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Askö.ii' .. ffiü'k8üö'fiY'6'f ... 3'i'f'i·n·d·a mi8Sseli-Ve -bariıia18i Die-. 
olan kimselere iş vermek suç ı~ •arlarına da parasız 
Adam çalıştıranlar bunların askeri ~ kaadara1 kamaş verilecek 

durumlarını tahkik etmelidir j = 
~rfi ldc:re Komutanlı{Jından tebliğ edilmiştir: 

ı;m 
~ l 

Blktmet programımda yer alan esaslar lzerlade projeler 
llazırıamak ızere bir il omfsyon aa,vekAlette ı,e ba,ıadı 

•ur. hskeri r.ıükcllcfiyct oltında olan kim::eleri kullanmak askeri bir suç-
111\ırip azar hükümlerine göre, üç oydan bir seneye kadar hapis cezasını 
t91 ol ~lan bu suçtan doluyı muhtelif suretlerle ceza görenler ve görmek· 
"'"' ~~I ar va, dır. Bunun su( olduğunu ve cezayı da icap ettirdiğini, konu
ları k 

1 meteı ı ICizımgelen kimselerin bilgisirlikten dolayı cezaya uğrama· 

1°ı"1~tanl,ğımızı bu nolrtoyı bildirmeğe ve aydınlatmağa ~evketmiJtir. 
~eilef·J erıııde adam kullanan herkes kullandıkları ıahısların askeri mü
ltslıit ·Yet altı:ıda olup o:madıklarını askerlik şubeleri tarafından resmen 

ve tcvs.k ettirmeden !:unları iJle~ine almamalarını rica ederim. 
ôrli idare Komutanı 

Korgeneral 

Saracoğlu 
hükumetinin 

beyanname.si 

Ankara, 6 (Vnlut muhalıirin. , cnktır. Hunlar kısa bir zamanda 
den) - Başve~frlette mUste~r 1 tatbik mevkime konulacaktır 
c.emilin reisliğinde b r ko:niııy<ın 

1 
Devi~ mcnm.rl:ır.n:ı. \'e ~şı~~ine 

kuruldu. Bu komisyon :3arnçoğ"lu ı parasız kunrlura \'" elbiısel k ku. 
hüküm.eti programında yer alan e· ' maş tevzü hszırlık ıarın<t ı,aşlan -
saslar üzerinde taJış:ırak gereken ı mış bulumn:ıktdaır. Şimdi dairele. 
projeleri ve kararlan hazrrlay~ J~ i~tiyaçbn tec:.bi tedilmekle • 

dir. Bu husltstaki kanun projesi 
yakmda mecl.ise ver~lecektir. Ay
r.ı usul, müee....~<seler baremine ta
bi mü<'Rsese ve bankalnrda da tat. 
1 ik edilec<a'!tir. 

lktısat Vek8.lcti tevziatın nasıl 
yapılacağmı tetkik etmekc<lir. 

SABiT NOYAN 

--===~------·--------------·------·-' 
'3Dt0n 

dOnyaca 
beğenildi 

Saracoğlunu 

. , 
dinlerk~n 

n 

Ekonomi 
Politikamız 

l'aı.aa: SADRI ERTEM 
~ h:ı.\inde bir dilnyanın itin
~o~~ Harbin ateşi kapı
'-l'lınrıdan on?ndedir. Ate~in kapı. 
"epJae • ıtert girmesine ~k 
it :ı,· h1.luıdeki millet ve kuv\'et· 
bi~ or?.u sayesinde mani ola. 
•ıııı.. Dunya cehennemi içlnüe 
......._•dası Ttlrktye bu §ekllde te
~-.,, etti: Fakat dtk1ya harhl yol. 
'-kesti, ikhsadi munı.zcneyi 

bit ':a.~ öyle nımıleketler var ki 
Ja. ~ ekmek, bir altmdan cl:ı
ı~'lt,.._e_tlldir. Öyle yerler \'ar ki 
la., ~ iıtletmek için huğday 

iL Olbür ...n..ı ~+ • .:ı 
4lıQ h . b•U JG•w•.--~ır. 

•e l'il ı:ıın diinya macerası için. 
Ilı llt~ Yenin müteessir olM:ı.ma.· 
... llJıııı lıU.ı değilfli. 1ktısadi me
ıtıı __ &.nıızı harbin sartlarınB ny---.Ya • . 

il' çalıştık. 

lt~~r ~~t bu ~rtlarn fntlhak o 
~ glbj 

0 a_y ?lmuyor. Bilhassa bi
~la.r, ıklım ~nrtlan t,eknik 
lt~t!erıı ~ İyi olmnyıın memle. 
~ •rıp~· bu !ntihk hli~ ül< güçlük-
"lactrğılYor. Ri:r. ikinci hliyük harp 
~~•a:ı biitaınan iktıcıadi meltani:r.. 
;-~ı~. lUn arzularnnrza rağmen 
'-ti~j;'lllı ~lti!de hıı.rp şartlnrma 
4.~ ettiremedik, 

~lcta~ncı~eler de\'rinden ı;:ok 
~· ktı l:ı. 1'1~un oJ.a.bllen yapı. 
'""'ttul l'ö rtlar ıçlnde gUnün :icap. 
~~lele.ti l'e. harbin ortay:ı attıj'.;rı 
.... _ 'lrıııtı. halletmek için tedbir. 
t-~"-lını '. hn tedbirler zamanın, 
rı..:._ · ~ın g~ .. 1 . t • . 
t·~ İdt • onı_s crın esırı al-
,....._ ~~~oğlu biikf1metl in. 
ti toua" mu temin için yeni 
~· )fllltft:llanmayı fıı.ydah bol. 
)i~I Ilı et heyanname!'i;'lde ik
t ·~ "•~lelere tarnnmen rea
~· ~lk gözttyJe bakılmak. 
'ı • eıı ,. :ı.~r m~f'le.rin en kes· 
~i"''-ıte~ t:lrafr da iaşe l5idir. 
._ ~e ~en ~6tii iklim şartlan 
'- 'ltf,!!!tl b:r yılm ferc'!asmd:ı 
~~ an gtt~liiklerl yenm~n: hu
)~~-~tl~ t~dbir!er vatanda,. 
-~lp , thnıt ve:r:ttelc mahl. 

hl ita~ • 
~ .::a-1' içinde !feÇeu bir 
~. l'lep ~ 21:aman için alman l Ylece htilisa edilebi-

'l... ........ lst.1ıı 
"ı .. ~ b;~sali ~'ik (Köylüden 
~). iday fiyatmın artırıl. 

'ıtı"'........ ifa -"-tııllı (J\~if:.n buğday Jı;ftirme 
'tOtr~~ida ~ri'kanrn elinde bir 
a._ l •tolcu \"ardır Bu 
~"et· IJ k" • 
lııl.i •le ille 8 ıl \ asıtası tedariki 
\.ıı~ııcıtır ın.'ek~te getirt•lmes1 
'ır.~'~ taba~eteJ<im hiikôınct bu 

~"'<lır). k ettinneğe rah~-
~lıJ .. ı ........ lstihı· 
d~~l e~ ~ak) tahtllt. (BUyiik 

'1ıı dJI'), e Qsq)ü )faldrrılmış 
tıı 'llretı 
d~ ... tıı~hiııı-·' bctısadi meselelerin 

·• u· .. ,, ol 
lıı{~ ıt l<lılırı '"' la~ mesf'lesln. 01a<'lll<ta/ bu suretle halledil

' De. 
tıc.nıı Sa_ S. 8ü. 6 daı 

Başvekilin 
gazetecilerle 

hasbihali Türkiye yeni bQ.fVekiliyle 
iftihar edebilir 

Şükrü Saracoğlu m-.ıhtelif Adkara, 6 (Rıt.dyo gazete.<Jİ) -
meseleler etrafında _gazete. B&..5l"ekil ŞUkrU Saaçoğlunun dün 

cileri tenvir etti Büyük Mıllct Mecli.sinde okuduğ,, 
Ankara, 6 (Vakıt muhbirinden)- hükumet beyannamesi dünyanın 
Başvekil ŞUkrU Saracoğlu bugün öğ. her tarafinds radyo ve gazetelcr
leden evvel makamında gıı.zetecileri de lende ne~rJyatn seb~p olr.ıuş • 
kabul ederek onlarla, gazetecl!eri ö. tur. Bu neşriyat beyannamenin her 
tedenberJ kendisine hayran bırakmı;ı tarafta umumi bir ta~ uğradı. 
olan bir samimiyetle hasbıhalde bu_ ğını gösteriyor. Her memleket 
tundu. Muhtelif meseleler etrafında rsadyosu, nutkun o memleketi bil. 
gazetecllerl aydınlattı, dlleklerlnt 1 nassa ata.knlandıran .mımlarmdan 
dinledi geni§ bir alAkıı göstermek bahscdcrok memnunıyet beyan e· 
ıcıtu!Jt~lığında bulundu diyor. Bu arada İngiliz radyosu 
---------· ---- bugünkil neşriyatında ezctlınle @öy 

~---------~ le demi!itlr. 
··~ "Ba.,,.~dkı'lin Tiil'k - B\iviik Bri-R uz ve l t ı tanya ittifakına temas ederı ._ 

lcri fngilterede 1!1:1.miml bir lıoşnut-(. t ,. . b . mkla kn~r1anmt!d.rr. Til'rkiye ta
tJ Q l ne ır raflrz kalmak istemeiktedir. Fakat 

bfr tecavüze .ma.'"llZ Jmlmıa, §imdi mektup her 7an1ankfnden daha kuvvetli O· 
lan ordusuyla kar11ı koymakta te-

go••n derdz~ !'eddüt cbniyecektir ... 
Di~r taraftan mihv~r radyola

rr da nutkum Alrn:mya ile do~tluk
tan bahseden kumnlan üzerinde Bir Aımer.ikan hava gene. 

rali Moskovata gitti dunr.uşlarıltr. 

(Devarn1. Sa. !. Sfi. 6 da) 
Moskova, 6 (.A.A.) - Ameri- ------------

kan hava kuvvctlecri şeflerinden Basın e·ırıı·gVı• 
general Folley Bradley, keneli 
bombardıman uçağı ile Moskovn- , ı 
ya gcl~ ve Staline Amerikan mensup arının 
cumhur reisi Ruzvc1tin bir mek-
tubunu tevdi etmi.stir. General maaşlarına zam 
Sovyetlerln §eflcrile görüşmü~· 
tür. (Devamı Sa. 2, Sii. 5 de) Birlik gazete sahipleriyle bu 

Numan Menemencloğlo 

Numan Menemenci 
oğlu mebusluğa 

namzet gösterilecek 
Değerli diplomatın hariciye 

vekili olması muhtemel 
Ankara, 6 (Vakit muhabirin

den) - Hariciye vekaleti umumi 
katibi Numan Rifat Menemencioğ
hmun münhal buluna.n mebusluk
Jardnn birine cfunhudyet halk par· 
tisince namzet gösterilmesi ve me
busluğa seçifüıce HarlClye Vekil
liğ~ne getirilmesi kuvvetli bir ih
U\T)al dahilinde görUIUyor,. _ 

huıuıta mutabık kaldı 

Ankara, 6 (\'akıt muhablrlnden)
Hayat pahalılığı do1ayıslyle devlet 
memurlarının :na&§larma olduğu glbl 
diğer birçok mUesseacler m~nsupla.. 

nnın maaşlarına d& zam yapıldıft 
halde basın mensupları umumiyetle 
zam görmll§ ooğ'lllerdi. Tllrk b:ısın 
birliği bu noktayı göz önUnde tuta. 
ralt gazete aablplerlyle temasa geç. 
mlş ve basm blı'll,ği U:ısına zam ya. 
pılması hususund:ı. mutabık kalm -
ml§tır. Gazete sahipleri bu karardan, 
bugün başvekil gazcteclterl kabul et. 
Uği sırada eaym ŞllkrU Saracoğlunu 
haberdar etmişlerdir. 

Deniz ticaret 
filomuza 

Bir petrol gemisi 
katıldı 

lzmirde bulunan gemiye dün 
bayrağımız çekildi 

lzmir 6 (.A.A.) - üçaya yakın 
bir zamandanberi limanımızda 
bulunmakta olan Panama ban• 
dıralı,. Oil SJıipper" adlı petrol 
sarnıç gemiSi Türk ticaret filo • 
suna kablmıştır. 

Bu sabah vapura merasimle 
Türk bayrağı çekilmiştir. Türk 
kaptanları ve mürettebatı tara• 
fından tesellüm edilen vapurun 
bacasına da Devlet deniz yollan 
arması takılını§br. 

Doğu eeph~lndc son dummu gösterir harita. .. 

Dot• ceplaeslade 

s~vyetler 

ce91upta yeni· 
den gerilediler 

Stalingracl yandan da 
tehdit ediliyor 

Çikoresk 
zaptedildi 

Berlhı, 6 (A.A.) - Alınan or
dulan :ımıumi b.rargihmm tebliği: 

Kafkas topra.klar..nda Çikoresk 
'§imendifer ka~ak noktası zapt.e. 
dilmiş ve §chrin şimal batısm<la 
geniş bir cephe lizerinde şimcndi • 
feır h:ıttma vanlnnştrr. 

Piyade kuvvetlerinin seri ttl • 
menleri oenuba doğru ileri hare • 
ketletine devam etmektedirler. Ha• 
va tahl'ip teşkilleri yUksCk lrti(a
cian veyahut yeri yalarcasrna çok 
alçaktan yaptrklan hUcumlarla 
zırhlı krtalara de-steiklik etmekte 
ve bu kıtalar da Kuban Uzerinde
ki köprii başlarıru genişletmekte • 
cirl~r. Vol"Q§ilovskur. cenubunda 
seri teşkiller, Kt•l:xı.ıı Uzermdeki ı· 
l~ri harCketier.i esnasında Kara • 
deniz ile Hazer denizi arasındaki 
Li:ytik ~imendifer mtinakalıit yolu
nu kesm.işler.iir. 

Salin şimalin:le Alman ve Ro • 
ır.en kıtalan ilerlemektedirler. Bu 
kesimdeki muvaffakı:yetH hnrekete 
Romen kıtaları bil!ba9S3 kayda §8• 
yan bir tarz=:a i~tirak etmtşler<lir. 

( Dcvam1 Sa. f!. Sil . • 5 de} 

Almanyadaki 
Türk gazetecileri 

Dün tayyare ile Kınma 
gittileT 

Y111'dan emaı11t n uaflı lla.troıaaa 

128 JANDARMA TEGMENi iLE 
75 ERBAŞ KATiLDi 

Dahiliye Vekili bir nutuk söyledi 
JandaTma. subay okulu mezunlarına 

diplomaları verileli 
dün törenle 

Ankara, 6 (A.A) - Jandarma ıu. 
bay okulunu bu yıl btUrml§ olan ıu.. 
baylarla gediklilere diploma ve mu. 
kA.faUarmın tevzll mllnaseootiyle bu_ 

gUn Jandarma subay okulunda ~ta 
bUyük millet meclliıi reisi Abdlllha. 
lik Renda ile veklllerlmlzln, parti ge 
nel sekreteri Memduh Şevket Esen. 
dal, parti mUstakiı gurupu reisi Ali 
RAna Tarhan, parU umumi ldaro be.. 
y&U Azaları, mebuslar, genelkurmay 
ve mlllt mlfda.taa vck~leU erkanı, 

,ı&nd&.."'lna umum komutanı, basın n.J 

mesıılllerinlıı hazır bulunduktan bir 
Wren yapilmı§tır. 

Törene 1stlklll marşı lle başlanmı~ 
ve ilk olarak söz alan okul komuta. 
nı yarbay lzzet Akın bu yıl okulun 
subay suufmın 6 ncı ve gedikli kıs. 
mınm ıs ncU devreslnl b!Urerek çı. 

kan 128 subay lle 715 gedikliye dlplo • 
ma verme lçln yapılmakta olan tö • 
rende hazır ~·llund:ıklarından do1ayı 
bUy11klerimlze okut a.dma teşekkür 
ettikten sonra okulun blr tarlhçestnl 
yapmq ve mezun olan s-.:bay ve ge. 
diklUere hltap ederek tahsilde bulun... 
dukları mUddetçe gerek askerl dL 
slpllne ve gerekse okut nizama.tına 

rıayette gösterdikleri dikkatten, del'll 
tere çıılı§mak lçln sar!ettlklerl gay. 
retten dolayı kendilerine teı§eltkUr et 
ml§tlr. 

Okul komutanmm bUyük bir allka 
ile taklp edilen nutkunu takiben bL. 
rtncl olarak okulu blUren teğmen 

HOaeyln l§ık, '•Güvenerek geldik lııa j 
(Devamı Sa. t. Sü j dt} 

Dahlli,)c .o:;·e?ı:-ı -:r. Fikri Tllzer 

Mısır cephesinde 

Kara har.ekatınCia 
durgunluk 

devamediyor 
(Yansı 2 neldel 

AT YARIŞLARI 
Fazla alın gireceiji bu haftaki koju .. 

larda da sürpriz beklenebilir 

Viyana, 6 (A.A.) - Alman hft. 
kfımetiıııin daveti üzerine tetkik 
seyahati yapmakta olan TUrk ga.. 
zcıteciler heyeti bugün Almanya -
dan a.yrılmışla.rdrr. Türk gazete

ciler heyeti husu•i tayyare ile Kı
''mıa hareket etmiştir. Misafirler 
Slva.stopol ve eski muharebe ıre. 
siml«ini gezeceklerdi'!'. Bu baltald, llste1 tabmlaler 4 laca ıaııta1ıa 



Y'AKIT"' _,_ 

Aali •• 
tıbbın rapot una <ıore öğretmen okulları-

par-asız talebe atil kuyumcuya 
alınacak ·ı 

na 

Maaı·if Vekaleti ıartları bir ceza verı emez 
tebliğle ilan ediyor }Raporda, karısını 61dftreu adamın a1'11 

Ankara, 6 (A.A.) - Maarif . il b .. L 
Vciultiğınclen bild.rilıni~tir: 1 mUV8ZID89li!f9 tamam 8 0Zua 

1 _ Bu '\'ll öğretmen okul!erı- ld «. la9ıl1lı 
na oı-ta okuİı:ırdan ikişer, ııst"ıer- O Dıa D as 
u n tlörder ve Ö~"l'etmen okulları- Geçenler-:le Şi~lide, kansını 3z cezai ehliyeti bulunmadığı yazılı. 
nın gündüzli.ı talebesinden beşer <;ocuklıırmdan .kıskanarak bir sa- yor ve "Ancak, kendisinin serbest 
talebe par:ı.:uz yatılı o.arak almn- t-alı vurup öldUıt"n ~n Artinyan bırakılına31 doğru deği:dir. 'redavi 
<.aktır. Muhtelit okullarla liselerin adındaki kuyumcu, mı:lınkemesln _ kin blr akıl ha..~neslne yatını. 
birinci ve ikinci de\Telerinden alı- de deli olduğunu iddin et.nıic. n.d- ı~ası 18.znnd.ır. , denlUyordu. 
nae!Lk ta.lebe'erin birl kız talebe li tıp mlişahedchnne,ine yatını • Leon ArtJnyan rapora klll'!iı bir 
arasmdn.n aynlacaktır. mışt.ı. cliyeceği olmadığını söylemiş ve 

2 - lstekllleıi.n şu şartlan ta- Lecm Artinyanın muhakemesine yine :ığlayarak: 
~ımalan liiznndır. dün ikinci ağrr cezada başlanmı~. - Çoeulcl:.ırmıı artık hiç :mi gör 

a -- 1'1.!rk olmak. tıbbı a.dliaen gclc:ı mUsahc~e ra- ır.:veceğim' diye mlanmıştil'. 
b - Ulu.sal duygusunun sağ- poru okurumı.c;tur. Raporda, Lcon Net:cede mahkeme, vaziyetin 

lamlığı, karakterinin dUzgUnliJğu, Artiny:ınm akli muvazenesinin ta- bil" kere de tıbbı adll meclıisl ta
tc-rbiyesi, mesleğe karşı scvbrisi, mıımile bozuk olduğı•, garip fikri 1 afından tetkikine karar vererek 
iığrctmenlığe kabiliyeti v·: :isti.da- sa bitter etrafında buhrım\ar\a kıv. muhake-mcyi başka bir güne bırak
dı olduğu talebc1ıin kayıtlı bulun- tıındıdı, y~ne böyle bir fikri sabit mı~tır. 
duğu okulun ö~tmenler kurulun. netfocsinde cln:ıyct.i işlediği, ve 
ca tesbit edilntiş olmak, --------------------

c - Yaşı öğretmen okulları ta.-
Uma~inin tesbit ettiği çağ
da bulunınt>..k (birinci sınıf için 15-
19, iıki:ıci .ımuf içln 16-20, UçUncü 

Almanyaya iki mil- Yardan emniyet ve 
. ~ .. .. uayı, lladr oıa 

E:mı fiçin 17-21). 
d - Bedence, ruhça haata, il

letli, aalı:o.t ve kusurlu olmamak, 
e - Orta okullardan pek ıi.yi 

veya iYi der~ede m~zun olmak, 

Yon ktto uzum (Baştara/ı 1 nci ıay/ada) 
narak dönUyorus. GönJUmUzde adale. 

Satılacak Un mukaddes atefi ellmizde ilmine. 
bedi meıalul, Ttlrkiyenln kalbinden 
Anadolunun dört bucatm& yeni bir 
vatan, yeni bir neaU yarat.mağ& gidi. 
yoruz.,, diye b8flad.ılt atqli bir h1 -
tabede memleket hizmetinde iyi ba. 

11arıl&r elde etmek 11Mre vulfe al • 
dıklarından dolayı duyduklan gurur 
ve eevlnce terctlmaD olmUJt.ur, 

Lf8e snuflırma devam edenler 
ile öğretmen okulları meslek aınıf. 
lan gündUzlU talebesinden olan -
lar için pek i)i veya iyi derece ile 
geçmi~ bulunmak, (liselerin ikin
ci ve ü~cü smrflarnıdan öğret
men o'kullanna muadil mnıflanna 
girecekler V'!r:ldikleıi okullarda 
meslek deMkrinden imtihana tabi 
tutuhırlar. 

f - 1941 - 1942 ders yılında 
bü lilnlemeli vcy ~mıfta kalmış ol
mamak, 

3 - Öğretmen oku11anna 'J)lll'a

mz yatYh olarak gf.rmek ıı~tiyea -
loden bu "'artları taşıyanlann 
nam.7..ct seçilmek Uzerc 20 ağuetts 
1942 tarihine kadar talebesi bu -
lunduklarr \•eyn mezun olduklan 
<•kullnnn mUdilrlllklerine müraea. 
ntlan. 

F evkarade kazanç 
vergisinden • 
vazgeçildi 

Hük:Umet bu kararını salı 
günü .parti prupuna 

arz edecek" 
.\nkara, 6 (\'akıt muhabirin. 

den - HUküınet, fevka1ide ka
.zanç vergini.nelen vazgeçildiğinden 
;.:·ııü .. müz ieki salı günü yapılacak 
1'oplo.ntıd:ı, mucip sebepler parti 
gnıpun.ı l.ildirilece-k. bu kararın 
t~svibini i<'tiyecf"ktir. ----·----

Adliye Vekili Kayıeriye 
gidecek 

An'n:ara, 6 (\'akıt mahabirin
dnı) - Adliye Ve'Jtl!.i Hasan Me
nemenc.!oğlu yakında Kayscriye 
giderek orada Jı esası üzcriııı? 
mahkfuniyet milddetler:ni geçiren 
kadm mahkumların faaliyetini ye. 
•inde tetkik edet'ektir. 

---<}--

Kağıt sarfiyabnı ayarlamak 
i,in alınacak tedbirler 

Ankara, 8 (Vakıt muhabirin
den) - KAğıt s:ı.rf'iyatrnı ayarta
mak ~n bundan sonra basılacak 
llita.p, mecmua ve b~rlerin bir 
sisteme bağlanmssı, anca.k kültür 
balnnundan faydalı olanlann ta
bına maarif vek!let.ince müsaade 
edftmS mukan-erdir. Klğıt buh-
111m 8008. erince bu muvakkat ted
hir kaldırılacaktır. 

---0-

HoJanda' da 30 dakikalık 
bir gırev 

S&okbolm, 6 (A.A.) - Rayter: 
Stokholma gelen naberlere göre 

Ameterdamda bir tabrikanmı amelesi 
&rkadaşlarmın .çal13mak üzere lkl o. 
tobUale Almnnyaya gönderilmelerini. 
protesto etmek içln grev yapmışlar. 
dır. 

Maamatlb Almanlar bu ameleleri 
20 dakika lc;lnde tekrar fabrikaya 
sokarak işe ba.§latmr~lardrr. 

'AlAI,,, H,: ..... l'<I<,.,.] 
~ Ticaret serbesttir, ihtik.'.l.r ya_ 

sıik; neteklm evlenmek .S"rb:?"ttlr, 

iz.mir ııa:zetelerine göre 
fiyat 62 lıunq 

İzmir gazetelerin.hı yazdrğın.s 
göre Ticn."et vekaleti drı:arı mem
lc-ket lere iki milyon kiloluk bir 
ı>arti ilzilm gönderilm~i hus\18un
da bir anlaşma hUJriamıştır. Bu 
satI§m .A:hnruılam yapıldığı Anka. 
re.dan hmirdeld b:vı tüccarlara 
bil d Uıilmlştir. 

l'ki milyon :kilo 1Lırfim, mevcut 
tıtokun dörtle birine teka.bUl et
mektedir. Satış f.iyMı hakkında 
ma!Umat yoktur. Fakat biraz yDk
Eekı:e olacağc anlaşıln!1lktad:r, 

Bir habere göre de 62 kuruş. 
tan yapdnrrşt:lr. 

ln..lüearla.r tdansi yeni mahsul 
plyayası açıldığı zarean piyaaa -
dan çıeltirdeksiz kuru Uziim e.la -
cak, Ye bunu en k1311. zamanda te
min edeeeld.!r. tnırlsa.r. bu !iP.ne ie
tihllı.kjın azttığını göz önünde tu
tarak buna göre kunı Udlm muba
yaa edecektir. 

Bu eene inha!!arlar idaresi faz
m IJ8.l'aP stoku meydı.ı.na gelirece
ff.rıden Ya§ üzilm mübnyaatı da faz 
Ja olu&ktır. 

Milis ve Mermeriı'de 

Bir haftadır söndü
rulemiyen yangın 

Büyük zararlara sebep 
olmakta devam ediyor 

Muğla, 6 (.A.A.) - Milas ve 
Mermeris mıntakslarında çık. 
mış olan yangınlardan bir kıs. 
mı söndürlilmüş ise de Miluın 
Kavakdcre ve Mermeris,lin Os
maniye mmtakalanndalci yanğın 
bir haftadan beri demam etmekte 
ve büyUk zararlara sebebiyet 
vermektedir. 

Çörçil 
nereye gitmiş 
Bir habere ııöre Kuibi§el' de 

değil, Mo•hoııada imi§ 

Amst.erıla.m, 6 (A.A.) - İngi
ilz llaberl~r .servisinin bildi.reliği-
ne göre, l.ngiltere büylik elçisi bu
giln Moskovayn v~t:ır. 

Stokholm, 6 (A.A.) - Ofi: 
İsveç gazetelerinin yazdığına 

göre, İngil~ Başvekili Çörçil, 
Kuybi,efe değ'.iıl Moskovaya git
miştir. 

Bu f:ı.ra:riyeyi, İngiliz bUyUk el. 
çi~inm MO!'Jkovaya gitmiş olması 
da tc-:ıft etrncJ...tedir. 

Matbuat umum müdürlüğü. 
nün hariciyeye bağlanması 

dütünülüyor 

Ankara, 6 (Vakıt muhabirin· 
dan> - Matbuat umum mUclür. 
lüğil tetkilit ve va:r.ifeleri yeni i
caplara uygur.ı ohı-....k tanzim edı. 
kek ve müdilr!ük kuvvetli bir ih
timale göre haric'ye vekuletine 
bağla.nacaktrr. 

tahl§Oltk yuak! T k umum müfettitliği 
• VtıcudUmUzUn bası her em.r\JDLI ra ya 

• ltM& ...,_.. ,..._ llılnm.. mz.I Ankara, 8 (\'akıt muhabirin. 
lama, -.11 ' 1114 kulak uınıyor! clnn) - laı;e mU.'lteıısı.rı Şilkril 
A.frıyaa. .... ~ ecz:ı ve anı>ı11rr vU.ı ~ .. t\er'in 'J'M~:yn tuntıml mU. 
cut heyeti tctımalyuinden ~yrılm!f fetti~lijine getirilmesi ml~:ll'l'er-
0.Sller, pkllor haUııe geliyor! dir. • 

AHtqıarla karıılanan bu hitabe • 
deD .on.ra bUyUk mlllet meclLti relsl 
Abdlllhallk Renda, genç •ubayıan • 
mlZlla gedlkWerimize diploma ve aıU 
kUaUa.rnu vermif ve bndilerlnl teb.. 
rlk eyleml§Ur. 
Tö~nl mOte&klp hazır bulunanlar 

bUtede izaz edllmifierdlr. 
DABlLtYE 'f.EK1LtNtN NUTKU 

Ankara, 8 (A.A) - Bu yıl jandar. 
ma ı1Ubay okulunu iDltlren subay ve 
gedlklUere dlplomalannın tevzu mu. 
nasebeıttyle bugUn y&pt1an tiSrende 
daJılliye vekili Fikri '!'üzer &§&ğıdak.1 
nutku aöyieml§tlr: 

''- Saym dafttlUerim, 
lçinde bulunduğumuz bu tedris mu 

e_....ınde tahaWerlni muvaf!aklyet 
le bit.tren jandarma. nb&1!armm ft 
jandarma gedikli erba.şlarmrn dlplo. 
ma dağıtma törenine yUksek buzu • 
runuzıa. ıwen ıeret verdiğinizden 

dolayı gerek beni, gerekse genç me. 
zwılan çok aevlndlrdlnlz. Her birer. 
lerlnlze ayrı ayrı tefekkilrler eder 
n hepinizi aevgt ve aaygı Ue ael.A.m. 

Mısır oepbeılade 

İtalyan tebliii 

Roma, 6 (A.A.) - İtalyan or
dula.rı umu.mi karargihının 800 nu• 
maralı tebliği: 

Mısrr cephesinde İtalyan ve Al• 
man ha.va tetkillerf, düşman ınev• 
zileri\e krtalanna yeri yalarcal'ına 
aeağıden uçmak suretlle taarruz 
et:nişlPr ve hava muharebeleri e~ 
nasında 6 İngiliz w;ağı dUşUrmU~ 
krdil". 
DUşmanm Tobruka ve MaJ"ll6• 

maıtruba karşı ya.pmş olduğu a • 
bıla.r birtakım M"arlara sebebi • 
yet vermi..lftir. Bu akınlar esnu~ 
da bir lngiliı: uçağı tahrip edilmir 
Ur. 

Malta atlası üzerinde yapılen 
hava çarpışmalan eı!m3.9Dlda b~ 
be uçak.lanna r~fakat etmekte ~ 
lan av uçaklan:ıdan mUrekkep bir 
te~l, l.ngilizlerln iki Spitfire u • 
çağını tahrlp etmi.~tir. Alman av 
uçakla.n dn ba.~ıı:a blr düşman uça• 
ğı dli§tlrmlişlerjir. 

İngiliz uta.klan orta Akdenfzde 
bir kafilemize tu.rruz teıtebbüsiln 
de bulunm•ııtia.rwiır. KB.fileye refa • 
kat eden harp gem.ileriuin uçak sa
var ba.1.aryalarmm attıkları mer -
mile-rin iıl&betile bir dU§nlan uçağı 
dUşmUştUr. Kaftle hiçbir hasara 
uğra:rna.mıgtır. Bir uçağımız doğu 
A'.lı:denizdeld vazife*ı.den dönme • 

Vali buwün geliyor 

Ankara, 8 (Vakıt mulıabirln
den) - İstanbul valiel Dr. Lütfi 
Kırdu bu akııam ~kspreslo ı.tan
bula hareket ett.i • 

Dola c eplıeslu de 

Ar.ak So\'Yet filoırıu 

Be"rlin: 5, <A.A.) - D. N. B. 
ajvns·nrn n.~cıi bi!" kaynaktı.11 Jıa· 
Ler aldığına gbre Aw denızinıle, 
mahsur kuln.n blr Rus filosu son 
gUnlerini yaşamııktndır. Bu filo 
kara<!,uı \'e denizden hiç bir yer 
le ırtibatı yoktur. Karakol ıemia.i, 
topçeker, ya .. dr.ncı gemisi olmak, 
Uzere 70 parçadan mlirekkep olan 
bu filo Re.stor dllş'Jncc batıya doğ 
ru celrllmlıt faknt hava kuvvetle
rimizin hUeumile bUyUJr kayıplara 
uJ?ramıştrr. 

MUttefik harır ~emıJerJ Oon 
,ehri dmıdnkl ı:.1ayrnları topla 
m!f, Rosto! limnnı ele geçirllmi§ 
tir. 

Lirean R~ıı hücumbotıan ve t&· 
ııt cnkazile doludur. Bu, Ruı Kn. 
radenfz ffloeunun ufrad1fı alır ka 
yıplan RiSsterir . --r-------

Ruzvelt SfaUne bir 

-

iş bulacağtnı söyl 
yen dolandırıcı 

42 İiradan başka zavalbl..,
eıyalarını da almıt _.., 

Ali adında biriai, evvelk:. ...... : 
Sırkecide Güven otelinde ~ 
ve Hakkı :ıdında iki kiıi ile t~ 
mi§ ve 12.f ara.s!llda bterlel'9e •
clilcrinc devl~t demiryollarınd• 
bulacağım söylemiştir. ,. 
R~ple Hakkı bu teklife ~·__.. 

vinmif ve Aliye bu l,e sarf_:~ 
Uzere 42 l!ra vermişlerdir. ~ 
üzerdıe Ali iki a.rkad&.§I, hcP. 
işe yerlqtirmek Uure ya.ama ; 
ııuş, Haydarpa..,aya götUmılll fi 
gar binasında, 

-· Siz biraz beıkleyin ben I~ 
di tayin emrinizi alayI:?ı ! diycrr 
gitmı., ve bir daha görl\nmdoll' 
tir. J 

Receple Hakkı Hayd'.'lrpP.~ 
Aliyi beklerleıitc<n, aç'lkgöz cıol" 
dırıc:ı bu sefer ere otele gitmiş: 

- Receple Hakkı i~ ~irdil 
Size borçları yokmu,, ba.vuuaı
iEtiyorlar. diyel't'k bavullarını 4' 
a.lıp savuşmu,tur. ti 

Neden 80nra işin fıırkma ~u)' 
mıa, mbrta haberd:ır C'iilerek 
kikat.a başlanmı:stır • 

llılncı cepllede 
IOJ bin top, 85 

bin tayyare 
15 milyon askerin emrİlfl 

uerilecekmiı 
Vili, 8, (A.A,) - Moekova 

bildirildiğine güre, İngiltere, . 
rika ve Rusya bu sene içinde 
ci bir cephe açacaklardll'. Bu 
hede 15 milyon uker, 100 ~il 
85 bin ta.yya.re kullanılacaktır. 
manya bu haberi ciddi telW d 
memektedlr. t1nkU Rwıya Jru~, 
nin U~e ild&inl ileri sUrmU§tUt·' 
merika ve İngiltel'enin 3 • 4 'J 
yon askeri malztmeslle naklet 
si lamndır. Bunun için 60 ~ 
milyon hacminde gemi lizDll; 
Halbuki bu devletlerin Wl 1' 
rıurlan yoktur. 

Saracoğlu hUkQmetini• 
beyannamesi 

(B~ tarafı 1 inci sahi/~ 
Amerika radycian •.ia nu 

I.:uğday temini hu.~ırunı'la 
ktı.ya teşekkUıil mutazammrtl 
smıla.n dolayısiyle memnı:ni~ 
rln1 ifade eden neşriyatta 
muşlardır. 

Berllndf\ intibalar 
Berlin, 6 (A.A,) - Yan 

~ir kaynutan bildiriliyor: 
'l'Urkiye B~şvekili Saraço~ld 

mfmdan söylc:ıen nutuk Be 
Tilrkiyenin bUtlln s:ı.halarda 
lr tnrafsızlık takip evleın~ 

yetinde bulundufunun bir 
ad<foh!nmaktıı.drr. 

Berlin .,.·yası mahfillcrlnf!l 
,;..,,. "' .... nııtuk. bir C'IOk TU~ 
Jet a•bmlan tarafından ayla 
beri söylenmiş olduğu üzere • 
kn!'f!ı olurın olsun Tilrklyerdt' 
ca\·üz fikri be!!lemediğini ve 1' 
giliz iW!akile Alman doeUuk 
tıpı birbirine müsavi yilrO' 
tir kere da.ha belirt.mek~r· 

Sof\•ada tefsirler 
Sof;\·a, 6 ( 4..A.) - TUrkiY' 

\clrili Şükril 83.raçoğlunun d 
nutku Butg:ır mııhfılleritıde 
mükemmel intibalar uyandı 
tır. Bulgal' mahfiJlert Tilr 
tam bir tarafsrzl•k slVBEerirıf 
me etmek kare..."I?ll bQytık bir 
nunivetle heli"tlllektedir. ~ 
srn.zetler nut.kun çok g~ D"" 

lisaSln.I neşre~kte ve eıc 
Türkiye da:lıma d04'..t.!t:~a d<ı" 
la mukabel'! edecektir ~ 
kıılamaktadır. 

Saracoglnuu din!erk" 
I n,,~ fr,.nfı 7 :. , 

Diler gıda m.aselelerfnc1e il 
)-at mekanizması ile, yani t 

(B ·~ tarafı 1 inci sn1ıiletlıd dl hldiııeye ikb!ladl ted 
Amerikan generali ıu beyan kartı knnaeaktır. 

'mektup gönderdi 

atta bulunmuştur. l'ktrsadl rneMleler baklPlldl 
" - Rusyaya yapmakta oldt:· nan ba ~birler !!!'BD1an• 

ğumuz yardımı mürnkUn olduğu na ~re tebdil edilebilicekf;t. 
kadar kuvvetlendirmek maksad!.I Ttlrldye ctimhtıl'fyetin.IJI -
le geldim. Biz Rusyaya göndere •

1 
sel ~leneklerlnden birt _ m~ 

bileceğim.izi gönderiyor, ve daha 'asıtaıu ~inde pa~. 
fazla göndermek istiyoruz. Bi.z maınaktır. Tllrkjye<Je faydafl 
Birleşilc Amerikada harbin rnfr· seyler faydalan giı1Hdttı9 
rak noktasındayız ve mlittefik • detre kullamhr dftlıa tyltL 
lcrirnize, dostlanmıza beşer ku1- 1 

muvaftp balundap zaman 
retinin mUsadesi nisbetinde yar - nin lehine olal'ak «!aba i1İ 
dımda bulunmaya hazırız.. olunur. _..a 

-----~ Ttlrldye!lfıl tnlul&p(!I ~. 
Bulgar nazırları teftit etıUen bana leap •ttirtr. 

seyahatinde 11eı ~ı,ım:ık, fayd:ihyı ba11'1-' 
ı.areket.Jer yapmak bizİIJI 

Sorya, 6 (A.A.) - Bulgar na- ilaV811lrada IJk hedeflmbdi'· 
zırlannın bir çoğu bUyUk Bulgar 8aracoila hükfunetinin 
vi!Ayetlerinde tefth] seyahatleri namesinde bana sal'ahat1e 
yapmak Uıere Sof;vadan qnlmlf- ı yonm. Ve -. realist • 
tardır. tauuıonaı. 
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Kocakarı ilacile 

Alpull~ şeker li$b1 :ti: H ··= rJ =] :ıt J mm~ L qOiUp f abrıkası M v ..,.,.,...;..-,.-.. ,;.,_ .. -...._. .......... --ıı 

~~ı:t~~i~ yıl y edıkuıede bir f 8bf!· I ~Ö~~.a sanayi ı.ıaa!ı~ ~'~•rkos~~' ,..._Uıe_l!. ge~~~~2;ö 
AlpuUusckerftıbrikC1Slkampnn- kanın kazanı patladı· Brrlrgı aybaşında G?çenlerde ben, bnnclan bahset- terenblrldareıılnkendJ~,ırdumu 

Ya haztrlıklarma devam tınekt - k 1 ını~ ,.e bazı haldı sltenılenle bu. dn cıkan kömürü temin cd 
ılir, Fabrikama bu a ne 15 i~de s• 1 "" 1 d uru uyar lurunoştum. So~,ın, gUnlUk e\' ha- mesi, gertekten al;:lın gUç erece 
tal~aya başlayaca: ve pııncnr 1 ır · ame e agır yara an 1 ve yatındaki Y!"rinl kim bilmez? l·n- bir m~l!!dlr. 
l'lıllhsuIUnü bu Yeni bir kararla İstanbul Milll zımıı sufar ıc!nrKI r<wap ,.erdi Denizcilerin decll" lerı"ne bnkılı 
~- n l!ICtle çok iyi oldu- k ld ld ..., h t h d d d ğ Imak b • liU anlaşılmaktlldrr. Bu sene pan. a ırı ıgı as a ane e o·· u·· eanayl birliği a ıtı ta unun !1!ıepmln.c1e heyecanlı, kı;,gm h•r ÜS- ea, fnbriknnrn hömlir aldığ: j k 
cara Yaprla.n zam köylilyll. daha yerine bölge S.'lllllyl birliği kunıl- lede, hndrnııd:m oonrs, yük 
t<llik ı>ancıu- ekmeğe teşvik etmiş. DUn sabah s:ıat 10 sularında. Ye. dmdn bir amele muhtcllf yerle • maktadır. Hususi teşebbUslerle Fııbrllm!lıı makinelerden hirj bo. f".:ılhnalı gUçmU • Sular dalgalı olu 

r. dlkuledekl !abrlknlardan bfrlılnde rinden yaralanmI§tır. Al! bay. vilcude gctirjlen milll sa.nnyı bır- zuJma,. Onu de[...fştinnek lç~n snla. ve bo :vtir.clen i , le.inden çıkılm 
AYnca bu sene UzunköprU _ bir lnfillk hldlsesl olmuş, blr amele gın blr hııldc kaldırıldığı cerrıı.h.. liğı, ss.nayicilere muhtelif zaman- n kcsmlslc•. lht!yat de-poln.r bo. bir h:ıle gclinn'ş. 

~lrne a.rasınd:ıki demiryolu açıl- parcaıanmak sureUle ISlm!lltUr. pa:n hastanesinde faz.la ya,ayaına, Jarda kıymetli hizmetlerde bulun- r:nJmı • llnllım suc;u7. lmhsı hn yil7.- Şnkıı clc&>'fl, fnbrfkn yirmi otu 
ığı için Edirne merkez kazasında Kaza Yedlkulede, bir madsnt eşya mi§, ölmU~tür. muş, şehrlmlzde tam 12 defa yer- dcnmf!ll. İdare, bir makinenin ~- bin fon kômUr i ter. Bu kadar t.o 

kYe~t.irilcn pan<.'arlann da iabri- fabrikasında cereyan etmlıtır. Inll HAdlseye mUddciumumt muavın il mallar p:ız:ırl!U'J sergisini acml§. ıınnstz bozul:ıcnl:rını nereden bile- nu knç \"npur, lraç ~emi tnsıynrak 

b!~a ~li mUmkUıı olacak ve lAk hen Uz anla§ılamıyan blr sebeble Kemal özçobo.n elkoymuıı. tahklka tn'. lkt.Isa
11
t V ~:ti _budikte~~ü- cc~lııı,. ld İst.nnbullulnra ihtiyat t'lıılgalı, ~nrpıntılı lnyıl:trdn nMI 

.u~.lel.ikle fabrika epey pancar olmuş, bir kazno patııyarak Ali a ta tmşıanmışt.Ir. !Un re'ml eşmesını, şım i :ı - u vsıye etsin! Bu d:ır :r.nrnnnda bo~nltrlneldi! 
l!et.iıJtıren bu mmt.akadan yeniden rosuna ilaveten yeni elemanlarla bile, hütl!n litmn gelen ı:ıeyleri ha.. Ren. bu ulnbeti bir ny önce duy 
.8_'!.dalıı.nmağa ba~lamI§ olacak- Fırıncılar zam ,,. .. i tnkviye Bedi11!1.::mbi .muvard[ılt gör- zrrlnmıcılanm<ı, rnnc;tum. Tıınıdı;:rnn bir \'npor "8 
~ ışguzar,, mo Öf Ü· m'Uşttlr. unw.uı aşitll yu umuz- Bu cevabı olmduj;'llm vnkit se. hibi: 

dn tek l1lr .B.'lilayj birliği vaziyetin- \'inm1stfm. Bu kadar t0<lbir1f, 0 • - Terim~ fnbriknsmm kömllri 
·ıstı"yor nu•• n ı·şgu·· zarlıg>J 1 de hizmet gören bu birliğin tec- zai;;'l gören bir idnre zihni:retl ki- dnlııı nhnmatlı . Rövle girlersc fab 

rübelertnden istifade edilerek mi mcrnnun etmez, ld. .• ı~nkat işin rllm dnrac:ık, n uz lmlnt'nğu:! 

1 
memleketin bir ço.k yerlerinde, Iınzin tarafı "U, ıci 0 gtinılenöet:i Dcmic;ti, F:ıket hod o<'n bir !'leh 

Çocuk dütürmek isteyen Ekmeğe 20 para zam teklifi Müsaadesiz Karadenize bilhnssa kesif s:ına:.·i mınhka!arm su 1ot1ıı:., olnnca icl letile hüklim :rin Jın:vah. ~3ğ1ığr ile bu knıtn 
bir kadın öldü tetkik ediliyor çıkarken yakalandı da (Bölge sanatlar birl'ği) kurul- &ürüyor. Sabahleyin tetik dnurunp :rnkmda., n"ili bir isin ihmııl t'dl 

le l::vvelkl gUn Ko.ragllmrükte, Mlll. Fırıncılar, mmta.ka iktısat mil- mas:nı, bir de me!"kezt birlik ih- dn kazım, tencere gil.ı1 kaplan dol- Jere~ni zihnime ığdırıınıadı~ 
OC:akarı llAçlanno. inanmak yllzUo clllrlilğüne mllrncaat ederek ek - Bazı motörlerin milsnade alnın- das ed.flmcsini kararlaştırmı.ştır. <lurmazsnmz, ldrli lmhrsmı1. llldn lı:ln bu lmrn hnbere pek inanma 

~en fecı bir hldlsc cereyan etmiş~ :nck narkma kendi lehlerinde ol- dan Knmdenizd'!ki ecnebi liman- Ge~cnlerd~ An~caraya giden MillJ o tamir hikfıycsile nvundulc. ifa bu- mıc;tmı. 
r kıı.dm,öım~tur. mnk tizcre 20 para zam yapılma- larmn sef~r yapmak isted.ıklcrinl sanayi blı'liği umurnf katibi Hal;t Slin, lın yann biter dl.:rc qabır tc • J\ma dürrt.ii gazetelerde kömUr. 

lt Ölen KaragUmrUkte I\'.arabll§ so. sını istem~lerdir. haber ttl!ın mmt!lka llrn:ın re sli~i Giıleryfu:, icap ed'!n izahatı nla- b!hi celalle. t te bir ayclır, hala föUzlil~n nerğn vurnlıloğunn gö. 
atında H :numarada oturan Eşref Fırmcıların ileri sUrdUkleri se. icap etlen tedbirleri almıştır. Bu kadarlıı.rn vererek şehrimize dön- terlrns muıslulclnrmdan, su yerine :rilrıl'c. f\rlrtUm. ('linkli bizde klit 

ktzI ZeYnep admda 88 ya§laımda bcplerin varit olup olmadığı tet- arada rntisruıdc e.lmadnn Knrade· dönmüştü. Şimdi de birlik reisi nfaylr rslı",dnr, tıknefes soluklar bir ôdet \'ardır. Ynrayı İlk önl'e 
bir kadaıdır. Bir mUddet e•;vel, lcik cdilmektedil'. nize çıkmak isteyen İşgüzar mo dc.ktor Halil Sezerin Ank:ı.rn.ya {ılrıyor. haklar, örtbmı eder sonrs en tch. 
&ebe kaldığı QOcuğunu dU,,UrmeA"l ta. ----o- tfu·ü, ·SUÇ Ustil:ıde ya.kalanmıgtır. davet edilerek bu hususta.ki filtlr. Nllınyct dlln, ncı, korkunç bir Jikeli hnlile ort:ıyn çrknnm:. Al 
!atlamış ve komguların1:ın blr kndı.. Milli oyunlar festivali !erinin sontlması muhtemeldir. ı;;ey daha öğrendik. Sulnr idaresi. lalı \'ere <le su kömiir Mnılc ben 
ıun tavstye ettiği bir ua.cı ıc;m~tlr.. Bir çocuk tramvaydan düşüp I'csmi mahiyetteki 5tınavi birlikle nin fabrikac;mı l~letcrelı: olun kö. ynnılmış olaYlIT1. Amn kupkun1 

Ancak biraz sonra şiddetli bir san. fİ!leri yaralandı rinin ay b.!şından ftıbnren fanliye. ınür nlınmnmı mıs. llcr yıl nlc;nn, terkos muslukları bir hnyU geveze! 
cıya. tutulı:nu§, ve kan zıı.yl etmeğe Bir ço'k okuyucularımızdan al. tc g~melerine ~nlı~ılm:ı.ktaclır. mnyıı; nyhnndn ~·nıulan bn ı~. a- Cevnbmd:ı. b~TI<m snsn,; lcl\lrstna, 
ba~ıayarak baygın bir halde Haaekl clığnnız mektuplarcb., Gazino ve Ş şli - Tünel hs.ttına tşliyen vat- Çırak o'< ulu açılıuor ~u5to<:a gimii:oimiz hıılde hcnUı; ~7.et.c!erden zlya<le mlit~'l tr C'l-
baatıı.nealne kaldınlml§tır. milli piyango gişcrelerinde satıl. ınrın Mehm<'din 161 numaralı İ V lın!}aı"lla..nınmısmı~. Avnıpalardnn, <lnğuno so~ leyen iclnreclcn htmmrt 

Faka makta ole.n (Milli oyunlar festi- tram\'ayı Harbiyeye geldiğı sıra • <li.,-al nc;·.n •·ıll,~lnrden- bu "'ar be1dcm. 
1 t Zeynep fazla kan zayı et • li k f' ı ·) in 1 d k• ti b l 11 ilkokul mezunlarından 25 ' ., ~ ._. 

t glnden hastanede kurtar1ıamıımI§ va onsomnsyon ış etı n ne- ar ıı romor "'a amış u unan zmn:ındn, ~u ıınnbııb:ı gUnUtıde-- HAKKI SUHA GEZGiN 
'te lilnıU;,tur. yi ifode ettiğıııi anlry:.rr.adıklan- yaFıında Osmnn o~lu Ramazan a. 'talebe alınacak 

Vakaya mUdde1umumlllk el koy • nı görmekteyiz. <imt.la bir çocuk, inmek fst<mıiş, a- Ticareti b1hriye filomuza~ ÇS-
n:ıu. Milli oyunlar festivali kor.so- ynğı kayruıı.k trmnvayın altına hşacak elemanlar vetfştirmek üze-=• kadının cesedi morga kaldırıl- " tı:ıı1tır. maıiyon fişleri feıııtfvnlin yapı!Jı. clüş?r.ilştür. re devlet dcnizvolları umum nıU-
'f ğı ~noları;ln izdihama mnnj ol. Çocuk muhtelif yerlerinden kc- dürlüğü tarafından bir çırak mek. 

ayyare ve Zafer bayram. malt için kabııl ed'lmiıı bir tedbir- s:ıerck ağır ve tehlikeli Reltllde tebi ar,ılııcaktır. Bu sene 25 tnle. 
larına hazırlık dir. Her gazinonun nlacağı seyır. yaralo.nmış, baygın blr hnlde Şiş. be alınncakt1r. Çırak namzetlcrl.. 1 

30 ağustO!I tayyare ve zafer ci ndt"dine göre b!ısılan bu fj~Jer, l! çocuk hastanesine kaldırılı:ı1ı§· ııin ya.,«ı 15 ten yukarı olmrynNık 
baYrnını progrnmı::u hnzırla.mak alana vaktiyle bir ~er temin eder. tır. ve nsgnri ilk m,:kt:::p tahsili gör-

~~----ı~~----~-
A hm et Fehimin ölümünün 

iizere önümüzdeki hnfta hava ku- Btt sebepten n:ıi'li oyunlar festiva- --<>--- mllg bulunacaktır. 
l"Utn

1 
:u İstanbul merkezinde bir ko- lini r:ıhat ve intizam içerisiııd:! ta- 82 genç doktor Adanaya 12 inci qıidönümü 

1ll :.yon lmruln<.'nktrr. Komisyon kip etmek istiyenlerin nıuhakkok • tayin edildi 
a:vnı z:ı.."llanda beş eylüle kadar bu fiı.ılerden !}imdi.den tedrırik et. Sıhhat Vf'lkaleti hcs::ı.hına Tıp ta-
deva?tı edecek hava kurumu haf- melerini tavsiye edeıiı; lebe yurdunda i!l..Ş! ediJen ve tıp 
~~ Pl'Ogrammı dn hazırlayacak • 

1 
fak\\ltesini ikmn.1 eden 82 gen~, 

Basma hırsızı Vf".kalet tarafından gönderli.en tir 
l)· --o- Babçeknp:xh Vııkrt hanında göm emirle Ada.na sıtma mticndelesi 

ıl kurultayında üniveni\e lekçilik yapan Sül~yman, dUn A- tef!kilAtma taYin edılmiıılerdir. 
heyeti danaya scvkctmt>k üzere ~ balyn Yeni ~oktl>rlar 10 ağwıtosta yeni 

c 10 ağustosta Ankarada toplıma- bzsmasrnı Bitlls ambanna gotU- vazifelerine haşfa.mak Ozere ş.chri
!~ olan dil kuırultnyına \iniver. rürken yanında <;alışan Vahit ve miz<len nynJncaklar<lır. 
;><: nanıma iştirak etmek Uze-:-e Ropen balyaları nçarak icindcn ----J:ör Cemil Bil.selin başknnllğı bir miktar çalarken yııkalanmı~ - Dıt.vardan düşen çocuk 
t ~nda 25 kişilik bir heyet cıım!ll'- lardJr. Beslkta.şta Ort:ıc'lyır sokafl\mdn 
c:0:~nU Ankaraya hareket ede- ~ o~ur:ın 12 yn mdn fos~ııfn ndmda 

"le, 1 Karaköy köprüsünün tamiri 1-ir ço<.'uk. dıirı bnhee <lm·an u.s . 
c ---0-

a n Ir balık' da Çiçek balosu 
C!ıı Sanyer Gençlik klUbU tarafın· 
b, n ~Canlıb:ı.lr.k Gazinosunda on 
bir~ :aırustos cumartesi gecesi için 

l) lo tertip ed'lml~tir. 
}{() n~etiycler Şirketi Ha}Tiycnin 
ko Ptü, Cnküdnr, Besfktnş, Yeni
le Y l3eykoz ve Emirgan iskeleleri
edi~{.rbal!ıt gazinosundan temin 

r. 

Kara.köy köprü.sUnUn icap eden t!inrle oyn-ırken dl\qmü5, baştndan 
famirntrrun ynpılmMI işi 12,600 ağır surette ynrolanal"a.k Beyoğlu 
lırnyıı. müteadmde verilmiştir. hastanesine kRldırılmıştır. 

14 -

ı!rarnvayda yankesicilik 
'trııın 1'"t<le. tayyare apartımnnla
t~d . 4 nunuırasında oturan ılk Mustafa Şakir ile dost olduktan sonra birkaç; defa, beraber vazife 
"•ır r~~t tr.Ufettişlerlnden Man. ya;:.mak üzere, Şakirin evıne gitmiıti. Şakirin b:mir idpdisinde okuyan bir 
Ccb'. Utı bindiği ~v:ı.ydH. nrka ağobeyi de oidl.'ğu iç;in, onun ~itapların°1 karııtırmak, ve resimli olanları· 
t'.ls~nden 61 lira bulunan para ~nn. na bakmak her ikisinin de hoıuna gidiyordu. Bu sebebin de tesiri ile 
lict 

1
. t:aldrrrnıştrr. Meçlıul ye.nke- mektepten ~vdet zamanırıda ve bilhossa günlerin uzun olduğu mevsimler-

. Şıdcietıe a.ranmakta.dır. de Mustafa bu ziyareti daha sıklaıtırmı_ştı .. 
----o-- Esma kadın, Mustafayı ç;ok iyi karııladı .. O, otuzuna henüz basmış, 

A. lt ,:Altın fiyatı ' ~ bt:Jlık etinde, , 0 ,, ve kahkoha atan bir kadındı .• Yüzünde tebessüm eksik 
"allı rn fıyatıarı yülcnclmekte de. olrı·nzdı.. Ştı•i;in, böyle sınıf birincisi bir arkadaşı olmasından memnun· 
fı~·at "!f.n,•ktedlr. DUn, bir altırur. du. Şakir ile Muıtafa beraber eve gelince, onlara yemiş ç;ıkcırırdı. Sonra 
~SO ku~tu. ke'ldisi de dılti;iri alarak onların ezberlemek için tekrar edip durdukları 
~ ınar.zumeleri, hikcyeler! dinlerdi .. Arada bir göz altından Mustafayı do 

I.....___ 1 •Üzerdi .. Musiafn do bu ıerı ve taze kadına bakmaktan hoılanırdı .• Onun 
25 1 lk' V k için, çok kere göz göze gelırlerdi .. YI 8YV8 1 a il Mustafa bu göz ç;otı~malarındon, üç yıl önce, Saadet ile olduğu gibi, 

............ ____________ ganp, fakat her halde pek hoı duygular duyardı .. Esma kadrn ile ara~o· 

7 Ağustos 918 rında belki yırmi yaı fark vardı. Buna göre Esma, Mustofanın anası yerın· 
y de idi •• fakat Musto{.anın ona ka111 sevgisi de, anaya karıı duyulan sev· 

.\lrnanı eni bir top giden baıka türlü miyd:? Ne türlü olursa olsun, ~urası gerçekti kiı Musto· 
bu~J·· b ar garp cophMlnde gayet • · 't k ı t k b. b be dır :_ lr top istimaline ba~Iamı~lar. fa, bir müddet so!'lra Şakinn evıne gı me arzusunu yanız e ır se e 

• Qu ı dayandırıyordu: Esma kaoını görmek •• Sonraları Mustofanın anası da Es· 
lıeu t • lAlun istimal! yeni bir harp ma kadın ile tar..•tıg· ı irin, orada dostluk gelip gitmeleri de oluyordu .. 

cıkn ediyor. • ... 
Mustafa bu ~orJılıklı ziyaretlerin hiçbirini ihmal etmezdi .. 

.........____..,. ____ ·~' -----• Esma kadın, hiç şüphesiz, Mustofonın kendisine kor$ı duyduğu bu '= Ct.'l\IA Cumarte.l hislMe yaba~ıcı değildi. Mustafayı etrafında pervane gibi döndüren cCi· -:::::ı.. '7 Atustoıı 
=ıw: 
q: 

Recep: 24 -.... 
............... llızır: 9t 
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il 

zil:esinden guruı ve sevinç duyuyordu •• Ve kadın ıefkati midir, kadın oıu· 
zip!iği midir? Mustafayı kerıdi ağına daha sıkı bağlayacak hareketleri de 
co~ iyi biliyor, 'le fırsat di.i;tükçe onları yapmaktan geri kalmıyordu .• 

Meselô "Mustafa senın ne güzel saçların var?. Diyerek pormoklorını 
1 

Mı.ıstafanın saçları arasına sokuyor, ve onları korııtırarak, Mustafoya çak 
haz ve zevk ver'.yordu. Bazen da Mustafa ezberlemeğe çalııtığı manzumeyi 
erlik eksiksiı o'crak belley!nce, elleri ile yanaklarından tutuyor, ve "afe
,;,, Mustafcl., diyerek alr:•nclan ıappadak öpüyordu. Bu ıslak ve kırmızı 
dudCikların t~ması, Mustafarıın bütün vücudünü sarsıyor, ve damarların· 
doıti kanı b::ıs:na yığıyordu •• Mustafa yeniden okumağo b<!~ıyoı. f..o~at 
heyecanından ıoıırıyordu: 

- Mustafa, utandın mı?. 
- Hafır, teyze .. unuttum .. biraz ıoıırdım der ... - .. 
Teyze, bu <lefo slrr.a~ının ifadesinde beliren ciddi/3tİ saklıyamıya· 

rak, parloygrı gözleri lle, Mustcıfcıyo niJon alırdı. Sanki üstüne cıtılacok •• 

Pazar yerlerin;n artınlma. 
sına dair rapor 

Helka ucuz ıneyva ve sebze te
min etmek maksadile .. ehrimiı.de
ki pazar yerıc~<nin miktarlarını 

çoğalt.mnk tlz<'l'e belediyenin tet
k klcr yaptığını yazmı'-ltık. 

Bu işle meşgul olan belediye re. 
is muavini Lfıtfi Aksoy raporunu 
bnı.ırlayara.k do.imi endlmene ver. 
rojştir. Bu roporn göre, hnlkrn 
kesil' bulunduğu semtlerde hafta. 
da iki defa paz.3.r kunılmns1 ic.'lp 
etmC'ktedJr. 

Rapor t:ı.!:vip ed'ldikten sonra 
rnz:ırlann sayısı artınlmağa baıı-
1 r. n ncakt.Jr ı 
ec..: diştmr:ıdn~ t'mf6yp hrdlu up 

U ~TAD l\luhsin Ertub"l'Ultııt l 
kıymetli eşiyle l-irlikte bU

tün bir ~,lı clolclurnn arasız ~-il · 
Jı malıuı ortıısındn yine ftnıat bu· ı 
l:ıralt intizamla tıknnnnkta ol
dul<lan "l'erde \'e Sahne,. mcc. 1 
ınımsının neşriyatını Ankarndıı
cla takibe imkttıı bulabiliyorum. 
Bu değerli mecmuanın ı:en~liği
rrıid. film ve tcrua.c;a dünyasının 
şi"irilmiş dcdikoılulannclıın bns.. 
ka hiç b:r ~~·den bnhsetrniyen 
nsnğılı'k bir tnknn yııbnncı dergi 
lr.rin e&'lrctinden kurtaran hu
"'u iyctini dalma tıı.lcdirle :uımak 
tizımdır. 

"Perde 'e Snhne" nln 8on sayı. 
qınm "Snlme üstattan,, serisin-

Onu sıkıp ısıracak, ve bolkl de sarı saçlarını tutam tutam yolacaktı •. Ohl. 
Kôski yapsaydı .. Mustafa bu nazarlar altında ezilir, büzülür.. Ve onun 
hücl•munu hek;crdi .• fakat bir on .sonra ifade değişir. Gözler sakinleıir, 
sımtının hat'•m ocnişler. Dudaklar çözülür •• Ve birden, etrafı çınlatan 
bir kohkaha \elô:esi sökün ederdi •• Ve Esma kadın dikiiine sarılarak: 

- : 'eden ~c:~ırdın Mustafa! diye sorardı .• 
Mustafa rto artık önüne bakar •• Ve bir cevap vermeden, manzume· 

si'le avdet ed~bilmek için. kitabın yapraklarını karııtırırdı, sonra da sinir· 
!erin: teskin etmek maksodiyle olsa gerek, sanki ezo~rleme gayretine de· 
vanı ediyormu~ gibi bir §eyler mırıldanarak, öne, arkaya sallonmoğa 
başlardı .. 

Mustanın~ hıra kadın ile olan, ve yaıına göre garip sayılabilecek 
bir mahiyet ~csteren bu münasebeti yedi sekiz ay devam etti .. Bu müddet 
zarfında Musıoftt, sanki her hareketini Esma kadının hoşuna gitmek mak· 
sodiyle tanzırr: edordi .• Onun evine gideceği günlerde üstüne b~ına daha 
iyi bakar. El!ı>rlni, tırnakloıını daha temiz tutardı. Derslerine daha fozlo 
ç;cılı}aıak sınıflcıl.ı mevkiini • ki böylece Esma kadına karşı da bir nevi 
prestij temin cde-::eğini dü~ünürdü • iyice kuvvetlendirmek isterdi .• Hiç; §Üp· 
hes,z, Şakir üvey anasına Mustafanın aldığı her aferini, hocalarından 
mazhar oldugu her takdirı cınlatacak ve onda kendisine kar§ı bir hayran· 
lık uyandıracaktı. Böylece Mustafa Esmarıın küçük bir kahramanı olacak. 
tı .• Bu rüya, Mustafa Zeyniye mektebinden ıehadetnamesini alıncaya kcı· 
dor devom etti •• 

• • • 
imtihan zamanları ~elip çatmıştı. MwJafa kôh yalnız, kôh Şakir ile 

beraber, zaten hazır olan derslerini bir daha gözden geçirdi .• Hafızasını 
tazeledi .. Môneviyatını kuvvetlendirmek için de Sünbüllü Dode'ye bir okka 
2eytınyağı arlc.dı.. Geceleri gaz lômbasının şişesi kararıncaya kadar ça
lıJtı •• Anosınll kendisini sabah ezanında kaldırmasını rica etti. Bu suretle 
ardı ardına gird:ği bütün imtihanlarda muvaffak olarak birincilikle ~eha· 
detname almak hc:kkını kazandı,. 

O yıl Zeyniye mek!ebl de, yeni gelen mutasarrıfa görünmek ıçın 
parlak bir mukôfat teV%ii töreni yapmak istiyordu. imtihanlar biter bitmez 
bı:nun için hern hocalar, hem de talebe arcnlnda bir hazırlık baJladı. 
Mektep baştan 01ağı temizlendi. Sınıfların ortasındaki kocaman sofanın 
duvarları yeni~er. badana edildi .. Zengin talebenin evinden sandalyeler, 
kolluklar, ve masa örtüleri getirildi. Mor~ söyliyecek, manzume okuyacak 
kabiliyetli taleı>eler seç; ildi.. Günlerce bunların provaları yapıldı. 

Bu haz:•!ık orasında Mustofaya da baş rol verllmipi.. O da tevzi 
rnülo.ôfat törerıne gcelc<'k davetliler h11%urunda, talebe namına iiir nutuk 
söyliyecektl.. Bu nutuk vakıô ba~muallim tarafından yazılmıştı.. fakat O, 

nutku kcndisirınmiş gibi ezber okuyacaktı •• Mustafa nutku, bazı noktaları· 
nı iyi onlıyamamı$ olmasına rağmen bir günde ezberlemişti •. Hiç şüphesiz 
sırası gelince onu su gibi okuyuverecekti .• Hem de kimlerin huzurunda!. 

Mustafa i~iriyordu ki, mutasarrrfından, topu katibine, miraloyından 
mülôzlmine kadar bütün mülki ve askeri hükümet erkanı bu törene davet 
erl':rnişti.. Burıdan başka belediye reisi baıta olmak üzere Aydrnm eıro· 
fından da bırç;ok zatlar çoğırılmııtı. - . - Devamı var -

c1e, TUrk tiyatro tesckktttlerintn 
ıuın eserlerinden snyıalbileoek 
4hmet Feh:m merhmnnn Nınlan
dığmı göri.iyonız. Hepimlıin ~k 
~·i tanıdığı ~mc lllü trntör ru-
8am Münif Fehimin baba ı olan 
Ahmet Fehim, Uk gentllğime te
ı.adüf eilen yıll:ırdn ık 1111k ka.r§ı· 
l:ıştığım en 5e\'İtn11 tiplerdendi. 
Onu sahneden de ta-nınm. Fnkat 
cnruı. yalcın \'e çelebi hususiyet 
lerile arrunt.zda yaşaynıı bir in· 
-ınn olarak rln.lma dikkati oolbe. 
<]er; aranır bir sima leli. 
Şchıadebn~ınm bir \'llkitler, 1."

tnnbulun ziyneti olmu' o temiz 
ve ılm şıkır kah,·elerlnaen bi
rinde, ensestnc lm!lnr uzanan 
rmtbrı, gl..ılcrini ~ölgeleyen malı. 
muzlu kaşlan, nlt ı'ludağı \lstte. 
kinden belirecek nlilrt:elere son 
bir zaJ'3fct ~c'kll dalın vermek is
tiyonnu'I gibi gUzel bir mUılaha. 
le nrztısuyla uzanmış ~:-mm bir 
kcaarmdn, ma\1 d11m"l11ar salı
vererek homurdayan nargı1~1nin 
'1'ehrihal' marpacn, kUçUk elleri 
nin zeki hareketleri, bUtUn etr:ı
fınclakilerde bir tablo se}'Tedili
yormuş tesirini bmıkırdı. 

Ahmet Fehim, lbrnhim lloylnln 
naklettiği hlitmı.lanndıın birinde 
''l'illi senelik me.,akkııtli tiyatro 
hayatımda, bir ut.ancın ~ilcsini 
doldurmn!c için knlislen:le dola,. 
hm., dlyoT. 

Bu utnncı, mnhcup yaradılmı111 
bir inc;ıı!lm hnsuıı;fyeti olmaktan 
nyndc, tiyntrn~n mcncmp bnlon· 
mnmn bir :ı.ı.m:mld içtimai tW,a'k. 
ldlerc nlc;bct }{> mUckiiJ dunımu o· 
larnk knlml erlersek, nhne sa
natl.iirhğım memleket fçlncJe bir 
kıymet \'e rref rne\'ktine çılmran
lnnn başında, hiç şUphe ~·ok ki 
<\hmet lehim mE>rlmm ızc?ir ••• O 
büyük üst.fulm ölilmi'n'in on il\İf'
ri yılılonUmliniln hlitmısını derin 
bir ıı;n~·gı ile anmnğı hir vazife b1 

lirim. 
HiKMET MUNIR 

T erkos gölü civarında 
mangal lcömürü yapılacak 

Belediye mahrukat ofisi mftdür 
IOğü, Terkos gö:ü civnrındnki man 
dırn vakıf • ormanmdnn 300 ton 
mangal kömiiril istihs:ı.l edebilece
ğini tesbit etmiş ve gereken h'1nr
lıklarn ba::ılamrştır. İstihsal surat.
le yapıl:ıca.ktır. 

---0-

MıRAÇ OECESı 
1ııtanba1 l\lüftillUğünden: 
9 ağustotı 9ı2 pazar gllnft Beceb 

aynun ytrml nltııınıa ? S eH ı 
ğunclan ak,amı (pazarteııl gece 
LeyleJ Mir~ old tu l!An ollnur 



V "AK 1 T 

Pazar günkü at yarışları 
Mevsimin beşinci hafta koşulıın i dir. Snva i!.e Tomlll'Cuğun :nilca

bu paza.r Veliefend de yapılacak de~inden istifade ederek koşuyu 
Bu hafta koşub.rı; C>k'.lyuculan- kaznnmağa ~alış.:ıeağı muhakkak
mızm progrommıızda da görecek- ur. Fakat b 'zce şans Tekçe eküri
leri gibi geçen dört haftadun da- sindedir. Tomurcuk en esaslı ra
ha enteresandır. Bilhassa hiç ka- kipleridir. 
zamna.mış Amp taylaTI, yine hiç Dördüncü ko~: 
kazanmam.I8 İngiliz t:ı.yla.rı ile gil İki ya.<mıd:ı hi<; koşu kar.anma. 
nün ııon '.ko!il].SU ol:ın lıç ve dalıu mış ikili İngiliz taylarına mah
yukan yaşta.ki İngiliz atlan ko- sus, m<.>snfcsi 1000 metre. Prog
§1lSU pek zev'kl:i ve heyecanlı ge- ramda görüldüğli üzel"e 7 tay i~-
çeçeğe benzer. tinık edecektir. 

Gelelim haftanın koşulnrma: Burada şimdiye kadar Uç tane-
Birinci ko§u: sinin koşusunu gördük. İştirak et-
Üç ynşmda İngiliz atlnnna tikleri yanşlnrd:ı beraber koı:1tuk-

mahsus satış koşusu. Mesafesi: lan diğer taylardan 3, 4 s:ınfye 
1400 metre. sonra gelmi~lerdir ki. bunlar da 

Üç at girmektedir. Programda Vido, Rcine ve V:ırad1.n'dir. D1ğer 
göriildüğü gibi burada şansı Ds- rakipleri de aynı dereeede'.i'r. Bu-
vabciroya Yermek lUzımdır. rada favori intihap etmek biraz 

İkinci koşu: kehanet olur. 

üç ve dalın yukarı yaştaki yer
li safkan İngilizlere mahsus, me
s.: fesi 2000 metre. 

Bu koşuya on at gir.ecek. 
Burada. d:ı şı.ınsı katiyctle kimse
ye veremeyiz. Fa.kat en bliyllk 
ı;ans Prens Halim, Ahmet Atman 
ve Fehmi Simsaroğlu ekUricinde

dir. 
Bu haftaki k~ularda mil§terek 

tnhis şu §eki.lde tertip edilmiştir: 
İkili bahi~lcr: 
1, 2 4 5 inci ko,ularda, ~ftc 

bahisl~: '2 - 4, 4 - 5 inci k0-
euJar üzerindedir. 

Cetvel halindeki progrn.munı

zı bugün neş:-ediyo~ız. Fakat 
bugün gazetemizi elde edemiy~n 
okuyu.culıı.rmrız, aynı cetveli pa -
znr günü de gnzetcanizde bulacak
lardır. 

Üç ya§mda Ye ihlç koşu kazan- Beşinci koşu: 
mamış ıS3f knn Arap taylnnna malı _ _: __ ~---------------------
sus, mesafesi 1600 metre olan bu Orta sanat okulu Sivastan ı Evvetki gUn şehrimizde 
koşuya seki:? Arap tayı yaulnıış. E d zelzele oldu ur. dirneye önüyor 

Ac:ı.oo kim kazanslilir? 
Bumda şansı k:ıı.tiyetle hiç birl

uc veremeyiz. Çünkü gfuılük o-

Edirne, (Vnlut) - Geçen sene 
Siva.sa k~dmlmış olan Edirne 
sanatlar mektebi önUmüzdeki ders 
::ene.si OO.smda yeniden kurulacak 
ve tedrisata başlayacakt.Jr. Bı:nun 
ic_;jn maarif vel:li'lctlnden Edirne 
maarif müdürlüğüne icap e<le."\ 
direktifler verilmiştl:r. 

tsta.nbul, 6 (A.A.) - Kandilli ra. 
sathanesinden bildlrllmlşUr: 

DUn aat ııs ı 10 dakika ve 38 aa -
niye geçe burada hafif bir zelzele 
kaydedilmlııtir. Merkez üssU rasat _ 
haneye 150 kilometre mesafede bu. 
lwımaktadrr. 

J Bugünkü radyo 

7 ,30 Program 7 ,32 VUcudümUZU ça_ 
ı~tıralım 7,4.0 ajans 7,55 Senfonik 
parçalar PL 8,20 _ 8,35 Evin saati. 
12,30 Program 12,83 şarkllıı.r 12,4.5 
ajans 13,00 _ 13,30 Karışık makam. 
!ardan şarkrtar. 18,00 Progra.m 18,03 
Fasıl heyeti 18,4.0 Dana mUzlğl. Pi. 
19,00 konuşma 19,15 dana mUziği 
programının ikinci kısmı 19,30 Ha
berler 19,45 KlA.sik Türk müziği 20, 
15 Radyo gazetesi 20,45 §Ch.naZ bu. 
eellk makamından şarlalar 21,00 Zi. 
raat takvimi 21,10 temsil 22,00 Raci. 
yo salon orkestra.ısı 22,30 Haberter 
22,50 kapanış. 

MllU 
Oyanlar 
Festlvall 
U.2'2 Ağustos 

duhuliye yoktur 
Konsumuyon 
nşleri plyango 

g!JelerUe Festival yapıla.cak gulno. 
larda satılmaktadır. Her türlO iza • 
hat Telefon: 23340 
~ 

RAŞ I D RIZA 
fil' A TBOSU Halide Pişkin beraber 

AStt.ZADELER 
Yazan: Bedia Fon Ştatzer 

manla.rmda. aşağı yuican aynı de
receyi yn.pan --iki gelecek hafta 
handikapta koşaaık diğer beş tay 
dan ıcn n.~ğı 4 saniye farkla 1600 
metrelik mesafey1 kateden- bu 
taylar diyebı'lin ad hepsi şanSh-
dır. Falaı.t diğerlerine Jrisbeten ka- Yalnız o'kul yeniden kurulduğu tsTA.NBUL sORSASL''DI Bayramiç C. M. Umumili-
zanç v:ı.ziyet1erl cb!ba müsait olan için 'bu sene birinci smıfa talebe ~ıı Flyatlan ğinden: 
taylar Yaman, Şalüzı, Ceyl~n ve f>lrnaca.k ve diğer smiflar sıra ile llapenı, Fnhif fiyat1.& buğday satmak su_ 
biraz da Bahadrrdrr. gckeek yıllnrda açılawttr. Mck ıs.22 rettle mUll korunma kanununa mu. 

Üçllncll koşu: tep binasında icap eden hazrrlrk - Londra 
1 

Sterlin 
130

.70 halefetten suçlu Bayramlç'ln Ahlatlı 
l lbn .. ı~ ..... ~- Nevyork 100 Dolar Dört ve daha. yıdmn yaştaki A- ara ~:ışuı. 80.70 Burnu kö. Mehmet oğlu 1317 do. Ah.. Cenevre 100 lsviçre ll'r. 

rap atlarına mahsııs ve mesafesi Madrid 100 Pezeta 12.89 met Keyece ba.kkmda asliye ceza 
2600 metre. Stokholm 100 laveç Kr. ıu.16 mahkemesinde yapılan d•ıruıma. so. 

Bu koşuya altı at girmektedir. Univeraite haftası nunda.: 
Burada en mühim mücadele tmna.. • ESHAM VE TAHVtLA'I Suçu aabit görUld\lğünden mllll ko 
il Halrlo Tek ekfi .. • ~ T Her sene .AM.dolunun bir vlll- u çe ~ı ı.ı.e ortr.tr- Kayseri ve elvan elektrik §fr. runma kanununun 32 ve 59/3 ne 
cuk ara.smda geçecC'ktir. Bonı. gc. yetin.de a~ılan üniversite h:ıftagı maddelri gereğince "be§ Ura ağır pa 
~en iki ikoşu"ruildaki muva.ffaki- bu yıl 20 eylfllde El1iztğdn açıla- keti 2S.- ra cezası,, ne tecziyesine ve günlUk 

:~::ts~iz~liğ~·~~i~n~e_::ra~ltm~:en~~~· ~·-vazıy~~-~ett:re-~2_~cak~trr~.:..__ __________ _:~~~~~~~~~~~~~~~ı gazete ile il&.nma dair 30.6.94.2 tarihin 
de verilen hQküm katıleşmJş olmak.. 

At yarışları ı:~~~tARi 
5 l.llCl• HAFTA PROGRAM/ Şehremini suıumanıuıtır nutus me_ 

1 inci im~ (Satş kO§U!111) 
'O( \'e daha yukan ,-..,ta!d safkmı lngim a.t ve kı.'lmkla.ra ımı.Mm tur. tkramlyeıtl: 

fesi: 1400 metre. 

murluğundan aldığım ve Fatih asker 
1tk ~stnce askerlik yoklamalarım 
yıwplldrtJ ayıttı bulunan ntı.tua tez. 

255 liTa, mesa- keremi zayt ettlm. Yenlslnt ı;tkaraca.. 
ğ:ımda.n eek:lstnlıı htıkmU yoktur. 

Topb&ıle LWecller caddesi f nama. 

BESAPLAUJ 
2 tklnclteşrin 

Keşidesine ayrılan 

ikramiyeler: 
ı adet 1000 liralık 

1 " 500 .. 
2,. 250 .. 

H ,. 

10 • 
40 • 

100 
50 
25 
10 

.. 
" .. 

Nafıa Vekaletinden : 

.., - 8 - 191, 

10.9.942 gUnU per§embc saat 15 de Ankarnda Nafia VekAletl btnatl 
içinde Ma.~e mUdUrlüğü odnsında toplanan Malz...!le eksiltme koaıi'
yonunda 45')0 !ngiltz lirur muhammen bcdcıl ı.-e lstanbulda. çıt: tesUn' 
gartile .i takı:n ta§ kırma cihazı ve traktörleri mUtea.hhlt hesabına açıl' 
eksiltme ııe satm almacakur. 

Ekslltm~ şartnamesi "'" teferrUab parasız olarak Malzeme MlldllrlU. 

ğUnden alınabilir. 

Muvakkat teminat eksiltme günUndekt kur üzerinden Tilrk paruuı• 
tahvil edllmlj olara.k 2490 sayılı kanunun 16 mcı maddaes1ne göre ht!~J' 
edfierek verilecektir. 

hteklllerln muvakkat teminat ve şartnamesindeki ves~lk lle b\rUıct• 
muayyen gün ve saatte komisyonda. hazır bulunmalıdır. (:>971 -S04S) 

l LAN 
Ordu hastabakıcı ve hcm&eler okuluna leyli ve meccant talebe al~ 

caktır. lstekl!lerin en gı;:~ 30.8.9t2 gUnUne kadar A.nknrada Cebed ordu 
hastabakıcı okul mUdUrlUğUne, okul kayıt kabul şnrtlnrmı b&.vl vel91kal_. 
rlle blrllkte .ı..liracaatıan. 

Kayıt ve kabul §artııı.rı Ankara Lv. Amirllğl ve İstanbul Lv. Amirli 
satm alma komisyonun-ia görUJUr. (7705) 

1 ~ Atın Sahibi lami Re~ T l 1$~ası Anası -1 ! 1 Aotreollril :::. ~::-rn1a Salt oğla Kema- A Dr. lbrahim Denker 
• . . 'Balıklı Bastaııeel Oah!Uye Mllte.. 

1 
Fnt1h BlrtncJ Sulh Hulmk H!lıdrd' 

llğtnden: ________ .._ ______ ....:..---~---- .., __________ - _______ .. 
, _________ .....,...,,..,~------w::-===:2'----------:::ı-~~--------~.:--~ 

1 
2 
3 

Al er. 
Al~ 
'.Al er. 

Vregaskou 
Esaes: 
0nn1x n 

SiberJan 
Primerol 
Egret 1 

3 8. Knrao31ll eı 1 59 
J Zeki 57, 
J Ze'kl 51 

f !kinci kop 
t)'~ ,..... Te .. ~ ..... a.ınma 11111 saf'Jmn a.rap erkek Ve dişi tay lan. ma.lısoıstm. 

lira, ~esi: 1600 metre. sıklet 56 kilo. 
ikramiyesi 

, . 

.ü-er 

Danı -
Dona .. • 
ıtır• 
.aıer 

KD' .. 

, 
KGheylAlı 

CeylAn 
Famıb 

KtlbeyıM 

Em.tun 
Et.l9ıbın 

BarJnırl 

Hqmet 

Mahstlse ll 
Şeyma 

Sevim 
Meram 
Le,U 

Şadan 

Kl:S~ğlu 
Tavoan 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

t Aytaç 
Zekl 
Baha 
Bayram 
Emin Pa'k 

o. Genç 
N. Temiz.er 
K. OrgiiplU 

1 

156 
·56 
56 
56 
56 
56 
56 

j 54, 

• .... ,. ~tıncU k°'11 
Dert 'fil t!alia Jdbn ~ .. r bil arap •ıct T.e kısraklam mahsus 

2600 metre. 
tar. lımuniyC"'i SOO lira, mesafesi 

1 ~ .. B. Tek9e 
ı t H. Tek99 

3 lıl. lllıdl 

4 A. Ennm 

5 Ş. TçAk 

6 :t. Aytaç 

-
Tmı.a 1 Kır:et 

San. 

1 
• 

Bora • 
Tomurcuk Alat 
Bahtiyar 

\ 
ltir d!ll 

Tarhan Doru at 

• 

K .. 
Alce ylA.n 

d! Gan 
Arımllf 

rtıŞ Ku 

..1 r 4 üncü kojll 

SUbeyhi 
Frndık 

Bulut 
Sus.de 
CUlta 
Mebruke 

5 
5 
6 
6 

13 
4 1 

ı. ~tçı 

Davut 

Bayram 
Zeki 
İ, A) uı.ı; 

\ 58 
! ~ 
1 58 
\ 55.~ 
155 

lki )"ll§!nda ve hJ~ lio,u kazanma mş yerli caf'kan İngiliz erkek ve diti tayt&ra mah!JUS, mnsaresl: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

- F. Atlı 
M. Turgut 
B. Karaosma 
8. Karnoımıa 
A. Aynag~ 
A. Atman 
I. Aytaç 

Varadln 
Ytıdırnn 

Reln 
Vldo 
Pınar 

Haspa 
Nilüfer 

1000 metre, ikrmriiyesi: SOO lira. 

Doru er 
Doru er 
Doru dl§! 
Al di§l 

Koyu doru'' 
Koyu kır dişi 
Doru diş! 

Legal:!er 
Claud Cap 
Legal:!er 
Gossart • 
Ooup de Ro. 
Manna 1 
Vinalot 

Sprtııgboard 

lı!Avzika 

Ractoca 
Slberlan 
Ltthl& 
San talin 
Montende.zl 

2 
2 
2 
'l 
2 
2 
2 

F. Allı 
Baha 
B. KaraosmP 
S. Karaosma 
A. Aynagöz 
A. Atman 
t. Aytaç 

56 
56 
54,5 
j4,5 
54. 
54, 
54, 

5 inci kor 
tl't ve daha 7.1lkan yaştnki yerli eaf'kan İngiliz at ~... K1Sraklara mat.sustur. hmımtyesl: 470 lira,~ 

r"'.':'::'.''r-":"""""'."":~--~i""--:'.""---~i'"""'m--es_a_f_e_~_ı:_20_0_0 __ m_e_t_r_e. ____ ~ .... ----------~----------ı---~t 
-
2
] -ı A. Atman ' Ar Özdemlr Al at Onnl.x n La Bordonler 1 A. Atma.n 

Çonca Al dl!Jf Onnix n Mistlnguette 7 1 
3 P. Halim Romans Al di!Jf Allnarf Herçeknör 5 P. Hal;m 
4 F. Atır Umncr Al er Bar Le Duc Akm 

4
7 1 F. Atıı 

5 P. Halim Hıımahatun Doru di§l Allnari Lady Ta.g 
4 

, P. Hallm 
6 .A. Aynag~ Şenkn: Yağ'ız dişi Carıit Lilhla 

4 
• A. Aynagöz 

7 K. Yıktımaz YeU~ Doru dJşl Prestısslmo Vinter Hint K. y k 1 a 
8 F. Simsaroğlu Buket Doru dl~I Sea Serpent Ohlnes Glrl 3 Ba~~ m z 
9 F. Slmsnroğlu Demet Krr dişi All§ah ~ YOG'ODla l 
10 1 S. T-emel Çob:ınktzı Al dişi Canon Lav Vale of Clyvd 3 

___________________________ :......;..~~ 
s. Temel 

1 62 
R0,5 
()O, 

60 .::s, 
58, 
53, 
53. 

1 5 ~. 
5~.E 

Devlet den.l.zyoUa.rından 135 numa. bassıııL Der g1lo eaat 15 ten sonra 
ralI cüzda.nla. almakta olduğum teka Beyoğlo - Ap('81Dll, Sakır.ıığac.ı 

Hasnn t.nrııfında.n Tn.r:ıbyn Frf'ıllıı 
m:ıhu ııe 1 Ahu Çelebi solt I• 1 nu • 
m:ırııda otnra.n Aoa.;w karısı Sa,-f 
.,.o oğlu \'a il ve Vnngel oğlu soıiri 
al:.-yhlnc ııçıl:ın iuılel ııoyu davasınd' 

tlt maquna ait tatbik mUhllrUmU , caddesi Çöplükçeome eokak No. ıs 
kaybettim. Yenisini yaptırdığımdan Tele!on: 4.2468 

zuhurunda eskisinin hllkmU yoktur.' 

Süleyman 8Qdl Gökakça 
(40727) 

••• 
1938 yrtı 118 ncı ilk okuldan aldığım 

§ehadetn&meml kaybettim. Yenisini 
alacağmı~an eski.sinin hükmü kalma. 
dJtt nan olunur. 

Kızılay menfaatine kır 
balosu 

Kızrlay cemiyeti Kadıköy kaza 

,ubo merkezimiz tarafından ağ'ıısto. 

sun 8 ncl cumartesi glinU altşs.mı 

Fenerbahçe Del.,.ü gazinosunda Ne,·-

mildclıın nleyhlerln lltt\"'lletg~htııtf 
m~hul kıılmnsı ı;ebeblyfo bir a.y nıUd 
<Jelle ll!lnen t ebllj:;'"llt icrnsma luu·ş' 
verllmı, ve muhakeme 9.9.9l2 pSf 

10 a tnllk edllml:ı oldu~ndvı nıe"' 
kClr f:"linıle mabkcmt"ye gelmclıırl ve
ya \'ekil gllndl'rmelt"rl 11!\n ol•ın•1r. 

(40717) 

66 Det ilkokul mezuolanndan ~92 zat Akay tarafından konser, tali too. 
numaralı Vefa Kovacılar caddesi rübclerl ve muhtelif numaralardan 

9% numarada. mnklm Turgut Baykot 
( 40726) mürekkep bir kır balosu tertip cdll-

SAHİHi : AS/Al US 

Basıldııtı yer : \'AKT1 \'ATJ\a. a.SI 

Umumi Neşriyatı idare erlen 

R~llk Ahmet '>~cuıpfl • • • 
:A.kcaabat Ilmanma batlı 137 rU . 

ırum tonluk Bademli AslJ\D motör11. 
mtln 9.7..942 tarih ve 2542 sayılı mu_ 
ayene ve mesaha ş&h&detnameslnl 

kaybettim. Yeıılslnl alaca.ğtmda.n es. 
kisinin bUkmU olmadığını llb ede. 
rim. 

BademU Allan motörll kaptanı 

Ömer Kara. (f07SO) 

• • • 
2282 numanll gUmrUk ihracat be. 

yannameırinl zayi ettım. Yenisin! ala_ 
cağımdan eskisinin bükmU yoktur. 

Dlınttri Y. K011dopulos ve Polopu. ) 
dae S. Pollhronldt!I. (40716) 

•• lF 

938 8enesl İstanbul bl:Slge sana.t o. 
kulundan aldtğır:ı diplomamı zayi et. 
tığimden yenisini alacağım, eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Yenlköy Demir Tulumba sokak 
No. 8 HUsnU Yüksel ( 40720) 

* •• 
Koca Mustafapaşa nU!us memur'lu 

ğundan al-Oı~m nüfus clizdanımı ve 
askerlik tezkeremi kaybettim. Yeni. 
sini çıkaraca.ğımdan eskisinin hUk • 
ma yoktur. 

Bakırköy Osmaniye Akım r.addesl 
IS nnmarada Sl 1 doğumlu Ethem 

oğlo Mustafa. Sevlntl (4072S) 

•• * 
31/375!18 sayılı ikamet tezkeremi 

4.8.042 tarihinde Beyotlu yerli mal. 
lar tevztatmda ltn.ybettJm. Yeni nu_ 
fus hllviyet cllzdam alacağımdan 

mlJUr. 

~ ............ m•smliilll .. llllll:BBllmEHISl*!lllMllilL&EZ .... ,..llill .. 1111111~ 

Tilrii'lye C~m ~urEyeti 

ZiRAA T BANKASI 
~uruı111 tarlhJ: 1888. - Scrmaye.'11: 100.000.000 ltlrk Uram 

Şube ve ajan!'! adedi: 265, 
Zira! vo tıcart her nevi banka muameleleri.. 

Para bJrlkUı enlere 28,000 Ura ikramiye veriyor, 

Zlraa> Bankasında kumbarab ve thbnrsız tasarruf be.sapıarındll 
en az 50 •tra.sı bulunar:Jare senede 4 defa çeldlcceit kur'a ile aşağıdaıc 
p:Ana göre ikramiye dağltılacnlttır . 

1 adet 1,000 liralık 4,000 llrıı 

' .. 500 • %,000 • 
' .. !30 .. 1,000 .. 

40 ,. JOO ,. 4.000 ,. 

100 adet 50 llrnlılt 5.000 U,. 
120 .. 

JOO • 
10 .. .. 

4.800 • 

S.%00 • 

ikili bahisler: ı, 21 4,5 inci 
'Çifte bahisler : 2·4, 4.5 inci 

kn'l:ularda. 
• mezkQr tezkerenin hl\kmll kalmadı 

DtKKAT: Heaapıaımdakl paralar bir ıene lçlııdc 50 liradan a,Si 
'!Uşmiyenlert- lkramlye ;:ktığı takdirde % 20 ııı.zıaslle verUecekUr. 

Kur'alar aeneae 4 defa, 11 M·art, 11 Haz r an 11 Ey!QL 

r oşalar :·zerindedir 
ğını \'' Iııtımnt edenlerin kanunt ta. 
klbata maruz kalacn1<ııınnı llAn edr. ~-1 rım. • Behram Malôlla ı 

11 Bırlnclk!l:ıuncta çe!tllecektir 
f T Mi j5"ffi'W:S~"SıJit~ 


