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.ayımz. 

As.keri ceza kanu- DOGUDA HAREKAT SAHASI VE lENGiNLiKLERi 
nuna ek kanun 

Rüşvet,· · hırsızı ık gibi suçlar için 
ıdam cezası da verilebilecek 

deıı~ra 8, (Vakit muhabirin• 
?ilin - Aalteri ceza kanununa ek 
~ ~ guetedc neşre • 
lir~ llle?iyet nı.ev.kiine gi~· 

•1 &nunun met.ni şudur: 
~'"'.""" A. Fevlfalade halin, sefer
lkıllQd 111• Veya harp halinin de..,·anıı 
~lince a&k~rl bir hizm<>t ya -
"t)a tnllli müdafaa va.sıtalannıı 
Cleıı ~ ihtiyaçlara taaIHik e 
~ Ut, irnAI, i?:ı(la, alım 93• 

ıı.,IZa. t.e.Hnı, tesellüm, nakli, mu 
~ lll Veya tevzi, yahut celp sevk 
lhtıJta tıa.yene gibi f~lerde zimmet, 
hlr ' Ü1ikAp, rllşvct veya hrrsız
oıı' ~?'nıds.n birini iJleycnler, 
tfıt h& n qafr olm:ı.mak ilzere 
Jlllı Pis ve~ mtlebıbet ağır ha• 
d~ ~~ birlikte beşytb; lira· 
~ •hft ohnam3.k 1.lz.ere nğır p?• 
~~lle ce2alandtnlrrlar. Şu 
~·'Para cezası hiçbir halde 

l eknik isliklllinin 
esasları 

"azan: SADRI ERTEM 

~ ~Yede Wuıik öğretlm dava· 
, ... ~ ':"r illin, bir kttlttir tla• "• ·=J'· l'ilrkiy~in Mikbili '-. bet davallldır. Temeli at._ 
~ -.ıaı mektebi, her mü· 
~·ı... h lllt-ktebi, her pollteknik, ._ 
llı· . er liboratuvar Tllrk istik• 

llluı bir ' '-t.Qı kalesidir. Teknik tedrl· 
~ 'ftb.ldye için bir miniyı ı
~ e::-1 lebepaiz değildir. Bu 
~ ZAıııretin, tarihi hldise. 
ı.. ~trtı. bir olaydır. Bu ola· 
~anlamak için Türk 
~ 90ll aımlan1lemauır mu 
~ lıaribi ota~lan arasındaki 
~~ llltlcadeleleri, vikıalan 

... llunıc1ır. 
ıie ~~an sinema sttrati Re 
'eQı; 1'8hunda Be)'fttmeğe mnk. 
~ elanıa.r, Türk milletiııln hem 
--~ . Olınak, hem mtiata~il ol· 
~ t..':: •insi mik1Ali .V'!'nm. 
'"1 k istikliline sahip olmak 
t. ~da bulunduğcml\ anlamak. 

11 Manezler. 
~~ lstlldlli , bagünkö 
~~ l&rtlannm, millet olma, 
~ tlsadı kumwıın esasla· 
ltı~ biridir. tWrt teknik istik• 
~ :~ ekonominin motörildtir. 
't it. ısacı bttnyest ancak ms.kf. 
4~r. Kendisini tamamlar. 
._..._,,_ lllaldnele,me devrinden 
~ ha görtl,U ima bir sa• 
~ ııcı.r. cltlnyayı, eskiden oldu-
' • daha sert hatlarla iki gu. 
~l~ı.r. 
"-~.~tlsteldl devleU 

._. -u, o kadar kat1 o b· 
~ ~ ki, Dlıirl politik is
~ ...... kabaı etmn, ona dam. 
~ tereddtldtt yoktur. S hun madde ''e yalnız 

'•~ti, kalr.:all isteyen 
'e it.; tJalıi makine teknill · 
~h ..:1 traJunuıar. Böyle ol
""'ht-=:d_e bizim son y1z senelik 
'i, ~ teknik istiklll bir 
~ ,..._ m olanam&m11tır .Bunun 
~-:-r tarattan p.rk memle. 
~ ~ IDitabet Dim sihniyetin· 
~,, "'• lllanlsile sennaye te· 
~ bQ. l'lden mahrum bulunnıa111 ı. 
~~ da yıkıbn eski el 
' irap Yerini yaballıllt pazar· 
·'-~ a~•thr. 
~ ~•~asi menfaatleri, ik 
~· ecu~l'e~izHlik zaaflar da i

ı..._ ee, manzara kendiliğin · 
~ lhn ed!or. 
~ hl Ye 1"ı tartlar kinde tanzı"' 
~~ .. ~~."e ikinci meşrfıtı. 
~ "'• btı ı ya.,adı. tııtıkıaı 
.... ~ bir 1'lk harbin politlkaın 
... cı.._ Pllttonn UR'l'fncJe yn· 

iıct.~"1t1lJ. .. 
~~ • tİkllll, slyMI lstikW, 
11 ~ ~~~ll ile tamamlanır. ts
iı:altıı• llıol il.. gayesi Türk vata. 

ı. .._ flttt Japmamaktı. Bunun 
~dlıuoda, tal'pl1fı, sulh 
..... !'11 ite, de iktfoıadi is • 
~ t._. ~ irin tedbirler aJ. 
-~~ Baatltl bu tedbirler 

-.L.. 'i . ct;~n :oloni olmak istemedik, 
lq.1'1111~leti harp meydanların

( n.._ St\th seneterinıle de 
~amı &.. L Sü._ f d..f.J' 

temin olunan menfaatlıı iki miı • 
linden az: olamaz. 

B. - Vahim h:ıllerde, ölüm 
cezam hllk:molunur. 

c. - Bu roaddede r'zıh 8U!:" 

Jal'dmı husule gelen veya hu9'Ulü 
kasdolunan zarar hafif ise. A. fiil:• 
rasma göı-e htjkmedilmesi lazım • 
gelen muvakkat ağır baP:s ve pa· 
ra OC:Z35I yanya. pek az ise ilc;te 
l;ire indirilir. 

Madde 2 - Fevkalide halin, 
seferbediğin veya harp halinin, 
devamı müddetince milli müdafaa 
vasıtalarına veya ukerl llıtiyaq • 
lara tıı.:ılluk eden i~le'l'de husu.si 
kanunlara göre, kendilerine tevdi 
edilen vazifeleri yaparken bu ka· 
nunda yazılı 5UÇlan !~ltyen aakeri 
olmayan §'l!;!Jsa.r hakkmda da umu · 
mı mahkemelerce birinci maddede 
yazılı ccza1ar tatbik olunur. 

e ~lNl/ILEtl .. ı . -~Olil_... "PETROL •oıwsı1 . 

Hind kongıreıi icra 
komitesinde 

" Hindistanı 
bırakınız ,, 

kararı kabul 
edildi 

ilk sivil itaatsalılı: HinJ 
ıazeteleri lcapanıyor l 

Karar 
Nebnı'ya ıöre 

T ehdil mahiyetinde 
değil 

Bombay: 8, (A.A.) - Hind 
birliği kıoDgresiım icra koıniteai, 
"Hindista.nı bmılunts,, ismi ven• 
len takriri kahir Nr ~yetle 
tasvip ve .kabul etmiştir. Kongre 
ttyelıerinden yalmz 13 tı muhali!, 
rey vermi!J~i.r. 

Karar suretm.in kıılıulUnden aon
ra 9ISz &lan Gımdl, 19lSYJe deJDio. 
tir: 

.._. Karar verdiğimiz harekıete 
bapamedan evvel saferi g&rmele 
c;:abıpcağız.,, 

f T>e··nmt Sa !. sa. 6 ila > 

Yarmki V AlllT' da 

Dilimizin 
fOtDhatı 

Yazan: 
F ard Ahmet Aykaç 

Jl'azd Abmet Ayka§ 

• /.İMAN 
T 14AV4 iisso :_ 
.-.,; (/}ENİZ ii.s-rü 

·~Filia~• 
.es Pt1m1.1Jı 

>ıı/- K11ı11,o"k 

!•~"'""~ 
~~~ 

Pasifik cephesinde 

Amerikahlar 
Kaybettikleri ac:lelara kal'fl 

Taarruza 
geçtiler 

Hareketıizlilı Avuıturalyti • 
da ıiddetle tenkit edilmeğe 

IHıflannuttı 

Vqıingtoıı: 8. (A.A.) - ~ 
men bildirildiğjne göre, AmeribD 
kuvvetleri ayni zamaııck Salamon 
adalarile Japon ifpli altında bu
Junan Aluet takmı edalarından, 
R.i&ba aduma taarruz etmişlerdir. 

Londl"a, (A.A.) - Bu abahJd, 
gaz~leıde, Avustu:ralya.dalq en· 
di~lerde:n de bah3edilınektedir. 
Avustura!ya hala ve basınt Ja• 
ponla.rm yeni ınn....:run cenup sa
hilinde Gona ve Runa'da yeni nok· 
talar ele gıeçird'lkleıi bir . sırada 
mUtteftltleıin cenl.11> batı Pasifikte 
haoreket-. lmlm13 olmalarının sebe 
bini aon:nakt.ad!r. 

Halktaki umumi kanut. tav-
• goeçmeği mOmktln krlacak as · 
bre ve mnlzemeye m!lik oldıığu 
takdirdedl.r ki, General Mac Ar· 
tlnırun mildafaa ile iktifa etmeye
cefi me*eıılndedlr. 

Mım ce11beılada 

Harekat 
gene durgun 

lngiliz gazeteleri ytlZif.yor: 

Zaman, Rommelin 
lehine çahşıyor 
Kahire: 8. (A.A.) - Bugünkil 

camrt.eai güıDıil neFCdllen mütte · 
rek İngiliz orta ıartt tebliği: 

6-1 Ağustoe geceai keşü kol• 
lanmız bUtün cephede faaliyet göB 
t~. Şimt.1 ve merkez kc
sün~rinde topçumuz dUşman mev · 
'liJerini bombardıman etmi!Jtir • 

Merkez kesiminde t.opçu dUellc
Jan dlln de devam etmlttir. 

Muharebe bölgesi f\zerinde hava 
faaliyeti artmış ve bir hava mu • 
harebesin~ avC&.nmız bir m~er 

(Devamt Sa . !. Sü. -' de) 

r>&MİRYQLl.J 

h ld h 
.. ı _no_I• __ _ 

I stan u a ugun Mayko~ petrol 
mebus seçimi var merkezi 
K.el'hum Doktor Refik Saydam' 

dan açılan !staııhul mebwılujuna 
yeni mel:ımun .s--Giml buglln yapı · 
Iacaktır. 

Parti mmmedl o1a.rak ~uma~ 

Menemenci oğhı gasterılm,iftir. 
~ Üniver.!ite konferana-. 

lonmada J'IP'M'*, re~ toV 
Jıanmamıa 98IMh aaat 9 da batla· 
nacak, eeçime aat 12 de aon ~ 
rilecektir. 

ikinci cephe 
hazırltkları 

Müttefiklere söre 

Almanyayı 
endişeye dUşUrdU 

Mar~al Görinı'ia 
reisliğinde Ortqarkta 

Berlinde bir Amerikan 
toplantı yapıldı tayyarelerinin 
Lond.ra, 8. (A.A.) - Gazeteler • • 

Moıskova konferan.mım neticesini • faahyetı 
de merakla bekliyorlar. Bu topıo 
J&ntmın ebemnıi.yetini gösteren bir AL,ı • ,ı b. ·L-· Laf• 

• "" emzcı e ır mı'"'er 11 ı. hadise de Berllnde harp kabinesı• 
nin M.a.reoal Goeri.ng"in reisliği al· j ini bombardıman ecliltli 
tında derhal bir ~oplantl yapım* Bombe~: s, (A..A..) _ Birıe.;k 
Mmımunu hlesetıniş olmasıdır. Bcr Amer.ik ha kuvvetleri umumi 
Hndeki ic;tt:naa mUhim pbsiyetler k~ ~yor: 
iltirA.k etmigtir. IAberator .A!nerikan bomba ~ 

Bern: 8. (A.A) - on bu hafta çaldanorta 1J1Lrkta yapbklan bı"r 
Ma.reşıal Goering'in riyasetinde Bet- hanklt esna!mda Akdenizde 
linde toplanan Almanya mlldaf~ ~~00 tonilA.toluk bir düşman ta · 
sı nanrlar meclisi, işgal altmdalci ı rt. emi6i batırnm;lardır 3 taşıt gc 
topra.kla.r mesclesile ~oııl olmut 1 ~iJıe s muhript;n ib~et olarak 

Alman ilerleyi!İ ile 

Tehlikeye 
girdi 

Lonclra gasetelerine fÖN 

Almanlar günde 
17,5 kilometre 

ilerliyorlar 
Stakbolm, 8 (A.A) - 11&-.: Te. 

lemıaadlal hu.auııı muh&blrlnden: 
Beklenmlyen bir vaziyet haml el. 

madıtı takdirde Kaikop petrol mer. 
kezi Alman kuvveu.ert taratmdaa if.. 
gal d!ecetur. 

ALMAN T&BLtGt 

Bertin, 8 lA.AJ - Alman orduları 
baıkumandanlıOmın tebliğlı 

Kafkasya bölgesinde düıınan dur 
madan lcovaalnmaktadır. Krasnoda • 
rın 30 kilometre ıimal ve ıimal doğu' 
svnda Alman lcıtalan düınıanın bir 
tank mevziini yarmıJtır. Serf te,tftte • 
rlmiz, laba nehrine varmııhr. Arma • 

(Devamı Sa. !, Sii. 5 de) 

Bq1ln Vellelendl'de ;,apdwwlr 
•t Jantlannm maat&u.m -... 
ballndeld ~ oka)'utıalan. 

uma blr kolaylık olmak lota dlr. 
dltnott aayfaamcla tekrar llfl9redl
yonız. tur BMler Na.obrilıt.en gazetesine Akdelıizde yol alan blı' ~an ım: 1 ,. ı· 

1 
_, ___ tedbir- (DetJtJmt Sa. f . S11 fı dn ._ ___________ , 

gu~, mec 13 evve ce ~ 
lerin tesir derecderini incelemif 
ve yeni ihtiyaçları gözönünde tut. 
muştur Milnak~ edilen mesele -
lıer a"a.stnda billıa!Ea l~ altın• 
eaki topraklar ahal!ıti karşımıda, 
harp ekonoır.isi işlerl ve kezl iltlıı 
Ci oephe kuru lnwn meoeelesinin bu 
memleketlerde meydana getirdiği 
&kl&eır komı"11muştur • 

(Deoomt Sa. !. Sil. 4 de> 

V AKIT gazetesinde: 
SAYIN MEBUS EMEKLi ORGENERAL 

lzzeddla Çalışlar•m yazılan 
ıo Atat• sayısını almalı nnatma,ıaız ı 

Emlnlntl llalkeYI taratmcıa. tertip edllm mllll opmlar festi~ 
memleket 9)'11Jllanar eyaayacak e~erta llemm llemen _,.. pl-

1 mitlerdir. Bealmcle, tstanbal aokaklııl:"lllda maballl ktyafetleri,yle dolaftdt.. 
~ llzerlertne alAka ve dikkat Otık.:!a bu ~~ bir prup gih1MDyor 



~ Yazan: Saf der t.1 eiih 

\'il 

~ .. 
\ii~l bir cdo. taşıyan ''l'~ ku 
ı" ıslmll hikaye mcvzuunun çok 

h ne olması dolnyısile t.nınumcn 

ı ıva.ffn kolmuş snyıtamaı. 

fek .:Stikam.et ta.kip eden v.ık<t
ı ın tertibi C<kslktir, B~lııngtçta 
1 addinden fazlıı uzaynn hfLd1scye 

zırl:mışla, n~ticenin pet çabuk 
ı:;clip geç.vtnnesl bu t'kslkll~ his 
~inin scbcp1';rdir. 

Mevzu gnyet basil, ifntle btr 
zetc hıka~ • derecesini nşmn -

ı DJ..."1adır. 1ı: Anadolu hanlan:":dan 
birinin pisliğinde nasıl uyuyacağı. 
nı dUşilnen ~.tus. tesııdUfUn yar. 
duru ile eski bir mektep arkadaşı
na rcetlar. Blll'nya kadar olıuı kt
r m çok fazln uzntw:uııur. 
Ynzı içtimai bir cephe aratme

nıcktedirı Bln~nnleyh b~lıba§ı. 
ı:n bir mevzu ol3.bilecck kabiliyet
te bulunan "Anadolu hanlarının 
pi'31iği., ne dair olan eski dertler
den bu ~tk sahifelerde bahset
meye !Uzum yoktur. 

Ca.nlı ve hareki bir Mdisc ıle 
bu eski aıık.ı.daşa. t.eudUf etmek 
mUmkUnken bu fazla maıo.matn 
gir~mck ynzının es:ıs yUzUnc baş
ka btr sfuı, bnş•ca bir eekil veri
yor, 'Muhtırrir, arkada.sına rastla
a,ktan sonrn onun evinde yatma. 
ınndan ~layıp, ev s:ı.lıibinın hor
lamasına ka.r'iı ltullandığı oyuna 
kadar o~ ılusmı dalın geniş iş
lenmi~ olsaydı, mutlak §Ü':ldlklrı
den yüksek U±r h kiye elde edil
miş ol~cnıktı. 

"Ünvan dü"!<Unü'' :simH hikii. 
~ede t.ezin mnh&.rctle kullanılma. 
rma rağmen teknik zayıftır. Ne
ticenin basi!liği, muknddemlnin 
t•z1m ve 'tillfC'tli cUmlelcrini telafi 
t.dcnüyor. Kellnıclel"le boğuimuş 
küçlicUk bir !ıkrndan 00.şkı:ı. bir 
·ey olmadığını idd'a edebileceği. 
miz "Ünvan dU~kUnil,, hikdyesi, 
Anadoluyn memurlukla giden şab-
ın, doğru ve düıiist çnlışmasrna 

mukabil d:ıima müdürdtn ters ve 
l:CitU cevnplare. alı,.cmru ''e sonradan 
bu lhAdisenin müdüre yolladığı 
za~-:ı. ''Müdilr Ahmet C:.-lalet
tm beye" yahut da " .... mUdlirlU. 
f,Unc,. g;.:bi Josn ve snde başhklar 
yamıa,srnclın füri geldi!:ini nnla. 
tıyor. İ<1tc o lro.d:ı.r .. Y:ı.zırun esa
"mı te!4!dl eden :ruh ''e te'kniğin 
eanlilrğmı ımuhafıı.za ettiren ha
reket noksandır-. 

A ray::ı. s~ln)rş olan dok«>-

Benzin ist;hkakı 
azaltıldı 

Karnedeki mikdarın 
yarısı verilecek 

Vildyetten tebliğ edilmipir: 
Görülen lizvm üzerine kısa bir 

müddet için vilayet hududu dahilinde 
seyrüsefer eden ve karne ile benzin 
alan taksi ve kamyonların benzin ls
tihkaklan 9.8.942 pazar gününden 
itibaren yan olarak verilecektir. 

lstanbu/ Valisi Y. 
A. Rıza Ona/ 

Belgradm imarına batlandı 

.Buda.peşte: 8, (A.A.) - Bel• 
gradm yeniden iınarma bU}°tik öl• 
çilde baş.l~tır. Şehrin J]kık 
mahalleleri yeniden yaptlacaktır .. 
İnşaat m:ı.Izem.esi.nin mUhim bir 
kumu ~hrin ~.cin k:?sm.ı tarafın· 
dan terum edilecektir. İnşaat mıs 
nıfI ~ dinan bulacaktn·. 

~ ~.AZAll:c:.11,CLHİL .,...,E ~;~ 
"' Mareşal Augcrenu, Mar;\n.m Stal 

N&polyondan korkarlarmı~! şv ıl:ı 1. 
yan btrhıc1 Konsolla. mUlA.ka.tmd& 
ttly1erl ayağa kalkmı§! Napolyon 
''nerede bulunduysam kumanda et. 
Um, bunun için ya.r oldum derml§,. 
!ev~ d .,. ~ t iateıııllen ta.ha.kktlm 
ınaıyalli:m s 1 ın yanı bu phst te.. 
ııirden Bent Elen adumda niçin eııer 
~ k~? Ora.da, gardiyanı 
c:k'mek ohm 1ngHlz memuruna. kargı 
neden ednA mertebedeki hükmü nıı.ftz 
r1~! 

• Bedi diyor: "Ay, gDneş, rüzglr_ 
ar,~- hep 1naaımı bir lokma 

'edadk etmelı1 tçtn hareket ediyor!,. 
ga.df"nbı ,lU11stanını okurken "tenP.f. 
fllsQn her şehl.k ve ze!irlnde AllahA 
şllkrıltme~y:tz,. demesi dtkkat naza... 
mm. oekerdl. Şimdi de öteki formtı.. 
lbı1l !iman t&~e edecek aıtderden 

1 

run hır lılzur:ıu olduğunu hi~ de 
zannetmiyoruz. Hlidisede hic bir 
rcIU olmadığı r;"bi, z:ı.ten muhar
rır d c-~as:ı Fek ehemmiyet vcr-
ınemi .. t r. Ne objckUf, ne de süb. 
jektif b r malfımat bulmak kabil 
değildir. Bu itıbarlıı lf11umludan 
ııyrıl:ı.n bi:- 1:\f kala.balığı y:ızının 
ltı.z m olan klSUl\lnrtnı doldurmuş 
ve c8353 yer knlm:ımıı;:tır. 

K tabın en son hikfi.yest olan 
"Avcı h11.ttı,. yazISl da mt'VZU iti
bariyle bombof;tur, Esas fikir as. 
kcrliğl'l insanlar Ol' c-ında sıkı ve 
~özUlmez b:ığlarla rnptedilm:.ı; bir 
nrkadaşlrlt tesis etmerililin hikaye
Eıldir. Falta.t ho.ngi hfl.dise ve va.ka 
bunun doğruluğunu göster.yor. 
Ya:ıının umuınt veya kısmi t~ 
kildnde böyle bir teRebbUs bile g6. 
r('miyoruz. 

HikAycci y:ılnız kendi kalemi ile 
bize bu filtrl anlatıyor. 

Bekir Sıtkı d:ı. 1vi b lir ki hildl.. 
ye hiç bir zamnn bu deme"t dc~l
dır. 

FaJa.nrn müddeiumumi olu~u, 
!ilfinm felsrfe 6ğrctmenl1~1 ynpı. 
ı:ı, uunun Ka~n gitmesi, di~erinin 
lstanbuldn knlmuı bir Banat ve 
estetik krymetlcr arzetm~. BU
tllne kol ve bRcak eklemek lAznn
aır; öyle kol ve bftcak kf, tsasm 
lizcrmde yilrilyebt18bı, kıymct1eri 
ta.5!S!n ve :ır.&u edilen fazla kıy. 
metlere de bJr eeyler katnbllsin. 
Fakat ''Avcı hattı" hikAyest bUtUn 
bu kıymetlerden ma!ln·mdur. 
''Tn.krnln crallmn., ın içindeki "Fn 
hif}e,. «lfac"z» gibi ge~ek kıymct
lCT ifade eden hikA.yelcrJn ya.nm
da "Avcı lınttı" "Ünvnn dilsltünil,, 
ve «Uyku imcI» v.s. gı'bi zayıf :rn
zılıırr görm~k bizi ha}Tettc lmt1kı
yC'r, 

Hikayecinin, snno.t.ın hiçle ola. 
h!Jecef!ini sandri:'D17 zannetmiyo. 
ruz: Fn.'kat lbu ~yıf yazrlar ~tarşı. 
smda bu ~ekli clfu;Unmekten de 
kend~ 31amıyonız. 

(Devamı \•ar) 

Teknik lstlklllinln 
esasları 

(Bn~ tarafı 1 inri :;.7.1:: de! 
onun fcaphrnn yerine ~etirmek ~ .. 
ı:ln C!llııı;ıyoruz. 

Bu lc:ıp lus:ıcs, ileri teknik 
lstiltlü.llnln tt"mlniclir. 

Biliriz bunun kUçlilkleri \'ardır. 
Bunun masmflan tol-.'1ur. nu İtititi
liıll elcle etmek bilytik llıtisasa ve 
biiyUk kadroya mulıt:\ttır. Fnlmt 
biiyül• da.l'alar, hilyllk rkıntılnr 
Çekerek elde edilir. Bunun nli.<.iİ. 
nl zannetmek hatadır, hülyldır .• 
Memle-kctte l'ktls:uli ~tlklitl, mılli 
sermaye, milli ~mek, milli jhti as, 
milli f.<ı k:ıdrosu ile tamnmlamr. 
Biz bunların hepi iı>i yapmnğıı. 
meebonız, Nitekim, de,·let milli 
E.CnnnyeyJ , milli iktisruhn bnı;runa · 
ğı yapm.'l.k itin senelerdenberl ter· 
tipl.e!r nlmr,tır. Diyoroz ld, bu ... n. 
lındn fcllcrimiz hitmiıırtir. Çok ek· 
tıi!.lerimiz \1lrdır. Fnknt arlını a· 
tJlriu , yeni yol nçılmıstrr. De\ lct 
~ermayesi ile olsnn, 9lııs sermayr. 
ıı;f ile olsmı son yirmı yıldır, kuru. 
lan endlistri müe«c~lcri bn yeni 
yolun ifü IŞaret no1'ta1nnc1ır. • 
Şimdi, IUzi P'.rti:>ııdi istiklal yoluna 
cvltcdeeıel• miiC'!sesel.eri dolılurn • 

('ak lnsnnlnnıı ruhunu yn.ratmo.k, 
fhtisnsl:ı.nnı, (lerinleştirmek, onla· 
rr olğun birer is mlnmı lıaline koy. 
rnnk vazifeleri <'fc hM.m mesnimlze 
<lü~elttedir • 

Teknik okull:ır, memleketin İ5 
ve ihtisas k:ıdrosunu ha7.ırltı.ynçak 
bfrcr !mmrgiiht.Jr. lkt's:Wi i~tiI,lfıl 
dnvn5mda tezgS.hı 00..5ma ihtisas 
,.c mH!<ibct ilim 7Jhnfycti i'e ı;ett'n 
her i~i \'nf:ın hudnıllarmı mütla• 
fan eden n.c;ker1crden far'klı değil· 
clir. Lii.boratuv:ınnda, lıı c;nlrnsınıla 
zeldl~m1, rtkrfni, yn.mhrı kahifb·f'. 
tini, teknik lstikHi.lln pl!inım lınzrr
Jnmnya h:ısreden Türk kRfa!ll, site• 
lerln <lo\'srhn önlincl<' clôğü5en kl\lı 
rnmnnlanlan bnc;ka bir . ey değil· 
tJır. 

Mcmlcftet.in hım istiklfıllni fe· 
min eden bu \UIH:ı ayni zamanda 
Türk rnilletlnin me.sut oJmasmı <la 
tt-mhı edeccl<tir. Bunun kin bu c. 
mt!kl.er nzizclir. Türk mi letb!rı en 
büylfü da.vıısı bıı c1Unya Hzeıimle 
i.11tiltlil IY.ıyraih :llhndn mesut bir 
ytn"R lnırm=ı.ktır. Mesut l)lmak,. 
mfüıt.aldl olarak medeniyetin ni• 
metlerine ka\-ıtc;maktır. 
ıu.roeniyet nimetine "Uletık trlmlk. 

f,,tJk1illi yohınıfan gi lilehilir. na• 
mm 1c;in teknik okı•llarm sliratle, 
·~lnU\!!Jrtl mcc;ut Türl<j~·el'\tn icıt.J?r• 
bnllm'lea bir fecir tı;ilı: heyec:ınlB 
bekrll'Ol'8L ~SADRİ ERTEM 

oınanyadan bir 
f ahrika satın aldık 
~ 

IVial<ineleri söküln-eğe baş· 
lanan bu fabrika ile paçav 
ralardan istifade edilecek 
Ankara, 8 <Vakrf muhobirin· 

den) - Sümerbcmk umum mO -
<lürlüğü Romanyadan bir paçavra 
fabrikası satın almıştır. Bu fabrika • 
nın büfün ôlotlcri ve tezgôhları sö • 

külmeğc ba;lannıııtır. Ankaradan ~l· 
den bir Türk heyeti bu ire nezaret 
etmektedir. Mcıkinelcr sökülür ıö • 
külmez nakline başla:ıaccıktır. Bu 
fabrika Defterdarda kurulacaktır. Ku· 

Memurlara 
kurrıaş tevzia
tı hazırhkları 

Tek tip bir kuma§ tesbit 
ediliyor 

Ar.karo, 8 (Vokıt muhobirindenJ
Geliri muayyen ve mukannen o
lan memurlarla devlete bağlı mü
esseselerde ve bankalarda çalı -
ıan • memurlara bedava verilecek 
kumaı hakkındaki ha:mlıklar ilerle· 
mektedir. Sümerbank fabrikalarında· 
ki tezgôhlardo mcıtlüba muvafık muh 
telif tiplerde kumaJlar imal edil· 
mektedir. Bu k\ımaılar tetkike arza· 
lunacak ve muvafık görülen bir tip 
diğer fabrikalarda da imal edilecek 
ve tevziet yapılocal<tır. 

iaşe teşkilatından 
devredilen işler 

Ticaret vekaleti daireleri 
nrasmda. 1ı:aksim edildi 
Ank:ırn., 8 (Vn!ut muhııblılntlcn)-

1atc tcrkllltınm il&'ıısı tahakkuk et... 
Ukten ııonrn. mıı.hn.lll belediyelerce 
gBrUlccck işlerin Ticaret vck~etin. 

deki mercileri de vekO.letın şimdiki 

bUnyesı lçeı isine girmiş olncal:tır. 

Böylece flynt mUrakabe ve iht1kAr. 

la mUcadole i§lerlyle iç ticaret umum 
mUdUrlUğU, iııtihlAk.ln tanzimlzıe mu. 
tealllk mevzularla t.e/}kilAUandırmn 

umum mUdUrlUğU, 1thalA.t.a &it 1.§ler. 
le de dı;J ticaret dairesi rolsllği vazL 
feda.r kllmacak, diğer mUteferrtk ı,,.. 

ler vekG.letln hu i§lerlele alAkalı teg.. 
kllı\tmn bağlanacaktır. 

Vekllet bünyesinde knıacağmı dtın 
bUdlrdi(:lm kadrolar bu ırurelle i§leri 
artan mevcut umum mQdDrlllk TC 

rclsllltlenn çalışma kudreUnl takviye 
ye ynrayacaklardır. 
Diğer tarattnn iaşe mtıste§&rlığm., 

da l§lerı görülen ticaret otısı, dl§ 
ticaret dairesinde, toprak mahaullerl 
offs1yle petrol ofisi de tc§kllO.tıandrr -
ma umum mUdUrlDğtınde işlerini y11. 
rUteceltlerdlr. 

Vunanistana yanr
lan gıda yardımı 
Vapngton, 8 (A.AJ - Yunanista· 

na gönderilen gıda maddelerini yük· 
lü ~ lsveç gemisi dün Montrealden 
hareket etmi~tir. Bu üç gemiye Al • 
man ve ltalyan hiikumelferi tarafın· 
don serbest geçme miiscıadcsi veril· 

miştir. Alman ve ltolyan hükCımetleri 
ile yapılan anlaşma mucibince şimal 
Amerikadan Yunanistano her ay 
15.000 ton buğday veya un gönderi· 
le<:ektir. lsveı;li ve lsviçreli azadan 
müle$ekkil bir muhtelit komisyon bey· 
nelmilel Kızılhaçın nezareti altında 
bu gıda maddelerini tevzi edecektir. 

----<o---

Vilki Ruzveltle 
görüştü 

Valington, 8 CA.AJ - Vilki muh
telif muharebe sahalarına ve mütte· 
iik memleketlerin merkezlerine yap· 
mak tasavvurunda bulunduğu ziya. 
ret:er lıa!onda Ruzvelt ile göruşmüı
tür. Vilki hangi memleketlere ziyaret 
edeceğini gazcteiilere söylemek is -
tememişsede Hindistana g'tmiyeceği 
zannedilmektedir. Vilkinin geçen se· 
ne londrayı ne maksatla ziyaret etti 
ği malumdur. Bu seyahati da ayni 
maksatla yapacaktır. 

rulocoğı yerin .hazırlıkları yapılmak • 
tadır. Bugüne kadar harice sovkedil· 
mcıktc olan paçavralar bundan sonra 
hükümot tarafından mübayaa edile· 
cek, iplik ve kumoı yapılmak sureti· 
io dahilde imalleri mümkün olacak 

tır. Verilen mütemmim malümata gö
re bu fabrikanın önümüıdeki sene • 
nln ilk aylarında faaliyete geçeceği 
umulmaktadır. 

Sulh teklifi mi 
yapıldı ? 

Papalık, p.yiaları tekrar 
yalanlıyor 

Roma: 8, (A.A.) - Alman 
Pes.koposlığtnm, Papalık makamı, 
tarafından bir sulh proğramı tan
zimini istiyt'n bir mektup gtindcr· 
dıği h:ıldunda dol.:ı.şan ısaylalnr Yıı· 
tJkan mahfilleri tarafından ycrıi· 
elen yalanla.nma.ktadrr. 

General dö Gol 
Kahirede 

General Suriyedeki krtaları 
tefti§ edecek 

Kahiııe, 8, (A.A.) - General 
de Geulle Fransrz !lruwetlermi tef· 
1.ie ve bilh3ııs:ı. Birbakim'dc ~arpı· 
tan Fra.nınz a.layları men.suplnrilc 
göriİşmdt ilzere buraya gtlmlş • 
tir. General, Suriye ve BraazaviBe 
ye ete gelecektir. 

Amerika glzll slllb 
için tahsisat ayırdı 

Vaıington, 8 (A.A,J - Dün Ruz. 
velt tarafından imza edilen 97 4 mil· 
yon dolarlık kredide bir nevi gizli 
silôh için verilen tahsisat da dahildir. 
Bu ~rediye ait kanun projesinin mü -
messiller meclisinde müzakeresi es • 
nasında mebus Kari Vinson ıözü ge· 
çen gizli ıilôh için istenilen tahsisa· 
tın 30 milyon dolar olduğunu bildir
miıti, 

Norveçte mahsul bu yıl kıt 

Stohlıolm: 6, ( A.A.) - Norveç· 
de rokolte çok zayif ~ yiyecek 
maddeleri de çok nedirdir, 

• 01----

Mııır barbl 
(Baş f" wf1 1 · .,,r ~,.,lıUc1'~1 

chimitt 109 d~rm.~lerdir. Ha· 
fif bomb:ı tayyn.rclerimiz, uzun 
menzi.Hi avcıbmruz dügmarun ti• 
ca.rc:ıt vapurjıırına .ka~ı muvaffak!· 
yetil taanw;leırda bulunmuşlardır. 
~fuarranl açığında refakat ha• 
linde gitmekte olan bu vapurlar
dan OCsi 00.t:ırılnıl§ diğerleri hasa· 
ra ·.u~trım~ • 

Malta Uzcrindeki hava fanliyc 
ti mahdut bir ölçllde olmuştur. 

lNG!L!Z GAZETELER!!>ftN 
.MÜTAT .. EALARI 

Londra, 8 (A.A.) - Mısır cep 
hesi hakkmdıı. bugün ,gnzet.clerde, 
resmi te!bJSğlerden başka bJr l:ıe. -
t.er yoktur. Bununla beraber gaze
teler 7'.3m:L1l unsı.l'r'tmım Romf"ld 'ln 
lehin~ çal~bğm.ı ~J..!:rtiyorlar. 

--~o---

ikinci cephe 
(I' : trr;-nf, 1 ilU'i ·"'''"'""") 
Alman mehlill~rine göre, bii• 

ttln m~\el~ ha.ıi>in l'!ıe'Y'k ve ida• 
N'Si baktnundan çok C\:ı.em.U esn!'• 
lnra da.~ suretile münak9şa 
ve mUza.kerc oluıımuştur. 

NORVEÇTEİHTİYAD 
TEDBİRLERİ 

Stmtholm: 8, (A.A.) - İsveç 
matbuab, Ağwıtoetanberi Oslod'an 
Kirk neec kadar bütün Norve<: sa· 
lıillcrinin lo.er tehlikeye ~qı.~ ho.• 
7.1?' bulımduruld .. ğunu hildimıektc• 
dJr . 

Alman huş:.ısi tebliğİl 

15 Müttefik 
vapuru batlrıl 

( llaşluraı z 1 nci aau/uda) 
vir şc!ıri ile bu ıehrin SO kilometre ce
nup batısında Kurganova ıehri ııd• 
detli ı;arpıJmalcrdan ıonra alınmııtır. 
Hava kuvvetleri, zırhlı öncülerlmi:tin 
ilerisinde yürüyüJ halindeki dü,man Bunlar araBtnda bir A 
kollarına ve Karadeniz kıyısındaki kan muhribi de rJiJf 
ıfapurlara hücumlar yapmı}tır. Berlin: ';. (AA.) - Al~-' 

Sal nehrinin ılmalinde Almcın ve dulnrı B~toınutl\nlığmm b 
: Romen kıtalarr, fcvkalôde sıcaklara tebliği: 

ve düınıanın ~iddetli mukavemetine Denizaltılarımız ::ıtmaı }. 
rağmen araıi kazanmıJlardır düımanın tikte yaptıkları devamlı ve. 
hücümlarına karıı yapılan müdafaa • taarruzlar srra.sında top~ e.k 
da bu kıtalar 23 tank tahrip etmiıler• {ı{)O tonilfı.to tutannda bu!u!IS 
dir. kııwetle korunan kafilelere 

Büyük Doh kavsinde, Alman kıtala- olan 7 dil~mıı.n g<'misinl ve tıı: 
rı, Kclaçın }İmal batısında yenıdcn diya körfC?.inde de bir Sovyct 
taarruza geçmişlerdir. Kuvvetli hava zosıum bntt:'Intşlardll'. 
te~killerl, kara hore:Côtına htlrôk et- B:ıc:kıı A lma.n deniınltıtarl 
mi:ı ve Don geçidinde düşman toplu- Amerikan muhrib ne keza 5.l 
luklarını dağıtmıı ve imha eylemtıtir. tonilato tutarnda di1'1cr 8 dU 

Rjev kesimindeki müdafaa muhore- gemi .. !nl batırınıc:lı:rdır. Bııt 
besi, cephenin diğer kesimlerine de gemiler arasında mUhimmat 
sirayet etmi~tir. Çetin sava~lar devam 1 ll1 bir var.ıur~3 yine lskendef'I 
ediyor. Muhtelif noktalarda, Sovyet • tank ve Ut':ik t~I') n bas!<:ı t 
ler karıı hücumlarla geri püskürıül • bir vapur bulun_"llaktadır. 
mü1tür. Savaş uçakları teşkilleri bol· Lontlra, 8, (A.A.) - B~b 
ıeviklerin asker, tank ve motörlü nak nnzırı A lekr:.andr bu,giln b!) 

liyat topluluklarına birçok hücumlar yaptlğr bir ko'lu"!D'l:da detl1 
yapmıştır. Düşmana, insanca ve ma!- ki: 
zemece ağır kayıplar verdirilmiştir. Her ne kadar tı:ı.!ırip edileıı 
Bir Alman zırhlı tümeni 6 ve 7 ağus• mnn den!z:ı.lttlarmm sn:-"smı 
tosta bu savaılarda 54 tankı imha tejik baJtt:ncl:m dolnvı neşretf!ll. 
etmiştir. ıı~k da, Almn.nlara bu baktl11 
Volkof cephesinde vo leningırad ö ngır kayıplar ve?"<li.'"'r!'!n~e de,•ııf 

ti~'mlzi ' tem" d bTrtrL nünde, kısmen göğüs göğüse yapılan gı sıze ın e ~ ı ı 
bir mücadele sonunda Sovyetlerin 
birçok hücumu geri oü~kürtüll""/ıJIÜr. 

A7..A.K MJNTAKASJN~ 
Stokholm, 8 <A.A.J - Ofi ajansı· 

nın muhabiri bildriiyorı 
General fon Kleystin kumandasın

daki kıtalar TatoJoretskde demir 
yolunu geçtikten sonra dün Blatni· 
vorsk istikametinde ileri hareketlerine 
devam ederek Krasnodar civarına 

vormı~lardır. 
Azak denizi bölgesinin Sovyet 

kıtaları bakiyelerinden temizlenmesine 
devam edilmektedir. Alınan haberle
re göre, Rostofdan hareket ederek 
Toganrog körfezi boyunca llerliyen 
Alman kıtaları dün leya nehri ağzına 
bir kaç kilometre uzakta • bulunuyor
lar. 

50\'TET TAARRUZU 

1.ondra, 8 (A.A) - J.ondronın 
sornhlydli mahfillerinde söy~en eli • 
itine söre, Ruslar RiJev dolaylarm. 
da taarruza geçmişler ve hlr mik. 
lor ilerJemişJernlr. 

VAZlYST TEllLtKELl 
Londra, 8 '( A.A.) - Rusyanın mı 

mühim sanayi ~hlrlerinden biri o.. 
lan Stalingrnd'a ve Kafkas petrol 
kuyularına karşı Alman tehdidi nrı. 
maktadır. Stolingrad mfihim bir sa· 
nayi merkezi oldu~u gibi, Kafkns. 
ya~'l Rusyanın diğer taraflarına 

ba~lamnkta ve Rusya fçln hayat1 e. 
hemmiyeti olan Volga nehri üzerin~ 
de buluıınınktndır. Ru~lnr bu mın· 
takada fevkalAde şlddetll muhnre.. 
beler olduğunu bildiriyorlar. 

Kafkasyndn Alm'nnlar cenup fsıi. 
kametinde açtıklnn gediği genişle•· 
mde muvaffak olmuşlardır. Sovyet 
tebliAi BieJaglina cenubunda Annn• 
vir ,ehrlne çekildiklerini bildiriyor 
Annnvlr mühim bir dcmfryoln mer. 
keıidir "\"c petrol ku:rulnrının şi. 
m:ıl Te sarbe ayrıldıklıırı noktada
dır. Almanlar cenuptan ziyade sar
be do!tI"U llcrllyorlor, Hcdcrieri 
:\laikop kuyulariylc No"oroc;lsk ve 
Tuopse Umanlarıdır. Bu limanlar 
tehlikededir. 

Voronez'in cenuhundn Ruslar Do 1 

nehrini geçerek iki yeri işgal et. 
rnişlerdir. Almanlar burada ınfid. • 
fan muharebesi YDJ>ı:vorlar. 

SOVl"ET TEBLIGI 
l.ondra, 8 (.1.A.) - Gece yarıo;1 

Mosko\·ndıı neşredilen SovJ et telı
Hği: "Altmlosun ycılinr.i giloü kıla· 
]arımız Kletı;kayııda KoteJlnko,·o. 
nun şimalinde, Arnın\"lr mıntakr. 
:ıında. Kucevskııyanın cenubun in 
canslper:ınc dö\"üşmüşlür. DJğ::r 
yerlerde mühim değişiklik yoktur .. , 

TehliAe yapılan ekle deniliyor 
ki: "Don dirseğinde Rletsknyadn 
Alman hücumJıın hala şidde!lldir. 
Burada ilerleme tcşebbilslerl akim 
b1rakılmışur. Mnıımııfih cenup d • 
Auclnn Slıılingrnda karş1 tehdit foz-
Iıı lıı~ıyor.,, / 
LONDRA GAZETELERİNE GÖRE 

Londra, 8 (A.A) - Bu aabahki ln. 
gUiz gazetelc .. Uı.den alman end.l§ell 
tntıba, mUhlm hAdleeler üzerinde nls 
beten az mUlalealardan ziyade muh. 
telif haberlerin okuyucuya arzedt§I 
tarzından ve bu habellere verilen e
hemmiyetten doğmaktadır, 

Askeri hAdlselerln gösterdiği lnkl. 
şaf cndl§e vericidir. Rusyada Alman 
llerlcmosl devam etmektedir, Times 
gazetesinin askeri yazanna gl:lre AL 
me.nıann Rosto! cenubunda 2~ tem • 
muzdan beri ilerleme tempoları 17 
buçuk mUJ bulmakladir. Bundan bu 

Hind 
r Baş tarafı 1 inci snhifl 
Bu sab:ı.h, kQngre'de bir 11 

söyleyen Gnndi, 1ngilterc ile 
r.:nlaşlll3 hasıl olamad'ığı talt 
kongre proğrammın neden · . 
O~'.lcaı!ına dair izahat verrtl1 

Gandi, lru tclrdirde :iddet..fı•J 
kavemet milendclcsinln başl 
Hlmn ge!dis;'ne dair e,..,,.eıce 
sünntlş oliuğu idcllnyı tekrnr1 

tır. 

sıvıı. lTA~TSIZLtl\ ô&."1' 
Bom bay: 8. (A.A.) - Ol'. 

sivil itaatsizlik hareketinin 
tara.fmdan ilk örneğ:nl verJlllf 
mak l(;in, sahibeleri Hlndli 
guzctolerin ;ıeşriyatını, tatil e 
ltrini istemi]tir. Bunlar, :HJll 
tan isb'ltlale kavuştuğu gün • 
den intlşnr.ı başlıyacaklardlı'· 

1'"EIIBU1'"UN SÖZLERİ 

Bombn.y, S. (A.A.) - l{oıı 
müzakereleri g11'81!mda söz ~ 
yen Pandit Nehnı "knrnr .aıı: 
Britanyays. karşı hiçbir suretle 
tehdit mahivctinde de~1dir . 
dic:t:ınrn lstiklfili ıınrtile iıt tıı 
teklifinden imrettir. Demişti' 

TADİL KARARl 

Yeni Delhi: 8, (A.A.) - dJl 
komitesi kongresi knrnrmt ıs 
miştir. Hind!stnndıı. i~ler dil 
misti?'. Bununla bernber le }1$ 
~cflcrinin alıı.cnklan dunun 
kında şUphc gösttrllm.tkt~dlt. 

BtRLtıc oı. • .ıu \DAN TOf~ 
TOPLU HAREKET OLJ\l.ı\ 

Bombay: 8. (A.A,) -
kongresi Madras eski nnzı~ıa6 dan doktor Subba.röysn, JfıJl 
liğile mlislüuınn cemiyeti a.r'! 
tir l>r.'raberl'k meyda.nn ge 
için kontrt'nin derhal teş::b 
gecnıcs.ini istiyen bir tadil t 
yapmıs ve m•ıv:ıldtat mmt bir 
l:ümt-t teıiklli.nl talep etmişti!' 
oil teklifi ayni zamanda kıırf 
toplu ha1de mUcadcleye nit 
delerinin ortadan kaldır.lıfl 
da ist~t<>..'ıir. 

Dııokto: Subbaroyan, Hindtl 
rnü.,llimnnl:ı.r a.rasmda ahel'J 
masksıwı meydana. getirilecel: 
lu hnrcketh knrgaşaJrklar~ 
rclenebllee<'ğini ve mUtecnvlf ,J 
ponlnra ycrdnn '!debilecek ııı 
yctte oln~ğmı söylemiştir. 

---<>--

Ortaşarııta 
( Ro tarafı 1 inri ~ 1 :ıı 

filesine iki tam isabet kılyde<ff 
ve bir çok bombalır hedefleri~ 
men pek y:ıkinine dilşmilstOr. 1' 
gece Liberntor bomba u~f 
Tobruka da taarruz eıbırlşlel"' 
Hafta a.rasmda da MarM Mat 1 
başan ile bitirilen müteaddit Jı 
lıUcınnlnrı yn.pıJnustrr. ;_ 

İngiliz h:ıva kuwetleıine 
sup Vellin ... ton bomba uçakl~ıı 
akın esnasında Arneriknn ur~ 
rmdan evvel hareket ctml11te' 
btmlarm hc1cfleri göreb1Jrne'1 
tenvir fiRekleri :ı.t.nınılardır. rf-

Bundan evvel Tobru~ kil 
mlnn bir akm esnagnoda Arn 
uçaklsrı bllnlya tonilatoıarc" 
balar atm11lar ve doklar c:e ttf 
de büyiik ymığtnlar ç1kanr.~ 
dn'. Maltada altı ayJır ilk 

•akin giin 
Malta: 8. (A.A.) - Dün, 5 ay· 

danberi e ns:ı.kin geten bir gOn 
olmu§lur. Dllşma.n uçaklarından, 
hi~ biri ada.ya yakkıpmaml§tır, 

Husust bir lıeynn':\BD\e ne~reclil 
m~~ olınMIDa rağmen Almnn 
nınkamlarr Norveçe yn.pılması muh 
temel bir :ı.skcrl çıkarma hareketi· 
ne karşı koymak için liı.zmıgelen 
l:iitün tedl-irJcri alıntşla.rdır. Söy • 
lcndiğinc göre hücum kıtalarınm 
en te. "ılilte!i no.".d.ahra süra tle ye
tişe bilmeleri içtn hal"eketc Jıazır, 
bir v:ıziy-::tte bulundu.rulmalanna. 
karar vcrilmll;ltir. 

devre zartmda iki tara! arasmda hiç ==========::::?.; 
bir ctdcft temasm vukubulmadtğ:ı mA.. karp httcumlarma mukaveınett~ı 
nası ~kabilir. terd!klerl zaafı da. göz tınünde Matbnat bir çok mahallerde hal 

km tshliy~ için ha.zırla.nen plfi.n· 
larm. her an tatbiklne ~leceğini 
iti.ve eylemektedir • ~ • -

&Dlly Telegrapb gazcteıi b8§ ma- mak lA.zmı geldiğine işaret etıil 
kalealnde Almanların yalruz ileri ha- d.lr. Mesela. Voronejdc AlmBll ile 
rekUni ~ ayni zamanda S<wyet reketi akim Jralmtf1tr, 
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E ;~m~~ v~ r+2;fŞJ:Jl:Hal:M;l:ii•i!:JI&~ 11ftjö:~-~~~~ 
~~atı durumu KASIMPAŞADA GARiP BiR jAşk uğrunda Hinddeki 

nndnn lnglUzlerl ı;ıluırmak karıınnı 
\ erlJO orlarOU{;. 

~~~~=t:€:7d; DEFiNE DOLANDIRIGILIG"' I Bir kö!~!ıi~~uçiyle l~~~.C:~~~m•nn 
garp ~ı, ~ mmt.3.kan.ın ancuk, zayıf, dertli zamanlarını ı;öz.ctıp hUcu 

ln4l k ekilmeğc mUsaittlr. Si Altının blyOılnl bozmak için 6kıe diye muhakeme ediliyor ma 'kalkn:ı~"J mPrdllğc o.ykırı, utaıı-
~Öldtn-~~mile bataklık ve Çatalca.nm Ha.lnçlı köyilnde ko I dmcı bir hareJ;;et .ıı:ıynrız. • 

dit v' cı kıson, dağlrk uro.zi• konulan 8lfl0 t!a kayıplara karı'mı' Oerr;eklen dl' iiyl('dlr. Slll\nları in. 
dır· Ü e 900 kilometre uzunlukta .. ruculuk yapan, Ahmet Ayvacı, Ay. rılmıı:, yere dllşnıüs, bir nd:ımı Y' n. 

·?d <:tinci! kısmı, cenup k~1'3ır. Kasmıpa.~ıı. Büyük Piyalede 1 Feyziye bu sözlere inanarak ~o a.dmdn. bir kadınla. eeviıımeğe, rnel•, zafer değil, lekedJr. Bu.nn nn . 
lki.nci~hfır ~b~z tepesi (5~29m.) c.tur:ı.."1 _!sa, ndm~a. birisinın kan · boynunda.ki b:şi.biryerdeliklerde~ ba~la.mış ve bir gece kadının evin eııl.: e.elL-\d ve kahbe )nradıh lılnr te-

A! tsını uzcr..ndedir. sı Feyn~c evvelki gtln evinde yal• 1 bir tanef!ini C§'!.k Rltına koymuş de iken köylüler evi kuşatarak nezzuı eder. 
lan ~allaro::ı. Kaf dağı diye auı· nızken, ıki çingene karısına fal gece koc:ısma da bir ~söyleme' kendisini yakalamak istemişler • Ftk:ıt mııu hAyattıı, ayni haro"<ct. 
lllıış k Ylı.ksck d~ğla.r, daima don· bakt.Irmış, bunlar:_ . . den saba.ha kadar heyecan içinde ili! , lerJn ııhldl< lilclliıU, bnmbnşkndır. Tıı. 
itası, ~lar_la örtülüdür. VJadı kaf· . . - Ah hannn.e!gmı, demışlerdir, uyuyama.mrşt.tr. Gün doğar doğmaz rllı itinde bir gecmlşl olan milletler, 
'llrlis'le Uı:ıstarun merkezi olan EılZın kapın.m eşığ'i altında, toprak kal~ ve eşiğe baktığı za.man Ahmet, Arka knpıd:ın çtkmli, bını:larmı Unutmn7.lnr, ~ nhll!ll•, 
zUnc! bırle§tiren ve deniz yü · iı:. n~e .dcfi:ıe ve.r. '!3u altmlnrın bU. defipeden ~ kendi ~ib:ry~ çiti atl:ıyıp kaçmnk istcanf§tir. Ken ltaybcttlklerJnl )<miden ele geçlrıncJ• 
ltuıa:1 ~379 ınetre yüksekLltte bu· yüsünü bozmak içın yine alun lfı · desinin de yerinde yeller cstiğıni dıslni köyliller görmüş, yakalnyn için fır at gözlerler. Bu fırsntı kııcır. 
J~ a?J.·tı.1, geçidi, Knfkns dağ zmı. boynundaki altınlıırda.n bir ı;örm~tür. en.klan szrada .korucu mavzerini m:ığr da blr vatan hlynnctı ııa~ıırlnr. 
dlr. GU en sarp ve korkunç geç:di· kaç tnnesini ka.pmm c§iğine ko- Za.~1t.a bu 8.Ç'dt göz r,ingene kn• ateşleyerek köylülerden ttzeyirı Bunun en güzel Umeklerlnl 1.1u 
lıJc ıanı:cU milliyetperverleri, Çar yun, sabahleyin, hepsi toprak lif· dınlanru şiddetle araştırmağa bıış ynrala~, öldürmU~tUr. 11on muharebe yıllıırındıı. görUyoru:ı. 
İStiflld nintJa bu tabil hurluttan tUne ~ılur demişlerdir. Jamrşttr. Bıılgıırlstnn ıstııcl!Hlnln korucusu, 
dafrn ~ c~erek mUstevlilerlc (Bu Yakaian:ı.rak ikinci ağır ceza, I<1111yaya k:ırşı cephe aldı. Onun can 
lUP.ttcd C?l.izdcn yUk.aeJtliği 2379 Belediyenin içtimai yardım Konsoloılann valiyi mnhkemesine verilen, Ahmet, dün dU.,mıınlnrlyle elele verdi. Rorn:ıuyıı, 
OU"cU ~·L._ mUczdele etm.Jclerdi. h kü mahkemesinde Üzeyiııi kendisi· haymk ve taht sahibi bir de\'let n 

• -,ı1.0 " ta siıatı z'y ti · ~ 1 ... l'll.J gtçl<U ve edebiyntmdn Dw-- 1 are en Din vurmadıgını GÖylem §, muhn• Iııııwıu )1ne Rusya.ya borr:Juıtur. 
c • bUyük bir yer tutar. Belediye içt'mai yardım için yeni Macar, Romen v~ Sovyet kon· keme şalıidler için başka b;r gU Böyle olduğu halde, bu{;Un o ciil 

4rr k~Uptn kUçUk Kııfltnsya var- r.yırm.I§ oldujhı 8000 liralık tahııisa- ooloslır diln, vilayette v!liyi ziya- ne btrakıl:m.ı;ıt.Ir. Ruı.yaya 'kılıc çclcmlrt, Kınm'd:ı, Sl-
gaue • burada fndifal dağlar ve \'astopol k:ıpıl:ı.rında, nerç botra:ı:uı• 

re rastı D d tın, 5000 lirası sarfedilmi"tir. Yıl ret etmiıılerdir . llıttrc . anır. eniz en 19 00 "' da eski vcllnlmetlertnt tııınçcrlemck. 
tc nı Yükseklikte ve 1400 kilomct so:ıuna kedıı.r 3000 l':~lrk cUzi lı1r --o--- Bir kadın denize düşerek ten çcJdnmemlşUr. 

l\leşbur G:ındJ bllc: 
- L4znn gellrs ::-. bUrrlyyetiaılı.t 

:ı:orla alBCağtz, diyor. 
OnndJ çJplAklıl;"llll, açlığmı, oru

cunu 111Uı gibi kullanan gnrıp bir U. 
derdi, 

HJnd'ln dayandığı en büyük kudret 
de, ''lihil lt.'lntslzllk:,. denUcn tuhaf 
lılr ocydl. Bu mukan-n. lalıı;, onları 

gUldUr.mUyor ,onlara ümJd \'Crlyordıı. 

Geçen umumi luırptcnberl, zanııın 
zaman bu acalp kılıcın sıyrıldığını 

gördük. İnglllı.ler bu harekPtlerl 
clurdurmDğa çalı,mıyorlar, plpolarwu 
lr;o ıı:e, hnlkın sesslıt dıılğalanıJJnı 
ıscyredlJ orlardı. 

Fnkat ı:zto Gnndl' nln lmdlfe kın
lar lr;lnde aa.kladığı lnlıc da, r.ağtan
mı, bir nlev gibi, havada parl:ıdı. 

ltumuı;nltlığm, ses lzliğtn, son!luz 
bir sabır \e tnhamrnü\Un ~amplyonu 
olnn bu adam dn, orucu nrtılc knııla. 
boı.mağ'a ha:crlnnryor gtbl .. 

Yalnız, acabs., Hlndlller tek baır 
Jurına kendilerini koruyacak halık-o 
midirler!. KnpıJ:ırında sil.Ah çatan, 
Jupon ordulannın, ynf,"tlln ından, zen. 
ı;ı.ıı Ulkelerlnl nasıl kurtnracnklar':. 

SlnS! pollttkacılarm ağtzJıırında11 
bal akıöın:ı. mı, kanıyorlar, yoksa'!~ 
Eğer böyle ise, vay onların haline: GokQeu~'?b.aı genil)likte bulunan u..ikdnr ka~trr. Bunun yetişn1f · Belediye iktisat müdürlüğü. boğuldu Dllnkü gazetelerde okuduk, ki 

~ golU bunlnrdan biıidır. yecefö gör'ıllerek bütçede mUna • .. t d lDndlstan komitesi, "Bombay,, ,._ ol\.atı..~-- nun atınmasın an vaz .... ttı~ ~-ya'nın bUyU:klüğll 48GOOO kale yapmııJc suretile yeni tnh.si • Cerrahp3.Şada ot'.ının 1r • bir toplantı )'llpnrak. Hind topraldıı. Hakkı Süha Gezmn 
~e :murabbaı geırlJjıiktedir. sat verilmesi istemni~tir, ieçildi fan adında. biris1nin karısx 25 ya ================================e=· 

t'lrıcla~as~ nehirleri, nuntakala · ---<>- D6rdilncU Valaf hanmda çalı· 1! larmda Meliha, dün sahıh Sa " 
l::lbruz uyUk ehemmiyet tnııırlar. Belediyeye alınacak mu·'fet. ean belediye ikti&ad ir:lerl mUdilr- :ınatyada deniz kenarında. dola.şn-
bcsıc • leı>esindeki climudlye!erlc k .. · · k b d ek d ~dnen ve 800 kilometı'C uzunlu· ti§lerin imtihanı lüğü tah~t noksanl!ğı dola~le en, muvazenesuu ay e er e• 

r .... ~.:: P r.J r.::~ ...... = 
............................ ___ .. • .i 

a bul ylne eski beled;ve binaama na.lt,--
1 
ııiz.ıc düşmüş, boğulmak ilzcre iken 

Utunı urıan Koban, 850 metre .., - nlm lı ,, llk~i orta Knfkaııyanm kar Belediye Jmd.."'Osuna alınacak o- öileceğı yazılr.~tı. §imdilik bele· kurt& IŞtn'. 
-------·-··--

/ stanbul yüz1ne 'lllcş~ buzlu dağ'.'.l.rile b"slencn ve lan mllfet~lerin imtihanı önümüz diye binası dahilindeki dairelerin Hemen Haseki hastahanesine, 
l'e-re'kUr Vn.ryn:ı boğazından inen deki p:ızartcsi gUnU saa.t 14 de çalr§m.a yerleri ve şckillıeri yeniden kaldrrılan genç kadın burada faz 

tl de • Karadeniz sa~ilindd:ti Po- belediycd-e yapıl:ıca.kttr. İmtihana tesbit edileceği için iktisad mU· la Y~. biraz 3001'8. ölımü~ " 
deni.,.- k Rio tür. Vak:a.""' müddeiumumilikçe el şampiyonluğu 

Dünkü müsabakalara ,144 
sporcu iştirak ettı 

lliba """' nn~nn n ve en 21 kişi iatir!k cdeoc«ı:, 11 milfettia dUrlüğü döl"dUncU Va.Jaf hanmdaki J-
da 2'

1
et 1330 kilometre uzunluğun uJr:ıe.caktır. '6 konulmuş, tahkikata bar;ılanmış • 

dan"~ Uruın ve Türk topraklann " çalışmalarına devam edecektir • tır. 

zille r..t}C<;en Çoruh, Hazer deni• J;' A go••zıu••kçu••ıu••k k d dersler 2lınJu~CD Ve 1330 kilometre U• C enn l ursun a 
hl) gunda b:.•lunan Kur, Kafkas 
~ en mühim nehirleridir. 

lni!y ır istatistiğe göı-e, nUfusu 12 
~ :~u bulan Knfkasyanm, Rus
ler :yu Ufusun dörtte bitini, Ermeni• 
ler z.~c 12 r:i:ıi te-ckil eder TUrk 
l:o~Urcuıer, Çerkesler nüfusun 

}( trş'\dl ederler. 
tind afkasyanm en gtl:ı:el bölgele· 
~ok ~ hi!i ol:ın GUrcistanın bir 
lındc llilnlarınd,a ha.Ik. göçebe ha· 
il?iıa Yaşar. Çünkü, toprak çok 
tı k~dtr. Beygir, ve eşek nnkliya 
t~, kuyada bli.la devam etmek 
""\Qt' 1 

lctt l{a.fkasya diyincc, ilk akla ge 
'en~!: ırtipheslz petroldür. Petrol 

1 ı.lir. ce de Bnkü nkla gelmt-!tte-

l u~11~ya, Yollnn, hakkında 
l'llaın devletler coğrafyası §U, 

matı veriyor: 

lıı.ıı·~at'ka'Ya HıtZer denizi liman" 
«ıtiİ ltSusi ile Bnkll, 1ran llman
lun~ Ve Trans Kasplyen demiryo
\todaıt başlanğıcı olan Kra&n<>" 
lı.aind ile, Astrohan, Volga :Mw• 
btıılln eki linu\.nlnrla mUnnsebette 

ur. 
laı R:arntlcniz ktyı$mdakl liman 
ı~ele Bııtfun ile Akdeniz li· 
l/aPo rt:ıuı çoğu ar:ısında posta, 
klJ?n rıa.., İşler. Loyd Triyestino, 
l{aı:a11Yası, Pnlte kumpnnya.'Sı, 
lıı a ns,.a d~mi~·ollı>.rınm esas y~ 
lah;tcunu Tifüs ile Baküye bağ · 
l·oıUn Yoldur. 930 kilometredir. Bu 
l·c'd ~oU'ye, F.:'rivana ve TUrki· 
l'ol~ a.nı'n kadar giden şuıbe 
ti~ ~·'Vardır. Bu yol !randa Tcb · 

adar da U2atılınr§trr. 

~<ıl ~ l}im!linde diğer bir 
~lteı • n ~ağı üzerinde Rostof'u 
g d :re birl~rir. Villdi Kafkas'a 
\·o!~~ bir "'Ube yolu da Yardır. 
l<arad ~Zerinde Sltalingrad'dıın 
ltc ~raclljzin k:ymnda NovorosiE .. 
lil'l' 

1 
Cll bir yol bunu amQden ke-

~ 
Bir -ad-.am--oğ-lu-nu 
~.öldürdü 

})arsa k:ın Kemalpaşa kaznsmda 
au lt<s ~Ylinde bir facia olmuştur. 
da ~ WYaka. mevki.indeki bağ 
Yetı l.i ıga kar.ıı nöbet bekle· 
~ela ~a Yurd adında 60 ya. 
~ lia~ adanı, 16 yn~daki oğ 
'adiı n Yurdu korkutmak malr 
\>il'nı~: av tlifeğini 'kendisine ç.~ 

- :sır a~ ed . daha bağdan ayrrlınran , 
~da teıun. Demiştir. Fakat bt. 
~ lI~ ateş alm~, ~rltan kur 

le kalb!ne sa.planmı§tır. 

l'\ ha~dakf HUseYin biraz son 
ncdbaht ta gözlerini knpamıştır .. 
~ine Y;aba. <:t'sedi bağdaki mer 
~lıtta.Yl dklUyerek evine getirmi!J, 
'llliıı~. a "akadan haberdar et 

Su sportarı tarafından tertip edi· 113, 2 - Cengix (Beykoz) 
len lstanbul yüzme §ampiyonluğu mü 100 Kurbağalama: 1 Suat 
ıabakalarına dün Moda yüxme ha· (Beykoz) 135, 2 - Mustafa (Beykox) 
vuzunda büyük bir kalabalık 6n0nde 400 Serbest: 1 - Leon (Beykoz) 
baılanmııtır. Finale kalan 144 spor· 6.28, 2 - lnol (Beykoz) 
cunun iştirakiyle yapılan yarıılann 4 X 100 Bayrak: 1 - Beykoz 
birinci gününde büyüklerde Beykoz takımı 5.02, 2-Galatasaray takımı 
100, Galatasaray 65; küçüklerde Tramplen atlama: 1 - Semih (G. 
Beykox 113, Galatasaray 44 puvan S) 50.36, 2 - Haılm (Beykoz) 
almıılardır. Sutopu maçında Beykoz küçükleri 

Çok sıkı cekiımelere sahne olan Galatasaray küçüklerini 2-3 mağ· 
yarıJlar seyirciler tarafından alaka IOp etmlıtir. 
ile takip edilmiıtir. Müsabakalara 80YOKLER: 
bugün de Moda yüzme havuı:unda 1 O~ Serpe.rJ• ı - lbrahim (Bey 
devam edilecek ve bu suretle yüzme ı 1 ,. • 2 -R .'7'(G s ) kOZ . ... , - auı •• 

Sih.hat Vekaletinin Şişli çocuk hastalıa.OC$lnde a.çtlğı "Fenni G özIUkçillük k:ul"BU,, faaliyetine de· 
vam etmektedir. Göz doktoru Rrfa t Ahmet Gö3berit ve gözlilk nıilteh aSSlBI Fevzi Toksoy, talabcnln iyi 

yetişebilme% için btiyilk blr gr..yret ve enerji k ~tadırlar. Re simde, Rıfat Ahmet Gözberk'i den 
verirken ve Fevm To&cM>yu, talebe ile birh"ktc görüyorsunuz. 

şampiyonu belli olacaktır. 200 kurbağalama: 1 - Yusuf 
Dünkü müsabakalarda alınan ne- (G.S.) 3.14, 2 _ Tevfik (Beykoz) 

ticeler ıunlardır: 400 Serbest: 1 - Vedod (Beykoz) 
KOÇOKLER: 5:°55, 2 - Osman (Galatasaray) 
100 Serbest: 1 - Lôzo (Beykox) 4 X 200 bayrak: 1 Beykoz takımı 

Yazan: 
Şehadetnamelerin tevzlinden ·sonra sıra, davetlilere limonata dağı

tılmasına gelc!i .. O da bitince tören de bitmiı sayıldı, mutasarnf ayağa 
kaJkarak dağılma işaretini verdi .. Mektepte yeni bir kayna1ma hasıl oldu .• 
Çocuk babolnrı, velileri, mükafat ve ıehadetncıme alan çocuklarına doğru 
ko}tular .. Sevınçler, sarma~ . dolaşlar .. Öpüımeler .. Ve hatta ,evinç göx 
yaıları .. Törenin heyecanını umumileıtirdi .. 

Mustafcnın babası da çocuğunu buldu .. Nemlenen bir bakıJ ileı 

- Bugürı seninle iftihar ettim .. Var ol evladım, diyerek Mustafanın 
.koltuğuna sığmaya!'! kordelalı kitaplardan bir kısmını eline aldı .. O sırada 
dQVetliler tar<ıfın:la bulur.c.n ve arda kalan saatcı Ahmet efendi, Süley· 
man ağaya y'1klaıtı, ve yüzüne mônalı môncılı bakarak: 

- Süleyman be, ıimdi Mustafayı hafız: yapabilirsin .. dedi. ,. 
Süleyman gülümseyerek, ve Ahmet efendinin elini sıkarakı 
- Bugünün mürvetl bana yetiıir .. Bvndan sonra Mustafa kendisi ne 

isterse onu, olsun •• Cevabında bulundu. 

Mustafa elinde ıelıodetnamesi, koltukları altında bir kısım kitapları 
ile, yanında, babası, arkadaıı Şakir ve daha birkaç tatebe olduğu halde 
ev:mn yolunu tuttu. O kaç yıl, bu yolu çiğnemiı, ve kaç türlü duygular ile 
oradan gelip «Jeçmiıtl. Yolun her taıı, her köJesi, her evi, ve hattô birçok 
ge~ıcileri bile onun aşinaıı idi .. Fakat bugün o, bu yoldan, ülkeler fethe
derek Roma'ırc dönen ve oradaki zafer caddesinden ganimetleri ile geçen 
bir Roma imparatoru gururu ile yürüyordu .. Yahudi mahallesinde Zeyniye 
mektebinin tevxil mükôfat töreni evvelden biliniyordu.. Yahudi kadınları 
dükkônlardakl yahudi satıcılar, davetlilerin gelip gidişini seyretmek için 
kap iara çıkmışlardı . Şimdi onlar Mustafayı görüyorla~dı .. Tanıdık simalar 

ötekilerine sııslenerek: 

- işte bu cocukmuJ birinci.. Bizim Alyans lsrallit'in müdürü M6sy6 
Perahi söyledi •. diyorlar, ve Mustafaya gülümseyorlardı •• 

Fakat Mustafa bunlaro o kadar aldırış etmiyordu .. O asıl birax sonra 
önünden geı;eceği bir evi düıünüyor, ve heyecanından ôdeta dlxlerinin 
bağı çözülüyordu .. Eve yaklaıtılar .. Şakir, Mustafa ile babasından ayrıla· 
rak koıtu •. Evine girip üvey annesiM haber verdi. Tam Mustafanın, evin 
önünden geçeceği sırada sokak kapısı aralandı .. Ve Esma kadın görün
dü • Fakat görünmesiyle teVilmesi bir oldu.. Çünkü, Mustafanın babasını 
gôrmüı •• Ve başörtüsüx olduğu için kaı;mııtı .• Mustafa, hayatının büyük 
bir fırsatını k<;ıçırmcık vazi)etinde bulunan bir insan endiıesiyle babasına: 

- Baba sen ı~yle yürü.. Esma teyxem ıüphesix mükôfatlarımı, ıe-

• 10.57, 2 - Galatasaray talomı 
har:letnamemi görmek istiyor •. Senden çekiniyor •• Birazdan sana yetiJİ· • Tramplen atlama: 1 Fahri (BeykozJ 
rim, dedi.. 87.66, 2 Muzaffer (Beykox). 

Babası ilerledi .. Mustafa da kapıyı araladı .• 
Esma kadın kapı ardına gixlenmiıti .• Mustafayı yalnız görünce: 
- Mustafa efendi, gol bakayım •• Ve Mustafayı baıtan aıağı süze-

,.;..; "Bunlar da ne? •• Ne güzel kitaplar,, diyerek onlardan bir kısmını 
Mustafanın yorulan elinden çekti .. Mustafa hemen serbest kalan eli ile 
~ıııanın eline sarıldı •. Ve öptü: 

- Teyze hepsi bunlcr değil •• Yarısı da babamda diye cevap veren 
Mvstafa yan göx ile Esmanın yüxüne baktı .. Esma seslendi: 

- Şakir hani senın mükafatların?. 
Şakir utanarak cev:ıp verdi: 
- Mustafa efendi kimseye mükôfat bırakmadı ki.. Bütün derslerden 

o birinci cıktı .. Hepsini o aldı .. 
Esma: 
- Sen de çalıısaydınl Çalııan elbet mükôfatı görür .. diyerek Mus· 

tafanın yanaklarını okJadı •• Mustafa bütün dünyalar kendisinin olmuş 
gihi sevindi .. Fakct bu sevinç bir an devam etti .. Mustafa bütün dünyaları 
istemiyor, ıtmdi yalnız ıu orzuyu duyuyordu.. Kitaplarını, ıehadetnamesi· 
ni bir tarafa bırakmak .. v~ Esmanın kucağına oturarak, boynuna sarı1a. 
rak, ona herıeyi anlatmak.. Bu he~ey içinde anlıyamadığı ve onun ıçin, 
söyt;yemiyeccği ıeyler de vardı. Bunları da belki hali ve tavrı ile anla
ta!: ilirdi •• 

fakat, iıte Esma kitapları tekrar Mustafanın koltuğuna veriyor .. Ve 
onu son defa ~lnından CSperekı 

- Hcıyd: Mustafa efendi, babanı bekletme! diye hakikate davet 
ediyordu •• 

Gerçekten bu elden ve alından öpiiJ Mustafa için de Esma kadın 
için de son öpOJ olmuıtu. Şakir ilk mektebi bitirince, babasının mağaza
sırın girmiJti .. Onun için, Mustafa, artık Şakiri göremiyor, ve görse de, 
evine gidece'< bahaneyi bl•lamıyordu •• iki çocuk arasındaki dostluğun 
ge"ıemesi, anaların da kcırşılıklı ziyaretlerini azaltmııtı .. Bundan baıka .. 
Mustafa artık büyümüş, ve idadi talebesi olmuıtu. Esma kadın istese de, 
ıslemese de nrtık, Mustafa efendiden kaçacaktı .. Ve ona yüxünü bile 
çösıermiyecckti •• 

Hayat bı.;! .. 
Hiç düıünmeylz ki, birıeyt kcnanırken mutloka diğer birıeyi kay· 

bec!eriz,_ 

Mustafa ağır ağır giden babasına yakla,1tı.. Kozdibi kahvelerinin 
cınarları altında oturan tanıdıklar ile selômlaıtılar .• Artık akıam güneşi 
kızarmıJ, karııdaki yeıil, eflatun ve mor renkleri ile insanın içini açan 
dağlar arkasına çekilmeğe baılamııtı.. Süleyman ağa, Mustafanın ısrarı 
ile, ısmarlanmc:ık lsteniler kchveleri reddederek yola devam etfıler .. Mus
tafa bir on evvel anası;ıcı Jrcvuımak istiyordu .. içinde garip hisler dolası· 
yordu .. Eve varıp dinlcnmeıc, ve b.W • !Mım kendini dinlemek ihtiyacını 
duyuyordu .. 

Eve geldiier.s 
- Devamı var -

Müsabakatardan sonra derece o
lanlara ajanlık tarafından madalya 
ve kupa mükafatları verilmiıtir. 

Yeni edebiya\ fakültesi iç.in 
istimlak 

Yanan cdebiys.t fükUltcei bina• 
mnm yerlne yeni bina yapıhnMt i· 
çln gc:~ken ilrttınlMt işlerine de
vom edilmektedir. Şimdiye kadar 
bin~nm f!!timllıki 258 S75 bin li• -. ~ .. ____ , 
rayn yaprlmrşbr. Geri kalan d~ğtT 
20 pnrçahk istimlak da sllratle ik• 
mal edilecektir . 

1 
25 yıl evvelki Vakıt 1 ---

9 Ağustos 918 

Amerikada askerlik 

Hizmeti askeriyeyi 45 ya~ına teş· 
mil eden ve bu suretle Amerika or· 
dusunu 2,5 milyona il::lôğ edecek o
lan kanun lôyihası meclisi ôyan ve 
mcbusanc tevdi ed'lmiıtir. 

:E PAZAU Pazartesi -> 
9 Ağtısto 1 O Ağusto• 

::::.:: -
C[ Recep: 26 Recep: 27 - Hrzır: 96 Hızır : 97 

\!Bkltler \'asati Ez.ani \ 'n&ati t::ı: ni 
ıİlllıt'lılt 

Öğle 
ikindi 
Akşam 
Yatsı 

imsak 

5.02 9.05 5.03 9.45 

12.19 5.03 12.19 .5 04 
16. 12 8.53 16.12 8 55 
19.17 12.00 19.15 12 00 
21.00 1.45 21.00 1.44 

3 .07 7.49 3.09 7.32 
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At f Buıwıkü rad!!!,_ t üSK DAR . -u yarışları 8,30 Program.; 8,32 Hafif program 
Pi. 8,40 atanı 8,5.S Hafif parcalar AMERiKAN KIZ LiSESi 

P ~OGRA M J.., ~;,;;'~~~~~:·~~1339·~~~;..a:~ ı Yeni leylt w Nehart Talebe kaydı kaponmlfhr. 
r Mektep 22 EylOI Salı gOnG acllacaktır. 

A • n 12,45 ajanı 13,00 'Şartlı ve tDrkG-l••••••••lll••••lli••••• ••-.11 
ler 13,30-14,30 Radyo -SOion orke1-ı----------------------_.---: 

5inciHAFTA 
1 laei lıota (Satq lıofan) trası 18,00 Program 18,03. Radyo 

t tç ve daha yakan yastaki saikan hıgiliz at ve ldllrakl!l.ra IJllllınA tur. ikramiyesi: !SS lirll, mesa- dans orkestrası 18,40 Fasll heyeti 
fesi: 1400 metre. 19,30 aHber1er 19,45 lstanbul ot 

yarıılannın neticeleri l9,5Ş MOıfk 
C 1 l'.\ 1 l'\I - 1 'i 20, 15 konuıma 20,30 Korııık ıarkı-
2: Abn Sahib" - - - :r ı Antren6rü : ~ ıar 21,00 kom11ma 21,10 temıH 21 , 
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Davalacıro 

K. Euex 
Al er. 
Al dJtt 

Vregukoq Blberlan 3 , s. Karaoame I :H 50 ya~nld program ve kapanıı. 
ıcuu Prlmerol 3 1 

Zeki 5 7. 
Alemdar Al er. <>ıum D lllgnt .~ Zeki 51 

lkinci kota 
~ raemda ve 1111 Uta kuanmal 11111 Nlku arap erkek ve dili tq ıa..... .......... lknmi7eM 115 

lir.ı. mesaini: ı• metre. sıklet ae kilo. 
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1 
Ceyl&n ŞeJ!DA 31 Zeki 156 

K. Aka7 Yamu Doru er Ferrub 1 SeYlm 3 1 BUa 56 4 1 A. IDrHa 
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• 3 1 Rbad Kır er KWıeylb 1 Meram Bayram 56 5 BlmJD Pak Ceylb Al er ıı:tıatun 1 Leyl& 3 1 .lllmJıı Pak 56 6 o. Gene OeyJnm Kır er ıı:tıltun 1 Ş&4&n 3 o. Genç 51 
7 N. T9mlser l'ertlat 
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tJ~ kota 
Döıt Ye dalla 711kan rattaki ..ı tan arap at ve lmraktua ......._ tar. tkramlyesf aoo lira, meeafeei 

teOO metre. 

H. kge Tuna Kii' at Kurut SUbey l 5 1 .Atçı }U t H. Tekoe lan 
1 FIDdık • l .. 5 ' " il. 111* Bora 

1 
• 

1 

.Alceyl&D Bulut 6 Davut 58 A. llnu Tom111'CUk Al at G&Ddl Su&de 6 ' Bayram 58 •• Tanak Bahtl)'Bl' 1 Xrr cUll Armut CUlt& 13 ~ Zeki 56. t. .A.7tao Tarllaıı 1 Doru &t. Kurq Mebruke t. Aştao 1 
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1 .A arad!n Doru er er Bpringboard 1'. Atlı z il. Turgut Yddırmı Doru er Cl&ud Cap Jlanlka 2 
' Balla 2 3 & Karaomu Rebi Doru d1fl Leplf v Raıtoca 2 1 B. Karaoame 4 .. Kan.Olma Vido Alcuıt Ooaart Blberlan 2- 8. Karaoama 5 A. A:rnap Pmar Koyu doru'' Coup de Ro. UWa 2 A. A:rnagöz 8 A. Atman llupa Ko)'U im dlff Kalma 8aDtalln 2 A.. Atman 1 t. Aytao Nlltlfer Doru dlfl Vlnalot KontudeZI t . .A.ytao 

r 
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1 H.D AaUtoa 
dubu117e 701ctur 
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ftflerl ,ı1anıo 
r1felet1le .... tlva1 J&prlacak gaalno. 
larda satılmaktadır. Rn tllrlO la& • 
bat Teletoa: ~ 

RAŞiD RIZA 
ttY ATBOlm llallde Pl9ldn ilen'* 

.utLZADZLER 
Yazan: Bedia Fon Ştatzer 

Zayi 
NDfus k6ğıdımı ıayi ettim. Yeni· 

ılni alacatımdan eskisinin hbkmO 
yoktur. 

Kar• mulıoclrlerinden Bekir olfu 
Tacettin Köaedair 1316 do§umlu. 

Alllerllll itleri 
Emin6al Yerli As. !5abcttlnden: 
Yd. t.opçu Tgm.. Relik Oğ. Erol 

(:5062T) 330, Yd. Nk. Tğnı. ~ 
il Of. Sabaluıtti.D (8863'1) 816, Yd. 
P. Tim. .Azatlıan ot. C'.emlit 
\49720) 31'1, Yd. P. TIJil. Mahir 
Oğ. Al&ettin (4~) 328. Yd. Sv. 
Tğ.m. Arif ot. Rauf {50'1'19l 332, 
Yd. Sv. Ttm. Hal&Jl Bam Ol. o. 
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ZiRAAT BANKASI 
A11n11U1 tulldı lJlllL - ...._,. ... , 111,llO.OM 'ftrll ._ 

...... " ~ .. adedi: 111. 
arat wıcı Uoart ber nevi ı:ıulka muameteıeıt. 

Para tılrUrtbealen 38.000 Ura Uu&m119 981'170r. 

ztnat BaDJıumda Jaunbar&IJ " lhbU'llls ı&.l&ı'l'af 
en u 110 1t:rU1 1ıu1uu1ua .aede t dlıfa celdleoek km'• na 
pl.lııa PfN UıramlJe dalRJlacakm. 
'9det ı.• llnldl .... Ura ... adet il llıalds 

'. -..... . llO .. • 

'· -..... . 111 • • • " . .• . .. ... . 
DiKKAT: Baaplmmd&ld paT&l&r bir l8ll9 lelnde DO llr&du 
~ Urt•mtıe orlltlll takdirde w. 20 fUlutle ftZ'lleoeldlt. 

Kur'alar 18uc1e & defa, 11 llılart, U Bulran, U ll1l1U. 
U Jllrhıdllııund& çekllecekttr. 

BOfeci Aranıyor 
.. ........ , 10 ....... ... ... , lılre lladar - .. ı.• .. 
eels w ltıeeelderbd tılllllll edecelıı bir ll8fecıl an.aqor. - "8 

ldarebaeıılDe 1111l1'11c9at. 

man Nuri <ant2) 322. Yd. P. U. l'-------------------..-ilm. Hil8eyfn Aımi ot. Mehmet tlr " düa ,.an J'lllt'aki 
5 baei ... 

terli n1Jraa lnıdUz •t ve 

1 
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.J 

" 't 
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f t) 

meulesl: !000 metısw. 
kmnklara maJuattar. bamntnat: 410 lift. 

"'· Atman Ar O.demir Al at <>uı:ır n La BordoDfe A.. Atmu 
• OoDea 41 dip Onnla D ~tte ~ P, Halim Romanı Al dlfl -ı\llnarf a erçeknör P. R&llm · r. Atu Umam Al er Sar t..e Duc Akm 7 

F, Atlı 
P, Salim Rumabatun Doru '°fi Alin.art W.dy Tas : ı P.~ ~ A.JD&IÖZ Şenkıs Yatız dlfl CalTft Llllıia A.. A:rn•röz K. Ytlalma.ı Yetlf Donı dlP Prestlnlmo 

1 Vlnter lllıtt j 1 K. Tdntaıu F. sımarocıu Su ket Doru dift aea Serpent Cbiıı98 Oirt Ba)'l'am 
F Slma&rotlu Demet Kır dSfl A.ltph 1 YopaJa 

3 
3 1 ... il Teıul Qobankm A.1 difl Canon L&• Vale ol CIJ'Td s. Temel 

lllW balllller : ı, ı, t,5 lacı ıc......,... 
"Çifte llaldsler : 2·4, f·I laol kotalar lzerladedlr 

Türk dili kurulta11 
huırlddan tamaml&ndı 
Ankara . 8 IA.AJ - Türk Dil KV' 

rumu Genel Sekreterllllnden: 
D6rdOncG TOrk DU Kuiultayı, 1 O 
~ 1942 pazartesi günü saat 
0,30 da Di:•Tarifl"Coirafya fakül

tesi kOnferanı salonunda acıJacalıhr. 
Kurultay Gyeleri aobah IOClt 1 O dan 

ance AtotiirkOn mwoklrot kabri lnGn 
de toplanacaklar ve battG kurum bat 
kanı maarif veldlt olduiu hatcle tam 
saat 1 O da Ulu önderi ziyaret ed• 
relc kurultay adına bir celenk koya • 
caklcli'dır. 

Saat 1 0,30 da kurultay acılMG ta
reniH batlanacaktır. 

Kıyafet ve elblH kaydı yoktur. ·--------·· o () • 1 o il 
HAFIZ~AL 

"LOKMAN HEKiM., 
l)A.llJIJ'n lfCTBllASSllD .......,... ... 

mn""_. wıttlerh t.~ ıs. ... ı~ 1'!891' 

T. iŞ llAJOlAlll 
ILTA.8.&&&1111' 
BBllAPLABI 

1 tldaeltqrta 
Kelfdulu a;vrııaa 

lkraml791er: 
ı adet 1000 U..bll 
ı. IJOO. 
ı. 2llO. 

100 • 
IO • 
il • 
ıo • 

tlısan (231'1!1) SH. Y'd P. Tim ----------------------~ 
Şakir Of. Ktlnir (49910) 821, S. 3 
Ki. Me. Mehmet ot. Mustafa Lat
.A cı.1 w..... 

Dr. Maro1 R. Ayclm 
GOZ HEICIMI 

...,.,._ ParamıJau. tw eolıak 
~•. 1. 'l'elı tUU 

latanhl fntilaap lfeb'uan Telfit Hdeıiml•I 

~1._..ılıl_,.. ~ l&tl:teul mehutluOu kin C. 
Gtn•I &aıkanlık Divanı tanmndan Hariciye Vek61etl umumi katibi 
M9'temencl"51u'nun Parti noıwıedl olarak gasterfldiii nan olunur. 
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YERLi MALLAR PAZARLA 
MOESSESESI MODORLOCONDEN: 

ı - llNlia poli• momurl~ mDatah...,_ " hademtlerlne 
ıacaJl eılüe ft uı;utıann dıllfl t;oWtl IGbl ....... kapalı art e 
llL1lde ftl'l1ell tf)'Btl&r DallWOll ft ıaUftıflk a&'lllDledlllnclell 1T ASU•"""" 
paı.!'.Brtul gtl'lil aaat 11 de a,m fll'&lt dıNUnde pu&l'b:kla ihale 

ı - BePldJWl muııuamu 'bedeli 811 Ura olup muvakkat 
t9G llradn'. 

3 - Pue.rııta gtret'ekler ına sDıl taabhM lflerbd ldlan\t 
•ttJllle.rlne .,. mttealaldt Glftkl&nııaa dair .ell&Ud '" tıcaret ocSumm 
....,, •arak&"1U berJt "' r.ft'l'!Dde _..tl,rmtk mecburtye tlndedlrler. (901 
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