" ~4in1ıtmm tUltll : alı ..ı.nı.lDde t ~ .. w 

"'Kafbsyada tarrm barebtlerl- babl'DllflaTdll'. 
mis toprak tuanmalcta dffam eı.. (~nn Sa. t, Bil. 8 dl) 

----------------------------------------------
i N Gi L TEREYE ÇAGRILAN TORK 

GAZETECiLER HEYETi 

Yarmld •Jnmml'la 

, Salomon adalarında 
ilk muharebeyi 

Amerikalılar kazandı 
• ..,...._ !O (A.A.) - Nev
~ Taymil gaı&eteei yazıyor: 

us.ıcmon ad&laıında, birinci 
mu~ biz k••!l'hk. Japon 
ada.Janna )'8klqtı'k. Ekvat6r'ün 
cenabunda ba'lonaıı en tyi liman
lardım birini timdi elimizde tut
maktayız. Japor.lar tizerleıind~ do
Jıııan tehditi l!letmektedirler. Böy 
le bir vasi_-vtt lmrpmıda Japonlar 
sabredecek U.n değillerdir. Ve 

1 lf..zf Saloıınon ta.kmı adalarmda ~ ... , 
ta:· - aa•• '8111r ~al ettiiimis memlerden çıkar-nJ IOD .. · mak için ~hemmJyetli miktarda 

dl il pasar Jlrl kuvvetler t<ıphyacsJr:la.rdır. Fakat 
hiz tedbirlerimizi ona göre aldık . ., 

lalr•laror Bir Anstaraı,. kravaz6r1 battı 
lılellıar8, 20 (A.A.) - Avu.eturalya 

mllttetlk umumt Jrara.rphl, Kam'ber-
Ba puar ~ •tlt J'&p!DÜ r& AYUlrtura.l:va knıva.rASrQnUn Salo. 

bere lllf1Y&r m•JW Ye •• ata. moa adalan earpışmalarmda battığı. 
Jarma JV ftl'Uıecek. eayyv atn'ık m NmleD bildirmektedir. 
kaldmlacaktır. ll&Dıt aatıeııarm ban Kambena knrvaz6rO Awsturalya 
Ki paar!&rd& G'",,!l .. calı t•blt eclD. dm-vmamım kaybettltl Ul bllyUk 
'ft6ktıed'r. , --- '~-

lılelham, 10 (AA.) - Bahriye na.. 
sın batan Kanberra lmıvuör1lııdeld 

kayrplarm 10 GHl, 74 kayıp ve 109 
Y&!'IJ.Jdan ibaret oldutuıuı. gemi mtı.. 
retteb&tnun da 811 ldflden mllrekkep 

bulımdufunu 88ylemlfUr. Kayrpl&r 
araamd& 10 u 610 olmak tızen IO eu... 
bay 'ftl'd!r. 

Bu haftaki at 
yarışları sür
prizli olacak 

y arqlar h•kkmdaki tab. 
m1nlerimiz 3 ncü, Progn.m 

4 ncü sayfalamnızdadır 

r r r 
'Kömür ve~ ıslihsali 

artmaga başladı 
(Yum 2 net aylada; 

;ııı"!l-~====:m::aı::~·'.· ~ ~--- :::: .. 

V AKIT Gezintisi 
Senenin En GOzel 
Gezintisi Olacak 

• 

Vakıı &_..tlal men!mln en güz.el, neeeU •e eıı nezUıı ~ ola.. 
<'aktır. ÇUııkü: Gczlntlyt: iftirek edecek ohınlar bu11uai blr Tapuda .. 
p7e& rabat olarak tlmdiyt' kadar latanbulluların ıörmecH.tl BojUID m 
~ ye~. Çubuklu1akı Hldlv'ln lroruau •e sarayma gldeeeklerdlı' • 
Mırmrl ı-rz,, baımetı barikultde olan bu aaray, tst&nbu1 gibi g\lzel Mr 
t:ıblat pwoaamın en JÜ&el yerine kwıılmuıttur. lıte bu Jibel Mba, il 
A~ Pauır gUoU Vakıt okuyucularına tahBlı edilecektir. Gezintide .aı:, 
<•ı "' Beyotıu balkev! fe.tJval rurupu buluna.caldll'. 

Festival Grupu 
l'Mtlftl JW11pa, milli Enunım oyaıdan, kıbc kalkan oyunlan, Ka.. 

radeels OJW&l&n ve Z"ybtok o)'Unlan p.~kttr. AJtır ~ las mtm 
lrf181eSledı"ıe ze.) bek oyunlan göıterecdl ft davedller mat n ,. ... 
lııuJMa et~klel'Cllr. Zengin bir Wede lteledl79 tarifeleri beııbııılıaa 

1')'9Cllk •e lçeeek buluo&alktu. 

Mehtap Alemi 
Çabaldadıaa lıılDUlll vapar ene!& k8prltye, llOllra Marmaraya ~ 

....._ • gesel mellt;l\bat 99yre&Urecelrttr. Vapur lıloda ftl KadlköJ'bıa 
de 1llnıdııkt&a aoDr& tekTar Bopza cMhıecek, yolaalar ftl'la tllkelelerlBe 
lıualracUtv. 

1111111111111111 1111 1 111111' 

Sürprizler nelerdir 
o.latap iftlnk edelller için b&arlıuıau ıllrprlzlerln bir laammı ya. 

aqoraa: Olsel lıılr mlttalıaka ııonwıda gezfatfye lfttrak edenlerdt'n iki 
ktll7e hm1re bclar pdlp gelme bfrlnal mevki vapur bileti veril•'Cf'k, blr 
k1tı1J9 U ldtapt.aD mllrekkep ook zengla lıılr klitllpbane bedi.> e edllecek-
111'. A711C9 !ılr ook llecll,.eler lııa anda bulunacaktır. 

KOT 
ljlrlred •JTI~ n Pft!!M-ıı 9pOJ'1I il&&& tam 1,15 de köprüatln 

Botosill tah'tt2nclea kalllMM, 8,SO da .Betlktat. 8,40 da Ualdldar, 1 da 
Bebeie ~ .... ela Çabuldaya ftneakttr. Konıcla, Slrkeddeld 
lla,JIM ........... lııMeel lıuluaacak, ller tllrlu Jilyecek ve lpecek. Jo. 
........_ belediJ9 ~ tmmtnde11 wrl.lecıekttr. Lokantada ekmek de 

Ylllms lıU '*taJa tearet etmek ıateıtz: Kora ve aaray b&bçeai tam 
lıb im ...._ oWu~ tthmle ve maa un mlkda.rda &emin etmek 
· z n z ı' at • llıtcJ z • ~ ftilnıılıall ...,. ~~ ....... 
------•11111111111111111111111111 1 11111 111111111111 1111111111111111111111111111 

Biletler V alat kitabevinden verilmektedir. Gezin
tiye oapanın Utitıb laaJdi kadm yolca alınacağından 
vakit g(!fİrmeyiniz • 

•• =======·=========== - 1::: 

itiyat yükselişi 
1939 EYLOLONE NAZARAN 

Gıda maddelerinde 
yDzde 138 i buldu 

eıı hububatta yüzde 77, kuru sebze ve me,..W. 
de ısı, et!erde yüzde 203, elbiıelerde yüzde 157, 

camaıırlarda yüzde 186 \... -

Fiyat yükselişinde rekor yozde 217 
ile avakkabıcllarda 1 

ADbra, to (Va.kıt malaabirin- ğms göre Ankara ve tstanbal ,.. 
den) - Geçim vaziyeti hakkın- hirlerine ait geçinme ende!=led 
da verilen rakamlardan anlqıldı- ( D~ı·::rmı Sa. !. sa. 1 tk) 

Politika 

Diye,p . çıkışı 
etrafında 

1 ··- ~ .. .:=~~ ~~!~~~- Yerdllt ~ 
ı •&l'llll radyolar clllnyaya ilin eder, al da bu sıkının kıymetini uur-

rotatifler reo;mt tebliğleri ~ayma- nıaktedır. !laamaf"ıh btltön bma
ya cablırkea Framada Djyep'e lara ratmeo Diyep akınmın ltüi
İrıglliz kuvvetlerinin ihraç l"dildi- ki ınahiyetinl bagöa btl ft elddl 
ti de blldirildl, Diyep' e yaııılan l>ir sarette tayin etm.k mllmklll 
akmm eıa.mmlyeti coğrafya bakı- , değildir. Çtlnkll ba hs.Nlllet her ild 
:nmdaa ytlbektir. Bir yandan tn• taraf ~in türlU, tlrUl ter11irlere 
gHtere7e yakındır, bir ya,,d~~ yol açacs.k esaslan ihtift ettill 
Hsn limanı ile irtibatlıdD'. Yapı. gflti ha~ ga~ &S 

0 

• 

tan alan sevkedllen asker mlkta- 1 prestij temin efme.k İçin da mtr 
ı n, bnda blıt müddeti, J9P1lan (DeftlDI S llleadel 



-·-

Berline göre 

Brezilya gemiler:
nin batırllması 
uvdurn1 a imiş ! 

\·ı,ı, %0 (A.A.) - Brezilya gemile. 
:-inin trırpll.cnmeslnden ıonra, Brezil. 
ya hUkCuneU bUtUn Brullya gemile . 
rlJıl.n en yakın Brezilya limanına il 
Uca eLmelerfnl latemiftlr. Aynı a& • 

mandl\ orduda ve do:ıanmada bUtUn 
izinler kaldınımııtır. 
Bir Brez.llya geml11l daha t«Bvtize 

uJradl 
n&o de .ıane•ro, 20 (A.A) - A1110. 

ciated Pl'OAls'Jn verdiği bjr habere gö. 
re, Gacy adındaki kUçUk Brezilya gc. 
mJ!!l Baoia eyaleti aahUlerı açığında 

ve ltakarae Umanı yakmlarmda bir 
denjzaltmın bUcuınuna uğramııtır. 

Denizaltı komutanı, vapurdakJ mUret 
tebatm sandallara blndlrllmcılnl mu. 
ıeaklp geminin torplllenmcslni emret 
mJftir. 

RERI.INE GÖRE 
Berlin, 20 (.A.A.J - \"an resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor 
Brezilyadaki hadiseler hakkında 

Alman sıılıihiyetli nı:tlıfillerln de 
bellrlildii.Une güre Brezlya dkarı 
herhailde V:ışinglonun tesiri altın. 
da mihvere nlehlıır bir istikamet 
takip etmekledır. Aynı mahfillerde 
hiçbir -askeri J.;ornaktan teyit edil
miyeıı Brezilya gemilerinin uydur
ma tahribi üzerine mihver devlet• 
Jerl Aleyhine yapılan nOmayişler 

dlkk:ıtlc kaydedilmektedir. 
Bugün sorulıan bir suaia ~ap 

ol:ıı :ık, şimdiye kadar alınan hal:ıer 

lerı.lcn hadiselerin şimdiki vaziyeti 
karşısında Bredlya politikasının 

deRişer.eğine dair hiobir beJirtl oJ
mRdı§ı Alnı:ın hariciye nazırlı~ında 
söylenmiştir. 

Fiyat yükselişi 
(R.rş tarafı 1 ınr i H ·}• •/erlt) 

hnrb:.n başından 1941 aene9i eonu.. 
na kadar f'el'8kende fiyatlarda 
wsaU ol&rak, ytı.ıde M bir yük. 
aelm.e kaydedildiğini göatel'!".ck. 
t'Cdir. Bu iki tchre ait geçinme 
endeUlerin.in 1942 ecndli mayw 
ayında va.sa.ti olarak 204 e ~§ 
bulur.maaı senenin ilk 1::~ ayı raı. 
fıdaki y.cni fiyat yük~liglerinin 
niabl cılank yüzde 32 ye tekabül 
et11iini -ve rsbm olarak harbin 
ilk mmei atfındaki yUbe Uşe 
hemen heınen muadil olduğunu 
ifade etmektedir. Umumt geçinme 
endeksini tclkil edeli ibeş esuh 

'°ZAii• .. :&11iıf n;.,.....;J 
• Sem& ecraınmı g6rebjımek için 

lık teleakopu tcat eden G&Jile'dlr. Ka 
derin clhoeıılae bak! llllyarca iDA-
nırı 11ema111111aa.ıne ftmta olu bu 
bll;rUk ada• lllu1lntln ııonlannda kör 
olarak )'&Dl bqmdakj klma1d bile 
ı: rel!M!z olmu,t,ur! 

s 

yolu tesislerine ve diişmnnın geri 
iaşe yollarına taarruzlarda buJun• 
ı.ıuşlardır. 

Orel'in şimal çevresinde, blr Al· 
mnn taarruzu esnasında Almnn kuv 
Yelleri l 1 a~ustoslanbcrı U lıin e~ir 

almışlardır. 400 tank ve 200 toı> 

tahrip etmişler 'e:ra ele geçim iş
lerdir. 

Vinıma ve Rjevin doAusundn düş 
manın yaptığı taarruzlar dün de 
Alınan kıtalarının tiddetli mukave
meti karşısında akim .kalmıştır. 

Cephenin şimal kesiminde düşmn 
!lın müı~.ııldld lnJrruzlnrı, bir kıs
mı karşı taarruzlarla olmak üzere 
piiuürtülınüşlilr. 
Düşman bnndon ba~ko dUnl<O gfln 

doğu cephesinde 104 tn~yare kay 
beı.ni~ir. 

Moskova, IO (A.A) - Tl~Jl!llllt 

yenl bllytlk elçı.f B. Onat A~kalm, 
ltlmatnamelliDJ vermek tıHre bu llL. 

bah Kııdblaet'den KoakOY&J& _selmlf.. 
Ur. 

2J - 8 

Kömür ve kô.ğıt 
istihsali artıyor 

Ankara, ıo (VRkıt muhabirinden)- tona çıkmııtır. ili" 
Tlcare~ veklletfnden aldıfım haber. Klfıt 1.stlhsalı mart • ma.,;l f///11! 
ıcr, en ehenımlyetlı ıoprak altı ıer. resinde ayda 640 tonu bulın~ 
vetlmizı teşkil eden kömUre alt is. tiyle geçen aenenin aynı de f 
tlhsal rakamlan senenin ilk ayında kı ayllk iatltısale nazaran yuad' 
!ISrWen gerilemenin tamamen önlen - bir artlı göatermektedlr. ,,.,ııf 
mı, olduğunu ve ıon aylardaki faa. Yine ayni Uç aylık devreler • ~ 
Hyetın 19f2 ıeneıı .ı,çin vasatı bjr do.ki bir mukayese cam ve zU ~ 
.tıeaapla 8 mllyon ton vaadedec:ıek bir iatlhstıllnJn hemen hemen geçell ~ 
aeviyeyl bulduğunu göstermektedir. kl aevjyeyl muhafaza ettiğini, 
Linyit lstllıutjnde bugllne kadar elde mukabn pamuk ve yUn lplik~rl 
edilen devamlı artış da ıeyrinı mu • aline de takriben yilzde 10 ve 
hafaza etmektedlr. Eti bank gurupu. ile çimento iatlhs.'\Une de yüzde~~ 
ııun 19U ıeneıdndekl 15.000 t'>n ay. yakın bir &'er:ileme olduğunu.~~
lık iııtlbaallne nazaran 1942 Mnesl • mektedir. 
ni,n flk be§ ayın~ bu mlkd&r 21.000 ,.A 

inoiltereye gidecek gazetecilef 
lngtltereyı ziyarete davet edllml§ olan TUrk gazetecilerinden H~ 

Cahit Ya!çcı Abidin Daver. Ahmet Emin Yalmo.n ve Zekeriya Sl!rtel _ıııf 
ıı!c~amkı ekspresle A.nkaraya ıttm}§ler, lataeyonda Basm birliği la~ 
ınınlaka ret11' Hakkı Tarık Uı Ue doıt1an ve İngiltere sef&retj erklld 
r&tmdan uğ'ıTlanmıııardır, "11-

Heyete A.nxaradan Ahmet ŞUkrll Elmer iltihak edecek, bu &'ece-' 
keradan Adanay& hareket edilecektir. Heyet onıtan Flıı.thı ve il 
hava yolıyle hareket edecektlr. ~ 

Heyetin !Dgetereyı ziYa~tfnden eonra Amerikayı da ziyarete 
edilmeslnln !lll§UnllldUIO -6y1endltlne göre dönOı blrbuÇuk ayı 
lht~ali vardır. / 

Digep akınına dai 
son ta/ silô.t 

/ng(lizlcr bu akının Almanlan Atlantilı kıyısına cu~~ 
çekmeie ~orlaması bakımından ehemmiyetini tebcıröS 

ettiriyorlcu 
LcıDdra, zo (A.A.) - Dlyep dolay. ribi ,bir hilcum botu ve bir <le~ 

ıarmda cereyan etmf§ olan muhare . ye gemisiyle 13 bin tonUlto ~ 
tıelerde Almanlar 500 uçak kullan . tarında 5 nakliye gemi'ri batı 
Jlllflardır. Bu batı Avrupad& bulUD&D lar, 4 iluuvazör, 4 torpido nıuJıff 
Alman bava tuo1UJ1wı. tamıdır. :tngı. 4 hUcilmbotu, 1 romorkör, 1 11 
ljz han kuvvetleri muhakkak olarak ılL!! lhrnç hllcırn gemi!i ve 15 
91 " muhtemel olarak da 191 dtlf • tonitlto tuta.nnda t5 nakliye 
man uçatı dtl§tırmU!Jlerdir. nıisim hasara uğra~lrdır. 

lngillz adaları· üıerinde t'ereyan Ka.c;malcta olan lngiliz.den;ı 
etmı, olan bOyQk muharebeMD beri vet.lerinin bombaatnmaaı esnaıdll 
bu en inatlı ve şiddetıi hava çarpı;;- danın!:°:1t::~ı!~~:m. ~~t• 
ması olmuştur, Knra hareketlerinde at 
elde edilen neticelerden ayrı olarak nndl\ ciddi ha!ar!ar yapmış! 
Almanlann batı AV1'UJ)ada bulunan dır, Bu h:ıttketlerde Alman 
uçak mevcndı.ınun _yarısının tahribi kuvvet~ UR uı:ak kaybetrrı 
ehemmiyetli akisler yapacaktır. 19 ağustos gecesi dtl!J!Tl&D 

ma ku\-vetle!i birden bire ı Almanlar Rus cephesinden ve bal-
kanlardan bile uçakları seri çek· Alman deniı: kuvvetleriyl-e Jr 

D la~. Alman deniz kU 
mele mecbur olacaklardır. n~an le.ri a*er dolu bir çıkarma t 
batıda gözüken tehlikeyi önlemek _.. 
daha dofrusu önlemeye çalışın.ık tmr ~e bUvUk tonilatoda to~·, 
için kara lmn·etlerinl biJe Atlantik kerlPri be.trnn~lar:lır. Alm:ın 

"\"etl<'?i bu!ld:ın başka top 'lte 
kı~·ısına çekmek zorunda kalacaktır. o-I 

l;.ir f'ı.!ofiJW. kum:ında gemisıır. 
Müllefiklerin bu akındaki kayılı- müteaddit hUcum botlarmı ıaJll 

Jarı 98 uçak ise de bunlardan 30 uj!ratmı."llerdTr. 4 düşman tarY' 
unun pilotu sıığ olarak kurtulmuş- si dtt~tlrlllmUşttlr. 
tur. Bir Ahrıan d~lz:ı.ltt avettd 

ALMAN TEBJ.tGt t1 Al .... hareke erd'! batml«lt'.r. rnau 
Ber1iıı 20 (A.A.) - Alınsa or- nn u~ yegA.ne kayrp. 

ciulen bqkumandanlıfmm tebliği: chır. 
İngiliz .Aırerikan ve Kana•lalı 

kıtalar diln Fransanrn Manş sahi
hne 25 kilometre genişligınde Lir 
yere çıkarına t*'1>bllsUnde bulun
ınuşLardır. 

Bunu b!lytlk deniz ve hava kuv
\'ctler'.nin ve karaya çzkanlan tank 
Jann himayesi:ıde yapmştır. Bu 
tcşebbül Alman kuvvetlerinden mu 
rekkep 98.hil muhafızlıan tarafın
dan pllskUrtU:mU,tUr. Dil§man .,;t\Jr 
ağır k:ıyn.:la.ra uğramı-ıttr. Düşma 
um 300 - 400 çıkarma tatıtt ile 
karaya ç*aruığı kıtalar Alntfl'tl bat 
kmn:ı,..,danlığmuı ihtiy:Mjları:ı kul -
lanmaya lüzum Jrabnak91ım 1nea bir 
mes&ft'den yapı' an muharebelerde 
yok edilmiş veya denize atı lmDJ-

Farn~tal'dan ~ ve 
~l"&lıınanlar I_ 

Di~ep, 20 (A.A.) - Db0eP 
civanna fngllizleıo tarafmdan . 
lan Mker ç"drarma t~stl 
tieesindeki FranS!Z kayJplarr 
c;m ve 8~ yarnlıdrl', 

tır K.n,ya ~anlan 28 tankm hep- Madru eyaletinde c:lün 
ıl tahrip olunmU§tur. Şimdiye ka kantıklıklar oldu 

Bladlıtaada 

ingilizler 
Dayak cezasına 

başladılar 

dar 80 ı Kanadalı su~ olmak BombaT, to (.~) -
ti2ere 1500 eerir tıayılmqtır, Düş ajanemm bildirdifjne g&-e, 
man pek çok 6li1 bırakmqtır. Al- ru eyaletinde yeniden 
man kayıplan !ee ölU ve yaralı o- l*lıar Çl)mlftD". 3880 kili~ 
larak 400 den iba..""ettir. Sahildeki kalebaldr KlYidu'da polis 
bUtUn üsleri topçu mevzileritU, luna höcıa ederek civardad 
telsiz teıitlerini kıtalannuz elde leri ,.P etmiıt.ir. 5000 
bu1undurmuşl~ır. O*anna hare milrekkep ba,ka bir ma 
keti!lin devamını temin iç n açrk Tivandam'cla bilkbret k 
denizde 35 nakliye gıemiaile ve bUcmn etmie ve bir evi llQ 
pek çok ee.yıda kruvazlSr, tarplto tur. Nüma~ler bundan 
muhribi ve devriye gemileriDİJl lü hapJlsaneye sfdtftk ka~ 
m:ıyesınde haztr bulunnn dilpnan m]fkr ve Jmmiaerlıı ~ 
kuvvtlerinin bllyilğil mUdahııle e- la.rdrr. Davvide de bul 
demcdiktıen başka~ a- vakale.n okzwttm. Burada 7..~ 
te.oiylc ve nıwa kuvvetlerimbin nıpyo laymetfnde parmdr ~r 
tna1TllzJa.ri?le atn" bYJPlarıı ufııa- tır. Poliı dmayitçller e.erill' 1 
yar.U h"reket Ii:ımn1Rmul dön- teıe açmak ıorundA ~·~ 
mek ronmda kallmftrr. Bu bUyUk lenleiıı w yanl~U'ID tlflr'; 
kuwet İngiliz limanlarma Çllta- henUz te!'bit edU~emftdf', ~ 
nhncaya Jrahr Alınan uçakbtn - Dün Uk defa olarak Ka.mP 
ntn devamlı takibine ve ramız- l"'ir nOmıayişçiye dayak cesati 
lıarme. ufram~tır. rilud§tfr. Bu adam devlet ~ 
Dtl~'l nakUye gerılei kafJletıl, kasten h8.9&1'8 u~tmaktaJl :AiP'!t 

topçumuıxn ateşiyle S tM'pfdo dur. Patna tlnivensfttsl Jile~ 
muhribi, '8d torPldo ve iti naklf. bUtiln fa.killtelerlıı bir ay JllOOU"'
ye gemisi kaybetmiştir. Alman le bpamnumı dmetmfştir. 
ha\ a. kuvvetleri de bir torpido mulı • .... • .... ~ ........ -

J 
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IYe P Ç k iŞi Tramvay ve Elektrik umum müdürünün beyanah i ~.=-,-L-A_...F...,-T_,.._,...,',...'...,..-==-:ı:ımz:::.....:...--.amıiııl,..~ 
-~trafında Tramvay ve lektrik için ı Sıkı tedbirler, clkoymnlnr, mal. 

'el ~taratı 1 ıncı :ıautada) h • t ı k ı •ş ların, ~blr hudotlıın, ,·ilil~"<'t sı-ıı.,, lr propaganda ,.:ı.,ıtnsı. arıç. en a nca ma zeme 1 nırJan içincle lınpsi bir takqn d:ır-
N'ettk" • bldara sebep olduğu söylemli. Du 

'1uıu ~· mıh\•erc göre Diycp Tramvay ve elektrlk Jdaresı umum 118.MIZ olaralc tolemeğe devam ede. I ha k 1 l 5ikftyctlcr ilk önec kul:ıktan kula-
1\c har k.'\lmt~ mua.z2nnı bir ilı- direktörü HQlki Ercm dün kendl!J!ylo ccktır. ğa fısıld:ınryordu. Sor.ra nçığıı 
tııre l>i~te~idir. koma radyosuna. gört.ı,en b1r muharrirfmlze tramvay Blzlm ıhtlyacnnız yıı.lnız bandaj de. ,·urul<lo. Gazetelerde mUnnknşa 
'etıcrı )~ll c y:~pılıın jhrnc W\'. seferleri hakkında §Ullları söylemi.§. Aildlr. Trnmvay ve elektriğe alt di- l'all ve belediye rlyautindcn ıar edildi. 
~liııe 2"0 bin kl.,idcn ibarettir. tir: fer malzemelerdir. Bunlarm da temin tcblı{i edilmiştir: İktısa.t \"el>fıletinin son mli anın
~ ha ;: l'Lsiye gbrc ise l•ati ilı- "- Bandaj lhtlyncmı karuılamak edllmeııi 1ç.ln ala.kadar fabriknlar nez_ Ekmek tevıintındn kart usulilnfin balı Jmrarb.n, Sam~oğlu hülnı
tııınn. ~ tı kııti nlıamete uğr-.ıtıl- Uzere yeniden 350 bandaj ısmarladık, dinde teşebbtlıılerde bulunuyoruz. U. t:ıtbikine müteallik taılmatnomenin metinin, yeni preıısiplzı·i ~iıldct. 
tiıı ınik nıa. ihraç edilen km, e- bugün ha!en elfmJzde bulunan ban. mit ederim mllııbet neticeye varııca. 20 ncl maddMi tarifatına uygun Jc nlk:rşJnndL 
ta, \" .tarını rnunzznmln.5tınıınk· dajlarla tramvay seforlerl §lmdikl ıa- tız. ağır işde çalışan işçi istihdam eden. Rotı '\itrinlerde adını unuttuğu-
te 11~ "e Bcrlln ihracın ııknnıe- ri!eslyle bUtlln kış mevsiminde nok._ !erin çalıştırdığı işçilerin ııdı, soy. muz In!llbr gorUnmeğe bn~lndı. 
bit t.af tıldığuu blldirmek suretile adı, doğum tarihi, işe başladığı &kkal düld>iinJ:ı.rmdtı dolu çuvn.l 
~'::' icat ctmh; 

01uyorınr. E I "' d I k .. · 5· tarih çalıştığı iş. "işçinin çnlıştı.!h <liilleri sır:ı.ııuıdı. 
'ittııtıı e bo~mal rın cok kanlı azıg e açı aca un ver ı- işden mııltsad yaptı~ı iştir. Çalıştı{lı Esrarlı istif dcpoiarı, lmranlılı 
llılk~ zayiatın pek fazla bir k h kısıan daire veya makinenin nevi bcıdruınlaNbn yer yüzüne çıktı. 
tıu ettiğ~Iktrğı iki tnrufm tlıı. iti- te haftasına gidece eyet de~ildir. ''Bu işe hangi tarihte bnş· Fakat bu ~rkı, lmrarJıı birlikte 
~ ~hakikatlerdendir. Tıınk- lnyıp ne kadar zaman ç:ıhştı~ını ohlu. JI:ılboki insanlık zekfı.sı h-e. 
tinhı ~ p edildiği, t:ı~t gemile- Bu sene Unjvers1Le hıı.ttası Eldziğw \•nt, Ziynettin Fahri Fmdıkçıoğlu, bildirir iki niish:ı cctvcl 4ıınzlm e· n&.z ~ovn.llan, sis gibj ha\'L\ d.nl. 
~ir U tırııdığı da gizlenmeınck- de açılacaktır. Gidecek heyet; Univer. Fahri Orel, Doçent Besim Darkot, derck Belediye lktısat ınlldilrliigiın galarma bindinncl'ö imkanım hu. 0lar.ı,' ~ı::;ınde bu kn.dar giırUltU site rektörü Cemil Bllselln ba§kan. ve Şevket Sadi Sosyal, Sabri Esat, den nümunesinl nhıcaklan bir mek IL'rruımı,tır. Şu h:ı.lde mnllnr, bu-
g~r· ti ~ lınlabahk toplıı.yıın, lığında Profesör Sıddık Sami Oruı.t, NS§it Ezelden te§ekkuı edecektir. tupla hirlikte 25. 8.942 akş:ımına rndn idi. Saklı idi, yani kanun 
~iıı ~l'J.ne ç.eken bir hiiJlse- FahretUn Kerim Gökay, Sedat Tı:ı.- 1 kad:ır Belediye 1ktısaı mfidürlüfiü· ağır suç saydığt \'Urgtıncoluğun, 
1\15- b" hn1dki mahiyeti pek istif,.iliğin delilleri iıli. 

ır zam ndn ne gclirmelerl ve hunılan sonr:ı ,. 
°lltı i r :ı ortadan kallmr, p • -h • • kt d '-oku bulacak mOr~nntların Jrnhnl Bunu yap.:>.nlar kimlerdir? EH-
~at ı;n~r edenlerin gön;. leri ıyasaya mu ım mı ar . a edllmh·eceı!i ve h!Ulfı hnldknt be· nıiyoroz. Falı:ıt ~nu öğl'eniyonız, 
~ J. .. ..,.1 erme g.ct~r. Diyl'p. 

0
lhrn. cı d kib l k1 hugün pl"as..<tdııl<i kontrolü ,.,,. 

L- uu,, CCe h kiki ı d d a. k 1 k yanda bulunanlar ha'kkın :ı tn ı a " " .. , ~ı:.- a.. hU,iyetır.ı t;ız· gıaa ma esı çı arı aca rr.ıcıak obnlar, i~te bu dfinlcil muh. ı._ 6e ll:Uw•"f k ld n "h yapılacağı illin olunur 
.._l'ek ti ..., 4 o u. o ı nıç t~kirler ,.e ist~Çı'lerle vurguncu. 

im m:ıl•tan tefitinıniyenlcrin, bugUn 
hak \'e ad:ılct t:!razisl gibi i le
:ren bir unsur lınlino gelccelılerl 
ıııısıl umuln.biUr? 

Her hn.Tc1c hill.Uınct, onlara 
bu s~rbcsttiği, hnttu bu ytlksek 
\ iednn v~ıtifosini 'crirl{Clı, elbet
te ltcnclj Iı:ı.ldarmclan bii'Jbütün fc
rı:gn t etmis de~iı:lir. Pi)a!ıaclııki 
tüccar kontrolünün ll.o;tünc elbet
te l.encl; de lıir mu abedc ve mu. 
ra'c.'llv.- nb'I gcrmictir. Çünhi bu. 
nun aksine innnm:ık, akla sığmaz. 

Şnrnd.a bonuln bazı ihbnrlnr ıı
ııılClı !ı, bir biten btifçj \·:1.hudilc
ıin ynk.."\Cnnı1ı[.'tru o!m1ol:. Yüzlcr
<"c s:ın<lıl: c:ı.m ve Jl1)roclcn lm1~ 
hin lıilo llnıon tuzu ,.c d: h:L bil
mem nclerhl ynlml!l.!ııiığını duy. 
dı11'. 

Acab3. bunları yeni k:ı.rnrın muj 
dclj bir nctlM<:i sz.ym:ıl; mı gc. 
rclt '? l'. 0 1 s:ı. bunln.r, bUyiığil Jrur
tnrm."llı: iı;in fella e<'lilmi" küçfik 
p:ı~n.':ır mı!Iır'? .. 

Bütiin bunlnr h:ıkkınılıı. lwklü 
hilgimiz yok. 1·n~ız ~ıın J,gniiz, 
ki ralımetll "Lafonten , ":\; ol ny. 
dı, plya._"3 kamcsinin l°lkilerc teıı
Iitn edili i lm:rşısı'ld:ı, cfsn.,,,. ·.eri
ııin bcll:i (.'1l giiZ('llnj y:n·a~ırdı. 6"~ ne ikinci cephenin bir Banka nrdlyelerlnde sakla.nan gıda llğat yaparak muayyen • bir mUddet G 1 k b lnrdır. 

ll:ıış bir .~-_~e herclimerce uğra. maddeleri icln banknıar tarıı.fındnn za.r!mda ma.ııarmı çekmelerini bUdl. e ece çarşam a DUn insafsız ha.r.eketlerdc bu- lf AKKI SU HA GEZGiN 
bci ... -... cu.ç hareketidir. ======:;:::=====--:=============== ~a .. eı cephe müteaddit zaman. açıııı.n kredilerin kesllmeai karan reocklerdir. Bunun ictn ;yakında pl;ra- b h t t 

1 
k 

.... ô Ticaret vekUl tıı.rıı.tmdan tasvtp edil.. saya mWıim mlkdarda gıda maddele_ sa a 1 ay u u aca T f k"" it . tfbi b.eııU:leııdifü, tekrtırln.nclrğt mjştlr. Bankalar, mal sahiPlerine teb., ri çıkarılacağı anla§Ilmaktadır. ıp a u esıne o~h.n . tnhnk!rolm mi~-nkUn 

~ ıasa~1: :S:;;:r~:r·m!!~ı: 1 ı·caret ',.ekili d~::1::rs~~;; ;:sa:;:!°: kabul şartı deg~ işti 
qt ~•ara daynnm-•·tııdır Fa Maarif Vekilinin v Aaaıba ...ıı .. u ...n .. - do .... madan evvel 

bir lW' • • " "'~ "'~-,, 0 Maarif vekaletinin yeni bir karan !ttaııttld cephenin kunılm:ısının h · • d k • h ~ cı d ay tutulncnktır. Yaz saati iUblırile 
ll}llıes•-~Jn~u Onan derh:ı.J kurula- şe rımız e 1 şe rımız e saat fite ay arzm tam gölgesine gir. ile Ü..'11Ve~tcnin Tıb fakültesine bu 
~ '-lll nıUını U kdmnz ııc· el me"'e ba01ıyacak saat 6 yı l dakika yıldan itibaren imtihanla tnlebe kıı... 

17 p~ nıu ı. n • ıu ti •ki · Ticaret vekill doktor Behçet Uz, "' ~ bul edilecektir. ~t bu ttefikler için lii:ınndır. te (1 erı dlln Bursadaı:ı fCh..._,.on dönmll•tUr. geÇe gölgeye trunamen dalını§ buluna- Bu yıl ünlversjtedc yeni talebe ltırı· lllzunıun tahakkukunu .,............. "'li' cakt;ır. Saa.t 7 yt 85 dakika geçıeye 
ı-a:'"" edecek imi.Unlar bcnUz or- Şehrimizde bulunan maarif vekill VcldlJD pazar gtınll Ankaraya gide. kadar ay arzm tam gölgesinin 1çlnde kaydına. bir eylUlde. ikmal lmtihan-
ll. ,,oktur Nnh"I tal k ~.. ceğl haber aimı:ıu§tır. Jralacaktxr. Maamaflh memleketimiz.. lanna da 26 eylUlde ba§lanııcaktır. J\"l'tı • ı '\'nSJ n.n, '1.- Hasan AU Yücel, dlln maarit mildUr. Ticaret vekili, dUn öğleden sonra Kayıt te§rtnlcvvel sonuna. kcıdar su_ htli (1 J):lsındn dö\11~ ,-ccril- lUğUne ge!erek umum mU!etUelerle de ay erken batııcağından tutulma 
bt""eı·l'<h:a. İ"" '-Jı"t-..11e kmnnuda toprak mabBulleri offııınde, mmtaka uh.. rccektır. 

,, 1 • .,. l\a eu bir toplantı yapmıı, muhtell! kUltUr ticaret müdUrlQğUnde çalı:mı§t,Ir. sonuna kadar görUlemlyecekttr. M 
l>~tll ~cut olmndılıça. A,,.u. meseleleri etratmda kendilerinden t.. tellt şehirler için hesaplanan aynı ba.. 
~ilet --=naıngi btr noktasmda zahat almt§. maari! mildUrü .Muhsin tl§ zamanlan §unlardır: "Erzurum 
"~· ~Plıedeı; bahsctmc1< mev- Blnal'l& tetanbul maariftn.in lhtJ.yaç. Yeni vilayet umum meclisi saıı.t 5i 88 dakika geçe, Antakya 6 
"ııh~ ohu-. M\\ttefikler ikinci bir ıan etrafmd& gOrU.:mll§tUr. izalarınm seçimi hazırlıkları yı li dakika geçe, Anlmra ~ 6 yı 
"'lllı~ ~ftphe!liz ba aunanda 12 dakika geçe, latanbul saat 6 yı 27 
~löl'" lar. ~ ~lip veya T k •k" 1 •• • Yent Vil.!yet umum mec!fBl Azala. .ını..ıt.. ge"e, .İzmir saat 6 yı 88 d&-,.._ s 1.1~ 0...._,_t iki • ür musı ı anto OJ1Sl rmm seÇiml için bazn'lıklara. devam ~ .. ,l>heb •uQJ( an 90nra ı ncı klka geçe. Buna glJre mcmleket.im1zl.. 
,.., "e lllzunı •-1 R be yapılıyor edilmektedir. lntı1ınp işleriyle meş. ·•ııt a ıuı. nınz. osya. • zin en do11.• bölgelerinde ay kısmen 
'~ iken. mUcncleleye de- guI olmak 1.lzenı kazal&rda encDmen. "'" 
c• ~ rdi~ nd _,.. Komervatuar icra heyctlnl.ıı geçen ler te•ldl ed

1
.,_,.,ttr. tutulmu§ iken batacak ve mcmlcketJ. ı ~ .. l. _ • ve 0 , zaına a ınıD· ....... iki .,, ·~ ltt ~~rı Qçrnadan da müttefik- yıl tertil> etmiŞ olduğu tı.uuu mus BUtnn kaialarda d fterler 1-8 ey. mlzin diger bölgelcrindo tam tutulma 

h.~:"'11 no.- ..___ 1 k konserlorl büyük bir rağbet görmll§- lüle kadar h~o.nacak, 8-1% ve ka.. ll1J1 :ilk kısmı da görillecektjr. ;'"'IWi _ -...,. .r-Uilll tem n etme , ., 
lttf ;"" ibe!incldti bea km-vet- ta. Bu yıl da yem bU program. yapı. dar a.sııı kalacak, 12-17 ye kadar 
8fth:n-~. hl~ ohnazsa. Non·eç laca.k, ı:ıebr!n muhtelit kazalarında ll!n edilecek, 17-20 ye kadar da at
llt ~den Avropa.nm cenubu. tekrar edllecekt;ir. kD.yetleri ola.n.lar mahkemeye xnnra.. 
Ilı~~ nç.k olan lasmılarda Diğer tare!tıın konııervatuar *~- ca.a.t edecekler ....e bflAhmı de ~e 

Tütün kongıreıinde verilen 

kararlar 
t'lt ::: iz•~ e~k bir usul ola. .ti bir (Tllrk mu.alld antoJıOjlB.i) vtıcu. ba§lanac.aktır. 
~~~ ~lcbilir. Bize knbrsa de get;lrmeğe karar vermiştir. Bu e
~ ):!~mı muazzam ikinci cep- serde bllttın bestelınrla.r ...e musiltj, 
ti~-:;~ A\'rop:ı sahillerini git- .aanatk!.rlan yer alacaktır. Eserler 
lbb.:,-:1a bttyllk kuvvetlerle iz'~ dökUmaDlan idare tarafmdn.n vorilmek 
~~ ırabUden gelecek t.-uv- te ve Sadettin Ntlzbet taratmd&ll ya. 

Tlltcn koDgre8l sonıı. ermi§tlr. Ttl. 
tUnlcrimizin Şark. Ka.rnd~ Ege 
ve Marmara olmak Uzere dlJrt tipe 

:q, 'te Jtıeek kıtalar n~ ~. 

' Altın f İyatı 
tı.ynJrnnS1T1a karar verilm.l§tlr. TUtQn 

Dtln btr ~ye ııltmmm ftYatı ihracatı buııd:ı.n .eoınra bu tiplere uy. 
38 lira M kul'U§, kUlçe altınm bir gı. 
ram fiyatı ise 441 kutıl§tu. gun olarak yapılacak ve ihracat kon

trol dalrcai t.arafmdan kontrol edile. 
cektir. 

Adliyede terfi ve tayinler 
Adliye vekt11et1 yeni bir 1.8.yln ve 

ter!! 11.atesi ha.zıı-ıa.mıııtır. Listenin 
1atanbulu allkadar eden kısmı §!Sy. 
led}r: 

lattLnbul asliye ceza hlkimllğine 
İzmit mllddelumumtllk · bn§ muaVini 
Zahit, ÜskUdar hukuk hAkim~e 

Tunçell hukuk Mkimi Nruruhl, :Lıtan. 
bul sulh hAkhn!Jğine lırtanbul hAkinı
lcrjnden Şevket terfian, Yalova hA. 
klı:ı11ğtne sulh hlLkim.lerindcn N!yn.z:i, 
lstanbul sulh hAkimllğlne Gerede ha.. 
ldml lbrahlm. İstanbul ucııret re13i 
Na.il tertl.nn ticaret re:ls1Jı11nc, lsta.n.. 
bul sulh ceza hft.klml OeIA! terfian 8.8-

ljye ceza hAltjmllgtne, İstanbul mUcL 
deiumuml muavinliği.ne Pertek mQd.. 

dciumumı muavini Nlbat nakil vo ta. 
ytn olunmuşlardır. 

Konservatuar mezunları 
Koruıervatuardan bu yıl 17 ktııı mc. 

zuıı olmuotur. Geçen ytl mezU?ı olan 

»'\ 'h...__ Bahille.rin gerisinde isti!&
~~~ nıemlekctlcr lıafülan
;-"l\>e fnza için yeniden bazı 
~ tetle~ ~ etmeleri akla ay. 
b~, len tedbirlerden değildir. 
'ııtı ~ ~ulan ~karma da bu-

AT YARIŞLAR/ Lastik tevzii • 19 talebe ile birlikte (ijplomaları t.n. 
%1 ccUlmeğe ba§lanmı§tır. 

ŞJmdjye kadar vilAy°t tarafından 
ynpılm.a.kta olan 1Astik tevziatı tf.ca.. 
ret vekı\leli karariyle ttııaıa.t ve ihra
cat birlikleri umumi kAUpllğine dev. 
rcdilmJ§Ur. Karar dUn nlAkndarlnra 

~ hn~~unc.sidir. Geçen hafta normal geçen koşularda 
bu hafta sürnriz beklenebilir ~lıe -,:~ hakikatte ne ikinci 

~·~~hezimete uğnmus bir 
~ ~etidir. Sen Na.zara ya. 
~~ hareketi sekn dakika At y.ıırışlan:nm yedincb!l öıı.U.- demek kadar ~ bir şey ola
~ ~ l>lyep'e yapıian ~n.r- nrimdeki pazar yapıl:aoak.. Bu ha!- maz. Hiç şüphe yok ki gayel,-1 
~ ela-~ SUt boğnE })()... ta !koşulan da diğer hnitalıır Sİbİ. bdinei gelmc-k olan bu ccnti,lınen
~' lnıü,tfir. Bu iz'aç ha- enteresı:m ve h~yecanlı geçeceğe 1erin en sonuncusu dahi, nlkışlan
llllg~l'<lı&·kendi mahiyeti i(inde benzer. Bilhassa. centilmen koşu.. nıağa değer :m?Stör bini~dlr, ~ 
~ 61 tel'tl.kld aynca <likkate aı.;. çok ea.libi dikka.ttir. Uç h&ftıı- Yes.i memleket atçılığm.a hı~c~ ,:':.~ 
bti;~ dır bit.biri fulerine en mühim ra- &rrıatörler arasmdaki bf.tı.ıcıhgı 

....., ... 11 eephe Avra.pada bogftll kiplerini mağlup eden Ozdemir ı teşviktir. Bu S<"beplc b'zim için ?u 
i\I~ f ~k orduya yardım bu koşuda. da muvaffak ole.bile-

1 
nsn gayey.e hizmet eden centıl

\~ll.tıı%~~ ~r sili.Jıh kuvvet bn. cek mi? Bunu aşağıda incellyc- menler anısında birinci ile son~n-
tl~ gı ~ Nnpolyon• karp hm: cu ara.smruı. bir fa.rlt yoktur. Tlır-

~ltt;\ft Oto <>!'dosunun Jm:ıanclığı Biıinl'i koşu: ktbı en asrı sporu olan atcıhk ba.· 
\> ~ ~Yctleıi elde efmesine Dört ve daha yuka" yaştaki krmtndan hepsi şaynnr tebrilrrir. 
tı~to. tur. Napolyon ordusunu yerli yarım kan İngilizlere malı- Dönliincii k050: (llandih"tlp) 
tıı· OPdU!rQ ancak Prmya sus lbu handika.Pa programda gö- Üç yaşı:nda ıırnp erkek ve dltjl 
ltı.:._"• llll l'nrtlı:nn ile nınğHlp et- rükİüğü gıöi ~·hayvan girmekte- tayla.ro m::ı.h.su:s, mesafesi 1200 met 
~~·~ e~~n İse mUttefililerin dir. Seri bir klsra.k olan Nerimnnt • ~. Bu koşuya oedvel haltlldcld 
~' ~~ri orduya ynrdmı e- tat;:ı&ğı ağır kfioyn ra~n bum- programımızda göl'dUğUnUz gıöi 
~.l>Q. A.. 'ki Prusya ordu u ayarın- da"° favori e.ddetm..ok ınzmıdır. dokı.rz tay girecektir. Kazanç ih-
'tı ~ ordusu yoktuT. Bi- İJtinei k~: timali kimde-:flr? 
~' ltıli <>rdusu simdi hendi- l1ci ya.şh lngiJiz tayla'l"Jlla mah Programda gördüğiintl% ve ge-

lltt ~le edilen ordtmun (e- mıs mesafesi 1100 metre. ~en hata ba~'3 gelen HlT.tr ve 
~ "'1t,, ~~ıfesini gönnektootr. Dört tay kaydedilmiştir. E:otSe-. Dabi aramndıı yine bir hayli kilo 
~~e iı• Ptıen ikinı:t cepheden nyetle tay koşul:ı.rma itımn.t edi- farla vardır. ArkA.la.nndan en 
tı~ ~ta hiıyUk kabiliyet ka. lcmcz. Vazyiedieri gönU günllnc r;anslr ola.l'a.k Can gelmektedir. Fa
Fı~'lar hrrn yn.pıaca~ n:cvüi uyma.yan bu küçll:kler a.rasmuıı fa- ~~t bu kısa mesafede diğer .b·r 
bj't 13'~ ı:a~ fııy<lalı olııhilir. vori S«mek biraz gilçtUr. tı:tiralt ıkı tayı dıı uc'Ctnlalnak gerektir. 
~il~ .l>ıyep bnreketl b5yle edecek Ren, Vido, Ytldımn, GUr- Re~inti ko50 ~ 
-·~illae~ın tah!lJckok sahasına soydan e:ı:ı. g& alam Vfdodur. Vi- Dört ve daha. yukarı ynştakl. a-

lt İbarettir. dodan eonrn ~ §anst Ytldr- rap atlanna mahcru~ handikap. 
:t.>- Sadri E rlem rJmdadir. Yedi ba.yv:ın iştimk etmekte. Şans 
("\<ltt tlçüneti koşa (Centilmen koşa.. pek nazarda :e<>ra ve Tarzanda 

il-. •uıı kalçasından ~u) gör(ilmekte ise de bunlardan çok 
-~tltt1YQ Yaraladı Mesafesi 2400 metre olnn bu daha az kı1o ile koş:ıcak ve bu h!lf 

"it ~eaı.nı ncıe Yelaeğirme111nde otu. koşuya dört at girmektedir. Bine- ~a~an evvelki koşularmdan dalla 
~htı.ı "'aıtnıda bir yahudl, ıkl se- cek o.lan centilmenler de §Unl'1r- .yı formda olan BnhtiJ.T, Kuruş, 

\ ~Yrı oıdugu karım tıe ıw . dır: Dan<liye (Se.it Akson), Öz- Murad, Kenıet ihmal edilmeme-
~ ~G!!tı Yolda k&Yp etmg demi.re (~ Atman). Komi- lidiT'. 
~ h -~kla kııJcesınmm -ıu- &arja {Doktw Seleıof), Goncaya •hafta.~~ 

b '11.larnıuır. (Aziz). S---4; 4~ \nci lrosu1a.r Uıct1n-
~~lt111 astabaneye kaldm!mı~ ca.. Centilmen ~lannda ~ at de, fitili b:ıhisler de: 2--4--5 in-anarak • • ı--.1 ._.:ı _ _._ • 

t~vkl! edllmt~Ur. fav~r, falanca aıt ~za.namaz; • cı ~a·~ •• 

tebliğ edllml§Ur. ~ 

iki t:yin \ 

Esld İstanbul bölge is§e mtıdUr mu. 
&ViJlj Hur§lt Korol, mnttaka ticaret 
mUdürJUğtlnde, barepıdekı derecesine 
göre bir vazıtey~ tayin ecijlmf§tir. 
Kendisine yeni vazifeainde de ba§a • 
rılar temenni ederiz. 

• 'l'icaret müdürlüğü raportörle
rinden Fahrı Kemal de Erzurum tL 
caret mildUrlUğllne tayin edilm.lotır. 

--0--

Belediye lokantası kapandı 
BeledJye kr,operatıfinlıı vUcudo ge. 

tlrml§ olduğu belediye lokantaaı. tah. 
Biaat noksanlığı dolaYL'JiYle kapatıl -
ml§tır. 

~ 

Mes'ut bir evlenme 
Adapazarı T. c. Ziraat bnnka.ın 5'6 

No. lu T. K. Kooperat1f Md. Ş<ıvket 
Yılmaz De noter kAtibl ve mutemedi 
MelA.hat TUfekçioğlunuıı' nJkAblan 
Adapazarı niktuı dstresiııde, her iki 
tArafın davetlileri anısında yapılmı§. 
tır. Yeni evlılert tebrik eder, ııaadet
ler dileriz. 

Eski§ehlrln layınetll avuka!larm
dan Ballri Aytöre.nin km Ner:t:nan 
Aytöre lle, yine Esldşehirin mıı.rııt 

tOcearianndan Ha.cı Kerim Gök&ym 

--Et fiyatı dü§Üyor 
Et, fiyaUarı dll§meğe başlamı§tır. 

Dlln birçok kasaplarda koyun etjnin 
100 kW'U§& kadar sat.ıldığı a_örW -
mU§tür, 

Teşekkür 
Kıymetli ze,·c.im dahiliye \'ekili 

Erıunun mebusu Dr Alımet Fikri 
'I'Lzer'ln cenaze törenine iştira1' 
l'den muhterem zevata ve vefatı 
dolnyı~ile derin ocım1 payla~ınnk 
:için gerek beni teselliye ko~nn gerek 
se telgraf ,.c mekhıpla ynrnmn mel 
hem olmağıı çalıs:ın dostlıırımn tcşek. 
kfirlerimln gnzclcnb: vası~nslle ibllı
~ıni rica etlerim. 

s -
Rt'flkası. 

'N.F. 1'uzer 

PO R 
Boğazı yüzerek geçme 

müsabakası 
Dotınzı yüzerek geçme müsabak:ı

sı 22.8.942, Cumartesi günü saat 16 
da Anndoluhis:ırı ile Bebek arasında 
yııpılaca:ktıl'. 

Bl?tün nmatörlere açık otan bıı 
roilsabekeyn horkes seroolce gire
bilir. Birinci:re kupa ve \birden 
elhncıyn knd:ır derece elanlnrıı ma• 
dalya ''erilecekUr. İ.ştlrnk edecek 
yüzücnierln o gün Bebekte Galal:ı
saray klübfine mfiracaatla yarı' 

saatine kadar kayıllannı yııptırm:ı
ları lhımdır .• 

oğlu ve Profesör Dr. Fahrettfn Kert. =============::: 
min karde§I olan değer!ı h4.kimlerl. Memleket Çocuğu 
mlzden Sadettin Gökaym, dUn Eski. 
felifr' belediye ntklll d&lreelnde akra
ba " doetlan lnızunında nlkAhlan 
kıyı:Jnu§tır. Gençlere saadetler dtle. 

Tefriksmu: yazı ç-0kluğundıın bu 
dn konulamamıştır. Okuyuculan· 
nnzdan 5zür dHerlz. 

r?. . ================= 

L225 l 1 ravı le için 
ihtilas etıniş 

Fıı.tlh mııUye tahsil §Ubtoslııdo tah
sildarlık ynptıt'I mra!nrda makbuzlar 
dn tahrifcıt yapmak suretiyle 122..ı li
ra ihtU~s eden Hllseyin adındaltj mc.. 
murun dUn ikinci ağır cezndcı muha. 
ltemcslne ba~lıınm.t§tır. 

Hüseyin demiştir ki: 
"- 31 lira ma.a~la 8 ki" ljk aile et

rndrmı geçindiremlyordum. B!:lyle ynp 
me.ğa. mecbur oldum. Cezama razı.. 

yan.,. 
NeUcede muhakeme, §&bitlerin ccl.. 

bi için bar,ka bir güne bırakılml§ttr. 

Sah'Le bono sürenlerin 
muhakemesi 

MUbrı.dil bonoları Uzerjnde tahrlt. 
ler yaparak ve sahtelerinı lıntıl ede
rek binlerce lira VUf1$.n Nihat özk().. 
yun.cu lklncı ağır ceza mahkemesin.. 
co 80 sene mUddetıc hapse mahkQm 
edllmi11, arkadatılan da muhtelit cc.. 
znlnra çarpılml§lardı. 

Temyiz mahkemesi bu karan bir 
çok noktalardan maznunların ııley -
'tinde bozmuştur. Muhnkemeye dlln 
ımbah yeniden 'ba§lanllll§ ve uyulup 
uyulmaması hakkmda karar veril -
mek Uzere bn§ka btr güne bırakıl.. 

mıştır. 

---0-

30 Ağustos törenine hazırlık 
80 Ağustoattı Dumlupınarda yapı. 

ıacak törene i§tlrnk etmolr. Uz:ere Un1. 
veraitcden 12 kişlltk bir heyet gide. 

ccktlr. 

25 yıl evvelki Vakıt 

21 Ağu~ 918 

Men'i ihtikar heyetinin lağvı 
fcn'J fbtlkAr heyetinden: 

80 Temmuz 384 tarfhll kararname 
muciblnco men'i lhttkA.r heyeti bugün 
den !Ubare!l mUlgadır. 

:r.: 
> 
~ 
<t 
\..-

\ ııkltlu 

tilln~U 

00~1"1 

lkindl 
Alt§nm 
Yatsı 

lms:lk 
Öğle 

OUMA Onmn.rtesl 

21 Ağustos 22 Ağa toıı 

Şaban: 8 şa.tınn:9 

l!rT.ır: ı ()8 Hızır: 109 

\'nsıı ti ~uııı.i Vas:ıtJ Euınl 

s.ıs 10.10 li.H 10.12 

16.05 9.GS J G.o-ı 9.05 

]9.02 12.00 J0.00 12.00 

2Ml 1.40 20.40 1.89 

S.24 8.24 8.26 8.2l 
12.17 5.14 12.17 6.16 

21 Ağustoıı 0u. 
m:ı. 638 t 21 Sua. 

diye PlAJ Gıul
nosu Duhuliye 

yoktur 
Konsomasyon ~lerl Piyanaıo 

gifelerile FeatlvaJ yapılacak gutme. 
tarda satılmaktadır. l!er türlll tzıı. • 
hat Telefon: 23340 



WW& -
Tayyare gemıleri At yarışları 

nin önemi 
ve çeşitleri 

7 inci HAFTA Pl?.OGRAM ı 
( Dünkiı ı.ayıllc~ dern.:n > 

Bım..2.~·d::.n b~ka İr.gi ter e 1939 
ve 19-10 t:ı llustri) us, Viktoriyu.s, 
Fc.nnid:ıbl, lndoniptabl ve Enıp
laJmb! adında ~ş tane gen:i kıza
ğa koymuştu. Eu.'lların ckseıisi 
IJ~tmiı:ıtir.. 2~.000 tonluk 31),75 

1 inci KOŞU !Handikap) 
D~irt , . .e daha yu~ıan yaştnl<i yer Jj yarnnlr.ın lngiliz &t ve kı!'rakla ra mahsn<;tt:". tımımiye"İ 2f.5 lira. 

mec:.afcsi: 16~0 metre. ____ ...;.. ____ ·---:---.---------ı__.,'9i 

mil .sıir.ıtli 70 tayyare tn.şry.ın, 16 -- - - - \ 
tane 114 hllt, 24 tar.e 40 lılt top I ' H. Kuru !Neriman Al di~ Zorong:ı. Cemile 
ile 32 ta.ne hava defi mitr:ılyözü 1 /. H. Özen AlceylAn J.l At Olgo Yerli 
ile miicehlıezdiler. Hepsi bır mo- .; :ı Vural Perihan Al dişi Par~s.~evyorkı Firdevs <leldir. :..-_...._ ____________________ ...;._,j,,.. ___________ ~-------

b) Birle5ik devletler: Be!) ta. 2 nci KOŞU (Satış koşu .. u) 
ne uı.yya.ze gemisi vardı. ıfojer.. İki 3·n5m11:ılii yerli ~fkan İn~ili' erkelc \'e dişi taylara. mahsustur. Anmt satı, fiyatı 1200 liradır. İk-
1936 da hiz:.1eto: girdi. 14.50'1 ton- ram':•~i 400 lira, me'lafesi: 1100 metre, sf.det: 60 kilodur. 
luk; 29 rn'i lsUıatr, 72 tayya::e ta-
tır .. 8 tene 127 lik toı:u. 4) - 50 
ınitraiyoztl vıırdrr. Ent~rpriz 1U38 I 
hizmete girdi. 19.700 tondur :;4 
m.il :;ider. 100 tayyere taşır .. S 
tane 127 lik, 16 tane 40 Irk topu 
ve 16 mitralyözü vardır Eşi York-
tovıı aynı evsııfa ma"iktir . Vasp 
l !HO <lı hizmete g ;rm ·.'.3tir. l ·1.'i li r! 
l<·ndur. 30 mildrn fazla si.!:·ati v::ır
ci ır. 50 tayyare taşır .. 3 tane 127 
:ik topu ve kırktan fazla mitral
~öz.ü vardrr. 5 ınci gemi okn Hor
.net b;ı se:ıe denize inecektir. Ev
Eafı ha..l{kında hiç bir ma Iiı- , 
nıat yoktur. 

1 
2 
3 
4 

S . Kar:ıoom~ ıı Rein 
S. Kare.osmar Vido 
M. Tul'g\lt Yıldırım 
A . H. Alborn GU!"SC\Y 

Doru dişi 
Al rli~i 
Doru er. 
Doru er. 

Leg:ılfer 

Gossnr 
Claud <::ap 
Claud C.ıp 

Rastoca 
Siberian 
Mavzika 
Ecl~ 

füincü KOŞU (Centilmen koşn"lu) 

'> ... 
2 
2 
2 

f ç ,.e ilaha. yuli:ırı y:ı~t.ıki ~arkan tngiliı at ,.e kısraklara mah-,ustur. İkramiyesi SOO liradır. Sıki~t. üç 
~ a~ın:.Jnkiler '6.j kilo, dört ya,rnda kiler 70 kilo, ~~ \'e daha yukan ra,tıdiiler 72 lıilo ta.şıyact\klardJT. 

1 J Dr. Sefcrof 
·J IH Alakug 
3 A. Atman 
4 A. Atman -

fü:misarj 
nandy 
Özdemir 
Gonca 

Mesafesi: 24.00 metre. 

Al at Oberta.! 
B•s.ia 1 

Doru nt Favora C:ıı!tlemaine 
A~ at Onnix il La. Bol-donier 
Al kıs. Onnix II Mistlnguette 

4 üncü KOŞU (Handikap) 

7 ı Lir. Sef.crof 72 
g M. Atlı 

' 
7 !. 

7 · A. Atman 66 
5 1A. Atman 64,f 

e) - Japonya: Japon d':."niz in
şaatı sa.na:·~· her zarr.an geni~ 'Jir 
esrar perdt6i alt;nda. kal:mstır. 
Japonların bi.'inen 5 tayyare ~e· 'Ü!7 yasında saman Arap erkek ,.e di)i taylara mahsustur. İkramiyesi J sn lira, mesafesi 1200 metre. 

nı!si vardır. Fakat ba.=r hadiseler --------.... -----·""!"9-----.,.------.,------ı:--...,.--·---·-ı_,...,.., 
bunlırm :iaha fazla olduğun ·ı i5- 1 S. Ka.roooman Hızrr 3 S. Ks.rıaosman 65 
eet etmi-=tir .. Hosho gem!~i 1022 2 Cema: Böte Dahi 
de hizmete girmiş 7470 ton!uk 25 .~ A. Ersan !lint 
m:ı DiiratH. 20 t:ı.yya're ta§ty::ın bir 4 MUıSt. Bayr:ı.rı Can 
teknedir. 4 tane 140 lık, 2 tane 5 O. Genç Cey.!:ıun 
76 lık 2 tane mitraiyözü vardır.. 6 N. Ersoy Vecize 
Riyujo 71 O O tonluktur. HJ3:l de 7 N'. Tf'mizer I<'erha t 
y~pılmıstl!", 25 nıil gider, 2.ı tayy::\. 8 Bmin Pak Ceylan 
re ta{"Ir. 9 K ÜrgüplU l{oşa.r 

Al er. Hamdani Ay 
Al er. Kuhey Dahi Al. M. R.uhiy· 3 C. Böke 59 
Kır er. Küheylin Meram 3 Bayram 58 
Al er, Berk Maide 3 lb. AtÇ! 54 
Kır er. Efl&.tun ~adan 3 A,Sofya 5'.\ 
D:ıı-u dişi Poruj Cin 3 J>. Halim ı 52 
Kır er. Bozkurt Köroğlu 3 N. Temizer 

ı ·" Al ~r. Eflatun Leyıa. 3 Ah. Sofya 49 
Kır dic;ıi lfaşrı~t TaVfJan. 3 K. ÜrgilplU 4J 

12 ta.n-: 127 lik topu, :?6 taı:.c 
5 inci KOŞU (Hımdikap) mitralyözü vardır. Sorvu ~emisi 

J0.050 tondur, 30 mil gi<ler. 4S tay 
yare taşn-•• Hiryu gemi~i 40 tay
yare t"..:,rr, Soryu il-e aynı tvnaj

J>ört n~ daha. yulian ya.o;takl sar lam ar.ıp at ,.c Ju<;raklara. mahsus tur. tkra.miy~si: 190 lira, mesafesi 
ısoo metre. 

dadır. 

Ko\•yu g"MJ'l 'si l:!.000 tondur, 
kırk tayyn.re taşır. Bunlamı hep
sinin esl.ih<!.91 Riyu.jonun aymdır. 
Hep..;;i dliz s:ı.tılı·ı tekııeler.:lır. Ba
ca1ar.; yoktur. Çok kullf~nı.ş:ıılrr. 
Eurun:C.nnda a,·cı tayyarel~rl için 

l 
2 
3 
4 
;i 
6 
7 

M. Mudi 
F. Vural 
$. Krrgül 
S. Taruı.k 
N . Temizer 
M. B:ıtur 
A. t . Avtoc 

Bora Kır er. Alceylin 
Tc..rzan Krr er. Kuruş 

Kunr., A~ at Kuru11 
Bahtiyar Kır dişi ArmL~ 
~furat Krr er. Nevvak 
Kısmet Al at Hamd:ı.ni 
Terhım Doru at 1 Kun.1t 

Bulut 7 Davut ti8 
Sübeyhi 4 F. Atlı ti? 
Meşrure 4 Mecit 52 
CuJfa· 13 ZC'ki 50 
Leyi! 4 N. Temizer 43 
Küheylan 14 Arkadi 
Mebrukıc 4 t. Aytaç 

ık;ncj bir alan mevcuttur, 
d) - Fransanın Jofr ve Penle. 

ve ie.:nindeki ik! tayyare ge(. is.i 
tızakt~ idi. !ngilizlerin bun'ar; iıı
gal ü.z:ri:ıe 1ngilteTeye götlirdük. 

Çifte bahisler: 2 • 4, 4 • 5 inci ko,alar lzeriadedir 
ikili bahisler: 2 , 4 , 5 inci koşalardadır. 

icri hatrrdadır. 18.000 tondurlc:r. y · N · 
30 rr.Doden fn.zla g icleTler, ne ka- enı eşrıyat 
clı.r tan~r~ taşıdrkları ve eıı 'ı•ınsı mmmrr- -- • 
mallı.rn değ;~cHr. PI::N nı; TEK.NlK - Fen ve Tek. 

e) A lnıJ?.n)"O: Graf Zeplin 1940 
aa denize iıtCirilen bu gemir.in bo
zr hu.~te!yet~ri olduğu 5Ö}'ıeni
yor. Zrr:unm ka'ınlığı bilhassa 
nnza.rr dfı:kati celb~tı'l~:ctd ir. 

19.25\) to:ıdur. 40 tayyare ta
fır, ~2 milden fazla A"ider. 16 tane 
l 50 l'k 16 tene 105 lik topu, 22 ta
ııe l.l\?kI!'klık topu vardır. :Mitr:ıl
lÖzleri beli dc~'ildir. 

Abnanlarnı aynr tipte bir ge. 
mileri dıı.h:ı vardır. G~en sene 
c!~nize in~~tir. lımıi dalıa ilan e
cti'mem':fıtir. Rw;ıl:ınn Knradeniz 
ynpmakts ol1luk:arı biiyük lıir t9v
yare gt'misini de zaptetmişlerdır: 

Netiee: 
Gö?"i.!lü} ~ .k.i tayyare ~emil eri 

gi!n<.len gür.e da.ha bliyük ehem
rniyet ~tesbetmehtedir. Bagüne ka. 
C:ar yu:karrda. z ~rett:i~iıntz tııyya
re g:milcri.nin l:iir ç0t,"'ur.un baurıı. 
dıkları llb editmJ:;tir, Fak~1. ne 

nlk'in on b~şl::cı sayısı zengin mllıı. 

derecatla lntl§ar etm~tir. lçerisjnde 
Prot. Fahir Yenlçayın "him zihniye_ 
tinin doğması ve gelişimi., , Celal Sa
racın (Maternatıt·in fikir terbiyesin. 
deki rolü), Dr. Ali Riza Bcrkemin 
(Kimyaya giri§), Prot. Charlee Fab. 
ı-y'n!n (yüksek atmosfer), Dr. Lu.!I 
Ergenerin {vitaminler), Muvaffak 
Seyhanın (Konstitu.syon ve renk), 
Pro!. Duq,ueno1s•nm (gıdaların st. 
nırlandınlma.sı), Nusret Kürkçlioğlu -
nıın (dik üçgenler) adlı maltaleleri 
vardır. Büyük fedaklrlıi•.'arla çıkmak 

ta olan bu meslek mecmua~mı allka. 
darlarma hararetle tavsiye ederiz. 
--------·-------

Bugunkü rad~ 
1,30 Program 7,32 vücudümUzU ça_ 

lıştıralnn, 7,40 ajana 7,5tS Senlonik 
parça.ıar Pl. 8,20 _ 8,35 Evin .aatl. 

kadar doğru olduıkle.rı belli değil- 12,30 Pro~ram 12,33 Saz eserlerı 12 
dir. Bugib dtinysr:ın biltün büyilk 4:; ajans 13,00 _ 13,30 Şarla ve tlir
dcv:etlerinin ıkızaklannda l:h- çok 

1 
killer. 18,00 Program 1~03 fası! he. 

t!\yya,.e gemi3i. bulıınmalı:ta':lır. A- 1 yetı 18,40 dans mUziği Pl. 19,00 dans 
mcnilm 500 milyon dclarlık tayya- mUz!ği programının ikinci kısmı 19, 
re genri'li inşa etme:Ctedir .• !ngi- 30 Haberler 19,43 klAsik Türk mlizlğt 
};zler Alrru.:ılar, Japonlar bugün programı 20,lS radyo gazetesl 20,(5 
bıınların ·n~:ı.sma C1a.l1Şlyorlar. Şarkılar 21,00 ziraat takvimi 21,10 
Ta~re gcınıilerinin ehemmiyeti temsil 22,00 radyo salon orkestra.s: 
bilh~ Atle.rıtikte ve Pasifikte 22,30 Haberler 22,50 kapanıı. 
tebarüz etmektedir .. 

edeeek'er.:1ir.. Bu tayyarele:-in de 
br çok ki.ınlll'ları v:ı.rdrr. Fakat ü:ı 
lıa k iirh oldukları nazarı iti!:ara 
~ lınnın lıdrr. 

Japon·ar bilhasEa bunlcrı iyi 
kullanıy<>'!"lar. J:ıpan larrn Hidr.ıv. 
Y<1n~rmın gok olduğ:ı ve buıılarm 
~ok büytik hizmet ~ördUkleri na.
zan d"ibk.ati cclbediyor. Bundan 
bır hafta evvel Amerikan C'o~o.m- Son gelen ha,"3dislerdcn A.B.D. 
biya, B:"Odkastin.g radyo mer kezi kızakkı.rınd:ı bulunan 45.000 ton. 
tayyare gffl:ilcr inin az %I>"lt lı ol- luk a~v gt'l'Tlilc!'inin t'!be.ıl :li.Hat!a 
ciuklannı, ''e büyUk hedef teskil l l:lr nel'i t.3.vyare ~emisi zırhlı ha
citikltrin,i ve bunun içi.n koıa;·cıı l!lne kC1nncllan ö~cnilmiştir. 
l.ctmldiklarmr zikrederek Ameri- Gemin-in ort~d:ı bJJiunac:ık o
karun bun'arın i..ışa-;nıd-;ın vazge<;:- lab alandan tayyareler havalana
mes; ihtima.li olduğunu l:>ildirmi§- bilecel: geminin b:ıcasr sağa alı. 
ti .. ve aynı radyo tayynrc ta!'ı- nacak .• gçmi tayya.?'e için lanın 
~:an bl.iyü.k tayyare~erdcn bah. gekn hangar, asanshr gibi şeyle-
6etti. ri ha\•İ ol:ı.ca.k. 

· Dur:.!ar JOO tona kadar büyük- Diğer tarllfl?.M a~·nen bir zırh. 
fükte muazzam havs zrrhlıları ol.a- Ir olac:ıktn-. Bun1arrn inşast çok 
cakla.rd!r. Uzak '1'1e8Üe'eıt kadar icıabet li bir kara r olm~kJa beraber 
ucai:( lecekler ve kanatla n üzerin- ı;ok gtiç olacu.ktır .. "~ renel:r sil. 
de ta."~?an 1r.n~addit tayyare- I recektir .• 
ler vasrt~iyle hedefleriıle hUcum Tnğnıl Vl;e 

J ı lstatıbul 4. cü icra mcmurlu!Jun 

KAY 1 p LARI, da:~sJclı Adviye bor:::ı:~~iha 
Emniyet 4 ncU §Ube mUdUrlUğUlı. Bcyoğhı Pa.mıak kapı telgraf f.okak 

den almıı olduğum 31/1116 No. ıu 1 20. No. lu apartman • 
ikamet tezkeremı zayj ettim. Yenlai. ı Bit" borçtan dolayı mahcuz o!up 
~l alacağımdan eskisinin hükmü yok- I paraya. çevrilmesine karar vc'rilen 
ur. Nora marka 8 !ambalı ve pikaplı 

Fotinl Kalikaı:arakl Yenl~hir No. I rndvn n-c·n ,.,......, •- rt a 
ı, Takelnl. , . ,,~ .,._ı ~-ve. ~Çf.& rı ırm 

1 
ile 2:5. 8. 942. tarihme r:ı::lırnn 

• • • • Salı günü saat 9 dan it:l>a.rer. y~ 
İstanbul belediyesi asker a.ileletjae 1 rıda yazılı adreste satrl.ıcaktır 

verile!l ve EmlnlSnll ka,ymakamlığm - MuJıanim<!n kıymetinin e;. ;5 n 
dan aldığım 1521 numaralı uker ma_ bulmadTcrr takd' d ·ı.: • 

-o• ır e ın..ıncı artırrn a-
aşı clizdaıırmda kulla.ndığım mUhUrtL 
mü zayi ettım. Yenisini aıaeağmıdan 31 •• 2!· 8, 942. raslıyan Per~.enbe 
csld~dnin hükmU yoktur. gunu aynı saa\.v~ .aynı. rı:aııalde 
Kıımkapı, Hlsardlbı 167 numarada. ya~ılaca.kt.Ir. Te... ıp crın. yuzü~ yed 
ISürpfk ( t-085G) huuuk pey aıkcelerile 9 40 / 524 7 

*. * 
Burgaza gitmek Uzere ı.tanbul lL 

manmdan almış olduğum 17.8.942 ta
rih ve 626/ 30 uıımara.ıı müruriye tez.. 
kereslni Z&Yi ettim. Yenlaini çıkara_ 
cağımdan esklslnla hUkmU yoktur. 

20 tonluk Mumffcr Hnlll motörU 
relaf Hüseyin Yılmaz (>1086'7) 

~ ~ "' 
Tıb fakültesinden almı, olc!ujtum 

~ebekemi kaybettim. Yen;ainı alaca.. 
ğımdan eskisinin hükmU yokbır. 

Sezaı Yal'J:'m. ({0865) 

••• 
Sarıyer ntıtus memurluğundan aL 

ı!ığnn nutuıı ka.ğxdımı ke.ybettim. Ye
nisini alacağmıdan e.rkisjnln hQkmU 
yoktur. 

Şirketi Hayri~·e npurl:ırmda gemf. 
el Be-kir l"ıldınm 

Bc~·o~lu iiı:ündl !lolh hu'lmk 
hakimliğinden: 942/ 1279 

Hayret Şakir vere.<tesi tarafm
C:a n El~ni Kalyopf Aleksındrr ve 
Hr"sto aleyhlerine açılan fa:ıleyi 

guyu davasında. 
D:ı.w. edil'enlere ilan~n yn rıı:an 

tcbtiğau r:-.ğmen lT'.ahkem:yt" gel
ıncrliklerinıkn Heyheli:ıd:ıdn y:ılı 
cadd!'s.inde 88-90-92 niimerolu 
ıır .. :ı F(ayri menkulun şuyuun 

izal<si:ıe 30.7.9t2. tarihind~ gıya
ben ka.r:ır veri lıniş olduğundan 
u.rihi iliınd'Ul itibaren ~kiz gün 
zarfmrl:1 da.v:ı edilenler taratın
rlan temyi7.i da,·a f'dilebilere.i(i 

a.ko;i takdirde hükmün kat'ile-r-,..cceği 
hüküm hufasast makamına k.ainı 
olmak üzere ilan olunur. 40863 

N. ile mah11Jlinde hazır bulunacak 
memurumum mtiracaatları ilan 
olunur. ( 40859) 

fstanblu 4.. üncü icra memurlu 
ğundan. 

941/ 4062 
AU>..c:ı.klı: Cemil Şenpil Beyoğlu 

Tarl:ı~~ yohane sokak No. 19 

Bo~lu: İbrahim Bistek Sirkeci 
<ic Ankara caddesi 13. No da yen 
valde birah:ınel'Si sahibi : 

Bir borttan do1ayr mahcuz olup 
paraya çevr.i.lmcsine karar ver.len 
ev eşyası peşin para v~ açrk arttır 
ma ile 24.8. 942, T. ne r·ıs:ıyan 
Panrt~<ii gl.i.nii sast 9 dan itib:ırcn 
vezn.:ciler d"runi Mehır.et efen<i· 
sokak 15 No. da s.ı tılaraktır. 
Muhıımm<'n kıymetinin •;. i5 n 
tulnudıgı t~kdtrde ikinci arttır 
ması 25.8.9~2. T. de aynı yerle 
ve aynı saatte yapılac:ı.ktır. Tı:ı ı p 
ferin •;. 7.5 pey akça sile 941 /40fı2 
N. ile maha1linde bulunacak ıne 
murumu.za müracan.tları ilan olu 
nur. ( 40<;62) 

R A $1 D R/ Z A 
rJYATRosu Halide Pf'kln berabe 

Y U l\1 UR C AK 

Vodvil - 3 - Perde 

SARfBl : ASI.ti US 
Fluıfdtğı yer: V.\Kf"f M. ... TR" ı.sı 

UmomJ Neşriyatı idare eden 

Refik Alunel St,,tllllll 

ı• 
Resmi ilanlar Türk Limiied 

Şirketi Heyeti Umumiye Riyasetin~! 
Sicillı Ticaretin 17528 numarasında müs ~ 

(Resmi ilanlar Türk Limited Şirketi) ünvanmın .( 
Maarif Cemiyeti Resmi ilan l}leri Bürosu TüTk ~ı~ 
Şirketi) olarak tebdiline ve Şirket mukavelesınııı 
diline ait muamelat usulen tasdik, tescil ve ilan 
memit olmakla beraber Şirketimizin terikleri~ 
Türk Maarif Cemiyetinin feshi Şirket hakkındaki 
vasınm kesbi kat'iyet eUiğine dair Temyiz mahk 
sinden çıl':Dlıf bir karar tebliğ edilmemiş ve Tıı.•. 
memuru tayini keyfiyeti dahi usulen tescil ve ~ 
edilmemi~ olduğundan Şirketimizin tasfiyesine ı1J11 

şeret hakkındaki ilan usulsüz görüldüğü ve yıı.P1 
ilanın Sirhetimizce muteber bulunmadığı ilan ol 

............. sm ................ ~ 

Nafıa Vekaletinden 
ıı. Ek.Utmeye konulan tş: tıf 

ı - Su 1.§leri aekizincı şube mUdtlr111ğü W.g~st içinde Çarta' 
taklık.lan i.sl!lh işlerindJ.n .Kirazlı • Turgutlu dereleri ara.smdaki b&t• 

kurutulması ve derelerin 1ııllbı işleri. til 
Tahmin edilen ke.,if bedeli tiyat vahidi esa.aı tızerinden ''1793.~ 

''07,, kun.t§b..ır. ı 
2 - Ekııiltme 16.9.94.2 taririne rastlayan çar§llmba g11ııU sal 

C:.e Ankarad~ Su İ§lerı rP.isı lğı binası içinde toplanan su ekalltme k 
0<!11.sında kapalı 7'.ar! uaulile yapılacaktrr. 

11 
3 - !at~kliltr ek9illoıc §&rtnamçst, mukııvele proj-O!Ji, b&ymdJf'l.I 

Geuel §&l'lıul.:neat, umumi au i§lerı fenni ıart.namesl ile htl8Ua1 ~ 
~art~ıw ve projele:i •1:5(),, Ura k.a.r§ılığında au işleri re1.allğl.ılde0 
l>jlir~er. 

' - Eluıiltmeye girebilmek için isteklilerin "67.553,, lira "2S .. 
luk muvak.k;ıt teminat vermesi ve eksiltmenin yapıl:ıcağı güDdeıı ,ıısıı' 
g~ evvel bir dilekçe ile Nafia vekAletlne müracaat ederek bu f§e , 
olmak üzere vesika almaları ve bu veSikayı göster::nelerı prttıt• 
dtt içinde ve1t1ke. tııteğinde bulunma.yanlar eksiltmeye gireme.zlet'. ıll 

5 - tııteklilerln teklif mektuplarını ildnci maddede yazılı .aat 1-
aut öncesl1'e kadar Su 1.§leri reisliğine makbuz ka.rşılığuıda verıııel 
zımdır. ~ 

Po.ııtadıı. elan gecfkıncler kabul edilmez. ·(675<>--8_/ 

.:.. :, .'t)~~-~ı ~ Afyon vilayetinden ı .;r.~. 

Memleket hastahanutnın 83577 lira 12 ku?"U§ keşif bedelli n<ııı" 
§a&tı kapal! z:ırf usulll! cltııiltmeye konultnu.ştur. ~ 

l - İb.Rle 28, Ağuetoıı. 942 tarihine mtısa.dl! cuma &11DU salt ... 
villyet daimi e~eümeni.ndo yapılacaktır. 

~ - Muvakkat temltuıt :5428 tlra 86 kUru§tUr. 
r-

3 - Ke,::tname, pttn uınumt, huauııt ıartname: mÜ'kavele 
*18 kuruı ~del mukabilinae Nafia müdUrlllğllnden almabUlr. \l 

f - ht~klı olanlar ta işe girmek Uzere alaca.klan el\llyet # 1 

i<:ln ihale gıinUru!en en az Uç gün evvele kadar vilA.yete istida ue 
caat edecck.l!rdlr. . ? 

rı - Eksiltmeye lşt!ra'ıt }Çin alrnacak ehliyet vcslkasr ve tıı11 

tem!natı h!vi teklif zarflı>nllI yukarda yazılı ihale sa.atınden bir S:: 
v~ •. e kadar enc!!men relaliğ'.ine vermeleri veya po!ta ile glS.nderınel~ 
oıuııur. _ V 

Memur ahnacak 
Devlet M~teoroioji lıleri Umum !Jüdürlüğü11Je~ . - . ~ 

1 - Um•ım müdU:-&UfiUmUz ta!ira meteoroloji latasyonla.nnd& ;f 
memuriyetler ıçin llse ve c.rUı oku! mezunu ve askerliğtnı yapm~ , 
d.:ın "ta.b.ai!e Jevam ede:ıl~:- kabul edilemezler.,, mllsabaka ımÜlıaD11' 
mf'D'lur alınacaktır, 4' 

MUsabaka imtihanları, Anka.rada umum mUdllrlUk merkezıııde 
ra1.ı taliple!lıı bulıındukl:ı.n: yerlerde veya en yakın meteoroloji j'1 
larında yapıJPcağından imt;Uıa.na girmek ıateyenlerin aşağıda ,.sıV 
ler!c. ağuat<>S 942 Eonuna kı.:iar Ankarada umum mUdUrlUğe ve 
meteoroloji •staayonlarmıı dilck(elerile mUraeaa.t etmeleri lunndd· 

3 - İ.9(.mi!en belgeicr 1 _ Tah.$il vesikası, 2 • Nüfus tezkere!İ ~ 
l'Ul'<:ti, S - tN~tiilnl kAğ?dı, • _ Slhhat raporu, :S _ 4,~/6 ebadmda ~ J 
rd!, "hlisnti!ıH kAğıdı imtihanı kazanan?ardan bflAlıere alınacaktP'~~ 

-4 - Nol,:."lln vealk3.lazıa veya noksanlarını bUlhcro lkmal ı 

ka:,•:ilyle vaki olacak m.h·ae:aat nazarı dik.kate alınma.yarak murtıa" 
m.:ııııiş aayı:aca.ktır. (6422 

Boğaziçi liseleri müdürlüğünde~ 
Smıf bütünleme lmtlhnnJanna Si Ağustos Pazartesi gllnU. ııııe 

lıntıhnnlıırı.M 8 Eyfül S:ıl: günü, orta kı ıın eleme lmUhaolar~ 11 

l'erı:;ernbe ve olgunluk imtihanlarına da 21 ~.ı ltil Perşembe gUDD 
ea.ktır, Mek~p 'l'e~rinlevvelin birinci giwü uçılncal•tır. 

1 LA. N 
Ordu haııtabıtkreı ve hem:lreler okuluna leyU ve meccant t.aJetı' 

caktır. tııtekl11erin en g~ 30.8.942 gUntıne kadar Ankara.da ce~ 
baı:tabakıcr okul mUdür!tlğüne, okul kayıt kabul §ArUanru b4'1Ti " 
rile birlikte ı:!\ıracaatıan. ~ 

Kayıt ve kabul §8.rU!.n Ankara Lv. lrnirlil:i ve lstanbul J..o\'. ~ 
ntm alma komiayonund& g&11Ulr, ( 


