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Vatikandaki -
Stı"h temasları 

•tt"'Pllan sulh yoklamalara 
~evı keşif lı:olu faaliyet· 
'-r r. Sulh belki 90k uzak· 
... belki unnedildifinden 

hkındır 
~ ·. 
~: Ahnıet Eınin YALMAN 

' 'Çen hafta ortalıkta bir 
ııılllıithı haber dolaşmıştı. Papalık 
~ llt de küçücük bir sulh tohu
~ Yda olmu§, Amerikanın Va· 
bit ırıul\ezdtndcki sefiri Papahiın 
~ırıessuı ile bazı temaslarda 

"' Uf. ~ biberin arkası geldi. Resmi 
bıı ı.ı::lrnıyan bazı Amerikalılar 
L..... &aları derinle§tirmek için 
~,. "d ~~ ıı iyorlarmış. Bu arada 
~ •nın Vatikan ·mümessili 
~e Londraya varmıı. 
~ ın bugünkü kuruluşu o S lr ki, Amerika, kendi hoş 
' ı..ı.~e&i bir maksatla Ameri· 
~ ~ı tarafından yapılmak 
~1. her tilrlü seyahatleri me· s; t Vatıkanla temas etmek 't b~lYan topraklarından ge. 
~ ır Amerika heyetine viza '1' trıek ve geçmelerine mlni 
't~ da İtalyanın elindedir. 
~ I~ tarafta da sulh hevesi 
~ böyle seyahatlerin ve bu 
~ bııı lernasıarın yapılmasına im· 

~liıtu Unamaz. 
~-~~ illa beraber seyahatlerin 
.~rıc iıların yapılmasını bir sulh 
~btıı Yıcı diye karşılamağa da 

'an °ktur. Geçen harp hakkın· 
S:~dan neşredilen hatıralar 
""lf~ ltlr ki sulh için her iki 
~~ Y~pılan yoklamaların ve 
I...' 'tın hiçbir zaman arkası 
~her l~tfr. Taarruz hedefi o· 
ı:ı1• l'ı\ •IPer hakkında keoif kol· 
\(' dtı •lCımat toplanmağa çalışı· 
~~ı111 en son ve en büyük he· 
~ BUlh neden bir kcşü ve 
~~t lllevzuu olmasın? 
~ bugünkü harpte sulh yo· 
h_~ ~Yle ufak tefek )"Oklama· 
.. ~~ imasına imkln yoktur. 
~ ._,suıhe varabilmek kin ilk 
ı..' tltı taratın kuın zihniye· 

ftı ~e bunun uyandırdıRı kör· 
'ıt fretten kurtulmasıdır. 
~ bı.a~cıya uğradığınız zaman 
~~tı iliz buna aynile mukabele 

>~r. ~kıl frenleri henüz iş· 
\... 6>ı ku~ücük bir yavru der. 
... :ıııııı e Yapar. Başını bir dolaba 

•ıı ~ o dolabı döver, etrafta 
~. UYiikier de çocuktaki acı 
'.ı Ilı Yatıştırmak için «Nah. 

~t~ : ben de onu dövdüm.• dl· 
0labı döver gibi görünür· 

~ "tı 
""ı,ıı dOltten S()ttra da kısas ru· 
ttıer kolay kolay kurtulamayız, 

' ı. de öyle ~Qıtı ... 
\~~'ler, Fransadaki yıldırım 
, llıll<t, il sonra: aComplegne or· 
~ll<1İt 1918 mütarekesinin im· 

li 
1 

1 Yerde ve ayni lokanta 
etıf inde Fransaya mütareke 

Ilı, >a llnekı. sevdasına düşme. '!la ili kısas ruhuna kendi· 
o bı/1na kaptırmasaydı, belki 
~llııı. İngiltereyi istilA eder 
~Cilt rn~ratıarına ererdi. 
'>-ttı tası cephesinde de kısas 
~in doğurduğu yanlı3 gö· 

)\ t~t_ur. Mesela sık sık ıu 
~-.:qdilf edersiniz: cGeçen 

~t 1tıu Berlinde imza etsey. 
ı~ilCıp olduklarını Alman· 
~ duyursaydık bir daha 
~ '"lnak cüretini göstermez. 

~~1'1tlı başında insanların 
ette aözleri papatan gibi 

~~ıı iltteri görülilyor da insan 
.:'ll<la Ve insanlıiın yarını 
~1~0:ndfşeden ne yapacatr 

"ır • 
~ hı~b~fendiler, böyle yapsay. 

tıer r Şey değişmezdi, belki 
faij cereyanı gibi cereyanlar 

~- ıo3; hız alır, nazı rejimine 
~~ senesine kadar bile 

ıı ~t ıösterllmezdl. 
~~ .., '· hastalığı iyJce teşhis 
tlır e devasını orta göre bul· 

~ "t ~ 'Lanlış teşhis, yanlış de. 
~lltı eni felAketlere yol açar. 
~Ilı sulh hakkında makul 
~ b~ tabu göreceği sulh 

've r ceviz kabuğuna sığar. 
~~et manevi mAnasile her 
cıuııy 8ilflhları terketmeyl, 
~ol'\ı anın müşterek emnlye· 
~t ı. Yacak müşterek askeri 
L Q8J-• • 

\ 11Ja bıcınde kuvvet hazırla. 
tı11a eraber kendi rejimi 

' ~a l>ropaganda ve mlsyo· 
~lltı ~ltıa~ayı kabul ederse, 

1t4tıı U~Uğe tahakkilm iddia 
1 ı. abr~ ortadan kaldırılırsa, 
,,,. "I Ö)ij -

~··ıllst ınu hakkında umu. 
lrıe!!t~;e~ menfaatine daya· 
~ ''% icı usuller bulunursa, 
~I t )'olu açılmı" olur Fa· ec " .. lttrn l'ilbelere göre bu gibi 

(l)lenin kredisi kalmadıtı 
'"•nu Sa. 3, Sü. ı de) 

(\ FlNLIUlDİYA 
HELSİNKİ 

Orfi idare Komutanı bildiriyor: 

Vatandaşlarımı, imanlı, 
A ar 

olmaya • 
erım. avet e 

Hüvıye erını gos erme cesare i o mıyan arın 
yapfrğı vazife vatani hizmet sayılamaz. 

Sarih adressiz ve imzasız mektuplar üzerine 
hiçbir muamele yapılmıyacağı evvelce ılAn edil· 
mişken yine bir kısım imzasız mektuplar sel· 
mekte ve bittabi yırtılıp atılmaktadır. Adresli 
ve imzalı istida şeklinde pullu olarak gelen bir 

kısım mektupların da adres ve imzalarının uy. 

durma ve snhte oldu~u. gelen adresli mektuplar 
üzerine gerekli muameleye tevessülden evvel, 
yapılan hususi aramalarla anlaşılmakta oldu· 
ğundan bunlar da yırtılıp atılmaktadır. 

Loadraya gire 

Almanya 
Bulga ristanı 

harbe sokarsa 

Büyük bir fayd a 
temin edemez 

Her iki tarzda yazılan mektuplarda da va. 
tani birer borç ve vazüe yapı1dıf::ı ehemmiyetle 
yazılmaktadır. Fakat huviyetini göstermek ce· 
saretini haiz olmayanların bu yaptıkları vazi. 
felenn vatani birer hizmet ve yardım kabul e· 
dilmıyecegi gibi hiçbir mevki ve kıymeti de 
olamıyacağından bir daha tavzihan yazmakla 
bu gibi mütereddit vatandaşlarımı imanlı, azim. 
lı ve fedakar olmağa davet ederim. 

Örfi İdare Komutanı 
Ali Rıza Artunkal 

Atlan tik 
muharebesi 

• 
lngiltere 

aleyhine mi? 

AlnuMı So'"Yet Harbi: Leldai'radcla flmdlye kadar prWmemt, şiddette blr bofu!ma cettyan ediyor, merk~ıde Londra, 27 (A.A.) - Bulgarls· 
rtm-senko ........,.. ~ """' l(IJyer. ~ Ku.t 9'ndlsn~11ı 1t,..., Abnaalaı' Kıraa ••rknuf'ardır tanın waziyeti hakkında yeni bir 

B. Ruzvelt 

Ruzvelt'in 
gemicilere 

Amerika batan lngiLiz 
gemilerini 

karşılayamıyor 
Va ington, 27 CA.A,) - OOn 

mebuaan mec:lwinin deniz encüme. 
nlncle beyanatta bulunan Amiral 
Stark, Atiatlkte halihazırdaki va· 
ziyeti izah ctmi tir. Bu vaziyet 
Amirale göre İngilterenin lehinde 
değildir . 

Almanlara göre Bitarfallk kuummun Sovyetlere göre 

KiYEF 
harbi 
bitti 

Kaldırılmasını 'Odesa'da 
İ$tİyen Albay s~ . Ruslar 
Knoks dedi ki: hA:kim 

En küçük Rus 
teşekkülü çember

den dışarı kaçamadı 

Hint ve Avustralya 
yolunda üaler:e 

ihtiyacımız vard1r 
Va§incton, 27 (A.A.) - Ameri. 

ka Bahri31e Naaıcı Alaay Knos 
haftalık ticaret mecmuasında yaz.. 
dığı bir makalede Knok.s diyor ki: 

Panama kanalındaki illleriiniz 

de ıarp sahili boyunca Cenubl A· 
Ftthrer'tn umum! kararılhında.n: merika yolunun bil' kJ8lllını hima· 

27, (A.A.) _Alman. ordulan b8fku- ye etmekted ir, 
mandanlığının tebllğı: . 

Bareldt lauaada 
885,000 ..... 
abamııtır 

Huausı tebliğ ile de bildirilditi veç· Bununla beraber Şatkl Hın~is-
hlle Kiyet büyUk muharebeei bltm\f ta~ v! A vu'!r~lya yolları?lda. tıca. 
ı· Ge 1 b' ah il ri de çifte Çenı retı hımaye ıçın daha baka üslere 
ır. n °' ır 8 a ze n . de ihtiyacımız vardır 

berleme hareketlle Dlnyeperin müda· · 
faasının tesirsız bırakılmasın& ve en Bu kanun siyaseti heyeti umu. 
küçilk Sovyet ~kkülünlliı çember miyeei itibarile muvaffak olma· 

(DeYanu Sa, 3, Sü. 6 da) mıştır. M uvaffak olamamıştır. 

İrandan Ayrılan Almcin
ganın Tahran Büyük Elçisi 

bugün f stanbula geliyor 

Sefirle birlikte 474 Alman da 
şehrimize gelm 3ktedir 

Erzurum, 27 (A.A.) - Alman. 
yanın Tahran büyük elçl!!i !le ara
larında büyUk elçilik erkanı da. bu· 
lunan Alman tebauından 474 kişi· 
lik bır grup cuma gecesi geç vakit 
otomob11lerle buraya gelmişler ve 
bir mUddet istirahatten sonra ts_ 
tanbula gitmek üzere trenle şehri· 
mizden ayrılmışlardır. 

Ankara., '27 (A.A.) - trandan 
ayrıl~n Tahran bUylik elçiılle 4n 
Alman tebaaııından mürekkep ka·· 
fıle bugtin hususi bir trenle şehri· 
mlze gelmlşl~r 1·e bir saatlik bir 
tevakkuftan sonra. buradan ayrıl. 
mışlardır. 

Misafirler Ank&rada. Alınan bil· 
yük elçiliği erk!nı ve Alman kolo· 
nisi tarafından seıa.niıanmış ve tzaa 
edılmlşlerdır. 

Macar elçtıl ele t raadan aynldı 
Erzurum, 27 (.A.A.) ..._ Macaris· 

tanın Tahran maslahatgüzarı refa_ 
kaUerinde elçillk memurlarından 

tlç
0 

kışi bulunduğu halde dlin oto
mobille buraya gelmit ve akşam 
trenile tstanbula hareket etmiştir. 

Berlln, 27 (A.A.) -;- Almanya 
hük~meti, İngiliz ve Sovyet kıta
larının lrana girmesi üzerine Tah· 
ran hükQmet i tarafından Alman 
kolonisine karşı ıttihaz edilen tarzı 
hareketle alAkadar olarak tran ae. 
faretlle Almanyada ,.e ifgal altın· 
da buluna.n memleketlerdeki İran 
konsolosluklarııu kapatmağa mec
bur olmuştur. 

İranın diplomatik mümessiller:· 
ne Almanyayı terketmek içın on 

günlük bir mühlet verllmlştlr. 

Budiyeni ordusunun 
dörtte üçunu 

kurtarab; idi 

Bas ıaDanada 
iagiUz taallları 
tairraza geçti 

Moskova, 27 CA.A.) - Dün ıe· 
ce neşredilen Sovyet teblltinde 26 
eylôlde bütün cephede muharebe. 
!erin devam etti~i bildirilmekte. 
dir. 

24 eyhilde 118 dUşınan tayya. 
resi düşürülmüştür. Sovyetler 29 
tayyare kaybetmişlerdir. 

Odesa Muharebeleri 

Londra, 27 CA.A. > - İnisyatif"i 
tekrar Odesa müdafileri ele almış· 
!ardır. Ruslar düşmanı şimale doğ. 
ru geri püskürtmuıılerdir. Dnieper 
nehrinin mansabında bulunan La. 
gun mıntakasında iki gündenberi 
devameden taarruz neticesinde Sov 
yet kıtaları diişmanı stratejik bir 
şehir olan Karmassi'den tardet. 
mi§lerdir. 

Budyenl Ordularının Dörtte 
üçunü Kurtarmış 

Londra, 27 (A.A.) - Lenin· 
gradda dündenberi bir değişiklilı 
olmamıştır. Muharebelerin şehrir ı 
civarında değil, şehrin civarındar. 
12 kilometrelik bir mesafede Pe. 
lerho! veya Strclna'da cereyan et. 
tili zannedilmektedir. 

Haftanın başlangıcında Alman. 
tar Strelna nehrini gcçmeğe mu· 
vaffak olmuşlar !ı;e de oir mukabil 
taarruz neticesinde ilk mevzileri· 
ne atılmışlardır. 

Almanların Leningrada yaptık. 
lnrı taarruzda sahil nuntakasına 
ehemmiyet verdikleri anlaşılmak. 
la dır 

Ukraynada ınuahrebcler şiddet. 
le devam etmektedir. 

Stokholm'deki Rus mahfellerin· 
de ha!!ıl olan kanaate göre Bud· 
yeni, Kermençug'da Almanlar ta. 
rafından ihata edilen Rus ordula
rının dörtte üçünü kurtarmağa 

muvaffak .olmuştur. 

haber ahumamıjlı • Almanyawn, 
arzu ettlji takdirde, Bulgaristan. 
da Ruslara karşı duyulan scmpa. 
tileri )'enecejl ve Bulgarları ken· 
dilerine hiçbir kazanç temin et· 
miyecek olan bir harbe sürükliye. 
ceği muhakkak addedilmektedir. 
Fakat Bulgaristan harbe girdiği 

takdirde bundan doğacak mahzur. 
ların Almanyanın elde edeceği 

menfaatlerden çok olması ihtimali 
vardır. 

-~4)~--

A merika, iktısadi 
tedbirler alıyor 

Vaştnıton, 27 CA.A.) - Harici. 
ye Nezareti Cenubi Amerika tica· 

ret milesseselerinden 300 adedinin 

Yeniden Reis Ruzveltin kara liste. 

sine ilAve edilmiş olduğunu bildir· 

miştir. 

• 
mesaıı 

Demokrasi ölmigecek 

isteğimiz, gemileri
mizin batırılmasına 

mani olmaktı r 
Vaşington, 27 ( A.A.) - Bugü l 

14 yem ticaret genılsimn suya indir.ı
mesi münascbetlle Reis Ruzvelt gemi 
yapıcılarına gönderdıği mesajda şun 
ları söylemiştir. 

<Amenkada inşa edılen bu ticaret 
<Devamı Sa. 3, Sü. 5 de) 

Amiral, Amerikan donanması 
tarafından tertip edilen devriyeler 
sayesinde İngiltereye harp malze. 
mcsi taşıyan vapurların son 60 
gfin içinde daha az batırılmakta 
olduğunu söylemiG ise de batan 
vapurların miktarı yine oldukça 
biıylik bir yeküna ballğ olmakta. 
dır. Bu yekun Amerikan tczgfıhJa, 
rının vapur inşa kabiliyetini geç· 
mektedir. 

Hallfaks Amerlkaya &'ldlyor 
Londra, 27 (A.A.) - Lord Ha· 

lifaks Amerikaya gitmek üzere 
tayyare ile Lizbona hareket etmiş· 
tir. Mumaileyh radyo ile İngiliz 
milletine hıtaben teşci edici bir 
mesaj neşretmiştir. 

Barbaros ihtifali 
Preveze zaferinin 403 üncü 

gıldönümü kutlandı 

Büyilk Türk Amıralı Barbarosun 
haçlı donanmaya karşı Prevezc za· 
ferini kazanarak denizlerde Türk 
bayrağını erişılmez bir iktidara yUk· 
seltlşlnln 403 üncü yıldönUmU mUna· 
sebetıle bugün lstanbulda parlak bır 
tören yapıldı. 

Mılll bir ba~Tam havası içinde ge· 
çen bu m1:rasım. bütün denız ve ka· 
ra nak ı vasıtnlarının, resmi ve hu· 
susi binaların bayraklarla donatıl · 

ması dolayıs!le adeta glin doğarken 
başlamıştı. 

Saat sekizden itibaren büyllk A· 

miralın Beşıktaştakl türbesi önünde 
toplanmaya başlayan kalabalık me· 
rnslmln başlama saatine doğru kesa· 
fet peyda etmiş, büyük caddede nakil 
vasıtalarının seferi tatil edilmlştı. 

Bu kalabalık arasında Örfi İdare 

(Devamı Sa. 3, Sü. 5 de) 
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''T®IFillldd t®<eırülb><®~tı'"" - nıı1orlar : 1 

Yenilerin kitabı 

'' GARiP 
'' 

Odun fiyatları yanlış ! 
mı tayin edilmiş? 

" Allah adına and verildiği için 
bu dört formalık garibi okudum,, 

«···· l'iyut l\li.iraliabe komls~·o· 
nu, enclce odun fl~ntlnrını tcsblt 
ederken btinat etmiş olduğu ru
p<1run yanlış ıııaliınıatı ihtha et· 
tiğinden şuphelenmlş .. Odun ke. 
im mıntakıılarıııa ~ enhlcn iki 
koııtrolor ~ömlernılş. Bunlara nı
zi~ eti, fiyatları en ln<•e teferruatı· 
na kad.ır t~blt cttlnnlş. Aldığı 
bu yenl mnlfımutla e' \Cke yanlı~ 
yola se\ kcdllıli~lnl. hıı scbeııle o· 
duna. normal bir fi) .ıt t ~in cclc. 
ınediğlııl öğl'<'ıımlş. l'arınkl pa
zartesi günl\ yenlılen fiJııt tt'sblt 
edecek 'e hem de en elrc l<endilc
rini yanlış yola se\ kle oclnna 
ıınornıııl fiyat tcsblt ettirenler 
luıkkmcla ecza kararları 'erecek· 
ınlş ... » 

30 ton insaat çiv u sini Tramvay 
nereden bulmuş? Seferleri 

Sahfe makbuz ve mühürle sahş 
yapan bir adam 

Edirnekapı-Sirkeci 
Bebek seferleri 

tahdit edildi r Yazan: ~ 

L Sadun Galip SA VC 1 1 Son gllnlerdc tranway malzemesi
nin azalması yUzünden gene bir çok 
tramvay seferleri tah-Oit edılmiştir. 

-----------------------~ 
cürmü meşhut halinde yakalandı 

Bundan sonra Edirnekapı _ Sirke. 
ci, Yedıkulc - Sirkeci ıle Bebek • 
Eminönü tramvayları ı;ünde 30 se. 
fer yerine 15 sefer yapacaklardır. 

Matbaada bir arkadaş cllrne bir ki. 
tap tutuşturdu: 

_ Şunu oku, belki sana, bir yazı 
mevz'!.lu olur, dedi. 

- Nedir o? dedim. 
_ Mukaddemcs ndekı iddıaya göre 

şiir, dedi. 
- Ben şllrdcn, hele şiirin iddialı

sından hiç anlamam, dedim. 
_ Daha iy ya,, şiir ne imlş öğrc· 

nccek.sln, Allahaşkınıı oku, dedi. 

All:ıh adına. and verdiği için bu 
dört formalık <Garip> i okudum. Gn.. 
zctcclllk hayatımd:ı belki birçok şey
ler tenk t ctmışımdir amma knlemlm 
den şiir hakkında l<'k bir tenkit lteli
mcsi çıkmamıştır. Mektep sıraların· 
danberı ışıttiğlme göre ş.lrde başta 

vezın, kafıye, flhenk, mfma olmak U. 
zere bırçok şeyler vardır. Ben bunla· 
nn h çblrinl bılmem ve nnlnmıım. İn· 
san bılmedlğl anlamadığı bir şeyi ten 
kit edemez. Halbuki içinde bunlardan 
hiçbiri mevcut bulunmadığı için cGa· 
rip> i tamsm le anladım ve anladığım 
ldındlr ld, tenkit edebilmek hakkını 
ltazandım. 

Bu işi yapmak için, kitaptan ras. 
gele okuduğum parçaları sırasUe ele 
alıyorum'. Adetimdir: Bir kitabı o
ımmağa başlarken bir fikir edinmek 
\ç!n başına ve sonuna göz atarım. •G.ı 
rıp> in başında ve sonunda Oktay 
'qffat: ile Orhan Velinin ortaklıımo 

yazdıkları iki parça var. Tenk tıeri
cne bu ıkisinden başlıyorum: 

Baştaki cKuş ve bulut> b~lıklı~ır. 

Ku~çu aın<'a! 

Hiziııı J<uşumuz da ,·ar, 
Ağncımn: da, 
:Sen bize bulut \"er ıuln 

l 'üz paralık. 
Bu nefis parçayı yazabilmek fçin 

ıkl kış elblrllği ettiğine gore buna 
mesela: 

Biz ılc <>anıı açma atalım &, paralık 
Gıbi iki satırcık llüvc etmiş olsa· 

:ardı parça emsalsiz bir kuvvet kıı
zanmış olurdu. Yoksa başka bir ku· 
sur bulamıyorum. HatUi. ku~f;unun 

bulut satması bile, parçanın nefase· 
ti arasında, bir lhtlkfır mevzuu teş· 

kil etmiyor. 

Sondaki parça yine Oktay RlfaUa 
Orhan Velinin birlikte yazdıkları 

<Ağaç> başlıklı şu satırlardır: 

;\ğaca bir taş attım: 
Düşmedi t~ını. 

Dü ,medi taşım. 
Taşımı ağa!: )edi; 
Tn'Jınıı i!ltcrinı. 

Taşımı l terim! 
Cidden gUz.el! Ancak bu g1lzelllk 

ufak bir teknllt hata ne biraz bozu
luyor. Bu parçayı iki klşl yazdığına 
göre cattım , ctaşım>, ctaşımı>, clste 
nm , kclımclcrl; cnttık>. <taşımız>, 

<taşımızı>. <isteriz şekllndc olma· 
lıydı. 'Fakat bu kadar kusur kadı kı· 
zında btle bulunur. Bır de, sondatti 
taşımı isterim cUmlcsl <taşımızı 

isteriz eklınde olarak iki kere ye· 

HERGüN BiR FIKRA 
Faı\İr bir bektaşi 
1289 tıırlhlerlndc BeşlktaştD, A. 

lhlo tu ndlle ıııaruf iki göı.u kör 
' e !:Ok fhtlJıır bir Bektaşi fakiri 
\armış. Kendi halinde ,urada buru
da gezen, kiır olmasına rağmen 

muhataplıırınm kimler olduklannı, 
görüşmeden ' c ta uzaktan, ı>ezen 
bu ad:ımcnğıı.ı muWtinde berkC5 
e\ernılş. 

Bu faktr, bir yaz ramazanının 

uzun \ e ı<'8k bir ününde, l'ahJa· 
elendi tclıkesllc Ortaköy ara ınıla 
ge1.1nlrken an kır. Biraz )iJ ecek 
edinmek Umldile zamanının Jllln
ltl\rlmarnına ıılt olduğunu bU<llği 

hır yalının knpı mı \urur. T ndüf 
bu ya, kar, ı ına JlunkArlnıaını ı;ı. 

kar. Yemek 1 tcdlğlnl anlayınca 

parlar 'e neden oruç tutmadığım 
orar. Bektoşl, fımnlığından, ihtl· 

l rlıf;ından 'e hastıılığındım bahis
le ozurlu olduğunu o.} lcr. İmam, 
bir çok 11uııller daha ı:ıorduktım son· 
ra gulerck: 

- l'cld .. der. Gözlerine ne ol. 
du? •. 

Btktaşi, imanım lüLunl uı. ıual
lrrınd • .,ı sıkılır. \"e: 

- ~e olacak, t>eıılıı gibi Jıa61s bir 
'ıcrifln l Uzliııu gö ternıcmek i~,'ln 

llııh. kapadı. 

Der, orııdan n ışıp gider. 
~il orum. itte 1t1cltlı Ce\ de tın yaz-

rinc on kere tekrarlanmış olsaydı a. ı 
ğacın taşı iadesi ihtimali kuvvetlenir-

di. . - ı ı 
Şimdi rasgele başka bir parçaya gc 

dığı <Islık çalmak>> başlıklı yazı: 
Balıklar iı:ln deniz liı:r.ım 
SC\l~mek için l'Jslz olmalı 
\ 'e ~cx-elerl ~·atakta 
Dııymaıııak lı;ln tabanların ııı ını 

Zengin olmak la:r.ım. 

llıtlhuki ı~lık ~almak iı;ln 

Birı;.ey hi:um dı-ğU. 

Bunu gazetcll'..rcle okuduğunu 

hlr oku) ucumuz ynı.ıyor \'C soru_ 
yor: 

- Komisyonun bu kararını şük 
ranla karşılar \C alkışlan7- la
kat, yanlış malUmata nıu .. tenlılen 
te bit edllcliğl itiraf ulunan fiyat
la IXluıı alanların ödedlklcrl fada 
paralar ne olııca.k acnba '! •• Yoksa, 
bir yanlışlıktır olmuş denilip ı,ın 
lçlnclen ı:ıkılacak mı'!' 

Komisyonun lıu hu ustaki nok
tai naz.arı ile icraatını merakla 
bekli) or 'e ıııfüıehbiplerlıı cezıı

lam1ırılmalarını :ıbırsıılıkla göz· 

tstıklıll caddesinde cSabri Bey~ a· ı buzlarından bastırmış, ve milhürcl
partJmanında oturan .Manastırlı Ab- ye de sahte bir mUhUr kazdırarak 

durrahman Ahmet Er adında blrısl, sahte makbuzu doldurmuş, mUhUr'J 
Ayazpaşada ctstanbulpalas> ta otu· de hasmı~:, maden nıUhendisıne ı; ı t
ran maden mllhendlsl Bekir özdeme mlştır. 

müracaat ederek kendisinin milhim 
bir mUcssesenln mUmesslli oldu~· 

nu, ellcr.ndcld 30 ton inşaat çubuk 
demirini kendisine sat:ıbllecekleı"ini 

söylemiştir. 

Maden mUhendisl kabul etmiş, an
cak demirlerin tutarı olan 5290 Ilr<.ı· 

ya mukabil makbuz istemiştir. 
Abdurrahman bunun Uzerinc, Sir

kecide Reld1m matbaasına müracaat 
ederek, mczkfı.r müessesenin n1a·:· 

Faz la yolcu alan 

Ancak maden mUhendlsl şUphelen
diğinden daha evvelce vaziyeti po!ı· 

se bildirmiş ve dolandırıcı numarnsı 
tesblt edilmiş olan 600 llrııyı alırken 
cünnU meşhut halınde yakalanmı~
tır. 

Sahtekar dolandırıcı yakalandığı· 

nı anlayınca, makbuzu yutmak iste

mişse de buna meydan verilmemiş. 

tir. 

-o---

Karabük fabrikasın
da yapılacak inşaat 
Karabük demir ve çelik fabrıkala· 

rı sahasının !cyezandan kurtarılması 
için inı,a. edilen seddln ıslah olunarak 
yeniden bazı Uflvekr yapılması ka· 
rarıa.,tırılmıı;tır. 

Bu inşaat iç n 197 bin lira sarfe· 
dllecektlr. 

Bu parçadan balıkların karaya çı· 

karlarsa öleceklerini öğreniyorum H 

san'atkAnn böyle nefls parçalar yaz. 
maktan ve yaya yürümekten sevış
meğe vakıt: bulamadığını sarahatle 
anlıyorum. Yalnız henUz karar vere
mediğim bir nokta var: Acaba san· 
atktı.r ıslık çalmak için nefes lazım 
olduğunu hakikaten bılm!yor mu; 
yoksa vezinsiz, kafiyesiz, mAnasız şi. 

liiyoruz. 

L~---------J şoförler cezalandırıldı 
B ir kasabın par· 
nıakları doğrandı 

Bir muhtekir daha 
yakalandı 

Fıyat .\tUrakabc bUrosu memurla. 

lr gibi nefessiz ıslık ta mı oluyor? 
Burası müphem ..• 

A 

ik 
Şişlide HalClskll.rgazı caddesindı: rı dUn, Kosti Arlstaban isminde bit 

294 numarada. kasaplık yapan Eınin 1 makineciyi fahiş fiyatla satış yapar· 
Ketenci dUn dUkkAnda et keserken 

1 
ken yakalamışlardır. 

Başka bir parçaya geçiyorum. Ok· 
tay Rifatın <Ekmek ve Y.Jldızlar> baş· 
lıklı yazısı: 

.Ekmek dizimde 
I 

Gedi 

3169, 3011, 3174, ::09S ve 314.6 nu· 
maralı muhtelit hatlarda ifleyen o. 
toblls -voförlcrl, fazla yolcu almak· 
tan, muayyen istasyonlara gitme
mekten ve para alıp bilet kesme· 
mekten cezaya çarpılmışlardır. Ay. 
rıca 262! numaralı taksi şoförU de 
taksimetresini indirerek angaje edil
miş hissi verdiğinden yakalanmış, 

hakltında takibata ı;irlşllmlştlr. 

bıçağı kaza. eseri olaralc parmaklnı ı- 1 Tahkikat neticesinde bu malm zln· 
na indirmiştir. Parmnklnn doğranan j cirleme suretilc 4 elden ı;eçirllerek 
kasap baygın bir halde Ş şll Çocuk 190 Ilraya satıldığı anlaşılmış ve suı;· 
hastanesine kaldırılmıştır. lulnr mahkemeye verilmişlerdir. 

Yeni otobüs hareket ·-• -
Kıldızlar uzakta, ta uzakta 
Eluııck yiyorum yıldıı.l m bakarak 
ÖJ le tlafnıı,ım ki ormayın, 
Baı.an şa,ırıp ekmek yorinc 
l"ıld11. yiyorum. 
B~ parçanın yegAnc kusuru, sanat- • 

klirı:ı yıldızları kuru ekmeğine katık 
yaptığını ıtiraf ctmlyerek bu işi dal· 
gn!ığa yUkletmes~dir. Fakat ben yut
madım. 

Tevziala yarından 
itibaren 

başlanacak 

Bir hamala bir 
kamyon çarparak 

yaraladı 

tarifesi 
Belediye tar:ıfından tasdik ve 

bir listesini bundan bir hafla ev· 
\•el yine bu sütunlarda verdiğimiz 
yeni otobüs hareket tarifesinin 
tatbikına dün akşamdan itibaren 
ba&lanmıştır. 

Üç dilenci yakalanıp 
Adliyeye verildi 

Dılcncilerle mUcadelcnin yeniden 
şiddeUenmcsl i.izcrlne, bir gUn içinde 
3 dilenci yakalanmış, Adllycye verll· 
mlştlr. Son gUnlerde şelırlrnlze külliyetli 

miktarda otomobil lAstlği gelmiştır. 
Çarşıkapıda Yolgeçen hanında kü· 

!eclllk yapan 60 yaşında. Hızır, dün 

sırtında yUk olduğu halde Zindan. 

l<apıdan geçerken, şoför Zillfikarm 

idaresindeki 109 numaralı kıımyonun 

!ıatlemeslne maruz "kalm1ş, yere dU· 

şerek başından ağır surette yaralan

nuştır. 

Bazı cahiller belki, cnlçln şaşırdığı 
zaman ekmeğe daha yakın olan dizini 
yemiyor da tA uzaktaki yıldızı yl· 
yor?> diye soracaklardır. Böylelerine 
hemen ihtar edoytm kl, sanalkArm 
at-zı değilse bile gözleri daima yilk. 
seklcrdedir. Esasen sanatka.r burada, 
yıldızı ağzlle mi gözll ile mi yediğini 
müphem bırakmalka kendisi gibi baş 
kalarını da şaşırtan yUksek bir kud
ret göstem1lştir. 

laşo mUdllrlllğl\ paurtcsl günUn· 
den ltlbarcn birinci partJdc 300, ikin· 
cı partide 500 adet olmak nzcro tev. 
ziata. başlayacaktır. '~~ 
Gümrük Başmüdürü 

tetkik/erilli bitirdi 
Üstat Fehimin ''Kokona 

Melih Cevdetin I numaralı cSeya. 
hat şılrlerinden başlıklı yazısı: 

Bir kere hen 

GUmrUk BaşmUdUril Methi Ada. 
kan Avrupa hudut gtimrük tcşki!A· 
tında yapmış olduğu tetkikleri biti· 
rcrek şehrimize dönmUştilr. Bu hu· 
susta hnzırlnrnış olduğu raporunu 
GUmrük ,.c lnhlsarlor Vekaletine 
göndermiştır. 

İhtiyar hamal Cerrahpaşa. hasta· 

nesine kaldmlmıştır. 

-o---

J3ir muhtekir 
cezalandırddz 

uyuyor,, u 
M anakyan kumpanyasının 1 nln bir baygınlık ve bu baygınlığa 

Irnalesız kısa hecelerle te- deva olarak ortaya. attığı. bir demir 
lrı.tCuz edılen cAh! Cani babanın fa- parçası ... :>1:c·eı6. anahtar dalavere· 
zileUI evladı.> gibi hltaplnrln. dolu sile Aşıkı kaçırtmiası ve kokona:'ı 

kurtarmasından baret. Teferruatı bir taraftan tüy· 
--<>--- .. ------.. tamamlle hntırlamıyorum. Fakat U':l· ler Urperten, bir Ç'ok uı.un bir tren yolculuğundıt 

E\ imdeki yatağımı düşünüp 
Uyuyamanw~tım . 

Bu gece neden uyuyamıyorum, 
}~,·imdeki J atağımıla? 

Bir hırsız, yakayı 
ele verdi 

Kartalda Ankara caddesinde 381 taraftan yUrekler tad Fehim bu bas t komedi içinde 
bilhassa mimikteki kudretilc öyle 

numaralı bakkaliye dükkAnı sahi· er.ten yedi per-
yUksek bir komedyen olarak teba. 

b . ş "f b i i k"J deli, on yedi tab· 
ı erı • cyaz peyn r n ı osunu lolu drnmlıırını'l ruz ederdi ki hlllli. gözUmUn önllndc 

SanatkAr burada affedilmez bir hıı· 
ta işlemiştir. Bu hata, mlması aşikar 
bir nesri şekllne halci vermeden b!r 
kaç sat.ıra ayırmak suretile cgarfp. 
ilk> tarzına aykırı hareket ctmesldır. 
Bu tarzı beccremlyen cahiller, ilk 
dört satırı sıraya dizdikleri zamıın 
c:Bir kere ben çok uzun bir tren yol
culuğunda evimdeki yatağımı dUşll· 
nUp uyuyamamıştım> g bi mazbut bir 
nesir karşısında kalınca, mesela 
<dün nkşam yemeğinde pek nefis bir 
karnıyarık yedim-. 1 Uçe bö!Up: 

Abdurrahman adında birisi, muh. 75 kuru~a satacak iken 80 kuruı;a canlı gibidir. 
telif yerlerde b r hayli hırsızlık et- sattığından 25 lira ağır para ce· sonur.da, üstad 
mlş, nihayet dün yakayı ele ''ermiş· zasına ve 7 Gün müddetle de duk· Fehimin baş ıo· ·&ı.l~lııilı.:t;ıı;.;;;u...u;;J 
tir. Hırsız cUrmU meşhut UçUncU Ü IUnü tek başıns. 

ParUlbedayl içın getirtilmiş olan 
meşhur Fransız sanatkfirının mem
leketimize geldikten ve Fehlmin kıy· 
metini anladıktan sonra: <Fehlm 
gibi Ustad bir sanatkAnnız ..,·arken 

sulh ceza mahkemcsınce sorgusunu kftnının kapatılmasına sktiıiar 1 yUklcndlğı tablosuz mablosuz birer 
mUtcakıp tevki! olunmuştur. cew mahkemesince karar verilmiş 

1 

perdelik kon1e<lılc:ri. ondan evvelki 
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ve bu karar infaz edilmiştir. yedi perde kadar ze\ kle se)TCdılır 'e 

'J AKV/JW Ustad bülUn .Mnnakyan kumpanyası. 

K t ld t • 1 nın topladığı alkışın bir kııç misl.ne 
ar a a ayın mazhar olurdu. 

l'azıır 

beni n çın g-ctırt

tlniz ?> dıye yllk. 
sek bir levazula. 

Ve nakiller 1 Onun bu bir perdclık kornedılcri 
AY: 9 - GlN: 271 - Hızır: 146 
ltUl'ıIİ: 1357 - ı-;YLÜI.: 15 Kartal malmüdürü İsmail Tu. I arasınd:ı benım gibi herkesin de en 

Ustadın sanat kud 
retinc hayranlı

retinc ha)Tanlığı-

· · Cazla hoşlandığı, glllmekten kırıla· nı belirtmesi meş HICIU: 1360 - {Ai\IAZAN: G nay Çorlu'-"a, onun yerine Çatalca 
Ulln ak anı yemeğinden pek n,.rı., J burdur. 

\AKİT ZE\ ALJ El.tL\ 1 malmüdürü Nazif ve Kartal tahri- rak seyrettiği <Kokona uyuyor> 
d tdl k edl i DarUlbedaylln 

Karnıyarık 

l'edim. 

bir 

Yazmakla cgarlp bir şiir> oldukları 
vehmine kapılacaklar ve bunların cJ.· 

rnsında asıl garipler gllme gidecek! 
• adun G. SA \"('J 

GÜNEŞ 
ÖGLE: 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI: 
JMSAK: 

bert, Odreyi bir arkadaş sıfatile çok se 
verdi. Selimi de genç kadının hasta ya 
tağı başında gordusü zamandanbcri çok 
sevmişti: 

- Her ikinize de en küçük bir hiz· 
mette bulunabilirsem çok memnun olu
rum, dedi, Fakat benim de sizden bir ri· 
cam var: Ne olur, bana Mister Llndston 
demeyiniz. Sadece Robert deyiniz. Soy 
adımla ça~ırılmak bu sıcakta biraz sı
kıntılı oluyor. 

Selim Robert'e vaziyeti anlattı. 
Odrey, Madam Turpin'I iyke tarif etti. 

Sonra: 
- Bir resmi de \'ar, size göstereyim, 

C:edi. 
Robert resme baktıktan sonra hükmü. 

nü verdi: 
Yüzli pek hoşuma gitti. Neşdi bir 

insana benziyor. 
Selim de resme baktı ve gülerek, söze 

karıştı: 

- Demek .. Binbir gece bu tombul 'e 
hos kadındır. 

Odrey cevap verdi: 
GördUnüz mil ya, hiç de blnbir gece 

masalı kahramanlarına benzemiyor. 
Sultan dikkatle baktıktan sonrfl iUı\ c 

etti: 
- Yüzünden iyi kalpli olduğu okunu· 

yor. 
Odrey heyecanla tasdik etti : 
- Melek ı:ibidir insan bir kere tanırsa 

- --
5,54 11,55 

rat klıtilıl Hayri Yula teriian Be. isimli kome ı . Bt. om n n mcv- . . . . 
• · . zuu b .sitti: Gece kocasının bir yere blı fstıhalesı olan Şehir tl~atrosunun 

12,05 6,07 yoğlu tahrirat katıplıgtne ve onun . komcdiyenleri her sene bir ı-~ehlm 
yerine de Üskudar tahrırat kAtıbi 'gilmcı:ıinden tstıfadc eden kokonanın 1 gtinu yapsalar ve u gün bılha.ssa Us· 
Muzaffer naklen ve terfian tayin eve dostu:u almasından, kocanın is· tadın bu Kokona uyuyor komcdısınl 
edilerek vazifelerine başlamışlar· takoz )"cdığl lçln hastalanarak b r •

1 
temsll etseler ne iyi olur. 

15,25 9,28 
17,57 12,00 
19,30 l,30 

4,15 10,12 dır. denbıre ve dönmesinden. hizmetçi· TlR\'AK1 

EDEBİ ROMANı 

't aıan: Francis de Croiuet 
bir daha kendisinden vaz geçemez. 

Selim gittikten sonra Odrey, Robert'c 
sordu: 

- Bizim için hc'ıhi çok dedikodu yapı. 
yorlar mı? 

- Size hayret edeceğiniz bir şey söy. 
li)cyiın mi? Artık hiç kimse isminizi ag. 
zma almıyor. Muhterem teyzemin vcrdii:i 
yem emir budur. Hiç kimsenin sizlerle 
memul olmasını ıstemiyor. llerbcrt'c dair 
hııvadis isler misiniz? 

Odrc) omuz silkti. Sanki sorduğu sua. 
le de ne !uzum vardı? Ne diye: uDcdiko
du var mı?D diye sormuştu; hiçbir şeye 
ehemmiyet vermiyordu ki. Robcrt söze 
dc\am cttı: 

- Binbaşı bugünlerde pek gözde ••. As
keri hastahanenin ba hekimligine tayin 
oldu. Valinin konağından da çıktığı yok. 

Odrcy gi.ılmeğc haşladı: 
AUcdcrsiniz, Robert, sinirden gülü. 

yorum. Kim bilir, Herbert bu vaziyetten 
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Çeviren: Rezzan A. t. YALMAN 
ne kadar memnundur. 

- Sormayın, bayılıyor! 
- Zavallı adamı Hayatından memnun 

oJmasını isterim. Hiçbir zaman !cmalığını 
arzu etmem. Ya Mabel nasıl? 

- Mabel ile kocasına karsı hiç de nazik 
<lavranmadınız:. Ne olur, buraya gelme. 
lcrlne müsaade ediniz, Size karşı ne ka. 
ciar iyi davrandılar bilseniz .•• 

Odrcy hemen cevap vermedi. Sonra. 
dan dedi ki: 

- l\Iabcl'e söyleyiniz: Kendisini çok 
seviyorum. Bu aralık onun f1:in ı;örUşmek 
istemedim. Kocasının mevkii bu yiizdcn 
sarsılabilir. Siz baı:kasınız. Ev,•ellı vali· 
nin Y<'Genisiniz, Sonra zabit değilsiniz. 

- Ne kadar mağrursunuz! Her ne isC' .. 
gideyim de dostunuz Madam Grapin'l tay. 
yara meydanında karşılayım. 

İsmi Grapin değil, Turpln'dir. 
İsmini kaydedeyim. Belli ki unuta. 

cağım. 

Bayan Turpin, Brindisi'de tayyareye 
bineceği sırada biıtün cesaretini topladı. 
Dort gceedcnbcri ancak üç, dört saat uyu. 
muııtu. Hem de ne uyku .•• Her on daki
kada bir müthiş bir korkulu rüyadan 
uyanıyordu. Gokyuzilnde yıldızlara çarpa 
çarpa uçtuğunu rüyada goriıyordu. Son
rn birdenbire tayyarenin pervanesi kopu. 
yor, Madam Turpln alev almış bir mesa. 
le gibi boşluğa yuvarlanıyordu. Ruyasın. 
oa en müthi§ felaketler başına geliyor, 
paraşiıtci açlınuyor, }(~h dort bin metre
den denize, ktıh Himalaya tepelerine, 
kah da bir çol . ortasında vahşl hayvan. 
ların ortasına, bir büyük maymunun ta 
kolları arasına düşüyordu. 

Bir gece, hizmetçisi oda kapısını aça. 
rak: 

- Ne oldunuz, neden böyle haykırıyor· 
sun uz? 

Dıycrek endişe He yüzüne bakmıştı. 
Kadın şu cevabı vermişti: 

- Bir şey yok, kızım.. üzülme, beni 
rahat bırak. Kendi kendimi alıştırıyorum. 

Fakat c:on korkulu rüyayı Brindlsi'~ e 
giderken trende görmüştü. Yılanlar mu. 
bedi, rüyasına cirmişti. Canlı canlı o ma
bede gırdlğini, en büyük cinsten yılan. 
lnrın etrafını sardı~ını, kendisini soktu. 
gunu, param parça ettiğini rüyada gör
mUştiı. Yılanlar üstelik de konuşuyor. 
lardı: (Devamı ,..,, 

(i 
(;, - m(ı ~~ . 6u~ 
Muvaffakıyet 

amilleri 
tı;arl~ 

A Jaturka mu iki &ana ~ 
imtihan oluyorlar. / 

Ji;I de Jrnlaylık 'ersin demeğc be ıtı 
kaldım. ÇUnkU toıııdığınıı:ı: ı;ıı 
ü tlı anatkt'Lrların çotrtı bU 1 ~1 
'affaklyr.tle atlattılar bil«'·~ tııı 

Bu lmtlh"anlnrdan ôğrcnl)O tı 
bir keman nnatk ırı blıt ~ıırl-"l , 

1 
,,r,. 

yor, bir ç-0k kendi besteler 
:nnı ıııilm<T'-"lz.lerin • gozlcrlııl r', • • " p:ıtıı 
tacak blr anat kudrctUe o) ıJ 

r• r;o 
fakat bilmediği bir şey 'o · ııcf' 

l'lnc bir çoğumuzun .l uzıerc<' 1" 
diıllediğinıi1. kemani llo) dar tt1' 
yay da hem ıınatkiır, ııem bC ııt 
Jl'aknt onun <la, «nota bUl)or (( 
nuı. '!» unline aşöyJe hö,llCJ ~ 
bını ,·ermekle beraber notada~ 
doğru u naı:nri notadan bihP liJll 
du~u muhakkak. Nitekim fil~ 
yizler onun bilıllklerf anııt ı.ı~1JI<' 
ne hürmeten bu ciheti faılıı 
lamıyorlar. ~ 

Macar Ye Rumen !)iganla~ 
A\·rupada , .e batta dtlnJ"Bdll ~ 
yapmış üyle ınu iki r;ana f 
\ardır ki bunların ) Uzdc dcl<~,ııl 
tanın ne oldu&runu bilnıczlet· J f 
bütün bu &an!lt.kllrların ıırııtil' jl 
tayı, nota bllen ımnatkCtrJardJll ..-' 
la değil e bile ası;ari onlar 
bildikleri muhakkaktır. ~ 

Bu hize bir defa daha rıaurlJ # 
ki, hayatın muhtelif ı>anat '~ 
fek ~uhelerinıle murnffak oJnt ıi 
!ıtri i tJdadıo, şah l kablli.l 11tııı-of 
rübenln \C pratlğln de pel> ıtılı 
rolleri vardır , .e hıı.yntta tJI • .x! 
mu\·affak olanlar mutlaka ııJV'
tı yutmuş olanlar değlldir.4 

Köıt Jiı\ 

=======:/ 
Radyo ve elektrik 

malzemesi geldi 
DUn deniz t:arlklle ltalyad&ll 

rfmizc külllyeUI miktarda itll.;,) 
yası gelmiştir. , 

Bu eşya arıuıındıı radyo, el 
aletleri malzemesi mevcu/ 

Soru11uz :d' 
Söyligefiffl ., 

Sivilcelerin tedavı· 
51 

Menemende 11.111lr l'aıit1Cblnıl0 r' o. 
ıııarada il. özgüden 5orU) tJ 
genlik denilen , .e hakıJ01oıl1ıı 

,:j\ 
dirde çıban hııllııc gelen i 
neden olur ' c ne ile trd3 ' 

nur! •• 
Cevap - En zıyade I~ 

arız olan crı;enllk vücudUll , 
rındc olııbılırsc de en z!) adt 
husule gclır. Bunun h r çol' 
len vardır. Bunlarm hu! 

0 
bünye, pelc mllllim bir rol 
Gençlcrın bUICi~. fı.del sörıf.' 
Metten kcsllme zamanları 
de \'C barsak hazımsızlıJ<lıı.tııı 
ı!raz guddclerınin bozuJ<lı>t 
da ergenlııdere. ekseııyetlıı 
edılır. Tcuav sine gclını.;c, 11 

den e""\"Cl bUayeyı duzcJU11 
... t 

bunun için do pcrhıze rıa, 
lazımdır. Mide 'iC bnrsaid8 

rişlcre vo hazımsızlıklar 
lacak gıdnlaıı, bıberlı ,c 1 
maddele·ı. alkollü !çld!cı1 , 
melidir. lnkıbaza me)d ıı 
melldır. Bazı ergeni k,crill !( 

husule gelen cerahat 11;ınde1 
roplnrı laboratuarlnrdn nre 
lardan bıı· aşı haz,rlamııl' 
aşı ile ha tayı aşılan.ait fa) 
dolunan çarelerin b~ı:ıd-J 
Ancak bu aşı ıç n b r hCi' 

racaat şarttır. Manm-ı•ılı 
sabuni .. rla cıgC' l.k bu u. 
yıkamak "·eya kUkUı t..U Jl1 

&Urmek de iyidir. 

tncı k ydnııı~• 
incik )ahnl lnln ııa ıl yııP~ 

soran olrnyucwııa CC\oıı: 
Ka ·abıııız:la aramı. l,l I I~ 

bulınakta hl~ de zorluk ~c pt 
ulz. On tane koyuu lııcl •in( 1 

kadar acı &uda yatırdıı.tııll ~ 
glizclcc ~ ıka) ıp içinde ) .. r1'

1 ~ 
ılıır bU bulunan bir tcncert') 
malı. İnw çcııtllmlş blr ı;ısÇ 

reli bir ka~ maydanoz Jioku, ı; 

uılş kc-re\ iz ' c :rıırını ç:ı) pi 
lıartlnl lle birlikte ko~ ııatıı: 
malı. ısuzcrd, ı;ıkuracnğııtl oJ 
lcrl, birer l emek k.l.'jıt,'1 tere' 
kalı.:tıı tozu ' e yarım ça) 1<11

>11 uoı 
hardıı.I Ue ı;nlkonıııı:;; iki :> 1 ı.o. 
bula>•l' boş bir ginece 
llaflf!,"e ka\ urınalı. Jncl1'1er tJ 
bclc.,ınl'c, artan çıı.lkanıııı~ ~ 
ta ile e\' elki tcııcerc<lc ıı1' 
indi• fiUl undan iki keııçc 'tı 
sllzgcı:mn gc!,:irerck knrıŞ ıı1' 
gih ece katmalı. 'l'uz, J cııltıJJ., 

,toı 
biraz da doınntc nf~sı · , 
dumatcs uttıktaıı ı;ocırıı, ortıt 
pl~meğo bırakmalı. 
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vazıyetı 

htk cephesinde 
llıuhtemel 
harekat 

~Yazan:--

~ 

~,atikandaki 
th temasları 

(Ba ı l incide) 
~nın, sozle değil, tatbi· 
~ olrnası şarttır. 

a bır sulhil Rusya da. 
~-b halde demokrasi tarafı 

r ~l edebilir mi? Eğer 
e Sadık ise kabul et· 

llc.Ju-
11 • 

~b kabul eder mi? Eğer 
~ ~l etmezse yarın dövü. 
~a~nu arıyacaktır. Evet, 
ta}ı nıyor, harita üzerin· 

b illar işgal ediyor. Fa
lldcllerini insan haya. 

~ ~ t!tişmiş asker şeklin· 
~!! b r çapta oduyor. Rus. 

tler Parlak zaferlerdir~ 
ıtt, 

1 
Cfı zaferlerdir. 
l>ırus do Milattan ev. 

arı <lıırda İtalyayı işgal 
ı Çok parlak zaferler 
r 'Fakat sonunda: ı Bir 
d Qaha kazanırsam mah· 

lllek ihtiyacını duy. 

-4 SEYAHAT NOTLAR! ~-

Küfahgaga kadar 
Uzun bir tren r Yazan ; " Ul?[O a.~eWJ<lS >r•ı 

yolculuğuna çıkı· L Jsmail Hakkı BALTACJOGLU 1 buvücutkaldı.o 
yorum, 23 eylul J da çürük olabi· 
salı, Haydarpaşa lirdi; fakat Allah 
garındayım.Beni uğurlamıya gelen dUkkflnın kalfa ına şu emri vermi11· 1 msnnlar gibi insafsız değil. 
ıırkadnşlar da var. Yolculuk çok he· ti: ~Haydi oğlum, bağa git de bira: Solumda oturanlar Uzman ailesi 
yccanlı bir şeydir. Her istikbal glbı Uzlim toplayıver. On beş daklk.1 ıdi. A le reisi İhsan Uzman Aydın 
sırlarla doludur. lnsan dönecek mi, sonra önUmüze on kilo dUnyan·n en .Ağırceza mahkemesi azasındandır. 
kalacak mı bilinmez. Ölecek mı, ya. güzel UzUmlerlnl taşıyan ve taşan .Ateşin ruhlu ve tam TUrlt bir 
;uyacak mı bilinmez. Onun için ay· b r sepet getlrılmtştı. İki ay eonra hAklm. Onunla görU.şUyorum. Garip 
rılış anları hep esrarla doludur. Ar· Hacı Mehmet Ağa bir ramazan güml tesadüf! Aydın mahkemesi bir jan· 
kııdaşiarınızın elini sıkar, trene bi· Cihangirdeki evimize iftara gelmiş. daı ma zaptı hakkında. istinabe tari. 
nerslnlz. Lokomotif harekete .b~la. ti. Ertesi sabah «Varayım ben cami• kile lstanbul mahkemelerinden bi· 
yınca. sağ' elinizi sallamAya başlııı·· ı lcri ziyaret edeyim. Hakkını heldl rlnden b,r ehlivukuf raporu istiyor. 
sınız; bu esrarla dolu istikbali yok· et!> diye a:,Tılmıştı. Benim kafamd1 Mahkeme beni ça~ırıyor. Raporu ve
lamak ister gibi; ta arkada.,lıırınızı Gebze bu saf TUrkle Kocıı S!nanın rlyorum. Rapoı· hakimlerin kanaati· 
gözden kaybedinceye kadar: To. b•ı kor tablatt manalandırmak için ya· nl teyit eder mahiyette çıkı.ror. Ba_ 
esrarla dolu istikbali araştırmaktuıı rattığı Çobanmustafap~a camisinin his mahkemelerde ıstiktab ve tatbl· 
bütün ümidinizi kesinceye kadar gl· güzelleştırdlğl bir dUnya noktasıdır kat mevzuuna dökUIUyor. İhsan Uz• 
bl. Zaten evden ayrılırken de çocuk· Bu iki hatıra yanında artık Gebze· manla aramızda tam bir fikir muta· 
larınızın cltnl onun ıçın sıkmıştınu:. de olduğu rivayet edilen Anlbalı'n bakat var. Bu iş lıattat işi değ'ıl, 
Zaten onun içın küçük Coşkun'u ku· mezarını dUşUnmeye vakit kalmıyor grafoloji denilen bir psıkolojı bahSi. 
cakla.dınız ve öptUnüz. O da size: Yarbay çok enteresan bir adar.ı. Çocuğun annesi, genç kadın blı 
<Gelirken bana oyuncak getir!> de· Kuvvetli bir milliyetperver. 1'~aknt öğretmendir. Malatyaya gidiyor. 0 
nıişU. Sanki <Ölme, sağ kal ve ile şu ezbere verilen konferanslarda ta. da zaman zaman muhaveremlzc ka_ 
dön sel!> der gibi. Seyahat ltarnnlıK· ı nıdıklanmız neviden değil. Kuvvetlı rışıyor ve bizi te;}it ediyor ve çoıt 
lar dolu, ne esrarlı bir şc dır. I mUllyetperver; çUnkü Mchınetciı't• akıllıca teyıUcr. Bir aralık içten ge· 

Yolcunun nıht durumu ne tuhaf. çok ıyl tanıyor. Ve tarif de cdıyor: len ô!r memnuniyetle dedi ki: <Çok 
tır. Bu a~Tılışın czgtsı geçer geçmez «Mehmctclğe emredersin, bataryayı mes'ut bir tesadli!: Asker, hakim ve 
sizi ilk oyalıyacak mevzu lcompar· J sırtında şu dağın ter.esine çıkarır. pedagog; Uç meslek ki ben! en yakın· 
tıman arkad~larınızdır. Onlar kim· Fakat gururuna dokunmaya gel· dan nll'tkada.r ediyor. 
!erdir acaba? İşte knrşınızdn l>iı' yar. nlcz.> Blz <niçin?> der gibi yüzUne 
bay duruyor. Onun yanında genç bir bakıyortız. Yarbay söz!ine devam 
kadın ve güzel bir çocuk \'ar. Solu. ediyor: cÇUnkU TürktUr; Türk de· 
nuzda bir ana daha. Yanında yetl.ş· I mek en yUksek gurur demektir.> 

1 
kin bir oğlu var. Ayakta dumn lrı Öğrendim: Yarbay Srvaslı imtş. Sı· 
yarı zat aile reisi olacak. Se!Amlaş· vas yüksek ve renkli dağlar memle. 
mıştınız. İlk söze başlnmalc gerek. kelidir. Orayı TUrk bar ve kumar
Yarbay gür sesile size söy!Uyo:-: hcıne ile değil, Selçuk anıtlarlle sü3· 
«Uğurlar olsun efendım.> Cevap !emiştir. Sıvas Tilrk gururunun bır 
verdiniz: «Size de uğurlar olsun sahnesidir. 
efendim. Hemen dostluk, arkadaş· Akşam saat yedide lokantaya geç· 
!ık, hattA karşılıklı yardım hali baş. tim. İki kişilik bir masanın birince 
ladı. Artık korkunuz yok. MUştere;ı. boş bir yer buldum; oturan zata se. 
kaderin yaratbğı bu cemiyeti geniş IAm verdim, ben de oturdum. Konuş· 
letmelc gerek. Bıraz sonra. bUtUn maya. başladık. Yolculuk tesadUflcr 
kompartıman halkile tanışık \'e ar 1 Ulkesıdlr. Karşımdaki zat İstanbul 
kndaşsınız. Dartilmuallimininden eski bir talc· 

Alayunda vardık. Saat birdir. Kl\· 
tabyaya inmek üzereyim. Tren es. 
kiden olduğu gibi Kütahya yolcula· 
rını Alayundda bırakmıyor. Artık yol 
KUtahyanın 'çlnden geçiyor. Külah· 
ya istasyonuna indim. Bir polis me· 
muru nezaketle yanıma geldi: cBenl 

tanıdınız mı? Geçen gelişınızde bir. 

llkte Alayunda inmiştik. Ben Kırşe· 

hirl Yim> dedi. <Senin hemşerinl~> 
demek isUyordu. SalAhattin Beyle 

(C. H. P. Reisi) Ef!Atun Can Bey 

(lise edebiyat ötfetmenl) sizi arı· 

yorlar. Canını kadar se\'diğim iki nr· 

kndaşa, tarıhi kalesı ve çlnisıle ünle. 

nen öz TUrk diyarına kavuşmuştum. 

lstanbuldan ayı·ılırkcn bu scyahıı· 
time a!Akadar olan Vatan'ın Başmu· 

harrlrl benden intıba.lanmı yazmamı 

istemişti. Gündelik gazetelere yazı 

yazmak çok cazip bir şey. Fakat be

nim bir dakika vaktim )Ok. Ama 

bem çıktı. Cihan Harbıne iştirak et· 
mlş, yıllarca askerlJk ettikten sonra 
hocalık mesleğine artık dönmemiş. 

17 yıldanberi kerestecilik ediyor. 
Söz arasında bana dedi ki: cHocanı; 
dışından çok basit görllnen şu ke. 
rcsteclllk yok mu, ı+; güç şeydir! On 
ycdı yıldır henüz daha .sırlarını ta· 
mamen öğrenmiş değilım.> Eski ta· 
lebeme otuz yı1 önce der& verdi lm Ahmet Em.n Y lman'ın ha.t r ı be. 
gibi yine ders vermeye b~adım: nim ıçln çok değerli. Mücadele ha· 
cotıum hayatta basit olan hiç bir 
şey yoktur: Kerestecilik etmek de· 
!'ttl, iblr odun kesmek bile ölçü, varış, 
kavrayış isteyen mUrekkcp, g.rlft b.r 

yatımın en buhranlı gUnlerlnde onun 
asil sesi yllksclmlşti. Hiç unutmam. 

lşte size ilk günün intıbaını yazdım. 

fiildir. Basit olan blzım mUcerret, Iiataya. kadar benimle dolaşabilecek· 
kayıtsız, bafıboş düşUncemlzdir... siniz. 
Eski talebem Nuri Bulman eski ta. t. il. Baltal'ıoğlu 

§il SON H!\DU~llER JıgJ 
Ruzveıc·in gemlcı- Almanlara göre 

lere mesajı (Ba~ı 1 incide) 
(Ba.~ı 1 incide) dışına kaçmasına. meydan vermeden 

semlleri mUtecavizlere Amerikanın beş Sovyet ordusunun imhasına m:ı. 
haklkt fikrinin ne olduğunu göste•· vaffakiyet elvermiştir. 
mekte ve onlara bizi henüz ezebil· Kara \'e hava muharebe kuvvetle· 
mekteıı çok uzak olduklarını anlat. ı1nln sıkı bir lşbırlltl ile tahakkuk 
maktadır. Amerıka için, demokrasi, ettirileıı harckl'lt esnasında 665,000 
hUrrlyet iç n ölüm olmıyacaktır. HUr esir alınmıştır. 884 tank, 3718 to;> 
riyet yaşıyacaktır. BiltUn beşeriyete \'e sayısız miktarda her nevi harp 
kaışı olan taııhhUdlerimlz ve duam:ıı; malzemesi iğtinam \e yahut tahr!p 
budur.> edllmişlir. DUşmanın yen den uğradı 

dik gilnlerdenberi tarihin muht~ ğı zayiat rok yüksektir. 
lif de\1rlcrtnde açık denizlerde Uca· Tarihin h!ç kaydetmediği bir m•J 
relin tecssUsü denizlerin serbestlsl za!ferlyet istihsal cdılmişt r. 
esasatına istınat ctmlştır. Bu pr~n. Hava kuvvetlerim z Toula mıntn· 
sip memleketimizin inkişaf ve terak· kasındaki harp lmcıUl.t fabrıkalarını 
kıslnln ve teşekkU!UnUn esas maksa· ve Moskovada askeri tesisatı bom• 
dmı tcşkıl eder. bardıman etmişlerdir. 

c:lstedlğlmiz gemilerımızln deniz. Ilerlln, 27 (A.A.) _ D. N. B. Sa· 
!erde dolaşmasıdır. Gemiler bunun !· lahlyettar blr ka_ynaktan blldirlldıği. 
çln yapılmıştır. Diğer bir istcğlm'.ı ne göre, Alman snvaş tııyyarcleıi dün 
de gemilerimizin torpillenmeslnc ge<:e y~nldcn Mosko\•aya hUeum et· 
bombardıman edilmesine veya batı· ınlşlerdlr. Askeri mevzilere isabeü<'ı 
nlmasına lmktı.n nisbetlnde mlni ol. olmuş \'e yangınlar çıkmıştır. Alman 
maktır.> tayyarelerınln hücumu esnasında de· 

mlryolu mevklı ch•arındakl sanayi he 

Barbar 0 s defler ağır hasara uğramıştır. 
Kremlin sarayı binalarına düşe11 

1
• htı"f a ı •· bombalar burada ehemmiyetli has:u-

Ika eylemiştir. 

(Başı 1 incide) Demlryollarına ve mevkiflere kar· 
Komutanı Korgeneral Artunkal, Va· şı yapılan mükerrer hava akınları 
li ve Belediye Reisi doktor LQtfl Kır· Mosko\'llnın ıaşeslnde ciddi mUşkill. 
dar, İstanbul Komutam Tümgeneral ter çıltma.sına sebep olmuştur. 
lshak Avni Akdaf, Mıntaka. Komu 

tanı Generaı zıya, Merkez Komuta· ,,,_ Mes'ul b.·r --... 
nı, mtilkl ve askeri erkan, Partı \'f' ı ' 

Barbarosun türbesi önünde iki deni~ ev ar: ms Halkevı heyetleri göze çarpıyordu 

1 

1 
eri, Barbaros devrinin kalyoncuları 

nı hatırlatan kıya!eUerle yer almış İısta;ıbul Üniversitesi Rektörll 
tardı. Cemil Eilselin kızı Emine Bilsel· 

Merasime lstıkltıl marşı ve bay· le doktor Cihadın evlenme resmi 
rak merasımlle başlandı. MUteakıben dUn, Unlvcrsıtede RelttörlUk da· 
Beşiktaş kaymakamı Sabri Sözer irealndc güzide bır davetli kütlesi 
hazırlanan kUrsUye çıkarak büyU!> huzurunda yapılmıştır. 
Amlralın hayatına ve deniz tarlhl:ı· Evlenme merasiminde Milli Şef 
deki ~iz varlığına dair uzun blr inönünUn sayın refikaları Mevhl. 
hitabe irad etti. Bunu mUteakıp kil!'· be İnönU de hazır bulunmuş ve 
süyc çıkan bir deniz teğmeni bugün· merasime şeref vermişlerdir. 
kU Türk deni.zcilerlr.ln bUyUk cedle· Yeni e\•IUere saadetler temenni 
rlnın açtığı şcret yolunda can ver· ederiz. 
meğe hazır oldnklarıru tebarüz ett!r· \.. J dl. ________ _, 

Törene saat 11 de güzel btt reısml
geçitle son verildi. 
:::::========================== 

Yeni Açılacak 
Sinema 

IEarllırlalz giıtırllıoık 
i rı mer.k "IJ•rlar 

Geçen gün Tepebaşındakl Bele· 
diye malı sinema binasının tanzim 
edilerek halka açılacağını yazmış. 
tık. Bu haber bUyük bir al6ka U· 

yandırmış, sinema sever halkımızı 
sevindirmiştir. Ancak sinema sc· 
verlerlmizl bir merak almıştır: 

MEVLÜT 
Tlirk sporunun eski üstadların. 

dan ve bisiklet~i Fahrettin Kapta· 
no lu He Ticaret Vekfıleti İaşe Mü
fettişi Selman Kaptanoğlunun ba. 
baları Cambazba~ı Rıza Kaptan· 
oğlunun ebedi istirahatgahına ter. 
kcdildiiinfn kırkıncı günü olan 
30/Eyhll/941 Salı giınu öğle na· 
mazını müteakip )3eşiktaşta Ab. 
basağa camlinde mevlüt okutula
cağından arzu edenlerin teşrifleri 
rica olunur. 

Refikası: LıitfiJe Kaptanotlu 

(SiYASi iC 

Maçek 
Kuisling olmuyor 

':f azan: M. H. ZAL 

K ul llnı:- Noncçll bir in anın 

ismidir. I"aknt Ö)lc görilnU· 

~or ki dün~anın her diline mua;neıı 
bir adamın adı diye değil, «ecnebi 
işgal ltu\\etlerlnln \azlf~'lnl kolay. 
laştırmnk için onlnno elinden !>lln· 
d:ılya kabul cdcıı adamı> mefhumu· 
nu ifade ede<·ek adi bir isim dl)e kıı· 
rıı:ncnktır. Bizde: (Altını·ı Mehmet, 
Damat l'erH) kclımclerinln ifade et. 
tlğl mana gibi ... 

Gelen haberlere bakılır u llır\al 

kö.) Ilı lideri Maçel;:, bir Qulsllng ol· 
mağı reddetmiş, Almcınlur 'e ltnl· 
l 1111lnrla çnlı!;iınağn ruı.ı olıııaını!;>lır. 

Kendblne llın·at kralı umanı \ erı· 
len \C Hın at tnrlhinirı eski a) fa. 
larından alınmış bir u3dum1a a<l ta. 
kılan ltalyan ıın•n J de ?.agrcbe a· 
3ak ba manuştır. llunn mukabil 
l'ugo la\ arn71 inin muhtelif ~ erıe 
rlndı' çete harbi \C 1 )an hareketi 
de\ am edil or. Çeteler dağlarda do. 
!aşıyor, fın.at buldukça kn abalara 
bn ·kııı lapı3 or. 

Bö~ le hnrckc~lerl bastırrruık iddı· 
a ne sh il hnlldıııı re.hloelcr alı) or, 
}3hsi bir u~u olmadığı hnldc n ılı· 

~or, kC:.111) or. rnı. t akan kanlar, 
i tlktal aşkını, tcdakarlık az.mini 
tıöndtlrmii~·or, bunu çoşturuyor, ııar· 
latı3or. Duııyn tarihi gô lcrml!jt;r 
k1 istiklal ara) an bir nıllletı <·eh r 
, -e şiddet hiç bir zanuuı ) ıltlırmıııııı-:. 
kendisi için kaybcde<:ck bir y kal· 
madıjtt kanaatini u~ andırarak feda· 
l 111 in her ~llııe )ol çm.ıştır. 

Mihver asken kudretinin en ııar· 
lnk dakllm ında l'oı;o5lıl\ yndn bo) • 
le bir ls3an maııuırn ı b:ı.-:gôstercbl. 

lir5C, l~n ada lareşal Pekn, lşı;al 
Jı:un otlcrlne ktlrşı yapılan abolaj· 
larm öniine geçmek lı;-Jn rad3oda hl· 
tabelerdc bulunmak, bel anoamcJer 
n~rctmek lhtl.)acını duynn;a ynnıı 
t;akln daklkalardn, 3cnl nizamın tat• 
blkattn alnı- ğı şekli guzönline ge· 
tırmek giiç dt'ğlldlr. l'lliln erin t'n 
parlak \ c kat'i hlr zafer kazandığı· 

nı forzebek bile l erıl niz.aınııı tat· 

blkattakl manzarası eski ortaç.ağ 

nizam ızlığını andıracaktır. 

Tttrllbeden nlınmıı ı icap eden 

den; şudur: inç k gibi halk tarn

fındao a;, gı görmcğ'e Jl\yık in anlar 

Kulsll:ıg ohun ı kahul etmezler, Dl· 

ğcr t ranan Kul Unglcrln halkın 

nefretine manız olun düzme hukli· 

metleri, ecnebi işgalleri için hlr d • 

tek değildir. Ak ine olarak işgal 

kunetlerlnin kendilerine her sanı~ e 

de tek olmasına. lhti) aç vardır. 

Gcbzeyc varmış bulunuyoruz. Gcb· 
ze benim kafamda iki fikri canlan. 
dırır: Çobanmu!la!.• camisi ile Ça· 
vuş UztlmUnU. ÇilnkU otuz beş yıl 

önce Mimar Slnanın bu şaheser nl 
görmek için Ofl1.ya gitmıştim ve dün· 
yanın en güzel Ça\'UŞ llzUmünü ora· 
da görmUştüm ve dünyanın en saf 
Tilrklerınden bir ihtiyarı da yine o. 
rada tanımıştım. Tu at §CY ycrlex 
önce tabii gllzelllk!erlle det 1, insan· 
!arına alt güzel hatıralarllc sevlyo· 
ruz. İnsanlarına alt gllzcl hatıraluı 
varsa yerlerini de birlikte beğeniyo· 
ruz. Hamdullah Suphlnln milli ha. 
rck!t esnasında idealleştirdiği bir 
Saf Ömer Ağası vardı. Benim de 
şahsı tckfımUIUmde b!r peygn.mbcı 

gibi kuvvetle müessir olan bu Gcb· 
zeli Mehmet Ağ'a vardır. O, merhum 
Hacı Semt Beyllc birlikte bakkal 
dükklinında garipler gibi kuru ek· 
mekle peynir yediğim zl görmUş, 
TUrk vıcdanı buna razı olmıyarak 
hemen b zimle tnnışmıştL Hemen 

!ebe dlkkatile dinliyordu. B r aralıtt =============== 
<Hocam, hiç değişmemişsiniz!> de· 
dl. GWdUm. Bu sözü bana gUnün bl· 
rinde bUyilk bir kötUIUk yapmı, o· 
lan bir insan da ayni hayretle ,söy. 
lem ştı. Ona verdiğim cevap şu ol· 
muştu: c.Yaşıyabilmek için ellmd~ 

Mesut Bir Evlenme 

Acaba bu yeni açılacak sinema. 
da yeni filmler var mı? 

Bu merak, Avrupa ile yollar 1 *
kapalı olduğu jçin uyanmıştır. İn· ı 
san hakikaten dU5Unüyor. Yeni 
bir sinemanın açılması iyi, iyi a. 
ma, yeni film nasıl getirilecek? 
Acaba tayyare ile fılm getirtmek 

1 
kabil midir? 

R~klam Deği l, Hakikat: 

, -· Kahkahaları duyul or; alkL<ıları i itiyor mu· 
sunuz? Aldannı,yorsunuz, burası istanbulu 

hakiki bir nes'e bayıranıında yaşatan: 

LALE Sinemasıdır. 
Kadın. Erkek, genç ihtiyar herkes 

DOllOTHY LAMOUR 
BİNG GROSSBY'nin 

yarattığı 

Sing Yo u 
Şaheseri sonsuz bir hayranlıkla alkışlıyor. 

Siz de bu l\Ies'utlara katılınız. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

f suM R Sinemasında 1 
Sarışın ve sevimli yıldız 

G/NGER ROGERS 
JOEL l\IAC • CREA ile beraber yarattığı 

GOLLER ve DiKENLER 
Güzel filmde bütün seyircilerin takdir alkışlarını topluyor Bu 

film, yaşanmış bir roman ••• Hakiki bir film ••• 
:Bir kadının bUtün hayatı •.• dır. 

•••••••Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••••r1!91' 

DDnyayı Ti reten 1 
KEŞ 1 F 

Senenin en heyecanlı, muazzam ve ilk Fransız I"Hmi 

Baş rollerd n1BOO~B DUCBENE • ERICB TaO • 
!i ı REIN • CL UDE DAUPBIN 

Göztcpe ilkmektep müdurü Bay 

Tahir kızı Munise Ataklık He pi· 

yadc üstteğmenlerinden Hıkmet 

Yalaç'ın evlenme törenleri diln 

Parkotelinde güzide zevat huzuri. 

le icra kılınmıştır. Tarafeyne sa· 

adetler dileriz. 

Her halde Tepcbaşmdaki yeni a. 
çılacak olan sinema mOdUrlu~ü· 

nün gUnu geçirmeden bu haklı 

merakı halledeceğine kaniiz. 

lstanbul Deniz I<omutanlığından 
Denız Gedıkll Ortaokulu için her iki müsabaka imtihanına giren o

kurların kabul listeleri gelmiştir. Altıl<ado.r okurların acele İstanbul Do· 
nlz Komutanlığına mUraeaatları. (8t68) 

ıstanbul Fiyat f~ürakabe Kom:syo.Jundan: 
115 No.lu ilan: 

Bu ilfında morkası ve numarası tcsbıl cdılmiıl olan ka§ar pey. 
nirlcrı toptan 120 kuruş perakende 145 kuruştan satılacaktır, 

H. H. 372 
H. H. 287 286 
M. B. ~çuvalda• 301 H. A. peynir uzerindeki marka 
C. Y. 
U. D. Şakir Slıter 

A. A. 302 
l\1. A. 295 296 
S, Y. L. 581 
H. Y. 30 
s. 243 
u. D. «çuvalda• üç yıldız peynir üzerindeki marka 
NOT: Yukarda numarası bulunmnynn markalar Anadolu ma. 

m(ıliıtı knşnrlardır. Uludağ U. D. markalarından yalnız Şakir SU· 
terin kaşarları yağlıdır. Digcr U. D. markalar yukarda zikredilen 
peynirler meyanında cieğildir, 

cıU. D. üç yıldız Şakir Suter firma ıdır.ıı 
2619/941 günlü gazetelerde komisyonun 25/0 9•1 tarihli toplan· 

tısında kaıar peynirlerine toptan 120, perakende 145 kuruş narh 
konulduğu tarzında neşriyat yapılmıştır, Mezkur neşriyat komis
yonun resmi ilanı olmadığı ve kaşnr peynirleri hakkında 105 nu. 
maralı ill'ın cari olup )'Ukarda intişar eden 115 numaralı ilanın ise 
yalnız işaret edilen markalara alt olduğu tasrih olunur. (8683) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
l l\Iühcndis kısmı giriş imtihanı 3/Teşrlnicvvel 941 Cuma 

günii yapılacaktır. 30 E;}'l(ıl ak~amına kadar mliracaat edip 
kayıt olunanların karnelcrlle birlikte imtihan günü saat 
9 da okulda bulunmaları. 

Duhul imtihanında riayet edilmesi istenilen esasları ha· 
vi talimatname okulda ililn edilmektedir. İmtihan gunün· 
den evvel dikkatle okunması. 

2 - Fen Mcmurlugu kısm• giriş imtihanı, Mühendis kısmı ci· 
riş imtihanı neticelerinin flfını tarihinden en az üç gün 
sonra yapılacak ve günu nyrıca ilan edilecektir. 

3 - Okulun her ı:;ubesindc tedrisata 13 Teşrinievvel 941 tari. 
hinde başlanacaktır, (8538) 

Yurdumuzun her köşesinde durusUUğü, 
ucuzlu'u ve bol çeşlticrile tanınmış: 

Asri MobiJya Mağazasını 
:ezmeden ve bir fıkir almadan bir yerden 
mobilya nlmamalarını tavsiye eder. Mut. 
laka salonlarımızıgczmelcrlnl rica ederiz. 
Bılhatsa İngille ·e Karyolaları ve Avw;. 
turya sandalyaları mevcuttur. İstanbul, 
Rıza Paşa yokuşu No. 66 Ahmet Fevzi. 
Tel. 2340i. 

"I. inci Tertip 3. üncü çekiliş planı 
Bu Piyango 7 10 10.U de AfJonda 

ikramiye 
Adedi 

1 
4 
6 

40 
120 
160 

1.200 
1.200 
8.000 

160.000 

170.731 

Çekilecektir. 
İkram ye 
l\likdarı 

Lira 

30.000 
10,000 

5.0 JO 
2 or.o 
l.O'lO 
~00 

100 
50 
10 
2 ----

Yekıin 

ikramiye 
'l'utarı 

Lira 

30,000 
40.000 
30.000 
80.000 

120.000 
80,000 

120.000 
60.000 
S0.000 

320.000 

960.000 

Tam ibilet l 'anm bilet 

4 Lira 2 Lira 
Ylll bilette 42,68 bilet kazana· 

caktır. Hasılatın <O 60 ı ikramiye 
olarak dağıtıla<'aktır. 

® 
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Beden Terbiyesi l'ınum Miıdürti Takı.im Belediye gazino unda 

T ski at, f.utbo ü 
ö dücm mi isf y 

Burhan Faleğin 
gayeyi meydana 

bir yazısı bu 
vurma ktad ı r 

j Yazan : Kemal ONA N 1 
KIUplcrtmız, klilp idarecileri ne ya· rinde bize değil, onlara yurdınıcı bir 

zıktır ki, boşuna gayı·et sarfetmek· vazıyet almıştır. 

tedırler. ÇünkU, Beden Terblyesı U· Beden Terbiyesi Umum l\IUdlirlü 
mum )lüdUr!UgiinUn gayem artık ta. ğ(lniln hergUn verdiği gaı ıp kararı u 
mnmlle tahakkuk etmış bulunmaktıı.-1 hiç şuphe yok kı, bu sponı öldürme 
dır. ğc matuftur. Bılhassa son kı kararı 

Teşkl!At, bugün futbolu öldürmek, tamamile bu gaye ıle verilmış ola 
• 'tıplerlmızı kapılarını kapamak mec rak kabul edebllırız. 

burlyetlnde bırakmak lçln ne ynp· TeşkilAtın bir buçuk mılyon lira· 
mak lfizımsa yapıyoı. ya yakın bir bUtçesı \ aı·ken, saın 

Bundan bir kaç gUn evvel Beden hasılatından hisse nlmağa kalkması 
Terbıyesl Umum MUdllrlUğU Merkez

1 
k!Uplerlmtzı mUşkUIAt !çınde bırakıp 

istişare heyeti azasından Bilrhan Fe· kapılarına kıllt vurmağa mecbur et· 
lek'in Cümhurıyet sütunlarında çı· mektır. KlUplerln senede alacal\la· ı 
kan bir yazısı bu gayeyi btittin açık. yedi sekız yüz liraya el koymak ba~· 
Jığlle ortaya koymuştur. Artık bu su ka tUrlU tefsir edılemez. 
götüımez bir hakikattır. Diğer taraftan müesseselerde ça. 

BUrhıı.n Felek yazısında futbolun lışmakta olanların spor kltipleriııde 
teşkl!Atça takyidi yoluna gtdl!d.ğinl oynayamıyacakları hususundaki ka· 
kaydettikten sonra ıht!yart bir spor rar da ayni şekilde kabul edlleb!llr 
olduğ'u için ols8\_ da olur olmasa da Evvela şunu b!lmelıdır kl, futbol 
olur diye HA.ve ediyor. mademki, ıhtıyarı bir spor olarak 

Biz bu sözler bugünkü te kllA.tln kabul edilmiştir. O tıalde futbolcu 

k ld ki k t•ı b ş k istediği yerde oynayabilir demektir. bu spor hak ın a a ır arar1 
1 k lAkkl •ııı Çil kU b ı Böyle olduğu halde oynamaktan o ara te e yoruz. n u 
Ö 1 Ö 1 b t kilAt U 

menetmek gayelerini aı;ıkça ortaya s z crı s y eyen u eş ı m ra· 
kabe ıle mükellef bfr Merkez İstişare 
heyeti azasıdır. 

vuruyor. 
GorUl!iyor ki. Beden Tcrbıyesı U · 

mum MUdUrlU@ faalıyete geçtığl 

gUndenberi dalma bu gıı.ye ile hare· 
ket etmiştfr. İlk ı.şe başladığı günler· 

----..ı-.. --... ~ .... - ---

a 
inlEii Lik 
la ıada .. 

on verilen bir karar ha 

•• 
uş 

klüplerimizi 
ül bir vaziyete düşürecek 

Fenerbahçe birinci futbol takımı yıl dönümlerinde "ahaya Çtkarken 

bıyet şansı yıne Galatasarayda. ol· 
makla beraber bu maçı kazanmak 
çok çalışmayı icap ettirecektır. 

Ayni stadda dığcr birincı küme 
karşılaşması da Fenerbahçe ile Bey· 
:>ğluspor arasındadır. Tam bır Fe. 
nerbahçe takımının bu mUsabııkayı 

kolaylıkla kazanması ıcap eder. 
Kasımpıışa • Taksim mrıçı iç n de 

bir tahmin yapmak icap ederse gc· 
çen harta r-·ı.:nerbahı;e karş.sında 

gordUğ~müz Knsımpa anın Taksıme 

galip gelmesıni bekliyeb!lirız 

Şeref stadında blrıncl küme maçı 
olarak Bcşıklaş · Stılcymanlye iıe 

lstanbulspor da Beykozııi karşılaşa· 
csktır. 

de eski spor teşkı!Atının senelerce Beşiktaş takımında göremiyeceğimiz 
Hakkı kahı sn bir parça çetin olacaktır 

Beşiktaş • SU!eymaniye maçı bize 
Beşiktaş takımında göremlyeceğlmlz 

İbrahim 

KanUnun bahşeftiği hakkı, teşkil 
hiçbir sur~tle nezedem!! 

j ı [ z..:n: Hasan Kamil SPO~ 
Beden Terbiyesi Umum Müdür. , Uızımdır. Hiç şüphe yol:~ 

luğu tarafından hazırlanarak tat- mesuliyet hem vicdancıt S 
bık edilmek i.ızere klüplerlmize 

1 

de ıdareten çok ağırdır. 1 

teblığ edilen Stadlar Talimatna· bin türl!l mahrumiyete kS 
mcsı spor aleminde yeni bır hadi- geceyi gündüze katm8" 

e olarak meydana çıktı. çalıştıktan sonra vucude b 
Bu talimatname. kli.ıplerin idari miş bir eseri bu suretle J:l 

mcsuliyetini deruhte etmiş olan ölume ve yıkılmağa ITl8 

bazı :d::.rccilerl düşundlirmuş oıa. menin mesuliyeti rnuıış 
cak ki, hususi toplantılar yaparak çok büyüktür. 
bu talimatname etrafında mi.ızake· İdarecilerin bu noktsıl' 
relerde bulunup münakaşalar yap. tiz davranmaları icap clf11 
tılar. Onun içindir ki bu gibi 

ı Bu görüşmelerde verilen karar- birkaç kişinin şahsi dılr 
ları. ortaya atılan fikirleri bllml· hareket edilmemelidir. :aı 
yorum. Fakat ortada bilinen bir hayatı ve m~k.adderatı~ 
hakikat var,:a o da bazı klüplerin, bahs olduğu zaman, o t ıı 
bilhassa stad sahibi olan klüplcri- mevcudiyetine Mkirn ° 
mizin şahsiyeti hükmiye ve mul· mi heyetlerin fikirlerine 
kiyet haklarına hilrmetkfır olma- at etmek ve bu busust8 

maları ve birçok kli.ıpleri de bu 1 karar almak !Azım gelir. 
harekctlerile maddi kaynaklar.! re heyeti bu mesuliye~ f 
dan mahrum kılmalarıdır zerine almamalıdır. :eılb 

1 
Şunu unutmamalıdır kı, tcski· ı idare heyetlerinin mesul 

rn.tın klüplcrimizin mulkiyet hllk· duttur. Bir çerçeve içlrı~ 
1 !arımı, şahsiyeti maneviye ve huk tır. Ben bu işi kliıpJcr11 miyelcrine tecavüze hakkı yok- yati bir işi olarak kabıl , 

Sırası gelmişken bir noktaya da 
işaret edelim ki; Beden Terbiyesi U· 
mum MUdUrlUğtlnün t~ekkUlünde 

BUrhan Felek'ln Merkez lstışarc he
yetinde vazıfc alması bızım ıçtn bır 

ümit kapısı açmıştı. Kendi kendimi· 
ze: 

tahakkukuna meydan vermedığı ÇUnkU son karar Beşıktaşlıları epey 
mekteplilerin k!Uplerden ayrılması 

karan maalesef bu teşkilatın işe baş_ 
lamasile ortaya çıkmış ve futbolu· 
muz ilk darbeyi buradan yemıştır. 

Ve bu gibi hareketler bundan sonra 

Harta ortasında son kararlar d.ı· 

layısile lık maçlarının yarıda kalma· 
sı tehlikesi ortaya çıkmışsa da klUp· 
lerln bir araya gelerek bu hususta 
bir karar verememeleri bu korku. 
yu şımd!llk sllmış bulunmaktadır. 

tur. Kanunun bahşettiği bir hak· den bu hususta karar 
kı teşkilAl hiçbir suretle nezcdc· idare heyetlerinin saılıtıl~ 
mez. Yalnız. klUp idarecilerinin cinde görmekteyim. oıııııt\ 
de idari mesuliyetini deruhde et. ki klüplerin derhal uıTlll 
tikleri klüplerinin bu haklarına !erini toplıyarak bu :ITl~~b 
tecavüz edildiği zaman her ne su. yellerini önleyecek te" 

sarsacaktır. Devlet Limanlan tşlet· retle olursa olsun müdafaada bu- ması l:hım geldiği wı ıJ: 
mcsinde memur bulunan Hakkı ile lunmaları ve boyun eğmemeleri vim. - Hasan Kam il SP" 

<- Aralarında BUrhan var. O 
b zım dertıcrimlzi bilir, ötekılert de 
sporumuzu kurtaracak yola sevke. 
debılır dıyorduk. Ne acıdır ki, bu 
ümitler bugün tamamile boşa çıkmış 
oluyor. Kendisini futbol sahasından 

tanıtan bu eski ldıırecl bılmtyoruz 

ne gıbi bir düşünce ile Beden Terbi· 
ycsl Umum Müdürlüğünün futbolu· 
muza karşı olan oldUrUcU hareketle· 

tevali etmiş durmuştur. 
Senelerce memleket sporuna emek 

vermiş eski idarecilerin ve bugUn 
k!Uplerimlzın başında çalışmakta o· 
lan dUnkU amatör sporcuların mem
leket futbolunu ve klilplcrımlzl kur· 
tarmak için toplu bir halde hareket 
etmeleri !Azımdır. 

Bir parçada gülelim 

Lık maçlarına bugün de Fenerbah
çc ve Şeref stadlarında devam edi· 
lccektır 

Haftnnın en mühim maçı Fener· 
bahçe stadında Galatasaray - Vefa 
arasında olacaktır. Sarı kırmızılılar 

geçen hafta her nekadar Taksım 

karşısında f~rklı bir galiblycl cl<ic 
etm~lerse de 1stanbulspor önUnde 
güzel bir oyun çıkaran , . · ır· 

şı pek kolay bir gal' 
nılyccektır. ÇUnkU 
çen hafta taraftarı 
cek bır oyun göstereı .. _.a.i· Fenerbahçeden Rebil 

~!~:~:~d~~~::lara;z:e ::::::~: F e n -e r b a h ç e k 1 ü b ü n d e ! 
seyrettığimlz ,.e geçen hafta da çc. 
tin bir karşılaşma yapan SU!eyma· 
nlycnın, Hakkı, lbrahim, Yavuz. Şa· 
kırden mahrum Beşiktaş karşısında 

muvaffak olması pek uzak bır ihtı· 

mal değUdır. 
Beykoz • tstanbulspor knrşıla~-

Otuz sekiz imzalı bir takfİ~ 
umumi heyet toplantıya çağf1 

masına gelince: tstanbulsporlular ge· ,.,,ıJ 
Spor efktırı umumiyesi tarafın· bına feragat ve h(isnı.w1 çen hafta oynadıkları oyunla bir de- ı 

dan çok sevilen Fenerbahçc k lübü_ lerlten, öğreniyoruz k • ..J receye kadar ıyl bir durumda olduk· y-·. 
mJ:ı:ün son günlerde bir buhran yeti takrirde ruznnrne 

!arını göstermlşlerdır. Bahadır da ıe 
gc~l!"mekte olduğu malumdur. koııgreyJ toplamak ıs cC son karar dolayısile oynayamıyacağı. d r 

Dun, yakıııdcın tanıdığımız iki dir. Bu hareket, bu i a 1 na göre, lstanbulsporun galibiyetin! ıoı 
Fcnerbah:;clı matbaamıza kadar kanuni bir mesuliyet dc11

1
• 

daha kuvvetlt bır ihtimal olarak ka· d ş • 
geldi. Uzun uzun r.ıertlerini dök· FenerbahçeU arka ıı 

1 
tükten sonra dcd·lı::r ki: sözlerini ayneı-ı yukarı~ 

c- Taın otuz ~ ıldır Fencrbahçe dik Kendih:rinin ıd 

bul etmek ıcap eder. Klüpler olmasa teşkilat herhal.de 
daha kolay idare edilecek 

Vapurda geliyord uk. İki genç sızınttSız idare edeceğine kanl ga. 
kendi aralarında hararetli hara- liba? ı .. 
retli konuşuyor. :Mevzu yine şu 

Sporum zun körebes· 
klübimde ikıtik c.l ... uyordu. Bir· h0aklı oldukları su götı1 
kaç kişinin şahsi dlişi.ınceleri nı. hakikattir. Evveıa 32 "~ 
hayct bizde de aı :zt• edilmiyen bu iunduğu bir kongrede 
ikiliği doğurdu. ~:? kişilik bir heyeti iş başına gcldıı;irıt 
kongrede bug·rnkli idarcci~r iş kişi her halde çok ?>0) 1' 
başına geldıler. Fakat daha işe seri)'ctlır. Cemiyetler 

spor işleri idi. Birisi dedi ki: 
Bölıe sicil şefi 

- Umum müdur, futbolü, klüp
erl kaldırmağa karar vermiş. İşin 
gıdişatı da onu gösteriyor. Sen 
buna ne dersin? 

istarbl'l bölgesinin sicil şefi 
Halil Tüccarbaşı, b ugün eski bfr 1 
bisiklet şampiyonu olarak tanını· 
yor. Fakat bu şampiyonluğun 

hangi senelere ait olduğu belli 
değildir. 

Dağ yine doğura doğura fare doğurdu 
~----~~~~~~~--~~------~~ 

Diğcrı cevap verdi: 
- Ne diyeceğim. Allah derim. 

Ben bunları gördiıkçe eski l\lan
rlf Nazırlarından Ha;iim Paşanın 
bir sözü hatırıma geldi. Bir gün, 
kendisini ziyaret edenlerden biri. 
sine: 

Bölge koridorlarında iki kişi 
konuşuyordu. K ulak misafiri ol. 
du. Biri diğerine dedi ki: 

Sporda körebeye nihayet vermenin k estirme 
y olu amatörlük ve profesyonelliğin m evkilerini 

serbestçe ve açıkça tayin etmektir 

Ah şu mektepler olmasa tna· 
arifi ne güzel idare edeeçğim! 

Demiş. f şte Beden Terbiyesi 
'Umum Müdürü de futbol ve kJüp. 

1 ~ nrhıdan kalkınca bu te kilatı 

- Yahu, bizim Halit Bey eski 
bisiklet §amplyonlarındanmış. 

Diğeri ce\·ap verdi: 
- Evet, ben de duydum. Fakat 

bu şampiyonluğun bisıkletin ica
dından evvelki senelere ait oldu· 
ğu da söyleniyor. 

Daf, yine dol:ura doğura 
bir fare doğurdu. 

Beden terbiyesi merkez. is
tişare heyetinin üç aün muza. 
kerC'den sonra kabul ettiği a. 
mator talimatnamesi için, yu. 
karıdaki cumle blçilmi§ kaf. 
tandır. 

Bugün nerelere gidebilirsiniz? 
Çünkü talimatnamede zik

redilen şeyler, amatörlük şart

ları hakkında ötedenberi bıli 
ncrlıere hemen ht>mr.n hiçbir FF.~ER STADINDA: 

Saat 10 
Saat 12 
Saat 14 

Alemdar • Dav utpa a şey ilave etmemektedir. Ama. 
Topkapı • Unkapanı 

torluk, profesyonellik §artları Fencrbahçe • Beyoğluspo 
Saat 16 Galatasarav • \'efa sasen beynelmilel nlzamna. 
ŞEREF STADINDA: mclcrle tayin edilmiştir. Bun. 
Saat 10 Anadoluhlsar • Boğ'azid !ara ala\·e edılmış olan bazı 
S:ı:ıt 12 Tak iın • Alt ı ntuğ t hdıdat He gizli profesyo. 
" t 14 Be.şiktn'! · Sülcymaniye I rclllk,, in onune geçilmek İS· 

Saat JG,...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;İ ;;t;;a;;;;n;;b;;u;;ls;;p;;o;;r;;.;;B;;e;;~;;·k;;;;• o;;z;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;a;;;,, Ln i~ orsa umum m Ud il r 1 us i.ı 

naçizane ikaz edelim ki, bir. 
çoğunda olduğtı Cibı bu işi de 
çurük tutnn.~tıır. Beynelınılel 

nizamlara yaptıgı ilavelerin 
oı gozc çarpanı hakiki mik
tardan fazla zaruri masraf 
l:arşılığı p:ı .-a ' c harcirah al
malarının yasak edılmekte 
ve şehir içindeki zaruri mas
raflar için de azami had o la
rak günde bir lira kabul olun. 
masıdır, 

Profesyonellikle alakası ol
mıyan khiplı;rin sporcularına 

hnkıkl miktardan fazla zaruri 
ması af ~ar§ıl;ğı para verme· 

dikı~~ .m \'!' profesyonellikle 

alakası olmayan sporcuların 

bundan fazlasını istemedıkle. 

rini kuvvetle zannediyoruz. 

Eğer gizli profesyonel klilp. 
ler ve bu klilplerin gizli pro
fesyonel sporcuları varsa be. 
den terbiyeslnın bu talimat 
r::amcsinc harfi harfıne riayet 
etmek surctile bildiklerini o. 
:tumak için hıçbir sızıntı ver. 
mlyccek binbir hile bulmıya 
c:aklarına Beden Terbiyesi u. 
mum Müdürluğü istediği ka. 
dıır kani olsun, fakat mlisaa. 
de buyursun da buna biz inan. 
nıyalım. 

Sporda (Körebe) ye niha. 

~et vermenin en kestirme yo. 
lu. yalnız amatör • tallmatna 

mcsi yapmak değil, amatorluk 

\ c profesyonelliğin mevkileri. 

:-ıi serbestçe ve açıkça tayin 
etmektir. f 

1 
başlar başlamaz yanlış hareketler· g:>re lilzum gClrülduC0 ı 
le çocukların izzetincfülerile OY· beşte bir azanın vercct' I 

ı nadılar. Ve tabiatile çocuklar da kongrenin her zaman 
11 bu vaziyet dahilinde bu idar eci· davel edilebileceği sars 

!erle teşriki mesai edemediler. dedllmektedir Halbuıcı 
Çok sevdiğimiz. kltlblimüzde bu i· zn öyle gi:ıste~iyor ki f 
ldliği kald ırmak için cemiyetler umumi heyetinin nısfııt• 
kanununun verdiği hllklara ıstina- ma.ıtladır. Saniyen cerrı•; 
den 38 kişilik bir takrirle umumi nununda • uznamenln tıı 
:ıeyeti topla11tıya davet etmeğe redileceğine dair bir kil', 
ı:ı:arar verdik. Bu takriri de Be- Ruzname. kongrede ı;eı: 
j'üğlu dördüncü noterliği vasıtasi· he:yet tarafından hn:ı:ır ~ 
le klüp idare heyetine gondcrdik. da gö .. teriyor ki, Fene • 
[,fz Fenerbahçenin idaresını bu· I rı-~ılerinin umumi he)< 
gun elinde tutanlardan klup hcsa· 1 tıya davet etmesi mt>cbllr 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Futbolculara faydalı 
* En sıkı maçlarda fııtbolcünün manevi kuvvetinin tıııı1 

galibiyetin y.arısıdır. '* F utbolcu h er mactan sonra kundurasını iyi temizleıt1t 
ta yağ lamalıdır. * l\Iaçı kaybetseniz bile hakeminizin \ 'C seyircilerin 

kazanmafa çalışınız. Bu, sizin için d::ıha kıymetlidir. 

* Her yaptığınız fena hareketin klup hesa!:ına bu) ıı1' 
rar olduğunu unutmayınız, 


