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Mercan deniz 
harbi 

Japonya IUndistnn hududuna 
yaklaşırken şimdiye ka.c1dl' ele 
gec;irdlği ~erleri emniyet altına 
almak l~in A\'osturalyanın fşga.. 
linl tamamlamak istiyordu. Bu
na mu\'ıı.ffak olamaması mlitte· 
fikter hesabına bir zaferdir. 

Yazan: Asım Us 
Pasifik Okyanusunun (',eoup ba

trsmda ve Anısturalyanın şimal 
doğusun<lıı. Amerikan ve Jaıxm do
nanmalan ara..'lında 3 mayıs pa
zartesi günU başlı~·an büyük deniz 
h•uhnrebesl beş gUn devam ettik· 
ten sonra .Japon harp gemilerinin 
harp ııahasmdan uza~laşması ile 
lllhayet bulmu!Jfur. 

Fakat, Amerika Bahriye Ne
Zllretinln r e s m i tebliği a
tqta keslt .. 'llğine, l arbin nihayet 
bulmuş olduğuna dair henüz haber 

Milli MO
dafaaya 

30milyon 
Ankara, 9 (Vakıt muha. 

birinden) - Milli müdafaa 
emrine otuz milyon liranın 
tahsisi hakkındaki kanun 

1 bugün neşredilmi~\.ir. \.,, _______ ti 

Alman devlet nazırı 

Firiç'in 
beyanatı 
Bolşevikliği yıkacağız 

-0---

tteımediğlnı blldiml'eı.-tc ise de hu. ,.._Alman as 'erıer _ " 
tıust kayıı.'\klardıın atman Londra ı R ı ,, 

\akkat surette fasılaya uğramıs 

Bugün gazetemiz 

6 Sayfa 
L _J 

BugUnkU tarihte eti görWmemlf dUnya harbi, karada, havada oldutu gibi denizde de mllthft bot11fmalar cöeterıyor, ftMmlmlz, biDleroe ........ 
birkaç daklka içinde denize cömeo bir deniz harbini tuvlr etmektedir 

s lira 111 ilyon ....................... 
Çok çocuklu ailelere ve 
fakir çocu}.lara ayrıldı Ve ~ldney haberleri harbin mu- ı Jlkh~ı:ırda taarruz zihniyeti 

ile miıtıü~ b r kun·ct olacaktır. 

olduğunda ~Uphe bırakmıyor. 46 b• k ki •ı 1935 1 d b • 
Tokyo kaynaklan (l\lercan de- ~~~a~~~~~ lmzııoacağız, ~ahut yı- --<>-- ın ÇO ÇOCU U aı e yı ın an erı 

niz harbi) adı vprllc."11 bu harpte -----------.. Müttefiklere göre 18 
Aınerlkahtann gemi za~iatı çok Be l' 9 (AA) Al 1 ba ld alamadıg""" 1 30 ıı·ra aylıg""' ını alabı•ıecek büy"k ohlugun· u fli''-·lemeklcbcrab r r ın, · · - man Japon gemisi tırı ı .• 

" devlet nazırı Fl'lck, takriben 20 -
Japontarm harbi kazandıkl:ı.rıw id- bin k i§iye hitap ederek ,Alman 1 Vaılngt-On, 9 (A.A.) - Bahriye ııe. Ankara, 9 (VaJut muhabirinden)- Diğer taraftan altı ve altıdan fazla 

dla edemivor. Diğer taraftan Ja- askerlerinin doğu cephesinde çe- zarctlnin tebliği. 1 Şeker LsUhlAkl rUsumundan elde edL çocuk sahibi olan •6000 aileye yar. 
Pon filosunun beş g\in harpten son- t' b' k - . · dikt Cenup doğ"U Pasifik: ıecek be§ milyon ııranm Uçbuçuk mil- dım edllmeal hakkında evvelce ayn.. 
...... _ __._,""~.r .... 1 blldı"ttn Amerikan ın r 1~ m.evsımı geçır e. n ı - Kuv-tıcnmlz lle Japon kuv - ı 
·• ,._.. .. .,.,."'... SO ,,,.., b h k t .... F 1 yonunun parasız ,eker dağltı.lmaaına, lalı tahsisat mikdan yetml§ be~ bln 
"'"' lng·,_... •·- ....... aktan da harbin nra J-.. ı ır taarruz are e 1 - veUeri arasında 3 ma'"• pazartesı ransaya uçuru an "' .,.... ..,._,.. h 1 d kl bel"rtt'kt 1 - geri kalan blrbuçuk milyon llraamm liradan blrbuçuk milyon liraya çıka-
---kk•t -ret•~ "'ona erdigı-·ni, ne azır an arını 1 1 en '"'"llnden bert Koray denizinde Bta ..... , • .. .... ""' d • ti k" e.... da çok çocuklu ailelere yardım faa· ı rılDU§ bulunmaktadır, Bu aureUe 1935 
lh"-"'elenln dc,·am edecci.!inl ar.ıli- sonra &"lllŞ r ı: mark talum adalan cenup '"evresinde 1 u....... .. - ''Ö .. .. .:ı , • ·ıı b h rd Al .. •• • er lma aynlmaama karar verilml§Ur. yı.lmdanberi senelik lstlbkalu olan 0-
... belirt"ı~·or. Bu '~z•.vefe ,..öre numuz.ıe: 1 1 { a a a • cereyan etmekte olan denız mutıare • guvercın 
"" b l 1 · t 'h · Parasız §eker dağıtmanm hangi eaaa. tuz llrayr, tahsisat olmadığından do. 
hcn"uz ortıı."'"- k~·•n ola.ralt bir .,aa. IDQ.ll as ter erının aanıız zı nı • besi .ıa- Aeuam etmektedir. Ateı ke. 

ua ~ · • · n.. b" ku t .,..,.., "' • Iarla yapılacağı hakkında bir talimat. layı alamayan çok çocUklu ailelerin 
lip \'eya m.ağlfıp yok demektir. byetlı yenı VeUmıiwıi§ Ir vve sildiğine dair de tlmdlye kadar lı1t 1 name hazırlanmaktadır. Kanunun ıs. ı bu aynlmı§ olan bir buçuk milyon lL 
Şu kadar var ki. bu ha.rp ne Japon u acaktır. nutmamalrdır ki bu bir maIQmat almamamııtır. Jngil;zJer, Fransızlar nllmllzdekl gUnlerde meclis umumi ra ne bütün alacaklarm hep birden 

harp ftlO!lunul'l' A\'Usto.ratyayı isti- mücadele Alman milletinin ağır Zanııedildiglne cısre Japon kayıp • d bu b 1 1 heyetinde mttzakere edilerek, hazlra- almalan mUmklln ola.caktır. Yapı.lan 
ve ciddi fednkfırl.ıklarda bulun • ıan Qunıardır: an ayvan ar a 

la için glrl!ftlğt bir taarruz tiz.erine · tiri Al ,, d , nm ilk günlerinde ytırUrlUğe gt.receğl Jstatlatlklerden anl&§ıldığtna g6re çok 
haşlamı!f \"e çarpıpıanm sonunda masını 1:f. ~t k yor. ak many: t Batanlar: Bir tayyare gemt.ı. blr malumat gÖn erme· ve §eker dağltilmıw i§lne de ayni ta· QOCUklu afJelerin yl1sde 80 1.Ql köy • 
da 'Yine iptida Japon filosu geri nın ya erı nzanm ya u ağır kruvazör bir bam kruvazör, iki lerİnİ İstiyor rlhlerde ba§lanacağı ümit edllmektL l ıu te§kll etmektedir. 
tekilnılıt oldutuna göre bu netl<'.e- yıkılmaktan birini seçmesi gerek 1 torpido mubrı'bı, • top1:eker ve ik.ı • 

JI Ja(l!>nlar iç'n b!r mu\'affakryet- tiğ'ni g,ö~nünde .tutulması ıa • ta~t emlsi veya şilep. •Bem 9 (A.A.) .J;l.·s~cn ge. ..;:!'!'i:,.· ııiıiılı--~~~aifiii...,._liiiiiii...._....,..;siılıi•il"....-s..,.,~, _....,_.....,_..._ ____ , • ..-sııto11. 
•lzWt. .,,..ıs tabltcti. ~--ı ~~tı'ııt:-r. ~....- t:iiMi>l"' 1 

Bir mllddet ewet Birmanyada Barbar bolşeviklı~i yıkacağız, Blr tayyare gem,ı.t, bir atır kruva lan Fransa üzerine para.şiltlerle R DE D u R u M 1 
Rangon'u zaptcden Japon kowet- lnl?iltere ve Birle~!< devletler~ Z6r, b'lr hatif kruvazör, deniz tayyare güvercin dolu kafesler atmışlar• CEPHELE 
lerl Eimale doğru taamıdannı ge- gel•nce, ~u de-yletıe: es.~~ harbı ı ana gemi.si ve ıkl tqıt gemısı veya I dır_ Bu güvercinlerin kanatlan • 
nisleterek geren hafta içinde l\lan- kaybetmı. lerdir. Çünku 'lmpara • ın~p. (Devamı Sa. 2 Su. ~ dtJ na: ~lanan kftğıtlarda l<,rnnsı~ 

torlukları yıkılmalc üzeredir. lardan Almanların kuvvetlen H b. t k · a .. · 01 datay'ı da j"l~al ettiler. ltan~on s t t hl•""• hakk•nda :ve askeri mah:,rr:tte di- ar ın a ıp e eceuı y lnÜfteflklPrin Çine yardım yollan- v 8 e ıgı J-
nın 'BID~alc k3rfezindc iskclc<;i idi. Q V ~er. malOm!lt rica edilmekte !e 
J\landa'ay ise Blrmaııya yolu ine- ver•lecek malfunatm bu gUv<ırcın 
rinde Çin hudulluıua en yakm olaıı ler vasıtasile gönderLn . .:si iste • 
lılr merkezdir. Bu itibarla Man- Alman _n_iı_m_e_kt_ed_ir_. ________ _ 
<lalay'm zftptı ile • Çin t.!ınlıımit 

lllahsur \"a?.iyete llliQl\ii<ı olu~or- hu•• cumları 
<in. Bundan sonra Japonlar Blr-

ınanyadıı Akyftb'ı I gRl-ettilcr.Bö~ pu•• sku•• rtu•• ıdu•• lece anıl< <lo;:mılan dOb'TUYD Hin 
«Ustana t.aarroza 1'.JlUıı;ait bir duru -·-·~l ~ 
ına gel(tlter. 

Fakat Hinıli9tan 350 mlh'on nü- Alman tebl iti 
fusıa hüytik bir ktt'adrr. nıı 1nt'-
•nm mil<lruaa 1e~dlitı ne k:ıclar 85 s V t 
Zayıf olursa ohun lstillisı kolay o ye 
bir ~ey değll<Ur. Bu iş ~in hiç • 
olmazsa bir mUyon Japon askeri tayyaresı 
llzım olduğu gibi bnntaı~n arkala-

Kırımda 
A~manlar z hir:igaz 
mayn kullandılar 

Veni 
Koordinasyon 

kararları 
Bir iki güne kadaa' resmi gue-

te Je mühim bazı koordinasyon ka. 
ı'S.l'llll"I neşredilccektlr. Bunla.rdan 
biri sta.tusn mart sonlıınna doğru 
neşred mi3 olan dağıtma ofisine 
aitt:r. Ofisin k:ıdrosu V~11ler he
yc-t·n;,n ta.sd:iikine J.ktiran etmiştir. 'l'nıda ka'an A\'ll!Jturalyanm da du•• şu•• ru•• ıdu•• 

emniyet altma alınmasına zaruret Moskova, 9 ( A.A.) - Gece ya· MalOm oldnğu Uzcre bu ofi:ı'n va-

Bir mtıddettenberl cephelerde kay
da değer hiçbir hldlae olmadığından 
durumdan bahaetmlyorduk. BugUn, 
evvelA, bu aUtunun okuyucularına da· 
ha evvelki yazılarımızda ip.ret etti.. 
ğlmlz lkl tahmlnlmlzln tahakkukunu 
hatırlatacağıZ. 

Japonların, her ne bahaaına oluna 
oıaun. bUyUk fedakArlıklarl& Blrma.n. 
yayı ele geçirmek latlyeceklertnl ve 
bunu bapra.caklannı kaydetmi§Uk. 
Bu lhUmal tahakkuk etmlıUr. Gene 
Japonıarm, Hindi.atandan ısnce Avua.. 
turalyaya aaldırmak iatiye&!kterizıl \"e 

bunun için de bllyUk bir denls harbi
ni göze alacaklarını kaydetmlltik. Bu 
da tahakkuk etml.§tlr. Japonl&rm A· 

vusturalya lıfnl halletmeleri MnU1 -
dlr. HattA bugünkü bllyUk deniz har. 
bl kendilerine bllyllk zararlar vene 
bile bu hedefi bırakmıyacaklardlr, İ.f
gal eclilmi§ adalarda Japoıı.ıarm sakin 
takat hum.malı blr Dekllde AYU.ltural
yaya bir hllcum ha.zırla.diklan kar 
dettlğimlz blr yazıda bunun sebeple. 
rtnl etratlyle izah etmııt:Ut. Avuatu -
rafya, her geçen gUn biraz daJıa kUY. 
veUenen bir ua haline geldiği muha~ 
kak olduğuna göre Japonya buradan 
kalkacak tayyarelere hedef olacak a· 
dalarda tıı.çblr zaman rahat kııemu. 
A vuaturalyayı 1.§t.e bunun lçi.ıı ı.wa. 

etmek iatlyecekUr. BugUnkU deniz 
harbini daha DiddeW hava harpleri. 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de} 

Vardır 

t"te • JRoonya böyle bir müllha · 
ta ile Binnnnyadan HlndM.ıo 
hududuna yanıış·rken A\'usturatya. 
ilin işgallnl de t~mamlamak \'l ' U
t.ak <toğ'uda ıŞlmdlye kallar .Japon 
i"gatj altına gln:n yer!nin geri~i
hi emniyet ıdtma atmak istemiş· 
tir. Son defa Mercan d~n1z1nde 
.\Jnprikan harp geml'erl ile nıU
l'adeleye tutu!JIUI ıa10n filoııunun 
l'ılzifesl bu işi bir gün en•e,1 b'.I 
hrahllmek leli. Son günlerde Ja
Jlonlann Havnvl adalannın cenup 
batııımdatd ada gruplarma taarruz 
edect'aderl hııkkmda gelen bir ha
ber .Japon genetkurmayının Ame
l'İka ile A.vustnralya ara.'lmdakf 
rnıınaka1'3 yollannı kellmek planını 

-o-- rısı Rus teb1 iği: zifeRi he.ile ve mildafaa ihtiyaçlan 
8 mayıs: Cephede mUhim hic için hüküm.et tararmda.n tesbit e- r---------------------------, 

lakip ettiğini göstermi~I. 
ö:rle anıa.,dryor ki Amerlkah1ar 

•l'tık ,Japonlara bu son fınat ve 
hrıklnmı vermemek i~ln kesin bir 
hart1<et yapmağ'a ihtiyaç görmtı,. 
ler Ve .Japon aonanması Üzerine 
taarruz etmJ5lerdir. Mer<'&n de
llİz harbi bu hareketin netices1dir. 
ilet) gtin devam eden eal'J)ışrnalar
daa 80llra Japon donanmaıımm ge
l'lye çekilip gitmiş olmMl Avo!ı
turalyayı lstl1l tesebbü!dinün mu
\'affak olmamasmitan ba.,ka bir 
!tey aeğilcllr. A\'llStoralya ile A
lnel'fb araspıdakl münakale yol
larmm böylece Japon tehdidin
den Jnirtulmoş olması her Ot> ka
dar afrr uylat ile elde edilmiş 
ol• .,le, mUtteflkl~r hf''lahına U
lak c1o!oda mtlhim bir zafer diye 
lra7clohmabilr. 

Har kofta 
Ruslar eski mevz.ilerine 

çekildiler 
Berlin, 9 (A.A,) - Alman or

duları ba~umandanlığın.ü t?bli· 
~ı: 
Doğu cephesinde dfü·nıanın 

tanklar n desteği ile ~-apLığı yeni 
mevzii taarruzlar akim ı~nlmıştır. 

(De7>anıt Sa. !,SU. 3 de) 

bir şey olmamıştır. dilcc"k matldeleri top"anm8Sl ve 
7 mavıs: 36 Alman tayyaresi <lağrtılması i.1e mfflgul olmaktu. 

tahrip eailmiştir. Biz 16 tayyare Ofisin sermayesi 10 m 1:-·on 1.:rndır. 
kaybettik. Subaşı tc~kl'fıh 

Moskoııa. 9 ( A.A.) - Rövter: K3ylC'r1:: mahallelerde kuru~ 
Gece yansı neıredilen Rus t('b. cllk 0 1an hububat teşki atma &it 

Hği ek;nd~ t:r'erke .. C('nhec:'nde bir koorclin'tSyon hPyeti karan da ic
Alman taarruzun n Rus topçusu ra ''ckill"ri heyeti tarafrorl:ı.n tas • 
ve havan ton'?"~ at~şiyle g:ri 

1 
dik ve l·<>'l•Jl olunm1ıstu~. 

oüskürtüldül;f bıldirı nıoktedır. fDevamı Sa ~ Su ~ de) 
Düsman muharebe sahasında 
yüzlerce ölü b rakmr~tır. 

f /Jelınmı a. 2 !:lir li rlaJ BugDn 
I smet Paşa Kız 

Enstitüsü 
ve 

Türk. Modası 
Yazan: Ismay11 H\}du Baltaeıoğlu 

2 nci Mhifemizde 

General Marıal'pı 
bayab 

4 üncü selıifeudzde 
--<>--

PoLı r ika - - -
ak'katleri Oğrenmek Gerek 
Beggeuı Ma~yarızo adlı· Macar 

gaıetesiDla bir yazııı m a~ sebetlle 
Yazan: SADRI ERTEM 

Birkaç yıl Öne(> Viyananm Türk 
iııtl i.o;mclan kurtuluıanun %50 se • 
nesi Katolik i~mlnde bliylik tö • 
renlerle kar,ıl:ınm11tı 2ö0 ~ene bir 
teY yapmryanların ancak 250 se
nel'k bir batıra ile öğUnmelerini 
tabii gönuelldir. 

Aynı nutukla Romsnyacla, Bal
kan şehirlerinde de bir fotoğrahn 
kopye.."inden ç6<anhru' fotoğraf 
gihl F.UtSQD karşılaştığımı pek iyi 
hatır'ıyoram. Balkan müzeleri, Bal 
kan na!lyonslizmi, mağlfıbiyet hmo 
lan '·mkl hep bu cUmleter'n kud. 
retl öuilnde ku\'\'etlenmektedlr. 
\T e 'laıı';<i bunlara milli hayattan. 
nı hatırlatacak baıika hat.ıralan 
yokmuş gibi l 

Harp sonrasında Tona bo)'llDda
kl mai;'iplarm kendilerini mtidafaa 
ıçın, ıı,allplerin elk>rlne g~lrdlkle.. 
rini korumak için ileri sürclükJe,ı 
rl tez hep bize br3ı yaptıklan mil. 
cnrletc ldl 

\Ciyaua.nm kurtulu!fu hikayesin 
ele o'duğu gibi Macarlstanda \'e 
Bal.>anlardıı da bundan Uç dört 
hır C\'\'ellne alt hatıralar bugün 
bile bir ta.kon insan toplutuklanna 
cessret şırınıtaıJı otaralc knllanıl -
makta,lır. Macar'standa bu men
fi ldet brp sonrumm bir paro
luı halini aımı,trr. Ttryanon ma
ahedf'"line girdlklı-rt zaman resmi, 

Gençleri zehirli içki- huSUll Maco.r şah!!iyetlerl nutukla-

lerden naııl 1 ~= hep f1l elimlelerl tekrar eder 

1 lln<'I\ ~<ı'hif ,..,ı,.,d,. .. _ Macarlar Avrupa medeniye-
DürıkU ~1 - Baple ~md&lı bk sörWıüt 

korumalıyız? ı 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' tini ~rk papu?arma karp ı50 yd 

müdafaa ~." 

Ru ııakıat görüşü harp 80lll'UI 

dllnya'lmda biç olmana Tuna neb
rlnfn (l('nubunds yaıpyanlar için 
~U\rh olmadı. Zuma zaman TilrlE 
mlJ'ptinln dostluğuna, GBUB ..ı.. 
klrhtma gtiv<'mnek tan'bl zarmet 

(Devam! 3 UDcOıle) {.Ymııı 4 üncilde) 
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1 met Paşa Kzz Enstitüsü 
ve -- s 

YAZAN: ISMAYIL HAKKI BALTACIOGLU 
Memleketimizde türkçiilü.1{ baş- '! rüldüğü gibi. Kendimize inanmaA 

lrca üç safhadan geçmiştir: fikri gerek. 
türkçülük, hissi türkçülük, iradi Ben tiyatro i.'.?lerinde yine o 
türkçülük. an'ane tezinden hareket edip bir 

Fikri Türlt~ili.ik Meşrutiyetten takım tecrübeler yaptun. Ge
önce b~Iar. Bu cereyanın mil· çende de Dil ve Tarih-Coğrafya 
messilleri arasında Cevdet Pnşa, FakUltesi talebesine bir modem 
Necip Asun Ba.loğlu göze çarpar, Orta Oyunu oynatmıştım, Bu ve 
Daha e..<Jki!eri de vn.rdır. 1kincı bundan önce Kütahya, Afyon, 
safllş. Gökalp ve onun ardısıra Ak§Chir, Konya ve İstanbul . 
Türk oca.klnriyle belirr. Bu türk. Sarıyer Hnlkevleri gençlerine yap 
~ülüğün romantik safhasıdır. trğ•m tecrübeler de hep b~an 
İradi türkçülüğün kurucusu Ata- ile bitti, Fakat giymede, modada 
tür1.«tür. Atatürkle birlikte türk- bu tecrübeyi yapamazdım. Ens
çü.lük yalnız bir fikir ve duygu titü yapmış ve ba.sarmıştır, 
konu._<ıı olmaktan çıkıp hayata, Gözümlizü dört açıp, Avrupa 
devlete, politikaya, ekoncrniye ve Amerika hayranlığı içinde 
maarife. dile, san'ata. giren bir kay.bolan benliğimizi bulalım 
cylev, bir aksiyon olur. Kendimize dönelim ve artık hep 

Bu oluşlarda. açıkça söylemek kendimiz kalalun. 
gerektir ki, pıastik ar en / 1I Baltacıoğltl 
geri knlruı kollardır! reden? • · 
Çünkü devlet'tc, ekonomi e, dil. 
de. türk<;illüğü kavrnrnak bir de. 
rece !kolay ol<iuğu halde, san'at
ta., pltıstik san'atlarda bu i.cı pek 
çdk güçleşir d~-ur. Milli estetik 
milli sosyolojin·n <!Il güç. en gerı 
kollarından 'biridir. Fakat zaman 
olaylar insanı zorlar, karan
lık şuurlar için tabiatiyle ve hat
ttl zorla aydınlanır olur. 

Ben ötedenberi "milliyet'' kav
mmm1 müsbet ve objektif veri. 
ter, olguiar ürerine dayanığa 
çalışıp durayonun. Bizim mii· 
liyet anlayrşmuz Ernest Rcoa.n'. 
m anlayışının ibir devamıdır. 
Renan'a göre milliyet manevi ibir 
birlik, 'bir ünite psyohologique, 
dir, Gökalp Renan'm bu nnlayı
şııu duru !bir hale getirdi. Gö
kalp "'milliyet dil birliği, f l D bir
liği, mvd< birliğidir" dedi. Ben bu 
tarifle hiç kanma.dun. Çünkü 
ortada Cenup, Şa.t1k türkleri, Ka. 
mim türkleri, Ga,,,"'8.vuz türlderi 
vardir. Bunlar da timt olduk
bm hulde o tarifin dışında kalı
~lar! Sonra orta.da lrlandn. 
ımuiyetç:iliği var ki Göknlp'm 

rifini yal~- Ne yapmalry-
? Mil iJyetin daha. ilmt bir ta.. 

Q!f"ıni bulmalrydzk. Ben btı tarif ı 
tia.lmak için nn'ancye, geleneğe 
<tradit an) rbaş vurdum ve yeni 
bir tarif ortaya attnn: ''milliyet, 
din, dil, ahlak, zevk, melodi, mo
tif, yemek, mit, masal, atas&Lü. 
re!eneklerinde ortaklı1dJr.:ff diy(>-
nnn. 

UT.atmıyalnn; bu fikrl giyjin 
'llôdasma tart:>ik edelim. 'Dürlc
lerin lbir giyim zevki, bir giyim 
vicda.ru vardır. Elbisenfo, mede. 
ni formu her ne olursa olsun, 
zevki, estetiği an'ane halinde tfi 
eski :r.amanlardan bize !kadar 
gelip durur. Milli giyim zevkini 
bulup ortaya koymak için bu 
en e,s1{i zevk a.n'anesini bulup 
çıkarmalıdır, Hatta b'.md"a.n bir· 
kaç ay önce Vakit'de "modada 
türke doğru•' di~ bir yazım da 
çrlaruşt:r. 

Şimdi sev~çle görüyoroz ki 
Ankaradaki 1smct Pş. Kız Ens
titüsü bu doğru yol üzerinde yil
rümektedir. PolitLtc olayların da 
ba. ~ıklı1rt.a garip bir rolü oL 
muştur, Avrupa harbinden son
ra yollar kapanmış, modeller 
gelmez olmu.cı. Hayat durmaz; bir 
şeyler yapmak, vaşatmak gerek
tir. Yapılabilecek iyi iş tekti: 

en z lıa b l 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

2 - Kuvvetlerimizin gemi kayıbı 

ve hnsartarı tamamlle öC"renlmeml§ -
tir. Fal;:at Tokyo tarafından ne~redl 
len veyn ncı;redılecek olan iddialara 
hiçbir kıymet verilmemektedir 

Diğer bölgelerde kayda değer hlc; 
bir §ey olınamıııtır. 

:1Kt .JA)'ON TAl'l'AP.E GEl\USI 
NASO, BATJRILDU 

Sldney, 9 (A.A.) - 1lerl müttefik 
üslerinden gelen haberlere göre, ikJ 
gündür. Pasltlkte cereyan eden <reniz 
muharebelerinde Japonların kayıpları 
çok ağırdır, Amerikan bomba tayya. 
releri düşman gemilerinden mürekkep 
bir topluluğa pike taarruz yapın!§, en 
~ağı iki bUytlk tayyare gemisi, bir 
kruvazör 7 torpido muhribi bo.tınnış. 
Iar ve birçok başka gcmllerl de ha.sa. 
ra uğratmışlardır. Bomba tayyarderl. 
n1n dalgalar halinde yapılan pike ta. 
anr,ıızlo.rındıın sonra bir tayyare gemi. 
Bi al&bora olmuş ve hemen batmıştır. 
Bomba Te torpillerin lBabct ettiğl dl. 
ğer bir tayyare gcmlai boylu boyunca 
a~ almı~ ve mUtea.ktbcn batml§tır. 

.Japonların bnh88ı 

rokyo, 9 (A.A.) - 1Coray de
nizinde.ki muharebe hu:summıda ln.o 
glliz ve Amerikan iddialan Jıtıık
krnda Japon s:ı.lihiyetli malıf.illeri 
gunlarr söylemeıktc<lir: 

Bıita.nys. anı1nı.lliğı tarafmdan 
veril'Cll b:ı§ta.n lba.;.qa, ııyd unna ha
berleır an<nk al:ıy mevzuu olabilir. 

Japon umumi ka.ra.rgiUımm 8 
mayısta Koray daıüzindeki muha
rebe luııklancla nPŞrettiği tebliğ 
h~ hiç lbS şüplteye ma.
hal yoktur. Dünya Britanya Ami
rallik dairesinin bu yanlış iddiala
rnııı alda.nmryaca.)rtn-, 

Japon mn.lta.ml.:ın Britanya ami
m llik dairesine kaTŞT ancak mer
hamet duyn'!ııiltr, 

Mlit.tcfiltlcrin iddiası 

Melbnm, 9 (A.A.) - Milttcfik
ler umumi ıkara:rgft.hı a.sağıdaki res 
mi deme« neşret.mlştir: 

Avustraly:uım şimal doğu sn.hl. 
ünde eereyruı eden muharebe ha.k
krnda dü.şmanm vermiş olduğu 

malilmıa.t ta.&.a.mile blr roman olup 
hAdise'le:re hiç uynuı.nınktndır. Bu 
haberler askeri bir rapor olarak 
değil propaganda. olarak tclıutl<i 
edi 'melidir. 

Dlişm.'lltm, bizim deniz kuvvetie
rimjıze yaptığını idrlia ettiği ba.şa
nlar uydurmadır. 

10,00 kişi i 
Japon kuvve i 
Merkezi Çincle yeni bir ileri 

harekete b"§ladı 
Çımkiu.g, 9 (A.A.) - Cuma 

akşam ki Çin tebliği: 
10.000 kişilik Japon kuvvetleri 

merkezi Çinde yeni bir ileri ha· 
tcketine başlamışlardır. Han
kov'un cenup batısında Yangtse 
nehrinin cenup kıyısında bulunan 
Meinynng'da şiddetli çarpışmalar 
olmaktadır. Çin seyyar · birlik_ 
leri ve hafif kuvvetleri Suiyuan 
ve Shansi eyaletl{!rinde taarruz 
lar yap.'ll'şlardır. Linfend cenu 
bunda. asker ve gıda maddeleri 
yüklü bir Japon treni dinamitle 
atılmıştır. 
.JaponJar Blmınnya. dmılryohmun 

on istasyonunda 
Tokyo, 9 (A.A.) - Bhamo'nun 

şlm:ılinde :ilerleyen Japon kuvvet
leri Bi:rmazı.y:ı de-miryolu hnttmm 
son istasyoııuna varmışlardır. Bha 
mo'nun 110 kilometre şimalinde 
bulunan bu mahal kolayca işgnıl e
dilmiştir. 

Birmanyada Japon 
motörlü kuvvetleri 
bozguna uğradı 

Çunklng, 9 (A.A.) - Çin tebliğ!, 

Blrmanya yolu boyunca, Yunnan ce. 
nubunu istılll.ya te§ebbUs eden Janon 
motörJü kolunun Çln hududu yakmm. 
da Çinliler taratmdnn tamamen boz • 
gunıı uğratrldığmr bildirmektedir . 

General Stilvllin karııılık taarruza 
hazırlandığı .söylenmektedir. · 

Al 
(Baştarafı 1 inci .<;ay/ada) 

Düşman yüksek kayıplar vermiş 
tir. 

Lapony:oa ve Mur.:i•r.r.sk cep 
besinde düşmanın daha hafif 
taarTu.zlan ve Murma.nsk cephe. 
sinde düşmanın daha hafif ta.ar. 
ruzlan püskürtülmüştür. 

Alman şehirleri üzerine lngiliz 
bomba tayyarelerinin akınlarına 
karşılık olma.'< i.i7.ere Alman bom 
ba. teşkillerinin 9 mayıs gecesi 
kısmen alçaktan olmak Ur.ere 
Norviclı şehrine taarruz t.tmiş.. 
!erdir. 

İngiliz hava kuvvetleri dün 
gece Rootock şehrine ve Y ~ ~
muende içmelerine infiliik v~ yan 
gm bombalan atnu§tJr. Sıvil bal 
kı ündltmek için yapılan bu yeni 
teşebbüste düşman avcılarımızın 
ve ka.rşıkoyma ateşimıZ:n tesiri.. 
le ağır kayiplara uğra..ıu.,,cıtır, ~ 
arruz eden ıbomba tayj~:?1erin . 
den 18 i d~:.ür. Hava 
karşıkoyma bataryalcı."'lIIUZID bu 
muvaffakıyetteki hİS3CSı bi~yilk• 

tür. 
Doğu cephesinde hava kuvvet.. 

!erimiz şi.ma.1 kesimindeki kara 
müdafaa muharebelerini §iddet • 
le desteklemi~r. 4 düşman tay. 
yarcsi düşürülmüştür, 

Bir keşif tayyaremiz Kerç ya
rım.adası sularında bir mayn ge. 
misini tahrip etmiştir. Bir av 
filosuna kumanda eden ve şiın. 
diye kadar şahsen 85 hava zafe
ri kaaznmış olan teğmen Köplen 
yaptığı b!r akından dönmemiş • 
tir. Alman hava kuvvetleri en iyi 
avcı pilotlarından birini kaybet.. 
miştir. 

ncrlin, 9 (A.A.) - Ahruın or
duları b:ı.şko:rnutanlığına gelen 
haberlere göre, Sovy"t hava kuv
vetleri diln 85 uç.ak kaybetmi~!er
<lir. Bunların 84 U Almnn av uçak
la.rı ta.rafın.dan d~ürlllmüştUr. 

Hnrltot ~inde cereyan ede.n 
harektlerden lba.1ısedan Döyçe Al
geınani Çaytun.g'un busust muha.
il:tri şöyle deane'ktedir: • 

Dilgmanm.kilerle mukaye.'5e edi
!.irae bizim ika.yıplnrmıı:ı: daha ha
fiftir. Bu lkayıpla.mı bı1dirı1memc· 
sinin yegane sebebi dtl§ma.na. kıy
metli malfunat vermemek arzusu. 
dar. 

Harkof muh.<ı.robesi, düşmanm 
çetin mukavemeti yüzilnden, bize 

------------- bir çok i'edaklt'~la.r:ı. mal ol.muş
tUT. Fakat Stalin içiııı bn muh.8l"e-

Blnoingbruıı, 9 (A.A.) - DUn ak
pm bumda &ÖZ söyllycn h&T& nazın 

S~kler §Öyle d~tir: 
Teşebbl.la Alm&nyadan blrletlk mil.. 

letlere geçiyor, ~ecekte 1ııgillz • A· 
merikan ha va bombııı.rdımo.nı hAmle ve 
kudrctının benUz ilk merhAJ.esl olan 
geal§ löçUdc ka?'§l koymak ııao.tı gel
ml§ bulunuyor. Bundan sonra i.st.ilA, 
Avrup:ı kıtaın 1.5ti1Ası g'elecektir BU. 
yük Brltanynnm zafer pU\nı Alman 

hava kuvvctıerlnl, bo.' kaldıramıyacak 
kadar ezmek ve bundan sonra Avru· 
pa karasını lstlltı etmektir. 

Alman bava kuvvetlerine mUthiı bir 
yaz mevsimi geçlrme;>i vaadcdcn SJ.nk 
lcr bugünkü durumla bUyük Brltanya 
muharebesinin tezat teşkH ett.lğln1 

hatırlamış ve p6yle dcm~tır: 
Bu ho.rpden sağ c;ıktıf:mıız takdir -

de havn kudreUmlzln m~aklmk eu • 
rette artacağını blllyorduk. Alman 
havo.cılığı şimdi kendi kudretlnln uaı. 
makta olduğunu blllyor. B.zlm sıra • 
mız geldi, Ona katıyen ro.hnt verml • 
yeceğiz. Onu §eltllslz knlmcaya kadar 
döğmeğıı mecburuz. Bu, ne zaman 
olabilecektir? Bunun içln ne kadar za. 
rnan l!z.ıındır? Bunu şlmdı söyllye • 
mem. 1'"'akat tab.akl<uk ettiği gün is. 
tll~ gWU gelml§ bulunacaktır. 1ngU • 
terenin lsW4Bmdan bahsetmiyorum. 
Bitlerin Umltalz eon darbesi olabil 
mek bakımından böyle bir tehdlılln 

her za.man mUmk.lliı olması ihtımalile 
datma mtlteyakkiz bulunmak mecbu-· 
rtyettmlzi kabul etmekle beraber, isti. 
lA derken, bunu İngiliz kuvveUerlnln 
Avrupa ltarasını isWA etmelli demek 
l.stlyorum. 

!ngill.z b&va kuvvetlen bavularda 
§iındiden kurduğu bu ikinci cephe Uze. 
rinde ç4lışacak çok ııeyi vardır. Hava 
kuvveUerlml.z, Ru.alan Hltlerle yalruz 

ba§ma c;arpı,,mağa bırakmıyacaktır. 

Gittikçe ağırlığı a.rtruı darbeler in 
dlrmeğe devam edecektir. • 

En Onemli olay t.etıebbOıla:n Alman· 
yadan Birleşik mllleUere geçmJ.t Ol • 
mamdı:r. Bu ııeıııe, llk defa olarak Hlt. 
ler, bi%zat Uııdl.ııiD eeçınedlğt ,artı.ar 
içinde muharebe etmJye mecbur ola. 
oıııı.kt.u. Aa-ır ~hJdar 'T9P-"8& be.f· 
ladığmuz .r:a.man geJdl. AJıwuı hava.. 
cılığt 1Ç1n görünUnrde mQthl§ bb' ;yaz 
memnu Tar, GQnd11z, gece, banda 
J"Ol'de .,., ne"9de bulunurla.nıa bulun • 
8UDlar batı Awupada.k1 Alman bava 

filo!an merha.met.stz taarruzlara. ma -
ruz kalacaldardtr, 

M:adaguka.r be,kJrmda fUDlan tllJy· 
lem.ı,tır: 

Irra.nm:1ara brp elde etttg1miz mu. 
vatfaldyeUerden memnun olmuyoruz. 
Fran.s'lzUır bl%lm dOGUarnmz ~ ta bit 
müttetıklerimizdlr. 

Bükreşte 

a a iş 
Bük.reş, 9 (A. A.) - Ofi: 
Son glinerdc Buda.peştede geç. 

tiği ss.nıla.n Rumen aleyhtan bir 
Jındiııeyi protesto etmek üzere, 
bilha..cısa Transilvanyn üniversite • 
lerine mensup talebeler dUn sa· 
bah sokaklarda, yabancı hakimi • 
yeti nltmda ya.,ıynn Rumenlerin 
birleşmesini fstiyen b.r gösteri 
yapmışlardır. Talebeler, yurt şa.r
kıla.nnı sClyliyerek ve, ''Transilvan 
yayı isteriz, Viyana hakem karan 
batsm,, sesleriyle lxı.f,"rırarak ıeh• 
rin başlıca caddelerinden geçm.iş
lerdJ:r, Hiçbir hAdise çıkmamrştır, 

Alman denizaltı ları 

Tün: giyim ananesine ba§ vur. 
mak ! Enstitü öğretmenleri eski 
T.ilrit kostümlerini inoelerr.iye baş 
lamışlar, .Artık Avrupa tesiri al. 
tmda kalamıyan öz Türk ınuhay 
yilesini çalıştırmışlar. Bu yıl or. 
taya hi9bir ya!>ancı etkisi taşı. 
mryan tam 50 tane· orijinal koo
ttim çıkamırşlardır. ~e bir 
defile yapıldığı zaman Anka.raı
nm zevk sahibi ola.nlan "bunlar
da hep tüt.klük var!" demişler . 

Koordinasıon kararları 
be blıılerce i.nsanm kaybı ile ne- 12 bin tonluk iki lngiliz 

(B°*tarafı 1 inci sayfada) ticele.nmiş ve 1bir hay:ıl sukutu gemisini esir etti 

diT. 
EnstitQ Oğretmenlerinden Ba

yan Seher Kuntayla geçende bir 
mülakat ya:pm~ ve kendisine şu 
~ sormuştum: 

- Bu eski koliyeler, düğme. 
Jer, :f onnlar yeniliğe karşı olmı • 
yor mu? 

Bayan Kıuııta.y bana şu dikka
te değer cevabı veriverdi: 

- Eski Türk reWd o kadar can 
lrdır !ki zamanı aşıyor' ve ölmek 
nedir bilmiyor! Şunlara bakm; 
bugün yaratılmış gibi! 

?.evkte ve kültürde benim gibi 
suurlu bir an'anesi olan Bayan 
Kmıtay'a yine sordwn: 

- Acab:ı. b · r gün gelip öz ya
rattığnnrz olan ibu giyim örnek
leri lstfun rnemle-ketler. Balkan . 
lar, Avrupa \C An~rika z~vklert 

• de bir tesir yapnbilecek 
mi? Si~ bu b'r im' ,.n mıdır? 

Hemen cevap ' rdi: 
F.vC't, tHihte olduğu ve gö-

Kurulaca;lc teşkllAta nazaran her olmtı,.c:tur. Kış lb1tmiş ve bolşcvik-
mubtarltk me~de bir ıru'txışı, !er bütün ilmitlerinin kayboldu· BerlJ;n, • (A.A..) - Alman radyosu 
çiftl ve mahs.llelerde de btrer ğunu görmlişleıdir. Zaten hiç bir ııun deniz Wsircisl, den!zalt.ııarm ta. 
ısubaşt yardnncJsr bultmacaktır. Bu zıınıan Hatkofu geri nlacakla.rma aUyeti hakkında yaptığı teknik izah.. 
hususta ticaret vcldi.letine lhmı ihtiıxxıal verilmemişti. lnrda.n ııonra, Alınan deniZalt.ılarmm 
gele:n sa.h'lMyet verilmiştir. Ruslar yine geçen sonbaluı.rda 1942 acıııka.nun ayın&, her blri 12.000 

Bu teşek.Uller~n bazlla:rı da cereyan eden bUytik muharebeler- ton!Jf1todan fazla tutarda olıuı ve ln.. 
yapılacak toprak istihsallerinin den eonmk:i mcv-Lilerde bulunuyor giltere hesabma önemll mlkt.ard& ma. 
mevcutıa:rnun doi:'Tll olıınılt teıs- lar. denl ağır yağ tqıya.n Pelagua Ye Van! 
bit ve tensibid':r. Bu husustaki rin Norveç gemilerine el koyduklarmı 
malfımnt harp €konanüsi ile istiH'- ı J söylemiştir. Denizaltılar hiç tedirgin 
saı ve isuıılil:i te\'Zln bakanından Ne eli ? I edilmeksizin, yalmladıkları gemnerıe 
ııe kndar miihim olncıığr fahmin o- ___ ___ mcıı______ beraber btr Alman llmanma ul&§mağa 
lun b'lir. muvaffak olmuşlardır. 

Sub:ı.51 ve yardmıCJln.n her köyUn o(Teczlo). arabcada cUz'lere ayır-
ameli ola:rak yetişlirihnill en ly:i mak, pa çe.lamak demektir. tecziye 
çiftcilerindcn seçilecektir. Su'bıışı "ekli daha !:Ok lcullnnılmışt;r, Bunun 
ve ynrdnnciiarı kaymakam ve vn- (ecza) aellyJe bir münasebe.U yokken 
lilcr tnm.fmdan tayin edileecıktlr. Ttlrkçcde cezntand1Tmak yerine kulla. 

,Kasaplık ha~'\'tlnlar 

Y enl neşredilecek lbir koordi· 
na.syon :kararma göre ibu sene ba
~md'l kesilmesi menedilen 8 - 10 
ynşma k:ırlar kasaplık h.ayva.niar
<i:::ki ~·n haddi beş ya..Slfla lndlrl.te
cektir. 

- Radyo guetıeııl -

nılır olınu!ltU. 

BugUn bu kelimenin ne cllz'lcre 
ayn'Jllak, pa!'Ç3lamak; ne de cezalan. 
drrmak- yerinde kullanılması için hiç 
bir eebcb yok. Dilim'21"1 ltarşılıklarr 

yetiiıir: 
(Cezalandırma) Jcmclı, (tecziye) 

dem.emed.. 

M ar eş al List 
Bükroş, 9 (A.A.) - Mareşal 

List, 10 mayıs Romen m1lli bay. 
ranunda. Almanyayı temsil et • 
mek üzere bugün Bil.kreşe gelmiş 
tir. Mare§al istasyonda. Baş-..ekll 
muavini profesör Mişel Arjtenec;.. 
ku ile hükfunet ve ordu erk!m 
tarafından ka.rşılanmıştl?', fstas 
yon Almnn, Italyan ve J.ıpon 
bıt)Taklarile donatılmı.5tı. 

ıo - :s - 1012 

Yeni Dahiliye Vekilimiz Fikri 
Tuzerin tercümei hali 

Dr. Ahmet Fikri Tür.er, 1934 
yılmda Şumnu kasaba.omda d:>ğ. 
muştur_ 1301 yılında Fatih as.. 
keri rüştiyesine ve 1312 de Çen· 
gel.köy askeri trbbiye idadisine 
geçmiş bulunan Dr. Fikri Tüzer, 
1321 ~e tıbbiyeyi yüzbaşı ola.. ak 
bıti: Mi~ ve aynı yıl staj içill Gül 
hane tasta.nesine devama başla. 
nıştır. 

323 de terfian kolağası olarak 
Bağdat merkez hastanesine git.. 
miş ve o bölgede muhtelif askeri 
harekata katılmıştır. 

327 yılında, açılan müsabaka· 
yı ka7.anarak J{uleh aakeri lıse 
sinde hikmet..tabiiye muallimliği... 
ne tayin olunmuş, halya ve Bal~ 
kan harplerinde ve umumi harp. 
te muhtelif cephelerde muvaffa. 
kıyeLc hizmet görmüştür. 

1stikl5.l harbi ba§lay•nca Ana.. 

Ankara, 9 (\'akıt nnıh:ıblrlnJen)

Gcçen seneye kad!lr maliyet fiyatın. 
dan aşng; blr tıyatıa satılmakta olan 
ilk, orta öğretim ve lise kitaplarlyle 
telmik öğretim kJtapıan önUmUzdekl 
ders senesinden itibaren takriben yüz 
de 10 ile ytizde 30 arasında bir zam 
yapılmak suretiyle satışa çıkanla • 

doluya gelmiştir. Dr. Fikri Til· 
zer, Sıhhat Vekaletinin istemesı 
üzerine Millt Mlidafaadan bu ve. 
ka.Jete ~ş ve sicil ve memu. 
rin §Ubesi müdürlilğü, Orta A,. 
nadolu, İstanbul ve Trakya sıh· 
biye müfettişJikleri, vckfilet içti
mai mua...-encc umum n.üdürhigü 
ve vek8.Iet müsteşarlığı \•azifele. 
rini büyük muvaffakıyetle ba§ar. 
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi· 
nin üçüncü devre seçiminde Er
zurum mebusluğuna seçilmesi U. 
zerine müsteşarlıktan ayrılan B. 
Fikri Türer, müteakip devrel~r. 
de de teşrif vaZÜC$İne devam E>t• 
miştir, Dr. Fikri Türer, 931 yı. 
lında C. H. P. Umumi İdare He. 
yeti fizahğına ee<;ilmiş ve 939 
yılında da Parti Genel Sekreter. 
Jiğine intihap edilmiştir. 

caktır. VckAlet derı kJtaplan:n.m vak. 
Unde yctişUrUmesı lçl.n §ımdlden ki 
taplarm tabma başlanmasını tlgilllett 
blldlrmle ve faaliyete goçılmişttr su· 
maksatla veka.ıete alt dlğ-er neşıiya. 
tın tabı ~i daha sonraya bırakwuak. 
tadır, 

800 Yunanh çocu ~ Temmuz a ında 
·ıe getiriliyor Erzurum vapuru 

Ankara, 9 (\.akıt muhablrlnden)
Yunanistandan yed.J sekız yüz kadar 
getirilecek takJr, kimsesiz çocuğu 

Erzurum vapuru temmuz ayı içinde 
İBta.nbula getirecektir. Bu çocukların 

ne suretle yedirilip yatınlacağt hak
kında hazırtanaıı talimatname Başve 
k!Ucte sunulmuştur. Çocukların hep 
de Balta ıimarundakJ Balıkçılık enet! 
ttl.!ıUnde yerle§tlrilocekUr, 

Türkiye maraton birinciliği 
bugün Ankarada yapılacak 

Ankara, 9 (A.A.) - 1 'li-~ yılı 
Türkiye maraton bınncillt: ya. 
rmki pazar gunü Ankarada 42 
kilometre 195 metre 5 am, ~ 
rinden 19 Mayıs stMyomu ile 
Etimesut arasında yapila.ca.k. 

trr, Koşuya girecek allct:cr An 
karaya gelmi§lerdır, ~anş saat 
13 de başlıyacaktır, Anhw-a böl. 
gcsi aynı gün Ankara atletizm 
bayramını tertip etmiştir. 

cepheler ~ ~aram 1 Orta tedrisat 
(Ba/I tarafı 1 ınet sattfad.a) 

Din takip ettiğinl görmek de bu DOL ı•mtı•hanl 
tadan mllmkllndllr. arı 
Şark cepheılll n Avrupa dunm:ııma 

gellnce: 1ngillz tayyareleri Alman 

aanayt merkezlerini bombardımana 
devam edeceklerdir. Fakat Almanla. 
rm bu merkezleri mUdataa lçln mU
hlm tedbirler almekta gecilaniyecek
lerdlr. Yabuz Alman ilkbahar hUcu
mu ıne vakıt ba§layacak?. İ§te her -
keefn .eorduğu sual. HiC §tlphe yok ki 
Şark cepheslndq çok kanlı harpler 
olacaktır. Bunu, bugün. Doktor Frik'· 
in beyanatından da nnlıyoruz. Birkaç 
gün önce muhtelif menbalardan ge. 
len haberler Almanların cepheye mn
hlm kuvveUer teksif ettiklerinl bllcllrl 
yordu. 

1k1 hafta kadar önce İspanyadan 
mt\naıı bir haber verildi. A vrupada 
mühim bir hAdJ.ffentn vukua geleeeğl, 
fakat bu yerin şark cephesi olmaya· 
cağı tasrih ediliyordu. Böyle bir ha.. 
ber vermeye neden !Uzum görülmüş 

ve neden bu cephe 1ma edilmemişti? 
Bunun eebebinl araotırmak ltızumsuz.. 
dur. Şu kadar eöylenebillr, ki Alman.. 
lar §tlrk cephesinde harekete geçer -
ken, daha lince de kaydettıgimiz gibi 
diğer bazı cephelerde de mUhlm ha • 
reketıer olablllr. Fra.n.sanm alacağı 
durum bugün lçiıı blll.nmiyor, lrlada • 
gaskar meselesi uyutulacak mı? Dar. 
lan, Fran.S?s donaıımaamı mihver le.. 
hinde tahrik etmJyecek m1? Bu T&rld 
oıwa tapanyanın da. kımıldanması 

akla gelebilir Te CebelQttank 08tüne 
blr tstll& ı.bbO.U yapılabilir, Gerçe 
CebelQttarıkm tahkimatı kuTVeWdlr, 
Fakat mllmkün olabilir. 
Şark cepheainde Rwılarm çok kuT· 

vetu oldukları tııklr edilemez.. Sov -
yetler, lal harbinde, Al.manlarm çe. 
Jdldik'lerl mevzilen qamamı,ılardır. 

Ha.rko!, bUyllk fedaklrlıklara rağmen 
aımamaımştır. 

Btıt11ıı bunlar, Rutarm bot durduk 
l&nnI ifa.de etmez. Blllki.ıJ, yeni lhtl • 
;yat:ıar haZxrl&nml§, ycnl .u&h1ar ve 
stoklar topla.Jmu§, btltOıı bunlar, Al. 
man taarruzwıa aynlımftır. Kara ve 
bava b1rllklerlntn en eert ıekilcıe ve 
motf!rltı kuvvelleıin CneUlerfyle yapı 
la.cak bir rıldmm harbinin hmıU kır
mak için alman Rwı tedblrler1 bWn· 
mlyor, 

Billnen §Udur, k1 harekAt çok §id
deW olacak ve belki Japonlar da mil 
d&hanc odecekUr, Zira, mihver için bir 
cephede muvaffak olma, mll§terek ga 
yeye Ulll§Illa lmklnmı biraz daha hız 
l&§trnnıf olacaktır. 

Orta tedrisat mUe•eseaelerlnde ım 
t1haıı huırlıklarma devam edilmekte. 
dir, lmtlh&n ;yapacak olan okullarda 
a.sgart 80 komlayoÔ kurulacaktır. Bu 
komisyonlarda vazife alacak mllme • 
yizleriıı adlan po.zartesl g1lııll t.b:lt 
edUmiş ve tam IJ.ete hazırlanmıt ola· 
ca.ktır. Hazırlanan IJ.et. taad1k edil _ 

mek llzero Ankaraya gönderllecekUr. 
Ecnebi ve ekalliyet olrullarmm orta 

lasımlan da ilkokullarda olduğu gibi, 
mOmeyjz seçlmi yine bu okullardaki 
öğretmenler arasmdan olacaktır. Ma... 
arif mUdUrlClğU mUmoyiZtert teBblt 
etmektedir. 

(BQ§tara[ı 1 inci aay/ada) 
Ele, Leninj.Ta.d cephesinin bazı 

kesimlerinde mevzii hareketler 
den, Kalinin bökesinde çete fa: 
aliyetindn bahsetmektedir 

Moskova, 9 (A.A.) -
0

Sovyet 
habC"rler aja.naı bildiriyor: 

Kırmı.da.ki Alman krtalan 7 ma
yısta zehir U gaz dolu bir 9(ık 
mayn lrullamnşla.rdır. Yııprln.n bir 
tecrübede bu gaz;ın tcncffüa cih&
ZIIU tahrip e tt.iği ve insanı sa.kat 
b!raktığt s:ı.bit olmuştur, 

Refik Ahmet 
Sevengil'in 
Romanları 
Mevcutları Tükenmek 

Uz.eredir 

Çıplaklar (100 Kurut), 
Açlık ( 50 Kurut) 
Köyün Yolu (30 Kunıt) 
Perdenin Arkaaı (35 Kuru~) 

Vakıt, Halit ve Sühulet 
Kitabevlerinde 

Fuzuli'den seçmeler: 
11m klsblyle paye.ı rlf'at 
Arro.yt muht\l lmlii ancak: 
Aşk lmlş her ne vlir Alooıde: 
11ın bir kıyl.U lrol imlıJ uncak! 
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Ha {İketlari 
enmek gerek 

na ay111 saflar
da' alar uğrun

bUli Galiçyada 
erinin kemikleri 
bu baharda. Ka.r. 

VA&l!E • 

Gıda maddeleri 
Önümüzdeki pazartesi günü 

dağıtllmıya başlanıyor 
Halka dağıtıJmıınna karar ftrilm ı tu '6rWerek dalla fUla genlfletllmlf 

lqe maddelertnııı nrllmutne &aDmOs 78Diden blrçok aıemtlerdei MkJraUar 
deki pazartut •hılhmdan ıtHıum baf Jaiden bl!çok .amtıerdeld lıalrkallar 
l&nacaktır. r>.tıtmad& adam bqma soo sram 

Tevziat lflle meyı4 olmak bire tur yafı da Terllecekttr. 
ayrılan bakkaJJınn m1ktan u oldll. 

Dün vilayette bir toplantı yapıldı 

Deniz vasıtalarına konacak 
mükellefiyet görüşüldü 

Vali ve beı.dlye ret.sl dOktor LQtfl 
Kırdarm ba§kanlığı altmda dUn "ri· 
llyette bir toplantı yapılmJ§tır. Top
lantıda denl.zyollan umum müdürtl de 
hazır buıunmuı. motörlü deDiz veaal
Une mahrukat nakli lçln konulacak 
nakil mükellefiyeti etrafmd& gtlı1lf • 

mtlflerdir. Y&kmda mtlke~t lfl 
-..ıı wrette la&DedDml§ olacaktır. 

Şehrin odUll ihtiyacı için Belgrad 
ormanlarmdan l8tlfade edilmem 1Ç1D 
TalbıiD emri Ue tetkikler yapdmakta • 
dır. Ormandan ne wretıe latifade edl· 
ıecett yakmda tesblt edilecektir. 

Ayakkabı fiyatları Hüku
metçe tetkik edilecek 

Aya.kkaibr fiatı:mnm soın zaman
larda pek gayritabii ~eldlde yUk. 
eelmiş olması lktma t V ekA 1 etini 
bu çok mtıhim mesele üzerinde 
'lırmağa sevketmiştir. Ticaret Ve 
• letı tarafmdan evvelce yapılan 

tetkikler, :f\atI en çok artan mad
denin ayakka.br olduğunu g!Sster • 
miştir, 

lktıs&t VekAleti ll&D&'Yi tetlıik 
heyeti ayakkabl flatlanm fa nmı
talardan ele aıım.tır: 

1 - Deri ithallt ftao.n ft 
yardımcı maddeler. 

2 - Deri ve kösele falnilmlan
nm ticaret şekli ve fJıat hareket • 
leri. 

3 - Toptancı dert t.Qı:ierin!rı 
klr hadleri Ye :rolleri. 

4 - Hazır ve ısma.rfama ayak
b.bı imalcilcrlne çivi, mukavva, 
utar ımntar, tpHk •t.aıılann ro-
10. 

& - Ha.zlftS ve :ıımıariamectJa • 
rm oah'§tırdz1dan elemm ve Jral
falarm ilcretleri, ~ ...Uen 
parala.r. 

e - a... " ........_..Jenıı 
klrlan. 

T - llocl& .......tled. 
cm yabnda ba P mtDı1ııa me. 

seleye tltlen ~•le edilı:nif ola-
aktır. 

Şehrin nakit vasıtaları arasında 
birlik temin ediliyor 

Şehir dabfllnde l§llye:n nakil TUlt&· bulrlarıaD tartteı. de haslraDdlıD ttı.. 
larmm tarifelerini tanzim etmek ft 'b&ren tatbik edllm9fe Mılen•caldır, 
blrlblrlerUe irtibat temin etmek bin Bu tarifeleı'de ftpur!arm JraJq -. 
belediye fen 1flerl mtıpTtrJerlndell mtı •lleırt. arumda ima fuda bubmacalt
rekkep bir konmycm tetktklen ı.,Ja- tır. NakD YUlt&a detlftlrmek mecba.. 
mqtır, Komt.yan çahprıuım m&Jlml rf1etlnde olan fttand.qlar um mQ4. 
ylrmlalne kadar Ucma1 4deeütlr. Ytal det beJdemJyeoeklerdi, 

iaşe maddelerine el koyma şekli 
laşe müstep.rlıfı, umumiyet 

it bariyle her nevi maddelere el 
koyma vaziyetini değiştirecek bir 
takım usulleri tetkik etmektedir. 
Bu usulün başmda miJU banka. 
alnınızın tacirlerle işbirliğ yap· 
rnası esası araştmlmaktadır. 

'mccar, eakiden clduğu gibi toy. 
IQDQıı elinde bulunan malı deler 
fiyatını ?ererek satm alacak, fa· 
kat bunlan bir bqka §ahsa dev_ 
retmek yerine, tayin edilecek 
bankalara satacaktır. 

L~i@i~!SID 
Gezme ve eğ- Mizan günllne oğru 
lence yerleri Gu~teıer, Büyük Mineı Mecıj. 1ann.m boyunlannda pırlantalar 

sine \"erilecek bir kanun layiha.. parlıyormus, 
Yu mevsiminin yakmlaımuı ttze. smdan balısed yorJar. Bu !ta.nana R11nlar ıJoğru mudur~ değil nd· 

rtne belediye 11ehrln muhtel!! semue. göre, de\olt, dilediği vakit, her dJr! BilmJyorum, Öğre~meğe de 
rlndeld gemne yerlerlnl balkın 1stlfa· • memurdan hare:ıdığl pararun he- gilcüm yetmzz. Fııkat devlet, OD• 

de edebileceği bir oekle koymağa ka. sabmı son\Cak ve hesabını \eremi- Jardan hesap sornl'S{'I işiıt .._gt 
rar vermlıUr . yenlerin de servetleri millet haz!. de~· tr, ' 

Bu karara gtlnı, Çubukludaki Hldl oesiae alınac:ı.kta, M:ınıunm kazancı gtzll deltkftr. 
'f'lll konıau da bu yıl halka açılacaktır. Böyle bir kanunu bazul&nıp, Bn .k:ız:ı.!u m t ~min et .if;i hayat de. 

Bava seferler ... 
Devlet hava yollan İstanbul 

Ankara, lzmir ve Adana arasın~ 
~hava eeferlerinin yeni bir 
tekilde tanzimi için tetkikler 
yapmaktadır. Bilhassa Ankara. 
dan İstanbula tayyarelerin daha 
geç hareket etmesi ve bu suretle 
lstanbuldan sabah tayyaresiyle 
Ankaraya gidip akşrun dönmek 
istiyenlere Anka.rada.'ti işlerini 
takip için daha. genişce bir za.. 
man bırakılmış olması dtışünW. 
mektedir. 

Diğer taraftan. Ankara • Elfı· 
zığ tayyare poetalarmda mevsL 
min ilerlemiş olması dolaymiyle 
yeni tarifenin tatbikine başlan. 
~ır. Bu tarife ile salı perşembe 
cmna g(lnleri tayyareler Elh:lk. 
Ankaradan tayyareler 14,25 de 
kalkacak Elhı~ 17,40 da vara· 
caktlr. Pazartesi,~ ft 
elma gOnleri tayyareler Eleak • 
tan sabah 7,30 da hareket ede. 
ceık ve Ankaraya saat 10,45 de 
w.racaktır. Bu şekilde gerek 
Anknradan Elizığa gerekse Eta: 
ğıktan Ankaraya gidecekler is· 
lerinl görerek erOOsi günü tayya,.. 
re ile dönmek imUnmı bulabile· 
ceklerdir. , 

Hava seferlerine rağbet bu 
aene geçen eenelere nazaran çok 
fazladır. Bunun için icabettik~ 
lstanbul - Ankara eeferlerin.in 
ikf§er tayyare ile yapılması mu: 
~. 

r.,. saca• otonaobil altawl11 
.... oenll 

Ml"1 adında bir fOl&1bı ida. 
resindeki 2333 mmıarab otomobil 
dOn a.kşam Bomonti istasyonun· 
dan ~erken, Ahmet km Fah
l'fYt &dmat. 10 ~ bir 90CU" 
la çarpmllbr, Birb.9 metre &te.. 
ye fırlayan çıoeukcağız kald!nl· 
dıfr hastahanede de çok: yqa.. 
mamış, ölmOştfir. 
Şoför Mi§el yablamn1'br. 

Pazar Pazartesi 
1 O Mayıs 1 1 Mayı 

B.lllll':M 
llmr. I 

Vaid- t'...sl Daal 

ODlllllD ... ...., .. ., ... 
Otte 
!ldDdl 
Yat.ı 

~ 

Aklam 

n.ıt ~ 

11.05 8.D 
11.05 l,'8 
S.'8 , .... 

10.15 il.Ol 

B. Mır:. 
llnıır: • 

\'Ullt1 l!;ı..&Dl 

" ... t.11 

lJ,ıt ..... 
11.06 1.61 
ILM u• 
l.'8 1.sa 

19,11 lJ.00 

karpunda bb, Ud zıt duygu için- rc<'csi <l;:, ortadadır, Eunla.nn --.. 
d"Jfs. ÇilDkU: Juınm, eğer eeml- ıunda oy unsuzluk görUIHrse ile-
Jetin ihti)"&Çlarmdaa doğuyorsa, men yalm.lanna yapşbr. ' 
böyle bir tedbir aeıdır. Memleket,. l\lt'mur yoldan ı;ılıanJa, oa lfra.. 
te tabii .kanun1arm lmı'ltlayanwlı- bk bir ril. H:t uğ'nında cJm·leU bill
ğr bir takım bozuklaldar bulundu- lerce lira~ık uı.mrla.ra uğr&UI; Jlll. 
ğuna gösterir. tıste, yeni kanunu 1. tlıı hu nokt 1aki b&l8Mlyetl 
acı bu1utımıuzan sebebi budar, ıı '=< yerindedir. Jlepimkden Jae. 

AhlAkJar. dar zamanda, fena, p o unlar. il imiz bana _.,. 
ağır prllıLnn çıt gibi ttmlyctleri Fnlmt .k. mm, ei:"f'r ;yl\lna mm.r 
ezdiği glinlerde imtihan olurlar SC\c verJl'JZ, 

1930 d.a.nheri. bozulan dünya ~U- smıfı f~!n ya rlll'Sa, cbik lmllr. 
zeni, yıkılan banca tiUtelcr do' lct Ba lmnuncl:ı.n biç mw.e.. 
ler, dtn'Tllen talıtlu elbeti. yer- ~ t~1nluumalıdır. unm .,.._ 
yüzünde geni~ ölçüde san;mtılar ~ gıo.ı, tuec!lrlll kazancı da hem
yapacaktı. Bir yer tökUııce başka dır. Onun da 'eslkalan, ~ 
bir yerde cıkmtrlar girillü;. l'er. kon~1!°ent.ola.n ve daha bilmem 
ytlstlnde ele •W§lum lathk1an nelerı var, Onlar da Jftzmn ~ 
bqgösteriaee, vlcclaa cemi!eri, fil'- dök~ yoklıuımah ve fcnal*'-
tına,.. tat.alda. sHIIınee yerlere (Sl'lldmahdııtlıır. 

OIH- _,, ___ ..__ C1'!1111yette abl{d( ülseri ri,...... 
--, ,,_ rakınkell, rint lıatll"latıuı Icaaunlıar ~ ... 

mearlann kcnarmda, dünya ma.- dır, Fa.kat bu Jı; yarala.mu, kliklao 
lnua :ae deler* 1eyler oldujano den 1ıazıyıp atacak kuvvet ele it
•laJMU 78lde, .... t.,..ıar. te .. ........ operatirldlr , .. 

P+Mılnu llrdlk. .. ._.r, Mtlln memlelııette ··-... 
Baalu-, felikeleri lstf ,.,. kaJ. la ~larftı ~klerbtl wılqı · , 

Juıtılar. Kimi Jhtlkira saptı; kimi le titrettl, 
elinde t.attuğa devlet kuvvet!nl Aramızıla aynı karuonm. 411111ııa 
ferutlıklanna siper yaptı. Şurada derin düşündilrdllğtl klniıeleıfııl 
burada hmnzlık Abideleri apertı- bnhmm~ım dllerf:ı. M1zu ... 
manlar karolma41 diyorlar. nine VU"1!11lıın de~ ~ 

Ayda Ud yüz lira kazananlann lerJe ('!bbilcolcre ne matla 1 
bin Uralrk muraflan ,11~. Kan~ H AKK.J SU HA GEZGllf 

l~~] 
Postahane yazılarm
da değişiklik IOz mu 
Ç oGU defa poM:ahmeOente, 1 

mektup tdeortjmt .-da 
birisi "8DJIDB a:ıkular -.e .......... 
deliklerin üzedıde ,uı1an JUi
lan işa.rct ederek: 

- Bura.ya mı e.taca.pn ba')'Jlll, 
der ... Memlekete mektup gönde
receğim de ... 

Deıllldeıtn U:zeıtndeki Y8Z1 ar 
t~. De.ha doğıua eekiden 
b ldiğimis tihttçıe ... Birinde "da
hill,, yaar, ÔteJdnde ''hal".d" ... 
Ye birinde "gaıete,, ... "t'e baan 
bu dellklMiea biri, "'tehlr'' e 
ait mektuplara aYl*mlbr. 

Yalnıs "d&hllr 'Ye "Jıa.ricl,, ,._ 
zanlardan cdaıhill• o1mımı göate
rerek: "B\ll'&Y& • ........,...,, ! ,. de
rim. Ve lllmll'i!l8ID Ol'&)'& atmak 
lAzımdır. ~ü lltendl mektupla
rmıdan han.giıüıi Ol'&)'a atın14. 

Mm, yat'.me vannııııtzr. 
Faıkııt ~n ı?nnıa. göre ıtı.er va-

tan&ış, o yazı ardan benim çrka.r
dığı;ın ma.n.:ı.yı çıb.:mmıyor; ''da. 

hill,. g&dtı mü, OIDAl ''fO}ıir .. 
hllindcld nıe'ktuplara "mab-.. 
amıoderelt duraıldıyor... K
"'Har'..cl., Yi ·~ dşma", ]laI1J 

mam.le'k:et i~dc ba.'}ka. bir yen 
gi:decek mektuphr mo.nasuıa • 
yor._ Ga.zete, ma.lCDn ... Fabıt ..,. 
zetc.nhı de "dJŞ:ı.r.rya ~. 
•"Jıı;:eriye gjdecek,, <>lazı\lıan ,,... 
H.epsini atmıa.k Çıı bir Wl 79 
olduğu.na göre, demelk Jd i~ 
aynlıyorhr ... O halde ya.ıılJlll*LI 
dahile gidecıelk me&ıktubu ''!Jui. 
ci,. Jcutusunıa o.t.sa.k da tir mah. 
:ıur yoktur, Posta idarcaı mem ... 
la.rı, kendilerindıeın britlencn A. 
katie bunlıa:rı t\Y?l"JP yerli ~ 
gönderirler. 

Fakat madem ki gideoeltı.t 
yer.'ere göre, her mektup ._...,. 
n kutu ayn Dlll!J, bunlanL -. 
arnr tam bir açıld*Ja ..._ ..,. 
l:ıtmaJı: <Wıa yqinıde ol~ 
"Daıı:l' ve "hoı-'.A;., keJtm • ıW 
bir çok yerlenlm a.taıll e1Jtr -. 
man oluyOI'. Hele ~ 
gibi, hall:ıımmn mut.ıab. ~ 
ğı yerlerde, hı a~lığa l:ıOyUk .. 
t.iyacmuz vardır. "Dahil" ,_... 
her ne beledi!~ t1ıtaQ1ııi.ı 
ni, daha anlıafrlrr bir •ade •e 
yaıımak doğru olmaz 11n1? VneJlıı 
''Momle'ket iç!lı.e gXleceık ...._ 
tup'l&r bun.ya!", ••mıE'mhbt dl
tma gideca mcıktup1ar ba:nlfa!,. 
diy(' bir lf'ade llı:uJJanmal[, bem 
Mlbı, hem poet& ~ le
hinedir. GueteJer ~ dalü, 
m~ ~mıs ve içine elde
celı: mektuplara moMu8 delilıie
rin altma WJO ek :tnrcr delilt aç-
1ırm&k., her hangi lir teredciidfi 
giderecek bir tedbir olur. 
D.okunduğum mıE'9cltw.n be&r 

tilerini b'r ~'le k~er gömııUş. 
til'r san.mm. M ktuı1rJnu ad~
' :n pul s.yan 'u roıll.aş, o deür-
1' r üne ~I · mma.n, yv.rla-
tına kere duraklı. 
yor. Türkrel ~ ~ halkm 
anlayacagı m V"UZUhla düzcltme
ğe en golt muhtaç ol<iuğumuz m
halarda.n biri burası oiduğımu 
zanned"yoı-:>m. Jı,..~u ma:k.amlann 
da -kUç k bir tetk kt'.en son 
ra- bu duz tmc lUzumuna k 
naat get.irecokl<Ti.ne eminiz 

HiKMET MUNIR 

~ıı enelkı Vakıl 1 
10 lılayıl t18 

Bolıeviklerin Kırımdaki 
m~zalimi 

Badapette: Almanlar~ illa! 
etmaden enel BoltevDder Bte&lbltOI 
~ 111MQlt Umanlarmda -11111 



4 VAKiT 

IGÜNÜN ADAMLARıl lngiliz müsta-ı Qııııçleri zanr1ı ifkillrdeıı ııasıı kor 

kil mebusu iKi OKUYUCUMUZ DiY 
General Marşal 

Nevyorlaın •n lıalabalılı caJJe•İ olan Be,inci Auenü'. 
Je otomobili 100 lrilometr• siiratle süren Amerilıa 

Japonqa ile 
münferit 
sulh mii 
istedi? 

I - Ç~ horeW..v.len 
6w. Bü onlara modellik eJiyonu. 

Z - Y efilay proııramlc n111 pnİfletmeli. 
oe "'11...e ~ul1r. 

genellıurmay baıkanı bu meıJkiine 34 rakibi arcmnılan ~ ı (~) - .Ja.-,a De 

-o-.. -.ılı ldd1-'- .... 
........ eak .... "1lk bir .. 
91 ....... .-.. ~ ba 
ankettea dolayı llhl slJrıtlemelda 
Ye ~ flrirlerllll ~-

Ba«lift Blt al&eywwwu eeftP-
alınarak getirildi mlBferld bir _,. ~P'•a#nl taftlre ._ _________ .... ____________ ... !etmekle Qllrcil tuafmUa w.a edl lanwr ..,......_ 

Olmyumlanamdan .... A• 

pl'ıa &lıf'lnl 111cı mu11teme1 ettWt. ZI
,. Amerika ordu.lllllda lıa .-vlde se
gecek Harp1•c1aa kldelllll M smeraı 

vardı. Faka& Kanelt .......... .......
terclb etti. Ve 1ıu mevlde llaqal'ı se
tlrdl. 

ordılda bir tullye JaPllUltlr. llaıy 

aı1IMlnde '-hı""'Mlna l'llimm Mar. 
fftl AmerlkaJI onla-da bll70k ve ki 
ilk rtltl>ell binlerce •llal ı oırdlMlaD 

Olkanllo Onlmıua Wba)' lllUJMOU lru 
ıdamak esere Harp okubnnm • • 
Yl8DI ve mıntıarmm ID8ftllClllıılü JIUI. 
.el&U. BusDn Amertkada .....ım Ml'p 
okullarmra ller lılrhlnde lıll'llNI llllllf
IU' MOO mevcatladllr • 

len ve kıaml -al,.... PutlllJda mu.. 
takll mebus çıkan Acovorth. bqvekL 
Un rakip nal!Ulede ~it mek_ 

tubun bir yalan oldufwıu aö7ı.mtf 
ve buDu, 1N2 yd.ında llGl bQkametınl 
devlrmefe .sebep olan Zlnolev'ln mek.. 

dlılııl'm....._: 
Muhterem p.aeteailr, mMll ku't'

vet, m.tm Bl, dy ve aenetbı 
ıaembull. senaayesini telkil eden 
llhbıtti ele •1nt#a bir ntazıda
şm husuaile bir gazetenin yapahi
lecefi en büyük vazifeyi yapmış tubuna benzetm)fUr. 

fleblr ıc e dünyanm 1!11 lmb 11-
.._ otomolıl ban lald r • maHylo kar 

.. kal'Jl)'a gelen lnl&ll 1 falyeyt " 
ma lmrtann o moblllerlal düfilallr. 
r.ka& yandlr. D amn fiil lurJı si 
.... otomoblU Amerikan pael kar. 
-y bafkaaı gemera ıııraıw-&m otoma 
lıllldlr. Bu otomobil dlblyanm m lca.. 
J11119bk f8brl obın Neyyorkun ea lııa.. 

...... eeddMI olaa beelnd AYilnll'• 
• ...ıte 100 kilometre yol alır. Zira 
llupl 41ıaklkelvuı lu)'DleUnl bUell 
......... Ster, Amerlkaa Nklllı llar
M,reıılıMle ... lluel bir .....,. telefea. 
..... s.....ı Ma,..a!" IEel .......... 
....... Glura ..... lılr ...... 
macbfmı derhal takd r eder· Zira P
...a lıll'llQle konuflllllk IMedl mi, 
m ..._ ıater eDmburreltıl, istet. lllr 
.....,. ol8un, ftlat ka711eıtn.....ar J-

Marta• Amerikan pneUnırm..,mda 
bulunduğu mUdet r.adında ~ilk it
ler yapmlfhr. Mart1I berweytka evvel 
orduyu maldlleleftlrmete C&lllllllŞ ve 

~Iel2l~) 

Accvorth, daima en ~ enerji Ue 
Japonyaya kartı harp tıdl.!..., ta.
styeainde bulunduğunu nave ve Çörçl.. 
lln, Birm&ıcy& JOIUDU kapamak .IW'e. 

Uyle Japoalan 11Uaturmak t.febbOırtL 

oluyor. 
Oerek bir millet •e serek onu 

teskil eden fert, )ıayatm lmilne 
-eMiii problem! rdCll en &ace mtı
h<\lt meselesini hal'Jetm ş q bunu 
elde etme« "<;in na.sıı b r tarzı ha
yat takibi lbmı geJ4ifini kal'ar
lattrmlJI buhmması lblmdlr. 

nU protesto etmlııtır. 
Diler taraftan htıkaırıet namzem 

Llnstead da bafve'kllln meaeteyı p.h8t 

Ro nen şampiyonu 
G. Sarayı 1-0 gendi 

bir ,ekle koymumm, adeta Putney -----------
intihap dalrealnden itimat reyt IBteme. 
te muadil olduğunu aftyteml.ett? • 

Avrupada 
ikinci cephe 

Hakemin idaresizliği ve bilgisizliği Çekoslovak hariciye 

Velı'la lllltlla 
942 gazı 

Son derece kıriz 
devresi olacak 

• - adaall )'*Yerine ..-...z, clol
rudan dotrura .-roma ...... ..._ 

yozonden dun Sarı -Kırmızılılar sahayı nazırı dı1or ki: 

mağJOp. terkettiler Bundan bahsetmek 

N~k, 1 (.&.A.) - Cuma akfa· 
mı IDillete hitaben rad,Joda llÖYledlli 
bir natukta reülcumhur muaYIDJ. 
V&Uu. ı.ıtaıama ve propacand& cep 
bMbade &aamllzdekl Q1arda mihver 
taarruzunua en yWuek d•noqe 
varacaıw bildlrırıifUr • 

dlll oer. 
llH-18 barbillla ~ meldı•la. 

.... )'8&lftii1 ~ .eri ı...... """81'1 
ve en fcd n rlılld .oğuk kaıılılıjı

nı Dllllı tme -.lıpktır. 1918 de 
Amerikan ordusu M z, Arcon'dmld 
muvaffak taarruzunu Marplıa bu iki 

memyet.ln "°l'fludar. Ve -..ı da 
b.up aadalyuau ba mat='dnlec 11011 

ra kMaruwıtır. 

Dihı Seref .tadında 5000 e ya. beceriksizliğ üzUndtn avut ol· zamanı gelmemi~tir 
kın bir seyirci önünde y&pılan du. V 
Galatuaray • Rapjd maçı Ro- Romenlerin ıneşh r oyuncula • 
menlerin 1--0 galebesile sona n Sipoş vasıtasıyle , k ~ 
erdi. tedik rı hü umlar Galatasara .. 
K&çaı tafsll&tma girigmeden yın en iy o un rı Eşfak ve 

eneı bir noktayı işaret etmeden sar m taraf ndan durdunıluyo~ 
gegemiyeoeğiz. du. 20 inci dakik a Eşfak ile 

Nevyork, 9 ( A.A.) - Hür 
dünya beynelmilel cemlyetinin 
ikinci kongresinde söz alan Çe
koslovak hariciye DaZin Masa.. 
rik, şu anda Avrupa.da. bir 
ikinci cephenin kunUmasmdan 
ha.Netmenin pek erken oldu· 
ğunu aöylemi§tir. 

vaııu f07Je •mtıt1r: 
MUtteflk mOleUeriD btıttın ulDer _ 

ıert tam cuanıUeriDl topJamalıdU' -
tar 190 J'U ve llCltllbabarmm lılSlm 
lçtn 110D cıerece ~ de'Vl'UI otacatı
na kanllm, Bitler, Nakavt edllec!e
ltnl aıılayıp elinde b.1an btlttlD kuT. 
vetlerl 80Jl ve tlmlı.tz blr darbe için 
topıa,,an boUDr gibidir. 8orı w umu
m! taarruzu hasırlar'ken bu adamın 
kalbinde korku ve balkmm 1Cln4e 

.hlerlkaa pael IEuımaJ" nlll tr 
gb Amerikayı idare ec1ep1 aiti .._. 

kafuuldaa blrWdlr. F.ıııa. - .. 
.-.ldepea...a ....... ,, -~ 
ktl Aı rlkan erkAndııu'p retalerlaJın 

'\i eepuvaa barp üaclemlalnclal ..._... 
ollllltlan bir amıııedlr. Balhld llu -
... bu akademiye ıctrmete ......,.u.ac 
.......... tır. 

Xa.....,m balıaaı ır.ena1a lılr tecmr. 
dll', amcaanun otla Con 11ıa,..ı -ıa.. 
lceme r. Dabul ottuna ır.61 

rllıl t&acar, ammamm otta lllkbn 
gtirmek lsU)Ol"du. Onan için Veepo -
nn mek~bln prememeslnden Adeta 
memnun oldular. l"aka& g-eaç Marwal 
uller olmayı lcataama ko)'IDDlta bir 
iten .. VellpUVall akademlat olmaua 
... ka bir mek~p olıAm,, dedi. Vlr -
Jlaya aakert akademltılae ctrdL Ve 
1181 de H Yatmda llı:en mektebi bL 
tll'dl. 

\1r.Jla.ra ukeri meldelılnl lılUrea 
..... ,. Amerika ordmaDla parlak 
..... laUkbal buırlanmıt del1Jcllr. 0-9 
mlıayı Flllpla ll4aJarma söndenlller. 

o....ıa Hd -- kaldı. Sonra blnlcDDıı 
mekteMne 8frelmeıı olarak ta;;ıa e. 
.... llarpl öfretmealllde Amlılerl. 
üt llMan dikkatini celheüL ıaıa e 
lılıdıar blroek f*erl mekt.eplerl clola
.... 9alda Ye matevad bir qretmm 
111111 ilÜlb. Sonra tekrar FWplalere 
.... !tlldl. 

lluwel .-..ur ............... "" 
dl. .... - tetmea ....... llelde 
....,.._.. -.ldemel .... tuna lılık-
...... mN ... plAalıarı llllmrledL ... 
,...._. FDlplndeki Amel'lkaa 1mnet 
._. lmnw'Mlıtama ....a. JmmeDlen 
.. fWrfr1eft beiwJI ft " 1l'fC o M 

.. tefmenl bir llTa Jmınendeaha

.... et&& " pllaJan g911111auma,. 
PhılerdL o TMı& Amerlba seaeı 
lranM7 relıl1 olaa zat lla lnllayı ıed.. 
....... Ve O. tetmeain p1bJarmıa "bu 
plllllur yaplljll ...,. eter gtlab lıL 
ıtıııde yilkeek blr mevkide lııabuaar ye 
1ıu pllalan tıeddk edene ntanemdan 
.lmeracalrtır." 191'7 de seueraı Per. 
tlac llartai'ı lılrlael tüm karmayı ya 
IUD& IDU et mb&ya olarak clnderdl. 
Bütln tuhretlnl 1'1artai Mös taarnmı 
m'Ulllda kazandı. 

llerp bltıfJm.n sonra 8 net kolordu 
konnay llll.,kanı oldu. 1919 da gen 1 
PNıinır'I rgAhma kurma lıatka 
nı oldu. \e 19%4 e kadar ba mevkide 
kaldı. 

Balla takip t'd"9 ltt Drfrnda 

nırtt tutboHln8n bugünkd VL çarpıean Romen aağaçıfı Şipuş 
zlyete dillmelline en büyük lmi- iki ~ dakika kadar sahayı ter • 
lbı biJcjais hakemlerin maç ~ ketti. Tamamiyle bir"ncl devrede 
..-..t. o'' twa.Wl leelteJii-l'!~--~.._,~tNımıD1L...4:.!Mı1.-•llll~.....,....--&:1&...:A-IMUlllM!ILtll!ml• 
de gördüiilmüz iki maç biz.e tam rın n üh m h t • 25 incı tir: 
mlnaaiyle isbat etmiştir. dakikada oldu. Cemil kendine ikinci cephenin kolayca kuru_ 

Rapid t&knnınm cerek Fener. his b"r hareketle ferden aldı.. la.bileceği hakkında hayallere 
babçe ve ıerek dUıı Galatasara.. iı topu Romen kalesi önlerine kapılmamalıyız. İkinci oep11e 
ya attıjı )lflgine galibiyet golle. getirdi. Tam ilt atacaiı aıl"lda nin akamete uğraması demok
ri, her iki maçta da hakem duran ve hakemin ı-tısıcrl önünde Ro- ratlarm emen ic;in ağır bir dar. 
aynı .zatm futbol kaidelerini la • men beki taratmdan tırpanlandı be olur. Binaenaleyh, tşga.I a 
ytkile bilmediğini isba.t eden iki ve yerde eürUkleııdi Hakem bu tındaki memleketler halkma 
harekettir, banz penaltrvr ~ile favul ve. mOn*UJl o1ımyan bir ~ Jıak. 

rerelc cezalandırdı, ve bu hare • kmda cesaret vermemeliyiz. 
Fenerba.bçeye atılan gol hake- ketiyl de futboltl ve ka"delerinı 

min bir favulil neticesinde olmus bilmed"ğini bütUn yirc"lere bir 
tu. Galatasaraya atılanı ise, ev. d fa daha göstermiş oldu. 
velA ofaayd ve eonra da fa.vuldu. Devre Galatasaravm hakimi • 
Hatıl bu iki futbol bldisesine yeti ön .. nde ve forlannm bece
uygun olmıyan hareketi yan ha.. riksi:r · · yüzünden 0-0 berabe. 
kemleri bayrak sallıyarak orta bi rr 
hakemini ikaz ettiler. Fakat ne• re "tu. 
dense orta hakemi aldırış etme- Bu d vrede Mehmet Ali, Eefak 
di ve son dakikada Galatasarayı Salim, Faruk, Galip, Mustafa 
mağlftp etti. kend 1 rini göaterecıek bir oyun 

Beden Terbiyesi Umum mUdii- oynadılar . 
ril muhterem General Cemil Ta.. ikin i devrede tamamlyte ve 
nerden TUrk sporculuğu namına m · b ı.z 40 dakika Galata -
en bUyUk dil~mfz, sahalarunız- saravın hi.kimiyeti altında geçti. 
da bu gibi nahoıJ ve futbol kaı- Sarı - ırrmzılılar üç orta ve be. 
delennl altüst edici hakemlerden kin be de izr ği ve bir tek tilt 
temizlemeat ve Türk futbo1llna atamamaları Galatuaraym haJr.. 
l&yık bilgili ve dUrüBt hakemi~ sız m 1 b • "et· ne bflhaBB& ha • 
rin vazifeye davet edilmesidir. kem kadar Amil olmuetur. Bu. 

d Galatasarayın yeg~" 
Bu baflangıçtan sonra ma iL 

tafaüAtma gelelim, Sahaya h r 
iki takmı da tu kadrolarla çıktı.. 
lu: 

R&pü:l: Sodovsk" • Gürilça:ı 
Marinesku • KDeteo, Reşimor, 
Vdleo • Şipoe, Riter, Boratki, 
Danvorilesku, Mihahilesku. 

ttıfl i i ~ birini Eşfak 
ç km· direk kurt rmıştır. Di • 
ğ rini H'kmet çekm•ş Romen ka• 
l cisi kurtamuştır Oyunun ne. 
ticesine yedı dakika kalsı Faruk 

ingiliz Hava 
Nazırı diyor ki : 

Bu yas Alman it.ava lıaoocl • 
lerine inMl.aca laiü:aın 

edilecelııiT 

Londra, 9 CA. A.) - Hava na
zın Senltler dlln ~ beyanatta 
bulunmut, taarruz kabUiy.thıin 
Almanlardan mUtteflk milletlere 
~tlflni aöylly l'C'i demietir ki: 
Alman baft k1nvetl ~ ha yaz 
çok mUthit olacak, seee ve glln • 
dll% garb! Almanyadaki hava kuv
vetlerine la•fmoa hücum edile . 
cektlr. BugUn Almanlardan daha 

tayyarelerimhı, pilotlanmız 
vardır. 940 sent"Slnde Almanlamı
ki kad r l>i tayyare el' miz yok 
delildi, fakat çok detfldi. Brttan
ya muharebell iki ay devam attJ. 
Fakat Almımya bu yas mllddetln 
ee mücadelede Jralacaırtır. 

• w .. ııas ..... • • azı v . 
slzlik var. 
Amertııa ıntum.: kU'fl )'apılacak 

'bir taarraa karp tatuue durmayı 

_....,e .._ ValJu 8ÖZlerlne fGyle 
4eftın etti : 
lleld~ clarııe,t Yal'tDÜ için 

Blta.r ile Japoapıua ---- ... 
.... ~ .... olalıldrts. 
• lıııeUd ... Alma 1-lıt ~ 
Dekardan .A.tlaııWct. .. kik doku • 
4uklıan .. iMia ~ lılr 
A1maa ln.!knune- ... letllr•met 
ve destek verdJldert aırada Japonla
rın Alaak&ya ve flmal bab kıyımma 
ı.mmı cılablllr, 

Vallluı, en berbatıarmdan lıh1 o • 
lan Latin Amerikaamd&Jd bqbıcl 
kola k&l'fl hazır olmalan icap et • 
tttını habrlalmlftır. 

Matlagalllarda çıte 
mallarellelerl 

BdtfNhrt, 9 ( A.A.) - Cum 
akoamı Edimburgda bir nutuk 
aöyliyen hariciye namı Eden. 
Madagaskar adaamda t~Us ka.. 
yıplannm takriben 500 e bal 
olduiunu eöylemfttir. 

Eden, Londradan ilk Wunin o 
lan 1000 kie"lik kayıbm illve o. 
!arak alman haberlerin Pa 
~· t'rtlebiltoefini. ani tan bir 
h "!ı: a' ~ 'yem• r . 

Vt§t. 9 (A.A.) - Diego Saat 
?.iıı d · 'ne rağmen Mad..-• 
karda çeÜ! harb·ne müeait dailık 
bö' terde muharebe devam edı . 
yor. Galatasaray: Osman • Faruk, 

Salim. M..ıafa, Garp, E ak -
Hikmet, Arif, ~l. Gündilz. 
M hmet Ali. 

Maç Galatasaraym bariz hiki
nıiyetile başladı ve devrenin eo. 
nuna kadar aynı tekilde devam 
e':ti. 

atlanara~ ıktı. Y 1111 Ma'!ı 
mut ginf .. ·ha'.\l"t ck\lrenin r>
nwıa ü~ dakika. kala yan hakem. 
lerınin bavr k s il ar na rai 
men orta ha.kemin örmek iste
memesinden bariz bir of d ve 
akabinde olan b"r favula rağmen 
Romen soı · çi ta.kımı lehme bir 
gol kazandırdı Seyircilerin müş. 
terek protesto ,, bile aldm 

Alman hava kuvvetlerinin ıo • 
n ti batmak O.~ r. AJmu ara 
bir an bile rahat vorn\emeli, on • 
tan merham.et.sftte vurmahyq. Bu 
nun ne zaman olacatmı llJyljye • 
mem. Fakat bu ezi~ darbelerimiz 
bae Rıftft zaman, Avru anın tn • 
gıUz kuvvetleri taratmdan tstı1A. • 
sma hR lanaca.ktrr. 

İngilizlerin adanın etrateJik 11 
mal bölgesini itıal ~tmekle mi 
"kt fa ~ ri. vokaa harekita 
devam mı dceklerl belli defil 
cfir. 

4 UncU dakikada Hikmetin bir 
ortasına Gündüz ve Cemil bera.. 
ber ~ıktıklan ic;in bir aey yapa.. 
madılar. Bir dakika IOllra. aynı 
vaziyet Mehmet Alinin ortasında 
oldu. 

Ustüste kar.ırdrklan bu fına .... 
tar Galata.Mray mulıacimleriniıı 
şiddetli akınlannm dumıunıa 
sebep oldu, Bu arada Cemil"n 
Mehmet Alinin ortasına rıkar -
d -ı kafa Romen kakciııin elle .. 
r"nden öptü. 

· n hakem bu golü saydı v 
mac; da böylece Galata&ctraym 
1-0 mağlQbiy fle sona e.di. 

Dünkü oyunda en ~·. n zarı 
dikkati Qelbeden oyuncu M ~t 
Ali, Eşf Rk, Salim l'e Ro.ı.tn ~ki 
Marlne&ku idi, 

G latasara hikim oy. :llm!UJJ .. 
na~ forlarınnı ~ecnt.cıir
liği yüsütid~ mağlQp olt!n Ve 
böylece d Romen tal w:ı şan lı 
bir galit)yet <!aha kaz<..ndı. 

11A.~AN 

Adada b11lunaıı 1 bin k · ı 1 k 
Fran ız kuriethıden Uçte bir: 
şimal bölaaincleki m~len! "V d iştirak etmitf r B"naenaleyh da-

" or usu ha=s= =de toplan 
Ne ualtit hanllıete •egecelı1 m~ olan ~· ı;,,te Franıız uç~ 

Lot&dra. 9 ( A.AJ _ İIJtıal al· ~~rmm hepai tahrip edilmittir 
tındaki memleketler halkma hi-
taben, cuma aqamı radYoda bir ı.--l!lllft-&n-•OL-·llOllM--BININ---• 
nutuk söyleyen "V" orduau lide
ri albay Brittoıı f6yle demittir: 

Bir se~berf her hafta siz ..... ......... 
Loadra 1 SterJln 1.24 

paeral Marpl &'Ö7.e caıp .. ya 
....... L Fakat çok faydalı olan işler 
....... Amerlkaıua ukert YUl)'Nlal 
IÖlmllr lola dlln anın d r& bucıafmda 
9eyail9 ..... yaptı. 

Çine pıu. oradea Bres.llyaya geçti. 

-- telaw Amerlkaya clllldG. 1-
•• il --..111ız;a--.. ... 

...__ A•ırBaa .... lal,._)' ftlltllll ........ ... 
Romenler oyunun 10 uncu 

daldkaama kadar Galata aray 
nısıf ahasına bir alan olsun ya. 
pamadılar. 13 1lnc6 dakikada ılk 
Romen hücumunda topu kapan 
a,falc Mehmet A.1'19 pas verdi 
Mehmet Alinfn OOndtı.e, GUndO 

----------- lere h tap ed.IYonım. TakJJ) ed 1 
mesf limn olan :yolu Rfteterme
nm zamanı gelinceye kadar ıriıier. 
le konuşnuyacafrm. Takip edile. 
cek yolun ne olacainıı sizlere 
sa l"vemem Bu an geolfnceye Jca 

Be)'Oflu Hallı Si,..,,.,... 
..... matine 11 tle, ıece 8 ele 

ll"llm B1rdea 

1 - BMula H•riaeel 'l'lıllsfe 

1-Bonteo~--
dar. mHlekd ve mftşah dlt 
rfmJe J)l'O )eri ~lıft18Jrla Jilet: 

Nnyork 100 Dolar 180.70 
Cenevre 100 ı.vtcre :rr. 30.88G 
Kadrid 100 Paeta u.mı 
Stokholm 100 İn9Q Kr. n.18 
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Ya.zan: RAiF IŞIK 

cece rtdl- c1ea1 vardı ooeufun.. Bir (!ayda tanıt· 
t lddlıuJında idi. Semtinin Beyoğlu· Dll§la.r ve daruı etmltlerdl. Hem o da 

~ olan uu.klığını hesaba kalıu.ada.D aoağı blr aileden değildi. Jlabaeı Uca.. 
liQ diiıüoceıılnde hA1A l811U' edl.) ordu, ret.le utrqıyordu. T&kalmde büyttk 

ltı.)ad onda belki Maçkada otur - bir apartınıanlan vardı. Mektuba de. 
111ll<ları uwuı.ndan ltlllnuı,tı. Bu gece vam etti. "Maman el7..e karıtı baf;lao 
1111 ga7,etelcrdc tenlddl ynptlruış bir fil maıuııı ~beblnl yıılnn bunda aramak 

ltıı gorebllınek için annlllllul n kar. çok basitlik olur, bllhasfla sporda ve 
~lertuı luuıdJrıwı;tL Bat rolde bulu. danııta ••. ,,. 

b artı tin koodlHloc bcıu.edlğlııl çuk I Daıuota Necdet hiç de Tayyardan 
~k den SÖ.) lerlurdl 

1' • ~tı 811.yılam:ızdı. Zaten vücudlilııln 
lrnyc de beıu.etı:> lert mahcup et· lnccllğl ve barekotlerlndekl kibarlık 

~lllek için el11ldeo gelen bUtü.u va. muvır.Uaklyetlnl artırmabr.a kl\D idi. 
larn baı vurmuırtu. Uunıt.idakl bele 8tt>pdekl mebaretlnl 

Gl.'1: vakıt eve duııdUklıırl uman takdlr etm;yen kız yoktu. Hi1: unuı. 
~ceresını atık buldu. LAınbayı yak. nıııyordu. Bir ay kadar evvl'li Park 
~ta lüzum )oktu. Oda.)ı, boğıudıuı ot..ıue )&.pılan bir nıUs:ıb:ı.kada blrin
ll<~den bol ıı.) &!)ığı dolduruyurl.lu. Ay clllfl o kıu.anwıııtı. Ü11tclik ıı.kordeoıı 
lılnı \"Unuı bu a~ dınlıl';ın muı>h••ınllı'tl da çatıyurdu. 
lııde kcııl.llnl ııe;> re dahil. (l"ilnıdc. 

11 l<ıun da bö) le blr pozu vurdı.) 
~ renin unuıuı oturdu. Gecenin ten 

'-lıı'tı ve rilı4,"l'.ırın ı;ı•tlrdlğl ınt~luı -
011 içinde 00,,ını ıol kohwıa ıhı.) oya. 

boğaz.ın goğslıııde pırtlda.)an 11ık 
1.ırına daJdı, kaldı. 

lı:~d. kiler çoktan u)umu:ılardı Ktt,k 
l.tk baıııına .) aşadıkt hb1>lne ka • 
• Soyundu goodlğlııl gi) dlktoo 

ra h·krar .) erine gt-ı;tl. Bu dclrnra 
un bir dıl>tUuce t 1Lımdı. llu ınu..or 
lJ4 lıtrı ile yııpa•'llğı otowolJll ge. 

111 ındc , e a.) ıu ak!)Aııı gitl~ğl ça.) 
ı,rf) ecejtlnl ıılmdlıl• n d~uıımck 

ıı.rwı nlac.-ığı lskaraılııln rengi ve 
UJj üzerinde durmak ra:ı.ıa idi Bö.) 

~;..ırmı duı.ıluımcğe de filmlerde 
t ııılnıı) ordu. ı.uıı ;> olculuklıır ta 
) uı etmek de ona çok romantik 
1. Hır l>t'\•ı;lyl dlı11ilnc•rek tango 

1 · ıek ı.e' kwe daha u.) gua gon.wı· 
l!:\del ileri U.)andırnıaktao çekin. 

• ~ğer bu mahzur olwııııaydı kom • 
1 a,n ıırın bt•r &kıtaıııkl konllf'rle 

bir ccvnp da ,,·ernılt olacaktı. 

'lar yııkı:ııklı ç-OCUktu. Semtin kız.. 
tı Uı.ertııde müthl~ ellkııeel T&rclL 
lıkfa onun seı.) ledlğl bir tangoyu 
ıldaııdı. (Filmdeki ku da böyle 
lllışb,) Hu suretle içinde bulun • 

dekora en il,) cun tabayyillü ft 
~keti de vermlt oluyordu. Blr m!W 

komsusunun gi.)1nlı;lndeki busust. 
~ ve ta\'ll'l:ırmdakl serbestliği dU. 

dü. Son görünU11te Uı.erlndekl elbl. 
ı,11 boyunbağına kadar batulamıya 
~'Ilı. Onun yaptıtı anlajma tekJlll. 
ı...~detılğt lçln kendine knd1. "Bir 
::'."tupla g6nlünü alabilir ml.)1m 'l" 
ı.re dü.,ündll. 

Denize nereden vurduğu belli ol· 
~Ylllt ay 111ıla genç kıun nıhunt'la 
~~ bll%UnU göste.rmlttL Yerlndoo 
r-.ıı; hemen IAmbayı açtı. Gmla 
~ığ'mdıuı taşan dolgun vUcudil 
t-~ bil' kurak kadu ~vlk ve 
bıttl Komedinin çekmect.'tllndeo renk 

bir kAğıt çıkardı ve tekrar yerine 
~. OlğerlerlııJJI bUttlıı bavn.amı 
ltaıtarlb bir lnaaıı ba.reketlyle bo -
~ı ve göpUnU gererek mırıldandı: 
.... vtnek ne gUz.el ,ey.," (Filmde -

~
da blSyle demlftl.) Ve yine film 

kız sevgi için her tUrUl fedakAr 
Yapmıştı, Sedleıı bir erkeğe mek_ 
:tu.ma.k bir fedakArlık değil bir 

et lcabıydL "Atkımı ve kalbi • 
ldı. bUttın endiııelc.rlnl anlatacağım,, 

~dekı kAl'ıdı komedlnln ttzerlndc 
Pl'll.ıı Lııdanı O KameJya romanının 

e ~kerek zarif bir kalemle yıu 
başladı: UDoetum,, ba hitabı 

~ti. Onunla her işte doet ola
ğtne inanıyordu, Sporda, dansta, 

JıattA beUI olmaz, evlendik· 
~ınan bUe kendi evlerinde .•• de. 
etti: 

bosUufunum kabul etmekte ba • 
kadar tereddüt etUm. Bu tama. 

>'le ıdzlo lehinize oldu. Bug'lln emin 
kJ llzl lı&kklyle anladım. EvvelA 
llledekl zevkinizi nıunl lııkAr ede 

Mevsimin en gtlzel elblselerı. 
llltjn üııttınll%4e görmek mUmkUn· 

ten böyle idi, Genç ku.uı 

Yaptırdığı elblııelere tamamlylı: uy 
d1L, l dal bir araytı geldlkleı1 zn. 

" llıubakkak ki muhitin dikkatini 
ec:ekler ve ııempat111lnl ka:ıanacak 

Şu pencerenin önlloe onunla otur • 
ı:ı:ıak \"e !,'aldığı tangoya ıalıklıı iııtiruk 
uuek her baldo ç-0k boş olacak diye 
d~Undu, Necdetle oı<lb1Ut olmak lb • 
tluıallııl daha akla .)akı.o buldu. (Çön. 
ıru bu geceki nlmde de kızın sevglllııl 
ııkordtJOD çaıı,ordu.) 

l'lraye mektubun ıonunu !)Öyle bl. 
tirdi. "Hele akordoondakl hUnerlnb 
beni .u.e butün IUC7J.)etlcrlnlzdea da
tıa f&Ua bağladı. Ilık yaz geceleri bo 
ğa1.111 ı;enllğlırn nağnıclerlınlı. ve ,ar. 
lnlnrıruızla kanşıı:ıak, saadcti..uıUI ar. 
tırscaktır. 

Mektubunuı.u hlUA .aklryonıın. Şlın 
dJ.)c kadar cevap ~·crıned.lmse slu o 
lan acvglınln nok!ianlığına d ·ll\lct t•l
oıcıdn. Uzun za.maııdıınberl sizi ııevdl 
~rfnıl ber hnldc ıahmlıı t.'derslnlz.. Yıı. 
kında buluta.eııtunız yeri bildiren lklu 
l ıuektubumu ala<'akıımu. •• ,. 

Zarfın üııtünU Necdettn \"erdiği ad. 
nıee yazdı. Ve ellııdekl romanın lçtne 
yerleotlrdl. 

(Filmdeki km da mektup yazıyor. 
du ama llOnunu biç de böyle bitirmi
yordu..). 

RAİF IŞIK 

Qugünkü radyo 1 
8,30 program, memleket ııaat ayarı 

8,33 mUZlk PL 8,.f5 •jans 9,00 müzik 
Pl 9,15 - 9,30 evın aaaU. 12,30 prog 
ram, memleket aaat ayan 12,33 pr
kı.ıar 12,45 ajaı:ıe 13,00 §8rkı ve tUr
kU1er 18,30-H,30 Radyo aalon orkes 
t.rnaı, 18,00 program, ~mleket saat 
ayan 18,03 Radyo dans orkestrası 18, 

40 faaıl heyeti 19,30 aaat ayan ve 
ajana 19,45 Ankara ilkbahar at ko. 
ııuıannm neUeelert.19,55 mltı.lk 20,15 
konUJma (tutum ve bakım) 20,80 k&. 
rl§ık prla ve tUrkWer 21,00 konuş.. 
ma (ziraat satti) 21,10 temsil • kim. 
gll alleal 21,30 karışık program pl, 
22,30 memleket saat ayarı ve ajans 
22,45-22,55 kapanı1. 

VAKiT 

Sığır et1. 
Koyun eti. 
Koyun eti 
Keçi eti. 
Koyun eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 

Muhtelit naklJyat yapbnlacaklır 

Tahmin b<.'deJI 43,780 lira Uk temınatı 
3283 lira 60 ku~tur. Kapalı zarfla 
eksiltmesi 20.5.942 Çarpmba günU 
saat 11 de Trabzonda askeri Blllınal 
ma komLsyonunda yapılacaktır ra 
lıplerin kanuni veaika.larile tekli! mek 
tuplarmı ihale saatinden bir saat ev 
vel komıayona vermelerı l30tı2 6058) 

··~ 
325,000 kilo !-Iğır eti alma<".ak

tır. Kapa;ı urfla eks.ilt.mesi 21. 5. 
042 perşembe günü saat 11 de 
frabzondıı askeri sa.tınalma ko. 
misyonunda yap lacaktır. Tahmin 
bedeli 162 500 lira ilk tcm.inau 
U375 liradır. Taliplerin kanuni ve
sika'l'lrile teklif mektuplanın 1ha1e 
saatinden hir saat evvel komis
\·ona vermeleri. 

3131 - 5199) 
• •• 

Saç· vekaletten verilmek Uzcre 
varil yaptın a.ca..ktır. Ancak yerli 
fabr kalamı ne dereceye kadar 
muvaffak ols.bileceklerini anlıuıuı.k 
iı,fo tecrilbe olmak Uzcre !.steklile
rin be~er tane varil yapmll.k içon 
icap eden ma zt'Dlesf verilecek ve 
fenni şartname'Si gösterilccekt r. 
Yapmak isteyenlerin ı:ı. 5. 942 gU. 
nüne karlar Harbiye dairesi nak-
yat şubesine mllracaatlarr. 

(3168 - 5283) 

••• 
4.6.942 de üıaleıri DAn olunan 400 

ton Yefll mercimeğe talip çıkmadığın.. 

da.il tekrar pu&rlıga konmUJtur. Ev· 
sat ve huau.a1 pruan komi.syonda 
~örUlUr, 200 tonuna da talip çıktığı 

takdirde ihale yapılabilir. 200 ·tonuna 
tekut edilen :fiyat 4-00 tonuna teli1It 
edilen fiyattan ucuz oıuraa ucuz ola_ 
na !.hale edilir, lhaleal 12.6.942 salı 

gtınU snat 16 de yapılacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 26,6 ku. 
nıştur. Muvakkat teminat 6550 lira.. 
dır. Taltplerin lhıı.lo eaa.Unden bir aa. 
at evvel teklif mektuplarile Harbiye
de Yedek subay okulunda koml.!yona 
mnrscaatıan. (3188-5234) 

SAHtBt : ASTM US 

lfa.,ıldı!h yer: VAKİT MATR.-.AS: 

Umumt Neşriyatı idare eden 
R~flk Ahmet sev~nqll 

• • • 
Pazarlrkla 10.000 adet gebre 

satın alınacaktır. Hususi §Utla
n komisyonda görülebilir. Taiip
lerin getirecekleri nümunelerden 
beğenileni nilmune tutulacak ve 
teklif edecekleri fiyata göre uy. 
!?Un görüleni ii7.erinden pazarlığı 
yapılacaktrr. lhalesi 12.5.942 
salı ~ünü saat 11 de yapılacak • 
tır. Taliplerin kati teminatlar le 
Harbiyede Yedek Subay Okulun. 
da satınalma komisyonuna mU
mcaa.tları. ( 320&--5371) 

••• 
Aşağıda yazıl mevadm pazar. 

!ıkla eksıltmeleri 12.5.942 salı 
günü saat 16 da tzm·r Lv. Aınır. 
liği sa.tınalma komisyonunda 
yapılacaktır. llıale bedeli üzerin. 
den yür.de 15 teminat alınacak • 
tır. Taliplerin belli Vakitte ko
misyona gelmeleri. 
C·nsi Miktan Tutarı 
Pirinç 50.000 27,500 
'ade yağı 30,000 49,500 I 
Kuru fasulye 100.000 27,000 

(3201-5372) 
••• 

M"titeahhit nam hesabına 5.5. 
942 de ıhalesi ilfın olunan' 121273 
kilo s·ğır et•ne talip çrkmadığm.. 
lan tekrar pazarlı~a konmuştur. 
Evsaf ve hususi şartlarile teslim 
rn:ıhalli komisyonda görülüp öğ. 
renilebilir. Beher kilosunun mu
hanmıen bedeli 915 kuruştur. tha. 
lesi 18.5,942 pazartesi günü sa
at 10 da yapılacaktrr, talip!& 
rin katt teminatlarile Harbiyede 
Yedek Subay Okulunda komis • 
yona müra.caatlan. 

(3205--5.170) 

40 şaft beygir ku~inde ben
zin motörlU bir deniz motöril 
15,5.942 cuma günü saat 11,30 
da pazarlrkla satın alınacaktır. 
Muharnroon bedeli 3500 liradır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte 
Fmdrldıda satmalma komisyonu. 
na gelmeleri. (321~75) ... 

Beher tıonıma depoda tf".Slim 15 
lira 55 kuruş fiyat tahmin edilen 
1600 ton marin lave kömilrü 
15,5.942 cuma günü saat 11 de 
pazarlrlda satın alınacaktır. Mu. 
hammen bedeli 24880 lira olup 
kati teminatı 3732 liradır, Şa~ 
namesi her gUn komisyonda g~ 
rülebilir. isteklilerin belli gün ve 
saatlerde Fındıklıda satmalma 
komisyonuna gelmeleri, 

(3212-5371) 
••• 

1 50,000 lirallk koyun, sığır, ke. 

1 

çi eti alınacaktır. Pazarlıkla ek. 
siltmesi 12.5.942 salı gilntı saat 
15 de Kemerbur.gazda askeri sa. 
tmalma komisyonunda yapıl~ 
cakt.tr. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

(3213--5378) .... 
Beher kilosuna bir buçuk asit 

için 133 ve Uç buçw~ a~ıte kac!a. 
127 kuruş fiyat tahmin edilen 
30 ton ?.eytin yağı 13,5.942 çar. 
şamba günü saat 11 de pazarlık• 
la satın alma.caktır. Şartnamcsı 

1 

her gün komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedeli 30900 lira o
lup kati teminatı 5985 liradır. 
Isteklılerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda satınalma komisl'{)nu. 
na gelmeleri. (3211--5376) 

••• 
2.15,942 de kapalı zarf usulile mu.na_ 

knsnya konulan 1000 ton nohuda bL 

Bllhaua her ikisinin spor elbl. 
göz kamattıracak kadar mu • 
~leli. Tekrar kaleme sarıldı: 

"'ller sene kızı gekebllecek bir al-
TURKiYE iŞ BANKASI 

, 'ip çıkmadığından pazarlıkla tekrar 
mUnnkasaya konmuştuT. Evsaf ve hu. 
suıı1 şartları komisyonda görfileblilr. 
Beher kilosunun muhammen Mdell 
28 kuru5tur. ?halet 13.15.942 Ç&rııam
btı gUnU saat 11 de yaprlacaktrr. Ta· 
llplerln kat•ı temlnatıarlle Harbiyede 
Yedek subay okulunda komisyona 
mtlmcaatları. (3139-6235) 

• lbeıısup olduğunum zaten blll -
• Babanızın tlcaretteıkl muvaf. 

Yeti be.rkettÇe maltUndnr. Böyle 
balıanm ı;ıoeutunu onun ayarında 
ı etmek lAz.mı_,, Bu cUmJe de fe. 

dettıdL Zcnglnlert alAkaJar edebil. 
1 it l~tn baeka.larındnn ilstUn olan 

atlarını hatırlatmak çok .)Crlndt• 
tedbirdi. 

kendls1ne gelen mektuplarda 
~ botuna gldea ctlmleler de bu ~ 
'6ı.lerdl,, BUbaeaa Neocletten gelen 

•eaııtc Ne ıatıı lfa • 

KU~iik T~s rruf 
f{eAe o 1 arı 

19-1% '-l;UAMiYI!. t>l.Allo, 

'K.Eştnı:ı.ıac: t ~11tıaı. • 

'lJI yrR. t " Juetoa,. 'ı lkfll 

c.l~rtn tarlhlertndt 

npılır 

llU IKkAKh'ELl!aU 

l adet 2000 Llralıll • 2000.- Una 

ı • ıooc - sooo.- • 
• • 16' • - 1600.-
! • csoc • - ıaoo.-

10 
4-0 • 
'w; • 

~. -. 
• 
• 
• 

- Z:,00..-- • 
.. 4000,- • 
... ı:.oo.- • 
Si 0000.- "' 
- 00<.I.-

.... 
??5,000 kilo koyun eti kaoa!t 

ı 
znrnn E''ks'ltmevc konınuıstur. !ha
le ı 21 5. !l4'? p:-rşı>mbe gilnU saat 
1 O d<t Trabwnrla ~'kerl satm al • 

· ı ıa komim•onunda yapı1a~ktrr. 
T 1jnll"rlr l:!antınt ve.sike.larile ~
H' mPk'un'annı ihale eaatinden 

evvel komi~vona venne-

(3132 . 5200) 

YumUf&)ı c;al1 ve ADadolu eert ufak. 
lan twnbul 26 
Horuz 30 
Dermuon 

(3H0-5238) 
• •• 

UUH2 de lhalest tlln olunan 90 ton kuru tasulyaya talip çık.madıfm· 
d&n tekrar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve husus1 prtıan komLsyonda gil. 
rillebllir, Fuulyanm clnaerile muhammen bedelleri 8§&ğıdak1 f9kl.ldedir. 
Talipler ne cina mal vereceklerae tiaUarını ona göre teklif edeceklerdir. 
.th&leat 18.15.842 çarp.mba günU saat 14 de yapılacaktır. Talfpıerın kat'ı te. 
minatlarlle Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona mUracaatl&n. 

BecleUerL 

Yll1Dqak 9911 ve Anadolu ııert ufak. 
lan twnbul 
Honıs 

Derm&IOll 

• • • 

2e 
30 
M 

(S14! ll238J 

79.500 kilo •man a1maea"ktrr. Ek.slltmeıri lS.~.942 Çarşamba gtıııtl .. t 
10,80 da Gazumh:p ıuktırl ntınaıma koml.ayonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 4110 lına ilk teminatı 8&7 lira 715 kuruotur, Taliplerin belli vakitte 
koınJayona reımeıen. (~) 

• • • 
Afatıda yazılı mevadm pazarlıkla ekslltmelen hl.z&lannda yazılJ gb, 

-.at Ye mahallerdeki aakert atmaıma komlayonlarmda yapılaca.ktır Ta. 
Upıertn belli vakıUerde alt oldufU komtıyona tekut mektupl&rlla k&ııuııl "· 
slkalanııı 1hale saatlerinden bir 1&&t eYVel nrmeleri. 

Olml Kik tarı Tutarı 

IWo Ura 
Kuru ot ı.ooe.ooo 715,000 
Koywı eti T0,000 13,000 
Sıfır eti 62,ııoo 6UOO 
Sıtu' ett 100 000 150.000 
Sığır etl 62,llOO 62,llOO 

'hrnlnaıı 

Lira 
M~ 

4726 
'875 
8700 
4876 

• • • 

baale rtm. mat ,,. 
mahalb 

2G/15/IH2 1:1 Manlf 
2t'i • " 16 Tokat 
JO ,, ,. 16 Adapazar. 
22 ,. " 16 J.dapaun 
21 ,. ,. 18 Adapaza.n 

(8107~131) 

Afatıda ya.zıh mendm kapalı zartla ekslltme\erl 2S.5.942 Pazartesi 
gtlnU blsalarında yazılı saatlerde Mar&f aaker1 Htınaıma kom!ayonunda 
:>--.pıJacaİd.ır. Ta1ıpler1A ka.Dwıl V'Clılika.l&rüe teklif nıektuplaruıı komıayona 
-..rmeı.rı. 

Olılıııl.. 
Kuru ot, 
Sam&a.. 

• • • 

Llra ııaaU 

4781~ 16 
2362,50 16 

C308S-:5C159) 

Kapalı art UIUlDe aoo ton ade yatı aımacalcbr. :a:naı ve hlUUBf şart. 
len komı.yonde prUlebillr. Bu mikdar ade yagıar toptan bir talibe !.hale 
edllebllecett sfbt ber anbar lhUyacı ayrı ayrı taliplere nya lki tak!ilde 
talip çıkt.Jlı takdirde l.bale edllebllir. tııaıeaı 12.6.942 •lı günü saat 11 de 
yapılacaktır. !ıfuya.Jrkat temiDaU 31610 Uradır. Taliplerin ihale aaatmdan 
bir au.t evnl tekltı mektuplarile Harblyede Yedek subay okulunda aatm 
alma komı.yonuna mUraca&Uan.. (SOOll t838) 

• • • 
Ka.,.ıı zarf uulJle 800 ton b15trilloe almacalrtır. JCvaat Ye buauııl p1"L 

lan kom.l.lyonda glSrfilebfılr. Btr latekllye lb&le edUebUecetı gibi Ud tak.il· 
de de cıkacak taliplere lh&le edllebllir. thalesı 12,IS.942 aalı günü aaat 11 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 11750 liradır, Taliplerin ihale sa.atından 
bir 1&&t ft'ftl teklif mektuplarile Harbiyede Yedek subay okulunda satm 
ll1ma koml.lyonuna mUraca&Uan. (3006-4839) 

• •• 
Aptıda yazılı mendm pazarlıkla eluılltmelert bizalarmda yazıU gün 

ve aaaUerde Çorluda ukert P. 1166 aatmal.m& koınlayonunda ;yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyoo& gelmeleri. 

K.o)'UJl ,,.,._ keçi eU. 
Odun. 

Mıktan 

Kilo 

30,000 
100,000 

20/MM2 1l5 
21 ,. ,. ıtS 

• • • 
(11T2-S28'7) 

A§aflda miktarları yazılı Oç kalem koyun eti 11.IS.9'2 pasart.l glbıtl 
bLıalarında göaterilen n.aUerde pasarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri 

her gün komiayonda görfilebUlr. bteklUerin belll.JUn ve saatlerde teklif 
edecekleri flatıara göre kat't temlnaUan ile birlikte Fındıklıda ııatmalmıı 
komilyonuna gelmeleri. 

Mıktan Muh. Bed. Kat't t.ır. lb&le umanı 

Cinai Ton Lr. Kıl· Lr. Krt Saat Daklk:ı 

Koyun eU 10 15000 2250 10 30 

.. 10 16000 2260 11 

" .. 6 7600 ll2:S 11 30 

• {3117- 6161) 

••• 
Afağıda yazılı etlerden hangial beğenUlrae o cins et pazarlıkla satın 

alma.:aktır. Taliplerin 25.5.942 günU aaat 14 de BUyUk Çekmece Mimar Si. 

nan kö;yUnde aakerl satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

M!kten Tııtan Temhıab 

Olml. Kilo Ura Lira 

Koyun eti. 4-0,000 50,000 3750 

Sığrr eti. 40,000 46,000 z.150 
(309,- 5097) 

• • • 
Afağıda cins ve eb'c.ıdları yazılı otomobil l!\ııtıkı~rı 12.6,942 Salı gUnU 

saat 10 da pa.zarlıkl:ı 83t'ın alınacaktır. Şartn:ımcst bet gün komisyonda 
görfilebllir, Muhammen bedeli 93&5 liradır. Kat'i teminatı HOi lira 75 ku. 
l'U§tur. İsteklilerin belli gün ve saatte Fınclıklıda satmalma komisyonuna 
goe!meleri. • 

Mlktan 
Ctael. Adet Eb'adı 

İç ve dıt lbtik 80 32X600 
,, 

" " 
,, 10 16X600 

,, ,, ,, .. 6 HX7 

" " .. ,, 4 80X5 
(32~0-~341) 

••• 
Beher klloau 48 kunlf 33 a&Dtfmde.n 200,000 kilo eı~ eti kapalı zar!. 

la ekalltmeye konmUftur. lhalul 18.6.942 Puart.ell günll saat 10 cıs KIL 
yatd& ukeri utmalm& komilyolumda yapllae&ktır. Tutan 96,660 lira mı 
l'('minalı 7249 liradır. Talip!erin bmmt T8llka1arDe teklif mektuplarnu iha· 
le u.atlnden blr _.t eneı " •' J t• M 7 l f9111' '888) 

' 
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ubesi. iz mnamesi 
Madde 1 - (Güzel Sanatlar 

Birliği Resim Şubesi) ressam 
Şev:ket Dağ, Sami Yetik, İbrahim 
Çalılı, Hikmet Onat, Feyhnman 
Duran, Vecih Bere!{etoğlu tara
fından tesis edilmiştir. Mcrkczı 
Alayköşkü dahilindedir. 

Madde 2 - Resirn şubesinin 
maksat ve gayesi b .. hi atidir; 

Resim inkişafına hizzmt etmek 
Halkta güzel sanatlara alaka 

uyandırmak, 
Türk ressamlarından bu cemL 

yete aza olanları harice karşı 
t"rru:il etmek. 

Kanuna tevfikan resaili mey. 
kuta, mcşherler, konferanslar, 
müsamereler, ıncccruıi dersler, 
kütüphane tesis etmek. 

Sanata ait olmak üzere usulü -
ne tevfôkan kitaplar n~ir ve ta
betmek. 

F.A:nebi memleketlerde serıgiler 
yaparak harice Türk sanatkar -
larmı ve sanatını tanıtmak. 

Azalarının hukuk \'e menafiini 
himaye ve vikaye etmek. 
Ressamların hususi sergiler 

açmasına maddeten ve manen 
yardım etmek. 

Sanata ait kongrelere iştirak 
etmek, kıymetli gençlerin istidat 
s!lhip.lcıiinin hi{i;af ınn hizmet 
E·tmek. 

AZALIK 
Madde 3 - AM: (asliye) (fah 

riye) (hamiye) olmn:k üwre üç 
nevidir. Azayi hamiye: Resim 
ve ressam nef'i şerefine maddi, 
mfuıevi fevkalade hizmet ve mü. 
za.hareti olan ve azaığı ka'bul 
buyuran zevattır. Birliğe kabulü 
umumi heyet lmrariyledir,· aylık 
taahhüdü yoktur. Azayi fahriye: 
Şubeye muva.lckat ecnebi tebaası 
azadır. Aylık taahhüt wrir. 

ASLI AZA 
~ladde 4 - Talebi üzerine ida

re hey~tinin teklifi ve umumi 
heyet tarafından il<i eserinin 
tetkikiyle ve üçte iki ekseriyetle 
kabul olunur. Türk olmak §art .. 
tır. 

AYLIK TAAHHÜT -Madde 5 - Asli aza her ay 
(yirmi beş) kuruş Vl'rir. Defa.ten 
(24) lira veren a"'li aza# tanhhü.. 
~atını kamilen ifa etmiş o.ur. 

AZALIK ŞARTLAR/ 
Madcle 6 - On sekiz ya§ından 

büylik olmak, erbabı namustan 
olmak, mnhkOm olmamış bulun. 
mak, velhasıl f}eraiti kanuniyeyi 
haiz olma."<, Sanayii Nefise mek 
tebindtn mezun veya mektebin 
Avrup ı müsabakasını kazanmış 
olmak veyahut iki eserinin umu• 
mi heyette tetkikiyle (meslektaş) 
olduğuna wnumi heyet kararı al. 
mak. 

Madde 7 - Resim şubesi ser. 
gilerine İ§tir"dk etmek azalık hak~ 
kını bah.şetmediği gibi aza o!
mo.kta sergilere (jürisiz) iştirak 
hakkmı bahşetmez. Şubeye gir
mek isti~n her aza. üç fotoğrafi, 
adresi, tercümei halini yazı ile 
vermekle mükelleftir. 

AZA TIUKUKU 
Madde 8 - Her aza taahhüdü.. 

nü vermeğe ve nizamnamenin 
bütün maddelerini kabule ve ek
seriyetle ittihaz olunan kararla
ra mutavaata mecburdur 

AZALIKTAN IIIRAÇ 
Madde 9 - Nizamname ahka. 

mına. riayet etmiyenler, ittihaz 
olunan kararların icrasına mani 
olanlar, Resim Şubesine malOmat 
venneden aynı meslek ve mnk. 
sattaki diğer cemiyetlere giı·en. 
ler, umumi hevet karnrirle ~yıt
ları terkin ve Aubeden i!ıraç olu
nur. 

iDARE 
Madde 10 - Resim {iubesinin 

(idnre heyeti) ve (umumi heyel) 
"smiyle iki heyeti vardır. 

UMU'J'JI l!EYET 
:!\!adde 11 Umumi heyet içti 

maı alelade ve fevkalii.dc olmak 
iizere iki türlüdür 

Madde 12 - (AielMe içtima) 
her sene ikincikanunda eubcye 
muk&.yy t azanıı: yar:sıııdan 
faz1nsmm huzur'yle içtima cd<?r. 

Madde 13 - cr.evknladc içt.~ 
ma) ya idare h~retinin dr..veu 
veya aznnm berte b:rinin i teğı 
ile içtima:ı. d2x"t olunur. 

ı.fod :ı.-. 14 - Umumi hevet u~
veti: ra-:..i'~i mnurni tnrarmdnn 
azaya dnvctiV<' gönderilmek v\! 
iki gazetede i!5.n suretiyle olur. 
tcfrna1a ekrcriyct clmazsa ikiP
ci bir davet yapılır ve bu defaki 
mevcutla umumi heyet inikat c
dt>r. Umumi he}et içtimaları ki!
nun dairroinde hü:\f•mete ihbar 
olunur. Umumi heyetin muay -
yen rehı ~ katibi yoktur. İçtima. 

daki azadan reis ve katip seçilir. 
Kararlar zaptedilir, ve aza tara. 
fından imza edilir. Alınan ka -
rarlar azaya ve alakadarlara teb
liğ olunur. 

Madde 15 - Alelfıde içtimada: 

Madde 31 - Seı:gi tertip he
yetinin icraatından idare heyeti 
mesuldür. Ve sergi tertip heyetı 
de idare heyetine' karşı mesul -
dür 

İdare heyeti senelik raporu, he • 
sabat, mutasa'\T';er icraat, idare 
heyeti intihab• yeni aza kabuiü 
müZ3.kere ruznnrnesinin esasını 
teş1\1 l eder. Nizamnamenin tadili 
ve fesih kararı verir. 

f DARE HEYETi REiSi 
VAZiFESi 

.l\ladde 32 - Reis içtimada 
ruznamcyi umumi katip ile tan
zim ve miizakeratı ıdnre eder. 
Muha~rat ve tahrirata ırlare 
heyeti namma imzcı ve mühür _ 
ler. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Madde 16 - Fevkalade içti

ma: Beşte bir aza ta.rafından va
ki talep üzerine inikat roen fev
kalade içtimaltlrda irtima. iste _ 
yen azanın teklifleri ruznameye 
ithal olunur. 

Nevralii, Kırıklık ve Bütün Ağrılar1nız Oerha Keser 
:\Iadde 33 - Evra!: açmak 

Reise a:ttir. Her p;ci..~. evrakı 
ruznnııı-'ye ıtlıale mee.;ur~dr, 

UNU\111'1.ıi.".':> 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALiNABILJR 

Madde 17 - l •mumi heyet ic
timamda, idare heyetinin icraa
tını t~r·h ve müdafaa için idnI'(' 
heyeti azasından birinin söz al
makta sair azaya takaddümü 
vardır. 

Madde 18 - t.çtimada mE>vcut 
olmryan azanın reyi yoktur. 

iDARE HEYETi 

Madde 19 - !<lare heyeti her 
sene umumi heyet tarafından as.. 
li aza arasında hafi reyle intihap 
olunur. idare heyeti yedi azadan 
mürekkeptir. 

Moode 20 - İdare heyeti a:r.a. 
larmdan: R('iS, umumi k!ıtip. ve 

Madde 34 - Umumi kat.ip 
tahrir işlerinden, kararların kay 
dmdan \'e aza defterinin zaptın. 
dan mesuldür. Cemiyetler kamı~ 
nunda v2..zı. defterler; karıuna 
göre u.n ,n,ı katip tui. ... r 

Madde ~5 - Mukarrerat ve 
muhabernta reis ile beraber im. 
za eder, reisin gıyabında reis 
namına imza eder, evrahı açar 
ve .her hususta reisten istizan 
eder. 

Madde 36 - Katip mazur ve
ya mezun olduğundan idare he
yeti azasmdan biri ona vekruet 
eder. 

MUHASiP 

PUDRALA 
MODASI DA 

Yeni ve fevkalade bir 

T E 
Miibalağnh gayr( tnbii" 
"M:ıkynj" kalmadı 

Cilde ·sürülecek gayri mer'i 
yeni. bir pudra, tabii biı

güzellilc verir. 
muhasip olarak üç zatı intihap Madde 37 - Resim şubesinin, 

. varidat masarifini tanzim eder Prui.sin şık k:ıriınl:ırı, Y<'ni lıir 
eder. Cemiyeti idare heyctı tem- bütUn hesap işlerinden mesuı '. I moda. lc:ıl t.'1.mi !<'niir. Bulun ı::un 
sil eder. d .. snblt duran ve hıç p:ırlaklık izi bı-

Madde 21 - İdare heyeti ilk ur. , . . . raıanaynn, hır gul teni veren yeni 
toplantısında a.7.a.dan üç zatı ha- l\1adde 38 - Hesap de.tcnnı bir pudra bulmu~l:lrdır 
fi reyle birlik 1ttare heyetine aza tutar, yevmiye kaydetmiye mec- • · .,/ 
seçer, resim şubesini birlikte bu burdur. 
üç; aza temsil eder. Şube idare l\laddc 39 - Taahhüdatı tah-
hcyctınin kararları dahilinde sile muhasip mooburudr. 
tedviri umura selalıiyettarrlır. :M.adde 40 - Muhasip sarfiya-

Madde 22 _ Jdare heyeti, u. tı idare heyeti ka.rariyle icra eder 
mumi heyet kararlarım ve kcndı varidatı idare. heyetine bild~r~r. 
kararlarım tam bir serbesti için- Karar dcftA?rme kaydettırır, 
de icra ve infaz eder. Musadda.k mal?btt; ve dıp koçanlarını mu • 
bütçe tatbik ve icabında fevkalfı- 1 basıp ım.za eder.. . 
de bütQC tanzim eder. İdare haf- Madde 41 - K~ın (50) lı.. 
tada 'bir topalnır; lüzumunda rad~n fazlas~nı (Guzel S:ınatlıır 
reis veya katibi umumi tarafın _ Resım Şubcsı) n.amı~a .bır ban7 
dan fevkalade davet edilir. lçtl. kanın hesabı can dairesıne tcvdı 
mada dört aza bulunmaz.sa mü .. eder. 
zakereyc 'başalnmaz. 

1-. 1adde 23 - Üç deçn -m~ ze
ret .b('yau drnedf'n- ictirrfla g<J_ 
rn·yen aza id " y ti tarafın -
dan müstafi addolunur. 

Madde 24 - Bir azanın istifa 
veya infikakı halinde idare he -
y<!line umumi heyet içtimaında 

VARiDAT 

en fazla rey alan dahil olur. . 
Madde 25 _ Mukarrerat umu- ~atro, ten~h ve şenlikler re.

mi katip tarafından her içtima- sım şubesının varidatını teşkıl 
da kaydedilir, ve aza tarafından 1 eder· 
imza edilir NiZAMNAME TADiLi 

Madde 26 - İdare azalığı fab. · Madde 43 - lşbu nizamname 
ridir. umumi heyetin ekseriyeti arasile 

Madde 27 - İdare heyeti va- tadil olunur Tadilat bük metin 
zaif ve icraatını tcshil için asli nazarı dikkatine arzolunur. 
aza arasında olmak üzere komis Mndde 44. - (G~l Sanatlar 
yonlar teşkil eder ve bu komis - Birliği Re.sim Şubesi) nin infisa· 
yonlarm salahiyet \(' işleri ida- hı takdirinde movcudatı ve eşya-! 
re heyeti tarafından her nn kont- sı (Darüşşafaka) müessesesine 
rol edilir. terkedilir. 

Madde 28 - Her nevi sarfiyat Madde ·15 - Resim Şubesinin 
idare heyeti karariyledir. Mu - t""msili bir alameti (rozeti) var. 
karrerat defterine sarfı için mu- dır. Yalnız aza ta.rafından taşı
hasibe mezuniyet verildiği kay. nır. 
dedilerek icra edilir. Kırk beş maddeden ibaret ol. 

Madde 29 - Birlik namına duğu tasdik olunur. 
sergi tanzim ve açılmasına. resim 12-3--941 
Aubcsi idare heyeti memurdur. Mühür: 

Madde 30 - Sergi tertip he: Türkiye. Ciimhuriyeti İstanbul 
yeti, idare heyeti azasından se- Umuru Hukukiye Müdürlüğü, 
çilir. (39796) 

Beyoğlu Va'nflar Direktörlüğü ilanlal'ı 

Srmtl l\lohallesl Sol•ıı.lc No, Cinsi .\ylığı Lira 

Be~iktaş Ylşne zade Spor 3 Ev 36 
Beyoğlu Hllııeyln ata Bek Ar 7 Ev 50 

Deşik taş Tilrell A§ıklar 31 gv 20 

Beglktıııı Slnıınpa!la Vapur is. 17 lkl dilkktın Us- 25 
kelesl tUnclc odn. 

Ortaköy Çayır Dere boyu 71 Ev 17 

Yukarda y zıh gayri mr:nkuller 31.5.948 gUnU ııonunn kadar kiraya ve· 
rllcccktlr. lhıı.lesl 1Ui.9!l2 gUnU saat 10 da yapılncağmdan istekll!erln Be. 
yoğlu Vnkrllnr mUdUrlUğü Akıı.rat kalemine mUracaatları. (5085) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı. Şartnnıncm mucıblncc "600,000 , adet kesto.ne çubuğu p!!zarlıkla 
e:ıtın alınacaktır. 

2. - Pnzıırlılt 15.5,942 cuırın gUnU s:ııı.t 10,50 de Knbatnşta levazım 

şul.ıf>slndeki merkez mUbay.na komisyonunda yıı.p:l•ıcnktır. 
3. Şnrtne:ne her glln sözU geçen şubede g6rü'eblllr. 
4 - lstckıilerın pazarlılt lçlıı t.ııyln olunnn gUn ve saatte tt>l<llt ede. 

celt'crl l:rde! ll""rlnd n (';, 7.~ gUvenme p.,rıuılyle birlikte mezkör komlsyo 
m mUraer.atlıı.rı. (Ci383) 

İstanbul I·!ava lVfıntaka Depo Amirliğinden: 

Ilunun sırrı: lpcklı elcktcrı fiç 
defa gcçırılmiş en s:ıf ve <'il ınec 

pudrayı ıkı defa kr<'rn:ı lwpuğu ile 
karıştmlm:ısı usul ı ıl<' ız:ıh cd.ılc:-
lıllir, Fı ..ınsız kımy;ıgerkrının se
rı"lt rc:l" ' nr.:ı l rmrıl:ırı nrtl ındf' 
e e enı en u usu , 01<1 on r c·:ı-

scscsinin ınhisarı :ıltınd:ıdır. Du ye
ni Tokalo!l pudr. o;ı, artı'< p:ı.ı 1,ık 

IJuı unhıra \"f! y ~lı ctlllere ebcdı
yen son vcrmıştır. Cıldınize, sekiz. 
s:ı::ıt zarfında "Mat,. duran nefis 
ve güzel bır renk vcrır Huıgflrda 
ve yoğmıırdn \'<' h:ıtlli tcı leıncdc-
cildınilı parlok gnstcnncz. "Fini 
M:ıt,, Tok:ılon pııdruSllH kullanırs.-ı
nız sım ınız:ı bır gul y::ıpragınm tazc
lığıni ve guzellığıni b:ıhşedcr, scvim
lılığınızi ve c:ızıbcnızı bır at daha 
arttırrrsınız On muhtclıf ve yeni ca
zip renktr. olan Tokalıın pudrasınd:ın 
birini ınllh::ıp rdrnız. 

Deniz Levazım Satınolma 
Komisyonu iliin/,arı 

2000 Adet 16 hk <lilz cebire 
500 Adet J 6 lık kuvvetli cebire 

2500 Adet 13 lük dijz cebire 
5000 Adet 16 lık bilon 
5000 Adet 13 lük bilon 

1 - Tahmin olunan ffi<'omu 
bedeli l~3.ı100) lira olan yukard. 
cins ve miktnrı yazılı dekovi 
malzemesinin 12 I\Iayıs 942 gi.;. 
nü sant 15 de pazarlıkla eksilt· 
mesi yap·:acaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün \• 
saatte (1725) lirniık ilk ~n·i rı:. 
larile bırliktc Kasunpaşaaa bu 
lunan rl:omisyonda hazır tmh.n. 
maları. (5231) 

belcdlyesind n niı.11 ım Ma 
yıs ve Hıı.ziran aylarına nlt 521 numn. 
ralt ekmelt karnesini zayl ettim. Yt: 
nlslni alacağımdan eskisinin hilkm ı 
yoktur. 

l'cndlk Orfuııca sokıılt No. G;) de 
Em<'kll h!Utlm \il D:ı..,ış Özdl'n 

"'*:r 
80 No. pltı.ko.Jı b!slklctı zayi eyledi 

ğimdcn mezkQr pl~kanın hUkmU olmn 
lığını iltln ederim. 

Tevfik !{oban!, 

(80797) 

UPEH \TÔll 1 
-ialid Ziva Konuralp'· 

'l\tll>t ı < ~ırn'\m uot;ı~'\'11 

vııgıt lstıklA Caı:d••s ll:Jhamnı 

A.oartruan ı Nııınhrads 

"" ı:-tlo öğl"C!en ~nrn ; ye ıuıdnr 
l'Pipfnn: ı220 ı 

Be ediye Sular idaresinae 
Açık Eksiltme ile ot satışı ilanı 

• i • 

İdaremizin Bnkırkö~de Çörekçi çayırı namllo mo.ru! ıı.razLsi dabl· 
linde mevcut b!çllmeml§ otııır açık ıırltırmıı. ile ımtılacnktır. 

ı. - Satış ş:ırtnnmesi ıd:ı~mlz lcvıızım dairesinden parasız olarak aıı.. 
na bilir. 

2. - Mu\·akkat temlruıt 50 liradır. 
3. - Açık arttırma 18. Mayıs. 9ıl2 pazartesi günU saat 10 da arazi da· 

hlllnde ynpıla~aktır. (5.190) 

' Bchcrlne 11 k?ruş tahmin edilen 20,000 adet dört k!Sşc halko. almaca.k. 
tır. Paznrlıklo. eksiltmesi 12.Ci.912 Salı gUnl1 s:ıat 14,30 da Tophanede LV• 
A.mirııği satınalma komisyonunda ynpılncaktır. Ko.tı teminatı 380 liradır: 
Nllmuncsi komisyonda g8rUIUr. İsteklilerin belli vakitte komlsyona gel-
meleri. (731-5364) . ~ . 

Aşaı'tıdn yazılı mevıı.dın pazarlıkla eksUtmelcri 12.5.942 Salı günil aa· 
at 14 de Tophanede Lv. J..mlrllğı saunaımo. komisyonunda yapılacaktıt• 
Tahmin bedeli 2656 llnı 17 kuruş katı tcmlnatı 398 ılrn 43 kuruştur. Nd· 
munelcrl komisyonda görillür. lstcklı!ectıı belll saatte koıııl.syonıı. geımeıerl-

Cinsi, 
15,15 X J 5 Perçin çivlsf. 
BUyUlt yarım yuvıırlak halka. Plrlnc; telde 
KüçUk yamn yuvarlak halka. adi ,. 
1,5 nantlm dllslz cıkırıldı toka. 
2 MnUm tek dllli 
ı ,. 00.kır çivi. 
( X 8 perçin çivisi. 
4 X 8 .. pulu. 

" 

BUyUl: maden! dilğme, 

• .\t. 

l\llktnn 
Aılet 

45.000 
3 .000 

30,000 
:1,800 

5.400 
20.000 
9,200 
9200 

202,000 
'(53G8) 

B 'lı<'r·nE" 2°5 kU"U!'l tahmin c- ı\mirliği sa.tmalma komisyonun • 
dilen 10,000 ad t z'ncır yulnr da ynnı1aC'o..kbr. Keşif bedeli 49 
sapı a mac <\ ır. azar ı"' a c.1.. lira 50 kuruştur. Kati temina.U 
siltmesi 14.5.942 perşı mbe gi\nü 750 !rnrustur. Taliplerin belli ,.ıı
saat H,30 da Tophanc(L 1st. 1Jv. kitte komisyona. gelmeleri. 
Amirliği satınalmn komisyonun- (733-5366) 
dn yapıl:ı,.a.ktır. Kati tcı:·innh "'*"' 
3075 l;rndır, Nümunesı komis.. Maçka kışlasında kmk camllll' 
yonda görülür. İstekli crın belli nn tamiri pazarlıkla eksiltmeye 
vakitte komisyona gelmeı~ri. konmuştur. İhalesi 13.5,942 çnr 

1 

(734-5367) şamba günü saat 14 de Toph9' 
.Y.•%"· nede Lv. Amirliği satınalma kD-

Bcyler~vi tranc;it deposunda mi~vonnnrln vanıla.raktır. Keşi' 
mevcut e1ektrik cihazının tamırı bedcli 219 liradır. Knti teminatı 
pazarlıkla eki'iltıneyc konmuş- 32 liı a 85 kuruştur. IsteklileriJI 
tur. lhale..i ll.5.ü42 pazartesi belli saatte komisyona gelmeleri. 
riiııü ,..,at 15 de Tophanede Lv. 1 (736--5369) 

Bir nalbant uztası aranıyor 
Bir n lbant ustası hizmete alınacaktır. To.llplcrln NUfus cUZdl\nı 1' 

ehi.yet ve lkalorıte Devrek askeri P. 1790 Satmuıma komlsyonunıı. mill'IJ' 
c nt•erl. ücret komisyonca takdir edil<'cektlr. (319S-5886) 

'~~~mm:~~~-... -™~----~ 
ye U:.AJtl'l·-ur etı 

Zi A KASI 
Kuruluıı tarlbl IX.'!H - Semı:ıyeru: 1000.000.000 l'llrlı Uzaa., 

Şube ve Ajana adedi: 265. 

Zirai ve ticari lıer nevi banka muamPfeFen. 
Para otrikt:ırcnıer~ ıR "00 Ura lkram\ye veriyor. 

c.ıraıu 8lınkasınds kumtıaralı ve lhtıllrsa taıınrr.ı.ı oesapıarıncıa erı u 

~ urıu ouıunnnıar11 !tCne<ıe 4 '.leta çetdtecek kUr"a ile "f&ğla&&J 

tılıtna ;;ore ıkrnmıye JağıtllsCl\l<lu 

• • 60( t.oou • 12ı; . ' • 4,AOC, • • • so:ı • ı,00(, • l2L l{I • t,llO(ı • • <it !!H • 1,011( • 16G "' !.ılt .. • • &O • '°" c.ooo • 
' C>IKKA'I HesnpıarıodııK' paralar tı\r ~e.ne ıctnıtl' ~ Ltraııao ~gı 

:ttı.ı:.:ı:ııyenıere tkrsmıye ·ıkUğ tıı.kdırae o/o 2t; razıaıııyıe ~rtıec:eıctll 

Kt'~ldeler· ıı Mart. u t:lawan. ll Eyını. u Blrtnc1ıtanWJ tarthle 
1'1DCIE yapılır 

Hava blrllkleri ihtiyacı ıçin "2500,, çltt er !otlni pazarlıkla satın alı 

nacaktır, 1stek111er knt'l tcmlnnt tutarı olan <'4'106., lirııyı Bakırk6y mal· 
m':itlfirlUğUne yatırnrak m.ıltlıuzlıırı ile blrllkte 1'1$.9~2 per§embe günU saat 
15 de Yeni postah3nc karşısında bUyUk Kınacıyan ban !klnei kat No. 9/10 
Hnva s:ıtınnlma komisyonunda. bulunmıı.ları. (5180) 1 lılwdl!illl .. lll .. mil .... llliil .. F~'~' .. 11111AR ., .................................................. ... ı:- 1 
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