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HAZİRAN 

1942 :Yı1 : 1 - Sayr: 595 000~RUY A: DO~RU - E~RfYE ESRJ,, Fiyatı 5 Kuruş 

==FiKiRLER= 
ROMANDA T'ORBE DOÖRU 

ısmayıt ac! ğ u 
l'elef. UlH-TeJs. VATAN IeL 

Ekmek bergiin f~~wtz-
• J uçakları . ~.":"• . ~. , .... :.. .. ,.._~ .. ·.. , . 

tam verılecell JEssenide 
ı bombaladılar 

Ağır işçilerin !sti~~a~ı J Bu hücuma 

ı'i1r rnllddettenberi bir gün tam ve suretle her gUn kUçUkler 150, bUyUk- Diğer taraftan yeni muamele ver- ) 
bir gün yanın olmak ti.zere verilen Jer 300 gram ekmek alacaklardır. gisl dolayıs.ıe Topıpk Mahsulleri J tt ki n Alınan snnııyiinln ln<'lsl ndıfodllen lngillz tanıır~lerfoln hedef tu a :ı 

\reriımıştır. kararla ağ'rr işçilerin istihkakı 600 (Devamı Sa. S, Sti. 6 da) <••) 
Vatandaşlar bundan sonra her glln 

eJanek istJhkakının bugünden itlba· Ağır işçilere bundan ewel 750 Ofisi un fiyatlarına ~uval başında 1 
:ren tam olarak verilme.sine karar gram ekmek verılmekte idi. Bu son 39 kuruş zam yaparak unun çuva-

Kolonya hücumunda 
Almanlar 20,000 
ölü 54,000 yaralı 

Havalarda 1İç yağlarına da J Alm:;;:;;a mu-

r ~r~ -

1 P'!r ti Grupu it c1iv~': 
dun toplandı l ş:ddatli bir sa-

Boşanma davalarının çokluğu I~ va!t~~:t:dr:m l k J. kabele olarak Gan-

kl sas e onuu terbury şehri hav-
zasını bombaladılar 

~:ıu. lllfllls ...... ~ 
Harp. it/manyaya ke· 
sif şekilde bombtl yağ· 
d1r111iJkla kazamlabilir 
ve kazanılaca:kflr. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

~ örçil, İngiliz tayyarecUerine 
~emir veriyor: 

- Gözyaşlarına bakmayın, "1111 
nığu lndirini 

Yumruklar iniyor: Ren nehri 
kenarında; tam yirmi asırlık b r 
Varlık içinde, özenerek yaratılan 
Rolonya şehri üstüne, orada yaşa. 
Yan YUzblnlcree insanın başrna 
bir gecede üç milyon kUo bomba 
Y:ı~ıyor. Hem de şu vaadle !ki bu 
hllcumlarn gittikçe kesif ölçilde 
devam ~d:Iccck, Amerikalılar da 
tşc karışacak, 1940 ağustos ve ey· 
1Cı1Unde peyda edilen borç Alman· 
lara kat kat faizile ödenecek .... 

Margarin fabrikası, bu yağları 
bedeli mukabilinde safın alacak 
VlliyeUen tebtft olnıun11,t11r: ı Korunma kanununun 14 ~ncU mad· 
ıstanbul mezbahıuıında kesilen bU- desi :hükmüne istinaden Tı<:aret Ve-

yllk baş hayvanlardan çıkan iç yağ- kaletince el koruna hükmüne tAbi 
Jarı margarin imaline 1uı.sr ve tabsis ttıtıilmuştur. 

olunacağından, Haliç Fenerin<ie kfl· El itonma hükmünün bu lıUkmUn 
in Türk margarin yağ fabrikası ta- kaldırrlacaflnı bildiren ikinci bir teb
rafınde.n bedeli derhal te.!wiye edi· Uğe kadar devam edeceği tebliğ <Mu
lerek mUbat'aa olunmak üııctt MilX nur. 

Sakat erler bir sene 
askerUk yapacak 

Askerlik mükellef iyeli ka
nununda tadilat yapılıyor 

Londra, 2 (A.A.) - Hı.wa nezare
tinin tebliğ"!: 

DünkU pB.7.artesi gecesi bom"bardı· 
man aervLc;ine mensup 1000 tayyare
lik bir t~kil, gl\rbi Almanyaya. kar· 
şı taarruz hareketlerine devam et· 
miştir. Essen de dahil olmak Uzere 
Ruhr harp endUstrileri 1:>'.ıJ;lıca. hedef
leri teşkil etmiştir. Essen civarında 
Alman harp sanayilnln incisi sa.yı

lan büyük Krupps fabrikaları bulun-

gözönünde futulcirak yeni 1 
I"' "Kolonyetd<ı bundan 

tedbirler düşünü uyor. evvelki hava hücum-
Ankara, 2 CA.A.) - C. H. P. Mec-ı ve bunun sebepleriyle bu halr mtınl t 1 koru ) 

!is grııpu umumi heyetı bugi.111 ,2/ olacak kanuni bir tedbir d~Unilltip > arı mn re J. 
6/942 • saat 15 de reis veklll .Seyhan 

1 

dUşUnlllmedlği Adliye Vekilinden 00- ı 1 kı rılmıstır ) 
mebusu Hılmı Uran'ın reıeliginde rıılmakta idi. Takririn okunmnsını ~ '" J 
t:oplandı. mllteaklp Adliye Vekili Hasan Me-

Celse açıldıktan ve geçen toplantı ı nemenc.oğlu kfusüye ge~rek boşan· ) YlJKJn istikbalde bütiin 
maktadır. (A.A.) - Tarafsız :zaptı okunduktan sonra ruznameye ma vakalanna .;nk~~n ~~:~ )ı hücumlarm bin uçakla 
Vaşington, 2 . . geçildi. Ruzna.mede Bursa mebusu 1 eden hal!erln e ~e e • d - .. -ı 

bir kaynaktan haber verlld.lğıne gö· Netzad Ayas tarafından vcrilmi;ı bir~ tf.'6bit o1unduğ"tınu ve Uni'Versltemlzln yapı/acagmtn uşunu -
re, Ingıliz hava kuvvetl~rlnın Kolon- tli m.akamlann .mllt.aJAııJa.. ı rnesini arzu etmem 1 
ya da t.ahnp ettıb. arp a ı ıı larda memleket içinde ayrılma da- n da alındıktan sonra bu \•ad1de ltl-

.... h i Ur k ların-r-tıi.kur il'udi...Bu-takr.nıda son .Dlll 

da 20.000 e yakın ölll ve 4fi,OOO den valannm ve a ılma vakal&rının dik· zum görUleeek kanuni tedbirler de lllrlerl 
fazla yaralı vardır. :Mahalll resmt kat ekecek rerec'ede arttı~ın gö· dahil olmak üzere Vekı\letç~ ~cabtna Batla Al ..... 
makamların halkı teskin etmek için rlll~:kte olduğu ileriye sUrllimekte tevesslll edileceğini btldirm~r. ~ llawa taal'NSR lmtl• ( 

(Devamı: sa. s: stt. ı ete> x laaaıaa tAbl tlltalaeak l. 

Libyada harekat ' r Baıb-.::::·· l Hitlerin Lava le ıa~!,;;;/>;:~~:-A:::·,k:: 
8 ·ı r 1 n g i 1 i z d • v • •• h 1 t marasında harp harekfttı hakkm· 

Rus orduları ver ıgı mu e , :;~~1.mR=~m:':·~\:yl~:::~ • h 1 plOOlarınm akım kaldıgını go tc-g r u p u im a taarruzun Bern, 2 (A.A.) - Buraya geleR ren General Aach..'nleck'in Libya 
heheriere göre Hitler Itmyarun NUı. muharebesi hakkınd!ki raporunu 

d Korsika ve Tunus !Hlkkmdaki ta)ep- okuduktan sonra bilhassa şunları 

d · ı . amacın a !eri meee}esinde sulh yoli)4e bir an- söyl<-miitir: e 1 m fi ş ıa.,mata varması için FraDSlz bıı.fve- (1- Düşman bilhassa Gazaln'nın 
1 kili B. Lavale 'bir milhlet vermiştir. cenubundan Capuzzo yonu~a ka-

Ruslar Afmonlort.n Kof- Siya.91 mahtiller Fransız - Jtatyaı. dar uzanan mcvz.ilernniıe kuvvet· 
münMebetlerlndekl gerginlltin azal· le taarrtız etmek tasavvurunda 

kasyada taarruz pfôn- mış okluğu kanaat.lndedtr. kti. Bu mcvz ler Cenubi Afrikalı· 
hırla elUncJ İngiliz Utmenl tara-

lorı nı n gerçekleşme- rırıd:m müdafaa edilmekteydi. Bu 

St
'ne mo" n·ı olmucıJor Btr İngiliz kruvazörü Lümen Castyoric alaymın taburla-

y battı rlİe Green Howarre ve Durham 
hafıf pfyod<ı kıtalarından murek· 
kep ti. 

J :ı ponlcr Tsungfa'yı 
i ~gal ettiler 

Vaşington, 2 (A .A.) - Çin kıta
Jarı, Şanghay'ın 300 kilometre balı· i 
sındııki Anheıı eyaletinde beklcn-ı 
me:Hk şiddet ı bır taarruza geçmiş· 
!erdir. Bu kll\'l'etler şiınd. bu eya-ı 
Jetteki iki esas şehrin kapılnrıncl'ı 

bııhınııyorl::ır. l 
Tokyo, 2 lA.A.) · Cenup Çin ın· 

: l'ISı Uzerlııde hareket yapan .Jnpo!l 
j kuvvetleri, önemli stratl'jik nokta 
sayılan Ts;.ıngfa.'yı işgal etm.ştir, 

Toklo, 2 (A.A.) - Japon dcn4z 

I..ondra, 2 (A.A.) - İngiltere 
Amiralhk daircsı, Trin.ldad kru· 
vazörünün battığmı bildirmclrl~
dir. 

Katil< 

H&va kcşl~rl. Uıarruz için dıi • 
rna.n tar&flndan yapılan hazırlık

(De\:amı Sa. :S, Sü. 4 de) •§• 

Sulll)nahmctt.: Dızdarye ma
hallesinde polis Hasan B srınin 
evıne hrrsızlık kasd ylc girerek 
ev sah bin öldürmekten \ e u; 
ockçı ile bir pollsi yaralaro.Ak,tan 
suçlu kntll Nflzım, hakkınd ver·· 
len idam kararı Sultanahrnel mey 
danında infnz cdılm ştir. 

Yllksek mimar Scdııd Çetıntaş·ın, .ısı:anouı, Eair
ne ve Bursadaki kıymeti eserleri bir arnya toplıya
rak vücude getlrdığ-1 Rclöve lc\'halan sergisi dün 
saat 15 de Sultan Mahmud tUrbesı içi.ndekı Maarıf 

VekAletı Abldelerı koruma bllrosundn açılmış ve bu 
açılış tOrcnlnde tanmm.ş m marlarımız a şehlrcıllk 
mlltt-has-ısı Prost du bulıınınuştur. Yukarıdakı resım 
bu sergiyi gostermektedır. 

Burası I<anton'un 75 k lomctro ı;;lmı:.i 1 
dojiıısur.dadır. 1 
kuvveUerl Çeklang eyaleti sahi 1 
ac;ığ'ında bulunan Yuhan adasını 301 
mn;rıstoı lşg,11 etmışl<>rdır. Japon kr 
taları Vor:çu'nun doğu şınıallndr ka-

1 raya ı;ıkınış'urdır. 

Ditn idam edil~ katfl Nı\ıırn 
ı.u'-'unıı lş!Nllktcn onnı 

adalet pcnçoslnae 

İdam kararını infaza memur o· 
lan heyet saat 2 d~ Tevki!hunc 
'b ııısır.ı:ı g\tm'"ştir . Hucrcc:ındı.; 
uyumnkta olnn katil uyandırılmıç 
ve kcnd ıslnc hakkında ver len 
ldnm kararı okunınu~tur. M!lh
kıim, bu k:ırarı sogukk nlılık a 
dinlemiştir. Bur.dan sonra , marn 
tarnfı .. dan dini telkinatta bulu
nulmuş ve son arzusu sorul n 
mahköm c<:'Scdln n meydanda bı
rakılmamasını ıstcd ğlnı soylcmlş· 
t r. 

(Jl4n·amı ~ 2, Sü, 1 4e) ._. 
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- GENÇLERiMiZ ---
8
-. _k ____ __/!Haberleri 
ır amp marşı : iaşe belgeleri 

DUn matbaamıza Ifık tıse!tnden H.kmet Şlnası Onot geldi. Bu ıene 
kamplarm faaliyete ba~ıamaıııt vesDeılle. y11zrlıtı kamp mar,ını biı:e ve-r· 
dl. Bunun bobstil eı!madttınh aruz vezni tizcrtne yazıldığını da tptlda

dan temin etti .. Ate~IJ gencin marfl ,udur: 

~AF .......... ........,. ........ .,. 

( Genclı! •• Bize C'enk ~kı \t-rı-n nıe;'alt kaııtlır, 1 
( Jfer <:atıla ,erf'f tıl.l·ı gi'"f'n Ulke \&tandır. 

( Bi7 ün kala<'ak önrWc>rl:&, ro1kun akından, 
( Türkti~!- Kıh<'ıu rak ... ı t'ı:tlıl ntK>rl ";IJlndır. 

1 
Krli!ikaı: a butU.n yer,l·UzU kopmar gf'ri1l'n ,yay, 1 
t:n namh ~·ıt titr ylnt. bizden ~a,·a,andır. 

Saldık mı ,atak Yaktı ı:u ~·ekpıırt tJıntrdan, 

llllr ba,l'rD~l ko-;turduğunıu:ı ı,aha. t•lhandır. 

ı 
Atisin! dünden daha Wıtün tanıyan baş, ( 

Tlrfhlne her yönde zaftrl~r yaratandır. «: 
Gokl~r lılle mal;Tur iken ( .\y • Yıld17.) muzla. f 

l 
Ja.,.a o ki: cTtirktinı!.-> diyerek yurda Uıpıındır. t 
~ -· • __ • __ • ·- ___ • __ • ·-Blknıe~ :ı".:'~1'~~ . J. 
UVGUFV~:V~ ~V<UVW ~uv~zv <. 

Polis katili Nazını 

hazırlandı 

nufus eu belgeler 
hüv:yet cüzdanı 

yerine de geçecek 
ıa.,e mll!te~ar' tı ıate l1Jler:n1n i~1 

\'e rn 1ptazam bir fek ilde görülmesi 
it!n lafe belgelert hazırtamıftır. B.ı 

bc"geler de vth\yete getmlt bulun
maktadır. 

Bt:<lgelcrln a.y soauna kadar halka 
tevziine b:tı,lanacaktır. Bunlar eyr.ı 

zamanda nUtus htıv.yet cUzdanı ye
rine de geçecektir Vatanda1Jlar ek
mek kar'1elerlnl. gıda maddelerini 
bu bel~f'ler~ göstermek suretlle ala
caklardır 

Urr.uml 
mühim 

mağazaların 
bir kararı 

Umumt ma~a.zalar Türk anonim 
flrketi, lstanbUI tUccartarını yakın

dan ilgilendirecek bir kıırar veımi1'

tir. Bu karara gOre şirket~n lstJ.ı:.
bulda veya diğer .şeh.rlerdeki depo-
larına mal koymak tsttyenlere b'ı 

(Ba'ı 1 lnC'tde) •-• 1 polis Hasan Basri o esnada 1\ıi- mallarını yangına karıtı sigorta ettir· 
Ceset, diJn saat 11.5 a kadar 7.fn1Ja karşılaşmış, fakat zavallı 

~şhlr edi:n1ı.şt.r. Kat.lin ac.Sısr. OIİ· adamcafız boğazır.dan yediği bir 
!unun cescd:nt ·kabul etmediğin. bıça-k darbesile olduğu yere di.is
den, ceset Belediyeye teslim edil· müştü. NA:t:ım, o sırada kendini 

n1ek mec·hııı·iyetl tahmil edi~mekte

dir . .Ak'31 halde, firket herhangi bir 
mesul'.yetl kabul etmlyecektlr. 

mıştır. sokağa atmış. bu defa da Hasan, Nakillerini istiyece k 
ilkokul öğretmenleri 

SU("U tl işlemJşU? Şükrü ve l\.1ustsfa adında üç bek. 
Kat 1 Ahmet NAzım, Sa.Hm adın- ç1 Jc karsılaşmış, kısa bir boğuş. 

dakl arkadaşCe 1937 yılı ş~batmın mayı milteakıp bck~I Mustafayı :\J arif Vekalet.. den yapılan b r 
ye-dine! gecest. Beled:yeden Ka. kolundan ·~raralamı..ş, Hasan1n yü-, tamime göre, diğC'r vilayetlere na
dlr~aya lr:en caddeye .. am_ut olan zQnti kesmiş ve Şükrünün parmak ktller·ni isteyen ilkokul öğrctmen
Di& sokağında Karagumruk polis larınr doğramıştır. Bu sırada kaç·; Jerl bu husustak, ınüracaatlarını, 
merkezi memurlarından Haı:ıan mağa kalkışan katil, Mahmutpe:tşa · bulundukları yer vasıtasile haz'
Ba$r nin oturdutu 1.a. numaralı k~raknlu tahk~ memuru );evz. tla 

1 
ran ayı sonuna k· dar yapacal~lar 

e_,~e ~~.rsrzlı~ nı_~k~dı~:e g rm~ş~ yl~z :rtlze gelmışt .. Onu ·da. yara. ve bu d:Jeklerinde yol parcı.sr i~te-
ı .. asa_n. ~ nasrıyı oldurmus ve .. l~yarak yere F<'rmlş ve n.hayct miy-ccekleri kaydı da bulunacoık-
lı"'kçıy yaralamıştı. . ·.· 3' akay~ eı~ verm 1 ştl. ı tır. Vekıilet bütün vil:iyetıer: _ 

Vak'a ş..-Jyle olmuştu: . , l.:ı~r.ndf' dnrula<'ok nokta çık bulunoın muallimLkler!nl n :e 
Polis Hasan Basri o gece izınh j Dün bır c:ok vatandaşlar hiç şUp- mali durumları itibarlle 0 vi~t t. 

olduju ,çın evine erken gelmiş, he yok ki "'ı noktrının üzerinde dur- lere alt bilgi ve valilerin !nahyael -
d .. kü il il il m1L7lardır· a soyunup o nm ş ve a es e · rilc müahallere nakilleri yapıia-

b:rl:kte, 8okak kapısına bitişik'. Cf'reyan eden bir hüdi~enfn hesabı caktır. 
udada yemeğe oturmuştu O sıra- rıf'den beş: l>eneyi aşan bir teahhUrle 
doı; katil Ahn1et Nizım arkadaşfle gör1l1Uyor ?' Adalet makinesi hiçbir Hamamcılar bir kısım 

ihtiyaçlarını odunb 
karşılayacaklar 

k:rıa bir konusmadan son.ra, her ı yerde çabuk 1~1emiyor, fakat bu ya
tar2ft karanlık bulunan bu eVZ, va, ~len1t, eğer adaleti daha derhı.· 
;uymak:. kararını vermişlerdi- Sa· den arama gaye.sinden Heri geliyor
Hm sukakta gozcll kalmış, Ni:ızim sa na.ZA.r1ye ht'rhalde yanlıştır, çUa· 

d 
~-ad ba k kü aradan zaman t·k ud· Bundan bir müddet evvel ,_-upı-a al'"' aşır.ın omuzuna sara g~ ı çe llt:L ıse 

evtri Ur.sel kat pencereler!ndcn ""'ğUr ve dclmert dagrtı • Ofen acfam lan mürı-t atl ı~ tnbul e' d'yc
bır·nden çerf,vc dalmıştı. İçinde Jçfn de; ya.,:amak tlmjdiJe ölUm lht:- al Jktı~at ''ek31etinden haır.aınct
buluılldui:u odada pah.ada ağır mR11 ara.sındakl kararsızlığı beş bu-

1 
lr-rın ihtiyacı lçin 7500 t0rı komür 

yükle h~.fif eşyaları toplayıp ar-ı ?uk sene çekmek blr değil, yüz kere ı~~f:Jn ~i. VekAlet buna :ı11ık:ıbıl 
k..ada~ına attıktan sonra, -yerdeki ölmek demektir. JOOO ton kömür vermiş'.'.-. 
h-.ltyı gOzüne kestirm ş ve bunu 

1 

AcAba vakadan beş buçuk 11ene İstanbul Beled:yesi lh~;yacın bir 
ç<.>kiştirirken çıkardığı gürtı:tu ile 

1

, sonra inf~z edilen bu. hlikUm, adalet kr~mının odunla karşılarma.i.l iç:n 
oradaki varhğını ev ı:ıahıbine his- makirıemız lııZl&JJtırmak ihtiyacmı hamamcılara tebli~!at yapmı~tır. 
.etlirm4;$. Gürültünün ne oldu- kuvvetlendirmeğe hwnet edemez yaralanan kadın 
!!unu arılamnk üzere odaya giren I mi? 

--------- hastahanede öldü 
Sayfiyelerdeki kira-
lardan şikôyet'er 

S'ıyfiye Yf': · .·ıdek kiraların son 
derece-do yütu.eldit;·L hakkı lda vaki 
f.kttyetıer Uzel'ine, \ "ili.yet, Adalar
da kiraya verilen C'Vlerln kira bedel-

K o' onyanı n menhus ıcrı .ı. beraber bir ustesının tanzımi
nı, Adalar kaymakamlığına emrt't-

fa f İ h i mi.Jtir. Kaymakam bu emir üzerine 

K 
olonyaaın g'a,)'f'l a,tır ltir 1'-ont· derhal raaliyt:le g&;mi.f}tir. 

nu mUnasebttle mobi!yasr ile k -
t.ardımao •geçirdiği ol duyun- raya verilen ev, köşk, apartunan 

ra .\nslklopPdJ!·e ba.ş Yorarak bu ~ .. 
hlr· hakkını.la. bir flk"r ~ah.Jbl olmak 
f'lt('(lim. 

dalre.ai \·esaire gibi gayrimenkulltrre 
1.!t kira bedellerinin tesbili de IUzum
lll göriilmti.!il v·n bu if ile meşgul o:

Her glio knll.ıt.ndıiınlı.r. kolon~·a)·a n1ak Uzere belediyede bir komisyon 
udını ,·ernıe"'l dolayıı.Ue bu tf'hrin kunılmuştur. Kom~;von, mliracBAt 
;.,mt utea. diUmtz.den dU ınüıor. eden ev sahiplerinin e'1 ve mobilya-

&olooya ehrinl Roıua. 1J:11J>1&r&t.oro' larının kıvmE"tlerlni tPtkik edecek ,.e 
C1aodu~. kan"'• Colonla. Agripplna- bir hafta. içinde kira bedelini teabit 
un. ricuı tiz.erine kurmuştu. Çünkü ile ml\raca.at~iye bJdirecektir. Ot· 
uultn bu rharda dünyaya g<"lınk)tı. f rendiğ1mize göre mobilya kiralarI 
t~akat l':'ln f<;lnf' böyle b"r tt"'8.tlüf hıc;bir zaman kıymetin'n ytlzde yir

Gel•boluda Fahri S<>m;z •d·nda 
bir adam, ktskaoçlık yuzünd(n kt.· 
rıtöI :!'furiyeyt tabanca kurşun·l•.! 

yaralamı!:ilır. Tedavi ediJme:.C üzl'. 
re istanbula get.rllen yaralı ka. 
dın hastanede Olmüştür. Doktor 
Hikmet ~omer cesedin defp"ne 
ruhsat vermiştir. Katil hakkırd:ı 

tahkikat- yapılmakt. dır. 

Ziya Gün dôvası 
Ziya Gün tar. fıı dan tc:"berru 

td~len para ve emval iç'n teşekkül 
eden tcs;sin tescili iç:n açılan d-a. 
vaya dün üçüncü a~l;ye hukuk 
n1ahkemesiı:.de devam olunmuş

tur. 
Sol~hatt'n Sakarca, verd•ği lstL 

dada Me .. t-rrct otelindeki eşyala

rın bu t.es:ı;e dahil olmadığını id· 
dia etmiştir. 

Ünıver5lte vekili Refik, bu .id
dianın reddin~ -istemiştir. l\.Iahke
me, &('ilan d~var.ın reddine karar 
\·ermişt:r. 

TAT.&!f 

=w:=:===,Cb~TIJG==== 
Romaııda Türkedoğru 

EDEBİYATIJ\UZIN 
IIÜSEYİN RAHMİ 
TULÜATÇl'LARIN 
NE DE~IEKTtR! 

TAIUHt YENt BAŞTAN YAZJLMALI. - AHMET RASİM VE 
GURf'INAR'IN EDEBİYATIMIZDAKİ BÜYÜK ROLLERİ. 

'\IİLLI ROLÜ BÜYÜKTÜR- RO~IANDA T(RKE DOÖRU 

LANn JLE 11YANLJŞ n. 

TÜRK HALKINJN ORİJİNAL HAYATI· - ROMANDA «YA
)lEŞHL'R ROl\IANLARnllZDA HAYAT YANLIŞLARI. 

TURGENIBF'İN ROMANLARINDAKİ RUSLt:K. TfRK RO)IANININ 
YARATICI KAYNAKLARI. 

Yazan: Jsmayıl Hakkı BALT .ı.. CIOÖL u 
~ Üıl ldareev:mizdeyim. Ya· 

lb::9 nırnda felsefe öğretıncnl 
ve yazI arkadaşın1ız Yunus K:i. 
zım Köni var. Roman üzerine 
konuşuyoruz. O bana dedi ki: 

- Edebiyat tarihler-imiz b·r. 
('Ok ronıancıların hayah ve eser
leriyle uzun uzadıya uğraşıp du
rurlar. Ahmet Rasim ve Hüseyin 
Rahmi Gürpınar gibi büyük ya
zıcılarımıza gelince, bunlordan 
şöyle bir bahsedip geçerler! 
Eğer bu adamlar hayatımıza ('Ok 
derinden miJe!'lsir olmasal;ırdı, 
ne bugünkü mi11iyet anlayışımız. 
r.e de bugünkü holkçılığımız ol. 
mayacaktı ... 

y, K. Köni'ye cevap verd m: 
- Hiç şüphe yok; bir mcm· 

leketin edebi iklln1lni yapanlar 
boralar, fırtınalar değil, -sürekli 
çalışan hava boşluklarına kadar 
sokulan ve toprak altlarına d k 
sızabilen besleyici cevherlerdir. 
Ötekiler kışın ı~ıtan güneşlere 
,-e y.:zın :vaaan dolulara benzer
ler. Faydaları mevsimleri boz. 
mak ve b:tkilere zarar vermek. 
ten ibarett'r! 

Y. K. Könl yine sordu: 

m:11i süreyi de taşıması gerek-
tir. 

* 
Ş 

imdi masanrn ilrerindc 

tekrar tekrar okuduğuın 

üç roman var: Yilkup Kadrin·n 
Yaban. Halide Edlp'in Sinekli 
Bakkal ve Turgenifin Babalar 
ve çocuklar. Bunlar aşağı yuka
rı ron1antik soydan eserler. Tur· 

gcn.'t:i':n kahramanları hep Rus 
ve Hüseyin Rahml'r.in kahra
manlarr hep Türk; fakat Ya!an 
·ıe Sinekli Bakkal'ın t:pıcrirde 

şüphem var. Yabi.n'daki köylü. 
lcr bizim mi? s·nckli Bakkal'da
'k.i hafız kız, Kanbur. 1\1cvlevi 
biz'nı mi? Bunlara karşı Müreb
b•ye'deki AıTicn Bey, Dehri Efcr:
di bizimdir. 

Roman gerçek ve onun dcgi
şlkl:ği karşı~ında Ytlan kuma
şından yapılmış bir sanat. yani 
yapma eseridir. Fakat ııyalar.• 
başka .yar.hşıı başkadır. Romanı 

öldüren yanlıştır, yanlışlar; ka
rakter yanlışları, ps·koloji ~·an. 

lışları. oluş ve süre yanlışları! 

Roman m:lli gerçeği, kendir.e 
uygun oh n hEyal ve ya1an ele. 

en asil ruhun, öln1cz karakter· 
lC"rin;, olu~unu lk defa olara~ 
milli mitlcrc!e. mt~'.'1\~rda, kah
ran1anlarda, menkıbelerde vcr
m ştır. 

1\.1:11i roman kahramar.ları geç. 
mi$te yaşanış o1dugu gJbl bu 
günkü Türk yc'r.in k8.hritnenla· 
rının ataları köy kasaba \·e şc

hir:erdc do·aşma!:tadrr. Bu kol-
IC'ktif gerçeği ronıaııcının 

mesl gcrekt:r. 

* 
gör. 

- Ohfı.ldc niçin değerlendiril- manlarıyla, fakat hep doğru ola-

9F' ürk edebiyatta kendine 

U dön! Türk Kurt efsanesl

rl cc..nlandıran sersin; peri kız-

1arını yaşatan t"cnsin; Keloğlan'ı 
ülkeden ülkeye koşturan sensin; 
Keı-em·e saz çaldıran sen!'ir:; 
Arap Üzcn~i'yi döğüstürcn sen
sin; Nasrettin Hoca'yı koı~uştu
ran sensin; at:sözler:nt söyleten 
sensin; Maniler. türküler, des
tar.lar, cenknan1eler, beklaşl ne
fesleri, saz edebiyatı hep sıcni:ı 

eserindir; Yunus, Ka~·gusuz. Ka
racaoğlr.n, Dertli. Aşık Ömer 
hep sens:n; Kı raköz, Kavuklu, 
Nasrettin Hoca, Bekri 1\.1ustafa, 

incili Çavuş ... hep ::ensin. Türk 

cdib'! Di:-:mez, tükenmez kay. 
mez bu büyük adamlarımız? rak, anlattığı zaman milli olur. - -

- Sorunuza bir misalle ce- Roman hayırdan, şerden bahset- nçklarına karşı küfretme. Tarla 
vap vereyim. Asır1ardanbe.ri o. tiği zaman da mi1lidlr; -elverir ki başına git, bostan dolabının kı-
kulsuz, ışıksız yrışayan Şark vi- bu hayır ve şer ınilli adaınların- yısıra otur. ba~ıkçı kayıgına bfn, 
l:iyetlerimizdc y r.e asırlarca ki olsun. cng!n1ere açıl, çıkrnaz gokaklara 
türklük !kültürünü yayanlar tu- Milli gerçei;"n en zengin haz. gir, Türklerin sesini işit! Sonra 
1Uat kump;nyaları olmuştur. nesi halktır. Türk romanının ya_ h k3.ye yaz, roman ysz, şiir yaz, 
Kürtçe konuşulan yerlerde bile ratıcı cevherl de bu halkta 0 • nesir yaz; okuyanların kendi ses-
çocuklar bu kumpanyaların ge- lacaktır. ŞuhQlde cıRomanda lerini iişitir &ibi olsı tJar; lhalk 
t:rdiği, öfrett'.ğl ve sevdirdiji Türke doğruo düsturu «roman. scsın·n hak sesi olduğu anlaşıl-
türk havalarını ~öylerlcr, Türk da halka doğru• ile daha açık sın. Türk durma. yarat! yepyeni 
mimikleri yaparlar. Halbuki bu olarak cınlatılm!Ş olur. l\.'tilli ro. bir Türk edebiyatı yırat! Türk 
milli sanatkirların adı btle anıl- manın bilmek zorunda olduğu kendine dön! 
maz. Ne ldü~ü belh olmayan gerçek Türk insantdır. Bu insan Ismayıl Hakkı BaJtacıotlu 

cmünc.vvcr bk temt' heyet\ -----·--'-----------------------
Anadolu'ya, turneye çıkınca ga-ı 
zeteJcr sükselerinden bahsede 
ede b:tiremezler. Romancılar 

için de aynı. 

* 
[) ün Yunus KAzım Köni ile 

böyle görüşüp ayrıldık. 
Digelimki yanılmış olsun 

Sulh timsallerinin 
kurbanları 

O 
~tanhulun gü\"er<'fnlrrl de dün• 

~·a harbinin ..,ıkınhlı scrp·ntıle .. 

rlnden paylarını alıyorlar. Tran1° 
,.aJdO. ne \·akit va!man .. ahanhğın· 

da dur .. anı, J·ohıuıur.urt ü"'t tınılı• J.:"I"" 

daılarını arayan gü,·erc'inltrin tram. .. 
\"R.Yı un1u~maıno.l:ırına ÜTidürftm. 
Onlar, kendUt"ri h~ahına. ür("ğimlr 

çarıunh..,ından bahf'rsl7, araba siir .. 
tüniin'e~lnr :yanlarına yakla':ın('ı~ :ı 

kadar kanatlanmak zahnıetlnde bu· 

hınına7.htr. 

GP,ren glin, ~·ol<>n'uk tftl!'m ,;-n· 
niin 'e o;,antiıı ıc:tbı mıdır nedir, 
tram,·ayın 'ahnan sahanhğında. tcJ>. 
yolcu olarak buJonoyor "·e Pulman~ 
da "'f';\·ahat eder gibi ze\"k duyoJor· 
dun1. Bu ze' kimi, bizim naı.cninlcr
drn biri berbat etil: 
G~ne yolwnuı:un o.,tUncle yiyec!'k 

p•"indt:.' didinf'n il(' gii,·erc:indf'n h·rı 
taın zam:ın!nıla ha.\·pJannut.k içln 

lf\7. ını olan tmnlyet nıe.,.afc.o-lnl )·' 
kuf;ôbe~·lntl olına .. ın<lan, ~·a.lıut da 
ıu;•lıkta.n gözli kararrnr1 l>ulunma
~ıodan l.Y:<'e hC:ttaıı ('dcınf"ml' ol:ı 

<'A.k ki, o sırada traın:,·a~ da birden .. 
bJre hızlanılK'a. arabanın namıJUl 

çarptı, a~ağıya dU,.._ü, tekerlf"ğil"l 

altında <'an ,.f'rdi. 
, ·annan, bu hale ab,ık nhluıtıı 

anla,ılan bir kayıt"ızhkla. bana: 
- IIer giln be' on tant"tl böyle 

ölUyor, dedi. 
«l°atman!a 

mernnudur» lev1ıl\bınıı 

1uttlycf1 
hUmıetit11 

dol:ryı.,l)o"le Se<'iihnJ çıkarmndıın. (), 
de,·am ('tt•: 

- Xe- yap•ııınlar, A.('lık... E"'kt.,i 
g-lbl l·f'm Ye ekmek kırıntıo;ı atantır 
da ~k ~almaclı, 1E"ktük 1;'ilbre bul· 
n1ak l('ln -,in1di hrp C'addelf'rıl•, 

tram,·ay yollarında dolaş.ıynrlar· 

!tonra d.ı z.a.nı:ınında. katmı)orhıf·•' 

••• 
Geçenlerde bir l·erdt" kulafıntıı 

t•lınmı,tı: Oallba. StUn1l,ye tnr11f· 
larında bir adam bir ,ah·n ah;tır· 
mı,. Her gttn uçurduğu bu ,alı\n. 
gü,erl•inlerln ta,af l'lliklerl ııa · 
darpaşa. ~i1011Jundan bir ka(' gii\cr~ 

('in en~e?eytp g('tiriyor, sahlbl t11' 
bunları kebaıı edip yl.}"ormu,. 

• • • 
EKer ,·ahna11ın .,i))·1etl;.ğl 4lot· 

ruy>ta - kl görtlüğün1 doğru. olduıl"U"" 
nu gö!'terlJ-Or - \e Pğtr et flyat.ıarı• 
nın yü.~kliği.ne k11,.,,, lJr! r t,1tbif 

o!mak Uzert ':;o&Jıln alı,tıranlı.ı..r (O'" 

ğalı.r&a, za\alh b.a.n7 tin1şallerıniJ1 
dünya harbi sonuna kadar zayJptr 
bir hayH ağır ola<·ak. 

KÖR KADl 

Dumlupınar Pireye 
gitli ş:mdl «Romanda türke doğ:ru ~ A aya.kkabıC'tlar ceınlyetl top- Amerika 1.-;;tit;.,aHnln yüzde- onu nlu

ned:r düşünüyorum. Bence ro- IMt&.ı8mda sarfedllen Wzler- azzaın Çin nilf'Munun ~ine ge-Qerseı 
man ieknik:leşliriln1:ş bir hayal- den öğrenlyeruz kl kuru yem~l .Mareşalin söylediğini yerlaeı geı nne- Dumlupır.ar vLpuru, b· zr yc.r~ 
tan başka bir şey değildir. Bu dük.kô.nlarmda. bUe deri 'iataa tiire· si pek mün1kUodUr. (lrm maddeleri yüklü olduğu .fı, ... ""' 
tekniı;:n Avrupai olması Türk dller varmış. TemennJ ede.Hm kJ bu- Bu sözler Anıerlkadan bfrıkltnJlen de bu akşam saat 18 de l'ı e ~ · 
olma-"r fçin yetici de&:Hdir. Çür.kü ka.r•ılı"" g0··rdu'"ü •·kdl • kt Al !!'itmek üzere limanıntızdan :ıt:fl nu habe:r '"eren 7..&t kuru yemı-ı dlik- ·i e· K .;., r.e • ne- - " 
teknik sırf zihni, ve milletlerara- ·;-.. J kt klnıncbkl M.yat ııesUUeri deri un- rlka. belki de blr gün bu kar'ıhğı ta- aca ır. 
sı b'r şeydir; romana mi1liyetini il k uı ••tml• olsun. Ak•I Uıkdlrde önüne mam • nrm~ lmkiLnıaı b acak- Florya .... ıa'ı'ları ı'hole 
Vl'remez. Türk romanı Türk ha- ' ,.. o-elen deri tk'areUne kaJkı,tıkç.a kttn- hr • Japonlann derin bir di.l , ti1'<'tYf' 
yatının romanı demektir. Bu ~ d 1 d dura. f),·a.tlarınrn nerede duraca!ını dalacakları nu1'tıakkakhr. e ,· ,-
hayatın iürk. nevi k~ndinc mah- " 
sus, sui reneris olması nereden kestirmek (Ü( olacakhr. XORKA&IZ Ki... Florya pl;ijlzrı gcç.nn scnekı be'" 
geliyor? İşte: her millet baska- :MERAK \.'ERES" SliKt.JNt.:.f Yine 'hlr çocuğun tramvay altında. deli icar üzer;ndcn kur'a <;C'kmcJ: 
~ına bcnzemiyen bir oluş ı:ıah.li. \'lş"'den '""''11 bir telıcrafta. }lar- ayağının kes.lhne&l ib'f'rlne ltir arka- s;uretilc dün Daimi Enctlmeıı• 
dir. Bu olu.:ju, kışaca, fllmllli z h. kof k~tıntnde ınuharebe saha~rnın daıtıınıı.: «Sonu g-eknl)·eeek :Mi 'r» 1 Öıncr Lütfi adında bir ınio3tccı 
niyet. diye söyllyeb.lirlz. Her Oe gUnd.Ur sakin bir halde bulunduğu diyor. Sonuncu olmasını dlllyelbn \ihale ed·lmiştir. 
milletin kendire göre bir iyilik, bUdirtllvor. Bo sUkOncıe. akıl erdir- ama her giin bir tok ç-O<'•kları11 tram- --------------_,. 
dogruluk ve gi.\zell:k anlayışı n1ek kolay değll. O kadar ke&kln nlu· ,·ay ba."iaın.ak~or.1110. Ytya af'kasına ,- T A K V İ M -ı 
vardır. Bu anlayış milletten mil- harebelerden sonra bü,l·Uk :ıaferı han.\ asıldıklar•~.ı gorüyor, huna. muk~~t 3 JIAZiRA~ l!ltZ 1 

Jete mutlaka değişir. Bu oluşu gl taraf ka.zand1yı;ıe, 11~ln llerleml,ror, 1 bunlara mud~~le etlildiğ"lnl ı~k ger- ÇAR!i;A:\JB.ı\ 
milletin tiplerinde bulabilecejl- nıerak edllett:k şeydir. rnUyoruz. Se)rüsef~r lnMlurl&rı, po- AY 6 - Gün 154 - HIZIR !!'t 
m:z gibi, bu tiplerin kaynaşarak, EGER OLC&ı;;;A... llsler, v.atman ve blletçllt-r kadar bu RU!\lf 1358 - ..'\IAYIS zt 
('arpı~arak varettiği vakalarda Mar~a.I ('an·Kay·Şf'k Amerlka..l·a çocukların ana. "Ve babaları da bu kö- llİCRI 1361 • Ccma1..Jyelevel 11' 
dramda da bulab:lecekslniz. Ha~. ya.ptığ'ı b:r Jutapta: «Anıerikan mal- tU &dete ~ok zaman ka.yıt'J.ı:ı kaldık- VA.KİT MVAI.l •X/\'.""I 
yatta hlç kesJ)tlik ve eksiklik zeme tstthsaHnin yüzde onunu bb:.e ra bunun ~onuncu olacağını da san- GÜNEŞ 5.29 S.5-' 
yoktur. Bu ~rdsız ara$ız sürme ,·ednl:ı, Ç'ln ordusu sl:ıe yüzde yüz n11yoruz. Elbirllğile bir miicadele IG.· ÖGLE 13,12 4 36 
haline süre (duree) diyebiliriz. ~tice verettktlr9 diyor. zam. İKİNDİ 1i.1~ 8,36 
Romanın m!lıt olması için bu Bu, boş bir söz d~tfld ' r. MuazEam Tatlr..t.rt A.KŞA1\I ~0.36 12,00 kar~akla ~raber ~·tr o kad;'r ı:,.-ı I mlSin ge(f'yecektir. 

f'('ibnt,tl ki Kolonya 87. z&Jnanda o ~._ .......................................................................... , ................................. ~ ....................................... , ............................................................................ .. 
umankJ Almanyanın en mühim '1t"h· 
rl olnlu..,tur. 881 de ~om1an kor-an
lıiırl R.fın'I ge.r,erek XolonJa'yı ;yak

nu1tsr, fakat yen·den yapılarak on 
blrlnt·i a"'ırda .ı\lmnnyanın en mti.hhn 
tlt·art-t 1nerkf'7.i hallnE" gelnıi";ttir. 

J(alk t;ok uyanık olduğu lç-Jn .kUl~e 

laa.,.~ubuna ·ye idare edenler·n ı~tlb-

1 dadına ka~ı bir düzi~·t miicadf'le «"t
ıohf;Ur. U1thıı 11 tı <1<' Kolon,·a'da hlr 
balk ihUJıdl olnıu,tur. 1 '.?25 ~f' btle11i. I 
,.~ ldareoıt tUocar toınırrnın rllne g-eç
mi~. 1:?59 da f' naf lont·aları bir .ara_ya 
ctJerek kiliwnln ~-ardrnıJle ht·lf"dlyE"yt 
h;ıklm oln1u~lardır. ISfJ6 da brlf"ıliyl' 

i-:-lerlnde ı,ınıf ka.,·:;-a .. ından ,·az ~e

{iıml't ,.t kurulan tam tle1nokrat ld11ı

rl' ı·ran<1111' lhtil;i.l"nP: kadar .. ürıııü~~ 
hlr. 1801 d~ Kn!on,va•.,·r ı1 ran .. a al
mr:. fakat IRJ.'5 ,.lyana kongresi .)"t"

n1den t>nı..,yaya ,·ern1l";1tir. 

YATSI 22,35 2.00 
İMSAK 3,14 6)9 

Kofon)·a'nın nlr~hur ktlir.,e.,J 873 
ııtf'nhlnd(' taınamlanntL~, ~orınanlar 1 

tarafından yrkılını,.. yPnia.lf'n yapıl

mı,,. J 2 t8 dr yanmı,.. 1 '288 dr. il('lin
·U df'fa <1lar1tk yaptlnn,tır. 
Kolon~·a.. niifu.,u ('ok ('abuk arlmı .. 

bir ,e1ıırd r. 1AA3 nüfu.,u '239.0()0 df'~ 
ibaret lkf'D. ,-irmi ~ne .,onra yarun 
milyonu bulmı.r:. Bugün mll)·onu l;"f.'l\'

n1lıUr. 
Kolonya'<l.:ı. kol<.ın' •'- ~apıhn~ına 

1709 da. b"r ıt:.ı.ı~·an nıuha.rlr tarafın·! 
dan ba-:lann111hr. ~ER<.."E 

SÖHM.YEN ATES 
Tefrika Na. 7 3 

- Gçzlerinizdc vkuduıı;.ı..u.. şu ne • 
bamet, bana en acı hakaretlerden daha 
• ır geFyor üst--dım. Bu 13k rdıları mır 
hamctiniz. celbetmek ıç soyled iiml 
ıanr:etmeyiniz, diyorum. 

üstad kızarıyor, canı sıkılıyor, bar.a· 
S('nt, hiç bugünkü kad~r as~bi gor 

memlştlın. Beni kırıp .incitmekten fi.dcttı. 
v_h.şt b·r zevk duyuyorsun Perihan ... 

.:.- Evet üstadım. Bur:ıu ink!'ır etn1ı
yorum. Fakat siizn vahşi ~evklerin!z 
ben:mklndeB çok daha kuvveti! .•• 

- lfakktn yar Perihan ... Çocukluğu· 
n1u ve gençl:&:mi daimi bir ruh ve vü· 
cut yalnızlığı içinde geçirdim. Çok az 
insan tanıdım ve kimse ile de doı;t ol:.ı
madım. Bu yOzden vah~i ruhlu b r in
.. an olarak kaldım Perihan • 

- Ben~Ie do t kalmaktan neden 
çek :ılyorJunuz ü:;tadım? .• 

Seninle dalma dost kalacağız Pe
rıharı • Yalnız. bazı küçuk ruhlu insan
ları:-: Uı..zlm bu t. miz dostlu.e::umuzdan 
b~ı:ık.:ı m:ı,nal~r ı;•knrn1al rı h•tmatın 

Yazan: ismet ZIYA 

c1 JşlinC"rck Sf'tıı esk:~ı gibı ziyaret ede· 
miyecrgim. Tabii beni mazur görürsün 
Perihan.-· 

Vaziyet tamam;le t .. vazzuh ediyor. 
V·cdansız .l\.lazliıme-nln buraya da yetış· 
m ş olduğu anla!iılı:yor. 

Bır kotünün kırk köye zararı doku. 
nurınuş .. Bu müfs:t. hftyilsız ve sectye
sız mahlUk da benim bütün hayalımı 
alt st cttı. Ne diyey'm· Herşeyl Allaha 
havale ediyorum. 

Ü tada ~oruyorum: 
- . Bana artık hiç mi gehn'yeceksinlz 

üstadım., .. 
- Ha~·ır Per'han ... Seı> benim için 

uzaktın uzağa tatlı b:r hayal kaldıkça, 
bE·n daha memnun \"e mes·ut olacağın1. 

Teessü.f1e üst.:dın yüzüne bakıyo

rum: 
- Nekadar da hod msınız üstadım. 

Siz, yalnız kendi saadetinizi düşünilyoi-
suruz. B:raz d;ı beni düşününüz. Kes· 
k.ln dilin z, kalbimde bir bıçak yarasın
dan d ha dcrl':lı bir ~ara açtı. ırerscye 

raJ:rnıen bent tatmin, hiç olmazsa teselli 
etn1en.z !Azım değil m~? .. Hatta yalan 
dahi söyleseniz memnun o1acatım ... 
Çünkü şu dakikada aldatılmağa o ka
dar ihtiyacım var ki. .. 

üstad. ağır bir rüya içine gömülmüş 
&ibi mütemadiyen düşünüyor ve susu
yor. Onun benden uzak yaşamak istedl
ğlni öğrendikten sonra onu daha çok 
!':evdlğimi anlayorum- Kadınlık gururu
mu çiğneyerek ona k.arşı hissettiğ.m 

mağlltbiyeti ve U1afım1 bütün a(ıklığ·ıe 
ılı.de etmek istiyorum. Onu, bir mabut 
gibi sevd:j:imi, or.suz yaşayamıyacag:ımı; 
onun, benim için mukaddes bir ihtiyaç 
olduiunu haykırarak söylemek istiyo
rum. 

N:hayet hlbimdeki şikayetler, 

islemedi.ğim halde dudaklarımdan 
kltlilyor. 

ben 
dü-

- Tedavisi 13.zım gelen b:r hasta ile 
karşı karşıya bulunduğunuzu ur:utn1u.; 
gibi görünüyorsunuz üstadım... di~;o. 

rum. 
tistad, o der.n rüya mahmurlu~u 

:ç.nde gözlerini bana çeviriyor: 
- Benimle eğleniyor musu n Perı

han, beni herke•e gilldürmek ınl i•t.yor
sun? .. 

- Lakırdılar•ma hep sudan ve müp
hem cümlelerle c.cvapl~r veriyorsunı.z. 

Benim sizden bekiecl!ğ'.m cevap bu de
ğ'! ki .. 

_Ya ne ist:y.ır.:;uıı Perih~\ıı·:.. Seni 
memnun ede.::ek naşıl bir cevı:ıp i~tlyor

sun ·· 
- Bunu b~n m ~:ze öl;relt"ceğim i\s-

tadım1··· Bana tek şey söyleyiniz, beni 
teselli edecek b r kelime .. . Baık• blrşoy 
istemiyorum. Hasta bir insan olduğumu 
size k'ç defa söyledim. inanmıyor mu
sunuz? ... Hasta ruhlu bir insanın k~r
şınızda daha fazla küçülmesine vicda
nınız nasıl razı oluyor ... Vücudumun 
her zerresinde size kar,ı bir isyan var. 
Bent aldattınız üstadım, kalbimle oyna
dınız. Bana acımadınız mı? Benim size 
bu kadar bağlanışın1, (At"'laşamıyan 
çiftler) filmlr.dc k:rpiklerinlztn ucunda 

gördüğüm aldatıcı ~kl damla gözyaşın

dan doğmuştur. Yirmi sekiz senelik ba. 

kir kalbimin !lk ve mukaddes se\'glmni 
tesadüfen akıtılmış gözytşlarınn bağla

makla ne büyük bir hata ışlcdiğim~. 
kendimi size güldürdükten sonra ı:ınla

yorum. Kalbim inkisarlarla dolu ... Mü. 
tckabll olmıyan bu sevgin:n günün b i· 
rinde benl harap edeceğini zaten bili
yordum. Bundan sonra yolunuzun ü ... 
tünden sizi rahatsız etm'.yeeek şekilde 

s:lineceğim. Müsterih olunuz üstadım ... 
diyorum ve gitmek üzere ayağa kalkı

yorum. Suat Halit de hemen yer!nden 
fırlayor, kolumdan tutarak gitmeme 
manı o.luyor ve: 

(,\rluıılı nr) 

Kefal balığı tepsi::le 
fe5) ugtin Bahkp.jzarınıla J.f'f

111 

19.J l»&Jığı ft".k ç,,ktıı, bol otnıe"'' 
na ra.ı;-m<'ıt kl!o.,n 'U7. vlmıt kı~ı-u,ıt··· . . ıt' 

f'akat })(-~·az etli halı:;ı ha ·Jl atf'l11 , 

dır ~·en1C'ınl<t oldu~uınuz lc;in d:ı:"'li":. 
nuulı~1, .. bir bu~uk kilo aldını. ı;ıJıı;f 
lar bu;) UC'ektı. Tlf'r hlrlnı dı;rt ı.:ır t 
~·aptım. Bir k lo patatr ... , iki dtJll"• 
kl~k turfanda hıu 11<', iki fç tttı i 
büthn kli~ük ..,o,·ıuı a1tİın1 .• J(ı·r"'"~ 
teınh:lh·l'rf>k ' '<' dp•"rı\"aruk lıil'ol. - " . ' ... 
ha<;-ladını. Sonra hiiytit·l'k hir tt 'ır• 
l('f>ro;lne: balıklarl:ı lıf'n1!1<.'r ;\·C'rlt''! 1, 
dlrn. B r çay fin<·ar:ı Zl')-"tlTI.\!l~ırt ti' 

ne bir ka..,tk to~ hardal, tuı llltı ıt 
koya.Nlk f~l.,İnin ÜTtrinf' gı·r.dirf!tı; u.,,tr 
Yarım fiTl<'an dı1. ... u kııydıını. ~ ,, , ••O' 
MllJdano:ıu ela '>cr~rC'k a.ff'"'f' r ·, . "' dımı. Yarınl ua.t pl'tlktt-n ~-fifı1' 
A~t.en. al<lıın ,.~ iki btbağtı t.Jt1• r 
ett.m. r'\klllanılı cıabalılı n<>fl"' bit 11, . . 
mek oldu. l '7:-t-1'lnf' 1,ol mRrııJ rl:l • ,. 

~·· ylnC'e Dt•nıir'le . \~·-:e .\·rnn•ktM' ·t 

1 nııd kaldılar. EY ıc.AL''" 
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A. lnuuılsr bu - gBalerde. Do-

~ la.ada, Bclç9la 'e Frama şi- , B f" fi 1942 h 1 • • nıaı kıyılarmdııld möda!aa luWrlık- u 1 ya ar m a su m ev s 1 m 1 
larrna hız n Jcun·d ,emıJtlerdlr· d d k 1.nı:uız kuv\eUerl de bu kıyılardakf m Ü etin c e cari o 1 a c a 
Usıcrt le diğer askeri hedcflerl :renl
deıı \ e 'bl1J1ik filolarla bollıballlma
ğa ~ndd r. Doğu oeplteıdnddd 
"hnno ordularuıa zarar vernıü lçln 
de Garbi Almanyndakl saa&)1 :mer
kezlerinJ bomba yağmıınuı& tutu
Yorlar, 

Ankara, 2 (Telefonla) - Fiyatı etmiştir. 1042 mahsul mcvsimtnln 
m11ra.kabe komisyonu rel&llğ} ipek devnmınca cdrl olacak bu flyo.Uaro. 
koZa& dza.ml satlf fiyatlarını tesblt 1 göre 10,5 randıman esası üzerine 

'llu arada Ingflfde.r "' ~
Itır, Anupaya çıkamm yaptlaeağıaı 
fırsat düştükçe süylemeldeD geri 
kalmıyorlar. Ba '\-ar.Jyett de aba 
8.SkcrJ muharrirlerin cıc>P• mütte
fikler.in gemi nokııanlığını J.leri SÜ· 

rerek çıkarm3 yapıl.ıuruyacatıaı Jddl& 
cdlJortar. Bııulan da ak91ne elsralc 
1i'ran n cenup kıyıJanna bile bir de
•ı iz ı;ık rnıası lUpmanın mümklln 

lngiliz uçakları 
Esseni bombaladılar 

(Başı 1 lnctdc) X 
yapWdan gayretlere rağmen ahali 
Renant'dakl diğer şehirleri, ezcllm
lc Ah: La. Chapclle, Dusscldorf, Wub
pertal ve iayence şclılrlcrmi yığın 
yığın terketmcktedir. Salgın hasta
lıklann da çıkmasından korkuluyor. 

ayıklanmış tUa nevi yaş kozanın çıp. 
lak olarak bir ldlogrnm azami satış 
fiyatı Bursada 17l'i, Illkenderun, Ada
pazarı, Bl!eeik ve Söğütte l 73, Gö· 
nen ve Erdektc J 72, 1'rakya ve Ege 
iıst:ıı:sal merkezlerinde, Amasyada, 
Nallıhanda 171, Dlyarbakırda 170, 
Antalya.da 167 kuruştur. Aynca yer
li kozanın beher kilogramına 25 ku
ruşlult bir tCŞ\•llt primi de zammedll· 
miştlr. 

Sıldılye eldplcrl mahallinde çalışına- Rus orduları taar
ğa ba.şlanu'\'llardır. Tahmin edildfği-

ruzun amacında 0lacağuu tahnan ediyorlar. 

llarbln Uk eenC9iltde ,Almuyupl 
Inı;1ıtereye çıkanna yapması aıllnl· 
kün görUIUrken, «"emi noksanlığı 
hl~ he aba katılmıyordu. Çünkü Al· 
ınauiann Fransa ~mal ııalılllerfDde
Jq Umnolarda hazırladıklan .köCük 
deniz va ıtal:ın Uo Jnglltereye ~k
lllllJan kabul edillyordu. O zama• 
lng-lltercye taarnn her~ i.ce 
'lıo.r cesaret meselettl 1dL 

Ş,lmdı ilngillzleri• ve Ameriblr· 
laruı A nııpa &ahlllorlne çıkınMI n. 
hl Dte\"Zlludur. Fakat garip delil 
mı, bu Jşln yapılıımıyacafı•ı iddia 
edenler hep gemi nok anlığını Ueri 
ııürüJ oilar. Jnguterenin n Amerl
ltıının Almanyadan daJıa az mı ge
•nısı var? :!lütteflkltt Non·~ 
J • 
l'rıuısa batı sabUlerhıe mi Y•kY 

:."\fnnş giil!inden geçerek Fnınsa ve 
• lıclçıka şimal sahlllcrlne ml f.ılona

~ 1 dUşünUyorlarf Bize kalırsa, MaDll 
S'ölUnü ılenlulcn ,·e lıamdan g~ek 
1~1n ınlittefiklerJn ellnde yetecek ka
dar harp genLle:r"i :1e küçt\k 4ea1z 
\llıiıtııiarı , nrdır. Vak tile Almanya 
1 ~ 1n cesaret me clesl olan bu ~ık.ar
ına işi, ibugUn aynı istikamet üze
rinde nılitk'likler fçln de cesaret 
ın el d esidir. Hava Ustilnlfiğtiırfi al-
•ktan onra, F.ransa tlmal aüllle

rlne ~•karma '\6 havada• fndhme 
~aımıak donanma ı kuvvetli taraf 
h•lıı • o kadar güç bir l!f değllclir. 
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AHMET FEVZl'nin 

4SBI 11 o a l LYA 
- Mağazasından alınız. 

(B~ 1 lnclde) xx 
ne göre, Kolonya'd:!kl önemli kim
yeTi madde !abrikalarllc malzeme 
!abrikalan yedide b~ nisbetinde tah-
rip edlimlştir. bombardıman tayyareleri tarafın-

:Berlin, 2 (A.A.) - Tebliğ: dıın Jokonga ve Murmansk li· 
Ingiltereye karfı yapılan eav~ta man teslslcrJne lkarşı yapılan ta· 

tayyarelerimiz geçen gece Ing•ltere- arruzlar esnasında orta hacimde 
11in cenup sahilinde kMn Ipswich li· I b:r nakliye gemisine isabetler kay 
manınrı karşı bir taarruz: yapmışlar-ı dcdilmlşfü. Bu gemi tahrip edil. 
dır. Bu t.ayyarruzda tayyarelerimiz mlş sa.yılabilir. 
zayiata uğramamıştır. Diğer Alman Aradan geçen zaman \Çinde 
muharebe t&yyarclerl yeniden Can- Harkof m1.4harc'bcs1 esnrutrnda 
tert>ury fChri havzasına ağır çapta 6 ncı Sovyet ordusu kumandanı 
bombalar atmJ.'1ardır. General Gordor Janskl'nin öldüğü 

Bir düşman tayyaresi dllştlrlllmllş- milşaheoo edtlmlştfr. 
tllr. Ingillz bombardıman tayyareleri Londra, 2 (A.A.) - Rusyadan 
ı - 2 haziran gecesi garbl Almanya- gelen haberler, Tımoçenko taarru
nın bir çok hıahallerlnı bilhassa Du- zunun amacına eriştiğini kat'i su
Jsburg ve Obertıauscn'!n meskQn ma- rette bildirmektedir. Bu amaç şu 
hallelerlni bombardıman etmlşlerdlr. idi: Almanların Kafkasya doğu. 

Dehşet 8ahnak maksadlyle rnUnha,.. sundald taarruz planlarının ger. 
seran sivil ahaliye ka~ tevcih edi- çeklcşmeslne engel olmak. 
len btt ta.arruzıe.ra mukabil yapılan Katinin çevresmde faaliyetin 
müdafaa esnasında gece avcı tayya- tekrar ba§ladığı bildirilmektedir. 
releriyle bataryalar 37 tayyare dil- Bu fa:ı.liyetin mnnası hakkında 
fllrdükleri gibi deniz batarya.lan da bir hüküm çıkarmak için henüz 
3 düşman tayyaresi. dtlştlrmllş!erdir. vakit çok erkendir. 

Ingilfz tayyareleri işgal altındaki General Salmof :idam edildi 
arazi ile Almanya. üzerinde yapmış Sofya, 2 (A.A.) - Resmi bir men-
olduklan akınlar esnasında. dlln ve badan bildirildiğine göre ölUme mah
dUn gece 59 tayyare kaybetmişler- kOm edilen general Salmof dUn gcoe 
dir. idam ediıım,Ur. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

p. ;ıı.ı. gazetesi başmuharriri 

Ingcrsollun (Jngilterc hakkında 
rapor) başlığlle yazdığı eserden 
bundan evvel bahsetmi~tık. 13u 
eserin sonunda şu dıkkate lfıylk 

satırlar vardır: uincilterc hükıl
metinin ve İngiliz hava kuvvetle· 

1 rinln dman ve kanaatln.c göre bu 
harp, Almanyayı kesif bir şekilde 
bombalamak suretlle kauınılnb'lir 
ve kazanılacaktır. Yalnız bu prog· 
ramtn tatbikatına ancak Amerikan 
tayyare istlhsallcrı flcrled 'tkten ve 
pilot yet'ştirmek için hazırlannn 
imparatorluk programı mahsul 
vermeğe başladıktan sonra geçil~ 
biHr. Bu vastta ile Alman sınai 
lstihsallerl kötürüm bir hale go
lecek ve HiUer pes derneğe ve 
aman dılemeğe mecbur kalacak
tır.> 

1941 yazında çıkan kitap, bu 
tatbikat safhasının altı ayla bir se
ne arasında kemale geleceğini ha. 
bcr veriyordu ki Kolonya hfıcu. 

mu. bu saatin artık gelip çattığını 
belli ediyor. 

TATAX 

Maarifte 
terfiler 

• 
1 • s [ a ır 

Ankara, 2 (A.A.) - Maarif Ve
killiğinden bildir~lr: 

1 - Almııkta oldukları maıış dt'rc
celcıindeld :müddetlerin! doldurarıılt 
tefiiş rapora ve talim slcDleri ııeti
ce'erlne göre muva!taklyeUeri Maa
r.f Yckllllği ıınUdUrler encUmcntncc 
tesblt edilen d38> lise, öğretmen oku
hı \•e orta okul öğretmeni birer de
rece terfi ettirilmişlerdir. 

Libya hareketin
den ne bekleniyor 

2 • Milddetıertnı dolduran ve mu
~·a ffaklyeUcri tesb t cdiien orta öğ
r.ctim okultarı memurlarından 70 
memurun da maaşlan btrer derece 
ylikseltllmlştir. 

3 - 2019 sayılı kanuna göre maaş 
karşılığı tlcretle çalışan 100 öğret

men de istlhkaklan olan derecelere 
göre maaŞ!ara geçlrllmlşlerCllr. 

4. - Yukarıki madde'erde sö:r.U ge
çen öğretmen ve memurların isimleri 
Ulus gazetesinde neşredilecelttir. 

B. Çörçil diyor ki: 

İlk aşhaneler Ankara, İstanbu l , İzmir, Ed:rne 
ve Bursada oçılocok 

Ankara., 2 {Telefonla) - HUkQ- vllAyeUerin !aklı' mahallelerinde açı. 
metin Kızılayla birlikte fakir hapta ıacaktır. Gerek hUkQmet, gerek Kı· 
parasız yemek dağıtmak için aşhn· zııay reisliği diğer viUlyetlerlmlzde 
neler açacağI malQmdur. Oğrendi· de aşhane açmak :için tcUt klerde 
ğlınze g6re şimdilik Ankara, lstan-b l ı bulunmaktadırlar. Bazı yerlerde sey-

u ' zm1r, Edlı:ne ve Bursa vilayet-
lerinde aşhanelerin açılacağı yerlerin yar aşhane usulünün tatbiki de dil· 
teııbltlne ve ıevaznnının tedarikine şllnülmektedir. Aşhaneler kışın baş
çalışılmaktadır. Aşhaneler tercihen 1 langıcınd:ı faaliyete geçeceklerdir. 

1 
Voli Lütfü Kırd~rın 

. Ankorodaki temasları 
Ankara, 2 (Telefonla) ~ Bugi\n ı 

~ Istanbul valisi Liltfi Kırdnrln go· 

Türk dil 
kur Q y 1 rliştllm Anknrnya b .• hnssa kömllr 

meselesi için geldiğini ve c;:olt yakın 
{BaJı 1 lnt'lde) •§• Ank bir zamanda ıstnnbuldıkl ekmek ka- 1 

1 k nra, 2 {A.A.) - TUrk Dll u:u-arı açı ça göstermiştir. Bunun lit<'sinln ıvileşcce .... nı söyledi. Valı ile 
- · h 

1 
rumu genel sekreterliğinden: ~ t> 

uzerınc ava kuvvetler m1z, 21 1 birlikte elektrik ve tram\'ny umum 
t a- - Türk D11 Kurumunun konı-m::yıs a uıımnnın ıkrl hava mey. mUdllrU B. nulkl, Su l•lcrl umum 

d 1 k yucu genel ba11karu ulusal Ondcrlm z T 
an arına arşı şiddetli hlıcumlar- Cü nlüdUrU n. zıya ve bir kaç mUtehas-

1 bl k mhur başkanımız lsmct lnöılU-a r mu abll taarruza geçmiııtır. u yUI 815 gclmt.t r. Vali LQt!i Kırdar ve 
B h ·· l n n tSek himaye: eri altında dör· y• u ucum ar her gece tekrar cdıı- dün '--berindeki ze\'at a"ikadnr vekA· 

1 t" cü Türk D11 Kurultayı 10 ağus- """" 
m § ır. tos 1042 p:ız:ırtesı gUnU saat 15 de !etlerle temas ederek gelecek kış içın 

Şiddetli b!r sava§ htılfı devam Ankarada. toplanacaktır. ıstanbuld şimdiden kömllr stoım 
etmektedir V>C muharebe hiçbir yapmak üzere gereken tedbir.eri ala-ı 
suretle bltmiıı değildir. Bnska .ı;.ğır S k cRklardır. 
savaşlar da beklenebil!r. Fakat a at er1er bir Sene ------------
netice ne olursa olsun, Rommcl'iıı k 1 Ekme:c hergün 
ilk taarruz planları tnmıımlle bo- as er,ik yapacak 
zulmuş ve 'bu muvafink;yetslzlik tam verilecek d (~1~~§ 

c en er er n muvazzaflık hiz· ..,. • .-. '" ÜŞmana insan Ve malzemece pa. caat d J 1 (Brutt ] ln--'d6

) (••) il 
halıya mııl olmuştur. meU.ri 12 ay olacaktır. lını H86 lturu'a çıkarmıştır. 

Mihver hava kuvvcl1eri, bütun Y~lnız bu g bı erlerden binek· una yapılan bu zam dol:ıyıslle ek· 
harekAt esnasında büyük faaliyet- lerile gelenler beş sene, atları ve mck fiya.Uarına 10 p:ıra zam yapıl
te bulunmuş ve kıtnlarımıza ve motoslkletlerlle gelenler Uç sene ı mıştır. 
münakale Yollarımıza karşı devam otomob:I ve kamyonctler"le mu~ ~stanbul vlliyetinln ekmek lstlh
h hücumlar yapmışlar, fakat mlh. vazzaflık hizmetlnJn devamı müd- kakı hakkındaki teb!.ğinı aynen D.Şa· 
ver hava kuvvetleri de hava kuv- detlnce bunları satmamaya mec· gıya alıyoruz: 1 
vetlerlmiz ve uça'ksavarlarımız ta· bur olacaklardır. Mükellefler ölen Vlliıyetten tehllğ' eılllmlştlr: 
rafından ağır kayıplara uğratıl. at veya harap olan taşıtlarının ye· S/6/ 942 çar,amba glinünflen ltl-
mı!ihr. rine 3 _ 5 senel k müddetler için. baren büyüklere soe. ~ocukktra 150 

'M. Churchill, ayrıca şunları da de yenlsrm temine mecbur tutul· ve ağır işçilere de 600 grat11 olmnk 
i!B.ve etmiştir: maktadır. Sakat erler 12 ay biz· lir.ere ekmek ılııttltkıı.Jda" her glln 

30 _ 31 mayıs gecesi İngiliz ha- met göreceklerdir. tarll olarak \·erlltteği tehi t olunur. 
va kuvvetleri tarafından Kolon· Milli Müdafaa Vcl<fıleti bu mild- Ankara, 2 (Telefonla) - Tica-
yaya yapılan muazzam '8kını ha_ detin altı aya indirilmes.nc sala. ret Vekaleti ia~e Müste~arlığının 
tırlatnıadan oturmak istemem. Düş hiyetll olacaktır. aldığı bir karara göre yarından 
mana karşı elde edilen bu meha- 34 üncü rn~ddenln türlü fıkra· (bugi.lnden) itibaren ekm~k 1st h
rcl, cüret ve sürat zaferinde, bun· larında yazılı sebeplerle kısa biz- kakı hergün bütün Türkiyede 

1 
dan evvelki gece bombardıman-, mete tabi tutulacak erlerden (ye- tam olarak verllecekfr. Müsteşar
larının bütün rekorları kırılmış ve dek subay yetişecekler hariç) sa. Irk yeni bir kartr alıncaya kednr 
iki misline cıkarılmıştır. kat olanlara da k;s.a hizmetlerin- ekmer,-ın tnm olarak verilmes ri 

Hemen yakın istikbalde bUtün den az olanları yaptırılacaktır. alakadarlara tebliğ ctmişUr. 
akı:n.larımızın bin uçaklı olara~ 
)'5pılacağmın düşünülmesini arzu 
etmem. Hücum usulleri, şeraite 
göre daimi surette değiştirilecek
tir. 

EMNi YET SANDIGI 
dıköy Şubesi 

iŞE BAŞLIYOR 

\ ~:ı.:an: ıu. n. ZAL 

fl_JJ DJ1I f:uıliyeU~rlnin at:"lrbk 
u-ıJ ınerkezJ mc\ imsiz bir ~l 
de 'e beklcnınn bir t:ırul:l oıaJ. 
drn eenub3 g('fmiştlr. ' 
Doğu cqı!ı lnd ıcı ın. çarpışma. 

far beklenen ol.ÜJC \BrntaJllL" 'l.e 
lımllllk ıınt'ıık me\ 7Jl kalın1"br. 
l.lhyncl:ı 1 c tam srl'aldıır b!l tığı 

hlr sırnd.ı bUJ uk h:ırckcUer lıa.s 
göstcrmı,t r, ŞI ıdi unlıışılr.)or kİ 
lllaıtnJa bu kadar hli<'umd. n mak
ı;ııt orn mı alnı:ıktan zlJadc lnı;l
llzlcrc goz. ııçtırm:ınuılt , c ıtnJn 

ile J.lbJn nr:ı ıncla nnklıynt.ın c~1• 
rıl.) etini koruınakmıs • 

Z.ıt<'n Alın.ınJ.ını~ F'rnn'!Ayı ~·o 
la getlrme-ıı-<' 'bu katlar kıymet , er. 
nıe-tl \C uğrn'jln.ısı ilıı. Afrlkad:ı hir 
şr)ler :111p unı -trolf,iinı :ıtelli <'f· 
ınhjtl. La ml iı, başına gelılilrlen , e 
Italyıı d:ı J\orsll.:a \ c Ni cllJ e bjrııı. 
gurllltli cttikt<'n ı;oııra '\'1.'}l'nln ha

mi d 3~ \im •n ·anın k~ğtna ı 

ğınnı:ı ı 'r donıınm3'flnı t~ J m et~ 

mt'sl h ı: ph(.'<;IZ he aha k hhnı'}tı. 

l nk.ıt Ln\al Jcurn:ıze:ı harelt<'t 
et nl • \ !>it knun.n "· Amrrlkn,) 1 

kı'"ın kt n ç klnmi, ve ldmsenlıı 
he' lrm d ~ bir ro!ıı OJ nt;) nbnm· ... 
lır. Netl<'e şu kl Alman~nnııı Afrİ. 
l<:ıda b ki<' ıgl nrtu:cl<'r her ne be 
bunlnrı l'ltll' etmek için 1-'ranısn\ 

arklı' ınn 1 atn111d:ın ıh:ırt>ket etm~
ğe mcebur ltahru-:tır. Hntt şunu 

demrk ca t.dlr ki bogfın Alman,)n· 
nın J.:nal rr il 11 ından brldfyebl
lec-<'~I ) ard 1, Rommd'ln g~en 
tnnrruzu :uımnnınd:ı Anriral Daı. 
l:ınct:ıo gordüğü yardnndan lnz.u 
olmıyar3ktır. 

Almanya. t\ofu cephesinde bolluk 
lf.'lndr ılrf: 1 iken, nf!den Afrika 
cevhe Jnc bo k:ıdar gayrot ve ala· 
Jm nJın'V(lr'! Ac: ba Mı!ıın i5tlla 
etmt>k, Süu•y. tntm:ık, lrn'k , e 
Jran petrollerine dotm ~ol nlm:ıl, 
'l.C J pon kuV\etlerlle blrleşmc•k gt. 
hl çok iddialı bir maksat mı gfülü· 

Jor'! Sa.dece Ingiltert'yi kı~ıra

ralt gnrbl Almanya Uzerlnıleld t.ch· 
dit \ e t:ız~ 11< •ıııfifletmeğe nti uf:· 
rıışıyor? Tobro.!;'11 alıp şimdlllk Mı· 
tar hu,ludunıı daynnınak 1111 f!'\Uyor'.' 
iln~lıılrrln l{affilıc;yn lstiknmeUııdc 

Jeahınd:ı ynrd ına ikoşmalnrmın ö
nl\o<' gcı:mrJ;"I.' m Ç.!llışı~or, 1017 \C 

l 018 ele J,uıl ııdorf'un bazı tıarruz.-

Jnnml gorlildilğll gibi nihai bir gn
ye arka<oır.da y.ittn('u.ln 6allooe ta· 
nrro:r mıı «"dlli,)or• 

Bu suallcrln Cl'\llhınıo J.Ah)a e~ 

hMfncle bellrıllfl!ll tçofn çok vakit 
gC90ılycrcl«i r. 

Siyasal bilgi er okulu 
müdürlüğün~ Fuad 
Basgil tayin edildi 

Ankara, 2 (Telefonla) - Siyasa\ 
Bilgiler oku'u rnOdUrlUMlne Ali Funt 
BB.fkll, Maanf tcltlş heyeti reisllği'1c 
Besim Kadtı·ga, Ankara Unil'erslt.,sı
ne Dil ve Tarih fakültesi dekanlığı
na da Dr. Şevket Azız Kan...cıı tayin 

Diğer taraftan bu iki büyük ge
ce bombardıman akını, Almanya. 
ya İngiliz hava taarruzunda yenl 1 

bir safhanın baıılangıcını te5kil et
mektedir ve bu taarruzun mikyası 
ı:>ek yakında Blrle§lk Devletler hn· 
v.a kuvvetleri bizim hava kuvvet
lerimize katıştığı zaman hissedilir 
derecede artacaktır. Bütün Alman 
şehirleri, limanları ve harp ist h
sali merk~zlcrl, devamlılık, şiddet 
ve genişlik bakımından hiçb"r 
memleketin şimdiye kadar maruz 
kalmadığı bir imtihana tfıbi tutu· 
lacaktır. 

İstanbul Emniyet San
d ğı Müdürlüğünden : «fllml~crd r. \ 

Bir lngiliz grupu 
imha edildi 

(Başı I :lnddc) ?O 
tııtgeneral olmak üzere 3 bin esiı· 
alınmıştır. 101 tank, 124 kamyon, 
bir çok mot.örlU taşıt ve çok miktar
da harp malzemesi 31 mayıs ne ı ha
ziran arasında eltmize gcçmt.ş veya 
tabr1p edilmtşt;r. 

Düşman !tatları ftzerine yap1liii1"'D r 
keşif' akını esnasında zırhlı kuvvet
ler kumandanı general Grüwel'in 
tayyaresi Ingilfzlcr taratından dUşU· 
rWmUş ve general esir dUşmUştllr. 

Londra, 2 {A.A.) - Libya cephe
sinden gelen en son haberlere göre 
mayin tarlıılanndıı. 1JlddcW çarpış-

lUüesscsemizio kurulıı,unun yetmlf beşlıwıl :rıklönihnii olan 6 Hm
ran 1942 tarDılne dlişen Cumartesi gönü, Kadıköy ~ ı,e ~lıya-

caktır •• tüce\ hf'r mukablll hor~' ''Crme .hariç olmak üzere yapmakta 
oldu.ı:;"llmtız bütün muanıelcl<'rl ifaya eolAJ!lyettar olan şabe, aynı za

manda hnlkın merkezle olan muanteklerine de tlll"aN1rt ~Hr. Ru 

ı;aycde Kadıköy, UtJiüdar ,.c d,·arı halkı hlrbtr ı,~lüğe katıaıımaılan 

mcrke-Ld<'kl bcsaı)lnrına şube ,·asıtarille para yattr)fl alebileceklerdlr. 

Kadıköy, Usküdar ''C t'hıırı halkıAın ötf'dertberl ~Zf: b11ı g&
tcrmlş olcluklan ligi ,.e sevgl)e bir ill&l!fld' olarak te,ldlUmtız.ı ge

ıılşletme 'e yayma ı~ıne iliadıköyUnden .,.,ıamaş hllhlau;yorın:. Bu c~l'ar 
halkından, müessesemiz hakkmda besledilderi A'Ö"~ ve ~ Kadı
köy şubemlzdeR de eslrgcmemeleriııl dileriz. 

Dev et Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 3000 Ura olan ve saçı idare tarafından verilmek 

tizere imal ettlrllccck 10000 kUreğfa açık ekslltmesı 16/6/1942 salı gil
hü saat 15,30 dıı. Ankara'da ldare binasında toplanan Merkez s uncu 
komisyonca yapılacaktn'. 

Bu işe girmek ı.steyenlerln 225 liralık muvakkat teminat De kanu
nun tayin eWği vc.'Slka!ıın ve tekll!lerinl hamilen aynı gUn muayyen 
saate kadar adı geçen komLsyon reisliğinde bulunmalan l11zımdır. 

Şartnameler para!JZ olarak Ankara'da Malzeme dairesinde, Ha.y-
darpaşa'da Te8elllim ve Sevk tefllğlnde görWebllir. (5973) 

EDİLMİŞ 

Hl L 

Lezzeti hoş .. içi i kolay 
MAR.K.ASINA D ikKAT: Fiyatı 60 kn~ 

Sı.hha& n :lçtllnal Maaveneıt Vekiıeilniu ruhsatını 1ll'l7,c'flr. 
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Fenerbahçe yendi, biz de nasıl olsa yeneriz kafası 
ile hareket Beşiktaşlılara çol< p ha.ıya .malolabilir. 

' j 
J 

~ı-============================::=:===========::::::;:====================~ 

.. 

Beşlkta, sağ mua'l'lnl H ii11eylo Beynelmilel oyuncu Urblln Beynelmllr-1 oyuncu Malekl Be!Jlktaş sol aç ığı Eşref 

· . 

• 

- Admira takımı bugün ikinci' ı:ıa!ir takln1ın ne netice alacağı r.ı beyazlıların hak'.ki oyunlarını oy-,·--

k 
• 1 A t 1 karşılaşmasını B.eşiktaşa karşı y;- tahmin etmek. b:r. parça güçtür. 1 nadıkla~ır.ı (;.rzedersek, bu ma?-

ş 1 a 1 pıyor. Fenerbahçcnln 2 _ ı llk ga- Fencrbahc;elilerın aldıkl;:rı mu- t sn galıp çıkmaları da uzak b;r 
libiyct:r.dcn sorra bu mac: daha vaff~kiyetl , neticeden sor:ra Br- lhtima. ı olarak ~~rülmemelid.ir. Spo r te 

amatör olmalı 
vve la seyirci 
kı dü ünmeli 

büyük bir alfıka lopl6mış bulun- şiktaşltlurın da muhakkak surette Beş.ktaş1ılar oyle zannedıyoruz 

maktadır. iyi b..:.r derece al::ıc<ığı :ctdla ed:lr- ki, y'ne J{_kkı merkez ınuavln, i h 1 
Fenerbahçe bu son senelerde! mez. Bu usta futb.olcul~rın bera~ hgttfı kaleci oynamak s.evdasına a 

oynadığı en güzel oyunlardan b - berce yaptikl:rı bir oyun ve ikı düşmezse s~haya şöyle b.r kadro 
risini çıkararak maç 1 kazanmı5- üç günlük bir i stır~hattcn sonra lle çıkabilirler; 

Profesyonel bir idareci, amatör 

sporcuya tahakküm edcm~z 

tır. Arc-larırıda dünyanın birinci güzel b;r oyun çıkarmaları d::ı M. Ali - Yavuz, İbrahim - RL 
sınır futbolcularını, is:m itibarile, bekleoe.9Uir. 1 fat, Ömer, llüscy:r. - Ssbri, Şük-
dah: olsa arasında bulunduran bu rü, Hakkı, Şeref, Eşref. 
Alman takımına k(\rşı elde cdllen Bcş"ktaşın bu hücum hattı Al-
bu galibiyet hic şüphe yoktur ki man müda!aa 1~n1 normal şartlar 
memleket spor taribinde 5erc!li altında delip gol cıkar4b:Lr~ K11l-
bir s::ıyfa aç r.ır.ş tır . dı ki , 1-Iakkı, Seref kendilerini sa-

Alman takımı açık söylemek ha ortBsJnda tanıtabH . cek ve 0-

lilz1m geı:rse bu ilk maçta b'rçok Yl i da olduklarını gösterebilecct{ 
1;por mer-ıklıl. rır.ı hayal sukutuna bir oyun oyna:vabits·nıer. 
uğrattı. Biz mis~fir takımdan, bu- Alm. n hücum hattının Beş'k-
güne k~dar Feyrelmediğ'm:z bir taş müdafa::ısı önündekı vaz!yetir.e 
oyun b.klerkcn, bize bu oyunu gelince: 
1'.,enerbahçe gösterdi. İlk maçta da gördük ki, misafir 

futbolcular birden ve kısa pas
larla h~sım kales·ne kolaylıkla 

lniyorlar. Net!cc alamamalarının 

başJıca sebebi kale önürdc şüt 

atamam :. 1arıdır. Eğer bugünkü 
maçta şül atm?k kabiliyetini gös
tcrebillr(ersc, Beşiktaş lç:,n bü
yük bir tehlik::ı de olabilir. Şurası 

f'etıerbahc:e maçından sonra ya1 
dığımız yazıda m ·~afir takım o
yuncui.arı :çın birer h · mla~mış u~· 

ta tabirini kullanmıştık. Ve şimdı 
1 öğrcnıyoruı; ki, bu u~ta futbolcu· 

lar uzun zamandanberi futbol sa-
hasınd::n uzak bulur:makt:-- ve bu 
seyahat dolayıs le bir tatil dcvre
s:nden sonra İstanbulda ilk defa 

Be'lktaş mi\dafil Ibrahhn da muhakkaktır ki; o Urban'lar, 
Malek:'ler bugün kcndiler;ni fut-

Organizatörlerin düşünnlesi 
l azımg: lcn mühim noktalar 

' 

Bu mevstntdtı bir cennet bah resi halini alan Fener sta dı oynamakttdırlar- I Beşiktaş lçın de oyunları tize· bol !'ahasında göstermek için çok 

Bu vaziyet mis· fir ovuncuları r':.de kat'ivetle konuşmak k_abıl çalışacaklardır. F tbol mevsimi ~rtık g~lyor. l\ieseIA saat l& de Fenerbahçe sta# 
mazur gösterecek haklı bir sebep- olmuyor. En mühim .. rGk pler l Bizim temennimiz, Beş.ktaşlıla- Srca~lar basıyor. Herkes say!;ye dında başlayan bir oyun ancak sa# 

Umum mü<10rle lstanbnf biSJ gesl dJrektörü m erasimlerde 

Beden Terb:yesi umum mUdUrlU- ı da iş görmesine lmkAn yoktur. Pro- tir. Onun lçl::dir ki, esk futbol önünde tnsar.ı hayretler 1çınde bı-1 rın, Fcnerb.ohc;e yer.dl, biz de ne yerlerine koc;ımakta ve kendlsin-e at 20 de neticelenebiliyor. Bu sa-
"'UnUn verimsiz çalışması sabit ola- I tesyone1 idarecilerin amatör sporcu- k ti k ı ı k ı k ı b t k ı h • e. ur arı ı~a pas ara a eye ·n- ta an oyun ar oynayan u a ım, olsa yeneriz kafasi e arekel et- 1 erinleyecek bir yer aramaktadır. atten sonra da 0 kalabalık arasın-
rak Jwlaa.rtt' VekA.letine devrinden ları idareai de dünyanın hiçbir ye- diklert halde nEUce ~lamamEı:kta, bir gün gel:yor sahada tanınmı- m;~meler.dir. Böyle b;r düşünce, s H' şüphe yok ki bu mevsim- da İstanbula inmek 2l i buluyor· 
aonra teşkUAtın alacağı ~ekil etra- rinde görülmemışt:r. büyük bir cnerj! sarfederek aldık. yor ve gidiyor İznlir takımına ye- bu haleti ruhi:ve ·ile yapacakları: de f~tbol oynamağa' en müsait Bu saatle de Boğazda veya Ad3-
fında bugünlerde aayın Maarif Ve- BiZ öyle idareciier gördUk ki, sc- ları topu, kolaylıkla hasma kap- nillyor, ve. çok h~klı olar~k etra~ oyun, kerdilerinc çok pahalıya ı yer de Fenerbthçe stadıdır. İnsa· )arda ot.uran bir insanın ev.ne git-
kilımizden bir hareket bekliyoruz. nelerce klUpleri için yılmadan çalış- tırmak.~~dırlar- ı {ınd.~k lrrı şaşırtıyor. . 1

1 
mal olabilir. na bir ağaç gölgesi bulmak, bir mesi gilç hatta imkansız bir hal 

M.llet Meclisindeki 9Öz:erden de tıkları h:ılde Beden Terbiyesi te.,kihl- Bugun Beşiktaş karşısır:da mi- Boyle olmakla beraber sıyah Coke 1 y<'şll saha görmek, değişik bir almaktadır. 
anla.şılacafı gibi bu işte ihtl.Sa.s yap- lı faaliyete geçtlkten sonra: 

f b ki _, ( ~ hava almak imkanını vermekte· Ben öyle meraklılar tan>yorunı 
mıf sporcular davet edilerek bir top- - Ben hiçbir men aa.t e em~ .• en T 

1 

~ 
• 

h ki 
• dir. 1 ki, bu güçlükler karşısında maç• 

lantı yapılacak ve fikirleri alınacak- ve hayatımı ilitlhkar ederek ça ııtı- t ~ 
tır. rım, apor sahasında bir defa olsun an en yapra ar 1 Saniyen misaf:rlerimizin çimen gelmekten sarfınazar etmekte ve 
E~er Maarif VekA.leti de, bugün görmechğ.miz aylıklI bir memurun \ sahada daha güzel bir oyun oyna- gelememektedirler. Gelenler de 

memur zihniyeti ~ıe idare edilen te.ş- bana şunu böyle, bunu şöyle yapa- §3 1 yacaklarını da zannediyoruz. Çün- sefil oluyorlar . 
. ilk k d. . ı d ku·· kendı· memlcketlerı'ndeki sa- Organizatörlerin bu noktaYt ki:Atı bugünkü şekille ve .idaresız - ca sın ıye emır vermes ne ayana- ı 

lerl eabit olan bu idareciler elindt marn diyerek bırakıp kaçmıı:;lar. Bu haların hemen hepsl çimen saha- gözönündc tutarak maçları azanı 
· '-- - -------- - ----------------------·---------" · ıardır. saat 17 de başlatmaları en doğrıl 

bırakacak olursa. bu da bir kuru gtl· ış:i.n hutası iken seyrine bLe gelme·: hareket olur. 
rWtUden ibaret kalacak ·ve yine bir miı;ıler ve nefret duymuşlardır. Bu iki nokta gözönür.dc tutu- ----------------
iş y1pılmıyacaktır. I~te bu eski idarecilere yine kltip- lur.s4 misaf.rlerimizle yapacağımız 

Evvela fUnu bilmelidir ki. her şey- terinde ça.Iışmak zevkini verecek maçların hiç olmazsa iki tanesinin 
den evvel bu iş tasfiye edilme1idir. amatör bir te.şki!At kurmalıdır. Fencrbahc;c stadırda oynatılması 
Te.şkl'At ya.Inız A dan z ye kadar Bugün yalnız Istanbul bölgesinin ::-n doğru hareket olurdu. 
değiştiribnekle kalmayıp organ'.zM- memur m&ru;Jları senevt yirmt bin li- F·ererbahçc k«rsılaşmasından 
yonu olduğu gibi ortadan kaldırmak ray& yakındır. Buna diğer ma11r:ıf- sonra, Beş:ktaş ve Galatasaray 
ve yeniden bir te.ljıkilAt kurmak IA- ları da ilAve edecek olursak h.ç ,,Up- maçlarının her ikisin n de Fener 
zımdır. he yok ki otuz, kırk bin lirayı bulur. sahası dururken ŞerPf stedına a-

Bundan evvel de !~et ettiğimiz Bu masraflara ne lüzum var? Bu iş lınmasının sebebini b'.r türlü an-
bu 11J1 amatör iş:dir. Duyarak çalışan eskiden hiçb.r aızıltıya meydan ve- layamadık. Tcrtıp heyetinin bu-
ve bu ışten zevk duyan ineanların rilmeden senev1. iki bin lira!Ik bir nun neden ilcr: gelrliğini bize iz.ah 
lfidlr. tahsisatla görWUr•H.ı. 1 etmelcr:ni bekliyoruz. 

Vakit kaybetmeden derhal hare- O zamanlarda hem teşkllıl.tt& vazi- Şur.a da ·şare-t edelim ki, bu 
kete geçerek eski heyetleri ihya et- re a'anlarde. ve hem de klUp idareci·· verilen karar da değişmez b'r ka· 
mek suretüe işe başlamalıdır nu 1111- terinde b:r çalışmak zevki vardı. rar değ.ldlr. Biz Galatasaray ma-
retle senevt bUyUk bir yekO.n tutan ÇHJ.kil idareci karşısında tamamen 
ma.a..'fardan da tasarruf Ptll;nıilJI ola- yabancısı olduğu bi.r insan değil, 

caktır. 500 liralık b.r mUdl\re,• Uçer kendi dilinden anlıyan ve bir ağabey 
yQz liralık şube mtlrtUrlerine, bölge diye hürmet etU3i birisini bulurdu. 
direktörlerine ne li..ızum var" Bölge b:~a.sına uğ'ramak, tanıştığı 

K1Upleri de derhai idarelerinde kimselerle oturmak ve konuşmak o 
serbest bırakmaltdrr. Beden terbiyesi ldarecl ~ın en büyük :evki teşkil 
teşkilAtının memur z:hniyetı i:e :ş ederdi. 
görmesidir ki, klUplerimizin ele ida- GbrOIUyor ki, işe evvelA amatör 
resiz ellere geçmcs1nc scb.?p olnıu.ş- bir te,ki at l~urarak başlama)( ıA.
tur. Çünktl amatOr b.r tdı..recı:ıln zmıdır. Ondan BOnrasını halletmek 

Türkiye ile Almanya arasında spor saht1sındaki dostluğun tarihı ÇOK eskidır. Galata!:aray - Fenerbahçe 
klilplerimiz ilk harici teması Almanyaya. yapmış ve bu temaslar bir dostluk havası içinde cereyan ctm:ştır. 

Yukarıdaki reaim 1921 yılında yapı:an bu seyahatte Kolonya.'dan sonra 17 eylO.lde Bohum'da çek.ilmiş 

bir resimdir. SPorcularımız o tarihlerde Almanyad_ı tahsilde bulunan Ren havzası Türk talebe birliği Aza-karşısına. çıkan dört beş yUz lıra I de (ok J~olay bir i.Ştir. 1 
maaşlı btr adamın tahakkümü altin- Kemal Onan la.rı arasında bulunmaktadır. 

çıcın yine Fcnerbı:hc;e 

oyn· tılmasını doğru bir 
sayıyoruz. 

sahasında 

hareket 

Sırası gelm şken bir noktaya 
daha işaret edelim. Organiz.alör
ler, b~r organizosyon yaparken 

· dalma para noktasından kendile-
• rint düşür.n1ektedir. Sey.rci halkın 

vaziyeti hiç düşünülmüyor. Hal
kın sahaya gelme zamanının ge
nişllğl gözönünde tutulmak sure
tile, yalnız hasılat dl:işünülerek 

mac günün ~c; saat-•ne alınıyor. 

K emal Ballmı !1'krar saba da 
görecetı.. 

Memnuniyetle öğrendiğimize gO 
re v.ı:un zamand .. nbcri sahada gO· 
rrmcdiğirniz ve son Fenerbahçr. -
ı\dmira maÇinı .ir.lrenmansızJığtıı3 
rağmen büyük bir vukulla idare 
eden kıymetli hakem Kemal J{a. .. 

!im Bölge Hakem kom:t.esindc1C1 

vazifesind n ayrılmtş bulWldt.I .. 
ğundan badema muntqzaman hJı
kenılik yapacaktır. 

Kenıal Halimin tekrar bu saha' 
ya dOnü,U memleket sporu ;çit1 
büyük b r kazançtır. 

Senenin su sporl orı 
faaliyeti 

Bölge Su Sporları Ajatl11~1:ı1!'1 
bu sene ·çin hazırladığı progrtı.111 ~ 
göre deniz müsabakalarına gei.,. 
ı.:ek h2!tadan itibaren başlanacJ1' " 
!Jr. 

Sahibi ve Ne!friyat MüdUrU 
Ahmet Emin YALMAN 

Vatan Ne~yat Tllrk Ltd. ştı. 
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