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cevap 
Yazan: Fevzi Lu !fi Karoosman~ğlu 

(Bugün 2 ncl sayfamızda) 

Milli Şef İnönü ===' 

Devlet reislerinin taziye· 
/erine teşekkür etti 

Ankara., 11 (A.A.) - Jleiel· 
eüntbur • hmet laöati, Dolltor 
Refik Saydanun wtatı mömıee
beWe •·ıet rettılerinclen gelen 
ta&l79 teasratlanaa ~ teL 

graflarlle mukabele etmişlerdir. 
Ankara, 11 (A.A.) - Relı;l

climhur I~t Jnönü, Doktor 
Saydamın ...-eratı dolayı811e Sov
yet ittihadı ytik~k ~Oras ~i"i 

Kallnin tarafından göntierıtttt 

ta:ılye telgrafına t*1<kür tel
gratıle mukabelede buluJURo,lar
dır. 

(DeTalDI: S&. 8 , Sü. 1; de) )( · 

Şark cephesinde 

VôröôeJRoSôsJ 
arasın da J 

.ı kanlı 1 
l çarpışmalar 1 

~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JRuslarRo~'u 

Ik• ı •k• •h • t bırakmak zarure-) yo ve 1 1 zı nıye tinde kaldıklarını 
kabul ediyorlar 

Biri kafi derecede tecrübeden 
geçmiştir. Diğeri tatbike muhtaçhr 

Yazan: Abmet Emin T ALMAN 

S ar~ilu kabinesinin ilk 
1
--;

karşılaıacağı ana davalar. 1 
dan biri ticaret ve ziraat mesele· 
lerl ohıcaktır. 

Bu meselelerin umumt halları 
üzer;nde biraz durmazdan evvel 
şu noktayı belirtmek isteriz: Halle 
muhtaç işlerden bahsederken, ye
ni ve eski kabine diye bir fark 
aramak ve şahısların üzerinde 
durmak, hatalı ve zararlı bir yol 
olur ve lüzumsuz bir rahatsızlık 

· hasıl eder. B ir memleketin umu. 
mi hııyatında devamlılık vardır. 

Fevkalade şartların yarattığı me· 
selelerin teşhis ve teeavlsinde tec
r übelerle uğraşılması ve vakit kay. 
bedllmesi tabii sayılıp geçilmeli, 
hertürlil hislerden uzak kalarak 
ancak ve ancak mesele üzerinde 
durulmalıdır. 

Tlm~nko bir askeri nzlyetl izah ~yor 
Halle muhtaç meselelerle karşı 

karşıya aelmek için de ilk yapıla· 
~ak ı,, haldkeUe resmi hakikat 
arasındaki farkı yoketmck, sabit il il 
iikir ve hisleri temizlemek ve ana ~ı~ı~===================~

1
!

1
~ 

hedefleri şeffaf ve gözle görülür A s K E R "ı D LJ R LJ M 
bir hale koymaktır. 

Ne yapmak lsteyoraz? İstihsali 
te§vlk etmek, stokları çoğaltmak, 1 r r 1 
ucuzluğu mümkün olduğu kadar 

~~;~::aakk. ~~-r:e p~:~~ay~irvt~~~~ A 1man1 arı n kuşatma hareket ı· 
gunculuğu normal ve adeta mak. 
bul gidiş halinden çıkararak istis
nai ayıp bir şekle indirmek .•• 

o halde vasıtalarımız ve tedbir
lerimiz de bu hedefe göre olma. 
lı, hısler ve sabit fikirler yolumu· 
zu ııaşırtmam~lıdır. 

Yazan: İHSAN BORAN 

V lrmi dört ııaat zarfında büyllk 1 kat RUMiar bu i8tlkamet üzerinde Al
bir değişiklik olmu.,tur. Bu man ~ırhh birliklerini dur~.urama

df!ğişlkllk, Alman ordu unun St. Os- nw;ılar, bu yüzden Ross0tt bölgeı.lne 
kol'da n-- ktJk t1 \'aran Alınan ileri kıtaları. Volsamk 

o _,,,. os "' ame nde kuşa-
t c bl h k t 

1 
dakl Rus kuv\'etlerlnln gerlı;lnl ke-

1 ı r are e e g rl!uneslle meyda-
na ıreımıatı Ro ' secek \·azlyete erişmişlerdir. 

• ~ r. ı;sos, Don nehri bo-
yunda, Vorone.'J'ln ~ kilometre <'e_ :Fakat daha fenaıtı şuılur: Artık 
nubuDda \'e Mo kova • Ro tof demir- Kupjank - Rostof arll!olında ya
yolu üzerindedir. nl a,ağı Doneç havı:a.'lında bulu-

Rusların St. Oskol • Ostrogosk Is- nan Ru'I orduları şlnıaldt'n , .e doğu

tlkametlnl sıkı tutmaları kap ettL dan ku'jatılmak \'e arkası kesilmek 
tfni dünkü yazımızda belirtmiştik.Fa (De\·amı: Sa. s, SU. l; de) = 

Timoçenko Voronej 
kesiminde Alman 
hoilarmı deldi J 

8Ul&I' IOD 9arp1fm&• 1 
larda 88 •111 esJr ) 

werdller J 
Moskova, 11 (A.A.) Reuter 

r j2nsı:'ıın husu::i ın<Jh·ıbirl b.ldlrl. 
yor: 

Voronej ile Rosoş arasır.de.kl 
250 kılometrelik az çok devamlı 
sayılabilecek cephe üzerinde öl
düresiye cereyan eden meydan 
muharebesine hemen hemen bir 
milyon insan iştirak etmektedir. iki candan arkadaş: Ebe<li şene :'.\filli Şef Dil Kurultayında. 

Her nekadar Von Klelst'in ku
manda ettiği 4 üncü Alman ordu. 
sunun ana kuvvetleri Don nehri
nin batısında hala durdurulmak
ta ise de Almanlar, nehrin doğu 

(De\·anu: Sa. 8 SU, 2; de) >-« 

Büyük Atanın dil 
Hiflersulhmu İŞierine el koyduğu gün 

yapmak Dil k.-urumunun onuncu gılı ~ünasebe-
İ sti yor? tile Atayı saygı ile anarken, Milli 

Şef in va.rlığı önünde sevgi ile eğiliyoruz 
Hitlerin istediği 
su!h muvakkat 

bir sulhmuş 

laglllıler de ancak 
Bitler çeldldlil takdirde 

111111 1apılabllecetmı .. ,,.,. ...... 

________ _) 
Ankara, 11 (A.A.) - Türk Dil Ku-ı O gilndenbcri on yıldır bilyUk Tilrk 1 rekten kutlamalarını sunar. 

rumu Genel Sekreterliğinden: kurtıuıcısınn açtığı ve Milli Şefimiı llu onuncu yıldbnUmü dolayısıyla 
Bugün Türk Dil Kurumunun onun- sc\•gtli Cilmhurreisimiz lsmet InönU. gUnUmUzden alfabe de\'rimlne kadar 

cu kuruluş yıldönümUdür. nUn de eşsiz bir canlandırışla yU· yapılmış dil yaymlarlle çalışma ör
• TUrklligil tarihin en korkunç bir rUttUgil yol Uzerinde çalı~an Tilrk nekleıfol bir sergi halinde yurttq
tehlikcslnden kurtararak, ı;ökmUş ve Dıl kurumu bu yıl dönUmU dolayısı- !arın gözU önUne koyma ı dUşUnmn• 
bitmiş blr imparatorluktan dinç ve . Y ...., 
taze ulu.sal bir cUmhuriyet yaratan le, AtatUrkUn yüce ruhuna rahmetler idi. On dört yıllık yazı ve dıl lşlerı-
BUyUk Atatürk, bu yeni varlığa diler. IrıönUnUn yüksek ı.·arlığı önün- mızı bir arada toplayacak olan bu 
ileri inananlar aşılamak yolundadakı de sonsuz saygı ve sevgilerle eğilir sergi, 10 Ağustos 1942 de dördüncü 
sıra devrimler arasında dil işine bU· \•o sayın Türk ulusuna ve yurdumu- Türk Dil Kurultayile birlikte açıla_ 
gün kutsal elini yeniden koymuştu. zun bUtUn dil severlerine candan, yU. caktır. 

Ankara, 11 (Radyo Gazetesi) -
Inglliz radyosu bugUnkU Macarca 

~~~~!~~t~~~h _ı~:~;~:e :a~.Y~:~~~~ J.,.~M-....-.wm:.-d~r.A?~ı ' 
haberden bahısle şoyle demıştir: 1 s 1 r a 

Bir hastalığın emirle ve yas2kla 
tedavisi nerede görülmüştür? Has
talığın sebebini ve mıkrobunu 
araştırmak, ona göre tedavi tarzı. 
rı ve ilacını tesblt etmek elbette 
lazımdır. Pahalılık, darlık, vur
gunculuk dünya yilzUndekl fevka
lade şartların her bünye gibi bl. 
zlm bünyemlıde yıırattığı hasta· 
lıltlarda11 başka bırşey değ ıldir. 

Bunları tedavi işinde t:eden bo
caladık Çünkü hemen bütün ted. 
birlrr, hastalığı hiç yoklamadan 

cHitıer niçin sulh istemektedir? l I 
(Devamı Sa. S, SU. ı de) -• 

-1 ~~~-,~~~~~ -. · ~ lngiliz 

1 il~~~:~~~~u 

Başvekil, dün günlük 
isleri gözden geçirdi 

m<sa başında nozarl mantıkla ve 
hisle kararlastırılmış, talbika me· 
mur edilen vasıtaların kudret ve 
takati hes[lplanmamıs. mmyyen 
ve açık prensipler k abul edilceek 
yerde hcrnevi prensipten birer 
mık.tar k~tılarak bir hamur ya
pılmı~tır. 

İşte bu yilzdcn ihtıvaçla tedb1r 
arasındaki temas derhal kaybol. 
muş, aradıı büyiik mesafeler açıl· 
mı3 \'C birbirinden ayrı iki Alem 
peyda olmuştur. Bunlardan bir i 
~ağıt üzerindeki resmi alem, dL 
ğcrl karanlıklarda iş gören vur. 
gunculuk al( midir. 

Alınan tedbirler rckadı;r mü· 
kemmcl, konulan cezalar nckad11r 
ağır olursa olsun, vurgunculuıtu 
hiç bir memleket bütan bütüne 
kaldınmamıştır, fakat bizde bu 
·ş umumi kaide halin i almış, dc.ğ
rul~r ve nıımuslular istisna hali. 
ne inmltUr. 

Niçin? Biz;m türcarıınııda ve 
halkımızda daha a7. düriıst:ük h!s· 

.., si bulunnuğıı iç'n mi? 
Hayır, s~dcr~ funun için ki bü

tün tüccarın vurguncu olduğuna 
vt iyi niyet "'e r.amus sahibi ola. 
b lme·i lıatıru gelmiyrc<'~ ne lt:r 
tldadrn knrar verilmesi: tUccarda· 
ki içtimai. mc~lckl ve v.ıtnni me!. 
ulyct his;;ın sarı;ını5tır, vurgun· 
cu 1 ull'.1 'karşı en çok iş görecek 
frıonl böylec~ gevşetmiştir. Bun-

,.,~,ıu•ıı ""• ıs, su. ı ı!•l o~ • 
-J,ıtıyalfa hm çarp~ıyor. Rr.slm, Libya harekatından bir ıuthneyi te&blt •tmPktedir 

J Auchinleck yaptı 

J Cenupta do Almon ı 
ı taarruzu boşladı I 

Yeni Ticaret Vekili BehÇet Uz 
dün Başvekil ile görüştü 

Ankaı-a. 11 (Telefonla) - Başve-ı Ankara, 11 (Telefonla) - BugUn 
kil Şilkril Saraco~lu, bugün Başve- saat ıs de yeni Ticaret Vekıli Beh· 
klUete giderek günlük işleri gözden çet Uz, Izınirden şehrimize gelml~
gcçirmlş ve kendisini tebrike gelen-
leri kabul etmiştir. Başvekil, öğ'le ye tir. Vekil istasyonda Ticaret VekD.· 
meğini Maliye Vekili Fuat Ağralı, !eti ileri gelenleri, dostları ve me
GllmrUk ve Inhlsarlar Vekili Raif buslar karşılamışlardır. Vekil, akşam 
Karadenlzle birlikte Şehir Lokanta- Uzeri Başvekil ŞUkrU Saraeoğlunu, 

sında yemişlerdir. ziyaret etmiştir. J llare,aı Bommel• J J para,ıtçt kıt'alar J 

:::i::;~~~~~~~:.~:: Bayan Saadet Saraç
~:;~::e~~~~l~:~:::~:~~~~:~~ o g"" 1 u n u b ı· r z ı· y a r e 1 
:';aikl ~:~~r~:;1yap~~~~:;!m;aka~~ı

1

:~ • 

!ar, birbirinden ayrı vaki olmuştur. 
Kahire, U (A.A.) - Ortaşark 

Brıtanya kuvvetleri umumi 
gfthının tebliği: 

karar-

KJtalarımız, 10 temmuz sabahı 
şafakla beraber cephenin şimal kesi
minde taamız etmişler ve ayni gUn 
gıaJemeyn'dcn itibaren demlryolu 
boyunca batı L•tıkametinde 8 kilo. 
metre kadar mahdut bir ilerleyiş 

yapmışlardır. 

Bir mlk~r esir alınmış ve düş
mana başka kşyıplar ve hasar ver

(Devamı: Sa. a: su. s de}X..~ 

• 
iyi Türk annesine ve nazik 

' . 
ev hanımına bir örnek 

Yazan: 
Şıikrü Saraçoğlu zaten umumi 

hayatımızın sevimli bir aşinası .•• 
Scnclcrdenbcrl Maarif, Maliye, 

Adliye, Hariciye Vekili sıfatile 
f&.ı1l rolleri olmuştur. Fakat ıenç 

• 

Neriman Hikmet 
yaşta Başvekil olması dolayıslle 
umumi alakalar bir kat daha me-. 
rak ve alaka ile hayatı üstünde 
toplanmııılır. 

(DeYallll: Sa. l• Sti. ' ~ (/) 



~A1.'A!ıl 

Ş h · r 
.Haberleri 

Vatan Köşesinden 

Kömür beyanna
melerini kimler 
tasdik edecek? 

G ç kalmış 
T" k o dusu kale önünde 

bi·r cevap 

en m rKcz 
&ıırnek pı 

Umumi 
100 bin 
I g l sah 

dan Ka ım 
eden sahad 
memurdu ı 

ı 

Yazan: Ziya Şakir 
r~-

1 
zarfında yeniden y pılmı emılet 

ahıller n- de vardı 
n nına <vanı, Donanmanın, lop anma mevkii • 

(Gelıboıu) ters ne " 
\mıra! _ BaltaoI:lu Suleynıaıı 

Bey. 
ı - Oı dunun merkez Donanmayı te,ı-. 1 eden gem a

d dl - 75 
kumanda ındak 

Beyoğlu ırtların· 

kadar lmtldat 
ut vazıfcslııe 

Gem lcrın tipleri: 
18 parça, Uç sı"a kurcl>ll (0 dev 

• n er. cesim harl> hattı gemi eri). 
32 paıça, kı .ra kureklı (İkı:ı_ 

c.ı mır harp s !ı gemiler ) 
Top me,. z lerl: 25 parı;cı, nakliye gcmtsı. 

topçu p«ı kı, 

em a. ıorulmemlş 
Bu l.arp de. nmasını.ı mU!t:ak 

uzere, (300) ü mu cca,. ı: muhte
lıf tonda nakliye ve depo gemlle· 

f ali) etıni, rı 

CBu mallımatı (Esrarı Bahrlyei 
Osmanıye) d n aldık. Kitabın mü
ellıfı olan merhum Şukrü Beyin 
gayet dikkati bir tarlhçı olduğuna 

Dağıtma birlikleri tasdik 
için talimat almamışlar 
Kömilr le\zl müe e l tarafından 

lhtıyaç sa hlplerlne verilmekte olan 
beyannameleı in. beyanname ahlo -
nln mensup oduğu halk da{tılma b r
llklerıne tasdik cttiı11dıkten sonra,, 
tevzi mUesse eııtnc veya mlle e eyi 
temsıl eden bayilere vcrlllp oba ba
şına muayyen bir mtkt.ırd komUr 
alınacağı, mezkOr mllessese tarafııı_ 

dan gazetelere verilen llfında yazıl

mıştı. Bıı illn Uzerlnc doldurdukları 

beyannamelerı tasdık ettirmek !çın 

bağlı bulunduklan halk dağıtma bh
llklerlne müracatta bulunan vatan
daşlardan bir çoğu b rllk re ilkle· 
rlndcn, -kendiler ıne bu yolda b r en lr 
ve talımat veı llmcdiğl cevabını al
dıklarından \'e 'bu yllzden de hayal 
sukutuna utradıklar ndan ba.hı ile 
dün nahiye mUdUrlUklerl ve kaza 
kaymakamlıklarına şikayeUerde bu
hınmuşlardır. 

k nı bulunduğumuz ıçın, doğrulu- Şofo·· le t k. d'I' 
rup buyuk ç ph batar- ğuna tamamııc emin bulunu)oruz. r r a ıp e 1 ıyor 

yalar, Top apı ve cı.,,.,.rın tabi) e ve bazı tarihlerimizde 02 bilyuk Emniyet AUıncı şube mUdılr!Uğll, 

edildi. Çektirme • 80 adet çifte gilvertcll • son glinlerde, tak l şoförlrrl, dllcncl-
ttçUncu grup uzun menzilli de- ve, 55 parça küçilk naklıyc gemL 1er ve tramvaylara atııyanlar hak-

mfr toplara, ag c nah p yadc s • ı) nden mürekkep olmak üzere kında sıkı takibatta bulunmuştur. 
perlerln arka ında yer v rildi gi>sterilmış olan gemi tıp ve ade. Bu arada 2735 numaıalı otomobl· 

Bir ncı grupu t kıl eden cesim dini iıphelj gorliyoruz.) lln şoförü Trlyandafılln chllyeb amc l 
toplara hedef olan k leler fevka_ * elinden alınarak otomobilini i gtın 
!Mı- met n oldu u !(;in hem faz· Bızan lların müd aa ktt"'Vetle· müddetle çalıştırılmamasına k rar 
la znman kayb d lmcmck hem de l'ln gelince. verilmiştir. ı 
ı b t il Diğer taraftan 5 otomob lın de pin. uzuınsuz yere ru ve gu e r- Rum tnrıhçılttl, Btı .. nslıların fe 
fına meydan ver lmemek maksa. dakarlık ve ka ramanhkları Jcbın katarı sökillmll ve ayrıca. Tramva-

J b 1 ._u_ ı tl ya aUıy n 00 kl~den de para cezası dl e un ar1 mev~r §U ı·e e de _ atide gelecek nes!Dere _ pro· 
ednd almmıştır. 

tebd 1 • pa"anda yapmak için, Biuınsı mü-

1 - (Ve!Ak - dafaa ı.:uvvetıerını, guıunç olacak Düşman kesilince evine 
aza eden ur derecede ~ gösterirler. Bu düşun. 

2 - Kalen n fır nokt lann- ceı_~rtrıi d~; CTurk ordwıu kalcnın 

1 

kundak koymuş 
dan b~ri ol n (Topkap.) onune gelıp de yerleşmeğe başla- Hasköycle Camı sokağında ı nu-
na, dığı zaman, ırhır üzer ndekl mal\ maralt evde oturan kör Ahnln karısı 

3 - B r n ara ına • şeri asker kalabalığı derın bir kay· Fatma, aynı sokakta oturan komşusu 
r ldi. ı·et içinde kalmıştı.) Eminin karısı Zehra ıle bir mcsele-

lBu doP't toptan birısı, - harp Si· Dıy' e Y"Nıkları tezat te"kll eden ...,.... " den dolayı kavga etmış ve birbıı·ıne 
rasında nakledeceğimiz v çh!le - b r tasvlT He ispat ederler. düşman kesıtmışlerdiı'. Enı,n•n karı-

undan b rk;ç wrffan evv 1 
toprak mahsullerinin deov

letçe fiyatları tcsolt cd leceğı ı
rada (Türk çlftç sı kazanmalıdır) 
ba lığı altında bu sutunlnrda bk 
yıızımız çıkmıstı. Bu yazıda zira
at mahsuller nln, yuksek istihsal 
mnsraflarını korur şekıldc, çift_ 
çın.o kazanması temin ed lir 
tarzd fıl'.atlar:dırılması bahis 
mevzuu edilmişti. 

Denmiştı ki: (Evvelkı Buyuk 
Harp senelerir.c kadar malı pa
ra etmediği için kazanamayan ve 
harpte biraz para kazanmış ve 
hnrpte bırıız papra kazanmış ve 
milli iktısadiyatımız bu sayede 
duz.en almıştır. Çiftçinin para 
kazanması demek vurgunculuk 
yapması demek değlldır. Çiftçi. 
!".in para kaz.anması, m hsuhınün 
değ r fıy ıtını bulması ve bu fı_ 

yatın aşağıya dogru tazyık edil· 
memesı. st hsalı11 rtması, mem
leketin yüzunun gulmesl iktısa_ 
di nlzamımıı:ın düzeninde yuru· 
mesi dcmektır ...... ) Bu yazıdan 
beş, on gün sonra Ulus gazet<:
slnde b z m bu fıklrlerlmlzc hil. 
cum eden bir ) azı f:ıkmı~. nen 
bunu gorınemiştım, son günler
d Ankarad bulurıdusum sıra
larda bazı dostlarım bu yazıyı 
b na sostcrdller, okudum, bir da. 
ha okudum. Fak t itiraf edeyım 
k vatan, millet teranelerine bu· 
rilnmuş bu cumle bczırganlığı 
ıçınde h klkate uygun bir tek 
fikir ve cümle gormcdim. An
cak yazıya, sakat ~ mtitehak. 
kim b r polıtlkacılık ruhunun 
hfıklnı olduğunu her satırda o
kudum, sezdim. Güya biz vur
cunc."ltluğu, çiftçi namına tabii ve 
olagan bir ış olarak kabul edl. 
yormuşuz ve .ıstıyoruz ki htıkil

met, çiftçiden gayri herkesin 
elin·, kolunu bağlamalı, :fakat 
bizi serbest bırakmalıdır ve bi
zim ka.sdımız, yalnız kendi ka. 

parçc:l:ındı. B 6\1tihcndıs Ur. Rum muwrrlhlerinın rivayetle. 111 Zchradan intikam almak hınclle 
yan) olmak Uzere, birçok top ef- rıne zra23ran, Bızans kalesinin mi.ı- yanan Zehı·a, evvelki gece bır tahta 
r ını telef etti) dafilerJ • asılzadclerdcn, burjuva_ parçasına paçavralar saı arak Uzeıinc 

1abeyıncUere (Yarı' ba 9t \le !ardan, Rahiplerden, ecnebi mil s- bır mıktar gaz dökmüş 'Y(I bu su- Vali yarın sabah 
K tapolctler-e gcl cc: 

1 

!erden tacırlerden, Cenevel ge. retle \Ücude geUrdığl kundağı gece 
2 B tacyQ, k! r a k r ıcil rde.n tta bit- miktar da uc oı·tadan eı ak cltildlkt n J10nr Ş8hrimizde 

sısına, retli Türk askerinden miı{'ckkep saat tam 23 te, tenha yollardan, kim· Rahmetlı Baş\:ekil Doktor Refik 
2 Bet rya Ed ckapr karşr3Hla, olmak tızere aneak (sekiz bin kı- seye gbrUn leden Emınin evınJn ça- SsJdamın cenaze meraslnund~ bu· 
4 Batarya, Topk pı kar a, c:ı) d""' ..__rcttır t dl "lr.e yerleştirerek at"ş 'er ı 

,.. ... , •ucı ı rct:ı "' - lunmak üzere, cenaze ile birlikte An-

Yoran : Fenl Lltll llaraoımanot:a 

za-ncımızı düşünmek, yalmz kcn· 
d karımızda vurgnncuhık gö
rulmemek imiş... Biz bugdaya 
aç Sur yenin ptya~sı üzerinden 
:fiyat tesbıt etUrmege savaşıyor. 
mu uz. ve üstelik şu veya bu ol
mazsa ekip ekmeme'ı tehdit gıbl 
llcr ye sürmeğe çalışıyormuşuz 

ve bu da şu veya bu olmazsa as
kere gidıp gitmemeği ileri süre. 
cci;inl zanneden herhangi gafil 
vatandaşın hareketinden daha §\ı. 

ın-lu blrşcy degılml5 ...... ) 

V ~r&1z hucumunu haklı gös. 

termek ve hfü:umuna ne 

olursa olsun hedef bularak gun. 
delik vazlfesınl yapmak için rü
~ ada sayıklar gıbl, tertip ve tan
zım edilen ve bize atfedilmiş o. 
lan fikırler, kötü b r pollt kacılı· 
ğın en ustaca numunesi olm kla 
beraber makbul olmadığı için 
bunları geçelim ve Ulus muhBr
rlrlne yalnız şunu hatırlatalım; 
Uıfonten'ın kuzu ıle kurt hika. 

yesin n şahsımızda tatbikına mü
saade edeceklerden d"ğiliz. Bl1. 

öyle bir iş içlndcy.z ki bu işim z 
Jnsu nlar arasındadır ve soy leye 

tıyley•' utanır olduk, 'l'i.lrk ınll
Jetlnln en çokluğunu teşkil eden 
mlllet .yığırının kendi •~'dlr. Yok 
sa Ulus muharriri gibi gündelik 
pol ·tık içinde ve tezatlar ara. 
sında deg llz. Hulasa blz lnsa -
lar ve hakiki meseleler arssındn 
yaş yoruz, b!r sürü moda fikir
ler arasında dcgll ... 

O yazdıklarımız bizim hayatı. 
mızın icapları, yaptığımız işin 

bize telkin cltığl görülmil§, du
yulmuş, biJlnmlş, zevki ür{ıl. 
milş veya ıstırabı çekllml§ ve çc· 
kllmekte olan ve artık b rer ha· 
kikat hııllne gelen hlıd lselerın 
sözüdttr. Biz bunları daima yaza
rız, konuşuruz, kendi aramızda 
oldugu gibi daha azlıklar ve çok_ 
luklar arasında da konu5uruz. 

Ne 

Koylerde, .k:ı abalarda, şehirler· 

de bunlar konu~uıur ve devlet 
adamlarına da açılır ve açılmıık
tadır. Bunlar biz m davalarımız, 

fikirlerimizdir. 

U lus muharriri huııları bil_ 

ıneyeblllr, buıııarın konu· 

şulmıısıııı isteıneyebnir ve konu
şulması !Rzım gelmediğini sana. 
bıllr. fa kat b z yine konu~urıız 

ve konuşmak vazifemizdir, lşi

.nlzdlr. Boyle yaptığımı~ zamaı1 

dıı yıne devletle ve ref mlc can
dan bcr&berlzdlr, hiç kim e ta-
rafından terslePmeyiz ve hot. 
kfımlıkla da 1thanı edılmcyız ve 
edilmedik. ı 
Yıne söyluyoruz: Turk çiftçisi 

kazanmalıdır, Türk çlftç'si onun ı 
dediği gibi şehirdeki partımım 

sahlb ile hiç muk .. yesc .. dılcme
yeccğı gib tezgiıhır.da 11 çıkardı. 

gı kurdurayı dünküne göre bu. 
Slln altı m slı fıylllla satmasında 
nu hzur görülmeyen \'C ~alabilen 

kunduracı ile de ölçülemez. Bu
glln topraktar. çık~n ve bızı do
v:ının nıah uller, esna! metaı o. 
İan ~eylcrle ki) as edlle""'yccek 
kadHr geı de fıyatıaria satılmak· 
t ıiır. Biz. c.nu !.ıı·:ıların f'y .. tıno 
çıkarmak mümkün deiilse, bun
orı onun de crlne gorc fakat 

hemen, bugl ıı ~ehir metııır,·n 

d tına ezlcl tec:irl altında inleyen 
bu~dayın rı~o:. o göre ayar:an. 
d rmağ da rcız:) ,z 

«Yalnız biz cebimizi doldura• 
hm!JJ demedik, fakat her§eyln 
cep dcldurduğu bir dev rdc 
Türk çl!tç sinin zaten bo olan 
ccplerlııln bütün bütün dc•'nmr
slne de raıı deıtı·z, buıı r~ "a 
göremeyiz. 

Şimdi kalıyor, vatan ve millet 
dersleri...... Şunu da söyllyelim 
ki bu ~rsleri bize verme~e en 
az aUıhıyetl adam, bu muhar. 
rlrdir. 

}"evzi Lütn Karaosmanotlu 

3 Bat rya, Sılıvrık pı kar~sına, Eğer bu adedi k~bwl eder ek, dikten sonra kaçarken. o sııada dev- karaya giden Vail ve Bele<liye Rclsl-
1 Batarya, rikap k PifSI a, bu sckız bi, k ~in, kılomctrclcr- riye gezmekte olan zabıta memur· mız Doktor Lu· tfı Kı ...... r ynı·ın 

8 
.. _ .• 

bekliy oruz ? 

ı.:= - ·ı - 9-u 

Mevsim dertleri 
Y az me""iminln dertlerlnılen 

Utedenherl bende üzüntü yu_ 

ratan ~ lkl5idir: Uc mi !;alı~mak 

\ e ııallı<>..an ta\'11"1· 
Jleısnıi çalıoınuık neılir diye ora

<'aksııııı. '\ e patlıcan l&\8.!;ı ı::lbl 

le:u,etll bir J emek dert midir dlJC· 
c·ek iniz. 

Rt' nıi çıılışıııak, ceketle çalı -
mııktır. Ortalık yanıp tutu-:urken 
ateşten bir cendere gibi \ ikude ;:ı·a
Jlışan ceketin lı;'inde ç~h mok kadar 
aaııı ar. bulunur. Her nedense biz 
gelenek \e görenek leatıı, çalışırkf'n 
c·eketsi.ı durmağı reı>mi ,abı;lJ·etı_ 

11117.dı-n 'r: bU~·llğe hıirıııetlmlzde.n 

bir knJ·•ıı ayarıı. KendJml~ ÖJle 
.. a,·nıa le bile 6.mlrimlz bumı öyle 
gorür, blr.e de öyle telkin eder. 

""ioıı ~·ıııurc1a bir hayli !!erbestllk 
'e ılcğio:lkllk olmakla. beraber, de
ğ-il hlikiınıet tlalreJcrlnde, hususi ~ir 
kotlerlnıl:ııle hile umnmi)etle yıt

zın eekd çıkarılmaz 'e ut\allı ıne
nııır oflıı,\·a ııonaya. - tıelkl de bu 
;:ı lil:tll'n 'erimi ılP. azalarak _ ~ho:· 
muk t,ıırunda kalır. 

J~c nt'hl, hr:lc Aııglo - akson ı,lr
ketlerlnde memur, delil ~·atnız U.· 

kebir, çnlışıııak. direklôrıin hu.ıuru
na ('Cketlılz çıkmak hakkuıı bile hıı. 

i.rcllr. HUmıet du,\'g\lsıınu ~kette 

dejttl · m~ıııul'lıA kendi.,lnde aramak 
\C ıc·aklarılH memura ferah Ye ..,er-
ıw,,t ç11lı,,mıı'k lmkiınuıı H~nnek ta
tılı bir olaJ haline geınıı-:tır. 

Bunun içindir ki cıyaıın &1eak pn 
IC'lrlnde memurların vazifeleri ba-
şında ı~ket iz çalışacakları ltakkın
da 'll{ıyel tarafından ahikadarlara 
yaııılan tebllgafJ>, memur olfrıadıtını 
lıak'le, ~ üreğimt1 su ierptt. 

* Gelelim patlwan ta\ a•ınL.. E_ 
Yet, patlıcan ta~·ası lezzetli bir ye
mektir . .Ben iki tl\rlü yemflPiine ha
) ılınnı: Ya uıttline 5anmııaklı hol 
~·ıııturt dokerlnı, l abııl ta Leyti11 ~ a
ğı ile sirkfi Jc:lnde in•:ec-ik dof ran
mı!l sıığan al11ta ını üstiine boca 
ed~r iıyle yerim. 

Bununla beraber, kUçUkhijümden 
beri, htanlıulu semt &emt küle !:'
\ lren lungınlann umumiyetle pat· 
Jıı:an kızartılırken göııterllen dik
kat 17Jlkler nettc-e i olması. bende 
patlıcan tavas111a karşı blr iirkekllk 

C\'ler la\RŞ la''SŞ yerlerini ta~ \'e 

bı•ton binalara hıraknııya başladık· 

taıa onra ııntlıcan hl\& ı da yemek-
ten .ı:lyıule kundakçı olınak 'astın. 

dan kurtulur gttıl olmuı:ıtu. Fakat .,.,._ dildi ""' a Bir kununracının l>Ô)lediğine gu- )ini/:, Temlı.lik ~aım•ız; artık ,., .. 7.e-V",t;e • ce mticbt eden Bızan~ urlarınm larınm gö~ne çarpmıt ve yakalana_ b:ıhkl trenle ""hrimize dönecektir. • 
DO AN IA· .. d ı.~ ... • b'- k ı b l k 1 j r · re en ı,,ı 1nal1.emeden )'&pılmış leri kaldırınız; tarifeleri g-örünlir ye- r>fl2 nUfu~ıı a~·ıkta hırakan K~Uk-• uzer n e, ma.~rı rı· o a a ı ya rak adliyeye teslim edılm ştır 
(·"' tlh) 64 · -..1. b KU • k hl k _.. ~ - li ı ı re Rsınu» ıli,\e itin edlbe~dl taııı l tl ıı. "'a , guıı ure "'""' r er- ratmıs olduklarına lrMınmak, biraz ÇU pazar yangını r •ı-·ıırn '?.,,, ra Ht ma o ııyor . paı.ar yanRını, killlenmlı, &an r,.,ım , 

hk müddeti esna ında, donanma_ faz.! ca gülunç g<:llr. Eminönü Hatkevini n ·ı \e bo,ylr: bir kundura .33 • 10 lıraya olurdu. btı derdi taLeledi. • 
Y'l da mUkesnmel b r surette hazır- o tarihte sıza s ka'-stnı'n ı,.Jnde I . tahk'ıkatı satılı;l'ornıu<1, Ufak tılr he:.aı.ıa ıtnhıL- 1·11,oo~l')fl.' l;ERF;FINE 

oe -.. QİİZ8 bir tesebbÜSU" Memura: cSu·ııkhı.rdıt c·ekets:iz ~a· lamtştı Btmi:ıun iç nde son sene _ yıne Rum muverrihlerlnln ri- . • rız ki kunduracı mıi~terl~ e arzettı. ,.a.,iıı~tondan b'ldirlldl~nf' ı:orr, 
KliçUkp:ı:r.ar yanğını ctrafmdakl ;;.ı u Jışablllrtıln» dendlı;t gibi halka. da: vayetlerlne nazaran • 200 bın kişi Eminönü Sosyı\I Yardım Kolu, ha- ,.. mıılııı:ı Jıızde alt mı~ He ) u·ı:<fe ~!an _ Ka) - ::;ek orduları Klan1,"'!I 

'' Müşteri, d~mo 
haklıdır ,, 

l B lfytil• Amerikan ma azalarının 
f uıııunti bir kaidesi \ardır ki 

o da şı.ıdur: «."ti teri dalma haklı-

dır.» 

1Ü!,teri.)J hoşnut etmek \O ğa. 

za.)-a bağhunak için n ,bter e ~apı
-tır. e gibi bir itirazı \llr!>ll dınlenlr, 

h beğemı~ip eri getirir e pa_ 
.r~ı eri \erilir. 

Her biıyftk ııu mzımm ı;Qnar bir 
kı mı menıurfnn v rdır ki 'llaz.lfele:rl 
koridorlarda • ı ukarı dola,mak 
ve I~ edtp meıele çıkaran bir 
Mti teri görÜIK't': 

- l8a.ş tlstllne, efendim... zln 
tlakkııırz r, cfeudinı" Emredcrs nh 
dcndlm, d yip dımnaktır. 

Iüşterilcrden bir çoitJ hak ız ey
ler tııtedlklcrl için her türlıi arzul:ı
rı yerine getlrmel \e cahil bir ta.. 
lrmı adamlııJ'ın gr\ rıellltlnl \e al'n: 
koku unu dlnl nırk 1 ~t lf bir ~ de
ı:lldı r. 

.\thmın blrf bll3 ttt· " r 1 a ULanın 
hth le hlr hlznıctlnd• nekıTcc !:alış

nıış. fakat kendi lı krlııi klamak 
'e hak' ı7Jı a hak "erıııek 1.anıretlle 
ııilml ".t b gul biler k bir hale gelmiş, 
ı.;tıntı ı lıırfnde lst!fa «'<krek d ha az 
m "la poll" 3uzılııııs. 

Kr:ıdi ine bir dostu ornm : 
- NQ rttın de gi.h:el \C 31iktıck 

nıaa~· bırak rak daha a7. nı aşla po-
11• oMıııı. 

\d ım Cl"\llfl \f'rınlM: 

- 03 le bir i" ırndıın ki, ınilşte-1 
rllrriı 1 lı ı. z ~ılc rıır:ık c iz ol un. 
p ıl' 11 i huldunı. harukola ı:t len nıUı. 
ll'"ill'rinılz • .;ııı:lu ıılıınıtnrclır. Bunlar~ ı 
lı.ık ıı çıl nrmak, ha~arııın bağırmak 
( ııl7dır. Bunun l~·ln h htan nk')ama 
ı, ılur hıırııdııkl ımlstcrll rln tıa ına 

ırnrak 'o haksu: olduklarını ı.öy_ 
lh erek ncterce mu.,terl!erc karşı 

deı. m ('derı hulCı k rlı~ın acı,.ını ta· 
karmıl& 

ya31yordu Ve İmparatorun, mütc- sıtatı tamamen fakir halka tevzı ·e· t.alıkıkat de\•am ctmektcdır. Beledi- eksen ara ı hlr kiir U&\e ediyor de· e~·alııtinde S0,000 Japonu (enilme ıı.Patlı<'.aıı kızartırken dikkat!11 de· 
ddit ha a alay! rı, piyade ve sü-ı dılecek mahrukat ve gıda maddele_ .} c fen heyeti mllhendlsleri yangın' mektır. tehlfk~lne nıaru'- bıraknu~lar. Eğer mek kabil ol a-

varı bır h&) il zırhlı lejyonlarından rlnc Uıh!Jis edilmek ü~ere bir festival mahallinde ke.ştf yapmışlar yangının. \'llı.de 60 • 80 klı.r. lhtlkAr öl~·ıı- l\fare~alln kıınetleri ç.e,lmıeıı ta. KÖR JtADI 
maada, surların muhafazası çin de programı hazırlamıştır. Cemile adında bir kadının paUıcan ~Une dahi gııç ığıııı bir kar olduğu. ınamlar ıJa tm se,ooo Ja!Jf)nn Jtarp --------------
hatırı sayılacak derecede b r mu_ H ağustosta başla)ıp 22 ağu to ta na göre. acaba kmuJ11r1&Cılıua <ıpabu_ dı~ı edehlllrleNıe ('in - .JapnA harbi- Perşembe gu"nu·· 

kızartırken ocaktan sıçrayan kıvtl· ·· t 
hafaza kuvvctı bulunuyordu. sona erecek olan bu <!ğlencelere vur_ l'Un pahalı» old11tvnu gcHı ermek .ıa-ı nln yıldônölftÜ tMefine ~ı bir it sor-

Bunlarda mada Liıt nlerden ls dun her kÖŞe!ölnden ekipler da\Ct c- cımden çıktığı \C yangına Cc.'llllenın manı gelıllf!f!I mi': nıü Ollfrlar. akşamı kandil 
panyollardan, Fransız! rdan, Al- dllmlo\I ve yurt dışında bulunan ıı k- tedbirslzlığınln sebep olduğu anla.şıl- iHBARLI JUl!Vf.ltOI. GAJ.IBJ:S MEZARI fÇJ:\ 
m nlardan İsknndinavyalılardan da.şlarımızın mahalli oyunları prog- mışt r. Cemile hakkında kanunt ta- Dttn ııabah putelerhı~ «Varın ö::>tt0r<>u merhum Galibin ıneurnım l!ltanbul Muttuluğiınden: 
ve hattfl Türklerden murekkcp 0 • rama 11Ave cdılml•tır ktbetn başlanmıştır ekl+ınce yerleri kontrol edilecek .. ctt- , .. ptırılnıa~ı ı~·lA lfBletemlzin. artı,tı ı,ı temmuz 912 çarşamba giinU Re-
lan (ücretli nskerlerl) de hesaba ilk eğlence 14 ağusto gcccsı Sa. Erzak tevzi ed ileceg"'i )C' bir ha\lldls «Ördü~. Hu ha"adl- 11 ... tt',rn Galata ... aray klühii de ·ı5 lira. cep ayının birine nıü:Htdif olmakla 
katmak icap eder. rayburnu park gazınosunda verile- ı.e görn bütı.in eğlenc·e .verlı·~inde sar- ka 'dfldllınck ı.uretUe · t.akctire dej;'u eı tcsl perşembe gUnfi akşamı (cuma 

Bu asker kıtalarının blrliklcrtni cektir. Bu mev im içinde gcıek mnn- yalan ı.on payı alınıp :ı~ınrnadıtı, temizlik hlr kadlrblllrJlk J"~termlş. gecesi) LeylcJ Reı:aip olduğu ılan 
n a~ııri kadrolarda farzedecek ol zara ve ge~_ekse ha\•n itibarile dün· ) apılıı• 3a1ııhnadıg1, artık nte7.e ve_ 1 Bu hu 11 ta J"ÖrİJ,tirkeA 6ıthatatıa_ 

ı::ak bıle, bunl rın (Kuvvcı umu- yanın en guzel yerlerinden sayıl bl· Bazı refıklcıtmızdc erzak tevzla- rillı> \Crllmedlği, tarifelef'in gorııniir 
1 
raylı tılr arkada-za: 1-o-lu_n_u_r_. ------------

mlye) sini (20 bin) den aşağı dil· Jecek olan b.u yerdeki llk eğlence tına başlanmak üzere hazırlıklar ya- ~pı·e a&ılıp a"ılııııtdığı \etıalre ıo.ıden 1 _ Galihln ı~n up olduğıı J<'ener- . 
şurınek imkiln harklndcdir. için her tUrUt tcıtıbat ıılınmıştır. pılmakta olduğuna dair havadisler ıec:l~lec-e~ml!;._ baltfe klUtıti ~ec; kaklı, dedlnı. ( T A K V 1 M - ) 

Kale muhasarası başlar başla. Dığer taraftan ayni eğlenceler Ada- ~ ktı. DUn bu tı~nıtıta yaptıjmız Boyle hır gün enel Jtaher verilen _ o ıe~· kalmadı, biz elimizi ~a- 12 TEMMUZ lSU 

1 t tt .,.1 "-._ c dakt Yörüka.U :pllljı ıle Suadlycde ve tahklJ·atta bunun tanıamen asılsız kontrola t-aıı kurhan ! t;ğlence Yflt'le·' Mık tutt11k. Biz çabuk danannıMa\·· p AZAR 
maz, mpara orun neşre tt lft• - • dhl 

1 
• 

1 b t 1 lliıh tutan- Tak ım Belediye gauı osu, Tepeba ı olduğunu. yalnız müessese ve hasta- rlnln 1 :unı ı:elen le r ıthna&ı için ctık onnn hlzl JeTlde bırakaf'atı Mu· AY 7 _ GÜl'\ 193 _ Hızır 68 
m rname e u un e 

1 
s bahçeleri ve Parkotekle tekrarlana- nelerin ıhtıyacını kat ılamak için ça.. I de eski u ulle bir da\ ul ça)dırıhp: ı.&kkaJ(tı, dl.lerek be-ttl mahcup '"'ttl. Ruııı.ıı 1.,.,.

8 
_ HA.ZJ.RAN ~9 lar nskerlık vazife ine davet dil. ... .. •u -

(Aı kası \ ·ar) caktır. hşıldığını oğrendik. «l'arın kontrol l&flılaeafı•ı ut1ntına- ' Tathsert Hkri 1161 _ Cetna.ılyelahir 28 

r 
Bu masanın uzerındc iki L-iit kitap du· 
ruyordu. Madam de la Gulcharderie he. 
men bunl rı eline alıp bakb. B't· tan si 
b r lir kitabı, dlcerl ise b r daa kitabı 

dı. Oda ın bir koşc inde Bizans üsh'.'ı-
bunda b r Meryem ana resmi ile bır haç 
nsılı idi. Bir de ayııca d z~·ökUp dua ede
cek bir yer vardı. Bunun kenarında 
muml r dlkilı ldı 

Fırtına z manlarında Madam savını_ 
c bu m~mları yıkar, dua cderdı 

Duv rda a le reslmler1, yaşlı ve ge. ç 
btrçok do t Cototrafları a&Ilı ıdı. Bunla
rın arasında ihtiyar madam kendi res· 
m nl de gordU. 
Odnnı11 butun c yalarını bö:·le birer 

b rer ~ozd u eçlrdlğ sır1.:da Madam 
Sa\ •niac ıçcrl gtrdl. Nefes nefese koı::_ 

maktan yanakları kızarmı§'lı: 
- Nckadar mahcup oldum. Sızı çok 

beklettim gnl bn. Bahçede idim. Kuçük 
uc:agımız beni hemen bulamadı. Keşke 

gcleccğlnızı telefonla bize haber vermış 
olsaydınız ... O zaman kocam da burada 
bultını.n·du, ne yazık ki ava gıtti .. 

- D3ha y , daha lyj. Onun ~ırada 
bulunm dtğına memnun oldum. Çunkü 
ızi yalnıT. gormek istiyordum sıze mu_ 
hım şeyler soyllyeccğlm. kocanızdan ev
vel sizin fikrin :ıl almak istiyorum. Ken
disi her nckadar çok dlrayetu ve akıllı 
ı~ de gorüşeceğlm mesele, b•r ş mese
lesi dctıld r, kalp ve h meselelerinde 

i 
ısc ız b n ker.dls ndeıı daha iyi bir 
muhatap olacak ınız. 

Madam Sn\ lnı c dal a çok kızardı ve 
ne cevap verecel:lı1 b temedı. 

1adam d la Gulchıırderie ellndekı 
yelpazeyi açtı ve soz şöyle b şladı. 

Ben u fık rdc~ m: Aşk ve sı:wd 
sah sında işlenen gtınahlaı:ı anlayıp ma. 
zur örmek için gunahs z ve hnssas bir 
kadın olmRk Hlzımdır Hele bu işlenen 
numıhların kefaret verılmiş ve işle) en 
ı sanlar pişman olmuşsa ... 

Madam S v nıııc bu sbzlerı dınlerken 
oyle ani ıyıelı btr tavır ta.kınmıştı ki 
onun bu h lirıl gormek insanın içini açı· 
yordu. Mndnm de la Gulchardeı·ıc, kıı

dını çok llzcl hattfı kocası glb kaba 
saba b r ad m içip r zla guzel bile bul. 
du. Genç kndının bu hali d<'n ıstifndc 
ederek hemen Romlllı lerın hıkfıyeslnl 

heyecanla nlatmağa başladı. An Savı
n ac dınleyor, dinled'kı;c hayretim glz
leml:vordu. Mı afırı sozrlnü kc inetı· 

e g.aıip hikaye~ d ~d . Kim sanırdı 
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kı rabıtalı sandıJ;ımız MadBnı Rıom!J'tı 
'" kt le böyle hafifmeşrep bir kadın ol. 

un! .. 
Mad m de la Guieh .. rderle ofke ile 

yelpaze lnı kapadı: 

- Hafifm şrcp mi dediniz? Bu h&.fn· 
ce sozlerl nasıl stıyllycb llyorsunuz, An! 
Sızc bırçok zorluklar çınde saadete nı
hnyet eri ebllen bir zavallr k~drnın ına. 
cern ını ıınlatıyorum. Bu kadın ne sizin, 
ne de bcn..m gormed!ğlmlz. bllmed ğl
mız şeyler çekmiştir. Bir tek aşkına sa
dık kalmış, blitUn ömrünii bu aeka vak. 
fP.tmış. Ve en ku\ vetil nhldk kaıdelerlne 
uygun bır om lir stirmüş ... Sonrıı siz bu 
kadına hafıfmcşrep diyorsunuz! Sevı;:lli' 

dostum, kıli~nln b !lc affetmiş olduğu 

bir Unahı siz nasıl mazur göremezsiniz, 
buna hayret ediyorum!. Kilise onları 
evlcndlrml değil mi? Bundan açık bir 
af allunetı nerede görülmU§tilr? 

Madam Savinlac mahcup oldu ve ya
vaşça mırıldandı: 

- Şliphcstz affctm!§ fa.kat kil»sc, ev-

lenmeden evvel doğan çocukları ... 
Madam de la Gulcharcierie dostunun 

ıozünü kesti: 
- Kilise, &unahklırları kabanatll gö. 

rlir, f~kal pişman olanları affeder. Hele 
onun gozünde piç filan yoktur. Ana ba
ba evlenmeden evvel doğan çocukları 
mutlaka pi~· saymaz. Klllse için «vaftiz 
olmuş 'f'Cya olmamı~ çocukıı diye bir 
mesele vardır. Vaftiz olan çocukhır ha. 
yııta tertemiz ve günahsız olarak girer_ 
~. Ana ve babalarının işlemış oldukları 
kabahatlerden n c>s'ul tutulmazlar. 

- Tabii.. Bu muh&Kkak! Onları it· 
ham edecek değilim. Günahsız insan 
olur mu? Hepl.-:'llz rünah işleml§izd'r. 
Yalnız ben hayetlarında böyle gürültü
liı bir macera geçmiş olan bir aile He 
akraba olmak Jstemem. Çok şükur bf. 
z m aılemlz tertemizdir. 

- An, An... Bu sözleriniz beni hem 
hayrete dilşUrüyor, ayni zamanda da 
(ızüyor. Sizinle konu~mağa geilrken ken 
dlme bir müttefik bulacsğımı sanıyor· 
dum. Halbuki kareımda kapalı !1kirll, 
mütea ıp bir insan görüyorum. Susu
ı.uzı .. Elbette müteassıpsınız, olmasanız 

böyle bir lisan kajlrınır mıydınız? Za. 
vallı Valcntine şehrimize yerleşti yerle· 
eli hakkında en küçük bir dedıkodu 

duyuldu mu? Ondan daha dürüst, daha 
vek•!'h bir h«yat seçlren kimse var mı? 

(Arkam •r) 

VAKİ'r ZEVALİ 5:ZA'Sİ 
GÜNEŞ 5,39 8,57 
ÖGLE • 13,l!l 4,38 
İKİNDİ ı 7,19 8,37 
AKŞAM 20.41 12",oo 
YATSI 22,40 2.00 
iMSAK 3,24 6,42 

Çöp kebabı 

B agün °" tane Miytik patlıcan 

aldım, bir kllo da koyun eti, 

,yarım kilo da •lomat~... Akşamlı, 

ı;abahlı )enıek Yfti>lıııı. ı;, \eli etitJ 
Joıı tarafınr ufak ufak yirmi kadar 
ı>artaya doğnıdını. Patlıcıuuıı sap ta
rafından dört be';' !oollnlim keı.tfm, so~ 
duıu, ba-ımda patlıcan ııarc:a"r olan 

i 
ısapın lızcrlne bir et, bir domateıı, ) i
ne et, )'ine d()lnates geçirerek l.en
<·ereye dlnliın . .Blra1 doma.~ aalı,;a_ 
ını yafda eritert-k azıcık t>U iliue
llc at~ koydum. Kapa~nı ~ma

(lan ağır ate..,te ııtşJl\dye kadar bı

raktım, IHk gibi c:ok nefi bir yemek 
oldu. Ka~an pAtlıcanlarla etin kemlk
H tarafını da domat~ ve tane soğan 
larıa biraz yağ kolarak ilkme y~p 
tım. O da leıı.etli oldu. 

la' llADINI 
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:tELEFON .TELGRAF. HABERLERi Bayan Saadet Saracoğlunu ı SİYASİ iCMAı 
bir ziyaret Geç mi iç.n 'sk~nderıyedeki d9t1 ronra Uğıt uzerimle trir ~a. 

k t F 
. , kım sedlcr k rulmuştur ki ~mla- • rCS J y:pıp ıo.~n~z nemLerİ rı aşmak kolay ve zahmetsizdi ve ~ ı ~ t1> bf.ı- ?şt•ga 'YC aıaka ın~'Rtıu-

QH~• !;J açıkgoz b r tnccar 1~ m nereyi Mldi&inc dıaır ben de hY. dur. ~ gcçırmek ~tn bur,a;ı.-a 

Askeri durum 

Sata] O•• • ·· ı çalıp kılıfını hazırlamak ~en bile lup )'aZarJM?n t'l ı;yc RU crı, gektik. İ+;I ay kadar kwlnıuık nı. . ... ~· Jlb0l değildi. cvlfti z;yaret etmek, lu)'JMtM ~ yetindcytı. Bıiytık oğlum AydııA, 
Doğu cephesinde: ingi'iz _ Fron!tZ münc- Bu yüzden ticaret ~1 Aıl, bl?bl- Bay~n Saadet Sarnecğlu Ke 'attı- bu ne liseden R"ıenuı oldu. Şim· 

(Ba 1 1 indde) _ rbıin 9ır-r•m saklayan gizli b r ce. prak içinde yaşadıgı al~ yuvası- dı l1ti+ıend s mektebine giıecek. 
lehlik!ı!iil(' kar ılasnıı !ardır. :Alman- Maliye Vekôleti tara- sebetlerini daha nazik mly<ıt haline gelmı Ur. Kontrol ilin havasım gazetemın su'ttuıları. Rıyazıyede lyt ıstıdoıdı Yar. in1tı-
lıu sen hlrllklerlle Rosso 'dıın cenup vazifesini yapmak ıstken ;ın('mtır na aksettirmek ~evcsinc dilşltlm. hanı kazanabı1eceğinl umuyorum. 
\C c·emııı do~ıı '"tlkıımt:tinde °'11('~·- fınd :ır. vergiden bir vaziyete sokacak ya işin lz'ni kesfedem~milj veya Kendılerlnf rahatsız edeceğimden İklne oglum nemiz 1 c taleb~c;I, 
(•ı t k' k dil 11 1 t 1 ıa-~ suslurulmu"'ur. do. layı sıkılm~dım değil, fakat fakat Ankaradakı mektep kamp_ 

ıı i' ma ·sa " er a ı ır •. ~... muaf tutuldu Vich' •. 11 (A.A.) - Havas - O· ,.... 
Oonettekl tekmil Rus cephe5! çok Bu kontrol aneak bizzat tuccar dUUj'anın her yerinde umtımi }la- hırı bltmediğ :nden henüz gelmc-
ı na 'ıızl) etıı dilşet·ektlr. Ankara 11 ('Telefonla) M r 1 fi ajansı bildiriyor: tarafından tesirli st1rcttc ) apılabl· ı yatın malı ol~n insanların hayatı. dl. En küçüğüm, ~ bir yaşındaki 

V ktı.l t 'k a ıye Rommel'in Mısırdakı ılerl hare- lird'ı Çünk b 1 d 
1 

b" . na gazetecllerın biraz tasarl'uf et Evin .• :\lııreşal •rımoçenko \oroıN" \C e c ı azıınç 'l:eıgisl kanununun 1 k t'l A 1 God f , k · u un ar an 1er ırı, t kl . 
1 

d.. . -
lto~ .. os'ta tuarruuı gt>.çınlştır. Bu ta- bir maddesıne dayanarak orman ka- e ı de md •rkal e roy fuinl u- diğerınln nekadar "aldırnnı, nasıl crm usunerek kendıme cesa- Şoy.e bir sual sordum· 

man asın a • Fran ız osunun " ... ı ret verdım A b E · k d h arrutlardan maksut Uon nehri gar. nunu mucibince g(:Çlmlerı için veri- i çaldığını ezberden bil r. Hakikatln · - ca a. vın er. ıs ne an. 
hinde ccnuı• f!ltlkametlnde llerlemi len ağnçlaıdan kereste yapıp &ataR skendcrlyede bulunme ı Fransayı m ydana çıkma ı tçin arada. b r 'Bayan Sa det Saraçoğlununı gl saha ve;ı.a mesleki seçecektir? 
olaıı Alman ordu.,.ınuıı gerisine 'e 1 koylüleri "ergiden muaf tutmuştur. ı halen meşgul eden en mühim me. tek namuslu tüccar bulunma ı kfı- f loryrıda kuçOk bir köı::ktc otur- Bayan Saraçoğlu şu c~v bı 'er. 
·eph ine mUcsc;lr olmak, ~ani kuşa- Bu husustaki tamım alakadarlara bıl. sclelcrden blrıdlr. Cidlr Kötu gldışın onUne geçm~e dut:unu duyunca dün oğledcn son. dı: 
tını Alman taarruzunu kırmtıktır. dirilmiştir. Aud1inleck ordusu, Nilin delta- vasıta olmak bu ti.ıcc rın canına ra !re"le b ndim, Floryaya gıtt.m 

1 
Bilmiyorum. muhakkak llse-

Fakıtt bunda munıffuk olamazsa Rtı:. G sına doğru çekilmek zorund&ı kal- minnettir, çünkü kendi ale;ı. h ne Koşklerl denize yakın, kırmızı yl bıtırmcs nı lst yorum Faknt 
ordularının umumi bir rftoat hareketı eneral Katru dığr takdirde bu filo meselesi İn. devam eden gayrlmeşrıl ve ezici boyıılı, tek k&tlı. r.ıütevazı bir bL ben bir mesle~ ,,ahlbi sıfatıle ha-
~aı>ma 1, hu mıtksatıa bazı kıtaları giliz - Fransız miinascbetlerlnl da- bir rekabet. yoketmiş olur. Fakat na ld_i. Yol kenarında olduğun- y .. 1ta atılmak ıstemeyen kızların 
feda etmesi muhtemeldir. azledif miş ha nıızik bir safhaya SOkablJlr. kendi menfaati amıruı olsun dan onfınden Ve Ptrafınd n halk çok fazla .okttma. ına taraftar de. 

Ru ıarııı Voroııe - Ort'I arasın- ~ • v chy'deki gazeteci mnhfillcrln. memleket menfaatr namına olsu~ g~ı:p gidiyordu. Bahçeden içeri 1,ııılım. orlar için 1 se tahs Hd kafi 
daki cephede Alınan ol cenahına de işaret edildiğine gore, Fransa- gammazlık etmcğ içine yedire gır P çıkan bayan zlyaretçllerır görürüm. Yalnız muhakknk lisan 
~·aptıklan yan taarrudan da "trate_ Ankara, 11 (Radyo Gazetesi) nııı vaziyeti tercddi.ıde yer bırak- mez. Şu kadar kıl ancak kontroİ çokluğu, ~ayan Saadetin bugün •renmelidlrler, vatandaş "e an-
jlk hlr netice Hrıotıtır. Vermediği, Almanlar arapça yaptığı bir neşri· mıyacnk kadar sarihtir. İskendcr. fşl, blzıat tüccar tarafından mi.ış· çok meşgul olduğunu gosterlyor. ne sıfatlle bu kadar tahsil yctiııir· 
Atman ordu,.unun t. Oskol'dan Ysızattak•:~ethlzlbrierin Suriyedc Hür Fı-an yedeki Fransız gemllcrı ılahtan terek mes'ul y t altında se,.ilecek du Bir \'C) n fazla eeneb dıl bilmc-
R u • • " kumandanı General " B ı d k ı d ı ı k ı ı o os ı Ukanı<.-tlnde taarruza 4"- tecrit edilmiş olmakla beraber mümessillcrc v~tan·ı ve resmi bir en m e ço ste .gım \'<' va· lerı ı.-ok ly o ur a.naat ndey m. 

Kntru'yu nzJ('ttiklerınl blldimıtştir. ~ ılf d dl7<1 b" ı k \anı etmiş olmııslle anlaşılmaktadır. 1'"ransız donanm&sıııın ayrılmaz vazife dh·c verilecek olursa vur- e c n /:! m ır zt)aretın bu Bet .kızımı bö) e yctışhrmek fı ·• 
Radyo, azıt sebebinin dalgalar ha- " anda k'· ı k :o;'imdl Ro .. sos civarı, muharebenin parçalarını teşkli etmektedir. Bu guneuya göz a"lırmazlar, kaçamak ım .. nsız ı ve vakit lzllk rindeyim. 

al kt linde gelen yahudllcrc generalin mu- " "'ola ı il dd d l s d s r. c.a.n acak no asını 'teşkil etmekte- itibarla bunlrınn hukuki duru· yollarını tıkamakt 1 ce fayd ıı " Y s e rE e ı cbllmes çok Beli kı Bayan a ı et araço6 -

dlr. Alman taarruz ıılanı yannada ka\'cmcU olduğunu eöyJemlştır. munda herhangi bir dl'ğ'şlklik ta- olabilirler a ) mlimkundu. F kat Bayan Saraç- hı, hakiki bir nnn ve ıniıkemmel 
tamamlle mmaf!ak otmu,, şimdi bu- savvur edilemez. Godc.froy • cun Vatanı vazife:. i fena yapacaklar oğlu ince b r ncz ket H' znrafrl bir ev kadını ... Kızını da kendi 
nu bllyiik bir ku.,atma hareketi ne Vorone j . RosOS nlngham anlaşmasına göre bu ge- ve kaçamak arayacaklc.r da elbet. eseri göstererek ben l'n on zl:. n. örncğır.e göre yetlşt rınek stlyor. 
tamamlamak J,ı kalmıştır. Alman miler Fransız filosunun diğer kı- te çıkacaktır, fakat ekser•~ et doğ· retçi olarak kabul etti Çok doğru bir düşünce.. . ÇUnkti 
ordusu bu kuşııtma hareketh16 gec; .. arasında çarpışmalar sımlnrı gibi muameleye tftbi tutul_ ru yolda kalacaktır. Çünkü b r Artık köşkte yakın nkrnb::ıl<ı· bu en yüksek meslekin sal klı.:rl 
nılştır. Fakat Ru lar bunu doğru~ mak lazım gelir. Mütareke ııartları tiiccar maddi kara nckadar haris rından ba~ka kimse k lmamıştı. gıındcn güne azalıyor. 
reket ederlerse ~k Ali iinllyebfllrJer. (Bqı 1 

Jndde) »-« gayet sarihtir. Bu şartlara giire olursa olsun, haysiyet, sere! \'C Birlikte küçlik bir sıılol'cla karşı- V kli ı;ok dardı, fada r hııtsız 
kıyılarında bir meydan muhare. Fransız harp «e nlle i k d lıklı oturduk. ÜzC"rlne bev~z bir etmemek hustısundakı bütiır dik. .. .. ı . r ·ara or u- namus da ihmal edeml,vecc:i kıy. · • 

M•}J" Ş f fno-nu·· besi verebilecek kuvveti bu kıyı- suna yukletılen mükellefıyC"tlerden meUerd r. Vurguncu divc- yakayı elbise ı;:ıymişt • insana yabancılık katlıne rağmen ziyar tını uzamış. 
l l e ya getırml§ bulunuyo lar. Şlmdı muaf tutulmuştur. Bu hususi şart- ı ele vereceğini anlarsa .ister iste. hissettirmeyen nazik ve sıcak bir I t.ı. Artık )rnlkmııyı düsOnOrken 

( 1 1 ılld&) )( cereyan etmekte olan şlddeUI sa- \ara Frnnsa kadar mihver devlet. mcz namuslu olur. glılumseme ile beni karşıladı. Der 
1 
son gunlerln İstanbul ıçin en blı· 

Ankara. 11 (A.A.) _ Başvekil vaşlar, Almanların aldıklarını bir leri de riayet etmektedır. hol içim ısırdı. GordUm ki yen yiik hAdisclcr ndcn b rl -ola aAn-
Şttkrti araeoğlu, muh~Jtf devJeUe- hafta evvel blldırdlk~rl Voro. Anadoludan gel~ bir hıccar. BaşHklllmiz n eş çok nazik bir t'goncn un burada oynanışındıın 
rln htn..;ıınet ret ıerıı hariciye na- nej'ın akıbctlnı tayin edecektir. f b"r dostuma şu hikAycyı anlat- ev hanımı... Aynı zamanda ko., b his açtım. Ba:. aı Saraçc.ğlu bu. 
zrrlan tarafından Doktor Refik y- Tlmoçcnko Almanların nehrin Mısırda ngiliz mış: ntı""mn t rzı pUrüzsi.ız ve s mimi ... mın hakkında dedi ki: 
damın "efatrnı tazl)e otınek tizere doğusuna geçmek !Çin yaptıkları hareketi - Bir kamyon lçın bir )(dek Bayan SaadettC'n en çok nelerle - *Antigonc• un tem lıni iki 
ı:-öndf'rlhnlş olan tclgraflara n.)rı ay- şiddetli tcşcbbOslcrı durdurarak parç aldım. Fnturn muc blncc meşgul oldugunu sordum. Şu cc· defa seyrettim. Ankaradnklni de 
rı teşekkürle llftukabelede bulunnm·. nehir hattını beş gi.ın tutmuitur· (ftaıpr 1 Mridoe) XX 670 kuruş, fatura h ricl 4230 ku- vabı verdi: gormiişlüm, çok muvaffak oldu-
tur. Bazı kesimlerde Sovyct müda- oirilmi.pttir. ruş, yanı yckün olarak elli llrn - Benim çocuklarım, evim var. lar, çok guzcl oynadılar. Opcrala-

A'ftl<ara. 11 (A.A.) - hıglltere faa hattına mlinferil girmeler ol- Cenup keSımlnde 'kıu,·veUerimlz verdim. Tüccar sıfat.le umurumda dır. Bence ev hanıınhğr ve anne. rı d buyiik b r ınuvaffakiyetlc 
Ra~\eklll llster Çôrçll, Ba~\ekil ve muşsa da Almanlar, Kursk ile Vo. doğu istikametinde ilerllyen dUş-ı bile değil, çUnku ben bunu yiızl !ık b&şlıbaşına bil' meslek ve ge· başarıyorlar. 11Jlil Sezar» 1n temsi 
Harlclye Vekl\letl 'ekili ŞlikrU a. ronej arasındnk bölgede yaptık· man kuvvetlerine hücum etmişler liraya satabilir'm, alacak kam:. on. l 1 nac de samıtki'ırla.rıınız son dcre-
raeoğlııya .Refik &)~unun ,.daha- lıırı gibi girintileri esaslı surette ve müteadrill dilşman tankını tahı'ip cunun umurund değil çl"tnkti dan, kamyoncunun hudutsuz klı-1 ce mtmaffak yet göstcrdi1er 
ılım dola;l'I telgrona taTJyetlerlni bll-1 genlşleicmemlşlerdlr. eylemlşlercllr. Av tayyarelerimiz nakliye fiyatını dlledii!l 'gibi tes-1 rından hilkünuıt hiç blr vergi ala. Bayan Sartıy,glttnun tevazuu 
dlrml Hı RnşH~kll tarafından kendi- Roso yakınlarında da durum Elaleıneyn çc\Tesindekl düşman top- bit ed yor. Fakat bir taraftan da mayor. ve nezaketi içinde hakiki klbarlı. 
"'ine t~ktlr telgrafı ile mukabele Tımoçenko fçın ciddidır. Sayıca çu mevzilerine toplu hücumlar yap_ vatardaş sıfatne yürcglm yanıyor, Sorarım size. Vurgu[ culuk umu ğın mcclübu ol .. rak veda ettim, 
edllml!lttr. üstün kuvvetler karşısında Ruslar mıştır. çunkiı toptan tüccarın bcnım ve 

1 

mi bir kaıde şeklinde dcvnm edip ayrıldım. 
Ankam, lJ (A.A.~ - Jtalyan Jıa- bu şehri bırakmak Z(){'unda kal- Londra, 11 (A.A.) _ 'l'imes ga- kamyoncunun insafsızca karları- giderken, kaç açık ve semiz vur-ı B:ıh~eden dışarı çıkıyordum 

rl!'lye \'ekili Kont Clano. Doktor Re. mıalardır. Bu suretle Almanların mız, taşınan malların maliyetine guncu tutuldu? Ufaktefek za- Kö kte hizmet eden bir kadın be. 
v zetesmtn bildirdiğine göre, Mısırda 

ftk Saydamın \'elatı dolayıslle Ha- Moskova • Rostov demlryolunu btnıyor, bir nevi eş)anın yüksel. vallılardan başka kim kanun hu. nl gordiı Herha:de gazetecı oldu-
r!<~ •e \ekdletJ '\eklli .,ükril ..,arac-ı kesmelerine müs• de eylemi er- alınan Alman ve ltalyan esirleri mesı, derhal başka C!:yayı da ar- zuruna çıkU? Mevki sahlb, tuc· ğumu anlamış okcak kt kulacı-
oj!'ltıya telgnıfia tazlJi etlerin) bllıllr- dir-. Alm ıı :Mva kuvve lerıajn kendile- kasından "j;ck ) or J:>i Jrnr dogü- cardan mahkemeye scvkcdıkn mı11 dıbındc !iU sözlerı fısıldadı: 
ınt, H! Hari<"IJe Yf/kll \eklllmlz 1ara- ic 11 (A.A.) _ Ofl ajansı. nne lra!ı msbette yardım etmedlgin-I şUdur gıdt;ı.or ki sonunda hepimi. beş, on klşıden çoğu da hnkıkı Ah, sız bir kere de beyetcn. 
fından teşekkürle mukabele oluamu - m~ 1:ı~~barına gore, Mare al T i den acı cı şlkAyette bulunmakta· zin alc;ı.hlne olabntr, çünkü para- vurs\lncular deglldlr, ınunmelele- dı ile goril seniz .•. Bilseniz 0 da 
tur. • Din kıymeti uzcrlne tcsır: gorül-j rin n teferruatında kanunun la- nckııdar iyidir!.. İnsarıın ;ı. üzilnc 

Ankara, 11 (A.A.) - Doktor Re- moçenko'nun VoroneJ kesiminde dırlar. Bunların anlattıklarına na. memesınc lınkfın yok... fızl rınn. şu veya bu aykırılıkları bakarken, gôzlerin n içi nasıl gO-
fik oot!.Hlaıııın \ efatını 1.aU) e ctnıek Alman hatlarını 5 kilometre ge· Z&ran lnglliz havıı kuvvetleri yere İste resmi teşkılfıt. m0şı·u fiyat 1 go· rÜl'"11lerdı'r l f 

nişllğlnde deldlg 90 yi&;sı do'kı..:.. ' ' er .... 
11~ere, Fran~u hUkClın t reı .. ı \e Ha- kt d ~ "I kedar inmekte ve nılhv('r birllklerl 670 mı olsun, yoksa 690 mı olsun Demek ki takip ed.Jcn bülun Neriman H kınet 
rit'IJ'C Naıırı l.nHıl, Amerika Birle· maBe:l ~· 

11 
(A A UzerJne cehennemi bir ateş yağmuru diye lnce letkıkler yaparken ve bir gidişin, pahalılığa, vurgu·wu· 

ZAl'T .. ık Devlctıerl Hari!'lyc ·aurı Hul, 1 
• • ·) - Alman 1 . kagıtlar doldururken, t: zli Ucarct luga, darlıga kar::iı tesirıılz bir ilf\ç 

'ı .. klll ıı ı ı ,,,,. orduları be ''"-mutan}ııwrn t ı.ıı saçmakta idı. · 9 '1 vılında Malatva l'ısesı"nden ldı a<'ar oa,,e '\'e ar r. ye •~az.ırı ,.,,_, ı:> ın c..,. . o mala pervasızca <ılJı lira g bi bir olduğu <'il geniş bir tecrubeden • " • a -
Knlıı), uudl Anıbl tan Hariciye ,e. i:i: Bel'lln, 11 (A.A.) - 1'ebllt: Mı- 1iyat biçip gidiyor ve fatura harı. geçmiştir. Tutulacak yeni yol, ne trını 69 umaralı llSl' bitirme dtplo-
r.lri Fa~ al, çın kra komitesi rclsl Harkot ve Kursk şehirleri ara· sırda Elalemeyn kesiminde .şiddetli el atıyor. İşler n hakiki manza- olursa olsun, eskiye devam ola.. marn zayi oldu. Yenisini çıkaraea-
~fare nl Ç..an Kay ·ek ,e Praıı a de''- sındakl bölg!'de artık kryda değer muharebeler oluyor. Düşmanın Al· rası da işte budur. F yatın tile- maz. ğımdan eskls:lnln hUkmU yoktur. 
let azırı Benoit l\lechln tarafından düşman kuvveti kalmamı tır. Şu ı man • ltalyan cephesinin şımal ve carla iptldadan anlaşarak tesbit Bu bahsın: stok yapmak dava. Kadri Slil'rdenı 
~e.ktlen telgraflara RnşvcklJ ,e Jla· &na kadar alınan habcarlerc gor" e merkez kısımlarına karşı yaptığı . t 

edilmemesi, emnıye c dayanır bir sına, memurıa tüccar ara t dakt ZA1·1 
ril'i~e Vekil ,·ekili ükriı s racoglu bu muharebelerde dü.,mandan şiddetll hücumlar pll!!kUrtUlmUştür. 

" işbirl ği yapılmaması ve kontrol mtınasebcte, s'5temln ziraat sıı.ha• 
tarafından teşekkür telgruflarlle mu- 88,689 esir ahnmıı::tır. Cenup ke$1mlnde düşman Alman ,.e 

"' mes'uliyetinin blzz.at tüccara bı. sındaki muhim akislerine dıı·r çok 
1.-nbele edllınlştlr. MMko\'a., 11 fA.A.) Don nehri- ltalyan kıtalarının bır baskın hare-

k t · t t K ti' L rakıhnaması, mllletten başka hu- munakaşaya muhtaç tarafları var-nln orta mecrası için yapılmakta ~~ e ile gerı a ılmış ır. uvve ı A 
""' kili li n h ""· kumcte de çok pahalıya mal ol- dır. Söz uzadığı lçın bahslıı bu lan meydan muharebesi nazik bir saf. man teş eri b ıt n cep c uv;ı"Unca 1 

le d t kl 1 l 1 d ruşla elli lira arasındaki kArından, zu yapacağız. 
Muharebe sah 1, son Alman taar- es e em ş er \'e ma zeme e· 

932 senesinde almış okluğum as
kulık tet•his tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımd.rn esklsınln 

hUkmU yoktur. 
8:!8 doğ•mlu Omer oğhı AH Gilrcl 

ZAYi 

Hitler sulh mu 
yapmak istiyor? 

haya glrmiştır. yapılan harckAtı ehemml)etli suret- muştur. Çünku tüccarın 670 ku., kısımlarını ayrı rna-:.alclerc mev. 

pol :il "'--lU ba k 1 '1nadoluda satan tüccarın kArm- Ahmet Emin YAJ,MAN ruzu ne Rossos'un 70 kilometre ce· ar e mo.....,., ara amp arına Trabzon lisesinden 935 senesınde 
nubunda Kentemıro\•ke ile ve da- hücum etmlı,ılcrdlr. He.va muharebe· 
ha cenupta Donetz ne-hı inin cenup lerinde 33 lnı;illz uçağ·ı dUşUrülmti~
batı kıyısında ve Jr:yumun 100 kilo- tUr. 
metre doğusunılıı bulunıın Llsiçansk Ankara, 11 (Radyo Gazete.sı) -

almış olduğum 9 uncu sınıf lasdik1111-
meyı zııyi ettim. Yenisini çıkaı·aca

ğımdan eskJslnln hUknıü )'Oktur. 
659 <>&nıan oğlu .Sen.at A ·dıu 

: ::?: = === 2%8; ; : 

İngilterede 
halkın sesi 

Y--: il. R. ~Al. 

L lb~a bo:ı"tınu rnihıase~tilıı 

lngllterede ale1 ll'nen ıto,nut . 

Mtı.hık, bir taraftan hadiselerin ne. 
zaketı net ct•sliıılf', tılr taraftan R. 
Çorçlllo slynsi mahareti ayc.<>lntle 
)'ah~tırılcTı. Aenlıa hu ho nutsollu
ğun scheplerl necllr1' Hunlar bir a
'\UC polltJk cının ~lısi mane\·rası 
mıdır, :ı oksa halk ıını .. ındak1 ho"· 
nutsıızluğun bir lfade"I midir? 
lnglltered('n on gelen gazetelerde. 
hı lln lya lıayatının d:ıhlll mao. 
z:ıraM hakkında. k telgrafların 

'ereıııcdlJ;rJ tafsıı.ııa tf"'>adüf ettik 
ki, bunlar ~'Uknrki ~ualc ı•e\ap ola_ 
hillr. 

lngiltt!rooeki l\ısıııi lııtllıaıılar; hal 
kırı ılu~ gıılorındaki değl':'lkllklere tn 

açık bir ııll,"li sa)ılır. <.irlen gazdt'· 
l!'rdı· okuıtuğıımıız tafsllfıt guslet!· 
) ur ki nıa) ıs iııtıdıılarııulı. ;, apılau 
lııtllıapta hUkiımetln nıımıetle.rl ka;) 
bııt mi~, müstakiller k~.anını tır 

Bunıın miınıısını hele bir du~untin: 
lliıkiırııd namzedi demek, muhafıı
zak!ır. llhernl \e lst;i partllerln!I' 
twnıbı·rce çıkardığı Uc, partiye alt 
te kil. ta da)llnarnk tuttutu adam. 
lıırdır. llllkfıınet bunların kauın. 

ııta!>ı için cldeıı gl'leni yapım . ':'al• 
suıı t;ok Sf'\Jlcn bir aıl:ım sıfııtllc U. 
(,'ört;ll, nıınızetll'r lehine nlifuıunıı 

kullıı ıııııı~tır. 

O~ it• olclııl:'u halde Röglıi'de tıııı -
takll n11111zet 9,824. hiıkiımet nam· 
71\dl ff,l lo rey aluıı,tır. Halbuki "on 
lntihaııta nıuhafa:ıakitr 'bir naımct 
7.844 r!'~' drrooeslmle kahir bir ck-
f'rlJt;t farkllc bu daireye h.ıklm ol. 
muştu. 

'\'allıı~) hıtlhabınt'tn üc namzet 
'ardı: Mubufn:t.uktır bir hükiımct 

ııaııııf'dl, mlıstııkil bir namzet 'e 
CrlJ>ıı 'in kardeı:i olan, fakat l)a i 
rlklrlerl ona tııın:ımlle zıt bulunan 
diğer bir mll .. tnkll namı.("t... )!)J 8 
~neslndenberl muhafııznkAıiann 

7.llhmct .. 11.cf' hliklm oldııklan bu da
irede ıniistakll ııamzet l:?,596, nıu· 

hafıı7..al<Cır hUkfımet nnmzedi 6,G~I 

'e < ripıı~·ın kardeşi 1,.'i9i rey almı~
lıınlı r. 

Garibi ,u ki her iki mli!ıtakll 1\anı 
zet 'atanı :me eklerde Çör!: il itf' 
heraherıllr. onun şah an iş başın. 

da knlıııasıııa 'c harbe ':lddetıe d . 
''anı cdilıneslııe taraftardır, fakat, 
lıer lkl,..1 de u.,ıılJerden slkit;\ etçlillr. 
ı;ı altından ııarti hl,.lerinln , ·e şalı"i 
endl~elerln orUılığa lf.lldm olduğu ı ı 
'e 'ut ani menfnatlcr J' olunu ke-tl
~ne halkla hertthcr kanidirler. ~·· 
hı~alrın df'~I, u ullerin değişmesi. 
nl lstl;)orlar. 

Ru mal(iına ta hııkılırsa J>arla
mentodaki hOn ht')tı('.ıtnh hareketi, 
halk arnsınıla hlıklım siiren hi"'lerhı 
bir tradcsl &n_\'llı.ık < alzdfr. Jnglllı 

i~ asi ıınanf'!erlne hakarnk ı:ıuna ılıı 

emalyet Ptınek ı-ai1.dlr ki bir taraf
taıı halkın lllZ,\ iki, diğer taraftan 
hiull'lr.lrrln hnskı<ıı altında Jngiltere 
htiklinıeti her halele aklını haşma 

aincnk vı• lı:ılkın haklı ı:tkfiyetlerlue 
alt ebeplc.ri ortadan kaldırnuya cid
di ga) retler go terect'ktlr. 

Mes'ut bir evkenme 
Istar.bul avukatlarından avukat HU 

samettin :k zı Nermin Gıray He Ka. 
bataş ve Boğazlçı ltselerı !ransızca 

öğrelınenl Nail Mutıugll'in evlenme 
törenleri dün gece Taksim Beledıyc 
gazinosu salonlannda her iki tara
fın sam!ml ve güzide dostları arasın
da kullanmıştır. Genç e\Jlilere saa
detler dileriz. 

(Baf ı 1 lıldtle) .

Bıınu n ııebebl vardır ve' cevap '\'er
mek kol ydır, onun ıstedlğ'I sulh mu 
vakkat bir .sulhtUr HIUer lngiltere 
ve Amerika ile Bulh yaptığı takdir
da bütün kuvvctlle Rusyaya yUkle. 
l"'ecek, yıı.hut Rusya ile bır sulh yap
tıktan sonra Inglltere ve Amerika
va karşı harp cdecekUr. 

çevre ine kadar çok genişlemiştir. 

Moskova, 11 (A.A.) - Moskova.. 
da durumun çok vuhlm olduğu açtk
ca tasdik ve mılletln şlmdıye kadar 
gorOlmemlş nlsbet~ fedak~rlıklar 
yapmağa hazır bulunduğu da kabul 

Gele.n haberleı den anlaşıldığına gö. 

re :'\fareşal Rommel'e paraşütçü 

kıtalar gönderllmektedir. 

Müf etti.ş Alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 

Merkezinden : ·'le'\ hnin iki bul iık !ilmi birden. DugUn 

Mücadelede: HIUer Rusya. lnglltc
re ve Amerika ıle kendlslnın muUak 
bir hezimete UrUk!eneceğinı anla-
mıştır.:. 

Diğer taraftan Nevyork radyosu 
da Hıtlerln bu ıstegindc muvaffak 
olamıyacağmı ,.e Amerikanın sı1fı.hı

nı harbln mOttefıkler tarafından ka· 
zanılması neticesinde terkedeceıth:ı 

öyleınlş ve yeni Amerikan istihsal 
maklne:ılnln 19t3 sene ınde Alman· 
Yıı. ıçhı ölüm ve ateş saçacağ'mı bll
d ı nılştir. 

Ingilterc radyo u, Almanyanın is
tediği sulha kavuşması için evvela 
başından Hitlerl \ e adamlarını atma. 
sı IAzım geldiğini söylcmışUr. 

-

ÖZÜR DiLl:RİZ 
edılmektedır. 

Yazıla.rımızm çokluğu dolay,.ısile 
Londra, 11 (A.A.) Mosko\'a rad 

(GUmtlş Maske) isimli hlkl;ı.~emlZI ko· 
yosunun bldlrdlğlne gore, Kursk cep-
hesınde nehir hattı boyunca pek şid- yamadık. OzUr dileriz. 
detli bir tank \'e tayyaı e muharebesi 
olmaktadtr. Alman Generali Von 
Klelnst Sovyet hntlannı yararak Vo
ronej"e varmak için şiddctıı taarruz_ 
!arına devam etmektedir. 

Stokholmdan alınan haberlerde von 
Klelst'ln muharebeye binden fazla 
tank ve kOUe halinde tayyare kuv
vetleri soktuğU bildirilmektedir. 

Moskova. 11 (A.A.) Reuter A-
jansının hususi muhabırı blldiılyor: 

Don meydan muharebesinde So\'yet 
kıtalat mın durumu çok nazlkleşmlş
tlr. Alman baBkı ı Azami şiddetile 

de\•am etmekte ve dehşetli muhare
be ne gece, rıe gündllz kııtiyen hıı.fif_ 
lenıcmektedır. 

Bununla beraber başka. kesimler
de düşman yeniden llerlcmeğe mu· 
vaffak olmuştur ve durum gitgide 
daha ziyade clddileşmcktedir. 

~ • i 

ff ~ir IAINI~U:Dlb tAIMJın:~D~AINI ~@lbın:Jı 
Amerikan Kız )lclejı A Robot Kolej S / 

~ 1 Z 1( 1 S M 1 : Arıınutlıöy. Tel. 36.160 W" Be~ek, Tel. 36 ... 3 : E R K E K K 1 M 1 

KAYIT G.U.NLER·ı· Yaz tatili zarfmdB Pazartesi ve Perşembe günleri 
. • saat 9 dan 12 ye kadar. 10 Eylülden sonra hergün 

Bu yıl, Erkek kısmı ( Robert Ko~ej ) e girmek 

MtlSABAKA iMTiBANI iLE OLACAKTIB 
Müsabaka imtihant tarihleri : /lğustos 3 ve 4 - Eylül 7 ve 2 

imtihan şartlan Kolej idaresinden yazı ile istenebilir. 

DERSLERE 24 EYLÜL PERŞEMBE SABAHI BAŞLANACAKTIR. 
Kız kısmında yeni Leyli T olebe için yer yoktur . 

'-----------------------------------· 

Kurumumuz t~ktlfttınd.:ı çalışmak Uzere mevcuda ll~vc olarak bir 
müfettiş alınacaktır. 

lsteklUe!in yükSC'k tnhsım olması, yaşı 40 dan yukarı olmaması, 
idare ve hesap işlerinde tcerUbe ~ c behre..cıı olmakla beraber konferans· 

!arda kuvııetll söz söylemek istidadı ve çocuk dlı.vaslle teşkilltmda, 

nlı\kası bulunması gereklıdır. Isteklllerin dilekçe ve referanslarlle Ku· 
rum umumi merkezine müracaatları. c7350> 

LALE 
} 

Tanıaml) le renkli 

1- TAYFUN 
DORO'J'Hl' l.AMOl"R -

ROHERT l'REsTO~ 

Sinemasında 
BlıJ uk 8\'Rntür 

2- Pırlanta il Kadın 
f:o;A U:RANDA -

GEOIWE BRf;NT ~ ......... mm.._ ..... ._ .......... , 

~ Maarif Ve kale ti 1 ~e iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiii~~ 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Kadıköy OPERA Sinemesında 

Neşriyatı ZATi SUNGUR 
Beden terbiyesi umum mOdilrlOğü tarafından neşredilen ki. 

taplardan aııagıdcıkller kar5ılarındak· bedellerle sntısa çıkarıl
mı§tır. 1ste;ı.cnler Ankareda Aktia kıtap evinden, istanbulda Mu
alJlm Ahmet Halit, İnkılap ve Çığır kitap evlerınden, Karsta 
Mehmet Turkcl'den, Boluda ZaCcr kitap evinden, Ankara, Istan· 
bul, 1z~ir. Diyarbakır. Afyon, Konya, Antalya, Adana, Antııtt. 
ya, Sıvas, Erzurum, Trabzon. Stıınsun Maarif Vekill'tı yayınev· 
lerlndcn satın alabllil'ler. 117262» 
Kuruş 

50 AHctlzm el kitabı 

40 Futbol hakem klavuzu 
50 Beynelmilel futbol kaideleri 
50 Futbol klavuzu 
20 Köy spor sahalan hakkında o~ilUer 

125 Eski 'rtırk sporları uzerlrıde ara§tırmalar 
75 1\todcrn atletizm 
50 Halkın kır koşu u 
50 Balkan gureşlerı 

150 Grcko-Romen sureş oyunları 

150 Tenis 
75 Kayak sporu 
Bu kitap evlerinde Beden terbiye ı ve spor mecmuası da bu

lunur. 

Temı.llteri mu\affBkı)eUo de\'anı cdl~or 

Her ak~:ım eanslıtr saat 0,30 da bıı'jlıır. 

l'crlerlnlLI hemen tedarlk ediniz. Tel. 60821 

Bugiın 68at 16 da matine 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Tahmin bedeli 

1087,00 

:uıoo.oo 

ilk teminatı 

'ıfl2,50 

Şth~r Tiyatrosu için alınacak kon. 
tırplQk. tahta 'e kalas. 
S!llvrl damızlık boğa deposu hay\'a· 
nalı lçfn alınacak 20,000 kilo kuru ot 
35 000 kilo saman. 

Tahmin bedelleri ıle ilk t1'.lm.r.at mlkterlnrı yukarda yazılı ışleı ayrı 

ayrı açık eksıltmeyc konulmuştur. 
Şartnamclen zabıt ,.e muamelAt müdUrlOğU k lemındc görillebıltr 

lh:ı.leleıı ~i i.91'.! pazartesi gunü saat H de Daimi Enellmende yapıla· 
eaktır. 

Taliplerin flk teminat makbuı veya. mektupları Vt kanunen ibrazı 
!Azım gelen diğer Vetilkaları ile ihal ciinU muayyen saatte Daimi En 
cilmende 'bulunmaları. ('1'529) 



Yarış meraklıları heyecanlı 
dakikalar yaşayacaklar 

At yarışı meraklılarının sabırsız. yıı. çalışalım. • 1 şacak. Bu koşuda blı inciyi yüzde 
!ıkla bekledikleri ı11n geldi, çattı, HOO metrelik btrinl:l yarışa <fört seksen dahl evvelden bulmak bize 
Yarış ve Islah encilmeninin tertip et- hay\•an giriyor. Tıryakl, Meneviş. 

tlği Istanbul at yarışları bugün baş- 1 Acar, Ccy!An koşacak.. Bu yarışta 

ltyor. Daha bundan pek az zaman ev- bir hayvan llzcrlnue katlyetle dur. 
vele kadar seyircisi mahdut olan bu mak lmkAnsızdır. Maamafıh Suat Ka 
temiz spora buglln gösterilen alAka raosmanın Tiryakisini favori olarak 
diğer biltUn ııporları gölgede bıraka· görüyoruz. Diğer tarartan Meneviş 

cak bir şekle girmiş bulunuyor. Ge_ te ihmal edilemez. Tiryakiyi· vurur
Çf'n sene Umlt edllmiyen bir meraklı 1 sa sürpriz sayılmaz. 
kllUeııtle kar~ılaştık. Bu sene ise bu
nun daha pek çok artacağı muhak
kak gibi görUIUyor. 

Bugün yine binlerce meraklı Veli
efendi sahasında heyecanlı dakikalar 
geçireceklerdir. 

Şimdi bu haftanın programını göz 
önllne getirerek yarışlar ilz:erlnde ka
bil olduğu kadar bir tahmin yapmı· 

1600 metre ilzerinde yapılacak l· 
klncı yarışa Umacı, Huma Hatun, 
Şenkız, girecek. Her halde bu yarış 
bir parça çetin olacaktır. Fakat yine 
1-'ikret Atlının Umacısının yarışı al
ması en kuv\•etll ihtimaldir. 

1400 metrell< U~iincil koşuya. da 7 
hayvan giriyor: Tuna, Yliksel, Kıs· 

met. Sevim, Tarzan, Küçük Hilal ko. 

bir parça gllç geliyor. Beklenmedik 
neticeler!~ karşı laşabiliriz. Yarış her 
halde Tarzan, Tuna. Kısmet arasın_ 
dakl bir çekişme hııllnde geçecektir. 
Bunların arasından da birincilik için 

Tuna, Tarza.nın birincilikleri en kııv- OrganlzasJonda h~ bir ff'daklrhktan 
vcUi lhtlmaldlr. Maamaflh ihtıyarlı· I çeklnml~·en 1',kret Atlı 
ğına rağmen Kısmeti de ihmal etme-• darın sahibinin de Salih Temel ol· 
mek lflzımdır. duğunu akıldan çıkarmamaıdır. 

ısoo metre üzerindeki dördilncU ko 1 
1000 metrelik beşinci ve son ko-

şulla Dandı, Komisarj, 01.demlr, Gon- şııda dört hayvan gorece~iz, Fikret 
en, Yavuz, Alemctar koşacak. Gllniln Atlının Varad'ı, Fehmi Simsaroğlu
her halde en çelin yarışı bu olacak-, nun DestegU\, Polatı, Haydarın Gür
tır. Kilosunun fazla olmasına rıı.t-; soyu ko~acak. Bu yarışta favori o
men Dandi yine bu koşunun favori-' larak Fehmi Slnısaroğlu ahırlarını 

sidir. Fakat Ahmet Atman ahırları: görmekle beraber Varad ta bir I• va
da yarışın favorisi sayılabilir. Alem- 1 pabılir. 

................. ,, •.... . ...................... .. 
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Yeliefendi lstanbul Yaz Yarışl2rı Resmi Programd11r 
CtF"tHURREİSI İSMET İNÖNÜ'nün himayesinde ve Başvek 1 ŞUKRÜ SARAÇOCLU'nun rl~·Esetlndc Yüksek Yari~ ve .z..ı.ah 

li.:ncümenlnce tertip edilen Ya:-ı~:arın Resmi Proiramıdır. 

llrlacı Balta 12 Temmaı 1142 
Blrlacl ~••• ( Sat ·ş Ko5usu) 

Üç ya~ındakl )"ertı yıİrtmkan İngiliz erkek ve d şi taylara mahsmtur. İkramiyesi: 200 liradır. Birinciye 130 lira, ikinciye 50 lira, 

Sıra Haynn sahibi 

So. 

ı S. Karaosman 
2 Ali Er.tek 
3 M. Ekin 

4 S. Karaosma.n 

Tiryaki 
Acar 
Ceyllln 

Menevif 

UçüncOyc 20 ı rsdır. Sıklet: 56 klloaur. :Mesafesi: 1200 metrcaır. 

ltıınl 

HAYVANIN 
Anaoıı 1 Bahası 1 ----'-------

Vrie Gascon 
Cllvcr Glow 
Çankaya 

Vrle Casco~ 

llııacl 

Al nazlı 
Kamer 
Cemile 

I Mis 

llo•• 

Taşryacakı 

renkler 

't Mor. Krem 
3 VlşneçU. pembe 
3 Sarı • Kırmızı . 
3 Mor - Krem 

Sık

leti Blnlclııl 

56 Mustafa 
56 Baha 
54,:> A. Uslu 

54,5 Sokolay. 

Saat ıs da 

İİD 
Gala tas ara y lı ların 
büyük kadirşinas ığı 

San kırmızalıların 
kadirşinaslıktan 

BUtUn dünyada darbı mesel halı· 

ne gelmi' blr söz vardır. c.Spor nan
körkUn derler. Muvaffaluyetten mu
vaffakıyete koşan, spor sııhnsınd:ı 

bilytık bir \'arlık gösteren bir sporcu 
o mııvnffakıyeUeri devam ettiği glln 
IE'rde alkışlanır, omuz!arclıı taşınır Fa 
kat her zaman onıı l••I b.r ,.a .. ıyctte 
görmlyc al:şmış, halk llnli~cl· mu. 
vaffakıycl'3izlikleri l"vcıı "fl!nce o 
iyi glinler derhal unutıılur. Onun i· 
çindlr ki, bir sporcu için çalı"mıısını 
bilmek hllner oldıı~ı t"lhi, bırakmasını 
bilmek te bir hilnerdlr. 

Yalnız biz şurada her Zlm:tn ol· 
dı•ı..ı g"11>1 Mdi"eıc'I" lmf1'·ı;prla b!r 
noktaya ışaret edece:;-iz. Spor ımha
sında muvaffak olıııu-;:, TUrk '"tıC" 

tarihine zaferler kaydetmı,. me'nlc· 
ket sporuna hl~meUer etmiş kimse_ 

F ,. 
enert ı 

herkes 
Galibe 
takdirle 

gösterdikleri 
·bahsediyor 

Jeri unutmamak IAz:mclır. Onlnrı hr.r Merhum Galip iki eı;kl arkadn~ı !lrasmıla (Ortaıla) 

1..amıın için sayg_ı ile anmalıyız. . lırdi. Fııtbol ~ahasınctan çekıldlkte"l l lıyız. Yine dUn eski bir Fenerbahçeli, 
B.z, bıı yoldakı dllşUnceleı imiz! bu sonra kendisini tamamen denecek bir Galibin arkadaşlan onun dağıttığı 

slitunlarda her zaman için kaydedf'· şekilde denize verdi. ıstakozlar tçln bir köşeye onar para 
rek, eski sporculara, memleket ııpo Gece gilndllz denızdc gezer, balı· ayırsalardı bugUn Galibe blr mezar 
nına hizmet edenlere kaı·şı olıın lıorç- ~a ç:ktığı akşamlar tııttugu balık· değil, bir tilrbe yapılabilirdi, dedi. 
!arın ödenmesi, vazifelerin yerine gc-

1 
ıarı, toplad:ğı istako:ı.ları ev ev do· Galatasaraylıların kadirşlnaslıkla

tlrllmf'Si yolunda harekete g<>~tlk. ı ıaşır arkadaşlarına dağıtıl'dı. Hattll rını bir defa dnha takdirle kaydeder_ 
Biz memleket ı:poruna bllhııssa ıda. onun arkncl;ışları balık \'e istakoz ken eski b!r sporcuya karşı bir borç 
recilik saha.~ında biiyiik hizmetler yerken muhakkak Galibi anarlar. Jş_ ödemek yolunda bir hareket yapmak 

1 etmiş k!nıııeler arasında Galipleri, te biz onun bu candan blldığl arka- ve başarılı bir yolda yUrUmek sevin-
i Şerefleri, Fethi Tahslnlerl. Sedat Rı· da.şiarından en bilyUk hareketi bek- cini de duymaktayız. 
zaları tanıyoruz. Beşiktaşın kurucusu l!yonız ve bunu beklemekte de hak- Kemal O:S-A.~ (Con} 
Şeref hiç şüphe yok ki, ebedi lstl-
rahatgilhında huzıır içinde yatmak· 
tadır. ÇUnkü kadirşinas Beşiktaşlı

lar onu daimıı. kalblerinde yaşatffil\k_ 
ta ve unutmamaktadırlar. Her ölUm 
yıldönUmUnde kurucularını, ağabey

lerini göz yaşları arasında anıyorlar. 
Fethi Tahsin, Sedat Rıza unutul

! du gitti. Senelerce ı;por t~kilAtında 
tam amatör o!arak ~alışmış Fethiye, 

1 
Istanbul bÖlgesl bir mezar yaptırmak 

Alman tenise ilerin 
dünkü karşılaşmaları 

vaadinde bulunduğu halde bu vaadini, Istanbul, 11 (A.A.) - Şehrimiz.! 

yerine getirmemiş ve kadirşinaslık de bulunan Alman tenlscilerl ikinci 
Koch -- Nişan karşılaşması; 

6/0, 6/1, 6/0 l{och galip. 
gösterememiştir. 

Zavallı Sedat ta gözlerini kapadık
Hasan - Fehmi çifti ile Semih -

Bruıjamen çifti karşılaşması: 
Uç , ... daha ~·ukan yaştaki \'f' 19.f:? senesi 1.arfınlfa ka;ı:andııı.ı lkraınlyf'ler yf'kilnu r;oo lirayı doldurmıyan "arkan Ingiliz at "c kınaklarına 

ı; tan sonra ne beden terbiyesi teşkllll-
mahsuııtur. lkramb·eeı: 230 liradır. Birln<'i~·e 155 lira, ikin<'!~ e 55 lira, üçüncü~·e 20 liradır. Sıklet: Uç Yaıtındakilere 55 kilo, dört \e daha yukarı 

nıUsıı.bakalarını bugUn saat 16 da böl 
genin Taksimdeki kortlarında yap
mışlardır. 6/8, 6, 2, 6/2 Hasan - Fehmi çift! 

tı, ve ne de arkadaşları tarafından 
yaştakilere 60 kilo taşıl acaklardır. l\lesafe.111 1600 metredir. anıldı. 

-----------~---------------------~---------~----------ıl mzhlr~~~l~~~u~GL 
1 F. Atlı Umacı Bar le dug Akın 4 Sarı _ Lllclvert 60 Ahmet l ııbl tanıyorduk. O Galip ki, Fener-
2 Prens Halim 
3 K. Yılmaz 

Huma Hatun Allnnrl Lady Tag 4 GU. Si. • Mavi 58,5 Davut bahçe kllibUmüziln kurulmasında ll-
Şenkıa Prcstssinıo \Vinter Hind 3 Mavi • Sarı • Kır. 53,5 Mehmet mil olmuş, sen<>lerce gorek spor sa

lçlacl · Bo •• Saat r 6,30 da 
Dört 'e ıtalıA .} ukarı )"a':'takl \'fi! 19.t'? ııene. .. ı 1.arfında lılc• koıtu kazanmamı~ ı.afkıııı Araıı at n k"raklara nıah;.ustur. ikramiyesi 13.'S liradır. 

Birlncile 110 lira, iklnd~e 30 lira, ~iincüye ı:; liradır. Sıklet: Dört ynş·ııdaklll'rc> 6ft kilo, be'! ve daha yukarı ya-:;takller 60 kilo ta~ıyıu.•aklardır. 
)le af'esl: ı ıoo metredir. 

ı t . H. Tekçe 
2 Ş. I<ızılkaya 

8 M. Batur 
4 M. Turgut 
5 F. Vural 
6 Zekiye Aydemir 

Tuna 
Yilkı:ıel 

Kısmet 

Sev~m VIIl 
Tar7.an 
KUı;ilk Hila' 

Kuruş 

MebrUk 
H. Slmıi 
Şahan 

Kuruş 

HllAll zaman 

Sllbeyhi 
Nermin 
KüheyletUlacuz 
Slmri 
Sllbeyhl 
Hara gUzeli 

Dlrdlncl Bo•• 

j 

H 
5 
4 
4 

Kırmızı - Beyaz 60 
Sarı _ LAclvE-rt 60 

Mavi • Kırmızı 60 
Ko. mavi - Yeşil 58,15 
Kırmızı - Ye~il 5'l 
Kırmızı - Yeşil 56,5 

Reşat 

Zel<i 
Arkad)' 
Baha 
Ahmet 
Hasan 

saat 17 d13 
Uç 'e ıt:ı!ın yukıın )a~takl "Ar 'kan tngilh: at \C kısrAklarına mahsustur. lkranılye.,I ; :?5S liradır. Birinciye• ısıo liradan maada duhullyeler 

mec:•mııu. lklncl~ e 65 lira, Uçlin<·Uye 20 liradır. ~eııafe..i: 1800 metredir. 

1 n. J\lakuş 
2 Dr. Sc!erof 
:ı A. Atman 

A. Atman 
5 1\:. Yıkılmaz 

6 Salih Temel 

Dandy 
ı..:omlsarj 

Ozdem1r 
Gonca 
Yavuı; 

Alemdar 

Fa vara 
Ol>erta~ 
Onyx 1I 
Onyx H 
Onyx 11 
Onyx lI 

Car.tlt>ma!ne 
Basla 
La Bordonle 
Mi!ıtlnguette 

Zenart 
Egrette 

il Yeşil _ Kavıınıçi 72 
7 Sarı • Tokmavi 67 
7 Mavi • Siyah 61 
5 Mavi - Siyah 60 
3 Mavi-Sarı.Kor 5:1 
2 Kırmızı • Beyaz 51 

::O.ieclt 
Arkady 
Şandor 

Fillp 
DaYut 
Hon·art 

r>.ı '' ırrb ',. 1100 lira ka:ranmanu, ~eril Hfkan Inglllı. erkek ,e taylara mah'-U"llur. lkramlyeııl: aoo liradır. Blrlnd~·~ HlO liradan maada dil 
1 •ıl'~e.l"r m('!("muu. lklncl.}e 75 Ura. ü~Url"ÜJC 25 11:-adır. 8ıklet 63 kilodur. 400 ıra kaı.anmı' olanlara dörder kilo lbhe edilir. ;\leııafeı;l 1000 )letre. 

1 F. /' .,, 
2 F ., aro~ıu 

3 F. S ı' rrı.; u 

4 A. ıı. Alboıa 

Çift:: 

\·arat 
Dc:>tcgUı 

Pulat 

Gür soy 

Cloudcay 
Carice 
Blazorny 

Clodcnp 

Noced'or 
Clhinese giri 
Ponınıclce 

Ectcş 

ikili bahisler: 2, 3, 4, 5 inci 
bahisler: 2 - 3, 4 - 5 inci 

2 
2 
2 

2 

Snrı-LAcl,•ert 

Çividi - Fılizl 
<'ividl_Jo~illzl 

Sarı - Ll\.civert 

57 Ahmet 
:Jj,5 Bayram 

53 Şandor· 

"i3 Zeki 

koşulardadır. 
koşular üzerinedir. 

hasında ve gerekse idarecilik lllc
nıinde memleket spornna hllyUk hfz_ 

ı metler etmiştir. Fakat onıı daha zf. 
yade Fenerbahçelilerin hatırlaması 

lazımdır. Çilnkf.i bu yuva kunılduğu 
gUndenberl, Fenerbahçe dı>nln<>e ev
vela akla Galip geliyordu. Biz Fener
bahçe idarecilerine dcfeatla ona kar
şı olan vazifelerini hatıı !attık. NI. 
hayet gördUk ki, Galip unutulacak
tır. Ona bir mezar taşı olsun yap
mak akla gelmemektedir. Memleket 
sporuna '1er sahada hizmet etmek 
gayesile hareket eden Vatan, bu yol· 
da nihayet kendisi harekete geçmek 
mecburiyetinde kaldı. Hakiki Fcner
bah<;el!lerin tCiebbUslcrlle btı eski 
emektar sporcuya bir nıezar taşı yap 
tırmak için mUsbet bir r.eUce elde 
ettik. Şıına katlyetle eminiz ki, Gn. 
hbe, ona yakışacak bir mezar yaptı· 

ıııcnğız. ı 
Yaptığımız bu harekette, bir taraf 

için takdirle k:-ıydedilcn, ctiğcr tarar 
için de pek ac•ı olması lllzım gelen 

1 

bir Mdise ile karşıl~tık. O da dlln 
Vatan sUtunlarında takdirle kaydet
tiğimiz Galatasaray idaı e heyetinin 

1 
"b' 1 1o~enerha.hçell Galı ın yapı acak me-

7..arı için yardımda bulunması idi. 
Diln her kimi gö!'dUmse. Calata

s.arayın bu kadırşln~ lığırda:ı bahse. ı 
d·yordu. Galatasaraylılar da elbette 
yardım edilecek Galibe, Fen•rbahçe- 1 
nin olduğu !tadar memleket spol'U
nıın da malıdır. diyorlardı. Ben öy
le zannedıyorum ki.- Galibi sevml
YC.'1 bir tek ki~i yoktur. O idf'.al bir 
sporcu olduğu gibi, herkes için can. 
dan bır arkadaştı. 

Galip sporun her sahasınıla yer 
almış ve hemen hepsinde muvaffak 
olmuş bir sporcu idi. Onun se\•d!ğl 

sporların arasında deniz de başta ge· 

Milsab:ıknlar seçkin bir meraklı 
kUtlcsl tarafından a!Akn ile takip e
dilmiştir. 

galip. 
Koch -- Egerst çifti lle Suat -

Krls çlftl karşıla-vınası: 
Alınan neticeler: 
Egerst - Fehmi karşıla~ması: 
S 6, 6/3, 6/2, 6-2 Egerst galip. 

6/2, 6/2 Koch - Egerst çifti galip. 
Müsabakalara yarın saat 16 da •le-

ikramiye ikramiye ikramiye 
adedi miktarı tutıırı 

-

400 
'?,000 
4,000 

80,00() 

86,947 

ı.:ra 

I0,000 
5,000 
2,000 
1,000 

500 
100 

50 
20 
10 

J,Jra. 

20,000 
20.000 
40,000 
40,000 
40,000 
40,000 

20,000 
40,001 

40,00C 
160,000 

.ıırn,ooo 

Tam bilet 2, yarım bilet 1 liradır. 


