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Ankara., 6 (Telefonla) - Bir Jngllb; atlet ta
kımmın bu ay 801lUllda \'eya Temmıız.un Uk haflıı· 
•mda. Ankan. ve Jstanbukta attetlerJml7.le müsa
baJ:aılar yapmak üzere mcmlekl'tbn!ze gelec-etı ha.
lber YerHnıek1cdiı:. 

Milli Şef, --------1 

' ·: Jap111-Ame-
lngiliz kültür heyetinin açtığı 
resim sergisini ziyaret ettiler 

·: ri kan gemile-
~ 1 

·: ri. çarpışıyor 
1 

Milli Şef, Hava Kurumunun tazim heyetini 
kabul ederek memnuniyetlerini bildirdiler 

=======:t!Jlll' t 

Japonlar, Hin
distan sınırına 
35 kilometre 
yaklaştılar 

Ankara, 6 (Telefonla) - Reis:· 
CUınhur ismet İnönil bugün öğle
den sonra Hnlkcvinde Brltish 
~,.in (İngiliz kültür he~) 
loı;:lllz üniverstteltti ve okullarını 
;resınııcrlc tcsbit cd~n sergisini zi
Yarct etmişlerdir. Relsicumhure 
~arif Vekili refakat etmiş, ken
~dllcri geliş ve gidişlerinde An· 
!Jcara Hallrevi reisi Ferit CelAl Gil
'Ven ve Br:ttish Co115il'oln müınes· 
slıt tarafından karşılanmış ve 
lı.ığurlanmlŞl.ardır. 

Bu ziyaret esnasında Hıtıkevin
~c bir levazım tcğmenioin düğlinü 
l'apı1ınakta ~dl. Gelin ve güvıeti. 

~ 1 
aziz Milli Şefimizin Halke\lini şc·] Cumhurreisimh: bundan sonra 
reflendirdiklerfni duyunca süratle Halkevıl.nin dlier bir odasında ı 1 

yanlarına koşmuşlar ve saygıları· Maarif Vekilimizin kendilenne 1 

nı arzederek Cumhurrelsim!zin, takdim ettiği mimar Sedat Hakkı ı 
dütOnlerloo şeref vermek Hıtfun- Elden'le mimar Emin Onat'ı ka-

4 ı 
da bulunmruarını rica etmiş_ler~lr. bul buyurmuşlar Ye eki mim41rı11 1 Japonlar Çinlilere 
Sayın l\Illli Şeflra!.z, kendileT'ıne beraberce hazırladıkları, yanan 1 
mahsus bQyQk tevarularile bu iki Zeynephanım konağı yerine Y'IP• karşı zehirfigaz mı 
bahtiyar gencin düğün merasim· lacak olan yeni Edebiy.at ve Fen 1 

ıerlne iştirak etmişler ve ~:aber· Fakültesinin pl!lnını tetkik buyur- 1 kullanıyor? 
ce fotoğraf çıkarılmastna musaade muşlardır. Cumhurreislmiz bu ı 
buyurmuşlardır. Bir müddet yeni "rnnı tasvip edettk binanın bir ı . . 
evlilerin ve davetlllcrtnln al'66ın. an evvel yapılması iç'..ın 111Akadar· ı ı Japonlar zehlfltgaz 
da bulunan Cumhurreislmiz, coş- Ja.ra icap eden direktifleri ver- kullanırsa .flmerika/J-
kun teuıhilrler arasındı'i merasiın mişlerdlr. / d k b / 
sa\Onunaan ayrılm.ışlaraır. (Devamı: Sa. S; 841. 7 de) c/-. af a mu a e e 

edecek • 

imtihan ve Bayat 
Amstcrdam, 6 (A.A.) Va· 

şiııgtondan alınan bir haberde Pa
sifikte Japon ve Amerikan kuv
v<::t.er~ arasındi yen• bir deniz 
muharebeslniın cereyan. etmekte 
oldu~unun Amcrik1t:• Amirallık 

•===== 
Müsaadekarve geniş görüşlere; 
iki taraflı anlayışlara ihtiyaç var 

Yazan: Alamet imla YALMAN 

dan-esi tarafından bıldlrild.ğı kay· 
dedtlmektedir. Vaziyetin henüz 
krr::Pk olduğu ve Amerikan fllo
suıı:ı dair haberlerin bir müddet 
so:ıra gelmeğe ba~layaracı ilfıve 

edilmektedir. 
Jap<>nlar Hindi tan sımrrna 

yaklaştılar 

Londra, 6 (A-A.) - Uzakdoğu· 

dan gelen haberler, Japonların 

Hindistan sınırına 35 kilometrelik 
bir noktaya vardıklarını bildir· 
mektedlr. Fakat tahmin edildiğine 
göre, bu kuvvetler Hindlstana ~ <ıçcril:erdc Trakyada dola·ı-

~ 6U'k n bir 4lay ıc.arara6hına Şark cephesi 
toıurnuz düştü. Kumandanın oda
ınnda birkaç misafir vardı· Bunla-

Havalarda -~ kar;,ı b i" tı:a. ı-uz yap kudc t-

rın arasından bir albaY yerindeD A 1 m a n 
fı~ıadı, boynuma sarıldL Hayretle 1 

l'(b:Unc baktım. Kendisi izah eıtti: 
- Askerl rüştiycshıden sınıf il d f 

tırkndaşın Faik 
k liafızam hiç .. kuvveUi değil, fa- m u a a a 
bat Faikı hatırlamaz mıyım? Ka· 

k l.zıa sığmayan canlı çocuk, her- h t 1ar1 yarı I d 1 ş:slc beraber: cPadlşahım çok ya- a 
0 

• diye bağrrmayan, iku'lağtına 
Zcıınan için pek korkunç sayıla· 

cak .. ı Y soz er fısıldayan afacan.·· e-
~nde, Arnavutlukta, Balkan Har 
d nde, Slırıkamr,şta, Filistlnde fe
cı akarlıkla dolu bir ömür geçlr
olııttcn sonra işte vakur tavırlı, 

gun ruhlu bir albay olarak kar· 
şırnd 

0 
a duruyor. 

Almanlar bir bölgede 
taarruz ettiler fakat 

geri atıldılar 
l\foskova, 6 (A.A.) - Sovyet 

tebliğine ek: 
Cenup cephesinin bir noktasın

da ve meskt1n bir yer etrafında 
(Don.an Sa. 3, SiL ' de) •§• 

ŞimalJ Fran
saya hava 

hücumu 
İngiliz tayyareleri 
dört toplu hücum 

yaptılar 
Londra. 6 (A.A.) _ İnglliz ha

va ~uvveUe:ıne mensup UÇ•klar 
Belçıka ve şımaH Fransa üzerinde 
uçmuşlardır. 4 toplu avcı grupu 

(Devamı : Sa. S; Sil, 4. de) 1o 

ır nı.tn hafızası kuvvetli... Eski 
e~~lere alt hatıralardan bahsetU, 
lte . arkadaıılnrın akıbetini anlattı. 
l'l ı>ıınızın çok sevdiğimiz sınıf bl
oı°clnıız Hüseyin Havranda şehit 
" muş, diğeri filtln yerde, bir dl
.. cri tnc §urada ... Eski sınıfımız kıs-

n bir şehitlik halini almış. 
~aşchıtıerin hatırasını anmak, eski 
bırnlcrı canlandırmak çok tatlı 
ot ley oldu. Fakat ayni zamanda 
tıa~z:. dokuz senelik bir yaram ka-

ı. 

Ankara - Haydarpaşa hattına 
yeni seferler ilave edildi 

te değildirler. 
Çinliler İngi1bJe.rden yardım 

lstlyorbr ı 
Berne, 6 (A.A.) - Londradan 

elınan. bir habere göre, Çan Kay 
Şek'in sefiri Çine süratle ve müm 
kün olduğu kadar çok miktarda 
yardım edllmcsl \'e mühimmat 
gönderll~i jçln Eden nezdinde 
teı:ebbüslerde bulunmuştur. 

Sefir, Eden'e İngllterenin 3lm· 
diye kadar Amerikadan dııha az 

(J>e\·amı Sa. S, Sö. • de) //*il 

Lavalin yaptığı 
işler 

Darlanın elinden 
Jandarma 

kumand~nlığını oldı 

1300 fabrikayı kapatarak 
işçilerini .fi/manyaya 

gönderecekler 

br_:.rcktebımızae ıcoıa"ası şakır Ua/fanııı bazı gu··n/erı·nde Vaşington. s <A·A·> - Vt§l'den ..., "ildi 6 fl ı •lına.n bir lh!il:f r, Başvekil La-
ll\ız adında bir coğrafya hoca· val'in Darlan'ın elinden jandarma 

C·bı "ardı. İyi mua111mdl, melek gu•• n d ÜZ S efe rlerı• k On U ldu a,r kuma4ndanlığını aldığ;nı bildlr-
:ı.· bir adamdı. mektedir. 

•ı~ı ııltat her nasılsa bana bir hak- (AA ) B. il 1 Lava! eski PUris Emnlvct mU-ık tli d Ankara, 6 . , - ıze ver en 1 eri munzam olarak 'bi ' ., 
l' n ıc • Buna karşı o kadar e· maıtunata göre, meVl!tm dolayrslle treni lşletrn~ğe kar rer gündüz dürü olan Bsrt'ı İsviçreye sefir 
ltu .. bir isyan duydum ki otuz do· kl' tı karıoılıı k ar vermiftir. ta·.·ı·n etmiştir· ., s artan yolcu na ıya nı ., ma Ankaradan 7 32 H -' 
hu ?nedir acısını unutamadım, 8 30 · • ayda!1)a9adan Vadngton, 6 (A.A.) - Fransa· 

YUz:.d b-t··n Uzerc Devlet Dcmlryolları U. MU· . da hareket edecek olan bu tren- ~ "Yri d en de hayatımın u u ı dan geleı.'1 ~on haberlere göre Baş 
ır eğişli. dUrlllğil 9/619•2 tarihinden itibaren e~::r~e~::t ~ecek yolculardan vekil Lava! 1300 febrlkanın ka· 

llllcncktcpte ebkcm haritaları de- Haydarpaşa - Ankara arasında Salı, blrl . ~ a ınmıyacak, yalnız patılmasını emretmiştir. Böulel•k-
l\ Y 1 t ı dı ne! ve Jkıncl mevki ı ıa " tuııııi azısız harita ar sa ı ır · Perşembe, Ankara • Haydarp~ a- ~al edecekl . .-:O cu rdan le bu işçiler Almanyaya gönderi· 
hrı ın, bunlardan su veya bu b Cumartesi '"' k erı yere gore bir yer lip oralardaki asker! fabrikalarda 

cı n ha it dol rasında Çar~m a, , 6 .. n- uponu ücreti alınacaktır. .. 
u~ rasının nlınm~ ·---------~-------------------~ç~a~I~ıs~h~r~tl~~~ı~ıc~c~e~k~~~r~d~lr:· ____ _ 

\•aıtı rns"ı ve boyanm .. sı hakkında 
\ocr 1 Vakıt bütün sınıfa vazifeler 

tdf. 
J'lar ft:l asııe değil mi? Verilen vazl· 

al~~r haricinde bırkaç harita satın 
~a,,rn. Bun! rı dil diğlm gibi bo-

1arak ğ ~ 1 t l'ar
8 

c lendim. Sonra b r a-
!>d{' <!tını. Benim gibi hareket 
"ıı n dil:cr bir iki k şi daha var· 
'1ır ·d Mu, Plim,' cbkem haritaları 
clur cfa • alırı aldı klan sonra dol
uı; Up kendlslııe getlrmcnıeği bir 

sı.ı~t 83Ydı ve bize önümıizdcki bu
ıc.ıyı lnıt!handa sıfır vere~ğ nl 
~ ,cdı. Boyle bir haksızlık yapa· 
l' ry na hlc: lhllm ı vermedim Coğ
duğ a, ı;cvdiğim ve kuvvetli ol· 
lcr ~rn bir dersti. Askeri rüşfye· 
l'lll '1ususi imtihanlar için tam 

l~Yıkarası olan on beş numaraya 
dı ol·rak ı.c-kllde imtihan kA

r, <' 'd <Ue o urdum Fnk t hoca 
'anıı: s.,, s: SU. 2 de) X 

ve Vilayetlere çuval 
kanaviçe tevzi ediliyor 

300 bine yakın çuval ve bir milyon 
metre kanaviçe dağıtılıyor 

Ankara, 6 (Telefonla) - Dün 300 bine yakın çuval ve bir mil· 
ihtiyaç nlsbetindc vilayetlere çu- yon metre de kanaviçe dağıtıla
val ve kanaviçe dağıtılacağını bil- caktır. Bu cuval ve kanaviçelerin 
dirmtştik. tao:e Müstcşarlığrndan dağıtılmasında esas olar.ak ifhalfıt 
bU"Ün ogrcndlğlm ze göre re<:mi merkezleri Ve hububat istihsal 
dal;eler ve vfü\yctlcr ihtiyacı için 1 mıntakaları nazarı itibara alın-

mıstır. Bu dağıtma neticesinde pi· 
yasaea kendlSinl h:ssettirmekte 
olan çuval sıkıntısı ortadan kal
dırılmış olacaktır. Bildirildiğine 
göre bu meyanda İstanbula da 
5000 tane çuval verilecektir. 

Amerikan d<manmft8mdan bir gocmi ll('ık denizlerde eylr halinde 

Mühim bir karar 
I stanbulda iki ithaliit birliği 
kurulmasına karar verildi 

Birliklerin birisi cam ve kimyevi.madd .... ler, diğeri 
nakil vaslfaları ve yedek aksamı ithal edecek 

Ankara, 6 (Telefonla) _ Ti· j uğraşanları 8 hsziran tarihinde İs· ı ntak mc<:burlyetındedirlcr. Aksi 
caret Vekaleti İstanbulda iki yeni tanbulda bir toplantıya ç.qgırmıs· takdirde bu nakil vasıWarının it
ıthalatçı birliği kurmağı kararlaş- tır. hali lşilc uğr~şamıyncc:.l'lardır. Ve· 
brmıştır. Bu birlı'klerdcn bir tıı- İkinci birlik ise esaslarını kl6- klılet bu kabil ithalatçıları da 12 
neııi cam ve kimyevi maddeleri haziranda İstanbulda bir toplan. men evvelce bildirdiğimiz molör-
ithal eden tüccarlara aittir. Alı· tıya çağırmıştır. Öğrendiğimize 
nan karara göre bu birliğin bari· Hl nakil vasıtaları ve yedek par· göre, her iki birliğe eit toplantıda 
cinde kalan tüccarlar bundan böy çaları ithal edenler içindir. Oto- Ticaret Vcklıletinden birer mü
lc cam ve kimyevi maddeleri it- mobil, kamyon; motos1klet, bislk- messil bulunacak ve birliklerin 
hal !şile uğrsşmıyacaklar, VekAlet ıet 1ve bunların yedek malLemesl· iş programını tesbit eden birer 
halen bu maddeleri getirmek ısllc nl getirenler bu birlfğe dabll oL talimatname hazırlanacaktır. 

IRommel ciddi 
·tehlikelere f 
göğüs germekt 

zorunda 1 
Rommel ümitsizl 
bir taarruza mı 1 

geçecek? f 
Kahire, 6 (A.A.) - GörUnUşe 

göre Libya. muharebesinde görülen 
s{}kQnct sona ermek tızeredlr. In· 
gil!z topçu ve hava Jcuvvetıeri.'nlıl 
şiddetli oombardımanındnn sonrn 
Rommel şimdi cidal tehlikelere gö· 
it*' germek zorundadır. Uç ihtimal 
meYcuttur: 

l - Rommel kuvvetleri mayin 
sahasında tesis ettikleri köprUbaŞın
dan tarnamile geri çcklleb.llrler. 

2 - Romrnel ümlöılz bir mukabil 
taarruz yapablllr. 

3 - lngillzler vaziyetlerini ıslah 
için harekete geçebU.rler. 

Vlşl, 6 (A.ı\..) - Ltbya cepbesln· 
de kum !ırtrnaları ve dehşetli bir 
sıcak hllk'Um sürmekte devam r.t· 
mektedlr. 

Dürdlin~ü bir mihver taarruzu 
Londra, 6 (A.A.) - Libya cephe· 

sinde Brltanya haUaruıın ccnubıın· 
da dördUncU bir m.hver taarruzu ol· 
muştur. Kahireden bildirildiğine glS· 
re, Ingilizler mayin boŞltıklarınd:ı 
bulunan mihver kuvvetleri tarııfm· 
dan bir yarım daire çizmeğe mu,·af· 
!ak olmuşlardır. 

Haydarpaşada 
bir tren kazası 

DUn sabah Havdarpaşada bir 
ki:ı.nln ölümile ~cticclcnen çok 
feci bir tren kazası olmuştur. 

Saat 11,30 da 440 numsralı lo. 
komot!! bir numaralı Galalı.) de
nilen hat üzer!nde manevra yap· 
makta iken vagonlar arasından 
geçmek isteyen 7408 sicil scıyılı 
:revlzör Adem oğlu Sülcynıana 
ı:arp:ırı:k ölümüne sebep olmuş. 
tur. 

Ölünün defnine müsaade olun· 
muştur. Tahkikata devam cdılmek· 
tedlr. 

, 

Sirkecide bir eğlence 
yerinde cinayet oldu 

Bir kömürcü, rekabet yüzünden 
iki arkadaşını vurdu 

Geçen akrım Slrkcclde Vez.lrj )'ilmUş, küfür olmutı:, nihayet kav· 
bahçesinde iki kl§lnln ağır surette gaya kadar varmtŞsa da, civarda 
yaral:ınmıısile neticelenen kanlı ki hemşerllcr1 bu rak p arkadaş.. 
bir J«ıvga olmuşt.ur. ları bnrıştırarak susturmuşlardır. 

Kömür ticaretile işt-Lgal ~den F.akat bir müddet sonra gece ya· 
Etem, Alt ve Hüseyin adında üç rısına doğru tekrar küfurkşmeler 
rakip tüecer birkaç gün evvel Çn- başlayınca Etem dayanamamış ve 
talcada iş yüzünden kavga elmiş- tabancasını çekerek rakiplerinin 
lcrdiı·. BunLa.rdan. Etem . mal al_ üzerine be:ı el silah 'll.lmıştır. 
mak üzere evvelkı gün Istanbtıla Ali ve Hüseyin ağır surette ya· 
gelmiştir. ALı ıle Hfü:eyin de I:.'temi ralanmışlar ve hastaneye kaldı. 
takip etmişler \'C evvelki gece Ve· rılmııılardır. Etem yakalanıırık 
zJr bahçesinde Etcınin oturdu~u karakola gölilrillmüş ve verdiğa 
masanın yanına yerleşerek Jfıf at· ifadede bu ;şl fazlasile slr.lrlenc· 
mafa başlı:mışlardır. rek ynptıfını söylemtştır. Tnhki· 

Bu karşılıklı söz atmalar bil- ks-t yapılmaktadır. 

Emniyet Sandığı Kadıköy 
şubesi dün açıldı 

Emniyet Sandığının Kadıköy 'ı takip etmlstir. 
şubesi dün büyük merasimi~ ~- Şube müdürluğtlnc Sandığın 
ı:'.lmıstır. Merasimi Sandık mudil· kıymetli idare l'ımlrlerlnden Mcs
rü bir lntabc ile -açmış v~ bugü· ut Rı:ım tayin edilmiştir. Bu şube· 
ne kadar halka ~~apılan hızmetlc- n n açılışı Kadıköy muhit.nde SC'

rı .. anlatmıştır. Muteakıben Kadı· vinçle karşılanmıştır. 
koy. kaymakamı kordel(ıyı kes· Hcsmlmlz dünkü açılış törenini 
ml:ıUr. Şubeye ilk parayı Sandık Ve şube miıdürilnü tcıbblt clmek!e
müdürü yatırmış, bunu davctl•ler 1 dir. 



ye 
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le 
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Fırınlarda 

teftişler 

• 
1 

Dünya anlaşmasının 
temelini atmak için 

en münasip zamandayız 
Çeviren: Nlzbet BABA 

4- l ınsanlarca en yüksek ve asil bir 
hl• diye kabul edılmiştir. 

İncelemeler sona erdi 
birçok yolsuzluklar 

gcrüldü -
B enim şuna ımanın1 var: U· 

zun sür5e de aradan uzun 
seneler ceçse de lnşanlar arasında 
bak.iki bir anlaşma gelişecek ve 
kurulacaktır. lier cün karşılaştı. 
gımız tehlikeler ortadan kalkacak, 
bunların yerine em"Jyet ve anlo. 
·ış ıeçecektlr. Her şeyın b r baı

t:ınsıcı olduju ılbl bir dünya an. 
!aşmasının temel! de pek ala şimdl 
ıtılabllir. 

Bunu bugün telkinde neden 
muvaUak olmıyahm'? Bir demok
rasi rejimi altında yaşadııiımıza 
göı e ruhi inkılap ve ahlAki bir 
uyandırll lh!lyGeını biz, baska. 
tarından ziyade takdir edebiliriz. 
Bu ruhi tazeleylşln mutW.k;ı di,1 
yolu, din imanı şeklinde gelmesi 
3art değildir. Bunun !çin ~u veya 
bu nevl \tıkadın veya dinln saliki 
olmak da ıart sayılmaz. Har.gl 
dhtt1en olursak olalım ,yahut da 
bunlarr ihmal eder takımından ola· 
hm, hepimizin mutlak bir iman 
tarafımız vardır. Bunun de13letile 

Üçil Ticaret Vekitlehne ve üçü 
de l.tanbul Belediyesi Teftiş he· 
yetine mensup bir heyet tarafm
dan yapılan ıehir ekmek !şle~ıne 
ait incelen1eler sot~a ermiştir. Öğ
renditlmize göre bu incelemeler 
nahiye ve kazalarda bulunan İaşe 
bürolarlle fırınlar üzerinde ya
pılmış ve bilhaı;sa ekmek·n karne 
usulüne bağlanıldı;ı gündenberi 
tutulan hesaplar dikkat ve itina 
ile ıözden ıeç:rllmlş!lr. 

B zlai !abli kaynaklarımız pek 
buyuk ve ıen şt.r. Bunları henüz 
tnmamUe gellştiı'emedik n tam 
meyvasını almadık. Halkımız karı 
şıktır ve hala pek gençtir. O kadar mutlak ve muhakkak olarak kom
ccnç ki yen\ fikirlere ve ideallere. umuıu aevmemıı.. ho~ g°:rmemlz 
tamam ile kendini vereb~Hr ve bun- ı lilzıındır. Bu sevıı neticesınde de 
tarı severek benimser. ddlşikl!k., insanlı, asil bir ideale doğru yo! 
lerl kolaylıkla hazmeder. ı almış olacaktır. , . . 

Bazı kimseler insaın tabtatinln Böyle ferdi bır mesulıyet hissı-
değişt:rl!emlyeceğini sanırlar. Fa·: nin_ dolmasıdır ki hakiki demok
k t bi kere Faşizm ve Naziz~ ras1nln vilcut bulmasına ve mem
~kaeark olursak bu fikrin yanlış n.uniyet v:ri~i bi~ şek:lde gelişme
oldulunu kolayca anlarız. Şunu da sıne en buyuk h•zmelı ır~ fdeeek: 

· - ılı ld durgun ve deiiilllez tir. Komşuya karşı mesulıyet h!511 
~~:u~ünyada değil, değişen., hem yalnız b:r milletin liderlerinde de
de sUratle kökünden değişen b:r ğil, bütün fe~dlerlnde baş gös~er
d '· nyada yapyoruz. dl mi, haklkı demokrasıye dogru 

u?\Iaddl ve manevi telkinlerin ve cok n;ühım ~drmlar atılmış olacak
tahsil terbıye usullerinin üzeri. t.ır'. Liderlerın ~omş~ya karşı iten-

i d ki t ı 1 · k büyüktür d•nı me<ul bılmesı ve komşuya 
~n z e es r erı pe • 
B ı b "til b ıı,.;~ize kadar rahmet ve scfkr.tle davranması çok 

'"'ar u n en .... ~ "h' h ti bi 1 d' Uf d bil. ı r. İnsanları Nazi unu ım ve aya r mcse e r. 
• bu~ ; ". t ~:eğ! üzerine, yahut Çünkü Jiduler milletlerin sesi, onla 
yda Ku ~şı~ tor.. uneslne göre de- rrn sözcüsüdürler ve her fırsattan 

a omun s num is ır k k d. ·ıı u ı · ~!-'I k k· bil oluyor da neden t ade edere en ı m. e er nı 
~ •• rme a b 1 I' t d g !arına d krasl 'deallerlne &öre değit- u rıev mesu .ye uy u 
remo k k ;,1 olmasın• İnsanların doğru sürüklemeleri Jcap eder. LI. 
s~:~: ve ~abiatinl de~okratik ha· derlerln bütiln emel ve ideallerini 
\'lt prensipleri.ne göre değlş!lrmek halka, en kolay_ anlayıp berılmse· 
~-oJ,unda cesaretimizin. kırılma.ilna neb;lecek bir lısanıa anlatm~ları, 
;ebeı> yoktur. Bu elbette milin- hayali aayı.lacak dcreeede mühim 
kilnd · blr vaz.l!edır. 

y· ur-b ·nsanlar var ki insan· Mazide liderler, bütün emel ve 
l!ll~=1 

mensup ferdJe.rden to- hayalJerinl halka söylemekten <:e
~~~ imanlarını kaybetuklerlnl klııtrlerd!. Bunları haJkır> anl'.ya· 
. b '. hiç kimsenin itikadı bü· ınıyacatından. halkın. ayni corUı 
e u

1
cund • 

11 1 
• .. 1 r Bu ve avrıl ;doalJerl bes!ıyemlyecekle· 

tün 0 ma 1gını er suruyor a • . ~ 1 iddia kök!!tıde.n yanlıştır. Eğer in. rınden korkarak 6usarlardı. Ha -

1 
"h k k 1.91 ilk haınet· bukl bir lider halk tarafından. an-

sanlikara - · •-ıl~lük• mt erlk'-' k Jaşılmayırıca, halk onunla birllkte 
1ıl:ı: ve aç go u e u-. &-
bilse, <elbette ki bunların aksi olan yürfimek için bir arzu. duy'.."az ve 

- ıı ı isi · d t lkln ka lider muvaffakiyetsızlıge ugrar. 
ınsar.ı ve as 1 ert e e - t d t kd' t r 
bild' Şefk t merhamet hislerini Fakat b z e şunu a ır e me ı· 

b
•r: b' 

1 
a '1 vm yl 'ruaıı 0~ ylz ki bu demokrasi tecrübesi da. 

"ıe ır ır erın se e " "' &- 1 1 ı t lkl t k hem de esa<lı ha henUz emeklemete baş am ş 
unatl e t .~.: ın;'m'ek pek AlA ka- btr küçük c;ocuktur. Hele bir kere 

sure e e e b"t· f dl il t ek mesulıyet 
bildir. Çilnkil bu hisler adam oğ. ~ un. er er, m ş er . • 

d 
d . be p· hıslerınl benimsesinler, ancak on 

tunun doluşun a var ır' n ı51- inl.n güzel me • 
~ nakşolunmuş ve ruhunda yer dan sonra demokr:.s ~

valarııu alabıl~ .. ız. 
etmiştir. ... Demokrasi; cemiyet içinde bü-

Dünyada kuvvet dusturunun hl tün ferdlerin ruhl ve maddi ba. 
kim bulundutu zamanlarda belki k d ynı mevkide olmaları 
de kuvvet silAhını kullanmak ie&P d:e~"d:ği!dir. Çünkü her şeyden 
edecektir. Fak~t bunu lt~Uanırken evvel şunu bilmemiz lazımdır ki 
bUe zayıfa 'e kudretsize ~ar_şı hepimiz dünyaya aynı .istidatlarla 
merhametli davranmak kabıldır. 1 ~ dler arasında b' . . · • ge mlyoruz. ~er r 

Bu jncel<emeler neticesinde çok 
ehemm:yetll yolsuzluklar ve usul
<Uz hareketl..ıln vukuu tesbit edil· 
miştir. Bunlardsn bazılarının İac:e 
memurlarının ihmalieri ve baztl3-
rının da sebeplerinin şimdilik tes
bit, imklnı buluııamryan kasdl ha
reketler yüzünden vuku bulduğu 
anlaşılmıştır. Şimdi üzerinde son 
tetkikler yapılmakta olan bütün 
bu yolsuzluklar Adliyeye intikal 
ettlrllmekledlr. 

Mi:let Meclisi R~isi 
şehrimize geldi 

Büyük M.llet Mecll;i Reısl Ab· 
dülhallk Renda dün sabah eks. 
presle Ankaradan §Chrimlze gel .. 
miş!ir. Haydarpaşa ıarında Vali, 
Emniyet müdürll. İstanbulda bu· 
lunan Parti Genel Sekreteri ve 
Parti müfeltişile birçok dost '"' 
ahbapları tarafmdan karşU.nmış· 
tır. Say.ı:n reis, bir müddet §ehrl. 
m:zde istirahat edeceklerdir. 

Köylerdeki subaşı 
teşkilatı 

Köylerde kurulmakta olan Su. 
ba~ı teıklll!ı hazırlıkları tamam· 
lanmıştır ve yakında faaliyete ge· 
çeeektlr. 

ıo lira aylık ücretle tayin edl. 
len bu Suba~ıla-r köylcrdekl cktm 
vaziyetlerini muntazaman birer 
raporla hükOmete bild:recekler, 
bu suretle köylünün lhtıyaçları 
anlaıılmıs olacak ve kar~ılanacak. 
lır. 

Vali, Parti Genel 
Sekreterini ziyaret etti 

Vail ve Belediye Reisi doktor 
Lfıtfl Kırdar dün sabah Parti mer
)<ezlne giderek ıehrimlzde bulu
nan Genel Sekreter Memduh Şev. 
ket Escndalı ziyaret etmiştir. 

lngiliz General 
Konsolosu, Valiyi 

ziyaret etti 
Dcnıokraaıyı beıumseı:ı:ıe•e '11'C 0 - çok farklar vardır. Fakat bu hiç 
nun prensıplerine gore hareket b" ı eti teşkil eden bü 

ğ d
. 1 . 1 t ,.a harp ır zaman ccm Y -

etme e ken ım z a ış ırmao; • . \ün !erdlerln aynı fırsatlara nail 
zamanında bile devam e~ellyız. olmaması demek değildir. 

İngiliz General konsolosu dün 
sabah Vllhette Vali ve Belediye 
Reisini ziyaret ederek bir müddet 
kendlsile görilsmüştür. 

Hem bunu yapmakla, ebedı suret- H f d ğ!ılı: ve tahsil bakı. 
le devam edecek bir ideali de aş<- ~r er il sa 1 f satlara ve im-
lamış oluruz. Başkalarının iyiliği kmiıınl an mi!salv lıır e bauatta mu 

- . narana oma v "' -
t(!n kendi nefsımızdeıı. fedakb\tk vaHok olması için kendisine bil
etmek, dUnya kuruldu kuzulalı Ü d 1 1 alıdır İster t n yar rm ar yapı m · 
===============!kolları !·ter kafalarile çalışsınlar, 

l)A\ 1),. al hepsine mUsa\~ fırsatlar vcrilme
~ IW lidir. 

Aynı nmanda her ferd ııangl 
::::.-: ti\~ A işle olursa olsun cemiyete karşı .::t:!:.. m/1-\11 J9 (Devamı Sa: S, Slı: 5 M) c!!!• 

Ekmegin kilosunu 40 
kuruşa satmış 

Aksarayda Haeıhamıa mahalle
sinde Mektep sokağı 7 numaralı 
evde oturan Hasan kızı Fevziye 
kilosu 4.0 kuru§a ve karnesiz ek
mek •alınaktan suçlu olarak Milli 
Korunma mahkemesine verilmi1-
tir. 

--- - -

ve hllrp 
''Evet efendimci gazete 

istemİ}foruz, demokrasi 
ancak tenkit sayesinde yaşar!,, 

Brendan Brackeo -Ü ngllterede asla bir .evet 
efesd:mci. matbuat bu

lunm~yacakttr jJiz:m için g:rre. 

teterin hürriyeti Qdtlycnin istik
lali ve parlamc 1:0 kontrolu ka~ 

dar mühimdir. 

Yazan: Erandan Brack2n 
lı:giliz ıst hbal'at XuZ!l'l 

,-~~~~~~~~~~~~-) 

BU ~JÜRİM YAZI, LiFE ;\IllC~lCASINDA ('lK:\ll~TIR 
HARPTEKi SANSÜR VE SÖZ HtRRIYETİ DAVASJ1'1 f.N 
DOÔRC VE MUVAZENELİ ŞEKiLDE HALLLDL'i ADA
MIN FiKİltLERiNI iFADE roiYOR· 

B. BRACKEN IRLAND.\DA ooô~!CŞ. ÇOCUKLl'GU 
AVUSTRALYA.DA KOYUN YETİŞTİREN BİR MANDIRADA 
GEÇMİŞTiR. İNGIL'l'EREYE DÖNÜP BİRAZ TAHSİi, GÖR
Dİ.iKTEN SONRA 21 YA~INDA GAZETECİ OL~IU~, 192ı 
SENESİNDE ÇÖRÇİL, ırn GENCİN KJYc.IETINI KFSFE
DİNCE Hİ:\lAYESI ALTINA ALMIŞ. KENDiSiNE İl.ERJ,E
MEK FIRSATLARI VER~Iİ" VE BA!)VEKİL OJ,l 1'CA IS. 
TİHBARAT NAZIRLIÔINA . GETIR~JISTIR. 

İLK GÜNDEN BAŞLAYACAK SÖZ HÜRRl~ETİ. l'o' I,E. 
HİNDE GÖSTERDlôi CELADET BCTtN Dl"N\"ANl'o' DİK
KATİNİ ÇEKMİ!jTİR. 

vazifesi sar.sür heyetine değ:t, 
s.ansür h~yetile işbirl ili etmek 
üzere m&tbuata verllr,11,ur. 

Gazeteler, neşrinl mahzurlu 
saydıkları meseleler hakkında 

sar.sürte istişarede bulunurlar. 
Sansür kanaatini söyler, fakat 
g:azetecin~n bu kt.naate saygı 

göstermeC:e kanuni bir mecburi· 
yeti yoktur. Sansürün emrin~ 
itaat ctmcdlğı için h:çb!• ceza 

görmez, ancak: dü~mana faydolı 
olabilecek ~Iümat neıretl ği 

için takibata uğrayabll'r. 
Arada b!r fark bulunmadığı 

ilk bakışla zannedllebtlir, halbu
ki büyük fark vardır. B r habe
ri ne~redip etmemek kararı ~an
süre değil, ıazeteelye aittir. San
sürün dilşUnccsine aykırı olırak 
bir h~ber neşrettl diye suçlu sa
ytlmaz. Millt korunma esaslarına 
oykırı bir harekette bulunup bu
lunmadrğını mahkeme taytn eder 
ki onun da bilaraflıtına ve istik· 
ıaııne güven duyabiliriz. 

hakkında reşrc.-ct·ıecck her hab!r 
düşnlan ic:in kıymctlı olabilir. 
l\lcseHi (il{&n thtiyl ç maddl'S~nin 

noksanlıgı, harp malzemesi yil
pan işçiler arasındaki bir ıı·ev 

gibl he. berleri dü,rrıan hasretıe 
bekler ve kötıı ınak~atla kulla. 
nrr. Eğer meseleye yaln1z harici 
emniyet zavi)eslnden bakacak 
olursak en doğru~u hiç bir ıla
hili haber nc"•retmeınck'.ir. P.:ı.

kat o z man da kcnd vatat.das· 
!arımızı karanlıkta bırakmış o
luruz. Hc:lbukl vatandasların hııı
kikati öğrcnn1€ge, kcnd .lcrinc 
m hsus serbeft k~naatlcrc var~ 

mağa, bozuk lşlf ri tcnkjd ctn1eğe 
ve bunların düzelmeslnl isteml'~ 

ğc hakları vardır. Bu itibarla 
sansür; düşmanın ıf~dne yarayn
cok haber duyurmarflak iht'.y~

cile milletin b1Igi ihtiyacı arasın~ 

da bir muvazene kurmaj'a ve ikl 

maksadı da gözctmcğe ınccbur· 

dur. 

Kabul ettlğ'm'z usule göre; 

İşte bu hakikati göz<'ın~ndo 

tutmak sartile; harbin yarattıgı 

berbat icaplııra uymak ve b:r 
sansür kurmak lAzım geEvordu. 
İkl •ihtiyacı bir htzaya g<?tirn· ek 

kolay değildi. lıc çok f>na b•~
ladık. M!hverlo meslekler, yetiş. 
me sansür memurları vard·. Biz 

amatör sansür mcmurlarile tşe 

başladık. Bunlıır da amma ukala 
ve kırtasiyeci oluyor ha! En ber· 
badı da şu ki havadisin kıymeti 
tazelikte olduğu bir türlü kaft

larına girmiyordu. Gazeteciler, 
zamanın k.ıymetlni nastl yeni 
muhbirlere, ilk gazele<!llik dersi 
diye, öğretiyorlarsa sansörlcre de 
öğretip loendilerlnl yetıştirmeğe 
uğnıştılar. Bu noktada sözlerin! 
ve şlkôyetlerlnl etılrgemediler. 
fşitt;ğimlz acı tenkitler, bozuk.. le!!! an~örlük basit bır sanat 
Julun nereltrdc olduğunu bize i;;;!I dcaildir. Bir memleket 

sansür, gazek>cilere <'mır ver
mez. Her tl!::i trraf bir araya ı:e

(De\.'&mı 'a: 1, SH: 5 de-) «.,.,, 

göı;te-rdl, i~ sarılıp gitgide dü- -·------=-~--=--::--::-.,-,.-:====--.,......=---

ze:tllk. ı ; , -
Fransanın başından geçen F_':.aJ l(Gle 

felaketler gözümUzU açmağa çok a ~ ~,. 
yaradı. Fransız harp koblneslnin J - ,.., •• .. 
gazetelere koyduğu parça parça - :..«ı R c ~ 
sansür, Fran~anın bozguna ul> Ak / f k 
ramasının en büyük amillerin-, ı var, man ı var 

Güle güle ... 
~ tiınin uğuru _yüzünden tu

~ h:ır bir eflenee gr«.'<' l Kt'· 

<;lrrtıın; daha doğruc-,u hlr arı.ada· 

":ınıa gör<" bcnlnı ellınln uğ"uru, h;ı· 

na göre de onun ~ı~ ı .) üı:ündcn 
g(•ı:lrdiğ' rn bir ~''<'C ... 

;\trınlt'i<<.'tltni.tde p?~an~o ı,urul· 

tlu~u Kü.nden~rl bllt>t alırın1. \11• 

lıt-:ıları .anc;ım ohnadı*ı lc:in r1i· 
ıniıı ul{uru hana bir Ud defa aıuor· 
ti kacnn~lırnuıktan ba-,ı..a hlr ı.r 

l:\ranı111.ıh. f'"akn.t ıı.ıl.'lt"(t l(hn ::ırlill• 

dat:ın ftll""'· ellnıln uAurunu nıe~ • 
dana c;-ıkardı. 

(;eçrıı kec;tdeth• bu arkac1aı bC'Jl~ 

th'n kendl-.in<" hlr 11l)'anıo bllt·fl 
P1ahn aınuunı rlC'a etti, ben de tste· 
ğlnl ~·erine getlrdlıu. Bilete b' n 11· 
ra ('ıkınaz 1111? Arkadaııı, elhTih' 
uıtıır hf'df"ll olarak banıı bir hl'ı"ıt 

\'f'tlll('k i"itedt. n:abul etmedinl· 
.-o~-ll'.Y ... e bir ge<'P M"nJ gezdJr'p rı· 
lf'n<lirf'~·hn:t dedi. IJer gün buluı:tu· 
ğunıu.ı h!\ld• bu i-, bir dahil konu~ 
'fUlmadı. Fakat dUn o blrdt•nblrr: 
«\o;.ana 'aadhn \'ar, bu ı;ece g•:tf"' 

<'t'l;lz• dedi. 
Bt-nl hlr "'8lA gôtUrdll. !\('ık ha· 

'ada. bir c;.a.ıt kadılr oturduktar 
ı;onrA: cRaklplerln hl"p!'ılnl d6'a-,a 
lırn: kalk ba~kac;ına. ı;tdeUın-. drdl 
o: Ben (okta.ndır 00~ le yerltrf' gtl· 
mı•dln1. Uuradakl "tull,t'ln bir -ıa 

nıanlar J7anık Oıner'lnl d:nteml' 
tiın. ho-;uma gltndştı. Sonuna k•· 
dar burada. otura.lın1ıt dedlın, dlıı· 

lf't~nıedlm. 

Ba'1ks bir saıa gittik. Bir aaf 
"kadar oturduktan liOOnra: «lta)·dl 
ötekine g-idelin1• ded'. «Canım, bU· 
radakl ..,oJi .. t'in <'ihnr attım . ._.~ O.'· 
nadunını dinl~ni,ttn1, pek tıo,.ull1.ı 
gt1ı1'l1tı. Artık burada kalahJIJ 
dedhn. dlnletemedlm. 

ı·(;lın<·ü .. aza ~ıtt k. Saat on lıl· 
r<" ,·aLı.lal)ı,·ordu. Arhk bur;,tdPI 
'ıollc;tl dlnlenlek nıı~lp olnc·ak•'11 

tHiı;.hnUyordum. l-len1 burarlakillİ 
ı-ahnf"cle hh: J"ÖMn("nıtı:; ,., dlnltını .. 

ınl-,tlnı. S33t on blrdt. "37 heytl1 

ufaldı, ületler akord e<Uldi, sor~t 
sahneye çıktı. 

Gf'lge-leJJın biı.inı arkacl•~fA bl 
g~C'e bir al("-ilik 'arılı. Blrdenbirt 
bilmem neden bir 11'1nlr butıranın:ı 
tutuldu. Kendini tut-ıncı~a n1u,·af
fak olanıad.tn ınakara g1bl kahkJ.' 
ha. atı3·orUu. Baktun kl olacak ıı· 
bl d('ğil, KA"6nu çaiırdım, ht"'' 
bı gi>rdHm, tıJ1iı kahkaha atan •I'' 

kada,ı kolundan tutu&> ürüklt'r\ır..e' 
prt,on: 

- Güle gült, demrz nll! 
Az kaldı garsonu tokathyaralı· 

tını: 

- Daba ne gi.Hecek '? GUle gtılt 
katılıyor, görınUyor mmun~ deditıf· 

den biridir. Bir taraftan hulOs
kftrlık, diğer taraftan bozguncu
luk yaratmıştır. Gözli bağlanan 
bir demokrat millet, mücadele 
etmez, çökeır. Bı\smark'ın eski 
bir sözü var. Demiştir ki: oBlı· 
haberin mutlak: şekilde doğru 
olduğu, hükumet tarafından res
men tekzibe uğradığı zaman bel
li olur .• İşte Fransız hUkOme!i, 
B:smark'ın bu sözünü doğru çı_ 

karacak bir ruhla harel:et etmiş 
ve Fransız halkı. hükUmeUn sö
züne tnarımaz olmuştur. Fakat 
Fransız sansür tcşkilrıtının çıl
gınllkları btztın göıümüzU aı;n1a

Çıktık. '!\?e~;t, kin1e gtildU~il1~ 

K olonya. şehrinin bombardı- na «Eski eğlenreterden f'&mhaz• ı ı bir ti'ırlü anh~·amadan nrkadı.ı".ıt;t 
manınden !Onra Amerlkadan nıe,·ıu olarnk aln11,. ('ıı.n1btt7' «C'an11- ayrı1dun, e,·e geldim. 'l'ata~ırrı• 

gelen bir Jıaber, orada ~0.000 k'-,lnln la oy.~ıayan» dernektir. Bütün dün)a- glrdlflm ~an1an gnz.lnodnkl koııdf< 
öldüğünü , .. e 54..000 kl,lnln yaralan- ~· go:ı; atJJ_ '": Burun eanı)o·la. oynr- n1an7.ara rözllmlin önbne gt"ldf ,-r 
dığ-ını bllctlriyor<lo. Daha sonra n1lh- ı yanlar 0 kadar "Y'''T. k1 <'ftnl_bozh- bu 4'e-ff>r kn.hka.f,a buhranına brt' 
ver ka:rnaklarından verilen habE'r- ğıo eski detfl, fakat modern 'e -:ıl- ~:akalandım. ~~tı;ye, kln1e gültllol' 
terde Kolonya' da ölenlerin yalnız; ÖÇ gınca bir eğlence olduğuna. hUkme- dum; yokoqa. garsonun «gille gUlt' 
yüz kf471den ibaret olduiu haber ve- dUebttlr. if'mennJ_ f mi yerine geliyordu, bil' 
rlldl. Ş.,ndl de bu bombardıma.nı b"r En~AJr... mi.)·orum. 
Alman gazet~'tl: cPek ı~·l tanıdığı- Aınerlk.anın «lkl Ok~-anuı..ıt (1oııa11-
mız Kolonya, arhk e~yen tarihe nıası bö)·llk bir thtın1alle yirnll dört 
karı,ta. BJr gecelik Jorillz tedhlı:l ay sonra tan1an1lanacakmı,. O dn, j d b' ( 
şehrin man•.ar••·•• detı,nm•A'• ka- •büyük bir ıhumaı1e.. Zahire tüccar arı a . 

llarbin <.'n a-,ağı iki ~ J1 daha 'tÜrt'-
11 geldi• , .• başka bir Aııııaıı g••.e- b'ırl'ık kuruyorlar ce,tt he aba. kahhlorsa, hay' anların 
tesl de: cMUthlş ha1arlar, ta,·sın im- dl 

en da,l:\nıklısı olan insanların ne ha- İstanbul zahire tUcc•rları ğa yaromıştır. 

KÖll. JtADI 

k&nsıT; tahrJbab dJye ta!,:lr ıtdlyor. Je gelecekleri 'klY'ttlrllt>ttnez aınn1a. · ı.:' 

O 
ngiliz sansürUnün nasıl 20.000 ö1U)e n1uazzant bir yaJ•n n1u.hakkak ki iki yıl !(,'inde «be' kı- :;a~ai.~~nd~a~{;y!:lıkb:~\ı;:~ş7a:~lr: 
lş gördüğünü, hürriyet ve dJyelin1. takat •'füth"ş ha'iarlar, ta.,- .. ta» nın da, «yedi deni~» in de, «iki Ö d'"' 1 g·re zahire t,cıf 

sın lmklnsn:; tahribat!• artık ebedt.. . ğren ıgım ze 0 · .1i mill! emniyet davalarını nasıl Okyanus» un da manzarası tarunn1az 

1 
!erinden bazıları bugilr.kil ah' ., 

bı bl il t du~UmU j yen tarihe hart~R> bir ••lıJrde illtl •·J J k • aa•· r r c uyuş ur & zu ana- ·~ ı- na e re ece · dolayısile çeşitsiz kaldıkların 
tayım: sayısının an<'ak SOO olduğuna nasıl Pil...o\. vıx KU\-VETlLE ve muam::1clerinin ancak kuru fD' 

İngiliz tarihinde pek çok de- inanınah? Galatasa.ra3Uı1arın bugün ~'llık 1 ve şekCr satıntktan ibaı·e' 
fa\ar yapıldfjt ııtbi, bu mesele 1 Ne Y pruıa, çu,ala ;ığduıla.mıyan pllıi.v ııınu._ Dlleyellnı ki Oalata,a- ~~::~duğundan bah:sle böyle ııı; 
de uzlaşma yolile halled'.lmtştir: mızrak. bir gt\n geUyor, ~a\al dıtın- raylı1ar plla\•dan alal'aklan ku,-,et- birlik kurulmastnda blr fa.Y'\.ı 

Bizde sansür, gönüllU bir tcş-ı· da kalan ucunu 8.('ığa vuru~or. le bugün At1mlrayı da. yenerek ı;:-ır~te göremediklerini ~öylemekte ve b 
kiIAttır. Düş:mana faydalı olacak IUÇ DE ESKi OEGI ~ bir bayraın 3-aı>.,ınlır. te bbüse t~tirak etmemekttdlf' 
malumatın neşrine mAnl olmak Sellm NU<het 0•'1'•k, l>lr yazısı-! TATLISERT le~ " 
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Bir milyon kişiye ilk 
yardım kursu 

H arp mtlııaacbetlle Amerika

da herkeo mnuml ltayo.ta 
SOHMIYEH ATES 

z·ra, beyefendinin 
bekliyor. 

başı ucunda refika 

- Kürt k·arısı nerede? .. 
- Onların hepsi küreler.dl 
- Nereye? .. 
- Mesele mühim hrntmefcndl ... Der· 

dtye haykırmağa başladı. Pokercilerin 
1Jcpsl şaprdılar. Ellerindeki k3ı}ıtları 

masa üstüne bırakarak Nihat B('ye ba
kakaldılar. 

Beyefendi sözüne devamlı.;: 
Sizin ne alçak, ne kepaze olduğunu

zu §imdiye kadar anlamadım mı zanne
diyorsunuz? .. Her şeyi biliyor ve ahmak 
rolü oynuyordum. Sizin r.e kad2r 3.di 
bir soyguncu olduğunuzu anlamak için 
!'USuyordum. Sen Mazlume, kara suratlı 
korkunç baykuş.. evime şeamet getir
din. Ben\. terten1iz yuvamdan ve masııın 
karımdan soğuttun. Eviıni barkınn dar
madağın ettin. 

tVKÖS~ıLJ 
lsgara köftesi J' 

~ eınir ile • .\y"'enln bu ... unıcr 
lbN tmh"hno der;Ierl old:tu ıı;l~ ta:rülr olmak lmlu\alamıı aramalı· 

ıa.ıı.. Amerlbn Kıu!Jı~ bu meyll
.ıea dMWBh bir ııtttte lstıfllde ri
oıtğe karar vennl' -ç-e az zaın&oda 

otwı bin ıöDiillil Kıxıllıaç he....,tresl 
.retı,tlnnl,U.. .Ba lıenışlrelerd•• lıer 

biri <le en aı: otuzar 1tı.,-ye Jiım1 -
atılk bir Dk yardan klll'<ll ...,nn•fe 
m'mllr tdllmi-:tlr. Bu sa.yede bir l· 
rıza, bir kaza, birdenbire bııKötıte
ren lıl• h talık ıar,ı"11Nl& doktor 
cellDc•ye Jıa<lar alıo...-ak ilk tedbir
ler lıaklunda en az bir milyon k~I 

ara•onda ~ok kıymetli maUkmat ya
yılın"! ola<aldır. Ku,...an geçln>o
lerln vazifet11f, kaza ve ılrıza kurban· 
ıarıoa manen rahatlık vermek ve 
uman C'l('trmedf'n alınması zarurt 

olıın tedbirler" ~rmaktan lba
rrttlr. Boylarından bi.i)ük l~lere ka
rı~ıanı:ıları atık bir ?-ıurette ltendl· 
Jerioe anlabh~or. 

• .\.caba ~uhtu mallıJn.atın mtm1~ke
timtzdo de böyJe zinclrl<"bıe ''kilde; 
ıonıillli teoıJ<IUt say,. de yayılın""' 
iyi oıma.z ını! H.Jı..ılay bu l8ıbada. da
ha faz.la ,:arlık gö tt-rrmtz nıı ! 

.... ll('F: 

Tefrika No. 82 

- G>d:p de tıe yapacaksınız. Sabah
leyin erkenden Ali gitti, ne IAzım•a yap· 
mış. Artık her ~ey olup bitti, diyor. 

Ya... Demek her ı;eY olup bitmişti. 
İçinde bulunduğum felaket o kadar bü. 
yilktü ki inanamıyordum. Kalb'me çö
ken acının dehşetinden tamamen uyuş.. 
muştum. Akşam nasıl olmuştu? .. ~ece 
.nasıl geçmiiti?.. Bunları hiç bilmıyo. 
rum NA.zan .•• 

Ertcal sabah, birdenbire koridorda 
aki:;ler yapan kapının z:ıı bana o kadar 
acı geldi ki, kendimi zaptedem''yer~ k 
titredim. Ve bunda da bir eeamet hİS
aeltlm. Fakat kendi kendime acı acı gü
lümsedim (artık ne kaldı neden korka· 
blfirim)?- diye söylendim. 

Yatakla dirseğimin Uzerinde doğruh
rak kapıdaki konuşmayı dinledim. 

KAtip Hikmel beyin sesini derhal ta
nıdım. Ali ağa ile konuşuyordu. 

- Hanımefendiyi hemen görmeliyim. 
,Rahatsız olacaklar ama ..• Derhal kendi~ 

;ne h3ber \"Crsenlz diyordu. 

Yazan: ismet ZIYA 

Bu haberi~ gelmesini beklemeden ev
vel kalktım. Sabahlığımı giyerek kor!.. 
dora geçtim. Salonda telfı~la gezinen 
Hikmet beyle karşılaştıın. Bu nazik ve 
terbiyeli adam eller?ni uğu~turaral.c özür 
diledi ve sonra çektiği ıztırabt ifade eden 
bfr sesle: 

_ Siti almıya geldim hanımef<.'ndi, 
dedi. 

_ lfayır ola Hikmet bey, nereye gi. 
diyoruz?·· 

- suadiycye ... 
_ Ne nıünasebet? .. 
- ümitsiz bir halde buluo~n zevcI

niz.e son bir vrazifede bulunmak iste· 
rnez mtslnlz hanımefendi? .. 

- Ne vazifesi Hikmet bey? .. 
- llasta bakıcılık vazifesi •.• 
- Yok Hikmet bey ... Ben art:k Sua-

d yeye gidemem· Nilıad beyin hastaba
kıcı~·;ı ihUyacı varsa sevgililerini çağır· 
sın .. 

- VaziyeUn şakaya talıammülU yok 
lıanımtfend' .. . Biran l'\"Vel gitınel .yız . 

hal hazırlanınız, Yola çıkalım. Hem gL 
deriz. Hem de size enlatırıro •.• 

- Mümkün değil gelemem Hikmet 
bey ... 

- Yapmayınız han1mcfendt... S!ze 
.;nlatacağım şeyler o kadar mühlmd:r kt, 
11.>.kiakti öğrendikten sonra eminim ki 
beyEfendlyi affedecesiniz ... 

Fazla bir şey söyliyem'yorum. Merak 
içinde kAtlbl takip ediyorum. İskeleye 
geliyoruz, vapura blr.1yoruz Bir kö~eye 
çekll;yoruz. Kalip bana anlctıyor: 

- Bey Aokaradan dün akşam geldi. 
Getir gelmez yine o mahud kadınlarla 
erkekleri köşke davet etti. Beni de ça
ğırdı. Bizin1 ev Göztcpedc olduğu için 
refikaya eve geç geleceğimi söyllyerck 
bu aleme ben de iştirak ettim. Tekrar 
i~ildl, tekrar elHer.ildl. Geç vakit, poker 
faslı başladı. ·Mazlume yine, beyefendi· 
n:n koltuğunun dibine oturdu ve işaret
lere başl•dı. Beye dikkat eWm hiddetini 
ye a~abiyetini yenmek için ne lc\zımsa 

~-apıyordu. Bir aralık gözleri karardı. 

Yerinden fırladı. El:ndekı kAjıtıarı ma
sanın üstüne fırlatarak: 

- }!aylısız1ar, rez'ller, do~aodırıcılar 

Düriyeye dönerek: 

- Ya sen ... Sahte prenses ... Kendine 
milyor.er süsü yererek benı mükemmel 
surette dolandırdnı.. hepinizi zabıta:ı.-·a 

teslim edeceğim. Düzcnbozlar, s-htckar
lar, hırsızlar, soysuzlar ..• Namus!iuzlar ... 

diyerek masanın üstündeki bütün kfı
ğıtları ve fişleri avuçladı, hepsinin su
ratına fırlattı. 

Maz~üme bir aralık sertclnıeğc nlvct 
etti: " ~ 

- Dcllnfn zoruna bak ... Çıldırdrnsa 
Allaha yalvar .. a ... Hiç de böyieS'lnl gör· 
meml~Um. Sen, benim kocamdan da ıidi 
imişsin .ayol. .• dedi ... 

Nihad bey büsbü!ü<ı hiddei'.onerek: 
(Aıkat.ı "tltlr) 

~·~ ('Ok çalı~ı:rorlar, ~lıablara ('Ok f'f ıJ' 
ka1kf)·orlar. Ço<'uklara bff.'a" ı;ıı." 
,·etl.<'e yemek )·edlrmrk Jl71m.. .r 
gün bir kap yemf'k u.,uıünü liO.'~· 
ğumuz tı;Jn :yııpdal'ak ~-t-ınr,ttrı ~ 
<lah ,.e \itanılnll olnıaı..1111 dti';U11ıt1~, 
hf'n1 de idare taraftnl da. gözctl'

1
1'1r 

bill:f'or ınu._-nnuz ki bn haşll glif ..., 
• J ıfl' 

ı, ... ı.,tf' l)("n de hunların heP'""ln ıı" 
~üner<"k bu;tin rıprt>- köftr-.l '' .. r 
tna~a karar Yerd n1. '\~arım tcıfo ~ 
frır, yarım kilo ko)·un rtTnı lkl ~.ısıt 
makineden g~lrtt>rel~ aldıın. ı ı1" 
biraz '111 akıtarak g'fi.,yf't tyl ~·uA 17,. 
donı. Bir -w,tan rcnd~ledln1, toı 'ti~ 
ber, maytlanoz. da <lotr"ıyarak ~ı 
yuiurdum. .A. ,.ti( J<'ln<'e yası..r ~ ı· 
k()ftcler ~·aı>t>n1. ı:r,ara iiLerfn(tr ııt 

~ tr-:tf' p ';'lrtliın. Bir kilo knhal?ı dP.ıı"' 
,.~ in<'e do~rıyarak ,-e blra:.r. da ,.,.. 
hulayarak tt~·tın~·atda ta' ııdfl ıırt 
zarttım. l·oturdu .. uıandırur:ıl! I' 
rlne ;-ezdirdim. Bir kilo klrat'rıet" 
bu ;yemeğe ııaxe l'din<'t ç()('·ukf;ı.r 

dıl~ dulnr, henı ~r,·lndllrr . J 
E\" Ji.\.Dl:ol 
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Askeri durum 

~.;azB'OuN 
Libya cephesinde: 

M uhnrcbc, ln&lllz n ıl ınııha· 

rcbo bııt1ını teşldl eden Ga-

1.ale - Blrhakem JlerJ nıe,'Z.11.nln ÖP 

-.narında otıreJAO eımektedlr. ln· 
gWzler mihver taarruzu kar'jısında 
bu sefer Tobruk - Elgobl hattına 
bllo ~kllmc e lllzwn gonneıuişler
dir. Alman taarruzunu Uerl me,~ı
ICl'dc kar~ılaıuL~ \C cenııhlarda 
6auııo 11 Blrhııkom me,kllerlııi 
ıuuaun.danc mlld:lfaa etmişlerdir. 
8011 tebliğ, ınlln crlh Blrhllketn'e 
Yaptıtı dördUnı-.U te.,ebbll5ün de kı· 
:rıld.ığuu blldlr.IJ ordu: 

<Jephen.n ortasına gellnOO, bora

da ınlhver Wrllkle.rl ma\1n saJıatiın· 
da bir )<ıJ açarak Jng.Üz copJıeSfnf 
delınt.,ıer 'e blr oop açını.tardı. lt"a· 
kat General Uommel &ürekil taar
ruz.Jarına rafmeu bu cebi şarka 
doğru b~Utmeğe 'e Jngillz oephe
ııllli yal'lllağa mu\'&Uak oıamaaut· 
hr. Şimdi, Jnglllz tank, topÇU '-e 
Piyade blrUJded bu cep'de bulunan 
ıuıın er Jaıalannın tı.ıerlne ) Urü
IUektedlr. Bu ilerieJ'if. Jngtllr.lerla 
lllQkabJ taarruza &~tilderinl ıö&
tennekt~r. 

l\tfh\ er ordusu, şlmdl bolundnp 
\'aı.i,} etUı mUd&taada kalaılaN- l"a 
lenldeıt taarruz eımek, veya oya
laına sauı.7Jarlle ilk rıkış me,'ZllO
rlne ~ekilmek me iburllethıdedlr. 
Efer lııglll:ı.ler mUdatuyı e\'Velcıe 
Oklufu glb rcJcllme .Ue bJrleşUne
lertıı, General Ronımel, ,ımdl Tob
l"Uk - Elgobl hattuıa '\-arıuı' \C bel
kı de :Hı ır hududuna cla)arurut o
lurdu. l u.lı:at ıncııwer tıu .eter 
kat•ı mlidnfaaJı kabul ebnl,ıer 'e 
ıııukııbll tııar~uzla bn5Jeımeyf esas 
tutınuslardır • .Bu da b&\a ku,.,;etle
rlnc 'o zırhlı birliklerle tanklara 
gil\·endlklcrinl gö termekted..r. 

lngmı.ter galip gelse de, bUJllk 

bir netice alacak değUdlrler • .A.ne» 
doğu ceplıesJnde oldufu gibi LM>
.\ada dıı mlh' er ordusu eski presti

j ni kııJ bctnıı1 olacaktır. Bu 4a 

ııııuıc\ lyıı t bakmundan JdiçÜJJ156De

:ıck bir netice değlllllr. 

Prenses~ 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor; 
.. Onun bir ~ cazip ft _ 

yenl renkleri vardır. 
• o, büt.iln tullandığt!lt 

pudralardan daha .ınee 
lte daha btıfJft.ir. • • 

.. Ondaki hakiki çiçeklerin 
fıe!is kokusunf peresU$ 
.ediyorum. 

~ o. bütün giln sahtı nhrl' 
tlllnkü terkiblnde ba~ka 
Mç bir pudrada bulun
ınayan Krema töp~Q 
vardır. 

_. 'Yağmurlu, rUzgA.r'lı ha• 
vaya rağmen Yeni TO
kalon Pudrcst tenlml 
dalma terO taze muha· 
faza eder. -

'- Eminim ki her ne ba
hasına olursa olsun bun
dan daha iyi bir pudra 
bulmak imkanı yoktur. 

1 

BAŞMAKALEDEN DEVAM Pasifikte ~.k 5«!!. .h!~ıye~ v;_~ ....... 1 SiYASi ICMAl 

Eski bir phs1 hatıramı ne diye 
bu sütunda uzun uzadıya taaıli
yMum. dlyecekshıl:ı-

Bu imtihan gt1nlerlnde şu veya 
bu suretle gadre uğrayan veya ta
llhsizlik ,eken binlerce yavrunun 
elem ve acısı hakkında d-Orin bir 
alika ve anlayt& duyabllmemc se
bep olduğu için .•• Bir haksızlığın 
acısını kendim cekUğım. ve otuz 
pokoz: sene unatamadığtm clhetle, 
binlerce kilcütc kalbi dolduran 
acıyı g dermeğe çalı malt, çocuk· 
tarının imtihanlarda istedikleri 
derecede muvaffak olmadığından 
dolayı teessür duyıtn babaların, 
anneJcrin, kardeşlcrln yanlış ve 
zararlı söz ve hare~tlerinl önle
mek ihtiyacını duydum. 

Bu memlekette hocaya dil uzat· 
maktan büyük cinayet olamaz. 
Türk öğrctmenılerlnln -çoğu .ı:dsız 
kahramanlardır, mllli varlığın en 
kuvvetli desteklerinden birini teş· 
kil ediyorlar. Umumi hayatta ça
lışan herkesin hakkr santimine 
kadar verilirken, husust idarele· 

j rin, ilkmektep hocalarına dört 
buçuk milyon lira borçlu olduğu· 
nu gazetesinde okuyan her lnsa{lı 

j vatandaşın, her çocuk babasının 
kalbi acı acı lnl~miştir. 

Fakat her zilmrede olduğu gibi 
hocalar arasır.da da istisnalar ek
sik olamaz. Keyfi hareket edenler, 
garaz bağladığı bir talebeye hak
sızlık gösterenler, imtlhnn ölçüle
rini yanlış kullananlar, işı derin. 
leştlrmeğe vakıt bulamıyarak ak
si bir suale vcrnen tutuk bir ce
vap dolayısfle yanlış, sathi ve 
haksız bir kanaate var:ınlar elbet
te vardır. Zaten okutma usulleri
miz ilkmektepten sonraki mektep
lerin talebesinde alfıka, merak ve 
:r:cvk uyandıracak yolda değ ldir. 
Yoklama ve lmt!han usullerimiz. 
yanlıştır. Mualllmlerin üz.erinde· 
hakkiyle vazife ;rapmasrna ihtlma{ 
bırakm:ıy.acak kadar ağır yük 
vardır. 

:Bu fttbarfa hntfhan ne~nl 
gölden lnml~ yüzde yüz Adil bir 
bükfim saytırnlı: talebe kendi ken
dine olan güvenini kaybetmemeli 
baba ve anne bunu mutlak suret: 
te dotru blr ölçü sayarak çocu· 
tuna karşı haksızlık etmemeli, 
körpe ve llassas bır ruhu zedele
memelidir· 
Çocuğun hususS istidadına, sıh

hatine, yaşama tarzına, muhitine 
ıılt öyle sebepler ve tesadüfler 
vardır ki lmtıban neticelerinin da
ha ınüsaadekAr ve geniş bir ruhla 
ka~Iarunasını icap ettirir. tstL 
datıarı pek erkenden muayyen 
bir istikamete doğru gcli~n öyle 
çocuklar vardır ki bazı derslere 
akıl erdirmek c'llcrindc değildir, 
mekteplerde vasatt talebe dlisü
nillerek kurul'.an kalıplara uya-

rnular· 
DOnyanın en bOyük terblyecl-

lcrbıden biri olan Hnrvard Ünf
vns.teslnin eski rektorfi Emot, 
tarihte yeni yollar açan adamlar
dan birçoğunun mektep kalıpları. 
na uyamayan ve imtihan geçire· 

Bu satrrlarr yazarken imtihan 
ıt!stcmlnin kurbanlarından biri 
gözümün oni.ındc duruyor ve iç m 
sızh) or- Küçük Ümit, Naşlt U'u· 
tun biricik çocuğu, bütün bir aile
nin yegAne Umld ..• 

Ümit, kendi çalışma le hayatta 
muvaffak olmuş bir b b,.ya doya· 
narak değil, kendi zekA ve lstida
drndan feyiz alar~k daha küçük 
yaşta orijinal bir şahsıyet kurma
ğa ba,lnmış ve yetişecek ve uzak
lara gidecek bl.i- insan diye btitiin 
Ankara muhitinde dlkknt ve alıi
ka uy.andrrmıştı. Bu kadar fimlt 
verici b.r zeklı ve istidadın, lrıtti
han slstemlle allıkalı bır kaza yü
zünden vakitsiz surette kaybedil
mesi gibi bir hftdlse, yalnız elem 
uyafldırmakla k-lmamnh, hep'
mtz.l derin dcl':n dü§tindilrmelldir. 

Bazı makinelerde emniyet ter· 
tibatı var. Makine zorlanırsa ve 
ıtrıza istidatlıırı cösterlrsc bir fe
ner Y. nar, etrnftakileri ikaz eder. 

Cemly,f!t dedij?lm~ makinenin 
böyle fenerleri yoktur. TelAs ve 
intibah uyandrrması llızım gelen 
lstıdatları bize ancak bazı vak'a
lar belirtir. Bunlardan muUaka 
ders almak, sebepleri araştırmak 
çare bulmak l§zımdır. ' 

Meselenin bir ceph i mektep 
ve imtıhan sistemi ve bir de evle 
mektebin iş beraberliğidir. Diger 
~ de bu kadar zeki ve has
sas bır çocukta içtlma1 mes'uliyet 
duygusunun tesirli :ııurette k" 
lama Mru-

masr "Ye bu duygunun geçici 
bir teesstıre karşı muhkem bir sed 
OfaUlc vazife göremttınesldir 

mit gibi aeki ve hassas bir o: 
cuk, . hayatının babası, annesi eve 
kendıslnl çok S<'ven b"tQ 

lr . u n bir 
gen.,. aıle ve dost muhiti 1 kad çın ne-

ar kıymetli olduğunu ka 
yacaktı, vtıcuduna tasarruf e~:~ 
ğe hakkı olmadığım bun 
leket için yeti tiril~ k ilun, mem
dl ı d e zere ken. 

ra esıne emniyet edilmiş bir 
emanet olduğunu ı.....k 
lına ı • ~ asınfll ma-

nası el uzata 
tin olan böyle bir ~~;:~t~~Y:; 
uzatamayacağım düşilnecektl 
DilşOnem 1 • emes şuna dcldlet edl 

~;:nl: c::;ıy~\ iç!nde işlemeye~ 
ve 1ntıbak İ k; akrm boşluklar 

- m c.nsıilıkları var 
Boyle içtlmat meselelerle . uğ

ra.şmak, günli günOne işleyen hü· 
kumet dalrelerinln kdri değildi 
Vazifesini geniş bir ölçü 11 r. 
bilen hocal . e göre
kir ar ıçln memleketin fi-

cereyanları hakkında bir ü-
nakaşa kürsilsü halini alması n;A 
~~m gelen parti mekanizması lçı~ 

sahada yapılacak rnühl . 
feler vardır ki m vazı
halde ortalıkt dı:otu, sahipsiz bir 

a uruyor. 
Ahmet Enıln YALMAN 

mabzurhıı bahislerin liı*- ıfftıınÜŞ oı.~ıu.. O zaman sansür c:oı:ı~ .. ~------~~~~~= 
lerlııi hazıdarlar. Bir gazctecı, bll yazı üzerine şö~le b.r damga 
bir mesele hakktndakl haberi basar: «Düşmana faydalı habeı' 
sansflrle danrşmadıktan sonr~ vermek bakımından mahzuru 
n~red<.-rse mes·uı olmaz. Mes'ul yoktur, fakat sansür bu yazının 
olmak icap ed r c kabak sansür nçtri{Kleıı bafka bakımlardan 
l'QOınıırunun b~ıı;.:ı patlar. San- haıı&l olacak mes'uhyete l1tır11k 

6 mcrmunı bir, iki dakika lçln- et.ıne&;ıt 

Şark cephesi 
<Ba!ı ] bM'Jde) *§• 

Alman mildafaa hat! rı yarılmış. 
tır. Almanlar 400 subay ve er 
kaybetmişlerdir. 

de kat'I karar vermek mecburi-
yeUndcdlr. TeNMidüt ede Bundan mwat, san Urün a-

yüksck m<ıkamdan sorm:;: k:ı~ lahiyetinl tahdit etmek ve udllş· 
karsa z~man amllf zedelenir. man propagandasına belki yem 

.. ın.~Jjz. sansllr memuru, abus olur. gibi veh m ve ddlalarla 
yuzlü bir diktatör değildir gü- düşünce ve içtihat hilrrly-etıne 
leryilzlü bir m~şqvlr ve ' k karışması tehlikesini önlemektir. 
dactı V · ar a. i l"kk - - d " r. azife gece yarısından Bu gen ş te ., ı yuz.un en va-
sonra cereyan etUğl için gazete- tandaşlar tarafından hergun ş -
el de, sansür de yorulur. Bera· ka.yet mektuplarile bombardı. 
berce bir kadeh s~rın limonata man edlHriı. Bize derler kl: ~Fi· 
bira vey,e viski pnrlatmaları ya~ lilD ynzrdan Göbbels isUfade ede
sak değildir. Çokluk 

1 
bllir, ona neden gbz göre proph. :zaman ar 

müşterek bir kanaate vararak ganda malzemesı verlyorsu-
blrblrlerinden ayrılırlar. nuz? » 

S 
Biz de ~u ce\ abı \'Cr ;·oruz: 

ansüı-, fikir meselelerlr.e •- Çünkü bu memleket hılr 
karışamaz.. Dücu'"nce ''e • " bir dıyardır. Demokrasi aııc .. k 

1çtihat iızcrlnde sansür yokt serbest ter.kld saycslndc yaşar. 
NI eşred'len hz.bcr'-rln do'',;ru uor·. >c " Doktor Göbbels herşeyl yap<ıbl-

up olmaması da kendislnı ala- Ur, fakat bizim bu lıstu lugumlı· 
kadar etmez.. Ancak reyi oru· zü ı.alı:llt etmek imkL'1ından mah 
luı;a malumatım bilcllrlr. rumdur. O prop~ıanda malzc-

akat bazan bir makale dllŞ· mesı bulmasın d ye hakıkatı ve 
mana haber vermek bakımından ~ olsuı.lukltrı kendı vatanda ıı
~a~~urlu olmamskla beraber rımızdan giıli)'\:rek UstUnlu!u· 
·an ş malümat iizerlne vazılmr müıiın as~ temeli ı yıkmış olıı
w halkta herp aleyhinde cer. - ruz.,. 

Demokrasi 

Cenup - batı cephcsındc Sovyct 
hava birlıklcrı bir uçak meydanı
na muvaffakiyetıe neticelenen bir 
akın yapmışlardır. Yerde bulunan 
~O uçaktan kırkı imha edilmiştir. 
lkl uçzığımız kaybolmu!jtur. 

Moskova, 6 (A.A.) - Rus cep. <Başı 2 nclde) «!!!» [ 2 - Bu huk\ımet ,ekh, ı muha 
besindeki faaliyet el'an mevz. i sa-ı mesul olduğunu biran bile unut- fazs etmekle nel~r kazam.cajız? 
vaıılardan ibarettir. ~am:lı:ır. Bu mesullyct duygusu ı Bu sorıularıı ce\•ap verebilmek 

Kallnin cephesinde yapılan kc· ~~a ı ça demokrasinin mu'>a2c- çln dcmokraş.dc ne gibi fedakar-! 
ş:flerden sonra SoyYet birlikleri ı dne vke' kontrollü bir rejim halin· lıklarn kath:nmamız icap ettll nt 
bir köyü t d . e n ıpfına tmka k zap e erek oradaki duş. z 

1 
n yo lur. gozden ceçlreliın: lnsar.lardakl lp· ı 

manı püskürtmilştıUr. Ertesi gQn h aman a ıımuvnffaklyet mer- ı tld:ıl ve tabii meyil kendi ı ersın 
Almanla b d . umunun da dcgl r.· ' · r eş efa taarruz etmış- lı 

1 
z şece5ınc ınanm - dlişunınek ve kcndı çln çalrs-

lersc de her defasında geri atıl· b:ıt· b aten bugün bile dlire nis- mnktır Medeniyet ı:erle.!ıkı:~ ın-ı 
mışlar ve köy Rusların elinde tir c Munun mAnası çok detişmlş- sar.lar aflelerinl daha fazla dfü•tın-

İrlanda çıbanı 
Yazan: M. H. ZAJ. T elıraflara bakılırtia Blrlf'-

şlk Amerika de\ let reı" 

mna\inl 8. Wallace yakında A\· 
rapaya &'eJecek \e lrlanda tıUkfı
met rel ı De \'alera') ı :ı.ll ar~ı edc
cekt "· Bu zl)aretfon ba.,1ıca ınak 
at, Cenubi Irlandadakl ha' a , t• 

denl:ı füılerl hakkında bir nnlasııı.ı
) 8 \arrııak '\C lrlan la çıb:ıııııı; llİ· 
iha.)et dr ınektlr. 

Amerika.. A\'Mıpa kıtn .. ında bir 
koıırU b:ı!}ı kurup n>.kcr , e ııınf:ı:p

mc gondcnnege lıaşlıı)ınr.a Jrlaııtla 

nıeM'if'1tinin dlkkrıtl çekme 1 çok 
tabii lıll. lngllterrn n can tlmnarı· 

na blUşlk duran ınlhitakll l rl::ıntla 

nın bu harpte hltaraflıkla da lktıru 
ctml.)erek ııını\'er tarafına nH•\lrl
nıNI, tleınokrnsl t'l'lıheslnl en• çol. 
r•lıatsı:r eden meselelerdf!ıı b rhllr. 
Nitekim geçen harpte dıe .\lıııaıı 

ıle.ntzııltılart Jrlandalılardan sbJI 

.) ardını gömıli,, irfanda d"i rel!ılc· 

Ti harbin de\ onunca Berllnde .) ıı
ıt•ınışlardı. 

Amerlkada bazı ııskerı ıııuhar

rlrlerlıı orta)& attıkları bir tıkır 

cereyanına g'(lre Alınan3 anın, hu 
la:ı. RU!i)& ı eııhllltlnl tklnrl dere<•cdl' 
bırakarak lrlanda ,.., lzlandaJı al 
m11to 'f! \merlkıı ile lngllte.re a
ra ıııa bir ııerde çcknıeğe utra-:
ııı:ıı.ı tehllke.;,ı \ urtlır. Bu lhtını:ıl 

!\ter km' clll olsun, .ııtcr olmaı.ın, 

dtımokra"I <·eııhesl, lrlanda gibi bır 
yNI ttı ıulUfe terkedenıu. 

kalmısiır Al h, ..,~ • • uvaffak ola • .•.. ,. · man p • .,~\12 taburu hakkak· , • n ınsan mu- mele; dahı sonraları mensup o1· 
400 ölu ve yaralı vcrmıstir. cemi • t' 

1 
sen et toplıyan, yahut duklarr zümre ile aUık:ıd:ır olını:> .ı 1 

B r 6 ~ e ç nde kendi k tll . er ın, (A.A.) - Alman or- bir mevki tem· ne uvve başlamıılardır. lç dOlfiJ?celerlmb.1 
dularz başkumandanhMnın b11.. de1Hldl B ın eden vatandaı incelersek y ne görürüz. k hı\ a I 

l>ihu ~etlmllr. ÇUnkU lııglllı. n•,.. 
ıııi 'e fikri ha) atrnclıı lrl:ındalıl.ır 

Jnrlllı ıııuaıııelesl gordUlli 'e ~i

mali lrlandada )&fıyan Prote tan 

Jrlaııdalılar in& llz Jlbl har~kel et 
tlğl hald • Ku tollklcrle nw,,kiin ol::ı,ı 

('enuhi lrlanda ha,tan •>:nğı Jng1-
Uı dıi .maıııdır. ln~lllı adını dıı· 

yun<'a kirpi kt•lllr, hiçbir müzak!'· 
re \ e aııla .ma) a ~ nnıışınıı:ı.. 

Anwrlka bu l~tl" fnal bir rol o~. 
nı)ııbll r. Çünkü lrlandalılarla arn· 
:.ı IJldlr. Amerlkada ~a~yıuı lr• 
laad.ıllılıu, lrlandadu l a.'tll)&nlar

dwt mllc1.tr<'a fın.ladır. Bwıların 

.o\ıııerlkıı slynsı hayatında '.'Ok nli
fuzları \ardır, hattıı Pnınlyet te,kı· 

!atı hunların ellndedlr. 

dird .. ~ ıs- a· r. u tel~kki ki öl . ııgne göre, Alman p yade doiurduğ • es çilleri11 siz ve ben hep kendimizle t'Ok ali 
kuvvetlerine mensup müfrezeler cMuv ff ~ yanlış bir kanaattir. kadar oluyoruz. 1 
şark cepbcs.inin şark kcslııılnde sil c a ~ ~ olmanın hakiki ölçCi· Buna k:ırşı hakiki bir demokrıı-
dil~anın pek inadcı olan muka- de'r emlı.;e c yapılan hizmetlerin 
vcmetini kırdıktan sonra birkaç 1 eces ar. Yalnız kendin(' hayırı si yaratmak istiyorsak ı;sıl dlişl.\ıı· 
~allı işgal etmişlerdir. ~:r~ servet ve kudretten rıe oı- celeriınlzi kenctim'zde,n avırınaki 

büyük bir milletin bütün ferdlerine 
Muvartaklyet öl nı ri 1 ı 

Bıına ragıılt'n karıııdan karı:ı~ a 
yapılmak blenllen tesir klı.fl r;ı•l

nı!!ml~. lrlanıla dnadım lnab de· 
)lıı durıııu,lur. o,,l<' anta-:ılı)Or ki 
Uoo1>t"\ ı·lt. mıı:n lnl!ll. dotrtld.!'n 
doğru) ıa l>c \'alera•3 a ırooder«-ek, 
lrlıtadanın J ola gelın .. ını tf!D1lrıe 
oal"'8Cak H' .\lmanlarıu bur.aya bir 
IMakw )"apıp ~rl~I l..ulke
•ı ._.ftMje uj'raıtMl&ldır. 

sında t d 
1 

C e n n csa- alt hakları, imtiyazları ve ıy ı ı,:ı I 
u :nı 8• 1 e uf ramakta olduiu baş düşüncemiz h: llne koymak 

(Başr ı lndde) 5'o ~I :a e'. de, ~u değ~lklik ~izden 1 icap ediyor. Herkesin lyll!g n n 
HAVALARDA 

bu akınları yapmıştır. , rl; Ge )a~~nkl ~ençl tı ilgılendi. bizim de lyıliğlmlzf teşkil ettlğ nl 1 
Havre limanına taarruz eden bu 1 oniarı~n~ı;!~~ı;:ık,.,b.alinl en U) adt kabul etmek; bu yo!da atılan adım 

uçak4r birçok yaı 1ıınlar çıkar· istiyoruz. oozden geçirmek ların herhalde en mühlmmldlr 
mışlardll". f Me I k t Aym ~JrHde üy Vt' atnel meıt~le· 

.. Deniz kafilelerine taarruz eden tıklar~\ f~f e bü~~çll~~: karşılaş: l ıerJ de tekrar gözden geçir 1 p ik 
duşman uçaklarının kalktıkları Bunları şu iki ı h ı: d vardır. tısadl laallyetlt-rln •dece serma. 
hava alanları da topa tutulmu~-1 edebflirlz· sua a n e tesblt fedarlara faydalı olmasr kAfl ıo· 
tur. 

1 
· rulmemelf ve cemiyet için de mut-

_-:::------------ lf . - Demokrııtlk hukQmel şek- laka faydalr olmım prt ko,ulma-
1 nı muhafaza etmek için ne gfbf 1 lıdır. 

a.gh •••• ı fedakArlık yapmrya hazırız? 1 <Ark.'" n r) 

MELEK'te 
2 bUyflk film 

Kalblere gtlze'llğin, dansın, mllzlk'in nq'ealnl dolciw-an, cökierde 
sefahatin hll"sını .. GUnahın iatlra'buK Yt.f&tan ıki bUytlk tfün lıtnlen 

Bugün L A L E Sinemo11nda 

Dfontökrael lnn-v.,tlerl, lMl •Y"" 
&- J rlanWıd11 deıılı H! ha\a lkle.ri 
t4'n,iıı ed~elr nlurlarsa Atl-Uk 
harhl bak1nıından çok lınn vetıen

Ml'k lmkAnını bulabllt1ef'Jdenltr. 

Mil:i Şef Ha"kevinde 
(Batı ı l~kle «/» 

Ank .. ra, 6 (AA.) - Sayın Re
ı. !cumhurumuz f.,.met İnönu bu-
11.1ı11 saat 16,15 de TUrk Do.".·a Ku 
rumunun 8 lncı kurulta) ıuda se· 

1-KANUNDAN 
KAÇILMAZ 1-SINGAPUR 1 2-SEFAHAT 

1 çılen tazim lıe;) etıni Kurum baş-

kanı Erzurum mebusu Şükril Ko 
çnkla bırllkle kabul ederek ku· 
rulia3 ın çahşmaltrını yakında 

1-klp ediyorum, canlı ve hareket. 
Ji bir toplantı ) apılmasından ve 
arkad:ışt~rın işlerin gi.ıçlerinl bı
rakarak bu önemlı memleket da
va. ı için kurultaya gelmelerinden 
çok memnun oldum, bu.> urmıış.. 
lardır. 

Heyecanlı ve muazzam tılm 
lia.f Rollerde: 

LYN B ARY - LLOYD 1"'01.AN 

2-LAKONGA 
Senenin en zevkll şa!teserl 

upn Mat il ve l de teozllatlı 
matl•eıler. 

-------,~ ZAYi 
933 yılında 15. nci hudut taburun

dan almıı; o dutum terhis vesikamr 
zayi ettim. Yenisini alaca#zmdan ea
kisinin hükmU olmadıfı. 

l 'akub ottu Ahmet 8U dofumlu 

YOLU KURBANI 
Dorothy Lamour - B ING 

Gr08by Bop Hep'11n Omrllıı en bQyük i&tirabuıı &11-
Slnema dUnyasının yarattıkla- nahın an derin hicabını can-

n CfSİZ film landıran lı&yaıt romanı 

2.2t • U t - 1.11 ile UI - IAt • 1 .... 
Bugtin saat 11 ft 1 de tenzl!Atlı matineler. 

Devlet Denizyolları ilanları J 
Yürükali Plaj ve Adalar · Maltepe . 

Bosta ~cı Seferleri 

Uınuml heyetıe sevg ve selam 
larile başu·ı dileklerlnın bildir 
mesinl Şukru Koçak'a emir buJu
ran MılU Şef tazim heyetlle hava 
cılıjın dunkü, bugunkü ve ya
rmki konusu uıcr .nde konusmP.
larda buluıunuşlardır. 

" DOILTOK ---· TAKSIM 

K R ISTAL'de 
PlAj ve zDuak Lterıerinln 7 IJLUlDlAN'/14% t&rfbiııden it b&r 

blklne başlanacaktır. 
1 

en tat-
Buna alt progıranl lekelelere Mlbnlfbr. 

ORFA N IDiS 
Cild ve ZUhre\1 mUtohassll!ı 

Beyoğlu Sııterazı eoltak No. 5 
Nil apartıman 2 ei kat Tel 43734 

Bütün Halkrn Çok Sevdig"i y '. 8. y ld O .. · _ em ır ı ı z oguyor 
Gur ve Şak k S . ~l . . ra esıy!e Radyolarmızda 

_. Sız!erı Teshir Edon Ses Yıldızı 

N E VZAT 
AKAY 

Bestekar Tanburi 
SAL A HADDiN PINAR 

Kemani NUBAR TEKYAY 
Ve Ma a zza• SAi BIYBTI 

Her akşam seanslanna devam ediyor 
BE YET I

• Kem~ecı Aleko, KIAmet RllkrU SAZ : 1'ckyuy, Kanuni lımıaJJ N '• ' 'tJıll Se1Anfkll Abdi, Piyanist ValAntln 
, ı e)'7.en BUrhan, Kemani Haydar, T ...... i lbııaa 

OK D \'UCU LA B: Ak!iaraylı Hafız Ya.::ar, lümld Dik.._ 

Okayaca Bayanlar: sur.an Yakar, Faide Yıldız. MelAbat, Mahmure ~ A,.c1a, ....._ 

'-ı ............................. Td~on40099 .............................. ~ 

Sabahları saat 9.00 da BOytlkacl&clan ve ı.at 9.11 de HeyDeilckn 
kalkmakta olan (113) No.Ju aefer 11$19(2 tarildnd., i lAl&rea : 

REVBELIDllN 8eM 1.11 41e 
BUYUKADADAN' » 1.11 _, 

&albıcalc dotrn Kiprlt1e » ı.se • v~ar 
l (113) NoJu Seferin BUR.GAZ ve KINALI Jftelelerhtdetl ~ aaal· 
erinde de~ yoıctur. (G58} 

ZA YI: Bı\lA nüfus idaı·esinden al
dığım nOfW! hüviyet cUzclanrmla An

kara Belediyesinden aldığım 1769 "a· 
yol şoförlilk eMtyetimı kaybettını 
;:renlırlnf alacağımdan csld.::.ınln hUk~ 
mft olmadığı flln olur.ur. 

Bayram Gok 

Lezzeti hoş .. içimi kolag 
:auaLUJNA nnuu 8ıbM& ft .._. M T: Fiyatı 61 karaş. 

•wae& Vekit.ttıc;n .,,heatını 1•:t1zdlr 
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I' ra ID 
Sarı kırmızılılardan bugün Admira önünde galibiyet beklemek h~!~~k ı mızdır. 
Şuurlu bir oy-un, o ananevi enerjiyi ortaya koymak, iyi bir netice doğurabilir. 

' . ' -· 
AdmJranın Urban'ı 

r 
1 

- .,,._._ 

Aclmlranın Malek'I 

SPOR DAVASI, MEMLEKET oAv As~I 

ÇI mektu 
Saym vekil! 
Faaliyete geçtifl günden son gtlne 

kadar, dört yıl içinde mU.bet btr 14 
göreınlyen, mU.bet iş görmek fÖyle 
dursun, bilA.k.is memJeket sporunun 
ölüme doğru sUrUklenmeolne sebep 
olan. devlet ka.saaını senev1 ytlz bin
lerce lira za.ra.r& sokan, bu Mh&da 
varı yok eden bu te.şkllA.tın Maarlf 
VekA.letine devri, eporumuzun artık 

kurtulma yoluna eokulacafı Unt.Jdlle 
bizi aevlndirmişllr. Millet Meclisinde 
bu kararın verilmesinden sonra. yine 
bir hatAya dU~emek ve mUabet iŞ 
görebilmek için ikazlarda bulunduk. 
Neler yapmak !Azım ge;Qlğinl belirt
mek istedik. 

tör bir sporcunun profesyonel idare
ciye k&rfı gögterecefi be.ğWıkl&, tam 
amatör ve ağabey nuartle baktıtı 

lri!Meye göeterecegl hürmet h!.sleri 
araınnda ne bliytlk bir fark olacatı
nı :tazlasile izaha lüzum yoktur zan· 
nediyorum. 

Teşkllı.tın amatörleştlrilmeoile bu 
i~n bqın& ı, b!!ir klm•elerln gelme
al de temln edilmfıı olacaktır. ÇünKU 
o zaman t(!lfkilA.tta amatörce iş ala
cak olan arkadaş, bu işin içinden 
yetı,mlş, bu ııahada. mazisi olan, et
rafına hUrmet telkin edecek bir kim
&e olacaktır. ÇünkU, iş para.sız olun
ca, tayin keyfiyetinde hatır gönUJ 
olmıyacak, spor ıaha.sında Jslmsl.z 

Yapllacak Uk if, verimaiz çalıfma.- ktmsele., if bllmez insanlar, sporun 
tı, Meclis küraüsUnde yapt.lan ağır ıininden anlamıyanlar tefkilAtta bir 
tenkitlerle de sabit olan bu ~k.UA.· I sandalye kapmak yoluna gitmiyecek
tm b14mdan sonuna kadar detlftiri· le.rdl:r. 
terek, if b8.fına bu işten anlryan kim
selerin getirllmest olmalıdır. 

T&fkilA.tın amatHrleftirilmesile ça.. 
lıfacak kimse bulunmaz diye dll.şün. 
meyiniz. Amatör olarak çalışmak 

zevkini ta..,ryan kimseler hiç şüphe 

yok ki, bu profesyonel idarecilerden· 
pek daha çoktur. Verilecek bu karar. 

la blrb'.rlnin dilinden anhyan, ihtl· 
yaçlarmı bilen kimseler karşı karşı· 
ya gelmif olacaktır. Her iş kendi 
kendine haJledllecek, samımı bir ha· 
va esecek, gençlik teşvik görecek, 
gaye memleket sporuna hizmet ola· 
cak, otorite kendiliğinden kurulacak
tır. 

Memur zihnlyetile hareketle spo
run sahadan masaya intikalinin önüne 
geçilecek, kırtast işler ortadan kal· 
kacak, bir tıııin görUlmeaı lçln günler 
aylar geçmlyecek, fUzuu ma.sraflar 
yapılmıyacak, spor a~ul yerine, .sa
haya, piste, mindere intikal edecek 

Aclmlranın merkez muha<•irni 

AdmlranJn merkez muavl.W 

Ad.miranın sol müdatıı 

Admlranıo sol ;,.;J. 

Admira takımı bugün son ma-
ç~nı Gal: tasaraya karşı yapıyor. 

Fc crbahçeyc mağlU.p olduktan 
ı">r!!~. Bcşiklaşı m :ğlüp eden Al
ma::ı takımının, ananevi bir ener
jiye ~ahip Gabtasaray karşısında 

oyn::vacağı oyun büyük bir alii
k a 1 e beklenmektedir. 

iki maçta da gördük ki, Alman 
-~ kt~ı yenilmiyecek bir takım 
d ğ~ldi r. Ars.l :rında dünyanı _~ b'
ı ırıt· sınıf oyuncuları bulunmakla 
bE ·~bcr bir çok sebeplerle müessir 
l: oyun çıkar~mamakladırlar. 

Buna da, t ;;. kımın uzun ıamandan
b:.ri sahadan uzaklaşmış kimseler
den terekküp etmesi ve b]hassa 
sistemleri birbirine uymıyan ele
manların bir arsı ya gelmesi sebep 
gösterilebilir. Hiç şüphe yok ki, 
bugün A1man takımtnın hücum 
hattı anlaı;am•maktadır. Çünkü 
sağ-zçık, merkez muhac ·m, solaçık.. 
ları tle, bu hattı deslekliyecek 
merkez muavin Viyanahdır. Sağ ~ ç 

ile soliç de Almandır. Bu suretle 
bu hatta birbirine uymıyan iki 
sistem i ş görmek vaziyetl r ded.r 
lştc bu hattın netice ·a lamaması da 
bundan ileri gelmektedir. Onun 
içindir ki, bu vaziyetten istifade 
etmesinı bilen takım. iyi br netice 
alabilir. Fenerbahçelllerın galibi
yetinde de bu amil olmuştur. 

Oalata&ıa.rsy mHdafll Faruk 

• 
Sarı Kırmızılardan bugün iyi 

blr netice beklemek hakkımızdır. 
Galatasaraylılar Bt:ş'ktaşın düştü· 
ğü vaziyeti &özOnünde tutarak ona 
göre oynarlarsa öyle zannediyoruz Galatasaray merkez muavtnı Enl'.e:r 
ki, iyi b ir netice alabilirler. 

Öğrendiğimize göre Sarı Kırmı
zılılar bugün sah.aya yalnız Mus
tatadan mahrum olarak şöyle bir 
kadro ne çıkacaklardır: 

Osman - Salim, Faruk - İsmail, 
Enver. Eşfak - Hikmet, Arif, Ce
mil, Gündüz, Gazanfer. 

Son zamanlarda Sarı Kırmızılı· 

!ar yanlış bir taktik kullanmakta. 

dırlar ve bir çok maçlarda da bu
nun cezasını çekmişlerdir. İki tc 
oyuncuları Ar;f ile Gündüz, diğer 
arkadaşlarına nazaran bir parça 
ağır oldukları halde W sistemi oy
namak yoluna gidiyorlar. Halbu· 
ki, bu sistemin tatbiki için iç oyun_ 
cularırı çok seri olması, geride ça_ 
hşırken, derhal höcuma geçebile· 
cek bir çabukluk göstermeleri 
icap eder. Arif ile Gündüz bu sü
ratl gösteremedikleri iç indir ki, 
netice alamamaktadır. Bize kalırsa 
Sarı kırmızılıların bu sistemden 
bugün için uzaklaşmaları ıazım .. 
dır. 

Galatasaro.y muavin hattı, mü. 
dafaası, bu takımın hücumlarını 

durdurabileceklerini zannediyoruz. 
O halde bu sistemi bu takıma kar
şı takip etmekte mana yoktur ve 
yanlış bir hareket olur. Galatasa· 
rayın oynıyacağı ııtak bir oyun 
kend:Jerine iyi bir netice aldırübi
ilr. 

Coke 

' Galatasaray merkez; muhaclmJ CemJ1 

~ı 
' 

J. .. 
Ga!ala.saray han>ekl Eşfak 

Bundan evvel ya.zdığl.m bir yazıda 
Beden terblyest l.e4kititının tamamen 
amatör kimseler eline verilmesini ileri 
ııllrmUştUrn ve demiştim ki, dUnyanın 
hiçbir yerinde profesyonel kimselerin 
amatör insanları idare ettiği, paralı 

adamların, parurz çalı"8Jllara tabak· 
kUm ett!g'! görUJmeın!şt!r. Işln aaıl 

sakat taralı budur. Yalnız ~u var ki, 
biz bugünkU profesyonel idarecilerin 
kendi vaziyetle.rint görmiyerek, pro
fesyonel olanlara lekeli birer insan 
nazartle baktıkları gibi biz profesyo
nelliğ• bir auç teIAkkl etmiyoruz. 
Profeayonel teşekkUller dUnyada dört 
te UçU teşkil eder. Fakat onJann da 
bir idare tarzları ve bağlandıkları 
bir nizamnameleri vardır. Bu a.çık 
profesyoneller bir rejime tAbldirler. 
Dünyada en verimli i~ gören tefek· 
kUllerdir. 

Profesyonellerden alınan randıman
la amatörlerden alman randıman 

mukayese kabul etmez, yalnız fU 
var ki, onların idarecileri de, eleman· 
tarı da profesyoneldir. Bu ~ kendi
lerine bir meslek yapm141ardır. 

ve mtıııbet iş görUlecektlr. T h 
bu tetkUAtın bi!gi!l ellere verilme.•i. ' an e VerimsiZ çalışması artık sabLt olan l~~~l • t 
bu .!andalyelerine yapışan bilgisiz ya ra lar~1 

BiZde bunun tamam.en akAiM· 
dir. Te,kilAt profesyoneldir. Bu pro
fesyoneııer tam amatör teşekkWlere 
ve onların idarecilerine tahakküm et. 

lda.recilerln uze.klaı;ıması için bir tek 
söz kAtid.ir. O da te.,kilAtın ~ ama-
tör olduğunu söylemektir. ÇUnkli o 
zaman bu idareciler kendiliğinden bu 
işten uzaklqacaklar ve ba,ka bir 
yer arıyacaklardır kan&& tindeyim. 

lkinci mektubumda sizlere bu .sa· 
meğe kalkıyorlar. Kltibünden kü<;Uk hada fikirleri alınabilecek ve yardım
bir yardlm bekl:yen sporcu nazarla- cı olabilecek eski idarecileri tanıtmak 
rında. lekell bir insan oluyor. ~\ma· cesaretinde buluna.cağım. Memleket 
tör klüp idareclsi tablatıle bu hal kar· .sporuna. ıtzmet gayeal e yapüğ"ım 
,ısında kınlıyor. Kendlalnde çalıfmak bu harekette kıymetli dakikalarınızı 
zevki kalmıyor. Bırakıp gidiyor ve iŞıgal ettiğimden dolayı "bent mazur 
klUp:erin idaresi de bu profesyonel göreceti?ıizden emln bulunmakta
:darecllerin tahakkümüne boyun e· ı yım. Sayın Ve'k.il! 
ğen, çoluk çocuk eline kalıyor. Kemal ON AN (Con ) 

Sayın Vekil, yukarıya kaydett:ğim 
mahzurları gözönl\nde tutal'ak te.ş

kilAtı amatHrteftirmek başlıca lş ol
malıdır. Sporda e.~as olan disiplin an· 
cak bu suretle temin edılebilir. Am.a.1 

Sahib ı. \~e :-;e!Jr iya.t :MUdUrU 
Ahmet !dola YALMAN 

Vata> Ke;rıyat Türk Ltd. ŞtL 

Vataa .illa- B ugün Alman takımı ile kar~ılaşacak oian Galatasaray klübümilz, Fenerba1ı~e ile tı k A \.·rupa tu rnesin i Al
manya.ya yaptı. B u resim klUplerlmlzl Alman tak.ımlafı lle biı' a rada tesb:t ediyor. 

--

Galatasaray müdafii Sa.Um Galata.saray !18ğ l~I Arl! 

YA~ I Cl;)Lf - YARI ŞAKA 

Ba ramak 
dü ü ur artık bize 

Ne perende, ne taklak, artık para 
etnı.yor, 

Bu e lcleki <Hploma~ a nl&l)ütlı ge~

miyor 
Ba.,ka bir yer aramak dü'}üyor ar

tık bize? 

B u sahada yıllarca durmadan ate, 

~kllıltta kapanmaz, 
saçtım, 

büyük de-

BiR RUYA GORDUM 
Dün akşam bir rüya gördüm. Bir 

spor .aahruu, mahşeri bir kalabalık· 

Cenaze merasimi var dediler. Fakat 
kimin o'duğunu anlryamadım. Yal· 
nız gözüme mezar taşı ilişti. Uze
rinde şu mısralar yazılı idi: 

Ne kendi eyledi rahat, ne halka 
venll huzur, 

Ylkıldr gitti cihandan, dayansın 

ehli .••• · llkler ac;-tım, 
~ka b:lr yer aramak dU.'}Uyor ar- Uyandığım zaman, hayırdır inşa.· 

tık bize! allah, dedlm ve geçtim!. 

UR.BA...V'IN KURBAN OLUŞU 

Bakkallar, berberlere, bendim ,-e- lki klıJI tramvayda konuşuyordll· 
ren cezayı, Bu konuşmadan her ikisinin de Fe

Tam dör t yıl beylik ettim, sUrU- nerbahçell oldukları anl&frlıyordll· 
yor~um sa.fayı, Biri'si diyordu ki: 

Ba.~a bir yer aramak dil.,üyor ar· . - Ne varsa yine bizim Fenerbatı· 
t tk bize: ı çede var. Durdular, durdular da tur

. nayı gözUnden vurdular. Urbanlı, 

Atlet izmi ne bilir, ne anlardım bu murbanlı Admirayı yürUtUverdiler. 
Diğeri cevap verdi: 

ı,ten, 
K lmse.)1 memnun etmek, tmkAo- - Hem Admlrayı yUrUttüler, hefl'I 

de o me,ıtur Urban'ı kurban eltiler! 
ıınzd ı gtdlşt-en, 

BL,ka b ir ye r aramak dU,uyor a r - BiR AŞIK'IN DU.INDEN 
tık btze! 

Yalnrı sicil lşlnde yüzlerce ta.mln1 
yau:l ı m, 

Futıbolün mezarını, ellerimle ben 
kazdm1 ... 

Bafka bi r yer aramak dü,Uyor ar· 
tık bize: 

ZARARSIZ BfR H ASTA 

Şu doktorlar her nedense herkesin 
derdine derman bulurlar da, kendi· 
ıerlni tedavi edemezler. 

Doktor Nurettin bir hastadır. Çok 
kimseler ona kızarlar. Fakat ben 
acırım. ÇünkU o hakıkaten acınacak 
bir hastadır da ondan... Hem öyle 
bir ha.stalık kl, bunu teşhis edecek 
doktor da pek yok gibidir. Zaten 

Jıieşhur bir Fenerbahçe hastası 

var. Yiğit lAkabile anılır derler. Ar
kadaşları arasında Kör Suavi diye 
isln1 almıştır. Fenerbahçe Admlra)'1 

yendikten sonra bu galibiyet sevin~ 
el içinde Beyoğ"lunda dolaşırken rast 
geldik. Şöyle b.r şarkı mırıldanıyor~ 
du: 

Ben seni n ~ıkınrm, yalnız; san& 

Bülbül na..§&1 gülüne bir bak '-'' " ' 
I"• 

i s m ini Alla h diye, se"-gill yar f>C ll 
andıJJ1" 

Beni b er zama n gilld iir, bugUn nfL~ 

!Sil gül dürn~C·" 

ll>ARECILl!lRIN AR'.tULARI 

teıııhis kaymağa da değmez. ÇtinkU Beşiktaş ldarecUıi Na.zmi: K~~O' 
mUptelA. olduğu hastalık zararsızdır. ca bir muhur .. 
Aldırmaz geçersin, çUnkU sirayet et. Fenerbahçe idarecisi YUmnU: ffll• 
mez. Hastalık sArt olmadıkta n son- Lcln durgun sularında kaza.sız beıA
ra, harice zarar vermez, o ne eder- aız bir sandal sarası .. 

1 
se yine kendisine eder. ı Futbolcu Refik O;man: BeşiJ<t&• 

BESiltlN OLMA\.~A~ IJARASI şın göbeğinde koca bir a.ı.run!flJC 
tarlası .. 

Bizinı koşucu Omcr Besim konu- Istanbulspor ldarecist Han1di Cs?l' 

şuyordu: ko: Stadın bir kö~e.-.inde ve bir ağ8ç 
- Olmayan paramıza Avrupııyı gölgesinde bir içki Alemi .. 

dolaştık. U? ~1.mpıyad gördük, olmı- ?.feşhur hakem ectp muharrir ft.d' 
yan kudretımızl~ koştuk, rekor yap- nan Akın: Şazi Teı.canın !utbOl E-1' 

tık. Beden Terbı~esi teş!{lla.tı ise O· ı hasından uzaklaşma~ı.. ... 
lan parası lle ne ı;ı: gördü ki... ı---utbol ajanı Nuri Bosut: Ycı:i ~ıı· 

Bugün nil'ıayct iş anla..,ıldı, onla- rulacak tc~kilAtta federasyonda rt· 
Ö Ü ' -·· ra da. artık yol g r ndU. Olmıyan islik veya bir Azalık .. bu db. ""ıms~· 

kalemlmiz'e yılzdık durduk. Geç ol- bir bölge direktörlüğü .. 
du amma temiz oldu. Bakalım bu Füruzan Tekil: Fener bahçe urı1 tl 
te":klla.t men;upJarı olmıyan bilgi- , mı kaptanlığında Uç dört senelik. ~·· 
ıert ve enerjilerHe bundan sonra, rantı. .. 
nerede iş görecekler?.. BI.K)IAYA..'V ADA'' 


