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Bir varlık 
mücadelesi 

450 mi''yon insan, harbi büyük bir fırsat 
sayarak yapıcı işlere dört elle sarılmıştır. 

Yazan: Ahmet Enıin Y ALJJIAN 

r 

Crips'in 
nutku ve 
Türkiye 

Tlmeı gauteııae 

ııre: 

Zirai seferberlik 
ZiraatVekiliMuhlisErkmen 
bir tetk~k seyahatine çıkıgor 

Ankara, 14 (Telefonla l - Ziraat Vekili B. Muh
lis Erkmen'in zl raat se!er'berllğlni yakından tetkik 
etmek, gerek Ba şvekAlet ve gerek Cumhuriyet Halk 

A nkarada Çin sefaretinde. 
yim. Sefır doktor Çang 

Peng-Çun He karşı karşıya yase
minli çayımızı içiyoruz. Bu çay; 
içine seker katılarak melez bir 
mayi haline konulmamış... Çayı· 

nın, yaseminlnin t.am tadına varı· 
yor uz. 

f 
Çinin uf radığı f 
teca\iizü ,,.e gt- f 
rlştlfl miicade- f 

Türk basınında nu
tuktan mütevellit can 

sıkıntısını okumak 
mümkündür 

Partisi Genel 
sekreterliği ve 
gerek Zlraa t Ve
kdl etı tarafın

dan verilen dl
rektlflerin ne 
dereceye kadar 
tatbik edilmiş 

1 
rak Mahsulleri Ofisi umum müdürü Ahsen BengU
nUn de iştirak edeceği tahmin olunmaktadır •. Vekil, 
icap etliği takdirde eksik kalan tedbirler lçın ma

hallinde emirler 

ır Adapazarı fabrikasında pulluk l ::~:, ::;;: 
Gozümüze hala esrarla dolu 

görünen bir alem var, içinde dört 
yüz elli milyon Çinli yaşayan, her 
tarafından yeni bir hayat fıŞkıran 
lroca bir fılem... Buraya işte bu 
flleınin penceresinden içeri &()yle 
bir bakmağa geldim, Çini yakın
dan tanımağa bu saniyede tıer va· 
kitten çok muhtacız, çünkü saldı
rıcılara karşı 'kcnfü hakkını ve 
jstiklAllnl müdafaa ile meşgul bir 
memleket halinden <Çıkmış, çok 
mQhlm bir müsbet rolle tarih n 
umumi sahnesi üzerinde görün
müştür. Çin milli rehberinin Hln
dtsta.na. ıgiderek hint milli lideri 

&eyi, bir 
millet \'fi yeni 

bir diinya yarat

IRak için blr fır

ı.at ıııayan Çinin 

Ankara aeflrl 

kıymetu dlplo

mat Dr. Çan&'· 

Pen&'·Çun 

doktor Nehru ile konuşması ve ıı----------------------------

:es::: ~:~e~ştnib!~ınem:ı:::::, Tı·caret Ofı·s·ın·ın sermayes·ı yarının dünyasından bize haber 
ulaştıran ilk şimşeklerden b'rldlr. 

Çi~e~~im~=~~:;: ::~~~~~~:= ::. 1 o mı· ı y~ ona ç 1 karılı yor 
den bu kadar hoş ve tatlı bir fe. 
rahlık ve rahatlık hissi duyuyo. 
rum? Evet, kıymetli diplomatla 
mektep arkadaşı çıktık, müşterek 
tanıdıklar keşfettik. Fakat sebep 
bu değil... Karşımda öyle bir in
.san var ki binlerce senelik yük
sek bir medeniyetin mirasını her 
sezile, her harcltctile bana a\csct
tlriyor. Bu miras sırf Çine mahsus 
terbiye an'aneler{ yohle dimağına 
sokulmakla kalmamış, adeta ka. 
nına, ruhuna kaTışmış, iliklerine 
kadar işlemiş. Yabancı bir mem
lekette teıhsil edip <'.Ski medeni 
mirasına yeni bilgi hazineleri ka· 
tarken kendi nefsine karşı yaban-

ı dUşmcmş, taklitçi olmamı<ı, 
~:ndh1i aşa,ı, yabancıya üstün 

. örmemlş, fakat %endi milletini 
!aşka insanlardan üstün görmek 
glbl ifratlı yollara da sapmamış, 
kndl milli ruhu ile modern bilgi. 
yı, hiç bir çarpışmaya meydan 
vermeden rahat rahat hazmederek 
olgun. içi dışı bir. ideal bir insan 
olmu~··· Eğer Ankarada, devlet 

d !arımız arasında bu kıymetli 
a am 1 h .. k 
misafirin mez;;yetler ni enuz :ı-
fctmlyenler varsa doktor Çang ıle 

k d tanısınalarını tavsiye ya ın an " 
ederim. Çok memnun kalacaklar-

dı~ ğ" 
Doktor Çang trene yetlşcce ı. 

m i az \'aktlm olduğunu blllyoı::du. 
• · ç· in 

Sözünü ona göre tuttu, .~en~ ... ın 
gidişini az lafla gö:z:üınun onunde 

canlandırdı. 
Yazımın başlangıç kısmı .aı:ııma 

da uzadı. Artık sözü Çin sefırlne İ 
bırakıyorum. 

- .. e 
• 1937 temmuzunda tccavuz 

uğradık. O zamandanberl çarpışı
yoruz. Hariçte bilinmiyen ç~.k 
m\ihim bir nokta var: Japon fu
tuhatcılarının bize saldırmalarının 
sebebi, zaafımız değıldl, kuvvetle
rimizin artmata yüz tutma.<tıydı: 
Bize üç sene daha illşmeselerdı 
demir ve çelik fabrikalarımız ta
mamlanacaktı. binlerce 'kilomet
relik yol programımız sonuna ere
<'ekt.i. Bizi.' saldırmak imkansız bir 
hal alacaktı. İşte Japonlar bu is
tidadı gördükleri için varlığımızı 
hemen baltalamak arzu ve ihtiya. 
cını duydular. 

Bu noktayı bllmiyenler ve ?in 
hakkında hfı'A eski ölçülerle fıklr 
Yiirütt'nlcr; beş senedir Japon 
kU\'\'eti Gibi bir kuvvete karşı 
kendımlzi müdafaa edebilmemize 
hayret ederler. Halbuki 1937 de 
tecavüze uğradığımız zaman ileri. 
Ye doğru epeyce yol almış bulu- ı 
nuyorduk. Üç senedir plimlı su· 'ı 
rette çalışmış, hayatımızın her şu
bcslııi ilcrlchniştik. Milli birliği. 
nıiz dr l'l'CYCC kil\ \'etlenmişti. 

Bugun 
Spor sayfamızı 

okuyunuz! 
Orada, sporcuları, spor münek
kitlerini ve ı:ıporscverlerl alAka
dar eden her çeşit yazıyı bula
bllırslnlz. 

1 Beden Terbiye. 
si U. müdürü 
sözümüze geldi. 

Heyecan, sporun bilin
mesi tazım gelen en 

basit kaid .. sidir. 

2 Profesyonel 
güreşlerde kim
ler suçludur? 

Çoban Mehmet güreşleri scyrct
tıği için, Galatasaray kulUbU de 
minder verdıği için ceza heyetine 
veri idiler ( ! l 

3 Ligve· kupo 
maçları arasın -
da bir mukay es( 

ıstan'bul futbol ajanı Nuri Bo· 
sut'un bu tetkik yazısından baş
ka, bugün 4 Unca sayfamızda, 

spor muharrirlerimizden Kcml'll 
Onan'ın ve dlğer yazıcılarımızın 
itına ile hazırladıkları yazıları 

bulablleceksinlz. 

Jap0nlara karşı döğüşürken, 

gd7..ümılz öni.indc duran saye: da
Yanmak. kendimizi müdafaa et· 
lllek. 'Ciü~manı koğmak değildir. 
Karşımıza çıkan ve uğrunda bu 
kadar a~ır bedeller ödenen fırsat. 
tan istifade ederek milli birliğimi. 
7..I taze bir sahada kurmağı iş edin. 
dik. İktısadi ve içtimai sahalarda· 

1 
(De\anu J!ia. B. SU. 4 de) •+> ·'-------------

Göbals 
itiraf 
ediyor 

Kış Alman milletini 

bir. hayli endişeye 
düşürdQ 

Bertin, 14 (A.A.) - Almanya 
Propaganda Nazırı doktor Göbels, 
tıDas Rclch1> mecmuasında neşret
tiği bir mak-alede şöyle diyor: 

M. Çörçll'ln İtalyayı istila ve 
yahut İtalyan yarım adasına kar
şı ıgenlş mikyasta bir hava taar
ruzu yapmak ümitleri bo~a çık
mıştır. Diişmanlarımız için şimdi 
tek bir üm.t kaldı. O da Sovy t 
'R.usyadır. Bizzat Ingtllz gazeteı!ı 
bıle Alman kuvvetlerinin d~~ 

''ı:>u cepl besinde gösterdlklt!rl azlmktı.r muka-
1 vemet yUzUnden istikbalde artık bir 
t daha Rus hareketlerinden muvaffa. 

1 ~i_Yet beklememek lhım geldlginl 
ıtırafa mechur kalmışlardır. K.ıfm 
en fena zamanlarını geçirdik. Bunun 
bize hayli endişe verdiğini itiraf ede
lim. l<'akat kış bizi devlrmemiştir. 
B!IAkls kudretimizi tecrQbeye koy
muş ,.e arttırmıştır. 

Dr. Göbels. mihver devletleri. 
n'n biltün dünyada vaziyetlerini 
1s·ah ettiklerint ve bunun llkba. 
har ve yaz ay1arı için çok ümitler 
doğurduğunu müşahede ederek 
yazısına son vermektedir. 

Londra, 14 (A.A.) - Tass 
ajansının Londra 
blldlrlyor: 

muhabiri 

Times gazetesi Crippsin 
nutkunun TUrk basınında 

uyandırdıfı akislerden bahse
derek şöyle dl)l<>r: 

Bu nutukta Ttlrkiyenm en 
zlyade aldka.sını çeken kısım, 
Rusyaya avantajlar verilme
sine ve Berllnln Rus orduları 
tarafından ifCal edllmeslne 
ait olan parçadır. Tll~ umu
mi efkCırı, Rmıyanın genl.fle
mesine alt meaelelerde her za
man bUyUk bir hassasiyet 
göstermiştir. Tirk gazetele
rinin ihtiyatlı yazılannda, 

Crlpp&in Ruayaya tam ser
bestlik istemi~ olmasından 
doğan can akıntısını okumak 
mümkllndUr. Böyle bir şeyin, 
Türkiye de dahil olmak üzere 
birçok Avrupa ınemleketleri 

için hayatı menfaatlerini Rus
yanın eline tesUm etmek mA· 
nuına gelmek ihtimali vardır. 

. ) • . • db• ) J k J larm tedarikin· J ma 1 JÇJO te Jr er 8 JDaCa deki milfkWlerl 
süratle bertaraf 

ve edilmekte olduğunu görmt>k mnkııadıle önümüz
deki hatta içinde esklşehirdcn başlıyarak Arlfiye, 
Sapanca. Adapazarı. Izmit ve havalislnde bir tetkik 
seyahatine çıkacaktır. Vekllln bu seyahatine Top-

etmek niyetin-
dedir. 

Oğrendlğlmlze göre, Vekil bilhassa Adapazarında 
meşgul olacak ve Harbi umumi yıllarında, büytık 
bır gayret sartlle (De,·amı: Sa. S, Sü. 8 da) )-( 

J ............................ ~~ ................................. ~ 
Hitler · 

Antonesko 
görüşmesi 
Bomaaya 1111 
ateı arasında 

Rwnenlerden Ruıı cephesi için yeni ordular lııttyen Alman devlet relal 
Hltler \'e l\lareşal Antoneııku 

İngilizlerin 
kaçırdıkları 
büyük fırsat 

ınııuz gazeteleri 
diyorlar ld : 

J Tren 
J tarifelerinde 1 
J değişiklik ı 
1 Bugünden itibaren 1 
) tatbik olun:cak yeni J 
J tarifeyi bildiriyoruz S 

Tren seferlerinde değişiklik ya· 

"Deniz kuvvetlerimizin pılaenı;ını bundan bir kaç gün ev
vel bildlrmıştik. Yeni tarife bu

şerefine bundan daha ,sündcn IUbırren tatbık edilecek. 

öldürücü bir darbe Ur. 
' 1l • Karllerimize bir kolaylık oı. Kis}İn g in sözıerı indirilemez... mak üzere yeni tarıreyi aynen bil· 

Berlin, 14 (A.A.) - Resmi bir Londra. 14 (A.A.) - (B. B. C.) dirlyoruz: 
ziyaret yapmak üzere Bcrlindc Scharnhorst. Gnelzcnau ve Prtnz Ankara - flayılarpqa 
bulunan Norveç başvekili M.""Vid- Eugen Alman harp gemilerinin 6 Ankaradan Jıergün 19 da kal-
kun Qulsling, bugün kabul resm• torpil, bir çok bomba isabeti al- kan tren bundan sonra 18,16 da 
esnasında Alman basın mümessil. dıktan 5onra Hcli.goland'a varmış kalkacak ve ertesi sabah 9,10 gc •• 

--------------- leri tarafından sorulan bir çok oldukları anlaşılmıştır. Bu gemiler çe lstanbula varacaktır. Pazarte. 

A 1 m a n suallere cevap vermiştir: iptida Manş denizmde 28 mil sür- si, perşembe günleri 7,32 de An· 
M. Quisling, Norveç halkının atlc giderken sonra süratıerl 18 karadan kalkan tren o akşam 

İngiltere karşısınckıki durumunun mile inmiştir. 21,27 de lstanbula varacaktır. Pa-
şn dakikada tamamen menfi ol· İngiliz gazeteleri ne diyorlar zartesi, sah, perşembe ve cumar-te d af UH "ı duğunu ka.ydeylemlş ve demiştir Londra, 14 (A.A.) _ Times ga. tcsl günler~ ak§am 19,55 te bir 
ki: zetesl baş yazısında d!yor ki: tren kalkacak ve ertesi gün 12,45 

cŞimdl, sarahaten Alman prog- Bundan 4 asır evvel yenilmez de Haydarpa§aya .. varaca~tır.I Faz 
• v Al ·ı ı v ~ la olarak ayni gun Eskışeh ı:-den 

tedblrler•ı ramına baglandık. manya ıe Ş-,armadıının hczlmeıte ugradıgı yer- (De,·amıSa.J,Sül5de) /X/ 

Majino hath Atlantik 
kıyısana ta~endı 

ltlmanlar muhtemel İn
giliz ihraç harekt.line 
karşı hazırlamyorlar 

Berlln, 14 (A.A.) - Askeri bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Son aylar zarfında Majino hat
tındaki malzemeden büyük blr 
kısım ile istihkamların bazı par
çaları Atlantik sahLindeki lstib 
kamların ve bilhassa kanal sahil. 
!erinin takviyesinde kullanılmış. 
tır. Demir potreller, çellk levha... 
!ar, demir çubuklar, vidalı kazık· 
!ar ve blokhause kapıları sahile 
nakledilmiş ve Atlantlk sahili bo
yunca 1000 kilometreden fazla 
mesafeye kadar uzanan müdafaa 
tesisatında kullanılmıştır. Denize 
doğru tevcih edlfen istlhkAmlar ve 
topçu mevzileri düşmanın karaya 
çıkmak !Çin :y.apacatı her Ulrlil 
tcşebbüsiı daha doğmadan öldüre. 
cektir. deniliyor. 

birliği yapmağa çalışıyoruz,• de Alman donanması kumandanı 
------------ _ (De\·amı: Sa. 8; SU. 8 da)«/> ·~------------

• 

Ma119 denizinden l"f)Çerek Alman Umaalanndaa ReHslond'a llUcaya ntn\"afrak olan ~charnhorst Alman lrrw
,.azö~ ve btl knn'u.in taarraz eden luı;ill.ı tan-ıııclerinl gosteren tehl!llli resim 
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AMEllİKANIN ş h • 

( Kendi kealllal tealddl : 9 l • 8 1 f 

"Almanya, kendi bulunduğu Haberlerı 
k f b. . k Karne muka-
8 ese 1 zı so tu" bilinde un 

Teşebbüsü karşı tarafa bırakınca harbi onun 
istediği yerde ve saatte kabul etmeğe mecburuz, 
Bu ihtimal? beklerken, biz kuvvetimizi dağ.tırız, 

o kuvvetlerini bir araya toplar. 

Haftanın muayyen bir 

gününde tevziat 

yapılacak 

F iKIR HAREKETLERi 

Parçalar 
e"' Y in.san denilen ağ'aıç! Uzertnda 
!!;;,,, ya9adığın topr~a kök sal! 
Ye, iç, b\\yU, yen:tı., ver! Yalnız di· 
rin değil, ölün bHe tş~ yara.~ıın ! Ol· 
dUğU:ı \·akit yurdunun toprağına 

toprak kal; yurdunun toprağı se· 
nlnle çofalsın. 

B Uytlk fcylesoflarr <rl<U! Felsefi 
sistemlerin anahtarını bul! Feyle
sofların idrak n1ucizelerlni tanı! 

saitanatıRı ilitn eden sensin. Testi

yi kırme.dan çocuğunu dô~n NaS

redıJln Hocay.ı muhayyilende talıt-

Fakat, feylesof ta,ının aşınmaz ol· tıran sensin. Görüyorsun ki peda· 
duğunu sanma! Fey~soflara da ıoji anlayışın yalnız aeni değil, in-
varhğını veren esrarlı kaynağı a· ıanhk iJemini aydınlatacak kadar 
ra,tır! Feylesofun ill?am kaynağı- zengindir. Türk! TlirkUn çocuk, as-* nın dibinde yine ha!kı bulacaksın, ker, kahraman, adam yetl!Jltl!'mek 

Genç adam l Senin için en büyük Halkın her yerde olduğu gibi fel- için kullandığı sessiz, ve yaygın 

lli·2·9U 

Edison'un 
turnikeleri 

JE:3) in kU ·ur l<·adın sahlbl olan 

19> ıueı:hur Edison'un blltün bu 

ic·adları dı511ulıı. 11::ıtcnta. ,·erilebile
cek bir kurnA1.lığı \'ardır ki hikfıye 
edlln1e~e dpger. 

Yazan: 

Dün sabah Vilayette Vali mu
avini Ahmet Kınıkın başkanlılı 
altında ve İstanbul lnşe müdürti

l'f=\\ emokrasiler, Majino hatla-\ ları olan İngiltere iie lttlfakımıza nün• de ::atirakilc bir toplantı ya. 
Uıı.JI rı yaparken Almanlar zırh· neden jtiraz ctmi~ierdir? pı!mış ve bu toplanttda haCtada 

h tümenler vücude getirmişlerdir. İnfiradcılar, harici ittifaklar bir gün ekmek yerine ka~neler 
Deınokrasiler, müdafaa maksadilc. ı yapmağı bizi maceralara sürük- l mukablllnde halka un vcrılmc~i 
avcı tayyareleri hazırlarken, Al- leyccek bir Y<;?l diye karşıladık la-! ~ak~ında ~n~~.~adan ~elen cmır 
nlanya bombardıman tayyareıer• rı halde zayıf memleketlerle lttf. uzcrınde &oru.ulmU~ttir. 

Valter Llppmana 
tehlike/ hlçbh' işe yaramamaktır. sefl idrilkta da tUkenmrz bir kud- pedagojisini bul! Onun insan anla-
Akıllı olabilirsin, yı~ını hor görme, ı 
bilgili, duygulu, y TUrkUn tUrklU-
hattA. enerjik ola-ı• b ........... ,..._...., azan: ....... !Q .... ...,...., .... 1 ... ğ'U nası1 anladığı· 

Edison, ' ı\n1~rlka ~ehlrlerlnden 
birinin u,ygun bir yerinde, blitün 
mat..ırafını üı;;tüne alarak bü)·ük \'O 

gl17.eJ bir l>&rk yaphrmı'j. 
Yapılma"' bittikten, ('imler tiçek

Jer ,-e oğa('lar ycti'}tikten sonra. 
parkın muhtelif glrl~ yerlerine tur
nikeler yerll'IJtlrilnıeı;e başlanmı,. 

"'apmı..;.lır. Dcmokrasi1cr milletle-, takımızı faydalı İngiltere ve Fran Vcrllcn karara g:örc fstanbulda 
'. • . ' f t .. llt rinc pasif korunma dersleri verir- sa gıbt kuvvetli memleketlerle her ha ta pazar es~ gun er am 
kcn, Alınanlar taarruz için kendi bjrlcşerek harbin iptidadan önüne karne mukabiUndc 532,. yarı~ 
kendilcr.ni hazırlamışlardır. Al. geçmcge çalışmamızı zararlı bul- karneye 265, çocuk ~arne ~ri içın 
nwniarın saldırma usulleri yalnız muşlardır. de 132 gram un vcrıleccktır. Bu· 
askeri sahada da kalmamııtır. 1 Bizim nlüttefikimi7. olabilecC"k nunla beraber fırınlardan ya ... 
Harici siyasetleri de bu istikamet· vasıfta mcmlekct1crle ittifak t pılacak tcvziatın bazı yolsuzluk
tc c::itmiştir. Dcmokras:ıcrden her mezaek onların b :rer birer d~~~ lara meydan vcreccii "ibi, izdima· 
birinin ayrı ayrı etrafını çcvır. manlarımız tarafından !ethedil. ma da sebep olaca&:L düşünü· 
mışler ve birin .. yola getirince o. mesine . onra bize karşı kullanıl~ lcrek, unların e:ramlı bir şeklide 
nu ba~ka kurbanlara saldırmak masına' imkan ve fırsat vermiş o- \ değirmenlerde paketlenerek tevzi 
için arkalarından yürümeğe mec· lacı&ımızr kavrayamamışlardır. merkeılnde halka dığıhlması da 
b \ ·..ı d" -düşünülmektedir. ur c mı,.er ır. 1 Bu acı hokikaU çoktan ö~ren· 

Bundan beş sene evvel ertada memiz lilzımdı, fakat öğreneme- Çöpler sun'I gübre 
bir Almanya duruyordu kl sllAh- ı dik. Yirmi sene evvel müttcfiki-
ları a:ınmış, etrafı çevr-lmişti. li- miz olan lngiltcre ile Fransadan haline konacak 
le bu Almanya •~ık bir mıicade.le- Fransayı lnfiradcı slya,e\lmlz yü-/ Çöplerin sun'i gübre halinde 
de bir tek el silah atmadan dün- zünden elden kaçırdık. BuıUn kullanılması için tccrtibclere baş. 
yanın bütün ittifak zümreler)ni Fransa, bütün kaynaklar~le bera- lanmıştır. Zira.at seftrberlif:~ do
d.ı.ğ'ıtmış, Rusyayı Fransadan a· ber düşman cephesine katılmış layısi1e bu çöplerden istif11:dc cdl-
yırmış, İtalyayı .arkasına katmış. 1 bT H Ib k. A sayı a ı ır. a u ı mcrlkada lip edill'miyeceği ctrafındak; tec-
Çekoslovakyayı yok etmiş, Lehis- ·· l ·" ı a d kl b 1 1 oy e ~•m ar v r ır u acı ec- rübeler mtisbet netice verdiCi tak-
tanı tnftrada düşürmüş, Japonya rübeyi göremiyerek İneiltereyl de dirde Yeşilköylc Bakırköy ara
ile bir ittilak kurmuş ve Birleşik Almanyanın avucu iclne dUşilre- sında havuzlar yapılıp buralara 
Amerika.da şu dunuyu uyandıra· cek bir siyaset takip etmemizi ıs. döküldükten sonra ıslah istasyon· 
bi1m"'t'.r ki Okyanus aşırı yerler- rarla tstemlşlerdlr. Bu tibiler ken- larına ıönderlJecck ve sun'l güb· 
de olup biten işlerin AmerikalıJa. d l kendlle!'inl aklı battnda adam re haline konulacaktır. 
ra hiç bir ilişiği yoktur. saymak gafletindedirler. 

itte bu saltlırtcı harict slya~et, 
.<\iman ordularının zaferlerine ze
min hazırlamıştır. Halbuki biz 
odun kaıfalı vurdumduymaz b:r 
sıyaset takip eıttıtlmlz ve o. 
lan biteni görmemek i<:in göz. 
lcrimtzi yumduğumuz ı<:ın Al· 
manya, beş sene evvel buJuPldu
ğu kafesten kurtuldu. kend, ye-

Dokumacılar çorapçı lor 

dün toplandılar 

rine biz! o kafese soktu. 
Amerika 1nf\radcıları111n ha· 

rekct noktası, iki tarafımızdaki 

ık. Okyanusun bizi her taarruz
dan korudulu düıüncesiydi. Bu 
dti~üncenin sevkile şu hükme 
vardılar: Amerikanın mütteffike 
ihtiyacı yoktur. Bire karşı neka· 
dcır çok millet birle,ı...., b'rleşsin, 
kıl~mıı.a bile dokunamazlar. 

Nazariye baştanaşalı yanlıştır. 

ınıfiradcılar bile ~mdi itiraf edi
yorktr ki Bırleş.ik Amerika top· 
raklarını müdafaa tçtn Kanada ve 
Brezil.ya ile askeri ittifaklar yap
mamız Iazımdır. İngiltere ile itti
faka hangi askeri düşünce ile kar. 
~ı durduklarını söyleyemiyorlar. 
K<ındimtzi korumak içln ittifak 
C'tmemize J üzum gösterdikleri Bre. 
z.ılya He Kanaclanın donanması 
yoktur. Eğer bunlarla ittifak et
mek mutlaka llitztmsa bize karii 
olan btr deniz taarruzunu ta ye. 
rinde tpticiJj.dan ön~yecek vasıla-

Bernard Shav nasıl 

işlem·ş ? hayır 

M efi:'.hllt' Jng1llz edibi Nernard 

Shav hakkında Miylenen ili· 

kö7Nerfn 11ad l·e heubı yoktur. En 
meıı;ıhurunu elbette bllir4'1nJz.: Çok gii 
zet bir aktrt'i kendis.ine e,·Jrnn1e.tek
Jiff yapn115 ,.e deınlş Jd: 

- Ckhnlz blrlfJ'}lln<'e ('.cuk benlm 
giizeUlfiml, ıtlzin akJınrzı alır, ya· 
man bir !}ey otur. 

Slıa''• ,u ee-vabı llemıJ : 

Bu hata, yanlış bir a•ker! he
saptan ileri geliyor. İnfirackılar 
öyle sanmışlardır ki bir milletin 
hariçten taarruz ıclme~ini hudut
ları boyunda beklemesi, sonra o 
taarruzu defetmesi mümkündür. 
Halbuki böyle bir plAn feliiketten 
başka b;r netice veremez. Bir mil
le\ hudut boylarında nöbet bek
lerse her yerde daima ayni kuv
vette bulunamaz. DU~man, en za
yıf noktaya kahir bir kuvvet sev-

(Devamı Sa. S, Sü. 6 da) cc•ıtıt 

şatır;rnız dokumacılar; çorap
çılar ve yazmacılar birliği yıllık 

korı;resi dün sabah Türbedeki Es
naf cemlyetlerl merkezinde yapıl-
mıştır. 

Bu toplantıda yazmacıların muh 
taç oldukları ipUd11i. maddeler: 
ucuz olarak temin etmeler' 1cln 
bir kooperatlf teşkiline karar ve· 

DOGANı 

J 
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Bulmacayı 

Be yoğlunda 

çözenler arasında, l6 ,,ubat 19·12 Pazartesi ıSaat 11,30 da, 
ipek ıinemasında, Noter !huzurunda, kur'a çekilecektir. 

Herku serbeltçe ıeıeblllr. 

- Kulağıma bir şeyler çalındı, Rişar. 

Siz ihtlyntsızca ln harekelte bulunmuş· 
sunuz. Buna ben pek inanamadım. İhti. 
ınal vermedim. Onun için a:elip sizden bu 
meseleyi öğrenmek lstcdim. 

Doktor Rlşar k•rku lçinde profesöre 
bakıyordu: 

YATANIN 

Yaıan: Ia.rea lln..Mn 

bilirsin, i!Je de ya· nı ara! 1.tünevve· 

ramalı.ın. Fertçe· Jsmayıl Hakkı BALTACJOGLU rı münevver olmı-
l<u\·,·etlı olman yana yabancı b1· 
yetmez, cemiyet· ,_......,...,...._...,...,...... ........ %Q a:zaa ..-.. .... .......-.. .... ~ raka.n ntenfı huy
çe randıman da. ları bul, TUrkU 
\·ermclisln. 

.... 
1 enç adam! Her ,eye gcll?i ~U

zel Jtiraz etme! Itlraz var ki nıa

kuldUr: Daha iyisini lsten1ck için, 
daha iyisini yaptırmak i~i:ı, d<lıha 

iyisinin yolunu göstermek için. T
tıraz \'ar ki değersizdir: Bozmak f .. 
çin, yıknıak k;ln, itiraz etmek için. 
Itiraz etmek için itiraz etme; uka· 
13.ltktır, ha11talıktır. 

* 8 enç adam! Hayattan, olagandan, 

müşahhastan korkma! Bir mevzuu 
dtı~UndUğlln 7.aman önce onıı oldu
ğu yerde, çevrc!i içinde bırak; o .. 
nu topraktan söktlp çıkarma. So· 
yuk bir varlık haline getirme! Yer 
yUzUnUtı yaratıklarını yerin yUzUn
de bırak. Mevzuunu fiziki ve ma .. 
ne\l'I Zaruretlerden ayırına.! Onu 
kanatsız bac1tksız ku., gibi ha\·ada 
eallandrrmal Kusurları gör, tenkit 
ediyorum, dlye kargalar gibi leııler 

Uzerlne konma. Hoı, görmeyi bil, 
insafın Artı AlA'~tna çık! Jnı;an ve 
kusurlu olduğunu hiç unutma! 

* S evmtyc ehliyetin \'ar mı? Sev· 

mek iitlyor musun? Sev! Her gU
zeı feyl sev, doya doya, kana kana 
sev? Sevmek için ideaı bir Ulke a· 
rar,an, UstUnde ve altında ya.5adt
ğın, suyunu içtiğin, toprağ-ını em
difin yurdunu sev! Göz!~ ~örUnen, 
elle tutulan. ~enlenmesl cllnde olan 
TUrk yurdunu sev! Hayali, itibari, 
soyuk, fantastik Ulkele•e Rakın A· 
şık olma! ~ı:antığu1da yarattığın, 

muhayyilenle ıtU"lledllln, zihninle 

içine girip oturduğun mevhum yurt 
ları yık! Yalına bel bağJllfl1a, ger
Çeğe gti\."en ! Genç adam bu topra· 
ğın ada.mı ol9uğunu hiç tınutn1a! 

ret kaynağı olduğunu görecekeln. 
Kitab( dc~il. hayatı oku! 1ı~ey1eso· 

ru değil. felsefeyi anla! F<'Ylcaof· 
suz halk olabilir. Fel~ereılz; halk 
oln1az. I-Ialksız reylegofun hnkikatl 
yoktur. Hak, h1lktadır. ltalkı ya· 
ı;ıR.t<ın f<"yle.~ofları df'ğıl, kendi ha· 
yat felsefe~id!r. l<~CyleMofilll'ın yok 
sA. fcl!efen vardır. Felı:ıefelerln en 
kuv\•etılsl fel3efeslz olanıdır. Sessiz 
halk felıcreeinln bilyUklüA'U,u ta
nrı Türk halkının oluşunu dUzen
liyen derin hayat reıııefesinl ara.! 
Sifcnk~ln nıuammasını onun kafa· 
!onda c;öz ki ınutıak olan milli ha· 
kik:atine kavuş ın. Türk, yaratı 

Dir felsefo yal'at! Oyle blr felsefe 
ki mefhumları nıedeniyettn Olfla da. 
özü milletintn olsun. Oyle bir !el· 
sefe ki halkın yaygın olan hayat 
anlayupnı mefm11mların örgUn ku
ma~ı haline getirsin. Oyle bir fel· 

TUrk bırakan terbiye ananelerine 
ıadık kal. Oyle bir mllll pedagoji 
kur ve bu milli pcdagojlne uygun 
öyle okullar yap kl içinde yetı,cn
let' TUrkUn yaratıcı dehasından bir 
şey alınn. TUrkUn geıçml!flne inanı 

bUyUk, bugününe güveni çok, yarı· 
nından Umldi sonsuz olsun! Oyle 
bir ok\ıll kur kl insan için, mtınev
ver tçln, TUrk l<;ln değU, yaratıcı 

TUrke içip olsun! TUrk durma ya
rat! 

* T Urk! TUrk kadınının c,sız gU· 
-zelltğinl tat! Onun en bUyUk has
sası yeryU.zUnde TUrkU çoğaltmak 

oldufuna inan! Kendlne bir Tilrk 
diflsl seç! Onunla evlen! Çocuk ye
tiştir! BUyUt ve onu yaratıcılığa 

hazırla! TUrk, durma, yarat! 
hmayıl Hakkı Baltacıotıu 

sere ki feylesofların halktan, hal· - · 

kını reyle•ofundan ayırma•ın. Oytcj j tanbul Belediyesinin 
bir felsefe ki halkın dinamik olan S 

ya.ıama şuurunu aklın sitatik olanı Ankaray:l bir te idifi 
hatlarinc sokabilsln. 1'-'!tlli bır !el-
.sefet Dağıtmayan, . birleştiren bit· j İstanbul Belediyesi alım ve sa. 
felsefe. TUrk milletıne varlığının_ e·: tım işlerin- eksiltme ve arttırma 
zen hikmetini bildiren bir !elseıe! 1 1 . 

kanunile yapmaktadır. Be edıye 

B i\aplara ya'!:ıı pedogogların I bu defa Ankaraya müracaatla bir 
yok! Fakat pedngoglara ilham ve-ı tadl'.ltla pazıttlık usultlc alım ve 
r~c~k Sylt ata fl'özlerin var ki her ~atım yapması için teşebbüslere 
biri bir pedagogun cihanşümul sis- ~eçmiştir. 

temine bedeldir. lftcı, «•taç y~kcn 
iğilir .. diyerek ilk çağın terbiye al
ma kabiliyetir.in yUksekllğini 11An 
eden sensin. cKöpeK suya dU.,medlk 

Vi°ayette yarın mühim 

bir fop'antı yapılacak 
çe yUzme öfrenmez• diyerek ter- Yarın Vılfa.yette nıühiın bir top. 
ıı!yecıe talili ve'ılsıı muh!Ucrın kud- Jantı yapılacak ve Ank•radan dö
rctini ' nan eden sensin. «Vakitsiz / nen İstanbul iaıe müdürü Müın. 
açan gW çabuk sol&r> diyerek mev-j taz Rek Ankaradan ıetirdiil di
slmstz terblyeterin tehlikesini gös-ı rektlfler~ bildırdlkten sonra tatbik 
teren sen~tn. «Bakarsan baf, bak- e;ekillerl il.zerinde k&rar1ar alına· 

Yurdunu sev! mazsan dağ olur, dlyer@k bakımın caktır. 

)(.. ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-

r~.:~ ~::·:::d~·::::·p~::~i::d:::I .Ç. Gl'A Xale•t• 
ma! Tabıatin kucağında romantik- ~ ... -~ • • ,. ·-..,, 
ler gibi kendinden ıeçme! Tabiatı -- ..... _z_ ,.

0
, 

·· d H kk d . f k t W iNii\.~ 'Utl F 'l 1 1 iM Hl 1 ~ ... ~'~'''~'"'~~·~ ·~l~~~ gor, uy, ya~a... a ın ır, a a 

onu yen, vazifendir. Tablate hay- J )'ız gelı•r 
ranlık mezhebinden irtidat et, hak I' ı 
dinine ihtida. eyle: Tabiatı yen! Ya- B erberter ceınl.let1nln mUr&· - Uç Alınan zırhlısı daracık bo· 
ratıcı ol! T•biat; onu kul gibi de· ""azdan ka ... ırllır mıydı? 

caa.tı üzerine bele<llyece, tra, 6 ~ 
ğll, yaratan gibi sev! T&biate ye- Diyorlar. 
nilme, tabiatle oyna! Tabiate hay- Ueretlerlnln bir mlktar arttırılma ı- Bu sitemleri demokrasi tarafının 
rs.nlıktan vazgeç; toprağını eş, su
yunda yüz, ha\·asında uç! Balıkla
rını tut, midyelerini çıkar, dalga· 
larını af, bulutlarını. korkma, çil'· 
ne! 

)(.. 
B avaya hclkim ol! Soğuktan, sı

cal<t&n korkma, lodos, poyt'azla uğ
raş.ma, açll<: havayla oyalanma, ka· 
palı.ınndan sıkılma, bulutlarını c;er
~eve h;lne alma, onları uçakla del! 
Fırtınayı uğursuz sanma, boraya 
karşı mütevekkil olma! Havaya hA.
kim ol! Semavatta saltanat kur? 
Uçacakıın, bulutları aşacak~ın, gök 
teri Türk vatanına katacaksın. 

Yurt fikrini genii'let, içine hava
ları da koy, Vatan fikrini bUyUt. 
içine gökleri de kat! 

na. karar ,·erllıni,. 
teırrat, makale ,.e nutuklarındaki 

Ba,ka her neyin fiyatı ve ücreti satırların araınndan her zaman oku· 
futaıa,ırsa. canını ııkıhr ama, dl\n- mak kahil. 

yıt.nın muhteHf propal'and& 11cr\'l8-

JerJ her gün insanı ö)-Je sinek kaydı 
tra., ediyor ki yapılan zaın '\' ız gelir. 

DE)IQKRASILERE l'llTE~l 

Deınokra"ilJere lfmpatl'!I olanll•r, 

harp olayları ka111ı•ında ara5ıra 11a
bırb1zlanıp, aruıra kızıp: 

- Roınmeı ku\'"\ etleri Uk taarru:t.
da Sldl Rezek'de ezilemez miydi? 

- Pearl Jfarbt>ur ba~krnı ve iki 
bü~ Uk lnglllL harp gemisinin kurban 
cdllme~I ne ganettır! 

- YJtlarca ,.e mll)·onla.rla tahkhn 
edllrn Si1J1'Rpur ltu vaziyete Rlİ dti'· 
nıell~ dl? 
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Nasreddln hoca nıerhuın bir gUn 
glire, tutnıu.,. Fakat ka~ısındaki 
heM cüSHe11 hent u!!ota.; kolay kolay 
bir şey yapanuyor. Hocanın, ntey· 
danda halka olmu., çömezleri bir dU· 
zlye ba.fınrlanrı'1': 

- Aman hoca . ., e11Scden yakala, 
ense•en yakala! •• 

Hoca çöıneıJcre dönınü': 

- l\lerak etmeyin moJJalar, eH.nıe 

bir fırsat getlnce ensealnJ yakala .. 
mak <leğll cantnı alacağun ! 

Demokra~.ııerin de üntlt ,.e azını, 

hocanınki kadar k1ı&v,~etll Uıe !!.iteın

ı erln pek ehemınlyeti olınıyabilir. 
Tathseı•t 

Çeviren: ıı-n A. ı:. YALMAN 

Pro[esörün bütün bu sözleri usul ve 
,r,aneye göre doiru idi. Rişar kendisini 
son derecede kabahatli buldu. ÖlüyU ilk 
giirdüğü sırada susması, aklından geçeni 
be11i etmemesi vazlfcsi<nin icabıydı, faw 
kat öyle bir manzara kar§ıstnda sinirle. 
rlne hakim olmak ta kolay iş değildi. Ya· 
vaş se,wle mırıldandı: - Yapamam, ya ~ocuk izin ak

lınızı, bentm ('irkhılltimt alır a ka
Ji ni<'e olur;! 

lnfilk edlblnln yeni blr hlkAyeol 
bir yerde ıözüme llı<jtt. Anlatayım: 

- Ne tibl bir ihtiyatsızlıkla bulunmu
şusn? diye sordu. 

- Dün biçare Martel'in cvlRe çai!rıl

mJ'5J'.nız, dolru mu? 

mış. Kardeşim de bana söyledi. Gôrüyor
sunuz ki, iş vehameUl bir şekil alıyor. 

Riµr sustu. Fakat içinden öfke kaba
rıyordu: Alçak adamı Demek ki kendi
sini şikayet ctmlşt:. Utanmadan bir de 
t.unu yapmıştı. Jak'a karşı lÇİndcn duy· 
dulu nefrete bir de öfke karışıyordu. 
Profesör Simon1 bir slgara yaktı. Elefli 
l:tir tavırla §u sözleri söyledi: 

- Ht.kkınız var. Kabahalll olduğumu 
Jtjssediyorum. 

Profe-sör Simoni sözlerinin tceir etmiş 
oldusunu görünce da'ha ateşh bir lisanla 
b•!ıee devam ettt: • hav, bir ak~am hayır lı,:lerl ıctn 

'eril~n bir baloya &ider. Herke.in 
gözU on•a ... llerkee iltifat bekliyor, 
l'n fÜ7.f'llflr bfJe genclerı bırakıp ilen. 
ddılle dan• etmlye l'an atıyorlar. 

Bernal"d Sha\' aramı , taramış, 

bir kenarda ahk ahk etrafa bakınan, 
ili ırrk, kıyafet.iz, cok çirkin bir ka· 
dını teterek dan a çafırınılJ. 

Kadın, bölle hl~ beklemodlfl ~lr 
,erek ka,·u, un!'a aklı yerinden oy· 
namı.,. Danc1 edPrken bir arahk da· 
anıunamı .• m99hur edibe sormUJJ: 
- A(' ba. bu kadar gUı:tller, "'s

ltil@r, ne,elll,.r aruınd& neclen ))enim 
gihl Wr kadını ıeçtlnlz U.tad ! 

Sba.,·. botpta bulunarak u ce,·ab1 
-çermf!: 

- Bo balonun hayır n1a.k:;adtıe 

wrlltliflnl IO)ledUer de onun için ... 

~ 

- Evet .. beni çağırmışlardr. 

- Orada.. bazı kellmelcr 3al'fetmlşsl· 
nlz. Herhalde bunları düşünmeden seyıe. 
mlş elacaksınıı? 

- Ne gibi kelimeler? Kime ne söylemi. 
~im? • 

_ Orada vakanın pek Wı.tlhara benze
medltinl söylemiplnlz. 

- Evet, çünkü kanaatim böyle idi. 
_ Azizim, hata etmlşsinlz. Sizi, l\ıladam 

Marteı aile doktoru olarak çağırtmıştı, 

dejil mi? Doktorlulun mukaddes yemi
nıni unuttunuz mu? Bu &ibl vak•larda 
kendi şalıııl kanaatlnlze uymıya hakkrmız 
yoktur, bunu bilmiyor musunuz? 

Doktor Rlıar, bu tarizden çok teessür 
duydu. Bunu belli eden bir tavırla: 

- Slzi temln ederim kl ıi.lphemden hiç 
k!m<eye bahsetmedim, dedi. Yalnız ora
da hazır bulunan avukat Jak Darney'e 
ııbyledim, o kadar ... 
- _.,. .ıııı.. w· • • 1 ! 1 ıb c..a..ıe• 

Her ikisi de ölen Lüsiyenin dostudur. 
lhtiyal31zca söylcrniş olduğunuz bu söz
lerin Re kadar ajır neticeler doğurabite· 
ceğ nl düşilnemedlnlz mi 

Rlşar heyecan ve üzüntü lçlnde kal. 
ımştt. Kekelfyerek cevap verdi: 

- Belki hata etmiş olabilirim. Fakei 
s z de benim yerlmde olsaydınız böyle 
yapardınız. Martel'i çok severdim. ~1.üs
yü Darney intihar etmiş olduııuna dair 
rapor vermemi söyleyince bu teklifini 
kabul etmedim. Böyle hareke\ etmek hak 
kım de~il mt idi? 

Profcei>r S!monl b•~ıın ullı:;arak ce· 
ViP verdi: 

- Tabii, azizim, hakkım:odı. Mademki 
aile sizi çalırtmıı, bunun bir :ntihar ol. 
madı;ına kanaatiniz varsa rapor vermez .. 
siniz. Fakat şahsi fikrinizi de söyliyemez 
siniz, 1icle bir yabancının yanında .öyle· 
nen bu sözlerin ne kadar acı nttiıceler 

*lllbi.llllıııiini ltihn<>..ıı>k lılı.ımdl, 

- Düşünün bir kere, doktor, ya sizin 
ilıt.yatsızca söylediğiniz bu oözler yü
zünden lı;c polis el koyarsa ... Slzi şahit 
o~arak gösterirlerse sözl~rlnizi inkir 
etmiye mecbur kalacaksınız. Doktorlui:un 
n1ukıddcs 11ırrını ifşa "Cttlö:inizi mahkeme. 
de nasıl itiraf ed.cbilirslniz? Buna imkAn 
yok. Meslek haysiyetin! korumıya mec
bursunuz. Bütün doktorlar slzın bu ha~ 

ıeketinizi fena &örecektir. Sonra bizl<!re 
emniyet &östercn hastalarımız ne derler 
,.sırl;.rımızı böylec~ ortaya atan doktor
lar vardır• diyerek bizlere olan itimatları 
kırılır. Biltiin doktorların haysiyeti ve 
şerefi bu hareketinizden dolayı sarıılır. 

Dü~Unünüz bir kere, nckad,ar mesuli

~ «ıiı.iw ci'ir•niz· . 

- Ya o biçare dul kadın! Slzi ça,ır
mış, himayenizi istemiş. Halbukl s'z, o 
garip sözleri sartederek kadını tehlikell 
bir mevk.le düşürüyorsunuz. Gevezelikler 
yüzünden belki kadına zarar aetecektlr. 

- Evet, hakkınız var, hata ettim. 
PrefCi'ör Simoni birdenbire tatlılagan 

bir sesle !()zlorine devam etti: 

- Azizim Rişar, beni cidden müşkül 
bir v-aziyett.e bıraktınız. Tam bu aralık 
tit!· Tıp fakültesine profesör olarak alma. 

larını teklif etmek aklımdan ge('i)~ordu. 
Doktor Rişar heyecan içinde kaldı. Göz

lerini dört açarak dinliyordu. Fakülteye 
Profesör olmak; e•kldcnbcri en tatlı 

hulyaşı idi. iKekellyerek sordu: 
- Beni mi? Fakülteye profesör olarak 

~ni ml namzet gösterecektiniz? 

~'~ 

Parkın ~hrc hediye edJleceğlnl 

\C buradan bcda.va faydalanacak
larını unıan ,ehlr halkı, turniketerl 
göriince yerlnınlşlcr; ene yazık! Bu 

gü:t.el )·ere galiba ücretle girece· 
ğlt.:» dcnti';!lcr. 

Parkın açılı-: güni\ gelmi,. Edl-
1'ion, parkı şehir halkına bir bizınet 
olat'ak yaptırdığını, herk~in bura.
dan 'c her zaınan parasıı: Jstifade 
edece~inl Jliln cyleını,. 

Gerçekten de o günden itibaren 
her gün Jın.Jk parkr doldurup dol
durup bo~attnn':I: An<'ak girerken 
,.e tıkarken turnikelerden geçmek 
şartlle ..• 

Onre bu ı,r althrmamı,ıar, fakat 
bu turnikelerin me\·eultlyctl yava, 
ya,•aş halka bir merak oJmn.,. Oyle 
ya! Bir ücret ,·ermek mecburiyeti 
olnıadıktan sonra glri' ve rıkı,ta 

turnlkelrrden g"!:mCk mecbUJ"lyetl 
neden? 

)ıJtflayrt, Edhııon'un pek ~·akın ve 
8Rm1nü bir dostu, halkın bu ıuara.· 
kıhı giderecek ~ırrı bU.\·ilk ınucid

den öğrenmetc ınu\·artak olmu,. 
Bakınız, bu turnikelerin hlknu~U 

no Jını,: 'lfeter turnlkeler döndük
çe ~·arklara bııflr tertlbat yakında· 
ki bir kuyuya yerlcştlrllml, !'U do· 
labını c:e\.·Jri)-or, kuyudan çekilen su 
hlLSusi surette yapıhnı' bU~·lUc bir 
det>oda toplanıyor, <lepo,lakl ~u ile 
de bah('h anlar her gün parkın çhn, 
çiçek ,.e ağaçlarını suluyorlar. Kı
fıacası Edlson, parka. lüzını !':.U~u 

parktan beda\a faydalanan şehir 

halkına. tektıriyor. 

* Çl('ek bahçelerlnJ bile sebze bal1· 
c;ıelerl hallne getirmek Uure açılan 
ekim ~eferberll.tt. bana. Edt§On'un 
turnikelerini hahrlath. 
Dünyanın ı,u ınkıntılı zanıan1a· 

rınd& bu ekim ııeferberllğt gibi bet 
gayretlmlLln mutlaka. faydalı bir 
hedefi, her hareketimlziıı mutlaka 
tktı adi bir gayesi otnınlıdır; Tıtlkı 

Edlson'un ilk baklşto. mflnuız gö· 
rUnen turnikeleri gibi ... 

KÖR KADI 

Bir işçi kendini 

neye kaptırarak 

moki

öldü 

Bakırköy civarında Ifazinedar· 
dakl b>r fabrikada çatışan All a
dında bir ı.:ı makinede çalışırken 
kayı1a takılmış, muhtcll[ yerle
rinden atır surette yaralanarak 
kaldırıldığı Gureba hastanesinde 
ölmüıtür. 

TAKVİM 
15 ŞUBAT 1912 

PAZAR 
AY: 2 - GÜN 46 - Kasım: 101 
RUMİ: 1357 - SUBAT: 2 
HİCRİ: 1361 - .MUHARREM: 29 

VAKİT ZEVALi EZANI 
GÜNEŞ: 6,57 1.15 
ÖGLE: 12,28 6,46 
İKİNDİ: 15,22 9,39 
AKŞA.'\1: l 7,42 12,00 
YATSI: 19,13 l,32 
İMSAK: 5,17 11,35 

~VKôS~ıti 
!"'aça ve baş 

dondurması 
fB} UfUnkU ycmeğiınlz dilndeon pi• 

lEi3> nıtı, Jıaıırlannn,tır. Bugi.in 
de ze,-k ,-e Ieı:zetle, yeniyor. Bu J·e
nıeğin nusd ya11ıldığın1 f'.f.ılrrc tarif 
edeyim. On tane keçi paça~ı. bir ta
ne koyun ba,ı ayıklanıp temiılcnc· 
<'ek, bir kaç saat !o!Oğuk '°iuda. J'atnrak 
sonra büyUk bir tenrerf'J'e konnrftı: 

ağzına kadar •nı dolacak "e pl~ıul~ o 
konacak, ka~ ~natte ı1t. rr~e "'e Jla
çalar k~n1lklerlnden a~·rıhrsa ateş
ten indirilip etlf'rl ayıklanacak ve u .. 
fak parçalara. doğranacak. Baı:ın da. 
dlU ve beyni varı;a hepıt..i do,tranacak, 
tt-ncerede kalan ~uyu da. ln<'c ısUzgeç. 
ten ge<;lrllecek. Gııyet l<U~ük doğ

ranın"' ,.e h~larımı~ havuç ve bir 
ktt!:Uk kutu konlicrve bezelye tane
si de hrp beraber paı;a suyuna. atı
lacak, ıster kaJııllnra, bter bii)~ücek 
kfıseıere bo,nJtıhp soğuınrya. bırakı· 

laeak, iyl«ı donup katılııştıktan son
ra. yeoecetı zaman biraz sıcak su 
lj:Jne koyup gev,eterek tab&p ç&v
rlJlp t'tfraya verlJe<>ek, bu yemek henı 
zarif 'e bem de doyurueudur. 

D/&ADINl 

" 
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VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Bir varlık ( 11 Almanya kendi 

-~- duğu kafese bizi 
Raı ·Alma• 

llarbl 
bulun-

Harp Vaziyeti öütun Hin.tliıer ı 
Faşizme karşı 

Uzak~arkta yeni Japon · 

Husyaya 
yapılacak 

Japon taarruzu 

mücadelesi 
(Ba§ı ı incide) «+> 

Almanlar 
soktu 

kcderek müdafaayı yık::ı.r ve pasif 
ledblrleri hiçe indırJr. O zaman 
dü~anı topra~ın dışına atmak 
için taarruza geçmek lazımdır ki 
btzim cıbl hep müdafaayı düşü

nen memleketler kendilerini bu 
ihtimal iı;in hazırlaınnmışlardır. 

~1areketi ve Çin.lngiliz harp edecekler ki ilerlemelere fasıla vermemeği KaJ•n• d 
mOdafaa isinden daha mühim tu• J JD C 

müdafaası 

[h:a! a~;~AN J 
le dn~apur(la Japonlar f'lhre şl

~ maiden 'e garpten girmek 

u7.erc arhk 110n siper muharebeleri 
'crf) orlar. Jnglllzlerln son muka' e
ınctl, Slnppuru kurtarmaktan zl
~ adc bu 09tekl askflrl lellelerl ta
mamllc tahrJıı etmek 'e ku' vetle· 
rhı ,,;okunu gemllerlc uıakla.,tırmak 
c O!lına ılayanıJ or. 

~fngcaııurun bu kadar çabuk umul
mıtz bir ukılıete dU,rneslnln biricik 
ı;e.behl, ıı!l<crt nıuharl"irlerhnlzht 

blrle.,tlklerl kanaate göre, orada 
~ ctcc·ek kadıır ku\'nt bulundorma
nıalarıdır. )lazerde tahkimata sar
fN'lll ıı nıll3 onlar !!derde milyarlar 
U.tısııt ottlrlr, fakat o tahkimatın 
içinde tıii) Uklıiğlı \ e ehemmiyeti n~
hctlnıle Jcu\"l'cUer bulundurmak fBr
tile. 

:n. Çör!)ll'ln lfn<lcslne göre, lngi
ıldcr 2,5 senedenberJ harJI içinde 
lmluııdul•lan halde, Llhyada Gene
ral Ronınıel'in kar.ı1ısına 45 bin kl!ll 
ı;ıkarabllmltler: ,.e' Slngapuro mld~ 
fııa fı;in ıle GO bin kı,ııten fazla 
kun ı•t tophyrınıanıı~lar. lnglllzlerln 
çekirdek olmak llzcre, Ing-utere ada
ı;ınılakl mllli orllularından 15 - 20 
kııd:ır 1Uınenl Lltıyaya, Malez7aya 
,.e Dlrmanyıı~n gctirınemt'lerlnin se
hrpleriııl bileıııe3·i&. Fakat, milli 
rıılıa ka\ uşmuş nrlhılar lca~ı!lında 

gôzli rılhnda 'e içi gcrldckllerde ka
lan Ü<'retll IL'lkcrle.rle, bu asır harp
ierlnde lıli~ük :l~ler tıaşarılaını~·a
cnğıııa kanJiz.. Bir ucu ~llltta
rıkta, ıll~cr uc·u l'enl Zelanda ada
sında bulunun geniş ülkeler 5 - 10 
Ulınenle müdafaa e41leblllr mi f 

11zako:-'lrkta lnglllzler yalnız Sl•
gaımru ka~betmr.kle .Japon lstlli\Aı

nı Unllyebllecekler mi 'r .Japonlar 
şimdi nınnanJada Çinin şah daman 
oları ) olu da kcıımek üzere buJanu
~·1Jrlar. Malcı.yada Japon taarruzu 
haşladığı günlerde, sevkWı•eyt , ... 
.dyetı ıcabı olarak Inglllzlerln , .• 
Çlnlllrıin el blrllğlle Siyamda J&• 
ııonlann yan l'C gerilerine dotru bir 
J13rekette bulunacaJdarı 'bmuluyor
du. Bugün ıınhyoruz, ki Jngllizler 
Jaııonlara ka~ı böyle bir t-rnaz 
lıaıırlanıak şöyle dunıuıı, yolıa ko. 
rumak lçln blle dddi müdafaa ted
!Jlrlerl alamamışlardır. 

Nagpour, 14 (A.A.) - Kisani 
Sabna Hint köylil birliği icra ko
mitesi, Hlndfstan köylOJerlnln 
faşizmin kat'i surette ortadan kal~ 
dırrıması için mcırhametsızctı mu
harebe yapılması maksadile, Rus
ya, Çin ve diğer kuvvetlerin va. 
nında mevki ıalmasını isteyen ·bir 
takrir suretlnJ kabul ve tasvip et
mtşUr. 

tuyoruz. Ecnebi gazeteleri Çin d ) 
haltkında yalnız .asker! haberler ayanıyor ar 

Oaily Mail gazetesine yauırlar. aıaıbuki bizim için asıl Moskovn, 11 (A.A.) _ Sovyet nk-
esas yeni bir milletin doğması ve şam tebliğ'!: 

göre : mahdut vasıtalara rağmen maarif ıs şubat günU kuv,•ctıerimlz çar
\'e diğer sahalarda ilerleme işinin pışarak llerlemeğe deYnm etmişler· 

İlkbaharda Kafkasyaya büyük bir hızla devam etmesidir. dlı-. Cephenin bazı keslmlerincle dilş-

y apdacak 11/man taarruzu ınnn tarafından yapılan karşılık ta-
Sarfedllen emeğin manas-ını arruzlar Almanlara ağır zayiat ver-

i le beraber Japon taarruzu kavramak için Çinin genl5liğınl dirilerek pU!<kürtWmüştür. 

Garp yarım küresini bizim dil
şilndUğümilz usulle miidafaa için 

15,000 mil uzunluğunda bir snhil 

hattı üzerinde karakol vazifeleri-

n~ .görmek ve kendi sularımızda 

1i.>praklarımızda harbi kabul et-da başlayaca'<mış gözönüne getirmek, Ifızımdır. Moskova, 14 (A.A.) - Almanlar, 
Ticaret Of isi Londrn, H (A.A.) Tnss njarm- 450,000,000 nufusumuz var. Mer- Knlinln cephesinin bir ltcslminde tek- mek IAzımdır. 

<a.t• 1 19clcle) +X+ nın Londra muhabiri bildiriyor: kezi Çunklng olan Szcchuan vlln- rnr müdafaaya geçmişlerdir. DUşman Teşebbilsü karşı tarafa bırakın-
orısı, belli ~lı gıda ve mensucat Singapurdakl durum dola)'lSlle lr.- yetinin nüfusu yetmiş milyonu ilk hatta uzaklardan gelmiş ihtiyat- ca iharbi onun istediği yer ve sa-
maddelerinin tek elden idaresi gibi gillz gazeteleri Japonların Rusynya geçiyor. Japon istilasından bu ge· !arını sUrmUşse de daha şimdiden 
çok mUhlm bir vazifeyi deruhde ede- taaıTUZ etmeleri lhtlınnllnden yeni- nl~ saha içinde çcl<i!me hareket- ağır zayiata uğramı,ıır. 
cekUr. Pı'ojenln esasları çok mah- den bnhsctıneğ'e başlamışlardır. leri yaparken yalnız sili'ıhlnrın11;:ı AJman te!JllL:'i 

attc kabul etmeğc mecburuz. Bu 

ihtimali beklerken, biz kuvveti

m zi dağıtırız, o kuvvetlerini bir ı 
araya loplar. Bizim umuml kuv

'::tlerimiz istediği kadar ona üs- ı 
tun olsun, harp meydanı diye o· 

nun seçlJği yerde o dama kuv-

rem tutulmakla beraber sızan ha- M. ward Priee, Daily ::\inil gazete- değil, i.lnlversıtc ve mektcplcrlml- Berlln, H (A.A.) - Alman ordu-
berlere göre, tevzi ofisi, pek muhte- sinde şöyle diyor: zl beraber ta§ıdık. 1937 ele Çlnde lnrı ba.7komutanlığının tebliği: 
mel olarak fafe müsteşarlığına baflı .Japonyanın geni' bir faaliyete ge- 110 iinlversite, meslek mektebi ve Doğu cephesinin muı•tcıır ltf'.slnıle· 
bir te,kllAt mahiyetinde olacak, iaşe çerek Avustralya veya Hindlstanın teknik mektep vardı. Harbin ilk rinde düşman murntraklyctslz laar
heyeUerl ıthallt ve ihracat birlikleri ıstilA.sı gibi bUyUl< bir OlçUde askcı1 iki ı:;cncsl içinde bunlardan dok- nızlarına de,•am etmiştir. Bu taar
ne sıkı temas temin edecektir. Bu harekata teşebbUs etmesi lhtimaıı j san altısı ~arp vllftyetlerlmlze ta- ı·uzlar p!lskUrtlilmUş Ye dUşmnn bll
te~kilıltın kunılmnsı için :Meclisten yok gibidir. Havalar düzelince Rus- şınmıstır. Yiiksek mekteplere de· hassa afır kcyıplara uğramıştır. Bir 
kanun aylhası geçirilecek, mlllı ko- yaya bir taarruz yapıldığını görece- vam eden talebe -yckünu harpten kıtanın işgal ettiği bit· kesimde düş
nınma kanununa fstinnde..'1 Vekiller ğ!Z. Bu taarruz Almanlann baharda evvelki miktardan fazladır. Her mnn yuvarlalt hesap iki bin ölii bı· 
heyeti kararilc faaliyete geçcbilccek-ı Kafkasyaya yapacakln taarruzla ay- sene binlerce genç yetişip mllleti ı-sknuştır. 

vetli bulunur ki kuvvetin llizım 

olduğu yer de ancak orasıdır. 

'Valter f,lppnıann 

tir. (B.B.) nl zamana rruıUıyacnktır. kurtarma ve ilerletme iş ndc va- ı;;; ~ a,ına kadar blittln crkf'klerle 
zlfc alıyor ve umumi seviye yük- kadınlar 'eferher t'ılllı~or 

(Arka111 ıelccek) 

Her sene yalnız bir, fakat senenin en muht~em fılmlnl yaratan iki 
mı.hl yıldız. 

JEltNETTE MltC DONl1LD - NELSON EDDY 
1911 ıSenesmde 

lletn • &oldwp • llarır lt1d1011111da 
Bugüne kadar yaptıkları en nefis şahcst'ti yaı•atnu,lardır. 

BiRLESEN GONüLLER 
tamamllc renkli aşk ve musiki filmi 

Pek yakında MELEK Sfıı('.masında 

seliyor. Bu da gösteriyor ki harbi .Moskova, 11 (A.A.) X<'şredılen . 
bir gaye değil, milleti kurtarmak bir kararname 16 yaşından 55 ynşı- lngi'.iz. erin kaçırdığı 

•kin bir vasıta sayıyoruz. Hazır. na kadar erkeklerle 16 ynşından 45 
1 d ğ ynşırın kadar kadmlıırı seferber et- bu·· yu·· k f 1 rsat 

1 
a '. ımız her projede, maarif, yol 
glbı yapıcı faaliyetlere, en nz mi.i- mektcdir. Bu tedbir ynlnız 'chirleı" (lla-.ı ı iııı·illl') «/» 

, d r halltma mahsustur. ı::u sııretle top- . . .. : 

1 
a aa ve mukavemet işi kadar yer 1 . Vısamıral CıJı bugun muvnfCcık 

k ı. aııanlııı· sıllihlanma eııdUstdslııdc ça- . 
ve ıyınc~ veriyoruz. Zorluklnrı lıştırılacaklardır. 1 olmuştur. Buna kıın .nanırdı. Al-1 

Jı az göstermek istemem. Hayale 1 ınan amiralı filosunu b·r Atlanlık 

l ren tarı' .!:> erı· 
sığmayacak kadar büylik zorluk· T f 1 ! limanından alarak Manştan ge-
ar ve engellerle karşılnşıyoruz, ""' çirme~e Ye onu :,apsağlam bir Al-

i fakat zekamızı ve icat kabi'lyetl. . (Uaııı 1 ım·ıde) /X/ man limanına ııokmaya muvaffıık 
mizi gellştırmek için bunlar birer saat G,45 tc 1stanbula bir ikinci olmuştur. ı 7 nci asırdan beri ana-

1 fırsat hizmetini görüyor. tren tahrik olunacak ur. Bu tre- vatan sularında deniz kuvvctlcri-

1 

1938 llkteşrlnlnde Hong Kong nin Haydaı·paşaya muvasalaıı mi zn şercflne bundan daha öl
civa~ı ellmlzclcn gitmeden cv\~ı 16,30 dadır. ~-azıırtes-, çar~anıba, dünicü bir darbe indirllmcm~tir. 
fabrıkalarımızdan :yüzde sekseni- cuma, pazar sunlcrı 15,20 ac An- Berlin 14 (A.A.) _ Voelki· 
ni içerilere kaçırdık. İlk zaman. karadan kalkacak tren ertesi sa· seller B~bachter gazetesi yazı- , 
larda biiyük bir pamuklu mcnsu i balı 8,10 da Haydarpaşaya vara- yor: 
cat :fabrikası için yen! bir bina caktır. ı Al ..... 11 1 G ı ı man ·ııarp gem er ne se-
yaparken Japon 1ay~·nreieri hunu Haydarııaşa • A.nluıra nau ve Scharnhorst'ın Prlnz Eu-
bombaladı. Bunun üzerine zah· Her akşam 19 da kalkan treıı ., k ö 11 . bl W•I k 

I 
metlerimiz boşa g:tmcsln divc b'r 

1 
bundan sonra Haydarpa§adan 18 !\b;n rktı\·azl rde 

1
-i r 

1
6 

1
yadparni 

0

1 
I 

Me\'Slmin en bU 1lk fil 1 1,. • 1 .an~ ana 111 a \'C Ş ına en z ) m aıı. p an yaptık. ŞanHI vlH'ıyellmizdc 1 de hnrckeı <?dccek ve ertesi sabah b t 
1 1 

ld ki 

EL HAM R 
~ a ısınc a rnrckct vnpmış o u - a-

A S• d yumuşak kayadan ıb:ırct b'r çok 1 9,40 la Ankaraya varacaktır. Pa- .. ğ k İ :,
1 1 1 

. h 

ınen1asın a ıtepclcr var. Bunların .içini oyduk, zartesi, cuma Günleri sabah 8,30(1

1~~~ ::~~n~·e ~=ı / rrd;'.~ra~:~ 
Romanı her memlekette ok elektrik ve hava tesısatı yaptık da kalkacak tren 23,35 te Anka-1 g Y Y et lh 

ların azameti - De~~:ı::~: en bUyllk şark macerası • Saray- Fabrikalarımtz. t:ıyyarc hilcı.ımun- raya varacak ve pazartesi, salı, bit" haber olmu~tur. 

AL 1 BA BA ve K 1 RnKhaşmHetıARaRkkaAseıeMr 1 LE R ; ~·.~:,~.;::"~.ı~~;:."•'"k böyle E~f 1:. ~.fa<:~~:~=~~~~;: Zirai seferberlik 
1 Japonlara karşı muknvemct ka- varmış bufıınacaktır. Fazla olarak <qa,ı l incide) ,}-( 

vUcudc getirilen Adapazarındaki 
Türkçe sözlU ve .sarkılı j rnrı verdi~lmız zaman kendimiz. pazartesi, çarşamba, cuma ve pa· Araba fabrikasının, 

0 
zamankt yıllar 

Hindin en kudretıı 'yıldızları: den ba~ka kimseye guvcnmcdlk. zar günleri 11,15 te Haydarpaşa- kadar verimli bir şekilde çalrmasını 
OUl.AM :\IOHA~MP.:D - ~ERD,\R AKTA"' _ l '·\llIDA'.' • Bazı ecnebi memleketlerin men- dan Eski&ehlre bir tren tahrik o-n • ... temin için !Azım gelen tedbirlerin 

Memlekelimlzln musiki Ustadları: Besteklr A'hmed Yatman faati bizimle beraber olduğunu lunacaktır. Bunun Eskişehlre mu- alınmuına ı;aıı,acaktır. 
Okuyucular: Nevzat Altınok • Suzan OUven. GUzln Al'kın. Scınihıı. l bllıyorduk. Fakat bunların bize vasalat saati 21,48 dlr. Gene pa. Bu fabr:lka, maltım olduğu Ozere 

~ugtln seanslar: 10,30 • ı . 3,30 - 6 - 8,30 da 1 hesaba katmayarnk l~c sarıldık. günleri 19,30 da Haydarpaşada~ bUyUk bir ihtiyacını kar,ılanuş zirai 

• 
SiYASflCMll 

Romanya iki 
ateş arasında 

Yazan: M. a ZAI. 

~ Hitler bıtgüaleNe lfe~ 
llaiıl a ba,,·ekiH Qolelhı~ .,.. •

nıaıı.) a lılikfıınet reisi Mar.,.. A. 
tonesko'yu kabul etmı, Te a...._. 
rfle görll~ın1Uştlir. Oyle 1111~11_ 
yor ki her iki konuşmanın me\zuu. 
şar~ c•cphesindeld hareketler ~ 
'"orH"ç le l'uınen ınsaa kaymall
Jıırından l!ltifade etmektir. 

Bonlardl)Q Norv~ln mevkU ('.Olı 
baoılttlr. Qo~llng doğrudan •et1'11-
ya Berlinden emir aı.a bir ...__ 
clır. Noneç nıllleti üzerhlde Jaiflıılr 
nüfuzu )Oktur. Berlindea emil' .,._ 

sa Snneçten şark c•epbeslne Miler 
gönılerınelc için ellııdea pleal ya
pacak'tır. Jo'akat elinden plea çols 
hlr .,e . değildir, çünkll .Sorv~ mn
Jctı hl'§ le menfaat baJmnı•lall 

ke.rıdlnl cleınokra 1 eephftlnde -r
ıhlğii için ancak rebrea askere ab
nablJlr. Aleyhinde buJaHufa Mr 
da' 11 uf runa dôl ~melı: !Dere ceb
ren ntcşe ııaldırılan bir IMlkere de 
pek giıwnlleıııez. 

Kuınenlcrirı hali b&fkadtr. Ru-
nwnler, Besnrabyanın prl alauna
ının neı ını clu)ıııuşlar ve &aı.ya

yn kar~ı olan harbe mukaddes hlr 
lııı rıı rengi 'ererek geçen ~neki 
hareketlere epe) ce hli.) ük kun·et
lcrle katılım,lardı. Bu nıücadelcde 
kcnclllerlne alt iki menfaat ,·ardı ki 
lılrlı;l &:sarab)a. diğeri Almanların 
t<'\ 'e<·ı·ıihliııll kazanarak Tranı.lhan
_yada l\lar.arlara vcriüklt:rl yerleri 
gf'rl almaktır. 

Runıenler, Translhıınyanın elden 
gitmesini içlerin,, yatıranwnııl)lar

ılır. Bunılann her dhetıe Rumen 
olduğunu 'e lknlarla ,.e neşriyatla 
l!lpııta çalışmakla beraber gtiniin 
birinde lııı dava içhı Maearlarla !le· 

le !ICVf'! harbe gireceklerdir. 
Romanyanın r:Mtt önttnde 9'te ba 

dına vnrdır. Uunun i~lıı .BullleDler 
ltusyayn orılu gönderf'rek ilkbahar 
h:n~l<ı•tlcrine karışmayı 7.atell 18te
nırıııc1dı- beraber yarın Macarlarıa 
karşısında yıpranmış hlr halde .kar
ıııaktnıı \C '.l'ran~lh·nnyaaın ~rlye 
kıılnıı kısıııılarını da ka<ınnaktan 

lwrkıı3 orlar. Rıımanyııda en çok 
ı,.c, gi ,.c saygı gören adam olan 
kö.) lü p:ırtlsl r<'isl Dr. Malnu, bu 
sene Rıı )adnJd taarruzlara kan,
ıııak fikrine karşı şiddetle •areltehı 
geçmlşttr. Gelen haherler doğra he 

bazı Runıcn generalleri dfl ayni n
klrdc bulunu~ orlnr. 

::uare~:ıı ~\ııtoııcsko, bir QulıllDI' 
olnuıl.-tan !:Ok uzaktır. Memleketi
nin menfaati irin titreyen ,.e balina 
ııı .. ıcrloc kıymet Yeren bir aııker 'e 
lılr de\·let ndaınıdır. Bu ltı'barla 

l\larcpl an-Kay-Şek yolun şose 

kı ınını, Jaı)(lnlara kar!Jı i.)·i mllda
fna cc1ctılllr. Fakat BlrıııanyadakJ 

deıııır_, ol kısmı, JnJ:'IUzlerln klfi 
ku" l't bulondurarnamaları ffbobUe 
.Ja1>0nlura. eh crı,ıı hedef teşkil et
ıııiştlr. Jnııoıılar, bu ı,te geç kal
ınış olmakla beraber saı,·ın nehri 
garı) kıyı ınclakl lnglllz - Çin me\·
:dlcrlnl zorlaınağıı başlamışlardır. 
Eğer nl'hrl Rşarlarııa, Çin kıtaları 
çoğ'nlnıııdan iincc, soluğu Ranıon'da 
nln('ağa bt-n7.I) orlar. 

Ihsan - • •uman Içlises • Hasan Dramalı ı derhal yardım edeceklerini hiç 

1 

zartesi, çarşamba, cuma ve pazar Umumi harp yıllarında memleketin 

1~·····~··••••••••••••••~::::::::: 1937 temmuzundan 1938 ilk- kalkacak bir sonuncu tren ertesı ve dııter hususlarda memleket lktı· ... 
8 

\ kanununa kadar hiı; bir ecnebi gün 19,50 de Ankaraya varını§ sadıyatınn hl98edllir yardımı dokun- n~ni <ilçllılc nu lıar<-k~tlerlne 0 • ugün SARAY sı·nemas n d ~ardımı gormedik. 1938 de gor- bulunacaktır. 1 mu, bir teşekkUldU. Bazı sebepler do- rış:nıaz \r. yıpramnak tehlikesine 1 a düi:ümiiz yar~ım, tnmam!lc ticari Ankara - Afyon - . Ank~ lnyısile, uzun yıllardanberf Atıl kalan rıynl dcrC<'eıle maruz kalmaz• Ro-

Rıınıaııyanın iki ateş arasıncla ne 
gfhl Jılr yol tutacağı merak edlle
ı·ck hlr meseledir. Hele :Macarlııtan 

Anıerikan ııinemacıhg-ı bU . idi. Boya imalınde kullanılan tong 1 An'karadan pazartesı, çarşam- ı bu fabrikanın, tekrar memleket hlz- mımyanın Rus harbine karı~ayı 
en şık kadınları .•. ~~ t~ gUzellıği ... ~r~v~y'ın en ~Uzel \'e yağı ihracatile beş senede öden- ı ba, .cuma ve pazar günleri 13,25 metine avdet edişi memleket hesabı- ı .. tıyeceğlnc pek de ihtimal ,·erUe-

şen \e canlı gençlığin ıştlrakilo mek üzere Amc.rika blzC' borç pa., le kalkacak bir tren 3.40 ta Af- mı büyilk bir kazanç olacaktır. 
L a • a T u •• 1 • • L 1 • A " • 1 1 ra verdi. Tnahhiitlerlmizi tuttuk. yona varacak, salı, perşembe, cu- ı 

ıııcz. 

lngapurdakl vaziyet gibi baracla 
ıla a~'nl sorgu hatıra ıellyor: Ma· 
elem, ki Uzakş:ırkta lngUtere ,.e 
Aııırrikıı harhl lehlerine ~\irmek 
için Çine gll,·enlyorlar 'e onu des
tı•klcmek l!!tlynrlar. 8efert ordu te.,
klUndc Amerlkalı'lerdan 2,5 sene 
kıdemli bulunan ınılllzler, Blrman
~·a_, a ana \'atan milli orduı;ıandan 
~ - ı; tünı<'ıı gt•tlrcıne.zlf'r miydi? 
Yarm öbUr glln Blnnan~·a Japonla• 
rın eline ge~er dtı Çin ordulan A

merikan - Inglllz ırtıbatınılan mah· 
rum latlınca , .e .ıaponlar HincUstanı 
~dide başlayınca, uke.rt mullar
rirlerlmlz belki yfne ınslllzlerlD bu 
işe de ,·aktinde kAfl kunet a)ullla· 
ılıkları hlikmünü vereceklerdir. 

tar t d Bunun üzerine 1939 ve 1940 da ımartcsi ve pazartesi günleri gece 
a ın an calibi dikkat bir tarzda yaratılan D ) D J 

hem Amerl~a~an. hem de İngil- ı yarısından ~onra saat 1 de tahrik ev et emiryolları lan lan 
ASRAI GUZELLER tercden yem ıstlkrazlar yapabil·ıolunacak bır tren de 15,42 de An 

dik. 1938 den başlayarak Sovyel- I karaya vasıl olacaktır. 

1 lcr de s:rnh vermcğc bailadılar- ı Muhammen bedeli ·19500 lira olan 6000 metre bez hortum 26/2/9'2 
Genç! k, eğlence ve zevk filmini mutıa.'ka görün Uz. Bu filmi bUtun Dize benzer menfaati olan mem- AÇ 1 K T EŞEK KOR çarşamba gUnU saat 15,SO da kapalı zarf usulü ne Ankara'da ldare bl· 

lstanbuı gençliğinin görmesi lAzırndır. leketlerle <>1an mlili iş beraberıı·g·i nıtsında toplanan Merkez 9 uncu komlsvonca s:ıtm alınacaktır. 
Bu....c•n sa t 11 Sevgili eş ve babamız B. Ferit ., 

".. a de tenzllAth matine. dovresi 1941 ilkklinununa ka .... ar Bu işe girmek isteyenlerin 1462,50 liralık muvnkkat teminat ile ka· 
u Şerbetçi'nln cenazesinde bulunan 

sürdü. Bu müddet ic;inde bir çok d nunun tayin ettiği \'e!ikaları ve tekliflerini aynı gUn saat 14,30 za kadar veya ı:;onra an gerek bizzat ve gerek-

Bastırılacak bir milyon adet "A,, fişi ilanı 

Toprak mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesinden : · 

millctlerden ınancvi Re\•gl ve alA- se telgraf, mektup \'C sair l'luretlc adı geçen konıiiyon reisliğine '\"ermeler! 1Azımdır. 
ka ela gördük ki bunların arasın- Şartnameler parası.: olarak Anltara'da Malzeme Dairesinden, Hay-

ncılnrımızı paylatmak lfltfunda bu-
da Türk ınllieti vardır. Türkiye- luııan krynıetll clostıanmızn ı,Ukran darpa,a'da TesellUm ve Sevk Şetllğlııdcıı temin olunur. (2084) 

nln gösterdiği sevgiye daimn bii- ,.e minnet borcumuzu ayrı &)Tı lbla
yük kıymet verdik. f;a teessür ve elemimiz mAni oldu· 

ilanları 

Şlnıclikt halde, Blrmanya yöluııun 
l<urtarılmMı lUarep1 Çan-Kay-Şek 
ku\ n~tlerlnln g&.itereı•eklert müda
faa.ra da)·annıaktD.d.ır. 

KAğ'ıdı tarafımızdan verilmek suretile 
det cA> flfi 'baatmlacaktır. 

şart:n&mC$i ücretsiz olarak şubemizin 
tedlr. 

&çık pazarlıkla 'bir milyon a-

levazım servisinden verilmek-

Pazarlık lT şubat 19~2 salı g'UnU saat 14 de şubcnıl.zde yapılacak
tır. 

r l 
Jsteklilerin Sirkecide Liman hanında. dördUncU kattaki d&.irenılze u Z ak'. r k mOraca.aUarı rica olunur. (22~5) 

11 ~8~,~ ı~t·i-de>-<--> Maliye VekaJetinden : 
nıanın Sin.gapur şehri göbeğ'ine do!· "k l 5 lQ 
ru d:ıha razıa ilerıemek ıçın yaptığ'ı Eski nı e , ve 20 paralıklann teda-
~ı~':::ekt::;~.~usıere karşı mUcadele vülden kaldırıf ınaSl hakkında ilin 

.,elehır limanı lt«•l edildi Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklar~n yerine dantelli bir kuruşluk. 
Tokio, 14 (A.A.) - Bu aabah Ja· larla bronz on para.hk~ar darp ve piyasaya klfi miktarda çıkarıl· 

rıon deniz kuvvetlerine mensup bir mış olduğundan eskı. nıkel 5, 1 O ve 20 paralıkların 30.6. 19f 2 ta. 
gurubun Slngapur adasının kıyısın- rihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmııtır. 
da Scletor harp limanını ffgal ettiği Mezkur ufak paralar 1 ~emmı:z. 942 tarihinden itibaren artık teda. 
öğrenilmiştir. ..1 etmıyccek ve bu tarıhten ıtıbarcn ancak bir sene mOddetl 1 
J vu ·ı C" h · t l\" k e ya aııonlar ısunıııtra~ a taarruz. ettiler nız mal sandıkları e um urıye ,,er ez Bankası şubelerine v 

llatavin, 14 (A.A.) - Batavia teb- Cümhuriyet Merkez Bankası şubesi olmıyan yerlerde Ziraat Ban~ 
liğlnln bildirdiğine göre, Japon pa· kası şubeleri tarafından kabul edilebilecektir. 
ıa ütçWcri Suma.tra adasında Pa- Ellerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal sandık· 
Jembank'ıı tnarruz etmişlerdir. ıarile Cilmhuriyet Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ıubelerine 
Cin Jım wtıcrl Hlrnıanya~·a gt-ldiler tebdil ettirmeleri ilan olunur. (4129) (5605) 

Rangoon, H (.A.A.) - Btmıan• 
Y.ı - Siyam hududundaki r:euter'ln 
hıısusı muhabirinden: 

Birmanya'ya. bUyW< miktarda celen 
taze Çin kuvvetleri Şank-Kay-Şck 
nna Ol'dusunun muharebe görmüş er
lerınd~.ı mllrekkeptir. Bunlar uzun 
ıe:nıandanberl Japonlarla Ç&rplf!l11.f-
1ardır. Hepsi gayet iyi tecblJı edilm1' 
Ve :mUkemmcl talim ıörmiş uke.r
lercıir, -

• ··M 1 qt~l.f'DİYESİ 1 IJİR Th.' TROSU 

Drant Jtı.rnı Tepebafınd• Komedi kamı İstıklil cad 
GOrıdllz lMO da 1 

Bu akşam 20,30 da GUndUz 15,30 da 

gt)ZOll ESiNCE Bu akpm 20,SO da 

Pek ypınıılıa: P ABA KİRALIJt ODALU 

1a111M ,.e N.,tyat Müdtıre : AJunet Emin YALMAN 
Vll&aa Nlfrip& ~ LN. fti. -Vata. Matbauı 

7 llkkanun 1941 de Pilslfik har
bi ba~ladı ve A. B. c. D. cephesı 
kuruldu ki ingllizce mukabilleri

ğundan bu hususta sa~·ın gazetemi
'Zin tavassutunu rica ederiz. 

E~l. Çocukları 

nin llk harfler le Amerika - Brl- ı yardım etmcğl vazife biliyoruz. 
t.anya - Çin - Holandn cephesi de- Bu cihet ,mllphem bir düşilnce \'e 
mektir. bir arzu deiildir. Müşterek ıaye 

Geçirdiğimiz lst-klal miicadele- bakımından ameli bir ehcmmi;~:e. 
sinin ilk safhasında meçhul bir ti vardır.ıı 
kıymet halinden hesaba katılacak Öğrenmek istediğim bir çok 
yeni bir kuvvet haline Yiikseldik. nokta1ar daha vardı, fakat tren 

ikinci safhada mali yardım yo. vaktlın gelmlştl. Bunları lklncl 
ille infiraddan kurtulduk ve mil- bir görüşmeye bırakarak doktor 
cadclemlz mlllctlerarası hayatta Çanga candan tcşckkUrler ettim 
yer aldı. ve Çin mllletı ve dost Ç inin An-

Şlmdik! en son safhada ise Çin, kara milmessili hakkında derin 
menfi bir amil halinden çıkarak bir hayranlık hissilc sefaretten 
müsbet bir amil haline çıktı. Şlm- ayrıldım . 
dl herkes görilyor ve anlıyor ki Ahmet Emin 'f ALMAN 
Cin gittikçe miisbet bir amil ro
lünü oynayacaktır. 

DUnya yilzilnde saldırış cere
yanlarını her vakit için kırmak 
isinde ç n vazife kabul etmiş bu
lunuyor. Hele bu mueadelenln 
Uuıkşarka alt kısmında esas amil 
haline yüksclmlstır. 

Devlet Denizyollan 

Haydarpaşa - Kadıköy Hattı Tarifesi 
Haydarpaşa - Kadıl:öy hattında 115 2 O 12 Pazar gününden itibaren 

tatıblk olunacak ycnı tarife iııkelelere asılmış \"e cep tarifeleri gl'eleri
mlzde satı~a çıkarılmıştır. <2216> 

Mukavemet kararı verdlllmlz 
zaman hareket noktamız olan :va. 
pıcı .ırayelcrl, mi.icadclcnin bugtin
kll. safhasına da tatbik ediyoruz. 
Kendi hesabımıza yeni bir millet 
kurmağa çalışırken, yeni bir diin
ya kurmak gayesini de gözönündc 
tutuyoruz. Yeni diinya ancak mil· 
letlerin hürriyetine dayanabilir. 
Bütün milloetler ve bu arada. Asya 
milletleri de hürriyete muhtaçtır. 
Bunun için kendi hürriyetimiz 
için uğra~ırken diğer memleket
lerdeki hürriyet lı.arekctler!ııe de 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ·ROMATiZMA 
1 

Nevralji, Kınkhk ve Bütün Atnlarınızı Derhal Keser 
._, .... ı1-9e ı a.e aıau•Wr. Bil' 1erte .. ııa kataıa rı ısrarla i&teylllb. 

• 



Ceza heyetine verilen gür*Jierhnlzden me,hur Çoban Mehmet 

Güreşçilerimiz de 
ceza heyetinde .. 

Suçları Maks.imd.eki profesyonel 

güreşicri seyre gitmektir 
C- Yazan: 

1 ESKi BİR İDAR ECİ ------
Bir kaç aydan beri sesi çıkmıyan 1 davetle dinlerunişlerdir. 

bVlge <:eza heyetinin, son &ünler. Ağlar mı.sın, güler mi.s in dcdlk
de teJaar daldığı uykudan uyan-

1 

leri .gibi bu hale hem ağlamak, hem 
dığtrtı ve yahut uyandırı l dığını ge gülmek 13.zımdlr. Evvela bir ama
çen hafta biTıdirmiş ve kendi 11:1.- 1 tör güreşçinin b1r profesyonel &:Ü· 
zetesinde Şer~f stadının acınacak reşl seyretmesi veya hakeml : ğini 

hali karşıs.oıcla yaptı4:ı br tenkit· yapması bir .suç mudur? Bir gün 
ten dolayı hakem ve gazetec~ ar- gelir de İstanbula bir profesyonel 
kadaşım.tı: Adnan Akının evvela takım gelir de seyre giden amatör 
hakem heyetine, sonra da ceza he- sporcu"arı İstanbul bölgesi direktö 
yetine verı~digin.i h. aber vermiştik./ rünün ceza he)'et ine verdiğini du-

Adnan akvn, hafta ortasında ts- ı yarsak hiç şaŞlllıyalım. 
tanbulspor k~UbUnun bir azası sı· Yalnız. şu var k1, İslanbul böl. 
fatile ceza he'Y.etinde djnlcnmI~tir. gcsi direktörü bu hareketile esa
Ugrendiğımize göre, üç aylık bir sen bakımsızlıktan şikayet eden 
boykot cezasına çarpuacağı günler güreşçilerimizi zorııa. profesyonel
de pek uz.ak değildir. l : ğe teşvik etmektedir. Geçen haf 

Bugün okııyucularımıza gülünç ta Adnan Akının ceza heyetine ve
olduğu kadar. acı olan bir haber rilmesi üzerine bölge direktörü ev_ 
daha vereceğiz. velS. futbolcülcrden başhyarak, bir 

Geçen hafta Ma.Ksim salonların- sahayı maç oynanamayacak bir ha
da profesyonel güneş müsabakaları le soktuktan sonra hakemleri de 
yapıldı. Senet.erce ay yıldızlı fı r- mi ifnaya g :diy-0r, diye sormuştuk. 
ma ile güreş minderinde alk ıŞ'la- Anlaşılıyor .ki, bu hafta ifna sırası 
dığımız dünya şa..mpiyonu Ya~r, güreşçilerimize geldi. 
Balkan şampiyonu Çoban Mehmet, Soruyoruz: Sayın Beden Terbi. 
büyük Mustafa, Yusuf Arslan da yesi Umum müdürü, İstanbul böl. 
ringin etrafında bulunuyorlardı. 

vay sen misin b ;r profesyonel ges d irektörünün bu idaresizlikle
ıüreşi seyreden veya hakemlığlni rl karşısında ne zaman işe müda
kabul eden dıyen 1st891bul bölgesi hale edecek ve ne zaman harekete 
dlrcktöril, İstanbul - Ankara gU. geçecekt•r? 
reş ; teması arifesinde bu kıymetli 
i:'Üreşçilerim1zin haklarında ceza 

Coke 

verilmek üzere ceza he~tine sev
ketmiştir. 

İş bu kadarla da kaJ..,amıştır. 
ao·ge direktörü profesyOl'lel gü
reşçilere mayo, ayakkabı veren 
Kasımpa5a !dübü ile K•sampa:;a 
klübünden bir iki Jdareciyi ve Şa
ban kaptan adındaki birisin ~ de ce
za heyetine vermiştir. 

İşin dahası var. Galata aray klü 
bil de profesyonel güreşler için 
güreş m inderi verdiğinden dolayı 
ceza heyetindedir. 

Bu güreşçilf'.'r l e idareciler ve Ga. 
latasaray klübünden Adnan Ahıs
kah hafta orta'.'Sında ceza heyetine 

ııa,yr1ye - Da.ru,.,araka 
berabere kaldı 

Dün öğ1eden sonra Fener sta

dında yapılan mektepliler şampL 

yona!'ında Hayriye llsesile Darüş

şafaka sıkı b :r mücadeleden son. 

ra berabere ka l mışlardır. 

ı,tanbul güreş maçları 

bugün yapılıyor 

İstanbul - Ankara gUrcş karşı. 

taşmaları bugün öğleden sonra 

Beyoğlu Halkevi salonunda ya .. 

pılacaktır. 

Tanzimi b ir zahire tüccarına ihale edilen BeŞiktaş Şercl stadı. 

bır pi inç tarlasına döndürülerek bu sahada haftalarca müsabaka 

yapılamadı. 

Nihayet Allahın inayeti, havaların mü~aadc~i ile b~r hafta ev

veline kadar bir çamur deryas ı alindeki bu saha bugün oynanarak 

hir vaziy ete girmiştir. Allahın güneş! bu çamur dery:isını kurul· 

mamış o saydı, belki de daha pek çok zaman kapalı k.ılacaktı. Fa. 

kat ışin asıl ıgarip tarafı İstanbul bi"ilgc!l!nin bu sta ~··ı bugün açıl ... 

marile ınera.sim yapmağa kalkmasıdır. Öğrendığimize göre bu me 

rasimde İstanbul bölgesi direktörü de b .r nutuk söyliyecekmlş . . 

BilJge direktörü hiç şüphesiz Allahın in01yetinl bir tarafa bıra. 

~ l! l'<ık bu ~ahayı tanzim ettiklerinden bahsedecekt:r 

N-a .ı.ôyliyeccginl bilmiyoruz amma belki de İstanbul sporuna 

hem bir spor sahası ve hem de yağmurlu ve karlı zamanlarda bir 

pirinç tarlası kazandırdık d:y~ccklir-

B. Terbiyesi Direktörü, 
nihayet sözümüze geldi 

orda he ecan 
Galata.saraydan merkez nıua vin Enverle muhacim Arll 

Sporun alfabesi, bilinmesi G. Saray - Beşiktaş 
Iazımgelen en basit kaidesidir bugün karşılaşıyor 

Bir klUp idaree>slni, bir teşki- ,-- Yazan. ~ ve bundan üç ay evvel söylediği 
lAt adamını h3.diseler yetiştirir. l • sözlerin aksine olarak heyecansız 
Sporun mektebi nazariyatta klüp 1 K e m a 1 o N A N •por olamıyacağını ilave elmekle-
idarcc ; Jiği, ameliyatta da futbol dir. Beden terbiyesi ve Spor moc-
sahası, güreş minderi, atletizm rnuasını süsleyen bu beyanat-
pistidir. tan şu parçaları aynen sütunları. 

Beden terbyesi umum müdürü, mıza geçiriyoruz: 
iş başına geldiği; zaman sporun cHeyecans1z spor olmaz, sporun 
ameliyatına da, nazariyatına da gerek faaliyetinde, gerek scyrin-
yabancı idi. Fakat bir vazile his- de heyecan şarttır. ,. Görülüyor ki, 
c:ile geceli gündüzlü çalıştı. İngii- sayın d.rektör sözümüze ge'erek 
tereden, Fransadan kitaplar getir. sporun bir heyecan meselesi ol. 
til'd.l. Ofsayd kaidesini blle tetkike duğunu, heyecansız spor olamıya-

F~n:rbahçeliler de lst. Spor 

ile karşılaşacaklar 
Yazan: 

rutbol aıaaı NURİ BOSUT l 
başladı. cağını anlamış bulunuyor. 1941 - 42 mevsimi futbol milsa- f Futbolun vatanı olan tncııterede 

Ne yazık ki, umum müdürü ba- Yazımıza başlarken, b:r klüp i. bakaları t e1.·tip ed-lirken programa kupa ınaçlarının alAkah olduiu 
zı noktalarda. ık.az ve kendisini darecisini, bir teşkilat adamını, bir de kupa maçları na.ve edilm I görülür. Bu kupa maçlarında bir 
tenvir ed~ek etrafında bir tek hAdiselerin yetiştireceğln i kaydet- tir. Bugün dömıfinali oynanacak çok sürprizler olduğu gibi, alt kü-
kişi yoklu. Onun içindir ki. hata.. miştik. Fakat şunu da ilfı.ve ede- o1.a.n kupa maçlarının seyri ile lig meden bir takrtn ekseriya finale 
lar bir1b:rinl takip etti. Spor işle- Hm ki, her yanlış l şi, bir memle. ve kupa maçlarının farklarını göz .. kadar yükselebilir. 
rımizdc istikrar olmadı. Bugün ve- Umum n1Udilr Ol. Cemil Taner ket vazifesi olarak tenkit eden den geçirmek faydalı olacaktır. Küme tefrik edilmek.sizin ls ... 
rllen bir kararın ertesi günü aksi et· matbuatın da yanlış hareket C· · Ayni kümeye dahil takımların tanbulun 28 klübünü karşı karşı. 

ye cevap vermekte tereddüt 
tecelli ett1 Bir gün söylenen söz denleri doğru vola sevketmekte puvan usulü i.e yaptıkları lig mil- y.a getiren bizim kupamızda da 

1 • ld ı ı medik. Bugün yalnız. b~zl teyit e- b"" Uk' ıu d. sabakalarında, en ba•la gı·den ta- bazı su··rprizler olmu•tur. ertes . gün unutu u. Bü ün sa~: den hB.diseden bahsedeceğimiz i- uy ro var ır. w "4 

mtyehne rağmen umum müdürü . d h 1 i .. Bu hadise bunu da isbata kAii kımın yenilmesi veya berabere İlk turda ikinci kümeden Ga· 
bu tezatlara düşüren do,.rudan çın. spor a eyecan mese es uze .. bir de1U olarak ııo··sterilcbilir. çu··n- kalması o takım için bir tehlike lata, Beyoğlusporu; Demirspor da . • . 1 rinde duracağız. 
d?&ruya etrafında .bir tek iş bıllr Beden terbiye8l umum mtidU.rü k.U bundıt.n daha. üç ay evvel spo- olamaz. Puvan kaybını dUzeltc- Beykoıu yenerek tasfiyeye uğrat-
kımse olmamas ı · dı. Maamafıh şu- b b at d b d 1 bi , run bir heyecan meselesi olmadı- cek bir çok vaziyetler olabil: mış ve ikinci tura kalan Alemdar 

d il . ı · k" .. k ··ı u eyan ın a; e en er yes · k ld • ı k B ko l"bi l k nu a ave ede ım ı, ı ı teşekku 1 b" h t 1 ğını söyUyen Beden TErbiyesi u. Yeni ! diği veya berabere a 151
1 

a ımı, ey zun ga ı o ara , v~ sporun ır eyecan vası ası o • . . . 
günlerınden sonra fırsat ta zuhur d ~ .. r· d B ' d 29 1 mum müdürü, bugün sporun en takım, bir başka takıma yenıl : r; karşısına çıkan Demırsporu yene. 
ettiğ• halde umum müdür yanlış mk'a ~gı ını_ soy

94
ulyotr uh. 

1
. ız e d- basit kaidesi olan sporda heyeca· bu suretle mesele kendiliğinden rek kardöf:nal'de birinci küıne 

ıncı eşrın arı ı sayımız a . . 
telkinlere kapılarak bu fırsatı da h 1 d i b · nı. n şart olduğunu sö)rlüyor. işte 

1 

hallolur. Fakat kupa maçlarında iş takımlarından blrı olan Istanbut. eyecan o ma an spor o maz. aş . . . 
kaçırdı. Biz kend .lerlnc bu ikazı lığı altında cevabımızı verdik. Bu bızim de bu öğrenlşte hissemiz bü- böyle değildir. 1 spo~ıa. karşılaşmak ımk.anını elde 
da yaptık. Etrafına iş bilir adam. yazrmızdan şu noktaya ı şaret eden yüktür. Çünkü beden terbiyesi u- Turnuva usu1ü i1e yapılan ku· etmıştır. . 
:arı toplamak fırsatı düşmüştü. t fi . mum müdürünün o sözleri karşı- pa maçlarında yenilen takım eH- Kupa maçlarının hır faydası da 

ara arı aynen şuraya a.ıyoruz: t 1 k .. ··k kı · · l · b"" ··k t k ı ı 
Yaptı"ımız tenkitlerde hadise- E ı• dl kı·· bil sında cevap vermeyip susmuş ol· mine olacağından bu maçlarda a. uçu up erın uyu a ım ar a • « vve ... sayın re or şunu • . t . . .. 

ler daima bizi teyit ett.•. Çünkü, melidir ki, spor bir heyecan mese- daydık bu basit kaide de öğrenil .. kımlar için ehemmiyet verılmiye- k~rşılaşmalarıdır. . kıncı kumeden 
tenkitlerimizde samimi idik. B'· lesidir. Heyecan olmayınca spor memiş olacaktı. ni yoktur. . . . I bır takımı~- a~trenörl.e çalışan st~-
zlm için dava şu veya bunun da- olmaz. Spor heyecanını kaybetmiş Eğer Beden Terbiyesi Umum Lig maçlarında btr Lncı kümeden I d~. ve her turlu vesaltı bulunan bil. 
vası değil, memleket davası 1di- bir Ierd ·n, bir milletin sporda mu- müdürü binlerce lira. sarf ile Fran. bir takım, kendl kümesinden za- , yu.~ _takı~larla maç !~pmala.~ı'. o 

Bugün bu sütunlarda, bizi te- 1 vaffak olmasına imkan yoktur. sadan, tnglltercden getirttiği ki. yıf btr takıma karşı deneme mak. k~ubün .ıc;ınde ve muhıtınde mu}\ım 
yit eden bir hcidiseyl, iltihar du- ı Bu sporun en basit kaidesidir. taplarla tetkiklerine ofsayd kaide· sadilc del:işlk bir kadro ile çıka· bır hidıse olur. 
yarak kaydedeceğiz. Dünyanın her köşesinde o~du.. sinden başlıyacaklarına sporun al- bi.diğl halde, kup~ ma~ları~da bil· Her sene yalnız ligde karşılap.n 

Beden Tcrb ycsi Umum müdü- ğu gibi sporda muvaffakıyet, gör- flbesinden, en basit kaidesinden yük takınıların ıkl,ıcı kumedeı~ Beşiktaş, Galatasaray ve Fener. 
rUnün 27 lkincitcşrln 941 t;ırihin- düğü alflka ile ölçülür- Sporun be. baş·amış olsalardı, hiç şüphe yok bir takımla yapacağı maça dahı bahçe takımları kupa vesilesile bi
de çıkan bir akşam refikimizde ş ' ğini sallıvan İngilizlerde de stad- ki, bu tezada, bu büyUk hataya en kuvvetli kadro ile çıkarlar. 

' rcr defa daha çarpışc•klarından 
Edime muhabirine verdiği bir be- l arı dolduran yüz bin· erce seyirci düşmemiş olacaklardı. Maamalih, Çünkü işin şakası yoktur. Telafi 
yanatı gördilk. bu heyccan1a yaşar. Futbol saha- şunu da llAve edelim ki, hatada eclllcmez bir sürprizle karşılaşmak bu suretle meraklılar bu cihetten 

Umum müdür, bu beyanatında sında 22 k~şinin gösterdiği iüzel mes'uliyet, kendilerinden ziyade mümkündür. de tatmin edilmiş olacaklardır. 
bir çok noktalardan bahsedıyor. I oyunla zevk almakta ve tuttukları etrafını saranlarındır. Çünkü ken 10 klüpten teşekkül eden bi· İlk karşılaşmaları biraz sık.Jet 
Sporun bir heyecan vasıtası olma- taraf1n elde ettiğl galiblyetlen se- dilerin i ikaz etmemişlerdir. Şu da rinci kümede şampiyon takımın ve büyük klüplerimize fazla bir 
dıgını söyledikten başka spor faa· vinç duyarken, mağ?Ubiyetinde en var ki belki de bu basit kaide~ taayyün etmesi için 18 haftada tam yük gibi görülen kupa maçları, 
liyetinde şa.hst intifa bekleyip bu büyük acıyı duymaktadırlar.-. yi on 1ar da bilmiyorlardı. 90 maç yapılır. Lig maçlarında ta-

l ki il b k 1 lig ;müsabakaları arasında sessizce 
arzularına nail olamıyt.nların ya- ı Tcşkl atın nAşiri cfkilrı olan Be. Bugün bizi teyit eden bu hadi- kımların yap ı arı m sa a a ar. 

1 k dil · l d cel a ğ yapılarak dömlfinale kadar ııeldi. zı arının en er nı hiç bir vakit 1 den Terbiyesi ve Spor mecmuası. se ile Sayın Direktörün sporun en da alacak arı ere er sa ı yu-
memlekctin umumi bakımından nın son sayısında umum müdürün basit b:r kaideıı;ini öğrenmesine karı belli olunca, ilk hafta. ile son 
faydalı gördükleri yoldan ayırmı- bir beyanatı gözümüze ilişti. del.ilet etmiş olmaktan müf('V<'llit hafta maçları arasında bir heye· 

Bugün Galatasaray, Be§ikta~la, 

Fenerbahçe de lstanbulsporla kar· 
şılaşıyor. Yapılacak iki maçta fi
nale kalmak ıç;"n klilp idarecileri. 
nin ve antrenörlerin pldnlar hazır ... 
ladıkları, oyuncuların da kupamı
zın şampiyonu olmak şerefini ka
zanmak için gayret sarfedeceklcri 
muhakkaktır. 

yacağını da ilave ediyordu. 1 Sayın direktör bu beyanatında bir sevinç ve iftihar duymaktayız. can Iarkı olmamaktadır. 
Biz tabii bu iki sakat düşünce- bir çok noktalara temas etmekte Bu da bizinl hakkımıu!ır. Kupanın enteresan tarafı bura. 
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Size bu hafta spor tarlhlmiıdrn bir yaprak daha a~ıyoruz. Bu re5im 1924 Pr.rfs olin1ptyadında futbolcWerJ
mJzt kaınpta te hlt ediyor. Arkadaşlıtırı a~ında meşhur Fenerhahteli Beklrl, Galatasaraylı A •ttlan Nlhadı 

traş ederken gösteriyor 

dadır. Seri bir şekilde ve 6 haf
tada şampiyon l•kım belli olur. 
Ve her maç yukarda izah ettiği· 

mJz sebeplerden dolayı dalma e
hemmiyetini muhafaza eder. 

Ne 
Şeref Sil Ilı: 

Bir zah•re tüccarı beni koydu bu hale 
Bölgenin direktörü, sebeptir inhilale 

Eyüplü Hayri Özca.n: 

İşsiz"ik can sıkıyor oturmaktan usandım 
Aylığımı alırken doğrusu ya utandını.. 

Ragıp Ziya: 

Füruzanlar. AlAlar. ben' d , atlattılar 
E.ski"er 'n it;ine Ragıbı da kattılar. 

Ziya Ateş: 

Ben n.c ldim, ne oldum, dillere destan oldum 
Öyle bir ateşim ki, ateşi süzan oldum 

Fuad Ram~oflu: 

Bu ceza heyetinde ben bir em:r kuluyum 
Böl·ge dircktörünlin bir eliyim koluyum 


