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Ahmet Emin Yalman'm ilk iki :razw 
başmakale olarak çıkan bu yazı serisinin 
devamım ikinci sayfamızuı başında 'baJa. 

caksınız. 

P' e-narl 5. SiS 
SIYAST SABAH GAZETESi . Fiyatl 5 Kuru~ 

kusyad~n 
taze haber 
~ 
'-te~~azetesınin ahlbi B. 
~~tal Rus cephelerinde al
>t•l&kta ık bir tetkik seyahati 
~ 11 sonra Ankaraya 
'- bildi Vardıtı kanaatleri bi. 
~ştir. 

~':Ahmet Emin YALMAN 
l~ef ·· duştu. Budyenl ordula-

~-- rıth • "'Clo.o e likell vazlyette Le· tt.._-"\l ta ••. 
.;:_ııa~un raün.daki i§lcr Sovyet 
-~~ lchınde bir manzara 
~tlıı or. 
~ lllu1tbu haberlerin Sovyet as-
ı.:O. lll;Veınetinfn akıbeti hak· --

--ı~· l:lu akınu;;.a~dır~ası f°k 1~ Rusyadan taze haberler ıetiren P. 
lıı..~tı neredca ıb 

1 
arış~ ıyacBaü 1\1. gazetesi sahibi B. Incersoı 

"il\'adis u ma ı. · ı 
~di kaynakları, Mdiscle- bu büyük kumar oyununa atılma-

lıc laratıarına yontacak şe. Cı göze almı§tır. Çünkü başka ça. 
ııı,:r n~rcdiyorlar. Bitaraf resi yoktu. Amerika gittikçe ağır 

1
M ( taı. ba bulup malumat top· basacak yardım ve müdahalesine 

"tte 1he kalmış bir §eY... kar§ı koymak için Rus membala· 
bıııı1 evvelki gUn Ankara. rını ele geçirmek, Rus tehdidini 

lldu~um sırada talih bu kökünden kaldırmak Almanya i
ı:ı. YüzUme giildü Altı çin mutlaka. llızıntdı. 

~SYada kaldıktan' 600• Fakat ise girişildikten sonra bu 
il, Af rn )'oluyla Ankaraya ge- dava?ın tahmi~ edl~~J~.lnden çok 
Ue b. &azetesi sahibi B. lnger· ağır olduğu gorillmuştur. Alman 
btr ltlu5tum. Amerikalı gaze· askeri, şimdiye kadar üstiln tay. 

etı ltt ltıuhb~; sıfatile değil, va. yare ve tank ku~vetlerine ve yeni 
, bindı &ozUyle görüp Ame- ~arruz . usull~rme dayanarak iş 

t &1[ ldlrecck bir gönüllü mil· gormUştUr. Hucum ettiği memıe. 
bit au1e Rusyada dolaşmış, O· k.etler tayyare ve tank kuvvetle

.;ok temas imkAnları bul- rınden mahrum olduğu gibi Al· 
'-hıİı· lZla olarak p M gazete. man taarruz usullerine kar&ı ha

•h: 01ınası itibarile de sözil- zır1ık1ı olmaktan uzaktı. Halbuki 
~~a kıymeti vardır, çünkü bol malzemeye malik ve yeni AJ. 

lö' Yüzde yüz dürüstlükle (Devamı Sa: 3 Sil: 6 da) % 

hi' . ~ek iddiaslle ortaya a. 
~ ltab kadar ki, hiç bir şekil· 

daya uı etmez. Ya§amak için 
~erın nan bir gazetenin Han 
"e !ık tesiri altına düşmesin. 
ııı.slnrlndekı istiklalin sekteye 

it dan korkar. 

'· ~ 111 ııakllye sistemi 
~i~ııoı, buraya on iki giln· 

d:ı; Yolda yalnız bir gün 
~l • bir gün de Erzurum· 
lıt1t~:nıstir. Bu seyahatinde 
~ ı:ıe sistemini yakından 

ııı, ISR~lcınını bulmus ve hay
"'tl "'fll\U~ur. Rusya harbe 
~~';?da yapıJan hesaplarda 
llt Ye sisteminin derhal in. 
ı::ınası ihtimali üzerinde 

6 b klı olarak durmuştu 
ll s· . 

Alman al~yhdarl:ğı 

Buenos Ayres
te Alman sefa

reti taş~andı 

Bir muzibin pat
lattığı kestane 

fişeği halkla po
lisi bii biı ine hattı 

lııtııa ıstem sulh zamanında 
l~l'or ll'ıla islemiyordu, Öyle Buenos Ayres, 20 (A.A.) - Dün 
~e ki, harp milnasebetile halk buradaki Alman sefareti bi
trıı~ 8Skerı gayeye göre dil· nasına ta§laı.· atmışlardır. 
lıır dce nakliye i§leri beklen. Bir muzip tarafından patlatılan 
'l~ırıı erccedc ıslah edilmiş, kestane !işeği orada bulunan seyir 

•ıııetı ~ıştır. zaten Rus mu- ellerle sefarethaneyi muhafazaya 

· fŞOAL 
kuvvetlerine 

karşı 

Fransız~ar 
baş ka:dırdı 

Sivil:erle A:man 
askerleri arasında 
ateş düellos:.ı. oldu 
Londra, 20 CA.A.) - Corunna 

İspanyol radyosu, P4riste siviller
le Alman askerleri arasında ciddi 
b~diseler çıktığını bildiriyor. Bu 
radyo spikerinin dediğine ıöre, 

Fransız komilnisUerinden milrek· 
kep bir kütle bir manga Alman 
askerine ateş açmış ve silahla mu· 
kabele görmüştür. Fransızlardan 
beş kisi ölmüş, bir kaç Alman as
keri yaralanmıştır. 

Biraz sonra 1 7 kiGi tevki! edil· 
miştir. Bu haber teeyyüt ettiği tak 
dirde Fransadaki Alman i~aı ku\· 
vetlerile halk arasında vuku bu 
lan hıidiselerin en vahimini teşki: 
etmiş bulunacaktır. 

iz mir 
Fuarı 

kapandı 
Fcurz görmek için 
hariçten 180607 

klşi geldi 
İzmir, ZO (Bwıusi Muhabiri· 

mizden telefonla) - İzmir en· 
ternasyonal fuarı ~ce yar1S1 
kapandı. İsmir belediyesinin 
bugün Fuar ıazinosunda Eks· 
poıanlar'a verdiği veda ıiyafe. 
t.111ı!h ieiedıye ntmt 11e1ttet u. 
Faann gelecek 711 claha mil· 
kemmel bir hale getirilmesine 
çahşllacatını, fuann bu sene 
büyük bir alaka ıöntütünü, 
Fuarı ziyaret için hariçten 
180,687 kişinin hınire geldiff. 
ni, btt suretle ziyaretçnerin ıe· 
çen yıla niıııbetle yüz bin fula 
olduğunu söylemiştir. Ekspo
zaıılar namını. Muhip, Belediye 
Reisine cevap vermiştir. 

QFlNLAND 
HELSİNl<İ 

•&·· •;-· ..... ;, .. ı.ı.~ .~ı:aıuıı ıuı.zırhy.;w çevırme hareketi notıcesinde dôrt Sovyeı ora usunun munasara 
olunduğunu .. hildınyorlar. Haritamız bu muhasara,.ı, dört köse taranmı yerler bu ordulımn bulun· 
datu 1Qevku1 mnm oklar Alnlaa, içi ~ ktt1ıuzı oklu da Son-et taarruz:lannı göstermektedir. 

.. Kiyef dlişiince ... 

f .iRAN'DA 
Affı Umumi 
i~an edi di 

~ e buna canlı bir delll- memur süvari polisler arasında kar 
ı.~lltaı ga§alık tevlit etmiştir, 

1 8ahı gazeteci, cephe arka· Salahiyettar makamlar Alman 
~ ha alarda yUz kilometre sefaretinde bir yangın bombası ile 

t etrıı reket eden trenlerde ı;c. kabili iştial bir mayii ihtiva eden 

Cenup cephesinde dört Rus ordusu ihata 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ve iınha edilecek vaziyete düştü mü? 

Güzide genç ş1ir j 
.\ıll\1Stır. Bu hat devamlı SU· bir §İşe bulmuşlardır. Biraz sonra 

ııı.tıı~ 8~ hava bômbardımanı- bazı tevkifat yapılml§tır. 
Behçet Kemal Yazan: ihsan BORAN 1 

ÇA GL~R'ın (Askeri muharririn yazısı 3 üncü sayfada) ~ boll\b Ulunuyordu. Umumf. Diğer taraftan Führerin eski ya. 
ı.~lllaıc ar~ımanın tesirlerinden veri ve sabık San Fransisko Al· 
~ et l~ın trenlerin yavaş man başkonsolosu olan Fritz Vci-
~. trı,7;' l fikri ileri snrUidü. demenn, ahiren baş konsolosluk 
t-.ıde lcrede de tatbik edil- vazifesine tayin edildlıı bildirilen 

"Candan bir \ 
1 

Tıp Aleminde tenkid,, flltrı Itusyada, aksine olarak Tien Tsin'e gitmek üzere Japon 
toruı-~abul edilmiş ve fay. Marubamura vapurile Buenos Ay. 
t "•Uşlü rcsten Kobaya hareket etmiştir. 

~\ re111 r. Cephe civarın-
~ et'r dalma azam! ııüratle 

~lre11 ll'ıektedlr. Kendi bulun. 
~ •tıe' Yüz kilometreden faz. 

llkr &!derken hava hllcum· 

(Y ............ .., ........ ) Odesada miihim 6irkeşi/ 

vaziyet Grip mikrobu 
dDzeldi tecrit edildi r lıtıış, fakat zarar görme 

' ltu, lıııe ~keri hazırhtı 
~'ierrsoı·un Rusyaya dair ver. 
~l~ı:aıumat ta pek merak. 

b Vazifemiz iki taraf 
0ıdtıt ıtaraOığı muhafaza et
lı 1 u için bunları sırf A· 

lı di;~tceinln intıbaı ve dli-
111ıı ~ tekrar ediyorum. 

· lngcrsol neler söylil. 

~ lltııC<! 
lıtr h Rusya, yirmi senedir 

ve arp ihtimaline hazırlan. 
ıı1t a. kerliği ilerletmeyi 

t_ lJ!ayc halinde bulundur
tı urı uını surette bir ordu. 
~ttı arını sivil halkla mu. 

ta da~tnız zaman siviller a
ı.._ "lırııt ı:ok zeki ve uyanık 
"Utıı.ın rıuı. Rusyadaki man. 

tırıa •ksidir. Rusya en seç. 
tını d 

dığ nıma orduya dol· 
ti!' lı.ıtcr meslekleri ikinr· 

, rı:ılığu muştur. Rus ordusun. 
~illet ın ~Anevi kuvvetin, 

r lsı~ı ~Zrnıntn ve ölüme kar. 
11 ıJa. ~ ın bir eşine başka 
tırıı t Olay kolav tesadüf e-

1ar1 ~1nnetrnıyorum. İnsan 
Clcı C.:oJt e beraber askeri sa· 
ııı 11 l'henımiyel verllmış, 

t ~l.ar;;Qık gördüğümüz ~ibl 
~1 malzeme hazırlan. 

'r11 11 ar ecı, 1 asında mukayese 

ltova~n Vesikalara bakılır-
lılta.ve 8 bulunan Almanlar, 

r !' cı met kabiliyeti hakkın· 
)'alt:ı~ ru mal\ımat vermlş

l3l'rlln buna rağmen 

Mahsulün artması • • 
ıçın 

Ziraatçiler işbirliği 
yapacaklar 

Ziraat makine:eri tevziatı arttırılacak, 
köylülere radyo ve muallimler vasıta· 

sile ötütler veril:cck 

---~-

Leningrat'ta 
muvaffakıyetli 

taarruzlar 
yapıldı 
, 

45 Alman tayyaresi 
C:üşü~U.dü 

Moskova, 20 (A.A.) - Sovyet is. 
tlhbarat dairesinin dün gece neşredl· 
len tebliği: 
Kıtalanmız biltün cephe lboyunca 

tran Şehlnşahı Şahpur l\Iuhammed 

Le C&p, 20 CA.A.) - Cenubi Afri· Londra. 20 (A.A.) - Tahran 
k& tıbbl ke~iyat 'bürosu mUdUrU Dok radyosunun verdiği bir habere gö
tor Cluver bugün yaptığı bir tebliğde re yeni şah, Fürugi Hanı Başvekil 

olarak alıkoymaktndır. Yeni ka. 
tıp t&riAtnde ilk de!a olarak Enfioeıı. bine teşekkül etmektedir. Şah u. 
za (Grip hastalığı) mikrobunun tec· mumi a! ilfin ettiği için bazı siyast 
rit edilmiş olduğwıu bilcilnnlıflir. mahkCtmlar cuma gUnil serbest bı

Bu netice Cap ~ri tıbbi arqlır· r~kılmktş~!r. Tnhtba 
1
aitd elmasları 

. gorme uzcre mc us ar an mürek 
malar enstltüsQ tarafıo4an elde cdll- kep bir heyet teşkil edilmiştir. 
mi9tir. Eski şahın bu elmasların bazıla. 

Ara.ştırmalar 2•18 senesinde 'b\ltün rını harice göndermi§ olmasından 
. . korkulmaktadır. 

dünyaya taıınbatını salmış ~lan bu El tJ"-t t · d ğ b" ı - gazc esı yaz ı ı ır ma. 
hastalığın tekrar etmemesi _mııksadi· kalede diyor ki: ııAdli ıslahat ya. 
le mılll müdafaa nezatttinin hususi pılmalıdır. Eski halin devamına 
taleblle yapılmıştır. müsaade edllmcmclidir, 

Ankara, 20 (Telefonla) ~ Tica
ret Vekilimizin reisliğinde son bir 
toplantı yapan iaşe istişare heyeti 
birçok kararlara varmış ve bu ka· 
rarlar mütalfiaları alınmak ve icap 
ettiği takdirde kanun projeleri ha· 
zırlanmak üzere alAkalı vekAletıe 

d O şmanla ~arpış mağa d evıı m etmiş· !!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!l!!!!!lll!'!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!ll-!l!!!m!!!11!19!!!!11l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

re gönderilmiştir. Heyetin bu ka- , 
rarları arasında bUti.in memleket 
:ı:iraatçilerinin el ve iş birliği yap. 
maları esası da vardır. BUtün mah 
su! imece usuHi Ue kaldırılacak, 
sürüm ve ekinde de bu usule mil· 
racaat edilecektir. 

Ticaret Veklll Mümtu Ökmen 

Devamı Sa: 3 SU: ~ de) = 

r 
B:r Bükr~ş haberi 

Rum3n kıt'aları 
l~irıma girdi 

Roma, 20 (A.A..) - Corrie
re Della Sera gazeteshıin BÜk· 
reşten bildirclitine göre, Ru
nıen kıtaları Kırıma girmişler 

ve Slmferopol • Melitapol de· 
miry-olu üzerinde mühim bir 
nerkez olan Dankoya yerleş. 

nlşlerdir. 

Mahsulün matlup miktarda art
ması için ziraat makineleri tevzi. 
atı fazlalastırılacak \'e köy!Unün 
mahsulünü uzak yerlere götürmi
:re meydan kalmadan satabilmesi 
için Toprak Mahsulleri Ofisi teş
kilfitı geni~letilecek ve mahsul im
kan nlsbetlnde tarlalardan müba. 
yaa edilecektir. Ayni zamanda 
mahsulil toplama ve el koyma i
§"İnde köylülerimiz. muallimler ve 
radyo gıbı mi.ınasip vasıtalarla ir· 

~at edilecek ve toplama işlerinin 
tanzim ve tesrii için icabında lş 
mükellefiyeti ihdas edileceği gibi 
eski mabet, medrese, hangar ve 
devlete ait boş binalardan da de- , 
po olarak istüade edilecektir. ' ~----------.1 

Tahrire tibi nakil 
vasıtalarını satanlar 

!Köylerde ihtiyar mgclislerine, kasabalarda 
! Milli Müdafaa mükellefiyeti 
I komisyonlarına bildirecekler 

Ankara: 20 (Telefonla) - Mllll Müdafaa Veklllnln kanun muclblnt'e 
tahrire tAbi nakil vasıtalannı bqkalanna satanlar , ·eya herhangi bir se
beple elden çıkaranlar on gün lçlncle kö~1erde lhtlyar mecllslerlue, kasa· 
balarda milli müdafaa mükellefiyeti komlsyonlanna blldlrmelert lllzwna 
hlilnUnetçe kararlaştınlmıştır. Bu mecburiyete riayet etml)eDler ceza. 
ya çarptınJacaklardıJ". 

! Mareşal 
Budieni 

azledildi 
Cenup orduları 

Başkumandanhğına 

Mareşal 
Timoçenko 

getirildi 

l\lareşal Budlenl 

Budapc.şte, 20 (A.A.) - Ofi Buda. 
pqtenln gayrt resmi mahfillerine gö· 
re Mareşal Budıe '"l nycpcr hattının 
kcsılmesi üzerine • ıesinden azledıl. 

mlştir. ırareşal Budıeninın hıı.lcfı ta· 
yin edihnceye kadar cenup orduları 
grubu kumandanlığına MareŞ&l Tı· 

moçenko gctırilmlştiT. 

Almanlara göre 
Kigef'te · 

muhasara 
çemberi 
daralıyor 

Sovyetlerin yarma 
teşebbüsü 

akim kaldı 
Berlin, 20 (A.A.) - Havas: 
19 eylül gecesi Kiyefin şarkında 

kuptılan Rus kıtaatı müteaddıt 

defalar yarma hareketlerine tçşel> 
büs etmişlerdir. Lflkin Alman kı 
taatının teyakkuzu bu teşçbbüsle
ri aklın bırakmıştır. Ayni bölgedf 
yapılan dlCer teşebbüslerde Al 
man kıtaları sUratli bir ilerleyişlc 
9 Sovyet tayyaresi ve mükim tnik 
tarda malzeme ele geçirmişlerdir. 

Berlin, 20 CA.A.) - D.N.B. as
keri kaynaklardan buglinku tebliğ 

<Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) 

,. -
Dün gece yarısında 
saatları 60 dakika 
g~ri almak lazımdı. 

Eger saatlarınızı 
geri almadınızsa 
unutmayın. 

Sonra işleriniz 
allak bullak olur 
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Y eı ına hazıı·lık : 8 ! l_S_o_ru_yo_rla_r_: 
dimizden 

zaklaşıyoruz 
I' " l 

Yeşil limon 
Bir okuyucumuz: 
«· • • Son gllnlerde , ehrlmlzdo 

renk. şekil, biraz dıı. koku itibari· 
le aslına benzlyen, fakat iblr dıım. 
la lılle su vermlycn llmonlar türe
di. Bunlar, ham olmıılarına rat· 
men olgun limon fiyatına ııatıl

maktn, nçıkrası halk gör; göre 
göre aldatılmaktadır • ..> 

o u fi atları 
Mürakabe komisyonu fiyatları bir 

Teneke 
tevziatı 

Dünün mi 11 i mirasına ait ıyı şeyleri il 

kötülerden ayırıp çocuklarımıza tanıt
manın ve sevdirmenin çoktan 

mikdar indirmeyi düşünüyor Yarından itibaren 
baş it yor Diyor \"O SOJ'lllOr: 

_ Bu limonlar nercdc.n gdlrsc Odun flyaU&nnı tesblt etmek tlzt>· 

zamanı gelmiştir. ,eısın her halde belediye ht&lln· re muhtelif mıntakalarda tetkikler 
den geçmekte, hl~ şüphesiz kl, a. )'apmakta bulunan MUrakabe me· 

İslanbule. odun gönderen en mu. 
hlm merkezlerdeki fiyatları tesb!t 
eden kontrolörler bu hafta içinde tet· 
klklcrlne devam edecekler ve netice· 
yi bir raporla, komisyona bild recek 
lerdir. 

Son günlerde şehrimize gelen 
bin sandık teneke levhanın tevzii· 
ne yarından itibaren başlanacak. 
tır. Tevziat zeytin yağcılarla kon. 
servecilerln ihtiyaçları söz önün. 
de tutularak yapılacaktır. 

)azan: Ahmet Emin YALJJIAN 
!Akalı memurbr da bunları gör-

1 
murlarmın odun fıyaUarı hakkında 

mekte olmalanna. göro, bu il· hazırladıkları rapor bugünlerde Fi· 
mon tnklltlcrlnln şehre sokulma· ı yat Mürakabe komisyonunca. tetkik 

[l'annn ba:ımlık diye başladığım bu scrl esash bir etüd mahsulu ıle· 

(;ildir. Belki mUnnknı:n mevzuu olur \e bir katre faydası dokunur diye 
ortıı.~a atılan gell !güzel fikirlerden lbarettJr. Yaruıa hazırlık diye ha. 
tırn gcleollccck ıııc eleler o kadar çoktur ki bt'pslnc birer birer ı~ret 
etnıel' laum ~el e bahsin sonu gel nez. Halbuki gllnlUk bir gazetedeki 
mahdut ı!>Utunlann uzun ııerl yazılarına tahammUJü yoktur. Bunun Jçln 
ı.crl~ ı bu yazı ile keseceğim. l"urına alt olarak zihnimi i~gal eden diğer 
nıe leleri \akit \akit bu ütunda veya başmakale ı;ütununda münak 

ınıısı ve bu euretle halkın alda.· edilecektir. 
tıtmnktan korunması imldinı ) 01, Mal Om olduğu il zere Fiyat MUra· 
mudur acabaf.. kabe komisyonu odun tıyaUe.rını tes. 

.1 bit ederken Belediye tara.tından İğ· 
~~~~~~~~~~~~~.,,~ neadaya gönderilen mütehassısın ver 

lstanbuf da 676 ticari ~~ı :-S~~~et1:n~~ı itıbara aıarak, fi-

müessese varmış 
oçendtğimıze göre Belediye tara· 

fından gönderilen memurla Fiyat MU 
rakabe komisyonu tarafından gön-0 da S I derilen memurların tesbit etUklerl 

Geçen seneki flyatlııra nazaran, 
160 kuruş kadar artan odun f yatla· 
nnın, önUmUzdcki komisyon içtima. 
ında 100 kuruş kadar dlişcceğı tah· 
min olunmaktadır. 

Bugün İstanbul piyasasında geçen 
seneden kalma odunlar blle he:ıUz sa· 
tılmamışttr. 

Tenekelerin içinde kalın teneke 
bulunmadığından İktısat Vek6letl 
litre olarak kullanılmakta olan 
ölçUlilk tenekelerin tedariki için 
hariçten teneke getirtmeğe karar 
vermiştir. 

Bu tenekeler getirlllnceye kadar 
burada ölçü olarak kullanılan te. 
nekeler çift katlı ince tenekeden 
yapılacaktır. 

-;a~ ıı de\ om edeceğim.) 

Yarına hamlık hakkındaltl b r ee· 
rıde mutlaka yeri olması ltı.zım gc· 
len bir bah 'ardır ki o da ınkıltıp 
devirlerine mahSus şartlardan noı·· 

mal şartlara intikal meselcsidl.r. 
a.r m11lcl;n hayatında. kök tutan 

ve yeni şartlara serbest bir surette 
uymak ımkatılarını daraltan bir la. 
k m taassuplar, cehaletler, lbtı.tıl ve 
hatalı gidişler olabilir ki bunları gU· 
nim bırınde topyckQn sillp süpUrrnelt 
'c ) en bir devir açmak 11zını ge· 
lır. 

Bu maksatla hazırla.nan inkıltı.p 

hareketler aklın hAklmlyeUnl temin 
eden bir vasıla olmakla beraber her 
eyi ince elcmeğe ve yaşla kuruyu, 

zararla faydayı sıkı sıkı ayırmağa 

vaktı ve ırnktını yoktur. Ortalık du
rulunca bir tasfiye hareketi yapmak 
üzere cskıden kalma ne varsa yıkar, 
s~er ve bir takım yenilıklerin te· 
mel tutma ına zemin hazırlar. 

Boyle bır ınkıltı.p devrinde mazi ile 
ı.ıuval<kat surette bir fasıla hasıl o. 
!ur. lnkılAp geçiren nı.ııet kendi l<en 
dınden uzaklaşır. Yeniliğe alt örnek· 
lerı harici membalardan aldığı için 
kendı milli hUvlyetınin zararına ola· 
rak bir müddet taklltçilik yoluna gi
der ve kendine ait ıyı şeyler! de kö
tü bir mazinin mirası arasına. katar. 

Bizde de çok tabii olarak böyle bir 
gıd., tak p edilmiştir. İçinde hane. 
dan ve taassup gtbı şeyler bulunan 
butlın bir devir \0 ma.nlı) adı altın· 
da kötülenmiş ve çocuklanmı.za, yıı· 

·ın mazinin, bu d vre ait f;\bl. gl:kU
nen bUtUn mirasına :fena bır gozle 
bakm:ık meyli ver lmlştir. 

Halbuki böyle bir meyil, bizi ya
kın maziden başlayarak uzak mazi. 
ye dof;'TU scvkeden sayısız yolların 
bağlarımız kesilmesi ,.e tamam!I..: 
koksUz kalmamız demektir. 

İnkılap devri bu mahzuru önle· 
mek için uzak mazide kökler ara
mı~tır, fakat bunlar bugUnkU haya... 
tın çerçevesine uzak olduğu için an· 
cak llml bir rnUnııka.şa. mevzuu ve 
btı· his meselesi oltU'ak tesirler gös· 
termlş, milli varlığa alt devamlılık 
duygularını tamire ktıfi gelmemiştir. 

Yarına aıt hazırlığımwn mühim 
bır kısmı, normale doğru mUsbet bir 
!nUkal devri haZil'lamak, mazinin 

bir şey yapmış olmayız. 
Böyle b!trl bir gidişe devam et· 

mck, eskiden çırkin bulduğumuz ta
assubun yerine yeni kıyafette bJr 
frenkltk taassubu geçirmekten başka 
bir şey değtldır. 

Mazinin mirasın& sah p ı;ıkmanın, 

Türk varlığını, Türk ruh ve .seciye
sinin mahSulU olan güzel şeyleri en. 
kaz altından kurtarmanın, onun iyi, 
faydalı ve güzel şeylerini geriliğe, 

çirkinliğe, riyaya, cehalete destek o 
lan fenalıklardan ayırmanın, çocuk· 
!arımızı bu asil köklere bağlamanın 
ve TUrk varlığını kendilerine tanı· 

tıp sevdirmenin ~cıktan zamanı gel· 
mlştlr. Bunu yapmazsak kökten mah 
rum, renksiz, tUrlU tUrlU yabancı 

örneklere uymağı marifet sa.yar bir 
nesil yeUştırmı, ve llelc aradan bir 
nesil daha geçtikten sonra tamamile 
köksllz kalını~ oluruz. 

Şunu unutma.malıyız :ki !bizim her 
şeye rağmen bekamızı temin eden 
amil, Anadolu köyllndc mahfuz kal. 
mış olan Türk an'anclcridlr. Bu kuv· 
vet: membaını dağıtmak için çok mi· 
rasyedlllk ettik, yarı bellenmiş bil
gilerle çok uğraştık, fakat ha.zlno o 
kadar bUyllk ki şehirlerdeki taklltçi 
yarı münevverlere ratrnen bugüne 
kadar biZl yaşattı. 

Yarına ait hazırlığın en mühim bir 
kısmı, işte bu kökleri aramak, bul
mak, meydana çıkarmak, sevmek, 
sevdirmek vo varlığımızı bunlara 
b~lamaktır. 

J Maarif Haber/eril 

Ticare 
Bir adres kitabı 

hazırlıyor 
Ticaret odası yeni bir adres ki· 

labı hazırlaınıya karar vermiştir. 
Bu adres kitabında bütün sanayi 
ve ticaret müesseselerinin isim ve 
adresleri sarih olarak yazıJacaktır. 
1941 sene inin ağustos ayına ka· 
ciat 676 şirket ve :Cerdi müessese 
teşekkül etmiştir. 

Bunların içinde üç adet !cvka· 
lAde sınıf addedilen ve sermayele
ri bir milyondan yu ·arı olan a. 
nonlm §irket vardır. 

Bundan baska bu mUddet zar
fında 60 !erdi myessese ve 13{) ı:ir 

ket faaliyetten çekilmiş ve tasfiye 
edilmiştir. Bu mUddd zarfında hiç 
kooperatif Jrurulmanu~ır. 58 i ni
san ayı içinde olmak ÜZE.'re 101 ko· 
opcrati!in kayıtları kapanmıştır. 

Yerli naftalinler 
r~ gbet görüyor 

Karapuk demir ve çelik fabrf. 
kalarında istihsal olunan yerli 
nnftalinler büyük bir rağbet gör
mektedir. Sümerbank bunların 
tonunu 180 liraya salmaktadır. 
Şlmdillk tıza.mı beş tondan !u.zla 
satış yapılmamaktadır. 

iz 

Akşam refikimiz, yırmi üç ya. 
şını doldurarak, yirmı dort )a ınn 

fıyat arasında çok mühim fark var -
dır. 

Kontrolörler kesim mıntakasırıda· 

ki maliyet masrafını, hayı1.•an Ucret· 
!erini, :hame.Jlycyl, motör !ıyatlarını, 
toptancı Jmrıru tesbit etmişler ve İs· 
tanbulda satılacak odunun buı;UnkU 
fiyattan yUz kuruş daha. aşağı satıl· 
dı.ğı takdirde oduncuların kA.r temin 
edebileceği netlc~ine varmışlardır. 

İstihsal merkczlerınden gönderllcn 

odunlar da nıUhim bir yek!ına baliğ 

olmaktadır. ---o--
Oğrendıg-.mıze göre komisyon ya· KİISat Vekı·ıı• 

kında !ovkalAde blr içtima yaparak 
odun flyatıannı yeniden tesblt ede- d 
cek ve halkın kı~lık fhtıyacı için, şehr. miz e 
bUtçeslndcn ayırmak mecburiyetinde 
kalacağı oldukça dolgun bir meblfığ, I İktısat Vekili Sırrı Day, diln 
makul bir fiyata. indirilerek oduı sabahki ekspresle Ankaradan şeh· 
üzerinde ihtlltı\r yapılmasına mey. rlmize gelmi~tir. VekU, İstanbul. 
dan bırakılmayacaktır. da kalacağı birkaç gün zarfında 

iljler üzerinde meşgul olacaktır. 

Petrol - benzin 
ihtikarı 

Fiyat murakabe bürosuna pct· 
rol ve benzin tevziatından dolayı 
bazı şlk6yctlcr yapılmıştır. Bu ~i

k~yetlere ı:orc bazı bilyuk benzin 
ve p<:>lrol kumpanyaları konulmuş 
olan fıyaUar Uzcrinden satış yap· 
mak istememek~irler. 

"Afyon'un bazı dertleri,, serlevhalzgazzmıza 
Af yon Belediye Reisi cevao veriyor 

9.9.941 tarihli gazetemizde Af. Sayın Belediye Reisi, nüfus İ§· 

AUlkadar makamlar, bu gibi ha 
reketlere tevessül edenler hakkın
da şiddetle tedbir ahnacal;ını bil· 
direrek derhal faaliyete geçmiş· 

lerdir. 

yonun bnzı dertleri serlevhası al· !erine dair söz söylemeğe sahihi 
tında bir yazı çıkmı~ı. yetı olmadığını illıve ettikten son· ikmal olunan modern 

ceza evleri Afyon belediyesini alAkadar e· 1 ra, başka birisinden duyduğuna 
den bu yazı hakkında, Afyon Bc- ı nazaran, nufus memurunun dn 
lediye Reisi B. Kemal Alikor dan gayrctlı hır adam olduğunu 50~ ıı. Ankara, 20 (Telefonla) - Ad· 
bir mektup aldık. Belediye Reisi ycrck mektubuna nıhayct vermek llyc Veklılc inden ö~rendlğtmc gö 
bu melduöunaa enaısinın A6o· le ve bıze, 'Kenaısıne bir yardım· re. m"mlcketin muhtelif mıntaka
na tayın edılcli bir ay değıl, alt; cı buldugundan dolayı tc-ıekkur la.rında yaptırılmakta olan modern 
ay olduğunu yazıyor \'e diyor ki: ctıncktcdır. cezn evlerinden, Aydın, Artvin, 

ıc- Kasaplardan almakta oldu Bitaraf bır mü~ahıt sıfatile ora. Bergama, Bartın, Kırşehir. Keskin 

Birinci ve ikinci sınıfların Ik· basmıştır. Refiklmizi tebrik eder, 
mal imtihanlarılc son sınıf eleme ne~riyat hayatındakı muvafCakı 
ve sözlü imtihanları neticeleri dün yetli yıllnrının çogalmasını dile 
maarif müdürlUğUne bildirilmiş. ı iz. 

ğumuz para. kesme ucretı dcğıl, da bulunan arkadaşımız, halkın Kızılcahamam, Malatya, Nazilli, 
doğrudan doğruva mezbaha res- dılekl<:>rıne terciiman olmaktan Yalova vc> Sinoba aıt olıınlarile 
midır. Bar. aklar mezbahada ka başka bır ~Y yapmadığına ve Be· Ankara mahküm çocuklar ıslah e. 
hr, sakatları da ayrı dukkfında kdıyc R<:'İ' ınin de bunu husnü ni· vi bınalaı ı tıımamlanmıştır. Bolu, 

tir, 

* Orta okul ve liselerde kayıt
lara devam edilmektedir. Bu sene 
geçen seneye nazaran müracaat ve 
kabul edilen talebe miktarları da· 
ha :fazladır. 

* Yenikapı orta okulu müracaat 
!arın çokluğu dolayıslle kadroları 
dolmu~ olduğundan kayıtlara nlha. 
yet verml§tir. 

atılır. Ekmeğin hiç hır zaman yctk kabul ederek bize teşekkür EIAzıg, Konya, Balıkesir, Denizli, 
-<>- İ tanbul ekmeğine benzcmcy4şi edişi, bizi cfkfırı umumiyenln ter· Manisa, Gümuşhane, Van, Agrı, 

Gümrük kuhafaza değirmenlerimizln fena, buğday cumanı olmamız dolayıslle cid. Dalaman, Muş, Sıvas ceza evleri· 

B'..\şmu··dürlü"g("I larımızın ise sarı sert b~gday ohı dc>n scvındirdi. nin ınsaatı da pek yakında tamam. 
:t şundandır. Ha an Bıdık ın çıkart !\1una«aı::ayı, buyuk bir açık 1 ıanacaktır. 

Ankara, 20 (Tclc!oıılıı) - İstanbul tığı ekmeğin daha beyaz ol11şu, kalblilıklc yapmaktan çekinme· 
Gümrük Muhaı za B mUdUrlüğUne 1 randımanının az oluşundandı. Ha yen kıJ metli idare adamlarımız 
GümrUk "e İnhisarlar Vek!lcti blrlncı 1 san Bıdık da bugün, diğer fırınla· daın Afyon Belediye Reisi B. Ke. 
sınıf mUfcttlşlerlnden Z kl tayin edil. rın çıkardıgı tipte, ekmek çıkar· mal Aşkar'a burada alenen te~ek 
mış, onun yerme de lstanbul İthalat maktadır • ., kur etmeyi bir borç biliriz. 
GUmrUğtl müdUrU Suphi ter! an tayın 

' Ankarada kızıl ' 

mlraı;ını hor görmek ve hariçten ============== edilmiştir. 

lngiliz ticaret mümessili 
lzmirden döndü 

Çimenl'o fiyatları 
tesbit edildi 

hastalığı 
gelen şeylere muUalm dyb, cycnb 
ve cilerl> damgalarını vurmak itıye.
dından kurtulmaktır. 

(OSmanlı) kelımesı dUn mevcut 
b.r hanedanı ifade eden bır kelime· 
dır. Binlerce cnedenberl devam eden 
TUrk varlığının aııırlan dolduran bl: 
kısmının (0 manlı) damgası altında 

tanınması b!r nevi hancdnn propa. 
sanda.sının net~esldlr. Biz bu de· 
\'8llllı TUrk varlığını h!lA (Osmanlı) 
clıyp a;')'rl tutar ,.e hor görürsek bu 
propagandaya kapılmaktan baŞkd 

l,;t:;hennem oıun 

İkinci Sulttın l'llııluuut de\ rinde, 
ı:·e.ulı;-crllerln kaldırıldıgı ·rn ~i:t.am 

a!ıkerl t~klUıtı kuruldıığu ııırada, 

bir ııskert mektep nçılmıı.sı müna ip 
görülür vo bu işin müznkereslne oza
m:ın1ar millkl)e nazın bulunan Per
tev Paşanın retsllğt ltındıı. toplanan 
:t.amanın ulema \ c rlcallnıfen mU
rrkkcp bir heyet memur edilir. Mü· 

.ı:akt're esnasında mutan sıp ule· 
madan bazıları mektebin tcııl· 

ı.lne IUraz eder, bir kı!>lm ı;o

tu rical de bunlara Utıtınk eder. 
l'\IUuıkerc münakn'n şeldlni a-

lır 'c bu mliruıka.,a, mllznkere oda· 
sının lıarklnıle bulunan klm elcro 
de bula,ır, herkes fafıı. karışır, ô
ı.un kı"ruıı ~iddetU bir ağız dıılıı.~ı 

baılar. Bu hengfun<ı nraeında daire· 
nlo öoıindc bulunan bir mckep do 
tığlıklı bir ıınırtı basar. Tam o ~ 

nada, i~dekJ hel et arasında bul~ 
nan 'e 1!:11 dı,lı mlinaka,a \e giltill
hlden sıkılan zamanının zariflerin· 
drn me~hur Kcthlida. Haba, muz.a
kere odasından fırlar 'e: 

- <Jehennt'm olup gidin şura.dan 
i!:crde dırlaynn ile dışardn zırlıyanı 
ol un fıırkedcllnı. 

1tnbile toplanıuıJarı ha.şlaı- "e k•. , ... ,. 

TAKViM 
21 EYLtlL 941 

Pauar 

Köprünün açılma 
saati değişti Bir mfiddcttenberi izmlrde bu. 1 Ankara, 20 (A.A.) - İktısat Ve· 

lıınan İngiliz ticaret korporasyo 'ı klı.lctlnden tcbl ğ edilmtştır: 

Mektepler 15 gün 
geç açılacak 

Önümüzdeki ay basından itlba-
AY: 9 - GÜN: 264 - Hızır: 139 ren Galata ve Gazi köprülerinin 

AnkarB, 20 (Telefonla) - Ş!'.'h· 

rlm zde tesndUf edılen kızıl vak. 
aları dolayısile mekteplerin tedri- , 
ıata başlama tarihlerinden itlba· 
ren on beş g1ln sonra açılmasına 
karar verilmiştir. 

RUl\Iİ: 1357 - EYLÜL: 8 sabahları açılma ve kapanma sa 
HİCRİ: 1360 - ŞABAN: 29 1 atlcri 15 er dakıka ileriye alına-

ı U m Umesslli şehrimize donmüş • 
Koordınasyon heyet nin ıos sayılı 

tür. kararllc çimento flyatle.rı ktığıt tor
balar içinde veya çuvalları bllAharc 
iade cdılmek şartile pamuk \'eya. JÜt 
ç(ıvallar içinde olmak ilzere, pcırtlant 
çimentosu için 20,70 ve çabuk sertle· 
şen portlant çimentosu 'tçln «Süper si· 
rnan> 23,70 lira olarak tesbit edilmiş· 
Ur. Bu :fiyatlar 22 9 941 tarihinden 
itibaren mer'tdlr. 

\' AK!T ZE\' ALt EZA...'tl caktır. 

--- -0-

GÜNEŞ: 5,46 11,36 TERFİLER 

ÖGLE: 12,07 5,57 Ankara, 20 (Telefonla) istan. 

Öğrendiğimize gore mümessil, 
fzmirde, alôkadar tUecarlarlıı, İn 
giliereyc scvkedilccek ilzUm, in 
cir vesaire hakkında SÖrtl§mcler 
yapmı§tır. 

İKİNDİ: 1~.84 9,24 
AKŞAM: 18,00 12,00 
YATSI: 19,43 1,31 
İMSAK: 4,06 !J,56 

bul maliye mufettişlerinden Ragıp, 
Afif, Bahri, Rıza, Niyazi, Arif şa. 
rık ve İzmir defterdarı Mumtaz 
birer derece terfı etmişlerdir. 

İngilizler bu sene bilhassa Ege 
mıntakasından tok mıktarda mal 

mubayaa edeceklerdir. 

Tek tesellisi Odrcyden gelen .rrı.ektup. 

lardı. Ne güzel mektuplar alıyordu! Hele 
bir tanesinde Udalgor denilen memleket
ten ne tatlı tatlı bahsediyordu. Öyle bir 
memleket ki, çiçekler gece yarısı açıp 

sabahleyin soluyormuş. Odrey'in mektup 
ları güzeldi, fakat garipti. Bazı coşkun 
ve neşeli, hazan gönlü kırık ve mahzun 
gibi görUnüyordu. Hayatına yeni blr in· 
san girdiğinden hiç bahsetmiyor, hem de 
böyle birisi olduğunu hissettiriyordu. 

Sonra düşmanları olduğunu da söylü· 
yordu. Kocasından pek az bahsediyordu. 
Mutlaka birisine Aşıktı. İskambil falında 
da öyle şeyler çıkmamı;, mı idi? Etrafında 
dedikodular ve kötu lfı!1ar olacağını fal 
söylemişti. 

Faldaki k~~ıtlar arasında kırmızı renk· 
te bir papaz sevgilisi, kara renkteki pa. 
paz diı§man, kara renkli kız da dedikodu. 
cu bir kadın olarak görürunU~tu. Madam 
Turpln iskambil falında hiç yanılmadığı, 
na kalldi. 

Günler geçiyor. İşsiz ve gayesiz yaşıyan 
kadıncağız çok sıkılıyordu. Akşam yemek· 
lcrınden sonra arasıra sinemaya gidiyor 
du. Kiminle nereye gideyim? 

Diyerek de uzun günler evde kapanı· 
yordu. Neşesizdi. Fakat rahatsız olmadığı 
ve iştlbası ve uykusu yerinde olduğu için 
boyuna şlşmanlıyordu. Gitgide hayat hak· 
kında bedbin olmağa başlıyordu. 

Her hafta Odrcy'dcn mektup bekliyor· 

EDEB.l R-0.MANı 

\' a:ıan: Francis de Croiuet 

du. Fakat epey zamandanbcrl mektup gel· 
miyordu. 

- Acaba beni unuttu mu? diyerekten 
üzulUyordu. 

Malnka .. ne uzaktı. Seyahat acentesinin 
önünden geçerken sahibine karııı his.setti· 
ği husumete rağmen durup ilanlara bakı· 
yordu. 

- Londra - Rnhayan& - Tayyare ile 
sekiz günde seyahat -

Diye yazılnr okuyordu. Şu medeniyet 
denilen şey ne yamandı. Mesafeyi orta· 
dan kaldırıyordu. Malaka gibi uzak bir 
yere sekiz günde gidilebiliyordu. 

Bir gün Madam Turpin evde oturmuş 
yine fena halde sıkılıyordu. Hizmetçisi: 

- Yine bugün hiç madam yemek yemi· 
yor. Halbuki yemeklerim fena olmamış, 
lezzetli olmus diye :,ıikAyet ediyordu. 

Madam Turpin pencereden bakıyordu. 
Ha\a soğuktu, kar yağıyordu. Sokaktan 
seçenler ııemsiyelerini açmışlar, omuzla· 

'.l'EFRIKA No. W 

Çeviren: Rezusn A. E. YALMAN 
rını • kaldırmışlar, il~yerek yürüyorlar· 
dı. Rüzgur bütün şlddetile esiyordu. Ma· 
dam Turpin dü~ndU: 

- Bütan gün ne yapacağım? Nasıl va· 
kit geçireceğim? 

Tam o sırada sokak kapısı çalındı. Hiz. 
metçiye seslendi: 

- Kızım kapı çalınıyor, Evvclıi su el· 
mayı ver de öyle aç. Herhalde mühim bir 
şey olmıyacak. Baytarın karısı gelmiştir 

mutlaka.. yemek vakti gelen misafir an· 
cak odur. 

Hizmetçi kapıya gitti. Biraz sonra elin· 
de bir kliğıtıa geldi: 

- Bir telgraf ve bir havale gelmis, 
madam. 

Madam Turpln elindeki elmayı yarı 

soyulmus olarak bıraktı ve hayretle dil· 
şUndü: Kendisine telgraf ve para havale· 
sini kim gönderebilirdi? 

Telgrafı okudukça hayretten gözleri 
açıldı. Telgrafta sunlar yazılı idi: 

•Scvglli Madam Turpin, çok mesudum, 

Bu karara göre ilkmckt!'.'plcr 
aJtı, orlamektcplerle liseler de on 
blrlnclt~rınde tedrisata ba~laya· 
caklardır. 

'--------" 
takat size ihtiyacım var. Hemen pazarte. 
51 Brindizıdcn kalkan tayyareye binerek 
Rahayang'a geliniz. Altı gün sonra bura· 
ya varırsınız. Bana buyuk hizmette bu 
lurunu~ olacaksınız. Beraber oturacağız. 
Leffen yol parasını gönderiyorum. Eğer 
kabul ederseniz çok minnettar olacağım 
ve sevineceğim. Çin sokağında 124 numa. 
raya telgrafla cevap veriniz. 

Od rey 
'Madam Turpin telgrafı tekrar tekrar 

yüksek sesle okudu. Kendi sesini duymak 
ve bu mucizeye inanmak istiyordu. Tel· 
sraf ile gelen para havalesine baktı. 
o:Otuz bin frank. diye yazılı idi. 

- Riiya mı görUyorum acaba? Me!Ani 
buraya gel. 

Diyerek füzmetçl kızı çağırdı. Kı:ı: da: 
- Gcliyorun;, madam. Kahveyi hemen 

cctirlyorutn. 
Diye cevap verince: 
- Kahvenin sırası mı? Mclani, çabuk 

gel. 
Melani söylenerek geldi: 
- Amma da aceleci olmus bugün ... İ!:

te kahveyi getirdim. 
Sonra odaya gelip tc Madam Turplnin 

halini görUnee: 
- Aman madam. ne oldunuz. Bir tuhaf 

haliniz var. dedi. 
- Şu kahve tepsisini ornya bırak da 

gel. Şu telgrafla gelen havalede ne yazılı? 
Oku bakayım. ,(Arkaısı var) 

tD~N~ 
l~~ 

En isabetli 
hareket 

1 ta 

R nnıanynnın b r J;I 
bir kadın dlinyııyll 1 

bir ~ocuk getlrmlo:ı. Nornt:S~ 
nn bir tel• bn~la başa çıUD ııd 
böyle bir de\lrde dUn)D)'& ._, 
gelmek bedbahtlığına uğrD' 
s;ocuk, kendi hesabına ç<ılt ~ 
bir h-nr ant sonra ölntlı"· 

Ölmeseydi, gtırlükler ''ti•" !9 
ilk günlerden başlayıırıı1' ~~ 
onuna kadar slirlıp gtdcıce1' 
Farı.edin kJ anne kafatıırd: ı 

ne 11Ut 'eriyor, öteki knfll (JJ 
memeye asılmak 1 tcn>C afıD (il 
dakikalarda bnşl:ı.ynn bir «lı'· 
ha I)'} ihtllAfı:-• f 

-ıruı ~ 
Çocuk tahsil rnğına ı;- ~ 

lalardan biri zeki mJ zelil, o# 
mı nnla),şlı; öteki de ıııııdl~ 
mu odun, gabi mi gnbl! Ö;,,, 
!:Ocuğa sınıfını g-esirtse 1JJr ~ 
Iık, «!,'Bktırsa» b şka bir ~ 

Aııkerllk geldi çattı: J{ııf ,f 
tlhnlne tayyareci, öteki d~ 
deniz.altıcı olmağı koyınu · 
olun da bulCılların Ustllo dt 

dibini telif edin! ııP 

Diyelim ki meslek ıntJ.hB~ 
kafa uyuıtu 'e kafnlann 
ynsi hayata atıldı. Ba~la~ 
totıılo _ faşlsto - nas)'on:sl ~ 
ler, ötekine de demokrato • 
komcslal prensipler blik~ 
A.llli.h! .• 

l.'ahut kurmay oldu, bnrI' 
tiında mUhlm bir ,azJfe oldl
blrl yıldınm harbi tartıff,tlı~ 
cı:uz.un harp, abloka ve ) ıpr9 
hinde. DUşınan bu thtDAfıO 
meslnl bekler mi~ 

l 'ahut dn ticarete ısUUl1' el 
il. 

lanın biri makul nlış,·erl' 
meşru bir kAra kanaat d~ 

tı 
de, öteld spckülflsyon yııp1P 
lrouınnıak hevesinde. 

Biraz dU!JUnlinUz, aklıil'~ 
g~bl kiınblllr daha ne al> 

tezatlar gelecektir. ı;w' 

Bence bu aclp nınhlQI< 

retlle, yaşadığı kısa. ınudıtc: 
en isabetli hnrel"ttc buJuııll' ~ 

KÖS 

Sorunuz .:::f 
Söyliyell 

ıı;ııklşehlrde lstas)on c-ndd~ 
maradB l azıl öner soru~ 
içinde balık )etiştırmel< /. 
tutuldum. Kliçiiciik bir~ 
um yaptırdım. Renkli b' 

dun. ı nlmt, hlı;blrlnJ J r\t 
dım. Bunun sebebini bUıll 
nlz!. 
CEVAP - Akvarmn1uııf. 
su nebat ve çiçekleri d ~ 
zımdır. Bu suretle, 11ern v 
tabit bir muhit ve sığıll 
lanmış, hem de balıklsJ'I" 
fUslerı ile ıfraz ettıı.ıe:~ 
yen ve balıklara mazı»~1 
hamızı karbonun bu n 
çekler tarafından eınııll'I 
na mukabil havancıldst" 
\'erilmesi tcmın edılmlŞ 0 

dan balıklar çok ıst1fıd 
Hem çok yaşar, heın d 
la Urcrlor. 

c. Kınok lmzaır;lle şı~ıı 

h:ıkkında meı,tup gorıdC 
)ucumuza: 

Şık~yetını.z.ıı, al~kalı m 
dlkko.tı çekilmek uı:cre 
ğınlZ sütunda neşri ıçı 

ve adresinizin bızcc 
bilinme ı lö.zamdır. LOtf 

rlnlz. 

lğtr dili ıltl 

soğanlı yahrl ,, 
Sığır dlllnl ctıcrlmJeo 

tıonrn b~r gece, beşto hlr d cif 
de ı;lrkc Jı;atılmış ı;u ıı;-ID 
nıı. Sabuhle)1n bir s.ınt 
da bıroktılı;tan tıonrıı tıı 
Jııı-5laymız. Deri lnl ~ ur-UP 

{i 
nlz. ~ek ilde doğra) ını:ı.. ~ 
dıı arpacık soğanını birıı• ~ 
lı;Jncle penbelc,tırljl rıltDJ'I 
cerede kalan yoğu ııraı 

1rli katınız, üzerine bl ~en , 
ince knleta unu Uc bir ç:ı ~ 
tuz Jıardul atınız. IJııfifÇt' 
rak bir mc~ ane ) apuııı. '(1 t 
kepçe ıcak et r;uyu flfl cır' 
landırınız. Bu ı;ırndn dil t 
ile oğanları 'o arzu cttlcr' 
dlrdc kıUI miktarda ı.or. 
tarını hirku!: defne yııpf'll 1 
tar~ın, tuz na\ e cdercl• rıı 
atınız ,.c buna bir bel!! t:0 

_,, 

nız bir !.'llY barllnğı ,ynfl ıt 
hut iki lCmek ı.:a~ığı 1 l~,/ 
yarını ı.aat kadar orta 6 

kıou:. 
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i ':: P vaz·yefi wwww 

~iyef düşünce 
Yazan:--· 

tus... N 
~ 
P ba1

11 
• Sovyet ccııhesinin ce· 

~ Cand~n bir tenkid ~ 
Ulkü mecmuasının müdürü 
AhmetTecer'e açık mektup btr \' gtsinde, dunkil yazımızda 

lııı~rdı~ımtz nıuhinı hadiseler 

11 la buınnu~ or. Kiycf Alman 11={) er da\'a ,.e ımanın okur. yazar Yazan . _

1 
bUrlenerck değil, utanıı.rak _ iddia 

t' rafından i~gal edılmi tir. r . edluorum. 
ınsanları, ka!cmlcrınl \'e flklrlc 1 B h l K / " ınubını nokta udur: e çe eQl8 Memlekette siyaset, lktısat ve san· 

tnı Orduları Dinycpcr nch rınl ardında seferber edecffllcrı ~ır x., at bakımından heyecan ve hareket 

1
11
U terk d<'crk 'aıi') ele bayrağa sahıp olmak !!iterler Bu, b r Ç A G L A R dolu bir ay geçer; bUtün baflar dU· 
l'tlır. mecmuadır. Şu bu sUtunda, zaman za· şUncelerlne istikamet, bUtiln gönUI. 
!arın ıddıalarına öre, bir man. çarpığln \'C döneğin sc~ yükseı. sedccekttk; halk musikisi, halk oyu· l ıcr heyecanlanna hız aramaktadn·· 

~<lıı u Çernı o{ tan \e di· sın. zararr yok; hatta. b r ufunetten nu, halk şııri, halk Adeti, halk sezişi, ıar. UlkU:ıUn ilk çıkacak nUshası bu 
11 h lınan ordu u da Kremen· haber '·ermesi ltibanle faydası bile halk mahrumiyet, halk isteği, bizim çalkantının aktslerı Ye 'bu aranışı.ı 

t=i! SON 
biu gar teo lığı 

Sovyet 
paraşütçüleri 
imha edildi 

lif oskova "Bu ha· 
berltalyan radyo
sunun uçurduğu 
bir palavradır,, 

11 tekct bırli ı ya p:ırak ' r: B.r şartın k • cevııbı zamanırda goğsUmUzU şişirmeye ve nabzımız· cevaplarlle dolu olmalıdır değil mı'? 
}\ 'V cenahtan taarru~a ı:eç verecek 'c o 'arnkpareden daha çok da atmaya başlayacaktı. Hallda el· • •e gezer! ÜlkU, denizden a~Tı, ken· Sofya, 20 (A.A.) - Bulgar ajaniı 
Ydın '!00 kilometre "ar. okunacak bır bayrak • mecmua me\" ele verecek ve fen4 !llhalk olmanır. dl çukurunda, b r LQt gölü gibi, sa· t:ıildiriyor: 

diyor 

P tll' erek 4 Ru ordusunu cut olsun.. zevkine crecektık ..• «Aradığımız bu· l ıdn ve yosunludur: Polle müdürlUi{lnUn dUn neşrettiği 
1 

1 1
1.'t 'e ımhaya ba,.lamı . Vaktlle bırbırını hiç görmiyen, bır dur> dedik ve sevınd\k . . c:tslllm dUnyasında tehzlp ııanatı>, bir tt'bltğe göre 13/H EylQl ı;cc~st 

b U;Jar bu , aziyet h:ıkkın· bırıne hıçbir suretle ta\·sıye de ed.I. Bütün arananlar, bUtUn bocala. j cAfganlstanda romancılık>, c.Fral\8a bir yabancı tayyare .ş.mall Bulıan9· 
lt ef Veva menli henüz bir miyen ikı me\•levinin veya hcktaşlnln yanlar ve hattA biltUn sapıtanlar, bir akademisinde mUnakaşalar>, cBlr tanda Dobnıca bölgesı üz:crtnde utm~ş 

t \'erınedlkleri gibi Kiye. herhangi bir yerde karşılaştıkları zn- araya gelecektik; öz suyumuza, !Sz 1tnlyan şairinin ölllınU>, cOrtaza- \'e yere birçok pnraşUtçü ind.irm~ır. 
,., 11~ntı da blldirmemlşlerdlr. man derhal anlaştıklarına, derh:.h suyumuza. eğilecektik. Seri b.rakıp m:ın tarihine dair yazılmıı:ı bir klta. Halkın tsyakkuzu sayesıoo:: par~. 

Almanlara gore 
(Ba.'ı 1 lnclde) 

hakkında a:ıa;ıdaki mütemmim ma 
hlmatı almı§tır: 

Klycf, hem cenuptan, hem şi· 

maldcn hücumla alınmıştır. Ki
yefin zaptı il<', şimali Ukraynada 
biltun So,·yct mudafaası çözi.ılmüş. 

tür. I 
Bugün (131 in şarkında nihayet 

Jendirilmi~ olan büyiık muhasara 
hareketine hA!en Dlnyepcrln şar

kındaki diışman kıtalarının içinde 
bulunduğu çemberin daralması do 
layısile, büttin şimali Ukrayna Al· 
man kıtalarının eline geçmiştir. 

Bcrlin, 20 (A.A.) - Alman as
kerleri 15 eyi ldc Riga koyunwı 

ağzında Vormcs ve l\Iaan adalarını 
ıı:gal etmişlerdir. 

Rus yadan 
taze haber ç 11 Orduları Dlnycpcr şar· canciğer oldul'$:.rına şe:hlt olurduk ve atmosfere gırecektik. B zi artık süt· bın haşıyelerlndeRi hata.lan başlıklı l ştıtçWer \'e ayni zamanda lnd.irilm: 

ra dıkten sonra, Odcsa gi. hiç şaşmazdık; dUşUnUrdUk ki:. el· apamız değı! öz anamız cmzıreceı<· yazıları ıhtiva ederek intişar etmiş· olan malzeme, meydana çıkarılmış ı;e (Başı ı incide) ~ 
ft~ kalan Ki) er tc Ruslarca manları ''e içtihatları, ıbadeUerı ve! t .. Bu yolun bayrağını çekmiş ol· lir. (Bu serlevhalan ben, buna ben· polis kıtal arı balkı~ yardımıle para· ıruın usullerini tetkik ederek ko. 
~a edl!mı ti. Oclcsa ve Ki ze\'klcrl aynıdır; onlar anlaşmıyacak mak ıçın bır mecmua çıkaımaK • ı· zer yızılnıın salıi:hiyetlı ve değer şütçUlerl çevırmlqtır. . runma tedbirleri almış bir mcm· 
ı:ı.,/1a1 rı <laha zi;)adc bir da biz ml anleşaca~ız?>. :t..mdı. ma 1 r. rleııni Uzınemek lçm ayr.e.ı Bu paraşUtçUler, öldUrülrnUştür. lekctc hucum cdildici zaman Al· 

~ ltt meselesi olmu tur. o.ılara imrenir S"ibl olurduk. Fakat AtatUrk, adını J.o)da, tno. u, b:.1- ka)ddn ed m de, kend mden onl r. Bulgarlardnn bır polis ,.e bır subay men askerinin, hayallerde yer et. 
• Ud:ıfaal ı uzatmakJa sev. öteki dUnyadak me\hum kıymetle::-· t.ln l<olay ıkları goolerdı; necep kıy ( 1 uydurdum. Fakat lstenıre ölmU~tUr. tığı gibi, insanlara mahsus hadleri 

[SiYASi iCMAL: 

Bulgaristanla 
Sovyet arasında 

":'(azan: M. H. ZAL 
te O\lCt Ru,.ya ilo Bulgnrl,.ta 

i;;;;;tJ nın ıııUnp cbetlcrl, gunıtn 
n1cselrlcrl nrıı'iındu l l'r alın ağa de· 
~am etnıel<tedir. ı-.o,~et ııotasııra 

Bıılgıırlstıının 'erdi~i l'eHıp :llo ı.o. 
\a;) ı tatmin ctınenıhtlr. ı::uuıın l'°;ı · 
le olduıı-unu 8. l.\loloto( Bulgnrista
nırı or;ı n clçhlne bildlrıııl;.tlr. ISo\ 

)et Blrlı l ~u knnıuıttc ı rar cul~ 
ki Bulgari tan nrazi.,I; Odcı;a, hı 

rıııı, Kafkns~ a~ ı.aNjı nılh\ er hıra. 
fırıdnıı hazırlanan taarruzlar için u .. 
diye lmllunılnıaktıulır. 

ı, lııtta da kalmamıştır. Bulgar 
nrnzislndckl Alman hedeflerine kar-
~ı Sov)etlcr bir takım paraşiıtçıılcr 
gôndemılşlcrdlr. ofJ adun gelen hıı. 
bcrlere g!Src Bulgar ao;kcrllc bu (ı.t

raşütçUler araı;ındıı ı;nrııısmalar ol· 
muş, nuıılarıu kimi 'urulıııuş, kimi 
esir edilmiştir. Demek ki ::so,1ct 
R u ~a lle Bulı;nrı .. tao ara ıııda Uk 
ı:ar:ııışmıılar olmu~, kanlar tlokiıl. 

nıüştiır. 

ö~ le giirünlQ or ki n keri hareket· 
lcrln ağırlık merkezi geçen kış na· 

t bir fa)tla temin edemh•e. den ziyade bu dunyadakı ve 'bilhassa Peker, tuttuğunu kopaıaıı bıbac.ın bundın daha yersız ve soğukknnu ParaştıtçUlerın UstUndc ~ulu an e" a acak vasıf \'C mezıyellerc sahıp 
tf ıatcn bili~ orl:ırclı. bu yurddakl büyük kıymetler Uzeriı~· ! azmıie şe gırıştl: UlkU mecmu . yazı scı ilerini mccmuad olduklar: yaların Sovyet me'1Şel o duğu kati olmlidığı, sadece h i talim ve ter. 
11 Alınanların eline geçmiş de dUşUnmeye ''e birleşmeye nzırrı.ı "ına kavuştuk. sıb t bıt ,.e ılun cdebılınm). surette tesb,t cd Imlşt.r. biye gurmiı5, iyi sevk ve idare e 
~takat Kıyefin 200 Km. olduğumuz lçtn, ıçımrıı çeker \e su_ Falmt ıt raf etmclı kı ıll< ı l\ na Hangi Halkcvı m<'nsubu, han&ı yı:.· Mosko,·n. 20 (AA.) T - AJan· dilir, fedakAr bir asker olduğu nin hikmeti buradadır. 
ıta

1 

n.u ordusunun tama- sardık. iardan ıtlbaren umumı bır h :ı 1 ın· zı 41rı Jı;ın bu c:Ualkmlcri ,.c Od lıırı sı bıldir yoı: belli olmuı:tur. Rus askeri bu me· Bu bnhl mlhııısebetlle Boğaı.ların 

ıl A \TUpadan Afrlka3 a inmişse bu 
kış da Ru ynnın ,hn:ıllnden cenubu 
na, Karadeniz ahUlerlnc inecektir. 
So\ ) etlerin B ulgari tanda ki ' aı.iJ t:· 

tc bu kadar ehenımlyd \CrmclcrL 

llıa.ıı edildiğini ihtiyatla kar. Zaten o zaman genç! ğln ılk dev- kısarı başgosterdt. Bir kere .Mılli Dergisi ııı açıp okumak zahmetin .. ! ltslyan radyosu, cenubı Dobruca ü· ziyetlerdcn hepsine sahip olmak- lfikırdı ı sık ık gctl~or 'o Bulpr 
"'· daha doğrudur. Bir defa resinde Idık. Her iyi görUnen telkin" R.efın de ifade cttı"'ı ,..ıbl, Yeni ·'ıcc· katlansın? Btz bu nıecmuanın solfn•k. zerinde U"an Sovyct tayyarC'icrı hak· la beraber üç noktada iıstünlüğü 
·'11 1\ 

0 
"' b" " • f d h b ı n bayrağı altında Kurndenlı.c geçirile,· '- rernençııg koprü ba · ı n· ruhumuzun kap:sını aralık tutardık. mua ayannd;ı olsun b r ideal \'C !tanlı bir ıliın der,.,..ısı, kılı kırk ya. kında veni iblr balon uçurmuştur. vardır. Cnnını c aya azır u u . 

ı. 'iltıa o " k · d ·ı rde bUeeek ltalyarı gcınllerlne nlt öı.ler -c~.... n Alman ku\'vctıe. lnc Sık sık ona buna hayran olurduk. iman nıcl.ıtıuası olnıayı Üllüi becere. ı·an bir .tetkik broşUrU, bır Türkıyat Sovyetler Blrllğının Bulgarıstana makta Alman ns ·erın en ı e 
t...'•tc llldıkl 1 d h t N kt s a.m ş u Ul .. d dı dir. Za.\'iatını daha kolay dolduru muhtelif şeklllerde tekrar edilip ı;l· -oq: arı gun er e -ı Kc\'l!ere ya u e arn us ı r • medi. EnstıtUsU mecmuası olmasını değil tayyareler, paraşUtç er gon erme • öl 

•t~.eınenı i \'e bu toplan- humuza bir ık! damla. pınar suyu su· Talihsizlik, kapaktan baŞlıyordu, bir heyecan ve iman bir "'BYc ve ğl~ı ve gondcrcm ycceğtnl ispata dahi lor ve Almanların arkası, ç c çev diyor. 
tırcı •·-1 1 ti b 1 dik d ' o d . b rilmi" ve duı:mnn unsurlarla dolu Bunların bize alt kısmı, blzl'e baş b ıwı mnsı gar P r; nabllenlerc minnet es er : ara ı· lahıd '"b! bir kapak. F kırlerlmtzı maksat mecmuası olmn•ını ıst vor ihtiva" '-'Oktur. Roma ra :ııosunun u " • R k . 
a k b• ..., • " " b' h ld hald us as crı çeullnıeğc değeri olma)nn dedik'.>· a bu geçen kun • le· ğımız budur sanarak bir müddet sn. kapağını kendi elım zlc açarak bu! ve bekilyoruz. tahrifi ancak, bu tahrifi .cat edenler! ır sa a o. t•ı;u ~ 

.. 
1 

hır k t ·· t "'" . . k kendi muhıtlndc dovuşUyor. dulardır. TUrkl)c lı;ln bu ı,ıerde de· rQıı- mu ·aveme gormc klnleştığ mız, beklemeyi uııut ubuınuz lAhldın ı"ıne diri din hap etmeye go ı Canı sıkılan TUrk münevverine ve .. UJünç ve mAnlı.sız bir \az,) ete o ar. . ~ 
1 

ü •· 
._,a " o Ö • b d 11 ğl~mez. birli ç 'ardır ki o da gcrt'ıa ı ~ı da al:ırak llarkof bile olurdu. Sonra :}ine garıpscr \C lllınUzU bır tür!U razı edemırorduk ımar.n usamış ,..en" Türk ruhuna • ·• 1 denen a,,ır c e er 

lld " ,. s 1 ulh 'e gert'k harbe ait her türliı lb· l e İlerlemesi ''C bu özler, yine bekler Ve aranırdık.. Mantar gıbı mecmualar tUrüyor, her· sesleııecck, onlara cıkar volu gö:itc· ovy ,~ er- g Jre Almanlar, bu şartlar altın.da U 
kil " ~ \ 1 tlmnllerl ı,arşılamak üzere bUtUo ıı· tl h onıctre kadar yakla · ı Kaçımız, bu susuzluğu gidermek kes yazısını daha heyecanlı. danıı. ı rece!<, oıılaı ı '· "Urt hlzmctınc ,.a~'ır.ı· .J .. _ 

1 
:run mesafeleri a"ar.nk. ve ıkma 

a ,. b t k lal•alıların gönül ho lu u llc lapı gariptir. Bu mesafe gayreUlc şehvetin veyiı işretin batak maksatlı, dah..ı. cazıbcll yazılar ara· c.ak, durgun ve bedbin insanları ha· (Başı .~.de) - yollarını zahmetle ılcıle er<.' az lan l\lontro multu\ el~ldlr. '.l'aahhiıt t~e zırhtı blrlil.lerln nor· lığına eğfülı. Kaçımız, bUytlk sunsu:z.· sında görnıek Jstiyordu. Kemalizm· rekctın 'e ıdealin hummasını n' :ı.· lcrdır. Çnrpı!fmalar bilhassa Kıyef is· zamanda kati netıcelcr ah~ak z.a· t utmak \e tutturmak dc,TI ba;.ka· 
it tu ınesafcsldir. Acaba 1 !uğuna sınırların ötcsindekı k rll ve den başkn. fıcr imanın ffkirlerınl neş· '.'acak vazılara muhtacız.! tıkamctinde ş ddetll olmuştur. ruretilc çok ağır bedeller ödemış. ııv,l'tı 1 C't " 'h' k 1 ları için ölmU.so hile b!Wrı lrln tam • eri Çcrn G'O an \'C bulanık sellerden şifa. ummaya ltoştu retmcyı Uzerine alan mecmua vardı; Bızı, halk havalarının engin \'e Hava kuvvcUcrlmiz 45 duşman tay ]erdir. Bu harp, tarı ın en an ı 

C lan .. 1 b' 1 1 - b mana ile )ao;ı~or. 1 'trnıı.. meyuan mu ıarc· ve boğulayazdı. 1 ÜlkU, idea.inin mecmuası olmaktan mohlp vecdinı bahşcdıp, halkla. yaresl dUşUrmüştUr. Ilız.im kayıpları· harbidir. Za~ iat, ın er c, yuz ın. 
lııt 'turude_ hk mecbur olma. Kaçımız, suyun bulunacağından U· uzaktı.. clcle idealimizin ateşı etrafında b,r nıız 23 tayyarcdlr. Icrle dc~ll. çeyrek milyonluk se. 

a, tn uler. Bu kadar az mıdl keserek, raybi ve bedbin, kav· Ülltil, kllh acayip bir derleme, kAJı 1 hamle ve .man halayıı.a kaldıracak Ockı;ad:ı. \azlyet düz.eldi rilcrk hesap edilmelidir, 
ft;rı Ubarebc vermeden bu ruldu gıtti. bır soluk vUziU ve ağırba.şlı maga. ahengin \'e edanın mecmuasını ııti Mosko,·a, 20 (A.A .) • Sovyet İS. Alman ordusu, bu kıştan evvel Bana lnanznız_ t ancak hl ı·· 1 .. b" " 
llıltbtl' 1 zır ı mo 

0~.~ ır· Kaçımız, aradığı kaynak ancıı.k zin. l<A.h bir TUrkıyat Enst tUsU mec· yoruz! tıhbarat b\lrosu reis muavini M. Lo· Kiyefı, belki Leningradı alacak ve 
IJ ır er. Piyade umen. misllznıa \adıslndc vardır sanar'llt muası halinde çıkıyordu.. 1 Aziz Tecer! Sen, vaktıle Cerdi \e zovskl Rumen kıtalarının uğradıkları bir miktar daha mesafe kazanacak. 

~ f'rlenıeslnc imkan yok. hezalc uğramış den işlerin ayağını yı· Şimdi bu satırları, ÜlkU kollek!H· marazi cdebıyatın en gllzc' örnekle· büyük zayıat netıcesı:ıdc Odesanın tır. Moskovayı alacağını zannetmi· 
ıı~t~ telcn . . kayıp bıraktığı sulardan sebusunu yonunu, yurdun uzak ve okumaya 1 ı ini \'cı c ılerdensin şu son yıllarda vazlyetlnın 15 gUn e\ velkınden daha yorum. Fakat m<'selA Lcnıngradı 
"htıan sudur. ~.udyenı or doldurmaya g ttl. hasret insanlarla dolu bir köşcsındc, crdiğm 1ıalk sanatı ve halk sevg sı mUsalt olduğunu dün soylemışttr. silratle almak için zayiat şeklinde 
trı e!arın. huy.uk bi r .. c~: l Kaçımız, bu suyu tek başına yarat. 

1 
hemen hiç btr nUshasınrn üzerinden mertebcslle, bu ışı en ıyı başaracah· :Mumaileyh Rumen kıtaları araııın· ödenecek bedelin dort yüz bin 11r· 

l1ıı kcttıklerı motorlu nıak hırsde, topukları dibinde zemzc· j_po ta bandiarı alınmamış olarak bu· latd:uı b ri in Umud m zu bo,a ı;ı· da mancvJy~t bozukluS,u ve rnemnunl den a~agı olacağını tahmin etmi. 
~!'; btıretıneıerlne m usande 1 mı yaratan İsmail g ibi, tcpıntp duı · ı lup kcndı elimizle gUı;bclA tcrt ple- ı anan vc ovalanan gc.ıç •ve temiz ruh yetıılzllğln bafladığı mllşahede edilin· yorum. 

~ 'rn.ıar da Rusl~rın .g ed. 1 du. Ve kaçımız, karaıılıtın iç ndcn, sel. dıktcn sonra, uzun uzun sözden ge. karma~ Şurada burada bocalayan, a- ce Rumen hUkılnıetın n muharcbelcıe Bu insan bo luklarını doldura 
'lıaıı b ll~rlem.işlcrdır. 1

akat

1 

lcrln davetine, bataklıkların şl rıne çırıp yazıyoruz: 
1 

!arı Olklinün ışı~ına çaC-ır.. ÜlkU, devam mc uhyetlnl deruhte cdemtye_ bılmenin Almanya için bir hududu 
t l'ııl~ lrlıklerı iki ateş ara. kapılmadan, köy çeşmelerıoın şırıl· İçinde salahıyetll, dokllınanlı ma ıdealıınlı:ın scsı, imanımızın meşak. ectlnl .A:mnn hllkOmct.ne lbıldırmı~ vardır. Biz bu kış, Rusların tank, 

'tıı . .\J~a bul~nu ·orl~r. Eğer tısma doğru yol aradı. kaleler çok. Fakat biç bir nüshada sı, birıığ.nıızin yazı bayrağı olmakta olduğunu UAvc eylemış ve bunun Ü· tayyare ve diğer cephane seklin· 
ı.'<lllıs oı: Pil adesi~ın .. ço~ S~e Türk Ocakları susuzluğumuzu gı. .ki tane olsun bir davanın olgunlu· ı daha fazla gcc\kmcmelıdır... zerine Almanya buraya chcmmıyetlı deki ihtiyaçlarını tamamlamak i· 
bıt~n bu motorl.u barlık· derecek diye koştuk. Aziz Hamdulta· ğundan, blr ldealin ateşinden, bir dıl· Ne zanı:ın başka baı,ıkn yurt köşe· maddi yardımlard:ı 'bulunmuştur. ı;-in elimizden seleni son hadde ka. ,:'t· ltıısclerinc lm~an ve.r- hm hıta.plannda aradığımız menba· ı;ıUnUş Ye görUş blrliğino haber vcı- ıcrınden kalkıp ilk def blrblrlle kar· l.eni ııgradd11 mukabil taarruzlar dar yapacağız. O zaman Almanlar 
~aı .. ordula:_ı ıhat~ cdıJ. ın sesi \.'e serinliği \'ar ı;lblydi. I<'akat! ren yıızı yok. Hemen hiç bir yazıda şılaşan l\alke\ i mensuplarını, birbl· Londra, 20 (A.A. \ ~ Rus Alman gelecek ilkbaharda dipsiz bir ba. 
~L ' ·~uslar boy le hır çen. . · · ı ı d ı ı b ı Rusların t kl :ı; d" .. " oldukların• ve yük ~lan v t k yine susuzluğumuz gıtmiyor, yine .11.· bir telkin samınuyeti ve usta ığı mcv rllc ilk konuşan eskı tarikat mensup. ccphes n en ge en ıa er er a · ı0a uşmu,. • 

1 c IParp an '1\paca · . . · · ı 1 d •ı ı r bu k t k 'k sevk ve ı'da"""lerı· sa ~ı t " 1 1 "1 t f ranışımız bıtmıyordu.. cut değıl.. lnrı g,bl derhal anla~ıp Se\•ı.şiyor, der Leningrad on et n e ..-~ man a ın se e nı ve •" · 
~itı~t. aarruz ar a ıer ara Nihayet Halkevlerl açıldı.. Halı< ülküyü okuyarak Kemalizme bağ. hal ımr.nında ve ze\'klnde n1Uşterek r;ehrc karşı tatbik ettikleri tazyıkl ha ye inde yer yer taarruz kabiliyl.'ti. 
t\ıı b1ılı:iirn Verebilmek 1 in bir denen bUytik kaynağa ulaşacaktık. lanmış, ÜlkUyil okuyarak Halke\•lnc noktalar buluyor sörUrsek; o zaman fıfleten ve mu\·afCaklyetle neticelenen 1 nl ne kada r muhafaza etseler kcn· 
t Gtha " 1 ti . kj f Halk bize seslenecekti; biz halkın devama başlamış t ek insan olmadığı· ÜlkU ,·azıfeslni yapmaya bıı!jlam:f mukabtl taarruzlar yapmış oldukları. dılerini bataklıktan kurtarmak ';.: 
ttllıtk' hlaz yfckn 1J

0 ııa ına ldu""•~uzu 'mklcrlmlze kadar his. nı • b en b r m arifet yapar gibi bö- olacaktır... n ehret Kemal ÇAÔLAR nı bildirmektedir. geri kalan kuvvcllcrile İngiliz 
U\'a ı o ur. o bu Amerikan cl'phelerlne hücum ede· 

~J ~ I at bahçesinin en güzel LALES 
l} ıs eylıll perşembe akşamı açılıyor. 

0rothy Lamour - Bing Grosby'nin 

'i~GAP.üR YOLU 
l A L E SINEMASINlN 

1 

-----·_ı 
İlk zaferi olacaktır, 

, ı 

SUMER. 
Sinemasında 

Yıldızlar y.ıldızı sarısın 

GiNGER ROGERS 
JOEL MAC CREA 

~LLER ve ôiiENLER 
l""hn 

in ılk sup cr filminde bütün seyircileri l'aşyedecektlr. 

Sayın Üsküdar Halkının 
Jazarı Dikkatine 

r Bu9ün--• 

MELEK'te 
K ahkah a1arla göreceğiniz ne. 

f ls b ir komedi 

KAalMLA 
BtLlllİTOll8M 

JOEL .MAC CBEA 

1 

NANCl:" KELLY 
ROLAND YOUNG 

İlAvc olarak: 
Matbuat U. Miıdür liıı;ü 

Memleket jurnalı 

2 - Renkli Mik l Mavs 
Buı;ün saat ı 1 de tenzillıtlı 

matine 

ZAYİ: Tekirdağ, Barbaros na· 
hlyesi merkez ilk okulundan aldı· 

ğım sabadetnamcm l kayb ettim . 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hukmü olmadığı illin olunur. 

Celalettin otta BurhanettiA 
Erdener - Bakırköy Os· 
maniye camı caddesinde 2 
~o. lı haMcle. 

BIL!lı ldığt yer: VATAN MATBAA.si 
Sahibi ve N9fliyat KQdllril 
AJ:D[E'l' EMİN YALMAN 

f stanbul Levazım Ami irl iğinden Verilen: 
Hariei Askeri Ktt•at flanl.rı 

Aşağıda miktarları yazılı kuru üzümler kapalı za rila eksiltmeye 
konulmuştur. İhaleleri 23 • 9 • 941 Sah ı;:ünu hizalarında yazılı saa t 
lcrdc Erzurumda Askeri Satınalma k&mi ~nunda yapılacaktır. Ta· 

1 lip1crin kanuni ,·csikalarile tP.lcln mekiur>lıırını ilıale saa tindcl'l bir 
, saat evvel komisyona \'ermeleri. 

Miktarı Tutarı 

Kıl o 

20,000 
13,500 

Lira 

9MO 
6488 

T~inatı 
Unıı 

ihale saati 

11,30 
11 

(1922 • 7917~ 

HevI t Bem:ryol ar~ itan~arı 
Aşaiıda cins, miktarı, muhaİn men bedel ve m uvakk at teminatı 

~·azılı m alzeme açık eksiltme usu lile satın al ınacaktır. 
Eksiltme l -10:1t'41 salı cUnU s aat 11 ,30 d a S irkecide 9. işletme 

binasında A. E. komisyonu tarafı ndan yapılacaktır. 
İsteklilerin muvakkat teminat v e d iğer kanuni v esikalarile bir· 

likte ayni giln ve saa tte k omisyo na müracaatları lazımdır. 
Şartnaqıc!er parasız olarak komisyondan verilmektedir, 11 8237:. 

Muhantmea Muvakbt 
Cins Miktarı bedel temi.at 

Lira L~ 

Fayans 16&00 " 
• Kenarlılı 5009 ,. 2520 189 

rek zafer kazanmak ihtimali ol· 
madıı;ını farkcdcceklcrdir. 
Almanların en muzaffer görün· 

düğü bir saniyede şunu söylemek· 
tc tereddi.it duymuyorum ki, Al· 
manlar Rus seferini kaybetmişler
d ir Bundan sonra çarpışmaların 
neticesi bol kan dbkmcklen ibaret 1 
olacaktır. 

Rusla r beklenmez derecede iyi 
ı;-ahşıyorlar. Bünyelerinin siyasi 
bakımdan ..çK eccgi hoıkkındaki he 
saplar ıerçekleşmcmiş, bunun ak. 
si sabit olmuştur. Bu kış Rusya. 
nın bazı yerleri açlık sıkıntısı çe 
keccktir, fakat ordu ve belli başlı 
şehirler çekmiyccektlr. Hele Mos· 
kovad a geçim bakımından sıkıntı 
a!Ameti söze çarpmıyor. 

Rusvada en ziyade tenkidi celbe· 
den n~kta, l\'Ioskovadaki işleri ida· 
re edenler arasındaki harici Alemi 
t.anıyanların az olmasıdır. Hakika· 
le aykırı V!! hayali bir takım ka· 
naalleri vardır ki, davalarını ha· 
rlcc anlatabilmelerini gi.içleştir· 
mektedir.ıı 

Harp kaza•ılmıştır 
Amerikalı gazete sabib i R usya 

hakkındaki kanaatler i ni bu şekıl. 
d e hutı.o;a ettikten sonra son söz 
Olarak dcdl ld: 

c- Bence harp kazanılmıştır. 
B ütun cia~·a sWhii kazanmaldadır. 
Emin o1ma'lı ka. bu defa Amerika 
mesuliyetten kaçmıyacaktır. A. 

lmcrika, dünyamn hakiki ihtiyaçla 
rını tammış ve kaTramıştır. İnti· 
ham hlıdcrinden ilham alan çürlik· 
b r "Ulh Ktılllllmaması ve her mil· 
'ctı me~u• ede<'Ck ve dunya yü. 
ıilndc emniyet ve asayi~i her va. 
kit için koru~·acak şeklide bir pren 

Bu Süt Krem~_sı 
usulü sayes; .. ... 
50 yaşındaki birçok 
kadınlar ancak 
yaşlarında görüne-. 

30 

ceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yuz 

boynunuza ve 
. .. surunüz. 

B uruşmuş, olmuş \C g , 
c ld , tazeleyıp enclt

ı~te sı7e ba~ t bır u ul 
Önct> Pıınl<reat..n ile ı 

mış bir rnıkd r SJ! kr 
mıkdar haıııı "tt rıJrıı 
karıştırmı1 ... e bı..na ıkı rn • t 

iı 

s.H krema•ı ıl 'e ed n Ou lC'rt p 
clldınızı he !er "e ona , deta .nanı!· 
mıyacak derecede bır ı:c.>rıçlık \ e btr 
ta:ı.ehk verır 

Bır mc~ur arı..sı ,ı;en lıK ı;nanıa
rasını muha!aıa \ e ıdame ıcın b ı 
basıt usulil taıbık ctm ş 'I. t- 70 yaşnı
da olmasma r ğrnc>n senç kadm rol
lerını oynamıştır Eczacınız cia bu h -
Iıtayı sııc ıhzar edebılır An .n 
muhte\ ıyatı az mıkdarda olm.ı • 
beraber pah lı.>a mal olur (Yağsl') 
beyaz reııktei<ı Tokalon kremın rı 
ter.ıt bınde eıldın ıı bPslcmeK ı m 
hazm ettır lmış zeyt 'ly:ıgı ıle .• ıı 
kren: ası mc-.: cuttur nu terl(ıp 
d.n ıhtıyaç hı cttığ ıd nın t ı..en· 
dı ıdır Herhalde mt':l'nun.yet t • i 
semeresi garantı:ıd r A ı dr 
pJranız ı u m ~ı ı de dılecc-J..tır. 

l ~it \'c Karabük kl kları 22 e ylül pazartesi ıününden iti. 
'ııo u l:a da B:ıhhan iskel eı.i ııd e kain Ibrahim l'ola l 'ın mah r a 
lıı11 Uıtd;ı, ııerakende suretilc \ 'C müşterinin vasıtasına teslim 

ru !?3,5 lir:ıclan satılacaktır. 

BAŞ, DIŞ, NEZ LEı Gl ?, R M TIZMA 
p sulbü vücude gelmesi için A 
ıerika, İngltterenin makul. ''e u 

:\anık zUmrclcrile, K anada ılc, A· ı 
vu tralya ile, diğer memleketlerin ---------------
fdcal !i:ahibl unsurlarilc tam bir iş ZAYİ Alucar nufus mc>mu•lu 

ın atı ve tevziinc mut.callik nususat hakkında vaki 
llC'rfn Galatadn yeni yolcu salonunun licüncU kntındn 

ur ~atı v Tevzi mucssesesıne bıldlrilmcsi rica olu 
. 41766) (8398) 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı D~rhal Keser. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her verde pullu kutuları ısrarla iste yiniz. 

birlisine girişecektir. J) ğundan aldıgım hU\ ı) et. cüzdanı 

A ikalı gazete sahibine sora mı "\e a kcrlık tczkcrcmı tavı et 
mer ıı. d k · cak ba~ka swıllcrim de vardı. Fa. tim. Yenisıni nlaca"ım an es ısı· 

kat vaktim gelmişti. B. İngersole nin hükmü yoktur. 
verdl~i malumattan dolayı teşek. Hıı e in oğlu Ni"3zi - Be 
kür ederek istasyona fırladım. ) oğlu, istiklal l'addcsı 410 

Ahmet Emin YALMAN l 'uran • B ar • 



Yan ış telô.kkiler 1 

Muhtaç bir çocuğa yapılan 
yardım ogence profesyonellik 

damgasını vurduramaz 

Yazan: Zelli Rıza SPOREL 

7..ekl Rıza porel esi<! ıırka daşları ara ındu görümiyor 

Amatorlük • profesyonellik da- ı bir lira masraf yapnrak antrcnma-
vası son gunlerde guniın başlıca 

mevzuu halini nldı. Hemen hemen 
bütün sporcu gençliğe bu· profcs· 
yonellik damgası vurdular. 

Evvelfı şunu bilrneli:l'r ki, pro
fesyonelliğin bugünku şartlar al· 
tında bizım memleketimizde tat. 
bıkinc imkfln yoktur. Maçlardan 
elde cdılcn hasılat kluplcrin mub· 
rem ihtiyaçlarını bıle karşılaya. 

mıyor. Bu vaziyet dahilinde elbet 
teki profcsyonelll(:in tatbiki im. 
kAnsız olur. 

Bizde maalesef profesyonelliğin 
manası da yanlış anlaşılıyor. 

na gelmesi milmkün değildir. 
Biz esasen bu zaruri masrafı ka 

bul ederken bu noktaları düşün

müştük. Randıman nlmak, antren 
manlara çocukları getirebilmek i· 
çln yegane çare olarak bunu bul
duk. Çocuk aldığı parayı ancak va 
pur ve tramvaya veriyor. Bununla 
maişet temin etmiyor ki bunu pro
fosyonellik olarak kabul ediyorlar. 
Bu çok sakat bir dUşiıncedir. Genç 
!iğin alnına bu ı::ekilde profesyo
nellik damgası vurmak tn büyük 
haksızlık olur. 

Sporumuzu kurtarmak istiyor· 
!arsa yapılacak daha büyük işlpr 

var. Her şeyden cv\•cl klüpleridıt. 

Profesyonel demek bir teşekkü· 
le profesyonellik çerçevesi dahilin
de muayyen şartlarla bır taahhüt 
altına gırm k surc tlle mukt.ıvele zi Yaşatmak, sporumuzu kurtar. 
ile bağlı swrculardır. Halbuki biz. mak için çareler aramalıyız. 
de klüplerln insanı düşüncelerle Her gün bir sual karşısında ka· 
)nptıkları bir kaç liralık zaruri lıyoruz. Bize soruyorlar: Futbo· 
masraf karşılığını profesyonellik llımüz ı yükseliyor mu, geriliyor 
rtıyc tcUikki ediyorlar. Fak;r b1ı mu? diye ..• Hlç şuphe yok ki bu· 
aıl:mııı,çocuğu klu ~· nün idm .. nla· gün düne nazaran gerilemekleyiz. 
rına ·•elmek için ~cbıı.dc v·Jl pa. Bu vaziyet dahılındc dnhn da gc. 
r ~ı oulunmaz <ln , ~ on'l yardım rileyeceğiz. Çünku eleman yeliş. 
yaı; •ırsa <0 çocıı:. bi· profe yonel miyor. E~kiden bir futbolcü üçün. 
mi olur? Elbette hayır. cü takımdan başhyarak kademe-, 

Memleketimizde menafii umu. kademe bırinci takıma yükselirdi. 
miyeye hadim muessasattan olan Birinci sınıf futbolcüler arasında 

kliıplerimizin unutmamalıdır ki, f yer alması da büyük .bir hıidise O· 

bir de içtimai cephesi vardır. Esa. Jurdu. Halbuki bugun futbolcülcr 
sen o cemiyet. fakir bulunan aza. doğrudan doğruya birinci takım· 
sına yardımla mükelleftir. Bu va. lar arasına karışmakta ve tabia
zife o cemiyetin ana hatlarını teş. tile muvaffak olamamaktadırlar. 

kil eder. Bir dcfda muvaffak olamayınca 

Farzcrlclim ki, bu yardımı men da istidatlı bir genç te olsa orta. 
sup bulunduğu cemiyet yapmadı dan silinip gidiyor FutbolUmü· 
da bir arkada' insani bir hizmet ztin yükselmesini istiyorsak evve
olarak yaparsa o çocuk profcsyo. lfı işe genç takımlardan başla . 

ne! mid r" Ve klubun yapacağı mak lfızımdır. Bir futöolcü za. 
yardımla herhangi bir kimsenin ya mania yetişir. Klüplerimizln gene 
paca •ı yardım arasında ne fark takımlar teşkil etmeleri ve bu 
vardır. tnkımlar arasında müsabakalar tl"r 
Şunu da bilmeliyiz ki, bugilnkü tibi suretile ancak <?lcman yetiş. 

hayat ş:ırtlarına göre, bu çocukla· tirilebilir. Onun içindir ki, spor
ra zaruri ma5rnfları verilmedikçe da her şeyden evvel gençliğe e· 
bu işin yiiriımeslne lmkAn yoktur. hemmlyet şarttır. 
Çünku fakir bir aılc çocuğunun 1 Zeki Rıza Sporel 

Sporculara faydalı öğütler 
Futbol hiç hnta yapmadan oynanmaz. Yaptığını,; hataya 

mukabil ver len cezayı ccntılmencc kabul ediniz. 
t: Tekme atm:ığa niyet c· t~:ııiz vakit aklınıza şu gelsin: Ovu:ı· 

d ' ih , ç .. Boy.<o'... • 
* Hakemin vrrdığı karara itiraz etmeyiniz. Hakem kararından 

donmez. Ne kendı a abını boz, ne de lilzumsuz yere vakıt kay. 
be tt rme. 

1 , 

Galatasaray kaptanı 

ik maçl rını 
i gününde' .• 

Lik maçlanna bugUn Fenerba.hçe ( 
ve Şeref stadlarında başlanıyor. B~ 
den Terbiyesi Umum :MUdUrlUğUniln 
hnsıiatı taksim meselesi Uzerınde-kı 

akılları durduracak karan evvelA. bu 
mo.çla.rı .şUphell bir vaziyete sokmuş· 

Dertlerimiz 

Zavallı spor 
sa da cuma. gUnü akşamı Gala.tosa· 
ray k!UbU merkezinde toplanan kli!p 
mUmessUleri bu husustaki kararı et. 
raflıcıı. dUşUnrrek halta ortasın~a 

vermek Uzer'3 bugUnkU Jl"açlıı.ra ı 1:ı
rak etmek kararını verır.işlerdi= 

Spor mcrakiılannın alAkn le trı· 

kip ettlkleı 1 diğer mUhJm nokta da 
bugünkü karşılaşmalarda. 1''enerbah· 

1.. 

Fenerbahçec1en ~aci 

çe birinci futbol takımının vaziyeti· 
dlr. KlOp idare heyetile Fenerbahçe_ 
U futbolcular arasında ihtililt henüz 
halledJmlş değildlr. ı 

Fakat sarı ltı.clvertll futbolcuı~r 

nokta! nazarlarını yine mUdafa.a et· 
mek Uzere bu hafta lçln sahaya çı.ı<· 
mak kararını vermiş bulunmaktadn·. 
Fenerbahçe takımını şu suretle Ka· 
sımpaşa karşısında tam kadrosilc 
göreceğiz. 

Fener stdaında Fencrbahçe !le AL 
tıntuğu, Galatasarayla bu sene birin· 
ci kümeye yenı geçen Taksim cskı 
Şışliyt, Vefa ile !stanl>uls?>oru, Alem· 
darla da Demırsponı go:cceğl:-. 

Şeı e! stadında Beiı kını; • Pern, 
SOleymanlye _ Beykoz, Kurtuluş 

Beden Terbiyesi Genel Direk· 
törlUğil ııtadlar hakkında ycnl b!r 
talimatname yapıp alAkadarlara 
tebllğ etm!~. Bu talimatnameye 
g!Sre, yüzde yirmi vergi çıktıktan 
sonra yüzde kırk beşi stadlara, 
yüzde otuzu teşkllAta, yüz· 
de beşi hakemlere ayrılarak 

geri kalan yüzde yirmi de derece· 
ye bakılmadan tstanbulıın yirmı 
sekiz k!UbUnc mütcsavtyen dağı· 
tılaca.kmış. 

Bu i.şc ne tarafından bakıl:;a 

mantıkl bulmak lmkAnsızd:r. 

Devletten senede bir buçuk 
mllyon lira ta4ıılsatı olan U· 
mum MUdUrlUğtln klUplere yıı= 

dım edecek yerde onla.nn movcu 
d(yeUer nndameye yarayacatt l:i r 
pa adan hisse alınnsı ,zengin bı r 

babanın meteliksiz oğlunun bır 

kaç parasına el atmasına pek ben 
ziyor, · 

Teşklltıt böyle bir hisse a'. ııak 

la stadlnrın ve klilplerln hlS't'Sır~ı 
azaltmış olmaktadır. Ha•bıki 

kltip:erln ellerindeki stadlar ya. 
p.ılırken masrafı yapan teşkıllit 

değildJr, buraların muhafazası ve 

bakımı masrallannı de; uhde eden 

tcşkllAt drğlld.r, klüplerln mas· 

rııtlarını yüklenmek dcğıl de bu:: 

lara yardım eden teşkllAt değıl 

dlr. 
Devletten al, klUpten al, stad. 

dan al... ly! gUzel ama... biraz 

da şu zavallı Tiırk sporuna ... p:ı.· 

ra değil ... müsbet ve hayırlı eser· 

lcı 1 ne zaman vereceksin! \,., _______ _ 

Galata Gençler, Haliç - Eyüp karşıla· 
şacaklar. 

Yuknnda da kaydettlğ.miz gıbi 

gUnün en alAkalı maçı son ihtllMla:
dolayıslh! Fenerbahçe • Altıntuğ kar. 
şdaşmasıdır. 

Hiç şüphe yok kı, en çetin karşı· 
hışma da !stanbulspor • Vefa ara· 
sında olacaktır. Takımlann vaz.ye. 
tini bilmediğimiz !çın bu maç Uz.e
rinde tahmin yUrUtmek pek gUçtUr. 

Galatasaray • Taksim müsabaka· 
sının da sarı kırmızılılar lehine neti
celenmesi tabll addedilme! d!r. 

Şeref stadındaki maçlara gelince, 

Galatasaraydan l\Iehmet Ali 
Ankaradakl müessif ha.dlse dolayısı. 
le Beşiktaşlılara wrllen cezaların 

hfıdise tarihinden olarak kabulü bir 
çoklarını kurtarmış bulunmaktadır. 

Bu vaziyet dahıllnd . sıyah beyazlılar 

Halli, Şakir, ŞUkrUden mahrum bu· 
lunmaktadırlar. Yavuzun da tekrar 
ıncktebe kaydı dolayısile oynayama· 
ya.cağı söylenmektedir. 

Bu suretle yine Beşiktaş sahada 
kuvveUl blr kadro ile yer alacaktır. 
Beyoğlusporu kazanması !Azım gell•·· 

SUleymanlye • Beykoz karşılaşma· 
sı için de kat"t b r şey söyleneme. 
mekle beraber Beykozlular rakiple· 
rlne nazaran daha antrene bır vazi· 
yette bulunmaktadırlar. Kazanma 
şansını Beykozlular lehine göreblll· 
rlz. 

Tarihte prakl r 

Bcşfütuştan tbıı:ıhlm 

Futbolümüzün iki ezeli raldbl Fenerbahçe • Ga. lilerle sarı kırmızılıların bir maçtan evvel bir kar. 
latasaray klilplerlmlzln karşılaşmaları 30 yıldan. deşlik samimiyeti içinde bir arada gösteriyor. Dik. 
beri sporumuzda en büyük Mdiseyi teşkil ediyor. kat edecek olursanız merhum Galipleri. Zekileri, 
Yukarıya koyduğumuz resim bugiln için hiç şuphe Nihatları, l\"eelp Şahinleri, Kamilleri, Baron Feyzi. 
yok ki, çok kıymetli tarihi bir vesikadır. Bu fo. !eri, Sabihleri, Alaları , Suatları, Hüsevinleri 0 

toğraf bu ezeli rekabetin ilk yıllarında sarı lacivert lilcrlc sarı kırmızılıları bir arada göreceksiniz. 

~----------------·----------------------J 

Zavallı klüp/er 
Klüplerimizin yegane gelirler 
maçlar hasılatını almak, klüpler 

öldürmek demektir 

Yazan: Kenıal ONAN 

Fenr.rbahçe stadı bund an CV\'el şu t.aldeydl .. 

Beden Terbiyesi Umum MUdUrlU· yesi Umum MüdllrlO~ fut~ 
ğü tara!ından hazırlanarak tatbik Uvey cvltıt nİlzarlle bakınsl> 
edilmek Uzere yı:dınm sUratUe ls- yükselmesini değil, bil~klS tP 
tanbula gönderilen stud!ar hakkında· nl ister bir his uyand~..t~ 
ki talimatname çok haklı olarak bır Bu son hAdlSc de bu d:.;.;ı
ha.dise dog-ıtrmuş ve hayatlarını ida· kuvvet vermiş bulunmııle~ 
me için bln mUşkUlat içinde kıvra· kt1 bu 'artiar altında ıdUp; 
nan klllplerimlzl şaşırtmıştır. hayatlarını idameye im~tl 

TUrklye İdman Cemiyetleri lttifa. Bu sene lik maçlarmlJl g, 
kı teşekkül ederek faaliyete geçtik· neki hasılatı yaptığını 1<~ 
ten sonra spor işlerimiz hiç denece!: sek İstanbul k!Uplerinln ~ 
dar bir bUtçe ile çevrilmekte, te:: miktar azamı 100 liradır. ·ol 
bir odada tek bir kAtipie çalışmakta tasaray, bir Vefa, bir Sc~IC 
idi. Sırası gelmişken yine tekrar ede· bu para ile bir s~elık {o~ 
Hm ki, o gUnlerin faaliyeti bugUn· llni bile karşılayamazl8.1"· 

den daha s.,mereli ldı. yardım etmek şöyle dursun• 
O günlerde dar bir bUtçe He çalı· zaruret içinde gcçindıren g t 

tan tqltUAtın bile ınaçlar hasılatın_ de el koyacak olursa, ma1<6~ 
dan aldığı hisse miktarı yüzde 011 ye büUln açıklığı ile ıeıall 
Uçü geçmemiştir. Halbukı bugün olur. 
Beden Terbiyesi Umum MtidUrlUğ!I Bu son hareketın sebeplefl' 
bir buçuk milyona yakın blr büt.çe.<>ı 111 ctmeğe kalkacak oıursal' 
olduğu halde maçlar hasılatının yUz· şu da gclebll!r: 
de otuz beşini çekip alıyor. Blliyoruz ki son günlerde 

EvvelA üzerinde durulacak en mU· yonel teşkilAtta klüplertınlı 
hlm nokta bu talimatnamenin bu· lış tefsirlerle bir amatörllll' 
gUn tatbik cd.llp, edllemlyeceğldir. başladı. Bir teşkılat menıufll 

ÇUnkU, bu talimatname henüz lsti· hlrden bir şeh re gitmek ıç!JI 
şare heyetinden geçmemiştir. Beden harcırah, asgru1 yedi lira ,.e\ 
Terbiyesi Umum MUdUrlUğUniln İsti. lırken, fakir bır ııllenin çOC 
şare heyetine sevkedilccek bir tali· den klUbUne ı;por yapınıılt d 
matname içinden bir kaç maddeyi a· mek üzere, aldığı ve ınsıuıl 
larak tatbik edilmek üzere acele bir lerle içtimai blr yardım ol" 
şekilde bölgelere tamimi bizce doğ· bul edilebllecek bır kaç 11~ 
ru bir hareket değildir. Stad eahlbl masrafı o çocuğa. profesyoıı 
blr klüp çıksa da Merkez lstişare ga.sını vurduracak mahiyete 
heyetinden geçmesi !Azım gelen bir du. tatısnaları da olmakla tıef" 
talimatname tatbik edilemez. Bina· çok kilplerimlz bugün va~ 
enaleyh biz bu kararı kabul etmlyo. rik eski ldarec!ler elinde o 
ruz dese, Beden Terbiyesi Umum MU bunu zarurt bir yardım şcl<ı;, 
dUr!Uğü bu cevap karşısında ne ya- l!kki ederek veriyorlar. ı>it 
pacaktır? Kaldı ki, şahsiyeti hUkml· şinin yanlış telkinlerlle JŞ 
ye \'e manevıyesi Devlet Şürasınca görünmek isteyen teşidJAt 
tanınmış teşekkWlerın, şahsiyeti ma· taşındı, <Siz paıa mı ve 
neviye ve hll.kmlyeslnc, temellük hak Ben sizin paranızı kcseyiıtl 
ıarma :t>lr tecavüz teşkil eden bir ka· bakalım.> der gibi hcrh~~.; 
rarı klUpler kabul etmek mecburi· hareketi yapu. Fa.kat duq
yetinde değillerdir. . ki, bu karar klUplerlmtzl. ~ 

Her zaman bu sUtunla.rda iddia kapamağa mecbur edccel< 
ettlğlmiz gıbi maalesef Beden Terbı· lumuzu öldUrccektir. 

. Bugün nerelere 
Şeref stadında : 

~;wt 10 Demirspoı· . AlemdAr Saat 10 Eyi.ıp. HaUç 
ıı 12 Fencrbahçe . Hiliil • 12 Kurtuluş . Galtı ~ 
il 14 Galatasaray • Taksim ,, 14 Süleymani~ e · 
D 16 Vefa • istanbulspor .. 16 Beşiktaş • B~ 

Fenerbah!.'eden Ali Rıza Oalatnsarııy<l:ın 


