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IE!!lıılıllr Kıs J:nstltta.amle din takdirler toplayan fttUTatl.ıKıyeuı bir 11ersı !M'dmı,tır. Ku:larımu: bu 
"'9rJl'ldf' kt!ndl e!!e!rlertnl tetldr etwnlşlerdlr. l'ıakarıdıakl reeılm, kızlantnızın çiçek atöl~ftıladekf t•lrtmalannı 
letıbıt etmektedir. 

Oniv~rsitede tayinler 
Unh·enıte Hukuk FakWte.ı Dekanı.tına Sıd

dık Samı t.ayln ecWrnl~ ve Tıp F&kWteeı Profcs0:
leri arat11nda da nakiller yapıırru,tır. 

"DOGRUY A DOGRU - EGRIYE ~Rf., 
Bu yazı ~llııcU aayfaınızdadır. 

Lordrıı, 20 (A.A.) - İngiliz _ 
So\·yet itt •fakının yıldönümU 'mil· 
nasebetllc yapılan lcz.ahurdc M. 
Cr'pps dem~tir ki: 

•- Zaman ge'ecek ki Birleşik 
Amerikanın yardımilc ve b ;zim 
srnayi kudrctimlze ve Sovyetier 
Blrl ·ğir.ln istihsal kaynaklarına 

1 
inzimam eden Amerika sar.ay! 
kudrellle batıda 1:f ıt1er'e karşı bil-

i yük ve muvaf{akıyetlı bir harruz 
Y•pmak kablryetlndc olac~tız. 

1 
Fakat muvaffaklyetln esası milt
tefıklerimlzc yapacr ğımız yar· 

l
dımdır. Onların muvaffaklyetslz
liği milşlerek davamıza zarar ve

. rlr, fayda vermez. Taarruz ett :41. 
1 mız. uman şiddetle ve B"rllne ka
ı dar durmadan yilrumek a7.mile 

tarrruz edeceğiz. Bur u size söyle. 
mekle veya kendisine söylemekle 
Hitler'e yardım etmiş olmuyorum. 
O an belk i yakındır, belkı uzak· 
tır. Fakat görulüyor ki Hıtler, o 
anın <.'Ok uzc. k olmadığını hıssedi. 

Yor. Biz hazırlık 1ıırımızı yapsrken 
hıç şüphesiz Hltler de ker.dl ha. 
zırlıkJarıoı yapacaktır. Ve haddi· 

,.,..._ s.. 1, sa.• ta> < .. > 

~ 

1.lbyada harp bütün ,ıddetilr ılenm eıliyor, R~lın 1'1r çhl hartılni teshlt etmektedir. .... 
1 
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I B •e ~,k J sıkışhnyor 
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ESKİ TANRILARIN 
İKİ MACERASI Rl"L 

Balıkçı a 
iN - ER'IU(;. l •ıe ek 

EVKCT PİŞKC - 'EV'.ırnT. Brf'ZI ltADO - vıerı c 
BAY RIZA NUR - !;AN' TKAR HALiDE Pi 

ağ ipliği 
. ll.'RAT U&AZ \'E BE. 

traı Şevket Er Yazan: 

OOnyada öyle arp öyle k6t0 Alıyor ve bakıyorum: •Tanrı Cemiyet Reisi henüz 
tesadüf r vardır ki, nsanın. Tah:l- Dal• mecmuasının 1'"1nde Tanrı 

tını, huıurunu nl k ç • ·ı» Dağa• baflıklı b:r ;ur. ;ltınctal bir febliğof olmadığını 
işe be de bô e k ~ • tesadUf· tmza, •Ertuğrul Şevket P•klnı. .. 1 ~ 

. rd 'l lktstne ~ bir gW:> lçtn· l>Bba, ben aızımı açmadan it'- soy uyor 
de listüste ya ~ı k ptırmıı; 1>ir kadapm, Gilmrilkkt'de bulunu pamuk 
zavallıyım. - Aşk ıtlsun, diyor. B.r de. •I lpllklerinın ~·en' lcurulon Mar-

llfcl!cr, enelerden, aylardan sanatkAr Halide Pııklnle olan ak· nNıra h•vallsl ve l ıanbul Balık· 
~Unlerdcnbcrl bf'"l' Y<:ıck ve iste- rabalığıru benden ıizllyordun h~ıi çı~r Birlllliıe verilmesi alakadar· 
mlyerek tanıct.ı.~ım ık, tanımadı- Ve 'PUraz:amet, yüzüme bakma- 1 lan-a karırl~rılm11tır. Birlik, bu 
~ron gene h adam fenalık il \U- ğa bile tonezzul etmeden }1!rtiy0p iplikleri balıkçılara dalJ!acalttır. 
ne fenaldt yapıyor, onları '>ut"n gidiyor. Bu hususta malümatını sorduğu. 
t{USuriarıma st rak ctt :iyor ma.. mttz Bahlr.çtiar cemiyet~ rt'is1: 

bir -''k ıt d b k ~ n- Aradan, henüz •·arım •a&t ı:~-nevt J.;. ~ · a rra ı,-.m 
1 

• ·• - Bunu biz de IŞttik ve •ev•n-
şum• ı mlşt • Ben, elime, ıuçumnn lliımr dik. Fakat, bu hususta reşmi bir 

Düşt!nd çe t ;rlr.rlm ürper!· g bl tulJşturulmuş mecmuaya ~,.; makamdan b '" bır tebliğ yapıl· 
yor,. sara ryor, mOI' r?Yor, kıza.rı. kıyor, ş!.rin aıtına lök gibi otur· 1 nllş değildir. 
yon;"!! 1 tulmuı plıklnll fmı&ını süzü:yor.j Demiş ve balıkçoların lh!IJOQçla· 

Nedir. !'er.im yfiz "Dden bu za· sanatkAr dostum Halideyle olan m>dan bah ıle ipliklerin dört göz.. 
va. ılar• .. bo r gelen. r... ı akraba!.I4ımı ~ü~ünüyor ve yürü. le bekleoildlğ, .-. 80) lcmlştir. 

yorum. 
Ankaranın Atatıırk bl.;l~arın~a. Tanıdık bir kadın ~ kuleıını· Yoman bir sohtekôr 

salkım ağaç arının yem:retıl gÖI- de nl d 
geliği alt xla yil Qyorum .. Her U.. çı Ha ı: al be f-' mahkum of du 

- ayı a ye c""''ı btl ne 
raf tertemtz, tı r taraf il"""> aç>- dalgınbk? ' Bazı kimseler hakkında s•hte 
cı. · • Ben, cevap verecettm y"rde, evrak tanzim ederek, on1arı sag 

Btr el tm!ihur po& hafiyesi 0 bir sual 10rdu: göstermek ve bu suretle zimmel'-
N.ıtpinke.,..tonvori omuzuma '\-U- Şevket Hıfzı Rado. sız i n nıüs- ne 8000 hra gec;irm<'kten 5uclu 
,,yor. B ımı çev:.r Y<>rum: ~v- teıır ad•ntz mı? Üsküdar MalmüdürlUi;ü memur· 

d!ğim 'bir ar4<.das. Sevtnçıe eline ı md R tık s k ıkt · _ Efem?-' ar an e arı aya, ncı a· 
sardmak lstcyorum. O, bira• lhtl· •ı ril •·tt Evet, ağzımd Karegöz..ari bir ~ rcezaya ve m .. · 
yat efem fırlad" j Diln yapılan d. uruşm•da R~k 

"'J ın tı lım1 diyor. S k4o h ı ı d - d b - Hadi, hadi. inkardan ıelm•- arı ya, sa tekar ıkla suç an '· 
Tuhaf ev ndc c •r ga· ı ' 3 h r. Acaba, bfimf- ;ytn, k'tapta yeri var. rı.mış ve sene 6 ay hapse ma • 

rıp srlluk k _ Ne kttabı• küm edılmlştlr 
yer.k alb. mi kırc!"" 

ilen d•h• ağz "'' açıp clyiy<m - ;.dcblya.t Antolojisi.. Unkopanı meydanı 
veya fenaytın• demeden, o. m&· - · ··•• k J 1 k 
n •ını bı: ttlrlll kavrayamadığım - 'Murat Uraz'ın. YÜ Se fj ece 

•. ... Sonradan a<ıtoloii.1 t!i
r1- ,cc meseleyi anladım . 

Llr cumlc sa'VUruyor 
- Ba} Rıza Nur knr ha !a· 

ıall.h! Yem siya!! gayeler.. Murat Urnz nam edebiyat ta· 
fi< surat ıı.:ı r'al aptal bakar- t'ihç'sl, bir gün (1923 senesinden 

k"n o, dev.--ı edlyoı-: sonr• yellşcn şair ... e edipler) adlı, 

Öğrendiğimize göre, Unkapanı 
meydanının biraz daha yUkseltll. 
me-si ''e Zt-yrek istikametinden 
inecek olan G;;.zt bulvari seviye· 
sine çıkarılması al<ikedarlarca lü
zuınlN ~rülmü tür. Ameli.yata ya
kında başkınacaktır. 

Elden kaçırılan dizginin ve inanı/mıgan 
kehanetlerin hikayesi 

y A z A N: Cemal BARDAKÇI 
~ •ltr Yunanlılarla Romalı· 

g;. Jarın sayısız tanrılarından 
b;ricin iki macet:a:sıoı bugünler
de sık sık hatırlıyorum: Zıya, 

sanat ve kehanet tanrısı (Apol
lon) un peri kızı (Kilmenl le oe. 
vişmelerinin mahsulü o~an (Fcy
to1>, bir gün CiJlayarak anasın ın 

yanmo gel )·or ve diyor ki: 

- Baştanrı <Jupiterı in ııöz
deler,nden Ciyor) ben~m!e alay 
ediyor, Apollon'un ogıu olmadı

ğımı •ÖYlilyor. Bu iddla.ı acaba 
doğru mtt, değil ml? 

An ast oğluna: .. c it, bu cth~tl 
Apollon'dan öi:rt>nı diı·or. A. 
pollon, öz evlü.dı olduğunu temln 
ederek Feyton'un tee ür ve ke
d>:rin: $(derınege (,"e;lışıyo1· bu· 
nun deliil olmak üıere de, oe d!. 
lerse ;\'erine geUreceCinı söylü
yor. Faıla oJıra): da, cehennem 
ırn1ağr üzerine and :çerek bu 
vaadin.; kuvvetrend riyor 

APol1on·tı1'1 bir vazifesi de, 
dört güz~ ve •car at koşulu bir 
altın arabaya her sabah gilneşı 

bindirop iöklerde gezdirdikten 
sonra akşam, bMtt krafındak. 

Tetisi sarayına bırakn1ak •• 

mek pekala mumkün olabil.rd .. 
O aır,da milletlerin başırıda bu .. 
lunanlardan bir k~mtıı.ın 3a" ve 
şerce budalııhğ, gurur ve aza
meti, bazılarının tür10 hırsları ı, 

k nlerin, intikam duyguları ın 

esiri bulunmalar1 kcnd le• den, 
kendi m llctler n boşkasını 

düşOnmcıneiert, bazıl&rının da 
rnakam!arır.ın tstedil:l btııı ve 
lecrObeclen, ilcri)'i. :aötmC'k kud· 
retlnden t asıp~'.z o'n1a?arı yüztina 
den o imki.n1n kaçırıln1ış oldu ... 
ğunu grirtip aolııyarak int'an hay ... 
retler. dehseUer lçlr.de k11.lıyor. 

Gerçi bu (Feyton) lırın da 
hemen hep:dni, Osm4nlı, Rus, 
Avu~turya İmparatorlarını, Al
man Kay~erlerı-ıı, Loid Corcları 

hatta Vilsonltrı ,.e daha b11ıneın 

kimleri rıid!fımlar çarpı •. F&kat 
<e yazık ki ne o !c!Aketler ne de 
bu akıbetler birer ibret d~r"ı 
le- kil etmedi. Bugün de dunkuıı 
den daha korkurç, daha ö:dürıı. 
eti bel~ \•e mus:bet s•bnı kları 
altında nleytp durrnaktayız 

Da © tedcnberl o •&eld il ııbl 

bu sefer de kocaman iın-
paratorlukların mukaddt: rıUnı 

Feyton, iıte bu iş~n b:r gün ellerinde tular.lar, ardlarında çe· 
olsun kendi.sine gördürülnıesini şıtli ölümlerin, zulüm:er ı n 1 hak· 
istiyor. Apollon bu çok müh;ın ~ızlık~arın, i~kenceler·n, ıstırap. 
vazifeyi gene. tecrübe~iz oğluna !arın yığılı bulunduğu sedlcrl bl. 

ecvk ve idare eder oıdu. 

B u ınr.:f·um ak;·betlerl ço~ 
e\·velden görüp haber ve 

renlcrln. onları~ ön1enme.s ~ç . ı 
vıktinde gerekil tedb:rıc:r alın .. 
r.ıasuH ihtar edeulerin ız)ısı :., 
delildi. Fak>! kchauetlcrt.ı, oiOd 
ertn h:ç bir dev rde, hiç b·r mi' 

Jet ve ferd lçln faıdaS' tesiri ıo 
rOlmemı~t.r. 

E•kil•r b uhat, de !Apollo~)un 
lk. nci b;r macerasına ısr:,d tdeı 
lerdf: Bu tanrı <Truv" . Troie> 
Kralı (Prıaın) ır dilbcı k .. c 
(Kıl~andr .. C&!Ssandre) a vuru ı.. 

yor. Onun gönlür.li de kend slı.1ııı 
çekmek 'sti:rc.r. Bu maks t!a c.ı 

nA ftler:yı ,gt>rınek. el<·c:ektt-.. 
haber Yern1ek kudreti) heri ..,, tı 
ediyor- Gilzel 'Krsandr, bu hcd 
yeyl yel•r bulmamıs o'aeak k 
ılihi İ.fikına yüz verın:yoı\ onı.. 

bastan s!vu:vor. Bu ko ulmad , 
tilkelenen. \:·us!at 3arabınr içe 
miyen (Apa:lcn) bu dera tr.t-k m 
•Vda. ına df4-üyor. Verdikleri 

hed ye'eri geri almak t nrıları:-
111.nınd•n dejil Ne .)a.pqır'' DU. 
şünüyor. taşınıyor, r.lhayet çok 
ağır b:r ceı.a blıiu:yor: Gilztt Kil· 
ı::~ndt.-ln kehaneLierlnt·- gelece .. 
ğc. olac:~a ,ajt vereceği haberle
re kim~enin inar.m&h1a.o;:ın1 tak .. 
dlr w "irade edlycı" 

brrakmitğl tehlikeli bulmakla be- rer l~rattarından y ıve.rdlit'r Baht:::ız preııa1cs~ v,,ıMuı (Ttu-
raber cttig: yeminden dönmek Türlü feliket 5eller: etrafa va• \'::t) 01 .,, Yunanlılar tar !ı:<:dan 

Antigone 

S uat )(11:-tnirrr adınd.ı lılr <> 
kurwıı, lle\lt•t Kon-.cr\U· 

tuarı tarafından lc.tanb •ltla teıu-,U 

cdllt<'f'}.; nlan ,\ntlgonf''un ne o1du 
,llunu •trıı or. 

(iie-Trk bu 9kurun1u, l{Prrk okur
lQPun ara ından .\ntlıonr.•u btın1I

·' enl,.rı aydınlıtt11ıak ti7rre i tcnllrn 
nı;tlinnatı \'e"ri~orum. 

.\nllı:-ont". Yunan ınltoloJi.,Jne alt 
~riyte hlr tf•ıtne-dlr: 

Bir kiıhin 1'h~tlt·.., kralı La.ıu•·,'a, 

dh.:ı-a.' a ıtPll"t't>k ht•r hıtn,;I bir oğlu 
hırar11u.laıı üldhrllh'(·r~·ini haber \C• 
rir. K ral bunun lcln. karıc;.ı Jo· 
ea~te'ın doğurduğu o~lıı Oedlı>r'I 
dbn_\tt.,\a Kellr gehnt·7. bir teftı(''1t' 

hlr alfR<'a a.~·aklarııuhtn lJıa,a,':'8-;;-ıya 

aı.tırtr, ~'<>banlar çoı•u,ıtu kurht.rır· 

far, ('orlnthf' kralı Pol_y~'e rUtll· 
rhrlrr. O da Ot·tUı-.e"i prenı ~111 

biı_y ılthr. 

OedlJ>e l.ıt.i_y Utlu~u zaıl'lan dıaıı, tı

*ı btr klhin M:endı .. ıne. eğer tnf'll"I~ 

Trkrtıne döner~ h11haeı;ın1 öktUrliJJ 
ana..,Jtr e,·letune--1 n1ukadMr oldu. 
f'unn .. öyler. 'lt~nıl~keUnin. lleıt@...,İ 

oldufunu \ıllnıiJ·en ~pe. Ttlfo 
h"""'e (ldlnet ~·ulda Laıus'a tesadlir 
filtr. aralarında ~ıkan ka,·tatta o•nu 
öldl\rür. O <ljjt""larda T""t-"°''dp 
Sphln\. ( . .\raplarııı Ebulfı.eıo.I ılellik· 

Itri) Bdındcıkl CRIHl\ ar, ıeWın ge· 

~'t'lllC'rf' nıuaınınalar ı;,,öylf'mrl.tf' \t• 

('Ô7.pn1ı~·enleri öldiirnıe~t.edlr. 

r.aıu.,·ıın halen l'r6on, krallı~ 

tahtını 'C J(}(.·a-,te'ı memleketi ('M..

na\ardan kurlara<-•ftk: ~ana \a:tde
dt'r, ()f'diıw. ~phfn\.'Jn kendle,lne 

"'OJINllğl: «~bald~·ln dürt, ö;lr. 
,-aktı iki. ak1am il(' ·~·akla ,ıtruyrn 

ha.\·\an nC'dlr» nıuaınn1:,...ının tı\'O· 

(·tıkluk. ~enc;•llk '' lhtf.'·arlık• de· 
mek olduğunu orta~·a koyunca c.·a • 
na.\-ar hır,ından krndlnl dentze a· 
tarak boğulur. Ordipe kral olur \t" 

hilnıt;>ılrn kendJ ana..,ı \\e e\J.enlT. 
Hu "' lcnmed('n r..;.tecx.·le ,.e Polynfl·(' 
ad1Mrı , ·erllen iki erk~k: ;\ntlgonf' 
'" J..,nıfnf' adları ,·erilen iki k11 
('4H'Uk tHin,~a~ll J,;"C'llr. Hen" tekr • • ynzJT"a~a ~a bir edebiyat antolojisi kaleme el

b -lam: ın. Do~rusu '>undan ha· mık mlf· 11\1 antoloj•nln ikitci 
bcrfm y•ıkk E•ı se!erkf !anınla, ı clldine koyduğu pir ve •diplerin 
!: , n bıl •deb ya• §lemi neler ka• l!m!nl gösterir bir listeye de, ıu 
za ac ıc mecm' o ve pzete sav- yolda bir hAşfye yapmış: •Ertuğ· 
fal~ ·rna k .,, bfltr, n·"' cevherle-, nıl Şe 'itett, Rado'da arsyın1z.• 

Yangın kulesinde 
mümkün ofmadıgından dileğlni yılmağa, her&ell, uzun yüz yrİlar zaptoll t ac•.tnı, b•basınrn tiL 
k&bul etmek zorunda kalıyor. ıcinde harcanan emekltrrn mey· diJriileceğ· .i. a;t•nl ı'amE-nda .gs· 
güneş arabasını ona teslim eri·· valarını silip !i<iİpürüp ıotürınl'- J'.plerin de t"'r·ü Cclliketlerc uğ-

(i-f'I mruau ~it zan1a n bir kıl.hin 

l>:oln tıakfk.athıl orta)·• ,-urw1l'a Jo· 
ra"ılf' krnd1 tnf a"ar; Ot:dipt! de tr• 
ı· ... 1ııilrUndt·n ~ü.tlrrlnl o~ arak kor 
olur ,,, kı11 ,_\n.tl~one'u.a )edt'fhtdf' 
<;ık ıp gider 'e bir orman~ girerek 
) ok olur. 

er yumu_.,.tleyneakstn" Rado. ıoy adına bakınca da. benim 
Ne demek tsttyorsL:l"'I'? oradaki smlm. Sevket 1-lıfzt o1u· 

D varken n. p m ını ı •h • le verml ve bu :;nzden de. dll!: um 

sevişmenin sonu 
yor. Fakat daha yol yarı olnu.ı.. ğe başlayınca da i-p:n ucuau, dız. r~yacakların.ı, .;:vve1d<"fl haber 
dah atlar, dlzı(nlertnl tutan eC gin1eri e'ler'.nden kiçırdılar. Su· \·eriyor fakat ktmseye dert, me· 
lel' n acemilillnl, ~cerlkıtzlli,1- arın Ustünde yüzen birer küçük ram anıotamıyoT " rıı y1 602_ 

sa" vor, Bir d '1k' yoııı,a ..-e arka ım ı ·ev1ı:et Hıf%ı Rado) 
pmak' Ha• Dur oyleyset diyor ı run ismi benim mQs!car adım sa

l~ elin, pantalont-.rı· n ark.J cebi-I nrlmış. 
e ok ;yor Blf'lpn arkadaşırııın! Gel n de ı!mdi, şu çok karıştı. 

ıklınd·~ şupl:c ec"yonı:n· Acabaı rılmış p rlncın ta~ını b<>raber~ 
' ar:ırdr mı. tabanca mı çek cek ~ ayıklayalım. 

Hasan adında b\r erkekle, Elıf 

ismtr.de aenç bir kadın, gezmek 
fi7~re çıktıkla"' Beyazıt yangın 

kulesinin bir k~ıne gizlenerek 
1 

birbirine sarılmtŞI&r ve öpüşüp 

koklaşmağa başJamışlardır. Kule 
bekçileri mutad kontrolların1 yap. 
mak üzere kule d.ıhilinde gezer~ 

!erken bu ç.fli müna;ebe\slz bir 
•azlyette görmtışler ve pol!se ha. 
ber verml. lerdir. Ha.san \·e Eii.f 
Müddeiumumıhğe !eslim cdilml~ 

lerdir. 

nt ıın •:ror!ar. otdıın çıkt or sAmAfl çöpf.tr.~ döndü!er. On1at lerıne 11 c ndı ·amıyor. Bu sebt.-ple 
gemi azıya al~rak korkunç b r hadi•eleri değil, hadiseler onları (lknmı sa: 8, su: ı d•) ..... 

1 
hızla saııa sola rası:ele koşmağa 1---------::-------------------
başlıyor!ıır. Neredcyscı araba par· ı 41 1 
ı:aıanacak. )·er gök blrbırıne ı.a. ~,,--._a A Xale'M 
;~!:~•k. dünyanın düzeni bozu- - ;!!*·:;:;::; fr ~: .. :.,. 

()•dit~ k"ndilrrhıt' lı\n~l Mip ı-lt· 

tikh•n "'<'nra lkthJarı ellt>rine al:uı 

EteocJe 'e l 'ulynice muna\ rbe ilf' 
birer ~t>ne tahta K"'Çmf"ğe kal'ar '\f'• 

rirlrr, fHıkHI <:ok K~n1('(1cn &raht.• 
rınlht lhlililt çıkar \ e l'ol~ni<'C kıt~ 

.) U\ bal.Nuı.ının ~a.l'dın1Jle 'fhrbr..,·ı 

ınuha.<.ıo.ra eder. Savaşın uzama!ıoın~ 

dRn bıkan iki kardeş koı.larını llR 

ralarrııda tJa3-la~nuık li·ı.ere dUrllo 
~·ııparlar. DUeUndn hrr lkl-.1 dt' o--

H1)'1r o a•ka cebinden dörde: Anto'oil meraklısı zatın, Şevket 
kaf'anm~ş bir T r:"' Dal• mec--'. Hıfzı Rado isminin altında verdiği 
muası çı1< vor, ı ' ıl parıay._,.ı malumata göre. Şevket Hıfzı, hi· 
C6,t;~ rf gOzle· ~ne dlkerek, k~ye. e:iir, !tkra 'Vesaire ya:r.em1ış. 

--- A', bak' dlyor. Halbuki, • Allah taksiratımı af. tılmasına mukabil, hep ben, gôk· 
fetsfn - bu vesnfrell edebiyat çe. lere çıkarılmışımdır. 

l şftlerlni ben tecrübe etmiş, nııı.- Ya, dostum Halide Pl{k•n. Ya 
1 yet hikAyede karar kllmışımdır. o? Ktm bilır, benden ıonra do
l Dostum $e\•ktt Hıfzı ise, b:r tek ğan ve lc:endis!nln soy adını a!an 

hikAye bı1e yazmaını~tır ad; şım1, ben sann1aları ylizUnden 

B.şlanrı, oğlu Apollon'un lhtı- ı N k V 
)'&(sız, UY&UOSUZ haroketlne Öf· amı fi em alin gazı/arı 
kelenıyor atları ka<;ıran torunu-
nu yıldırımla çarpı nr, hömüre 

dönen eeoMltni ltalyada (Po) su. 
yuna atıyor ... 

B ü:ı Uk Şair .;\'aınık Kerualht Benlnı de ~aM"n antatnıak l!'tttdl
,.,rMıe&lnln, şa•rln, ~llerlude .tını •pirincin Rerbe"it MhlReRıl{l"» 

bulunan nıü"i\t"ddt" haltndt" ,.,,. ken· 1 kt'.\ fl,yetloln A. ~k•ı>'lu blllnıntz lif> 

dl"il tarafıodan tashih. edflmf<J ~r- nıa~tta Utrl '-Ürdü~i gibi • ba~ınu B u hikiycde ı:üneş araba- lerlle mtktuplarını, ttUr ha.karne h rririmlı:ln hayalhful h1dP11 11 do-
sı milletlerin muka.dde- birlikte Türk Tarih Xuruınuna. t~·- tan hir ''-'" oln1ad.J1nı. dnba ,,.vt-1 

ratına l!;iarettir. CFe'.'·ton) da. dl etım~rl, allelfırindtn zı,·ıute- w.tf. Son 'reıgraf "ıütuHund11. nır,dana ,_.,k 

lür. Cr~on tekrar tnhta ge~cr , .... 
ıneınlekrtı miiclafaa eden f~t~0<'1P"" 

n1ua7,aun <•enaıı:o nıpra-,Jn1l .\ apl ı
rır; n1uha')8ra~ ı .\·aıJan roıyni('(''tıı 

cr,edltll İ?o<C «:öplU~e attırır. Thr
he-.'r dOnen A.nligone, kralın rrnri 
hlltlfınııL Pol.\·nh.·f''e t·c·na.ıe mcra..,i• 

: Kocaman hır antolojiyi kaleme ne ceremeler çekmiş, ne azaplar 
I a·:nak kldlaslle orla>ıı çıkan sayın duymuştur. Beni, •krabesı oanma· 

o mukadderıh sevk Ve idare c-t. lettn uıah elan bütün "'1~•k~rin "Ve- tı~ını belirtın~ktl. n1 ı ~·aptırdıtından diri dlrt romü· 
mek he\·esine kıpı lan cilr'e-tli, r~ine ndmun.eı ehnuı tir.ım gelen t:marım kt A. ~kip. "" "°·'~diki· tt.ır. J"lm~n~ d~ a.) nl i.kıbete uğrar. 
fakat iciz, cahil, becer.ksiz hi.1. takdire deter bir h•rl"ktttll\ ı nJ bilmezlltıa.e ınukablJ . -.ö.' lt>nll("ni KÖR. K.\Ol Tok d 

Murat Urazın, bu pek ehemmi· tarı yüzünden. k:im biftr Hal\denin 
en ize 1 yetsiz dikka\sfzliğJ }'ÜZilnden, kim surattoa hangi kapılor kapenm•Ş kilmd2rlara ve devl('t adam 3rı- Bu tetM>rrö n~tke--ln<W. '•nıtk Kf'- ankunak habili,•ttilH h~nM J.:a~bf't.1 _____________ _ 

na tinl •lc!ir. Eskiler-. uydurduk· nıaJin hf'DÜ7. ne, ... ln-.ernt, ,auta. ınen1i,tlr. Fil im rr:u koli idi bir h: r sıı 
!arı bu masalla :nsanlarrn mu. rııua da mt,·dau. konu.~ mUh-yüzünden 

bııır, dostum Şevket Rado, ııcne- ve hanı:ı kaprlar açılmık istidadı· 
1 lerdcnberl, tte ecel terleri dök. n1 gösterm!;tfir' 

d""'> ('mi)et için kıymetli bir •il- müş, ne müşklll vaziyetlere düş... Adaşım Bay .Ertuğrul Şevket, 
~ Mıt, ç8.'~lı.llk ytiı:lindrn dli.P- müştür. Öyle ya.. onu Vt: beni,,· gerek n1ecmuas1na şiir yazdıgı Bay 
)adan gidene arkadan ağlamaktan ayrı ayrı tanıyaolar, benim yaz· Rıza Nuru benim ona kur yap
bafka yapacak bir şı•y yoktur. ı·a- dıltm, kütü, kıymetsiz, manasız l nıekhğım töhmetinden: gerek H•
kat tam faydalı olmaf:ı ba'ladıfı hlk~yeler yUzOnden ihtimal onu· lfdeyi benim •krabam sanmaları 
ıqra.Ja ırf kaza yüzünden ullimiin alayı:1 almışlar, bu. edebi zevksI.z-j ~ükilnden kurtar1nak ve l(erek~e 
peri..~ ine dtt,enfl t~.Ur f'lbfotfe da. liğlnden dolayı, O'fla, kim b fır, flmdıye kadar kazandıtı Vt lstik
ha bU)lll< olur'° bn kaza), yarataa nckadar dud<.k bükmüşlerdir. Hal.I baldc de k•zanacalı •n ve f-On· 
ııebebe kaoıı gi>z açmak lht!ya<, dıı- buk., 001- nekadar güzel ve gL retleri kendisine maletmek isti· 
J ulur. ranbeha şltrlerl varsa, hep benim yorn. bundan nra ıllrlerlrıSn a!-

• Sl 1.' 'IESELESI 
kadderatlarının zam&n zaman teınel olduıtundan tarlh 'e ~tya- Evvelki gece Pangaltıda Taıl 
ehliyetsiz, 1:yakats'.z -e'lere geç- lımı7 belki :reni """-""<'1•1'& da mA•- fttlaltbukla g-lindfr! ~G hin ktlo 1ııiit t->lr.en1ası:.da Cingöz Reça; vek'n• 
iiğini, bu yüzde o ftlemin a4 har oiaeaklır. Ya.ptla.n t~tn ~1'-efllKJ ktlho;,al ediJl.}or, fakat pl~aı.,ada ~u.ı- 1 ları11a hcnzeytn bir hırsızlık \·ilk 
henk ve ntzam1n1n bozulduğunu oattnde. "ıC\ion""tenıdt k•bU fttildll'. de 40 bin kik> süt. ıtatrlı,,-orn1 u,. ası olnlu~tur. Kasın1paşsda I'·~· 
anlatmak lsfemişlerdir. U'!\{ARDl Ki... Bir JtlkAJe ' ·a.rihr: MU"& adında bir mtntye sokagında 52 numara~ı c'·· 

y rml -sekiz )"·ıl oluyor: Diin· Son Tr-l'(rat'ın :\ , Şt'ldp'i....,_ •••· 'lüiçü ~te daJma '" kar.,hnnnıı::ı. de oturan Serf ad1ndn ölrı o &l" .. 

01,..-1 FakUt tntn ~ymeiU d°"' zannetmlşl"r ht-p bc-n övmü~1er, tına sadece l\-1 imzayı atmalıdır: 

yenın be ında kopan ve Cihan g-ıolık, yerinf. "~ '"4y~~nl bHl"f'W'r- farkıft.J. "·arıp da lh.tar edt-1'~N": ce f.lm b:tt•ktcn ve mlil'itE~t ·ıeı 
Harbi denilen o müthl.ş kıyame- life btrakh. - .\Ua.h beatmı "ef"l'ln ..,u kallu· gıttıktcr, sor.ra sincına 'çınd~ \' .. 
tin uzak ve çok Karışık ı-ebepleri . ..\., ŞekJp. dtlnkd ~tl.rlannta p3a mlf"'& (8U katta M~a) ce\·abtnı "e· kanapeterin a·ıt nda :ıılt.nmi~tır 
vardı tabii ... FakRt lns!n, harpten , ·erdfll t'e'\·apta: cEvt"t, J)iriflC'IR wr- rlrml•. Bu yaz':rctte :ı.d saat kadar bc·k· 
~onra çıkan yıtrn y:ııitın kitaplı- be8ı .... tıla('a~ını ~ön T~~rar tıla .r•"-· j G•liba l<.ıt.&nbul ..,iittült>rinln c.-o- ltd!kten -onra .)·anındakı m y1::-u 01 
rı. hetıraları okuyunca şu kana· dı ar:nma bir KU-n tııoaN. tekztp etti• 8\ID•• Mı 'ID'a!. .. cuklarla y;.zıharıe k01p1~1r.ı a<: ·~k 

Ertı.frul ')evltet ate ·varıyor k1 0 ktya.mct. ön!e_ ı dtyoT. TATLISERT içeri da:mış ve kasa>" kurccılan•a· 
çentı • eJn F::dlo'd•n bah3etmek f•ll· zurefa toıılantılarında hep ben:m ,pı,kın .. 
yorum. j imılm g~mtş, onun bir kenara a- ! 

A-ıinı Mhibl bfr Türk ı:-enc·l J(PntU ,------------------------.,"'----------------------~-----------------------, tayrf':tl1e kendlıd yett,tlrl\or. Aıne- , 
rlkanın en IJ·I blr dişçi takliltes.Wden sakin v aki~-t bır. öy kadını halini mu· Zaten ana ve babal~r. hükümdarlar, 
nıezun olnıa,kla kalınıyor. teşhor ha!a~ etmişti. Bu hali de koca.smın ~ generaller ve hocalar lM-p böyl~ konu ... 
Rot""'tC'r cn~tttlilerinde tttrlihe hoşuna giderdi· şurlar .. 
gurll or. cmlekrtte ~ti !ilf:ıtilc Colel~ nerrde? Balıktan döndü 
u zam· nda ı:tn"en kazanı) or. Dlk
kaııt • • kı:,ı metil bir hO<'S <la oldaıtn 
P"k ~-abuk ~ili Qluyor. A•l tanlan. 
ıuleOO.l keııdlsin<len fQk ı-ıtllado .,.U• 

) or. nı,çıııırt diln)a ~fe kıy-1 
ıııelll bir lhtı""" adamı otuak mevki 

1 'apı,.or. 

\ tl<a<hlndo, kalbinde dC\ıunlt bir 1 
arıza )ilk. ırf bir dııldkalık bir 
tJll tim' Wl.k ..... tedbln!zllk ;yilztın-1 
den tok karnına dentze "giriyor. Tok 
karnına dt>nize bu ~reıı fihneT. Fa,... 

kat kan nıldey• lıücmn elmiş iken 
dJğer hanm "t:'I bu arada kaft>Jn 
k11ruuz. kalnıa"ı ihtfn U iter ,-akit 
' M r. Dok1or e\ O 1':dln, tok karnına 

h·ııızc glrlnro bo Uıtınuı başgöst.fl .. I 
rlyor '" bir fenalık gell.)or. Bu lka
ıa dikkat etse hllA bugün anımızda! 
bcılunaf'ak, fak t fcnahfa tle\a ıJ.I c 
')lr defa dalla l:ıe -g1ri1 or "Te bll
rUk eınckler e ,·et15mtş 1 t l!leıunlJ 

bir dimağ. t m mah ul ,.e ı blı 

\Irada 'J()nu\oor 
Cu kazanıD artık ~are-;i Jnk. r.ay 

1e tıbbı ka)ıt ara sa3gı gOMJCrmeme. 
1 mArı t"t Mf:-ıD ~eneler bari ibret 
alıp g-fiı:lf'tlnl • · lar 

mil? 
- Hayır, daha pek erken .. 

· • Yine Salrnl-.,'ların oğlu ile mi 
gıtt ! 

- Eve\.. nbahm d6rdünde ııeldl, 
knı a le! .. ruba ile götDrda. 

Romllll b!ran !çtn sustu, kucaanıda
kf gazeten• kö:c'crlne hendese !l"kll• 
!eri çiziyordu. Ca:unın sıkılml§ oldulu 
be !dl. 

Gece ~l'ISl, böyle bir genç adam-
3 yapya' r. z gitmesi doğru mu 

- Ne yapaY1m Aodrc ıı.e on •ene· 
<!enberi tanışıyor. Hem J'mdtk< genç 
l< zların hürrfyellne karışmak lmkan
·z.. fen 1 mı, iyi mi b~lmiyorum. Fakat 

ı:e olabillr~ 11<'nl ınsan çoeı.ığanu bazcın 

çok sıksa b:le fenalık olacak.,. yine olu• 
yor. 

Orası /jyle .. Fakat benim kız kar
e eş.c,.. n o kada- sıkı bii!1lltıldu ki is• 
te"iele'" de bır şey yapıtmaılard1. Anne
'"- c. m lrebbiyelcrl niibetleşe bekler· 
ler, !uç Y• r. z bırakmazlardı. 

Bı:..00akm:ıdılar da ne oıdı.ı. r.ınki" 
llem ge"lçler evlenmeden evvel bıra.ı 

opfi; er>e !>ir teY çıkmaı. Anc•lı: bt-
lı h r tırct C ye y an1..ırına kalır 

- Y•h da ba !Ik aıtnnda• ltillü ha· 

tıralar dolar• 
Valent'ne odaya gfil ıfrk.,J getlrml§· 

t • Caston bt.. iç açıcı kokuyu kokl;dı. 

Sonra sözüne devam etti 
- Bu ııençlcrin yalnız ôpti,mekle 

kaidıklırtnı rıer~en biliyorsun? Geç-en 
'Yaz plAjdakl gençlerin neler konuşjuk
Taı·ını duymu~tum da tüylerim ürper
mlıtl. 

- Tokat Andn! Sairolac öyle bır 
genç değl'dlr. O bambaşkadır. 

O cta bu neellden değil mi~ Hem 
faza olarak Colette hkbir zaman An· 
dre le evlcnenıf!z... işte bundan dolayı ... 

Sôı.il y-~ıın ka:dı, çünk.ii Colette oda ... 
) a gtrm.ışıf 

K.z, annesine ~k beD:tiyordu. Si\TI 
dırseklerl. h~tif omuzları ve ('alitk ha
Tekt>tlerilc hcnuz. b:;r çocuk sayılabilir

di. Fakat yi.iıü b:r senedenb~rl çocu -
1ukten çıkmış, bir cerw; .uz yüı.üne ben-
2ll'1ni§t'. Belli kı •eoneler g~çtlkçc kız 
~ıtg de ;ı,nncııne dahıı (.'Ok bcnziyccektl. 
Gast-on. kızının y\itjlne se,·g• ve zevk c 

)lauroi~ 

2-
baktı • Acele yürtiyüşünü, bUt.ün hare
ketlerini, ııivri çeneaıni, mantıklı. btraz 
sert ve ha'ıiln kafa ını ı;olt severdi. 

Anneel se dalma· 
- Colelte çok muhabbet!. çocuk de

ğil ... d:ye şikA)·et ederdi. 
Gaston. k;rısının bu Mızlerınc aöyle 

cevap ...-erirdi: 
- Colette fazla 

bôyll!61 daha lyl. . 
tırap Çt.·keı·. 

derec•de hiıll deill, 
Hayatta daha az ıs· 

Colet~, hastayı ıörünce: 
.. A .• yine ıfte oklu? diye sordu. 

Valentine, ktzinın bu suat:nc biraz 
uzıün bir sesle cevap vcrd· 

- Baban dün alı:t"m biraz ü~timUş 
- Olmaz y cif>ğll, djin akıam hava 

epey cr1 di. 
Ses- ahenklı ve hoıt.ı Fakat bcraz da 

acaiptl. 

Gasıon alaka ile sordu 
- NHıl• Çok balık tuttun mu? 
Kıztnti.110 Adeta tr.k nır e:ibi bir Jı.,,lı ~ 

v~rdı. 011 ':'lla !t..ıa !'"'>rf'rııık kopu~urrlu ) 

Colette, annesin:n .)·•nında uzun u;.ı:un 
korıuşınaz, ar:ca k sorulana cevap verir~ 
di. Fakat bu defa Madam Sairnıac ile 
otlund.an bahsetmeğe adeta can attı: 
_ - Ann...ı. h•riltulıide bir kadın • 

Adet• bu aarın kadını de»lf h6r · ı 
. • 5 ' "' oy e .. 

d İl f<:r çok eski zamanlara ali bir ro• 
man par~sı Cibl .. R ları d• dolru d ,_ 
rust soyhyemiyor, Adetoı ku:n.ru gibi 
ıea e.r çıkarıyor. Çocuk1arı annelerine 
bayt.ıyo~_lar. Fakat konuşmasını dınler· 
ken.. culmekten de kend i'erır.. 1 a 'ırnJ.Or,ar. 

-- x ... d. mı yemek ~edirıız:~ 
- Evet.. Sa irniac'lar o kadar sade 

1nsanlar kJ ltdeta köylO &ibi 

Cerle sevimli bir aile: 
~ ~aşı; ... orıar. 

ValentJne ıöze karıştı : 

- Bız de g11yet de ~·aşamıyor "'•"" 
yıı't 

Ama htÇ de onlar ıibi deg~ 

Sonra bileilndek 1 .. ate bakarak 
ve etti: 

IA. 

- Yem•k!en evvel beş d..ıkika !\;in 
çiftliae kadar ~decegim. RonbJıetl ba 
na köpeği gô terectk [f&y\•an ),,.ı 1C 

ils •lııınmış. 
(,~rirtvııı ""•r) 

ğa ba lamıştır. 
Bu e"11ada yazıhant.--den ışık ,..ı

dtğını ~ören sinema bekç s. l\I~~ 
nıct. kaı::antn bulunduğu oda)'"' 
11.rn1t .. ,.. hırsızla yüz yüze gelınlel"" 

1 tir. F.vvc'fı ürkn1üş. b;raz sor .. 3 
ketd !lint toplıyar .. k hücum f''ınl·k 
i~temişse de Şerif bıçağını çeke-re~ 
bekç'ye saldırmış ve bek~inln ıJ 

andaki şaşkınlı~ınd:.n tst fad!:.! ede· 
rek orada b:r halaya s klanmış 
ıır Bekçi imdat d ye bağırmış, dı· 
15;ır•daa birisi ve helkın yardımtle 
hırsız arar:ın ş ve halAnın pcncf'" 
resinde-, ~ ncn1;.p11n üstünd<"ki gıt'" 

zir.oy• saklandığı anl•ıılarık ı·•· 
kalanmtş!.ır 

Sir.emadan htç b:r~c)r asıra"11 1 

yarak )"il kala nan hırsız Adli re) t 
ıes: m edilmiştir. 
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ı ihtiyacımız karşılanmadan 
.f.___~_au_raz_u_AN_,l harice yağ ihraç edilIDİJ8C8k 
Tobrok kafesinin akıbeti: 

Askeri durum 

.ıar - e4m~tlr. Hod•t U~rlnd• 
loui- .Oanlla • ( 'RjJonW • Shll 
o_. nıeft.Uerine daJaaarak ce-p .. 

tıe • ....,... çeil\!'•or. llnl,yafa P· 
~ hgmır.lerilı dl-•. 
' lloı ~ .,..il_ ııeti<-eol Tob· 
"* ı.- .,........ı_ tckrw ına· 

t - cnı,miiıJWr. \inl,fl'I seçen 
~ı-vu:tyetla 
p ,..._ .,nıcıır. Yalnnı ln~ıı. or-

Az maheul 
istihsal 

olmasına rağmen 
tonu bulacak 

seneei 
yine 20 bin 

Arıkarı. 20 (Telefonla) ~ Ayva. olunn1aktadtr. Sene1ik zeytinyaA"t 
hk ve Edremit havattsınden gelen lhtlyacım:z 22 tun ton olduğuna gö- 1 
haberlere göre bu aene az mahsul re 1nevcut tokların da yardımil& 1 
ıen1111l otmaaına ratrnen zcytiı::ıyafı memleketin uytlnyw.ğı ihli_vacı da 
l.s~9a?i 30 bl.n ton kadar tahmin 1 tamliUJ1e11 karfıla.nabtlecektir. Ihra- ı 
edılmektedi.r. lyt 6ene mahıtulil umu.1 ca.t ancak TUrkiye thtiyacı tame..men 

1 
nıışet ltibartle 28 .. 30 bia ton oklu- k.flıroılandrkl•n sonra y•pııaıt:·ak "·e ı 

IW'ıit. göre bt1 eene-ki mahsul fena 

1 
bu hu&uate çok busas davranıl•c•k· 

mi.Mut ıenelet1Nn en i7isi teli.ktıti t.ır. 

::-:= :,.:r1:;::~7:~,.t1 Amerika ile Küba'ı üntv~rs !tede 
a-.ı aommd. lngllk cm1..... l 

: :1""....:.i:. ~':::.~ ın:::;:.,:; arasında asker1 tayinler 
k- 1,ı.r. Z.t~n mubattıbf.aJa • b" 

1 
. ..,. ı Ankara. 20 (A.A.) -- Aldtgımıı 

tlms t YllZJyetiA bıöl·le olduğa 1 ş • r lfl 1 maM.mata gôre, Ordinaryüs Profe· 
~r. Insfll• eri...,., 1 ~ - AJl Fuat Baffifkt Si~ Bolgl· ı 
~ lltftlmı da <k'k!ldir. r:vet, ı ler Oiuıllt MUd-Orlütıl ve F..aaslye Hu-
~'dUJDM ıoeoafe.ı ın:ıuıd•'. Fakat H b kuka Profeo<irlııtilne tayini ll>erlne 
ıı., ~ • El Acı- • Blrllplıl OVOnO CİVOrındO İr iı<>l*•n lstanbul Univ<!l"Sİtosi H•kuk 

..__ onra hen.., ,.rı.ında hovo ÜSSÜ kurulacak Falı:Wtesı Dekanlığılllt bıı Faktııtele· 
--.aıa<'ak ı.ttnat nektalan olma· rln ldaı·e Hukuku Ordlnaeyillil Sıd· 
dııtı iri• llllflllz o...ıu.u bllsbllthn Havasa, 20 (A.A.) - Bor Küba dıl< Saml Onar, Istanbul Unlversite-
......... olmaktama lıodllt heri&· tebliği Küba ve ,imali Amerika Bi Tıp FakUJteeinde yetıidcn açılan 
deti ıııu-t noktalan,,. o<l>n-yı hükı\melleri ar .. mda askeri iş· llçUncU iç !ıaotalıkları kllnltl Ordı· 
"'9 eradalll nteft9t lnfl'zllere daya- birli~i muahede!l yaptJ.ciığuıt: bil_ naryilb Profeaörlüğüne ayni PakUJte. 

--- - --·---~-- -- - - --
BURSA DOKUMACILl'Jt ve TRiKOT AJ 

TÜRK ANON M ŞiRKETi 

İPEK İ Ş 
İDARE MECLİSİNDEN : 

~irl..etünlz hı .... edarlar Jııeleıı unıYmi)·t.,1 8 temmttz 19-4~ tarihifte te .. a· 
dut Ney <:•r,am)Ja p:.tU itaat 18 da Şirket1n 1 taQuJd:a 1·en1p l.ılne 
<'itddminde t7 nuınarM kJ nıııtrkel'.inde r \"kalı\dt Mrak içlimM. da\et 
ohuuırltı r. 

Bu <ef!Krl yapan Amerika ra ... 
1 yoııw ~ö'lltciısiı, her ikl devit t .. d. -

1 ıanı<n Jı.t "~·• bir Amer t it' 

! fer Jııeı•U ~ö<der l:Tieslı;e kanr 1 

veruıeltru1i::ı mtin.kün o!dulunı.ı-t 
1Ur\.e etmek 100l • 

Buna et>ep. Ge. erat RoınnH~J'an 1 
8 ine! ing::1z ordusuı.dan daha i.ıs· 

tün teçh~zata ve s'.i.it.ha s .. hip oL 
ma!':odır. 

Bu hakikat ikinci defa o!art!k 
F·e,ka.btde hi .... edarlar .h~yeti •m.uıd~·e"ı toJJla"h'ı•a bir hi .... f')e nle)·dana çıkm;ş bulurımak~adır 

m.ıtıHk olan 1tk ... ed11rl11r cı•ı ı,urak edebllfıı<'eğ:laden "'M)·ın hl .... .-;edar.annll· 
ı.ın a~ltten \eya ,·ı:kitltten bu l9f.'la•tıd:t ha,,ır buluomala.rı "\e bunı•r- B•zı ıntıhCillcrdt• Libyaya g • -l 
dıi ,. der:lecek oian Amer Kı ku\·vet e· 

• amllJne aft ıu~e tlipleril1111ı hl ,.elcrlnJ )'e~nıl if;hmadan ıaakııJ . 
1 

ır . t d..., 
lHr Jııafta enf"I firket n1erkez.lne le\.ıdl ve •uk"llhıilıft pu lıılla11 al· ,rınin yalnız ına la . ı \ aı ye l . 
nu1ılan rk-e. tMu•er. 1'f') zenlemek \('ln değıl fakat, Lıbya-1 

'MÜZAKERAT RUZNAMES i: 
yı açfacak tkinc cephe ~çLn b rı 

l hareket nokl. · oıar· k kulla. mlk. 
mak~adiy~e ra,p1.a.c:ııı:1 sar.ı!makta~ 

T - ~lrkf'tfMi.I f'U:~ muka~ f'lt>nam(""'İ•i• IJ "8 •• oa. , • i dır . d 
S 

• • • ....,, ,.,,,, 1G, 19 ._ -. 20 (AA ) - K<-ln~ a 
7 uacW: ına.-tlllelttkıi11 a-:~tda. y11~th :ot·kihle taıhtı, Olta\'~· . . r •. 

..,, • B -"Wekilı ı:vt .• Iwcker.zıe K111g n 
. ... - T~t VekileU YUk..ek Makant1 tç 'rlt·"'•t"t l ,.1 u,.ı )lUdi:irlttj-U. 

1941 
'lkkcinununda yaptıj:ı &ibı bu. 

~r~etJ« :'ttedUrltlflhtden ahıwın 1t.3.8.J'.! tarth '"·e 4/1790 ,-ıh J·•.t.ıda Çö, ·• t! bulu rnklt 
l>IWlril<lltl . . ı · ı del• da '.\1 rç, e 

" d '~hile "rkf"tlm 7- «""ll4 lftuka\"elena.nte.,in(': lha.\ e-,ı it•aı> t:.c(en \ .. ·e Vaşir !ı(toı a k!Oe1.:e-i: lahn--: ı1 
.,a.ı l\ '"f'ttti ·' a1.ıh iki n1adıle hakkınd.a mıia.kf':l'fl h·r>tı.,ı uıeı . 

3 • edilnıektt'dır 
- "'lrkeUıniı: eti&., ınk.ka"-""'eRaltleNlnin t 11 •?f 21 ..,g .,,_. 68 1 (A.A.l 

'78 8t 88 .... . 9 ' ' "" • ' • ...... • Londra 20 
_' , .' o.;, 98 '"e 9 Uft('U maddelerJndf'! kullanı1nJ.ş ulan crfl~t&,.at \"e- ' 

kalM.11 .. tabirf•ln kaldrrıhıırak ;,erlerJff c.1·1earf't 'f'kill't~. tüirlaJn ika \.4r n Londr; da bu .ı. madt11 ~Il •· 
lllefl. da bir·nci B~ş\'c:k nlLHlVı ıl ~i 

:\!. Çör 

t - ~lrket e .. a .. •nııka\·eJenanıt"...Uıde •ap "· 1 111 At.le• kabi11c ıop-&.ll.ı.;1.rına rtjı-• Luuı at :·lt dola.) ,,ue, ta-
kibi k:ap t-deR kanufti forn1aHte-nle lakip '"·e tatarı l('fn idare ,tecH..ıine .ik edct:ek ve h.Jkünıt~ re:l:;: v.ızl. 
-1ıa1ıi. .. iJf't 'erim.e .. ı, k' 1 fcalt.i gürece · ~·l"· 1 

IJHJIE \lECLhl 

ESKi SEKiL 
• YENISEKIL • 

Libyadaki fen a 
tecıüt.e 

1'au.11: }{ U. 7.\T 

~ u I• r lf"Çe" fu~. ınt\ .. uıı lt' nu•l:.trt<kr .. lni kabul t·ln1i 

~ •ı·No. bir ile'\ 1 o un buı:1ı1nlık ~' ap 
tıklı&.rl ~jbl. '\lu1:..ınlar da LU,\atl·• 
n .. k tne\ hn!n ı-etıp rat.nıa

0

., 1 a:~ 
r.t,ğınf'n şidtlt>l!l luınole-ler ·' :qu111 .. 

J.a.r \P bPHI h3.~h ha1.1 nr\h:elı-ı· •• 
dr t·lml~lt:J"dit. 

Buralard3kl l"-1~ Ols;ltşrnl'. hf"r 
hatd(" rlMnokra inin Jehlnfo dt~ildl• 
ınrili,h·rti'~ dt<nlı: hiıkl:nı.,·<'ti, la.' 

~/'\l"e ihh'ınlüfti. tank nıiıta\a~ı ,.tr 
tleır\&;ı>ıı, m•hver tarafı )lAlhı.) ı IJoOnı 

blı'rllınıanlarlA f"t .. eın tdf"rH r.ıJı:t ı 

railat lJb,.ra." .. M\ kı_,at ·ıııMn: ~l:ı. "· 
bit brklı>nıııl~ı·n b'r r.auıa:ıd;ı :ıı:!(ı• 

11.tleri gt-ri a'atak bir hal~ g{'lnlt~ 
lt'tdfr. 

l.ibJ auııı Utli htr tf"phe :llhh.-dil
llh~ .. ı lnı;-111ılt>Tt" h:ı llüı.U.' ... pahA 

lı~u ıııal oknu~tur. lnK""lf:r tatafı. 

LibJadakt n1t\ z.i!t:-lnl ku\-\ t-Cf'n· 
dirını::'k f\•ln her h'\lde .Umı:.nlnr· 

da" üak.ııı u,r~un blr tltf'\'ki«k lo~u 

nu)urlanlı. rkalo.rıntb '°'""ır. J•i 
litıtln. ~nrl)e gtbl ml\1nfır Mr tı;ıı 

fctl.ınd. rrnup ~17.~1"1 , .• Alı1k.ı 
•thl t'rnln mUn•k:11e \otlan , ı\?\.lt. 
\.ınerlka tabrlk3J:ırıaın )eıü lıhl 

mOlllı hrr ~·('rdtn e\·\el hu t·f";>:1c 
~-" '"f'1 kf'-dllml-:-tlr. 

narak. ,-eni IMr ee-pluJ tatmayı ter(:.ib dirmekted r. Bu muahede, 1nıi- nw. e.skl Ot·dinaryüs Profesürle-rin- 7\ıI• dd 11 
t iiz ve Amerıkall pilotlMın talin\· den Dr. Generoıl Tevfik Satıan1, Tıp 'a e Tı.; .:kküıü kat'i- ,fadde 11 - Tc~el..~ü.L. k~t·i· 

ı\nkarı. 20 (Reo.dyo Gaı.eleal)
İt& jiz Başveki!l a. ÇUrçil' :ı ~nsl- 1 

ıwı Ruı.vt?ı\';c tıör el( lizPrf'!'I 
Amerik: .. va ıi.UU~):i olnıı. 1 bü\J•ı 
dıün)·anıı~ dikk•U:.i buray~ ~e:t· 
m .ştlr Ang!o Şak ı.hu· hu seya .. 
hat rtnıfınds gürültü ~ apıntyot
'ar. BLl St'.'!Y lıatln. d hiıl ziyıde k. n 
c· ceµiıe rn~l~ t: a~.tk~dar oıclu· ı 
,u \·e "3 · gnru.ş-mentrı bı.. oll'll.At: 

\\ u. .. lılll\ft \f' Yf'UI 7.tllnd ~, 

keri tturaLı...--da but:ıııurı..en, lnı.·ı:;;,o, 

lrl' t.'JH'\C't' \arhk ı:-o .. tf'rnıı,.ıe .... ·roh
ıu,.·u ...,.kit. :•.v J{İhi hir ınUı\.lf"l nııı 

d .. fa.a f'lmt-:ıerdlr. 1 aı.aı Mlnrıı A 
e Jllit&ir. lertnt kol-ayla~tırmek için Hnana Fakülte5inin aç•k bulunan sinir has- den mukaddem tediye ecliln1Jş 0·' den mukaddem tedivl! ed::miş o-
nı:: it= :nn~~an!°n:: civarında bir hav.e üssü kurulma- talıkları Ordinaryüs Profe!-\ÖflUğüne lan rubu bedel için verllmtı ol n lan rubu bedel ic;;·n" verilm 1 olan 

• s•-ı dü d ·za1 ı bir mUddettenberi bw. va.aifeyi vekı·ı makbuz teşekkülü k~t'iyl mtite.ı. makbuz lesekkülu' kaı·· ·ıı a· 
'·ı-·, --da mildafaav. a mü•lt a1 ...... ve şman enı tı arına ı. . ıy nıt c , - -- ı ıp azaını üç av zarfında .. an .. a k . · -· 

\ ıtlrılr~I.\ alıl."rla Y t"ni Zt"liuıı.lhl.ı r, 

l.fbya'11111 kf'nıli Uh-t11\fok~th:ri>ıi11 

ilk n1iid•faa ı.attı etldu.tuuu lulır 
la1nak Ht rn~ın:~ıc:-r, torr'-ldA nrıt 
ınlidaf11a lPL"t~tıı11 dil"'f"rt\... l-.bı n',.. 
mh4la.f•flıı.ı.ının r•rhtt oı:ut :\ıı tr:ı' 

yalı GeMrali ti.- ht--rflbfl'r~ri1t•I\' g•ı 

tdrnlli-,lrrdlr 

raı.ı efmtd ğmcla.a iJk l&ftl&Ja Diril· k.arşr müşterek hareket:Jerkıe ge- oıara.k ita etmekte bulunan akıl h&-'3- · ıp 01zamı uç ay zaı tında 110ı.rna 
~ ... El Adem • Tobruk hathaa çılmesl en ını jhti'ya etmektedir. talık.lan Profeeöır:U Dr. Fıhrettin m~harrer ser.,dat: muvakkc-te le ınuharrer eenıed~tı ınuvakkate ne 
kadar -rı ~ıımı...... .._ itibarla Kerinı Gökay tayiıı edilmişlerdir. mub~dele olunur. Bllihare lahs.l mübade!e t:.ılunur. Bı;~hare tahsil ~e" ıiyor 

..... ~ 7"" o• olunan bed l i b kk t • Rö' ~r'c gOre. Çorçirin _.._ıner -
lngtJlz Ol'daill itin boapnluk ba)tbl 1"..e.kı Qek Balf\·ekni idam Edildi J l .. c ş u nlUV'a a sc- oluna.,. bedel işbu ınu ıakkrt ı.;cnet 
me-l'ZllQ olatnaL E~r lngillı:ler !Jm Londra, 20 (A.A:) - Bohemya. ve apon ar Mançuriye n.e~ uzer~ne Kaydolunur. Son tak· üzeriu(· kll'ydohn1ur. Son t.'\kı-;it n kada yapacağı g~rt\~ıe~rr'ıı !ili 

• dild hadut ltıdtmııı dalaa tlerlalnde lloravya ltı.rkle. htma~ ldareet Mkl asker yığıyor gıtın tedıye!l~.te beraber hi!scdarın tediye-~. le bereber h~ssedaruı n· dört nokt1' Uzer'.ndc o~mosı '.-:lı\' .. 
d&,)'9mnak M"V~ıaa kap1halanl1, ,, BqvekUi Elia.a•ın tdan11 Berlin halk lntlhabı~a ~ore nama muharrcı hhabıra görC' R•lma muh:;rrer ve- Ytt1c mtıhtcm .. ?dfr . 
rtmJnn-em"tıut dıiha r.ayrf olacak mahkemesinin kendlı'ıt ölüme mah- (Bafl ı iıtefcle) XX: veya hamU:ne at olacak ~cneclatı ya hami'ine ait olacak scnf'dat1 a;. - İk!ncl cephe n1eseles1. 

k(lm etmeslnd n tanı 10 a• sonra Çuuking, 2Q {A.A.) Cuma ak· at!liye tıc mübade'e olunur. Hisse llye llf' mnı-..dcle olıınur. ]('·.- e- 2 _ D•ııl•. n .. klı·;atı me~elesl. 
'e !tir '-ğ'IAlıJ~·et lı illHle Bardır. • ' manya Rtı>yaya bUyük turru"'1 ya- d ı k 1 b' d fi d U" '~ - ' '· • 

'.:.Pnzo. Sldl Omer hath•ı da tu- · YiipılmlılJl:ır. Prag radyosu Ellu'ın ttene a ırun OÇi.lr. 1 . 1r c er en nedatını11 koçanlı bir dcftrrdcn . _Yakın \"f" Uzakchia.u ~trate-

Bur;\in Llb~a otdu .. u: hllr ı·r:ın 

<>t11.IRrdan. ('ı>kk-rrft'.n, rolt.n' !ili• 
tartJaıı, 1·unanhlat'dau, J-tlnUıltırM1• 

nııürtkktp hlr (M'tiıtdt1r. Jı·~a4' ~ı 

kt dt ln~lhlf"r de ""tılır, la)t,.t t..•l'
dt•(rttdlı-. 8u un"'ıur1arın heı- btJ·j,,i,. 

kôraınanea di\\.i"'h\ğunc ,uııhe. f 

dilenlet., takat a.,·ak ı~ ç-c' .. "ı, 
NKlarta MrtHrlM Mlh olan tr':l1 
u un..,ur\-.r; ı\Ju'1ln Ot duı..ıııı r•bi n~;ı. 

h bir orduJ a kar_,ı M1n.mıyorhı .t 

Tobruk'•n mult•'"""'f't kudret« h"'.· 
knıd.a trredJtrt ~trtriluu·N~a itli( 

uıett d(• ltuıhır. 

. C ün par yapmaz Japonlar da Fidelyaya k ıı i 1 d .ı • 
LllDUYacaklardT. 1 bu raddf'-w dU,.. İ uma g. ti idam edildiğini bridir· it ·es mes ve üzer er· n e sıra nu- ke~'lnıes' ,., iiıcrlerlnde s.·ır• r.tı- 1 I. 

, 1 mifllr. ırııı harekete geçeceklerdir. • l 1 1 Wlt.kn M>nra. arttk araı:I kaybı. dü· Vaşington, 20 (A.A.) - Seyyar marasını ş·rketin n1Uhri.i resmL ın ... rasır.ı şirkC'ti~ nıührü resnıt.slnl ı s 
~filınez, ~~-... .,,,•~· kı-mı ~~nl ve flrket namına vaıı imzaya \'e oirk ı , 4 ucu .... , -.ı-""' ...... F } h Çin kU\"velJeri, Çektang ve Kianl'"d v c nanıına vazı ın,.a~·a me-

Ru!')·;ı ve Çmc yaptlacak 

tlde tutmak llkrl htldm oltır. asu ya no ut bakla mezun olanların imzasını ve ~ir- zun olanların imzasın, ,._.. :-;it·:..-et ll yardım 
eyaletlerinde Japon haUarının geri- · - '" 

Bundan .soura Genen! Re,.unel. ketın ÜO\'anile te~ekkül ve- ilıin ünvanile te,-ekkiil \"<' •la·., tar:ııırı ---------------
me.,.1·mek f • t} !erinde bırçoit ~irler iııgal etnı!ıı· 

ne ,. .. *"&ll.'! """' ıya arı ludir. ta~ihln! \'e .şirket sc·rmayesinln' ve şirket ~f'rl113)'el'ıinln m"kt·riyl 
Jl"tlra 6!.ı t.ü,.Jü hareket t.nı l"t'-- ı (Ba,ı J iıt<'ide) •-« m.ktarıy1e hı.s~ scnedatın1n en·~ hisse senedatının envaı ve. ıneka- Cripps diyor ki : 

lfYQr: atları. :rn'l)tad farklarla ve ic&bın'a S t } val ve mekadı.rlnl ve hisse senet. dirini ve h~!iı$C' ~cr:etler'r.in m\t. 
1 - Bir taraflan ,ark t.tıka,,.... 1 göre mU.tahsll kaza meri<ezlert için lVaS op0 SOnUna lerinin mukayyet kıymetlerini ve kay)·et kıymet erin \'e tah>J clu· 

(llo'.'f 1 hıt1de) ( •ı 

zatınd& bu zan1 ... n un uı·u tıı~rınric \ 

n1üe:;.s'r o'.ab:ll.t 
tinde fngUlr orduauna laal'l'UU. d•• d ayrı ayrı olmak tiure, Vili.yet fl• kadar dayanacak (ah>il olunan bedeliıtını lht·va ey· nan bedel;\ tını ihtiva e; itmesi 
\'&m e.tn~k, dij:f'r tarllflıın ·ı·ohr-uk '11.t m ra'ka~ kon\Myo mıc:a le-ebit, <a..ı 1 ı.cidfıo) <=> · -:eın • muk uldir Bütün u se· muktazidtr. lrtJi lt l're \ e o\ nıt•rf.ka: "11 c,·lık 

y-'lann anahtarı eıbn J.I~~ lllJ • bi 
a na ,-nrt tt,,Mwı ....,..,._...., .. , ,,.~ e'hP.nı • 
ınl)rt "trın«-l;:t> k&rar "\M'Pl.--'", t;i,. 

iü itirlu Alnıııın pl.f•la.tuu ti4lenıı1 

hkr'we ~uma aeçm~k: 've ilAn ohmaca.ktir. 1 vava f.00 
1

_,_ h ~- 1 ö nedatın bır tarafı TUrkçe ve dlter B lümum 11ı.s.,e ~enl'tle-rhıln nU-
• Y-' Xadde S - K ı.. ı ~ ~o al,JIC"r ere ' re 1 k 1 J . .... - -nıt. prk htllul~Mftdıe. • uru uya, ı""'-'"'· Rus klıılvve-Meıi S ole k i l'k tari!I :Fransızca o ara tanz n1 o- n1urrleri ıhrec rd'imP7de·1 ('\."'\'('t 

taarruıa 4 aı Trib-~... k 1 mek, nohut ve kuru b&kl& 1· U m as s ı a- 1 ki ' n, .-- e.htl teare ı metındıe ,.efti bi.r ıiltt' h k t unacs ır. tasd•k C'dilrn<"k üzere 'ficRret V~-

":\{. cr:pp~. Öli.ınc ·"":"'ip de\·&nı 

etm}Ştır· 

•- tsterim ki, $0\·)etler Biri; 

j:indeki arkada ler blırada hazır 

bulunıun1ar. yalrtz ker.dileritıf' j .nı~la tuhıı.atk; yapan ınıtla'l'al8ltla.rın k r hH.cU.w~ i • .,..,.,....ı-ıerd~ ._ 
1 

are c e B11Umum hisse er.etlerinin nü· kftlctiııc le\"di edillı-
• ~ , .• bunlyı• kurduk! -- ~ . . b~...... .. . olurJanh . 

karşı sempAtlmlzin \'C arkadAş:Jığr- --------------
• - .~atNl' lluduıdu &i7.f"riTute Mti- I'klerl . a.rı -.ııırect bir- .ltUB k"""eileri ihata {lıllılldl müneleri thraç edilmezden eV\'l"'l 

daroa,., seçmek. bu anıda ''"' kuv• j ı . t ""..~erilec:ek ;ı>enl Y8llifelu Ve- Ilerıtn, 20 (A.A ı _ D N n • ta•dlk edtlmck lizere İktısat Ve·! 
mızın nekadar i'&mimi c.idutunu 
değil, iki milletin1.lzi kar:;ılaşhr-

tledo r- k 'c ~. .. ım~• a)TJO& t('bll" .•• . . . ~ .•• 
''9 • notnwejne J-ükte•· 

1 
· akt 8 ff h•ll o- ı Janeının aakerf kaynaklardan ötren- k&1ellne tevdi ed'llr. 

mck. ımac ır. di'"'ne ·· H k 
Rommel Tobruğu 

.){Adde -t _ )(üslehl'k . 6 ' C'Ol'e ıı.r o!'un 1:1imal df')ğtlHu 
Goııeral Boıwnıd'ln bu üç battket • ı merkezlenn 1 k..,imlnde Bot• ··k k ti yeni tzaml fiatlan m~altt fiat mtt- Te-vı uvve eri Al-

t.arundJW& lııans1"1nl kahaJ erltt<'g[. rakabe konıisyonlarmca g mRn kuvvetleri tara.tından yapıl&n 
ni bllMM')~ :Fakat ÜÇÜOl'i:i fikri tebliğ" olunan eaa.slar eh,' eıÇl•ndn ı.ene mevzii bir Qtıvtrme hücumun.da ihı-
kabtıJ ede~k ttonllfthar «IO\'r hı• .res e ta- ta edibni...ı ·d· n d' "' ytn ,.c ua.n olllQ&.caktı!' . . ,..et ır . .ou U.,man kuvvet-
.. ltam ltir n.1a,·aeaıat Ue ert meni len ımha edilmek üzeredir. 
c;ok muhtemekllr. Btı kundan 
'l"ubru1'.'vn duttnnJI bü~ ük Meonni· 
)'eU halıUlr. Bununla berat.er Ron1· 
~·ıo be )te .Y•ni Tolwuk'a taatTut. 
elln<ıol ,.._ııda Banlla. c·-uo 
''e 'idi Omer n,e,-klk-:rinl Ahtlata 
l•hhü.!'I etınesJ, h4klut U'.t"rJn,lt~ 'a
ıJJ.oV lıu ouretle o&Gtaml~uw...• 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

da dotnJ. olur. 

(B"!I l i•<l~e) >·« 
Almanya itle bu gibi üstünlük 

in11ileru1ıde-11 ıstHade cttnlşlir ve 
etmeie de\"911\ edecektir. 

Fakat d•ğer tıarofın el!erl de ar· 
mut devşirmiyor. Bazı noktalarda 
Almanlardan geri ve haıırhk~ız 

(Batı ı in<lıle) <=> olm..Jarına korıı denizlerden lstL 

Attlee diyor ki: 

&ibl ı;öründilğllnU söylemlı/lır. iade etmek, hudutsuz paraya ve 
Attıee, Rusyaya y&rdlJll meuleSi· ma1ıeme ve insan kaynaklarına 

ne lemu ederek bu yardıma devam sah.ip olmak g:bI maddi bir t&ktm 
lilzwnımu belirtllllf ve demlftir ki: O.Ulnlllkleri vardır. Sonra Anglo 

ne yol açar. 

Bunun için Amerika ve ingil
(crede yapılan dahi1i propaginda
larda ÜU!r'indc en çok durulan 
nokta tudut: •Httler'le Mu ·oli· 
n!~nin kendi kendine çökectğine 
bel bağlar~ak işi tembelliic \'C gaf
lete vurmuş oluruz. harbi kaybe
deriz. Bu harbi biz ;.ocak kendi 
gayretimizle ve fedakarhiımtzla 
kazanabiliriz. Bunu unuttuğumuz 
dakikada mahvolm•ğa m•hkum 
olduk demektir. Teıılim odlleu nlaızcmo Rutyaya Saksonlar rahat kat11Sında gev· 

varmıştır. Ve Rusya.ya yardıma d&- şeycn ve hereeyl unutan-, zorluk 
vııun edoceğiz. Ruslar, Alnı.an ailıUu- karşıstnda da nıhlar1 at~ecıen, f te bu düşüncenin .ıoevklledir ki 
.ıuı keakln a~ı körlet.mifler, fak&t sırllerı yere ıelmeyen adamlar- Rus - İngiliz anlaşması tmza1anıp 
bu ııu•ıu henüz tahrip etmemı,ıer- dır. lk;neı cephe hakkında taahhüde 
d.ir9 Göeterdlk.leri mükemmel muka· girişilir girişilmez, B. Çör(ll Ge-

veDtet, matJOp olan zamanda taaını- Bütün ba ftmiller bir araya ka-ı net Kurmay relsinı beraberine 
za reçecelt ve dllfnıanı ~una lığ- tılıua ae&ba yarışı ha GI ta alarak Vaııtnıııona koşmuş ve Av
ratacaktır. Fakat bu arada Rusya- kazanacatına hilkrnet~~ 1 r'::•n rupada ikinci bir cephe kurarak 
run ken<lialne gönderebileceğimiz bilir! caz a- Alm!lnları Iki ateş arasında bırak· 
blltün yardınıa UıUyaot ola.cak.lır. maA:ı lemin edecek tedbirleri A-
Molot.otun .zlyareU Dd ıru:ıet arasm- Bir at yarı nda taraf tutarken. merikahlarla ve Kanadalı'.arla blr 
da dalı& sıkı bir anlay14 ve d11.ba ıı- ı Pi"'k tabıt olarak Atların stiratine. arada araotırrnığa koyulmu~tur. 
kı bir lşbi.rlığ1 temlrone QOk yardım 1 cokeylerln meh3 retlrıe baKarsıntz, J\.fesele, Avrupa kıta~ı üzerinde 
etınlftir. ('Eğer yarış narına! şartlar lQinde arazi kazanmak mesel.,.i deglld1r. 
--------------ı derhal olup blterae tahmininizde Almanları Avrupada. iki cephe 

kl haklı çıkarsınız. Fakat siz tetkik· lrnnnata mecbur ederek kuvvet· 
Tarihten yapra ar lerin;zı yaparken, yağmur )"'ğ- lerinl dağıtmak ve Rıaya ile Lib

(Ba,ı 2 Dcide) «-• ~ b k~rtıııhk çamur kesilm şse ya üzerindeki ta7.yikl az:a1tmıktır. 
ç · cnmiycn atların kazandı- Alm11.nı..r1 11 Libya taarruzunun 

musibellertn oniit c ı:eçilenıiyor i!•nı görürsünüz. Çünku- "•murlu ı l > hız alma"1, ıarbt Almonyaya ya· 
ve tabıi dayinılmaı e en1 er, ıs- zemln, sUrate go"re a,·ar •dı·ı- 1 ı 

J -.c çu ptlan ngfhz hava hücum arını n•-
tıraplar bli:gostrri)'or. 1 şarUarı hiçe. ind -mlş, orta,·a su"r- 1 d b' 

.J sı gevşetmi!fSe Fransa a ır cep· 
al Y"er•n~ b.r takat meselesi koy- he yaratmağa ciddi surette teşeb-

A polton'un bu htikum ve' mu._'ltur. Ağır ...., dayanıklı atlar büs edilmesi de Almanları Rus 
takd:rlnın, nesıllcr boyun ... , ve böyk- -atları idare etmeıint bl. ve Libra oephe1erlndekl baskıyı 

ca, telcceğl örte esrar perde·' len cokeyler b6yte bir yarışta za• ıev ctmeğ: mecbur bırakabiHr. 
lerıni kaldırabilcnlerln ciln1l~5L fer kazanır. Demokra!ll tarafı, Allantik har
r:ıc şamil bu!unduğu anlaşılıyor. Bu harpte de y11dırım usulleri b~ndeki devamlı zayiatı örı~emek 
Çünkü milleUcrc ve !etdlore s8km...,,1ş-, iş tokat yarı!JI l<'kllnl veya h;ç olmazsa a>altmak için de 
doğru yol gösteren \'C bu yol• &1'11ıştır. Halbuki demokrasi 'iara. garbi Avrupa)''> sa-ld1'm•i• mee
dan g4lınediklc .. i takd~rdc uğra ... fının elinde tuttui;u kozlar, ta.kat bıırdur. l·gal 1ıltındakl memleket. 
Y&.cakları kötll •kıb<!tleri höberj yarışında IJJtOnltll< tomm eden !erde Almanlara 'ka"'ı lıyan ve 
veron bllliln peyıamberler ve kO'Zlardır sabotaj haıırlay•n glZll i\ctineü 
diğer fikir adamları, her va kıt J B:r yar~şta kızanıllaoın ikl yolu cephe de bu a)"ede kuvv~t bul
her yerde Mkar<'Ue, atayla ktLr· vard · Ya r&ktp tara! çöker ve 1 

mu$ olur. 
şıla.runıılar, Kll$andr ıibi omür-J ~·a 1 yolda kalır veya siz dahe d•·ı Bu itibarla yeni VQfington ~ü
lerınl l!Z4 ve ccfı lçıı:ıde ıeç•r• yanır ve kazanırrıınız. Dllt<-r taro •. lAkat.nın, garbi Avrupada yenı ve 
D'l~d:r. Bu hal, T•nrını gtıli tın çök nesine limit ballamak hfor- l mühim hamlelerin har et nokb. 
bıJ- bll'.metı •cabı ol ı;:ertk' j bat 'bı · yoldur, tilnkü gayretlcrın · 11 ol•caftna tıukmetnıelt eııizdı r. 

\l. Bar ko •ıı:ı.nı 'kırar "~ tedbltler.,.. ı1unen. i A....,. Emilı YALMAJf 

Madde 28 - MecU.i idare Şlr- M•dde 28 - Meclisi idare, Ş r-
ket umur ve muaınt'litı lüzum ket umur \'<" mu~melıitı lüzum 
ıösterdlkçe içtima ~der. Ancak la- 1 gösterd'kçe 1çtlnıa eder. Ane;k 
akat üç ayda bir defa içtima mec- ][ıakal üç ayda bir defa lçtlma 
burldir. · mtcburldir. Relsf 11 ,.e yahut n1u-

Relstn ve yahut murahhas aza- rahhas azanın ve yahut Azad~n 
nın ve yahut. Ar.adan r:ısfının da-~ nı~fının d~~·et'yle İdare ;\fecl:str..i~ 
veliyle ::\'Iecllsı İdarenin içtimaı lçt:ınat iktiza eder. idare 1\•fech .... ı 
jkt:za eder. l\fecllst İdare ~çtima· J.çtimaları Strketin İdare J..ferkt-
1arı Şirkct'n 'Merkezi fdaresinde 1;1nde akdo1unur. 
veya 1.ferkeıi ınuamclilhnda ak-
dclurıur. 

makta olan nat'k \'e heyecanlı 1 
aylar zarfrr da_ kudretim,z dıhllln
dc bulunan bütün :vard1n11 kend ı_ 

sıaı ştırıy or 
(Ba.~ı 1 i"4·Mfe' ... 

Kahire, 20 tA.A.) - Tc-bı-.,&.::; ı... terine bah.şetnıek hu~u uodoı.kl 
1. · ı · d ııo"rsu· nler ve nilz t-.a1'1·U"'4 1ı1tramamu1 ııJc d .. tııo 

ş-lddtt ı azmım ı:; e 
cumun ue ın miicide-t &'."Clkwıiy~--t 

h·~~t~lnler-• anl'fthyor Dli-ı Ba!"dıa'n•n ıo kh 
.. Crı·p- •ıı .""z~erl ilıi\'e et. .:w. tr·· ~ .~u metre yakınma klutar &e.ld~'ktaa .,._ 

mı,tır· ra şarka doğru }eı·I harellfl"tnır. 

•- Zafer, Aılht.en önce gelttek- durduran ıki A1man tank A-.hı 1':'~ 

ttr. Zafer, ancak S(lrek1i bir ceA- nık lstikametlnt tutnıustur. 
\',""i~ton, ~ ı A .• \.\ - Londr ı ret ve tahammül ~yesinde ve ne .• ., . .,., ...., 

da trkan bır gauten n L1byı;ıd.Mlt" 
zaman biteceğinj henüz bıimedi- ,.,,mbtrl. Ingillz umum1 ıcıratrlhı 

1 
jimiı ıuk:utuh;yaller ve te11ft'..nt- l"lt" Tc>D~-uk'u tahl:ve ttme!l m1•'t'tı 

1\(addc 33 - . fcclisl İdare hai7. 1\1"~dde 33 - tda.re ?ı.trcıi 5 ; h•iz likler fonunda kazan:labı'.lir.. ı nıN oldıı~·ndan h •, · ·m~ •c-". 
olduğu ;kt 1dar ve saIAh'yctlcrin o)duğu lktıdar ve sal~hlyelle~:n 
bir kts-mır,1 umur ve muamcHHı: bir k1!-lmtn1 umur ve mutln1tla~ı 1 1 1 
cariyenin tedvirin! \'C ltlihoz etti·! cariyenin t•dvirlri Ye iti'h>Z ell'· E S K Ş E K l ı Y E N 1 S E K l 
iii kararların tath'k:ını Azasından A:l karrarların tatbikini a1a~ından ~ b:r ,·eya b\r katına t l\'lz edebi1lr bir vt>ya bir kaı;ına tt•fv'z_ edebi- Bu ~uret!e tahakkuk edtcek le- e~as ve n ~bet,crc &ö.-e le\ .. vı 
le· bu zevata Murahhas Aza denir. iir kt bu zev.ı.,ta :\furıhh.s Azs de- mettüah ıaf;ye üzerinden evveı- nacaktır: 
Murahhaslar müteaddit ise ek~e- nir. Murahhaslar müteaddit ise emirde niz5ıni ıhtt).•at <>kc:esı :çın l A) Safi klrın yüzde bc~ı •a 
rivetl flra -Je ttt!haıı karar eder- ekseriyeti ~ra i1e ·tlihaıı kar•r yüzde be:; ve badehu bil4 istisna 1 ihtiyat Rkçesi olarak a:vrı'acMklır 

· ederler. bütü11 jmti:ya;tlı ve ild h:is.ıc !tene- B) Adi lht rat akçe .. ırın te/'~1 • 
ler. 

)iurahhas Azt;ra ,·erilec("k ye- !\,urahhas .A?.ıva ver·ıecek ve- datının _bcdeH ted.ye edHın:ı kıs- kinden sonra k Jı.rak m k a ın 
ze ·r saltrhiyetler ve ü9'etler ~ıec- 7.& r ve P:alah~\·etif'r ttı. re Mecl:!ı I mı na :yUzde dokuz r.ıisbetlnde bi- yüıde beşi.ne kadarı b:r aylık . 
l:sl idare taraf•ndan tay'.n olunur. tarafından ta;lrı olunur. r:nci teınctlil lt•~tna mukttti meb- tihkıkJarı )·ekünunu çcc:mt>nı'"k 

liığ tfraı. c4unur. Baki kılan k:lS- Ozl!'re ikramiye olarak Şirket l! 
Bu ücretler masariri urnumiyeye 

ı m1nd11n yüıde on ı dat oıarıik rnum Jı.1ödür ve :\1uav1~1er le e 
~~~~ . h·-ı mecli!'l ~d&re :-~•'arına ve yüzde t<'r memur \'<': n1tist ·~m cr·ı <' 

__ l\:fccıjsl İdar~ ve '-Iadde 39 __ fdar<" Mecll'.'ii Re~ dok'lan da iklr.cl te~ettU olarak tf"mttlü kayd ~e n1ukayyet olm&'; 
1\.Jadde 39 • . . 

11 
• 1 n vcr:le- h:s;;c scnedatıı:.a t•h.sıs olunur. ve iyh'ıderı nlsbetinde ve b:r a:. 

•• za- ı-.·bu esas mukavclenamenın 
1 
ıs4 reıs vekl ve aza arı a 

1 
hk ki oı:ı• ~ . t hk '"ti a arını gec:mcmek şa .. t. 

yetn1!ş ~üncU madd~sf muc'.b!nce cek aylık~ Bankatır ve ve le ikramiye olarak veril'r. 

ıx .... k d k C) A \"f' B lıkralı.rında ta.;r 1 tefru. v• ita edilecek te-metlü his. ,l 1\tües~ese1e.rt memur·ırt aylıkları-1 
se!'linden maada miktarı ve suret! nın tevh!t V(' 1eadü1U il ~ak,,'~=d· : ulunan me-bal'l ayrr"d,k•on rorı. 
tediyesi hey'eti umum!ye taratın- 3859 $ayıt. k•ntıtl,\!"\ çuncu t '"kalucak bak-yenin yUrj,. ~·'ı ff'\. 
dan tayin ve tesblt 'dllor•l< ücreti desi hUkllmlerine tevfi~an cra ı. alAde ihtiyat •kçes; ~ !•!H k 
huzuru ahrhır. Vekiller; Hey'etince tt)1n olunur. hnac•ktır. 

Madde 46 - Murakıplar Hey· 
eti uınum:yrtt takd'.r ve tesblt 
edilecek ücreti ıhrbır. fşbu ücret 
Şirketin ma~rifi umwniycst me
yanına ithal edil r. 

M•dde ~6 - Murakıplora veri. 
lec<'k ayhklır: Bankalar ve De ·• 
lct n1uesı-~eleri memt1rları aylı'k 4 

larının tcYhit ve teadülü hal<:lt1~
d:1ki 3659 numarah k:•nunun üçün 
cü maddesinde yaıth hükümler 
dairesiftde tesblt olunur. 

:.tadde 49 - lley'etl umumiy('. Madde 49 ____. Hey'ctı un'lun1 ıye. 
ya ş:rketin Mnkezı İdJreslnde Sirket•n İdare Merkeziı de veya 
veya merkezi muımelıltında ve 1 fda.rc Merkezinin butundulu eh
yahut Jşbu merk~zlerin bulur.dutu ı rin_ d ter mtı. ... il bir mıhall!nde 
Şehirlerden blrırun diler müsa:t içt mı edt>r· 
bir mahallinde lçtima eder. 

D) A, B ve C flkrRlarınd' ~''· 
~rç~n mtba.1 ıın trno.11ir.dffi .. ~ • 
)talaca\r; lt>r. halıı;Jye IC'mrıtü ıı _c:, 
!"l'.İ olarak h ssedııran~ t(-\':ı: ntur 
cak.tır . 

2l ...... işbu 73 OneO modd.ı1:: 
1 ine; bendlnL• B lıkrastııdaki t•· 
mettU "kramiypslrdeıı a~'TI oln1 'r 
üzere İdare :\Teclisi tar;.!ınıJ n !t\' 

kalılde faat•yet ve g:. rr tlt-ri gö 
rülPnlere lt-m"'ttii kaydile ınııkav 
'.''et olmaksızın syrıc:a her ~ene bı 
rer aylık tulırınn karlar fe\·kı:ı a 
de ik.r•rıllye d~ıhl ver leb J r 

Şirketimiz esas mukavefenamesine ilavesi 
kere edilecek maddeler şunlardır: 

müu· 

)fadde ıno - -. trAet. T;caret Vek11PU t.A.ı-a.fınJ n he, talep vaki ol· 
dukç& muatM'6tı hMlu .. a a maın.rnat ~t: ~burdur 

Madde 73 - Şirketin lemeltü· 
atr ıafiyest masarlN urnumiyes'le 
fdar~ye.sinln ·ve bÜtün tekellüfat 
ve taQhhüdatınıı te-diyeaine ,.eı 

meclis; idarenin tensip edeceği 3di 
ve ~vknlN c nrnortlşmana mukh.: .. 
zl mebal!ğ'ln tenzilinden ı;önra ıcıc.. 
bit~. 

Madde 73 - ı) ş;,·kctin b f 

dne!fk nıuan1eJôıtınd1:n b~Uınu1n 1 
nıas:ırif umuıniyf'.ıtl i~e idariyesı
nin ve tıt.ahhüdatrnın t~iyesinf! 

1 
\'e İdae Me..~Jaln;n tcsbit edeedi 
Adi ve revkalad"" amortisnıanıı ~tadde 101 il' et, •trnıayuı!ne tesl!ten sonra ı t rak edtcck oın~ 
mukl•z: rnebal!j.n tenril•nden ecnrbUerin bu ~ k..abul etme:sden evvel Tturel \~ekalttı.nd,.n 

<10nra klltıo.k safi Ur opjıd&Jıl • mu.- .iftıllMI ~-~. 



Dartlerimiz ve acı hakikatler 

Atletizm sporu 
kesmekes içinde 

Istanbulda atletizmin 
düşmesinde mes'ul 

bu hale 
kim? 

Geçen hcdta Fener stadında ya- ner.in şampi,yo r. u meydana c;ık-

ı istişare heyeti toplantı ları 

Merkez heyeti azaları 
tetkikler yapacak 

Tetkiklerinin neticesini birer 
/raporia Veka1ete bildirecekler. 

Pllin Gül kupOiôl '1tlct·zm müsa- maktadır. Ea:er mü~abakalard~ 

bah.aları bir kcşn1ekeş içinde geç- umumi tasn;r ol~.;yıp !crd~ b;r 
mış, bu temiz sporun da iş bHmcz şe:kılde oJmuı; olsaydı bir . diyece-, 
etlerde daha doğmadan Oltimo ğimiz olamaıdı. 

Tt':.kllutm amatör olduğu giinJ('rde en bü)-ü.k muNt~k' mın(aka konı-retcrlndr olurdu 

MüSBET ÇALIŞMA 
1 

A aı:•ı, 20 Cl'cieft nl-t ). J\1 ·· ··- J rılac:ıı<tır. Bu r~portır. allodıktar 
rir Vc>kitletı Bcdt"ll 1'crbı:,·esl U- ~nr;ı en seri bır ~ktlde ı:porun 
n:u ın :\'ltıdür1ügünch: yapıiacak ıs- ve klüp1cr in kalkınmasl IaaUyet.
! lahat için esaslı tctk;kJcrin ;cap ne girişilecektir. Vekillet ;ıyrtca, 

. l 
dolru sürüklenmesi azabını blze Bu hata yetmiyorn1uş gıbi, mü-
duyurmuşlur. sabaltalarda da birçok yolsuz ha-1 

1 
ct1ig! •. i .. gözöııürde tutarak al;ik - bcdo:ı _terbiyesi müke:!l~f~erinin 
d~r mutehassıslarını vazifl" lcndır· vaztyetıni de ıslah etmek kararın-

1 ıni.~tlr . Bu arada Bcderı Tcrb·re~i 
İsti~are heyeti azaları m' hallinde 
yi4pclc:Jk'.arı teL'-·k ..,rl Vekalete 

dadır. Beden terbtyesi ~Jerınde 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ya. 
kından alfik~dar olmrkta. ve bir 

n ze kalırsa, bu sporun İstan· reketler yapılmış, bıakemler bile 
bulcla bu hale düşmesinde, dü3ü· se.hadan çekilmek mecburiyet\nde 
ı·üln1csindc mes·uı o-lan b'r tek kaJmışt tr. Hakemler tarafından 

k ış.ı varı;a o da doğrudan doğruya deTeccıcr tayin edilmeden, hc.par
Bôlge direktörüdür. 1örlcrle r.etleeler Hiin edilm:ş ve 

Bölge direktörü, bu işin başına bunun gibi daha birçok fena va
gcldigi günlerde kendisinden spor ztyetler olmuı;tu.r. 
la o 1an dcrecei alil.kasını sormuş İş bunun1a da ka.lma.mış, ken-

VERiMLi TEŞKiLAT 
bildireceklerdir. isti~-ırc heyeti, 
~porun ve klüplerin bugünkü du. 
rumu ve t ~·şkiliiU'e ink'~ ,, fı hak. 
kıı·da 'rekitlctc birer rapor verc
ccl"lerdir. Bu raporlarda klüplerin 
dilek:erine de C!'lash bir )·er ay. 

çok esaslı direktifler v-ermekte-
dir. Bugün Vekalette yaptıkları 

temasları netlcele.:d:ren 1.itL;arc 
heyet~ azaları tetkik1erinl y&p•
C'akl2r1 yerlere hareket etmi§Jeor
dir. 

\'C Tayyare cemiyetindeki v~zifc- dis;nf gün!erce, hattit. aylarca re- A... S!\ 
sl dolayısıle havacılıkla bırkaç .. t'bl 

1 1 
k 

1 
b lr ~ 

Yarı 
b 1 tık iun elde eltili bır rekor da savı_ 

gün!ük uğraşmadan ibaret olduğu!Jıme a u ara ca ışcın :r çocu· T k" I "t • ı k ı h 
CC~J(Jl~ı ~m:~tQ;(l k günl<>rde lamamı§t>r. Bu suretle hem O ~o- eş 1 a a verı ece yenı vec e, 

ciddi, yarı şaka 
......... ,,,_.._.......""•.-u ............. ..._...u e • ..._........_ 

Allah, böylelerinden 
bizi saklasın 

•ıu ·~C' taman1tic biı;ilne, etraftan cuk .;iyinin mükilfatını göreme· 

['kir •lnıak mccburiyeLri hisoe· miı , .• hem de memleket rporu b ,· r k a n u n mevzuu dur. Es a s l ı 
dlyorclu. Fakat bir iki ay sonra bir rekor kaybefm,ştır. 
hcrcr-,,·t ö.,"rcndim za.nnf'tti. Bu de- 1 ' Memleket sporunun kurlu ma 
fa etrafına bu işi h<.kikalcn bilir 

<lamları toplayacağına bilakis, >·oluna sokulacagı sevincini duY- bı"r teşkı"la"t kurmak la"zımdır 
vabancıları toplamoğa başlad1. O- duğumuz şu günlerde artık bu 

. un lçtr.dir ki. her branşta iş bi· •na sporun da bu ldare2iı eller~ ll. 
:ir !tJmS<'lcri kaçırdı. Yanlış bir, drn alınarak, bu keşmekeşten kur , ___________ _ 

rılın yetle etrafında bulunanların· tarılacagınt üm~t ediyoruz. ı 
kcnd " nd~~ ~ok bllmesine taham- Coke Beden Terbiyesi Tetkil&tının Ma .. 
mül edemiyordu. Nihayet güoden arif Vek&Ittlnc devrinden sonra, bu 

ı l teşkllAta yeni bir veche verilmek yo-
~üne tanıanm•kta oıan at eı zm Bugu" n,ku· yu"' zme ı lunda llk adnn atılm11f bulunuyor. 
sporunu da bir çıkmaza soktu. Sayın Maarif VekUlhllz. ı11un tel· 

Af ct.zm Ajanı, belk: arkadaş- yarışları k lklerden sonra tıı.lımın ettiğimiz gı-
ları ~ras!: . d:ı derecesiz koşular yap s ı · 1 ~ t ~ bi merkez iotı·•are heyetı·ni topladı, . ·ı· h t d u ~por arı &Jan Ie-ının yap 10 1 ., 
mı ttr. Fakat ıdarec· ık aya ın a k d·ı · ı ·rtı ıu B gU . . . . ' programa. göre bugün yUz.me mUsa- en 1 erı e uzun uzun g,,o • • u -
Bölg(' dtrcktörü kadar lsrmsız~.ır. I bakalarına bi~lanmaktadır. Bu ilk ne kadar yapdan i~ler etrafındıı. Jza
Bu ı. rkadasın bu sıı.hada dırektor· müsabakalar Moda. deniz havuz.unda hat aldı. HK; ştiphe yok kl Maarif 
drn ayrılacak tarafı bir zaman yapılacaktır. Vekilimiz de bu ifin ne<.len yürUme· 
"c;in koşması ve atlsmasıdır. Bu diğini, yUrUtülemedi~lnl, lfin tçyU· 

arkadaş rlirC'ktörün frfldtğt bir a- ZATI zünU görerek anlamı' bulunmakta· 
dam oln1il-k tıbarilc iş baş.ına gel. dır. 

Fen Fakültesinden aldığım htivl-
dı. Fak t çok gPçmeden akP:ak- Bundan evvelki yaularımı&da Be-yet vara.kacıı ve şebeke pa..'WSunu 
tıklar başladı. llatta. o kadar ki, dea 'ferbiyf".<si teşkilAtını verimli bir 7.ayi ettim. Yt>nilerinl ala.ca.gımdan 
kendi aptı~ı şampiyonalara bHc hRlc soka.bilmek iı;tn her ~eyden ev· eskilerinin hükmü yoktur. • 
gc1n1iyor ve Çi)Cuklar yarış s&ha- vel tam 3ffilltör bir te"kil&t kurmak 
sırda başıboş kalıyordu. Pertev Gcr<'t,'k vt: bu t.,in ~ına o eski amatör spor-

}'en Fakiilt.><.J 6370 
Bu •daresizliklerln doğurduğu 

1 
cuları getirmekten ~ka çare oı-

P. ('. 1'\ • d "'- k d·• k bu 1 en rrra n .. Uce geçen hafta Gül ma ı,,.nı ay nıer en, nun b r ka-
kupası ampiyonasrnda doğmuŞ- ZAl:'l nun ınevU1u olduğunu da na.ve et. 
tur. t'' sercd('nbcri klüpler ara. mi)lotlk. 
sında yapılacak nlÜ$1b "' kalar ;<'in 1940 • 1941 sene.sinde H3ydarpaşa 

Merkez istifa.re heyeti toplantısın· 
lisesi Fen kolundan aldığım No. 189 

ortaya konan bu kupa ş•mpiyona- dı:\n s.ızan haberl~re göre, bi.zlm de-olgunluk ve mezuniyet diplomanu 
sına bir muhtelit ekipin girmesir.e 

zayi ettim . Yenisini çıkaracağımdan 
ıııUsaade etmek, bu ~rk;ıdaşın spor 

eskisinin hUkmU yoktur. 
: darC'cıl:ğ ndeki ·~ bilmemczl:ğinin Ruhi Anal 
b<lrİz hir d~Hlidir. 

ZAl'l 
Nası: olur k!, bir tek klüp bü

tün rnektepler c1em9r.larını içine 
ıılan b"r maarif muhtelitHe karşı- 10.'59 No.h tek yt\k arabamın plıt-

laşmak nıecburlyetindc bıraktlt- kR.sını zeyi ettiğimden, eskisinin hilk-
\'or. Bu müsabaka ki, umumt tas- mil yoktur, 
n { yapılmakt3 ve puvanla şampi- Kalyon<· ukulluk cadd~i 
\'On tayin edilerek o günün, o se· 60 No. da KO('o 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

imtihanla memur alınacaktır 

di~in1iz gibi bu ı,in bir kanun me\·

zuu olduğuna, kıinunun latbikatm-

daki zorlukları yenebtın1ek i•;in ye

ni bir kanun projesi hazırlanması 

yoluııa gidlldlğini sevinçle öğrenmiŞ 
bulunuyoruz. 

Ben öyle hatırlıyorum ki, verim· 
ş;iz çalışma•n etrafında açtığımız 

mUcadelede millbf:t ı, görmediği an· 
cak Uç dört senelik bir faaliyet dev· 
re.!'iinden Sonra Meclis kUrsUsUndeki 
ağır tenkitlerle anl&JJılan bugUnkU 
teı;ıkilAt, kurulmadan evvel, o geçen 
günlerin tefkilıltc:ı ve mtiteh&St1ıs 

idarecilerinden ~a Yueur Ziya ol
duğu hAlde mf'rhum Fethi Baıpıaran, 

Zeki Rıza, BUriıan Felek aylarca 

Maari f Vekili Hab&R AH l'licel 

General ~~ti Taner 
ı. - T11.şra te~kilatımızdakl mUnh:AI memuriyetler Jçin 2 7ı942 

rrn,enıbe cTlse nıezunları ve 3/7 9-12 Cum11 günü orta. mektep mezun
Ja.,.ı araAında 11aat 13 de Sirkecide Inhisarlar memurin kursu binasın

da. bir imtıhan yApılRcaktır 

uğraşarak bir tefklli.t pro~Bi hazır-ı r~n, nıek.tepierimtzde F;poru köklq
lamı,ıerdı. tırecek, df"rt haline koyaca.k ve ni-

Ben öyle unnediyorum ki, Ma.S· ~ hayet bu maarif teşekküllerini klüp
Jarını çok yakından bildttln1 bu ~-

1 

leri.miz için bir elenwı.n kaynagı h3· 
kil8.t projesi, tatbik kablltyeli 019.n,

1

1

• line sokacak esaslar Uzerlne ya.pıl

klilplerlmlze çalıo\'m&·k lmkt.n1arı ve- mış bir teşkilAt projoel ıdl. 

2. - Talip olanlar bir dilekçe, evrakı mllitbite ''e iki fotoğrafia 
birlikte z1t 1şleri şubemize müracaat etmelidir 

a. lmtihH.na girmek isteyenlerin aş;ağıda yaztlı vasıf ve şart-

ları haiz olmu.larl ıaznndır. 

,\ Lı.se veya orta mektep mezunu olmak. 
B. - 18 yatını bitirmiş olmak ve kırk be' yaşından yukarı ol

~amak. TESi Ri 

Bugtln beden trrbiyc.sı 

Maarife devredilınlı;:ı buhıııuyor. ~tıt.

arifimizin başında Bay J-lasan Ali 
Yücel gib! mü .... ~ .... ın l:.t<'-
yen bir ldarf' adanıı V.iJ-r. 

Etle ke1nık nasıl. a;.. 

Filmler ve meşhurlar - Bu 
bHinmiyen adam da kim? 

nlınazı:;a, ~por saha ırıda da. nıcktep- BR7.ı insanlar vardır ki, sar.dalye ı hiçbir t~r yapamaz. Allah klUpleri 
le klüp bırbirindrn ayrıl3n1ıyacak n1eralclıCt. mevki budala~rdır. Spor· böylt"let>inden :;akla..coın .. 
etle kemik vaz;.yf>tinJcdır. Blziın için 1 sahasında, idarecilik hayatında en J"ILMl ... ER VE l\lEŞHUllLAR 
ne büyük nimettir ki~ bugila mek- korkunç lnsan~ar da bunlardır. On- Bölge Direktörü: Pompei'ntn eon 
teple klUbü birbirin<" lam ınlı.nasile Jar bir kere bir yere kapılapdılar n11 

günleri. .. 
yakınlaştıracak bir \'t17.lyf"t hRınl ol- ~rtrk onu oradan söküp atmak i(in 
mu~. klUplerimiz ınaarifln blr Uvey l~i gU<·i.l bırakıp uıtrat dur. Bu gibl 
e\rJAdı olmaktan kıırlulartı.k bir öz edamlar acizlerini de mutedf değil· 
evlat ,~a.ziyE>tln(' girnıiıjtir. .l\1<'kteb !erdir. BiJiyoruz, yapıyoruz iddia~nn-

Zeki Rıza Sporel; Ana rzt.Jrflbı ... 
Fener idarecisi Ytimnü: Kırmızı 

ı;ıatonun esrarı ... 
Kaleci Cihat: Uçan kaleler ... 

· Ala.ettin: Köroğlunun hayatı ... ve klüp diy<' llyıraC'a~ımt7. bu lld <"V- dadırlar. Halbuki. spar Jdare<.~iliğin-
18.t, onlar~ her şeyini \'erme~~ ha7.ır, 
onları bu -.ahada \'f'rimlt r;alıı;ıır gör
mek lste~·en Bay Ha.-taıı Ali YUcel 
gibi ' mU~ik bir b~baya Rahiptir. B\ı 

m~fik baOO, bugil11 memlekf'l HpO· 

runu verimli bir h·ı.lr koymnk için 
çalışıyor. Bu çalışmanın mtisbet. bir 
netice vereceA'i Un1idilf" biz ve bizim 
gibi bütün memlek('t. gençli~ ~evinç 
içindedir. 

Maarif Vekılımiz. ınerkez istira-

de her ı;;eyden evvf'I feragat liız.ın1· 

dır. O iı;ri beceremiyen ın,.an, ben 
yapamıyorum, daha iyi yapan gel
sin diyebilmeHdir. 

Bf> .. öyle klüp idareçileri ta.nırınl 

ki; bi.r kere bir sandalye kaptılar nu 
hariçten gelen ~özlere kulaktarr tı

kalı, olup bitenlere görJerl kapalı

dır. Fakat o ldarecileı·, o yerin has. 
t111ıdırlar. 

Şazı Teocan: Para kuvvetı ..• 
Con Kemal: Oh.un veya r..1fer ... 
Beden Terbiyesi Umuın MüdUrU~ 

Acı hakikatler ... 
Galatasaraylı Fuat. Saray cüce· 

}eri. .• 

Om er Beısim: Aşk ufnmd& kattı .• 
SUa,•i Alemdar: Oldtiren g~J.er ..• 

BU B11.4INM.E"Yt1." ADM\l 
D.o\ K.DI! 

Bir BOb"'ty'I tutu.,turun, yanından Birkaı; arkada.ş ROrm~lar, öğren .. 
re heyeti &zalarına. kanunun tatbl- geçeni kavun.ce.k bir half' geJıııin. Ve mek iBtemişler. Acaba şu bHinm,yen 
katındaki zorlukları yenmek için ne- o meraklı idareciye, şunun Uzerindf' adam kimdir diye merak etmişler. 
ter yapılması IR.zını geldiği etrafın- şu idarecilik vardır elerseniz, o >ine BiliMleyen adam, şuru1 muhak· 
da tetkiklerde bulunmalaruıı rica yanacagını da bilse, ~ıkar ve o kız- kak ki, bu spor sa..hasında kar,,.ıs.ın· 

gın sobanın .üzerinde oturur. O mcv .• 

1 

da. bulunan adamların Jçini, dı.ııın1 
etmiştir. Oyle anla~ılt:vor ki, bu in- ki için yanaca.tını bilerek at~ Ustü· bUen bir adamdır 
celemel.er neticesinde te~ki!Rta yeni ne oturan ıdareciye eJ.bette ki sOz • Blllmneyen Adanı 
bir veche verilecektir 

Ihtı.sasla.rına. kendisinin de hürmet 
ettiğine, bu işin hakikaten ehli oldu
ğunda tereddüt edemiye<•eği arka
da,J.arlle beraıber hkzırladıkları o tık 

teşkili.t projesLni ortaya atarsa • ki 
bu merkez; istişa.re heyeti toplantt· 
~ında o esaslar üzerinde konuşuldu
ğunda ljtiphemiz yoktur - bizce va
zıfeeini yapmış: 11a.yılabilir. O proje 
tetkik edilecek ve o esaslar Uzerinde 
yilrünecek olursa, bölgelerde gün
leree, ha.ttA aylarca incelemeler yap
ma.ğa Jtlzum k-e.lmaz kanaattndeylz. 

Keınal ONAN (Con) 

Devlet Denizyolları ilanları 
Istanbul ~ehir ha.Uarı vapurlarında parasız seyahat hakkı verilen 

pasolarla. bütün hatlara mahsus serbest seyahat kartlarının de~ril# 

mesine bqlanmı,,tır. ı.7.9oi2 tarihinden itibaren eldeki pasolar hüküm9ÜZ 
addolunacatmdan a.lAkaddrların bu t&rihten evvel işletmemiz Y~. Yük 
servisine ikişer fotoğrafla müracaat edip p&.solarını değil}tirmeleri ilAn 
olunur. (6685) 

inhisarlar Diyarbakl1' içki Fabrikasmdarı 
ı - 9'42 mali yılı zarfında fabrikanın boş rakı şişesi ihtiyacı 15.8. 

!><2 tarihinden itibaren 15 giln mUddetla ve kapalı zar! u:ı;ulile ~tmc# 
ye konulm~tur. 

2 - Alınacak şlJelerJn muhammen miktarı. 

c. ~ Vuifc ifasına. nıA.nt bir hali bulunmamak. 
D. - Askerliğini yapmış olmak veya mül"(;~:el bulunmak ve bitha.s

ııa her ıki halde de son yoklamalarını nU!us cUzda.nma kaydettirmiş 
olmak 

TAZE Mt:YVALADAN i!fl'iJISAL EDiLMİŞ 
Hac.mi "411darı 

·1. - Imtiha.nda kazananların muvat!akJyet \'t taMJI \•azJyeUerinc 
gôre haremdeki derPCeler Uurinden Ucretıeri tesbıt edılerek sıra.sile 
tüytnteri yapılır. 

5. Aturacdallar 1/71 942 Çarf&mba günü ak.şamına kadar ka.bul 
edılır (8519) 

DC\ğıtma Ofisi Umum Müdi;rlüğünderı 
E\"'\·elcc ılıin edildiği vechlle Ankara }.terkez kadrosunda münhal 

oli\r. ıoo 2ô0 lira ücretli menıuriyetlere talip olanların mU3&ba.ka im
tihanları 22 Hazir<1.o Pazartesi gUnU Gılatada Petrol Ofisi dairesin
de i<Ta olunacaktır. Evvelce müracaat etnıif olanhırla yeniden mUraca
•l etmek ısteyenlerin mezkUı tarihle ıaa.t li den e\•veJ Ofiste ha.zır 

bulunmaları ilıi~1 olunur. l6768) 

İDRiS MÜSHİL 

ıJMdNATASI 
Lezzeti h~çimi kolay 

MARKASINA DİkııtAT: FJ:yatı 68 kuu,. 
Sılahat ve içtimai I\fu~veftet Vekiletiaia t'uhsatnu ha ı:dir. 

15 cı. 60 000 Altını bin 
25 cı. 500 000 Beş yüz bin 
;,ıı cı. 130 000 YUz otuz bin 

100 cı l~ 000 On bef bin .......... 
Adet olup muh•ınmen bedeh 23,föO lira muV1W<kat teminl<tı 1728 ·lıra 7;> 
kuruştur. 

3 - Muvakkat ihalesi 30 ha.ziran 012 taı-ilıine mil3adif 58.lı gi.lnU sa.~ 
at 14: de Diyarbakır içki fabrikasında mliteşakkil kom.~yon tÜafındS.Il 
yapıla.oaktır. 

4 - şartnamesi latan-bul, Ankara, Bitlis, Siirt ba.şmUdürlüklerinde 

ve iyarbakır içki fabrikası ile Mardin ve Elilzığ müdürlüklerinde me\.'# 
cuttur. (66U) 

Sahibi •• :S°'''J'<llt 'lı>clllr ü : Ahmet Emin Y AL:\IA..'ô 
Vau..n N ... iyat Tllrk L tcL Ştl Vatan !lafbaaoı 

• 


