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~ lhre C::~), T-.ı (nUI) 
~: htanb:r2 \"a~Posta ınna.-:tG 

~~a haroinin Matbuat umum 
Za şarka Alman gazetecileri 

müdürü 

.ıııası geniş bir şer etine bir ziyafet verdi 
lke lla İni a aı Ankara!. ı.~ ~ A.A) - Matbuat: ciye umumi katibi büyük elçi Nu 
ya umum rnudürü Selım Sarper ta. man Menemencioğlu, hariciye 
, za~ : ASIM US I rafın~ Alm<:11 ~atbut r~isi vekaleti erkfuır, Anadolu AjatıSI 
tq: ın~m hnl"Ckctlcr o- o~ elçı Chrnidt. ılc ref a.katin - umum müdürü Muvaffak Mene -

laraftaıı Dilet meclisi delu zn:tlar şercfıne Ankara. pa- mcncioğlu vesair bir çok davet
~Phutıya çağmldı; di- !~ta bir ak~am yemeği verilmiş l lilcr hazır bulunmuşlardır. Ye • 
• bir T1Jkyodnn Vaşlngt<>na t~r. _Yemekte A:Jman büyük elçi- mek geç vakitc kadar devam et
~ . \'llzif-c ile Kuru5U Is· sı von_~~pen ~l~~~ikalarr, AJ. miştir. 

dıplomat gönderildi. nır man buyük elçılıgı erkanı, hari-
d~rt impnmtordan b:ı.5- 1 _________ __;. ______ _______ _ 

!fi llonyanın iı: \"e dış siya.
~lltle tutarı belU başlı 

lat"ının nutuklarını tlln-

bu nntn1tlar IU'DSlllda 
diltkatc ~pan Japon 
ge..-ıcral Tojo'nun fıya.n 
e\"\elki giin Jnpon ,-c 

lllünasebtleri hnkkındu 
ı..'.'.°}lerdir. 7..im im sözler 
~t Jrı.poııyn.nın cfkflrı 

b'izlencn isteklıerlııi n
\l~· Genoml Tojo hüÇtü
~ gt<mln. mümkerclero 

lanıakla. ~ ıruıkcratları 
llş: 

~nizamının üçtincü bir 
ıı.ı ~ dan bozulnwn te cb· 
l 0ncıne geçmek, 
'hancı tle\'letlcrin Japon· 
~· gbi~klcn ekononılk 
~1 h:u-cl•c11ere son veriıı 

llonı;.;. mlill!lSDbt lcrl ye· 
aı, 

>:'l'tııı:ı. harbinin uwk 
~"lltnasma her türlü va.sı· 

ru olmak 
lı . 

a._, e' ili bn noktal&r1 
SOnra Hiniliı:ioi ile 

Slhlrya l1ucluduna 
~eni J npon onlulıı.rm· 

ld rctK bu tedbirlerin a. 
lüzum \'e z.amrct9 

ore · . Jı.ah etruı~tlr; Japon-
~ Ya ,.e İtulyn ile imza. 

naJrtı A\nıpnda olduğu 
~ Yeni bir ni7.am kumın,.. 

bir vnsıtıe~ ohnnlc il7.cre 

im 
va 

ta 
• 

erı 
1 - Sinı.st-01>01 tstihkfl:nlannı 
2 - l'rfoskova smııi hedeflerini 
3 - Leningıııt mahallelerini 
4 - Nakliye yoll:mnt 

Şiddetli suret
te tahı ip 

zvel.t ettiler 
Bitaraf. ık kanununu Kr ı rnda 60 

·mzaiadı 
---<>

Gemilerin silahlandırıl
masına başlamyor 

-<>--

Cümhuııeıs 
Grevlere karşı şiddetli 

tedbirler alacak 
(Yazısı 4 üncildc) 

g emi 
batırı ld ı 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman ordu. 
ıan başkutı18lldanlığmın tebllg1: 
Kınında savaş tayyareleri ve Stu. 

katar Slvnstopol tstihkll.mlnrına ve 
liman tesislerine imha edici do.rbelcr 
lndirmlııler, bUyUk blr no.kliyo gemi • 
sini batırmışlar, bir torpido muhribi 
ll<ı bir ticaret gemisini ha.sara uğrat. 
mışlardır. 

Havalar iyileştiği ve yollar da dil· 
zeldlğl için Demeç hnvz:ımrtilalcl h.ıı • 
rekt\ta dovam edilmiştir. Dfl3ınan 
kısmen şlddotıl mUda!ıuı. edil n sahra 

(Devamı Sa 4 sii 3 de) 

re 
ceza v 

1 Olmez Reis 

1 

K llpOD mukabilinde 'VONOeğiml& 01.MBZ .... 
romaıı.rmızm t-en:ilne dQnden itibaren ba§ıanmıştır. 
Olaıyuculanmııım roma.Dlannı VAK.rr ][,...Km
ınmclan almalarmı rica ederiz. 

L------~----~-~ 

1 
nı k sıkıntı 
kalrnad 1 

-
Fırznlara kô.fi miktarda 

dağıtıldı un 
• 

unanıs· 

tanda 
aç~ ık 

Gıdasızhk vüzün
den ölüm vakalar ı 

artıyor 
Sofya, ıs (A.A.) - Yunantatanda 

vaziyet son derece veh.ametlnl muh &· 
faza etmektedir Jaşe maddeleri nok· 
sanı gitgide daha. fazla hissediliyor. 
Haber alındığma göre, ba§Vekil Ço· 
la:koğlu, Atina halkına lı!tabcn bir 
beyanname neşrederek, fakirlere yar
dnn cdllmesinl ısrarla istemiş, Yunan 
mllletioi kurtarmanın yogll.ne yoıu, 
§ah.B1 fedııkdrlıklardan çekinmeden 
birbirine yardım etmclc olcluğunu söy· 
lcmlştlr. Hilkfimet va.zlyete çare bul 
mağn çalışmnktadır. Ziraat n:ı:ı:ın, gr 
da maddclcrl alımını müzakere et· 
mek uzerc Sclaniğo gttm!Ştır. 

Halk, fcc:i bir gıda.sızlrlc içindedir 
ve ısıum vnkalart endişe verici. bir 
Disbet dahilinde o.rtmnktadtr. Yunan 
hekimler birliği, cesetleri y&kmak U· 
urc Sensinod'dan müsaade istemiştir. 
Uıntımt sıbbat1 kOTUDiiJt iÇUı allituıa 
sı znnır1 o1a.n bu tedbirin diğer bir 
sebebi de tabutluk taht& bulunmama

sıdır. 

Birkaç gtindcnber! devam ed~n ek· 
mek darlığı, fırmlara v-erilen gllnlUk 
lstihkalcın bir mlJıll fazlası unla diln 
ak§ııma doğ'ru tamamlyle ortadan 
lcalkmı§tır. 

Dfln öğleye doğru, şehrin Beyoğlu 
clhctlndekl !ırmla.rın önUnde kntabn· 
lıktan eser kalmamış ve herkes ibti· 
yncı nlsbctlnde eklili!lt almıştır. 
Öğleden oonra do. EmlnönU ve ll'a • 

tih kazalarındaki fınnlarda. da kala· 
balık kalmamış halk, günlük ihtiyacı 
kadar ekmek almı§tır. 

MemlP-ketln her tarafında olduğu 

glbi şehrimizde de ekmeklik un bol 
olduğu ic;:ln balkın fırmlara tı.km e t· 

mest, :ıılb&yct, ekmek &&tltJl&nru vesi· 
k&ya tAbl tutmak mecburiyet.inde bı· 
rakacağındruı hıı.lkımızm yersiz endi· 
şelere kapılmaması rica. edilmektedir. 

Dlğer t&r&.tt.:ı.n fırınlara verilen elı:· 
mekllk unun yerine sarfedlllp aarte
dilmediğl.D.l kontrol için nlltwnm teııt

biti yoluna gldllml§lir. 

Bunun için evlere dnğıt.ııacak tl§le· 
rln basılmasına, dün 'l:xı§ıanmıotır. 

DQıı çıkan bir öğle gazetesi, ti§le· 
r1n dilnktl gün halka. do.ğıt:ılmap bll§ 
lıuıdığuıı yazıı:ıqısıı. da bu, doğru de· 
ğildir. Fiş~r, hazırlandıkça dağıtıl&· 

c&ktır. 

Safiye Konservatuvar imtiha-
• 

nında muvaf{ak oldu 
Müzeyyen Sen a r , bu 

dereceyi zaten kazan
mış olduğu · için 

YENi BiR iMTİHANA GiRMiYOR 

Hücum eden tayyarelerden 
11 tanesi düşürüldü 

Ok u,gucular ım zzın teklif Je-

Moskova, 18 (A. A.) - Sovyet 
geceya.rısı tebliği: 

17 Son teşrinde, krtalarnnn, bü· 
tün cepheler boyunca düşmanla 
çarpLsnuşlardır. 

(Devamı Sa. 4 S?l. 4 do) 

kor k i 
usvava gid·yor 

IA>ndrs, ıs (A.A.) - Polonyn
lı mahfillerden 5ğreııUm.ğıne göre, 
Polonya Ba§\•eklli ve- l:ıaşkumnn • 
danr generai S!korski Rus devlet 
ada.mla.rile görüştr.ek ve Rusynda 
teşkil edilmekte olan Polonyalı tn 
menleri tef t.iş kin Sovyet Rusya· 
yı ziya.ret edecektir. 

General Si.korskinin ziyaro~i. 
Stalinle Polonyanm Mcııskova BU -
yük elçisi profesör Kot arasmdn • 
ki göri.i5Me<len sonra Uı.knnilr et
mŞ.ir., 

r in ı neşre de vam edıqoruz 
MuJıtel.-irlerc ne oeza verir

siniz ba.Jlığı altında o1cıt1f!U:ıtlo.· 
rımız ara.sında açtığımı::: ankete 
J!Clcn oeııaplan sıra.siyle neşre · 
diwruz. • 

,süRO"I\"'DüRMELt 
Muhtekirin adil ve seri bir 

mahkeme huzurunda tahakkuk 
edecek ihtikfınna karşı derha1 
idam edilmesi muhtekire hiçtir. 
ÇUnkü, çekrniyecek ve bu füem 
de sürünmiyecektir. 

Lakin, bütün malını ve mülkü 
nü hazinei millete alıll tek bir 
meteliğe muhtaç bir halde bırak 

ınak suretiyle hemcinsine hatta 
vat.anına lii.yik gördüğü sıkıntı· Bayatı Safiye 
YI ona da çekdirmek eşi ve ev - Bundan bir müddet evvel be· 
latları karşısında dahi ölünciye lediycnin bir talimatnamesiyle 
kadar sürünüp çekmesini mUna- hazırla.nan umumi imtihana gir
sip bir ceza olarak bilirim. memiş olan birinci sınıf ses sa-

B(~J:taş Akaretler B2-29 natkfırlarından Safiye. dün, kon 
de emekli binbaşı se.ı"\·atuvarda teşkil edilen bir 
Ali Rıza Atamntı heyet huzurunda, imtihan ver -

iDAM, lD.AM micı ve muvaffak olmuştur 
İhtillrci denilen şahıs merale· . ~ . . . · . 

Bayan Mil::ıeJfflfl1J Smar 

Senar'ın birinci umumi imtiha. -
na girip muvaffak olduktan son 
ra bir de, konservatuvardaki 
imtihana girip ginneme.si bahse 
mevzu oluyordu. Dün kendisiy
le görüşen bir muharriri.mi~ 
Müzeyyen Senar vaziyetini §ÖY
ie izah etmiı;tir: 

Yeni bir imtihana girmek 
(Devamı Sa. ! Sü. 6 da) 

ket otoritesini ve kanunlarını 

1 
Dıger taraftan yıne bırıncı sı. 

ayaklar altına alıp ç.iğneyen bir nıf sanatkarlardan Müzeyyen 
şahıstır. Böyle adamları kayıt- ------------------------
SlZ ve şartsız olarak idam ("tme-

( Devamı Sa . . ~ 3t4. 5 de) beniim 
iNGiliZ FUTBOL TAKiMi iDA
RECiLERi A~ KA AYA GELDi 

1 kö~em_I 
yazan · hakkı larık us 

ma ari fin veni bir ·eseri 
tUrk ynymınaa tcrcilmc hareketini slırtemll bir idareye bağlamak i~u 

nı:ı.a.rlf vckl!Uğinde gösterilmeye bo§layan l1giDlD güzel meyyalarmı top 
ıuyoruz. tercUnıc dergisinin 6 ıncıBI çıktı. dEWlet eliyle ilk beş yıl içinde bir 
değilse yUz clldlik bir tercüme ltUtüphancsl vücuda getirmek karan hemen 
kıs:ı b!r zamanda. 18 tane kitabı ortaya. koymll§ bulunuyor. sofoklcs'in alt.ı 
eseri ile ınul~er'dcn iki tercilme, ı;öto'nfn faust'u. erasnms•un deliliğe met 
hlyc'si bu aradadır. 

Ankara, 18 ( A.A) - Aldığı -
' mız malfunata göre Ankaraya 

pek yakında Kahireden bi~ ln -
giliz futbol takımı gelecektır. O. 
yuncularırun hepsi profesyonel 
olan bu takımda beş milletler a
rası oyuncu vardır. 

İkisi idareci olmak üzere 18 
ki§idcn mürekkep olan kafilenin 
ba.'} idarecisi M. Vakelam Anka
raya gelmiştir. 

Maçlar 29 ve 30 Sonteşrin cu
martesi ve pazar günleri ile 6 
Ye 7 llkkanun cumartesi ve pa • 
zar günleri saat 14,30 da Anka
rada 19 mayra stadyomunda ya· 
pılacakbr. İngiliz takımı ile bu 
tarihlerde Ankara.dan Harbiye 
takımı ile Ankara muhteliti. ls
tanbulda.n Fenerbahçc ve Gala· 
tasa.ray takımı karşılaşacaktır. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
Ancak ha~i tarihl~rde hangi 

takım1arın karsılnşacağı tespit 
edilememiştir. ı 

.(Dewmı &. 4 &ii, • .f iUJ) 

(d~ınlaır 
Ku lübü 
Aşk, h ey ec an 

v e m a c era 
roman ı 

YaZGn. 

ISKENDER F. SERTELLi 

BİR 1Kt GtJNt; KADAR 

EN SON DAKIKA'da 
okuyacak. mn:. 

demek ilk hamlede yunan kıllısiklerinden 7, lAtince kılAsi.klerden ı, 
almrm kılll.siklerlnden 1, fıransız lt1lOsiklcrlnden 4. eseri kazan.mi§ oluyoruz. 
bunların ne seçillş. ne basılış sırnsr UZCrinde durmak istemiyorum: (hepsi 
Iılzım bu yurdtı, hapsi mil!ld!) (dünya edebiyatından tercUmelcr) adı altm 
da toplnnı1n bu tercilmelar baskı bakımından pek temiz, seçilen kıta IJC'fimlL 
dllzclLmc ccdvellcri nıızarıık dcl')ccBlnl geçmiyor. asıııarma mutab.'.ı.ktı.tmı ıra 
!dhlyetlilcri tayin edeceklerdir; yalnız ben bu aatO.lılyetıUcrin §llplıestz baş· 
lıcnları elinden çıkan bir kUlllyato. kavuşmuıı olmamızın takdirini kaydc 
derken iki noktaya l§arct edip gcç<ıCeğim: bunlardan biri tercQme dlll. 
ikincisi yabancı ndıarın lınlll.Bldır. 

tcrcUmc dlllnln milli dile örnek olocak bir t.cktunlll göeterm.esini pek 
anu ederim; fakat bu srzu b:ışlnyan n~yatı geçlktlrmemek de prttır 
bu ecbcplc göz gezdirdiğim ımyıfalarda tereddlltsllz çizip yerlerine daha ta 
billcrinl kolay!Jkla yazabileceğimiz kcllmeıer, tAbirler üstünde durup a,a· 
lıınmnktansa gelecek kitaplarda bu arzunun mUmkUn olduğu k&d&r bQyilk 

ntıbctto bir t.&hakkuk görmesini dileyelim; !Aklıı yab&ncı adların lm1Aat ilılrı 

rinde tutulan yolu devlet ndma bastırılan eserler lçln hemen telAfisi z..ı,..ır'l 

bh' kumır sayıyorum. ~ ~. ı M ~ de 
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re ~eaaiırı 
o:ıar ısı: 

JaponlJa 
Amerika ile 
anlaşamaz 

ÇUnırld ... , 18 (A.A.) - Çin harici. 
:1 ' nazın M. KuotJı.1§1, gc.zetecUerc §U 

lh)yanatta bulunmuştur: 
Japonya ta.rafından blr teco.~ vn. 

Jrnunda Blrmanya yolunu nı:ık tut 
.m~k bUyUk Brlttınya ile Blrlc~lk A. 

merika içlu, AtıanUlt yolunu açık tut. 
mtı. kadar mUhlmdir. 

Çin makıımııtJ, her tQrlQ !bUmal! 
karşıl:ım:ı.k Uzere zarurt bQLUn ted 
birleri almo.ktııdırl:ır. Tojonun ve To. 
,sonun, Japon .J!yet mecl.slndekl nu. 
tuklan, Jo.p:>nyıının hnlihazırdııkl si 
yasetlnl değ!şt\rmck iııtemedlğlnl pek 
.dil g65te!'lyor. B!naenııleyh. Jnponya 
.ile b.rıeııH: Amerika. arasında berban. 
gl bir anla~ma imkanı g6:-emlyonım. 

Teberı·üde bulunan zat 
ne diyor? 

Kurtulu,..ta oturan emcltll subaylar· 
dan Şefık a<Smda blr zatın 300 bl.n 
limlık ı;ellrlnl Gureb:ı. ve Hıısek1 has
taha.nclcrlne teberrUde b:dun'!ıu~unu 
yazmış'..ılt. Şefik, d:ın kendl.sıle E;OrU 
şen bir arltad:ı.§tmızo. tevazu g&tere· 
rck §Unları a6yloml1Ur: 

•·- Servetler, öllller tara.fmdan 
birkaç ~iye değU, m -nıekete bıra 
kılmalıdır. : u .. t ı-lp bir zUmrcı:ıln, 
mc c':'.l h4 ' ı ren ızt.rapıo.nn& mer
h m oıa-:-nk • ııuıın· a'tdır,, demiştir. . . 

~---· 
Bah!rçının ciğeıAine 

ekmek ı~ağı saplandı 
Bevo~Iunda Hamnl~mda otu -

r an 4°0 yıı.']larmda b;ılikçı ShJ;ıon oğ
lu fi nastas evvelki gooe çok sar .. 
hoş bir halde eve gclnıiş yine otu· 
rup fçmeğc ~lfl,mışt,ır. Bu smı.dn 

ek kesmek isteyen Ana.stı:ı.s bt
~akla b~ı ber yere <liıc.ı:-mUş, bıçak 
c:.ğcr .l~ sa~b'. 

Beyoğlu hastanesine kaldınlan 
AnMtas b'raz sonra ölmUştilr. Va· 
ksya mUddelumumll eikoym\lti, 
cesedi muayell'e eden adliye dokto
ru gomnlıncsi:ıe 1zln verm:ştir. 

Sinem ların kontrolu 
Belediye t~rn.f :nğat\ smemalann 

kontroIUne devam edilmektedir. 
Dlin de rrcrck eıt.Jıl, gerekse tennS 
rnahıllrlıı.rdan dolııyı bazı semtler
deki 10 ntncmanm kapn.tılınasına 
tarar verllmi§t.ir. 

1 .. _h_e_n_i_m_ yaza~~kk~~!?s _I 
maarifin yeni bir eseri 

(Baş tara{r 1 incide) 
İ§te size bir kltabm kapağından iki lslm: BophoklC3 -Trakhls kadınları 
görüyoruz ki, bu kelimeler yuna.nca &dlann scslerlnl zıı;ıtctcn bir imlfı 

cekllni türkçede onıı en sadık olabilecek harflerle göstermek lstemem~tlr. 
o adın yunn.nce. imltımndakl harflere lltin bıırllnl kullanan b&§k&. mlllctıer 
bnngl harfleri kaqplık olaralc kabul etmı§lerse biz de onu tUrltçemlzc oldu· 
ğu g1bi mal etmı, gtlrUyonız. 

blzlm cılfabemlz \e alfabe s18temlm1z lltln harflerini kullıı.nıı.n öteki 
m!UcUerden !aıldı oldu!tıJ ıçtn (Ph) gibi, (kh) gib1 mürekkep harfler tUrk· 
ç.e meUnlerdekJ kelime bünyeleri için ta.mıunJylc aykırı dUfcr. 

tUrkçc bir ınetni içindeki lizcl veya genel bUtUn adlarla. birlikte ayrılık 
ko.bul etmez bir bUtUn saymak lAzım gellrken, ne ynzık ki, itiyada. mağlQp 
olanl&r, t.llrkçeyl bu S.SUkllllinden bile blle malırnm ctmekte:llrler. 

yazı göz iç.n, fakat dil kulak içindir. o halde her yazı göze değil, gfu 
vasıtaalylc kubğa bitap etmek vazifeslndedf.r. (t.rokhls), (sopholtleıs) keli· 
melcrlni gördUnUz. bu gördliklerlnlzl de bir bqkasına söylemek ıazım ge· 
kn bir ycrdesin!Z: o halde Ud h&Jdcn b!rlnl seçeceksiniz. ya türl~ lmlll.smm 
bnşit kaldeslnl tatbik ederek yazıldığı gibi okıcyacaksınız. (rıop-hok-lcs) 
dlyecelcsinlz; yahut türkçenln iınldswda da (P) ile (h) bir yere gelince, bıı· 
zı kcllmelcrclc, (!) sesi çıkarmak )"Olunu açacak.e!D.IZ ve beş o:l frenk iti· 
yadlınm batın için türkçenln mrtmıı arabearunkinden kurtuımu;şken yen! 
bir kapltuı~yon deı dl yllkleteceltalnlz. 

halbuki bunun hal çıırc:ılni turk dil kurumu da, inönU ıınsik!opedi.Bi he. 
yeti de gllsterdilor: tUrl'i:edc yabancı lrollmelerin bir tllrltün okuyabildiği 
gibi yazılması asıldır. eğer ilmi bir zaruret görWUyorsa yanma d8. asıl im· 
lfuıl mı.ve olun11r. 

tercUme kUll!yatuun bu d~ru yolu bıralmıası lçin akla ynkm hiç bir 
sebep t.>ulnmıyorum. 

c. . Pcrti Gruou toplantısı 
Anlara, 18 (A.A.) - c. H. P. 

mec1ıs gnıpu umumi heyeti bugııU 
(18. 11. 1941) saat 15 de reis ve
kili Trabzon mebusu Hasan Saka:· 
nm reisliğinde toplandı: 

C ... lsenin asılmnsmı mliteakltJ 
geçen top!antryn ait 7.a.brt hulasa
sı okunarak tasvip edilın·ş ve mil
li korullllla kanununda yapılacak 

k. aradenizde 
Bır ıacar 

nakliye 
gemisi battı 
Bııda!pevfe, :ıs ( .A.Al - liri 

bin iki yüz tonilft.toluk ''Ungvar,, 
Mncnr nakliye gemisi Karadeniz 
de bir torpile çarpmı~ ve bat -
m·§br. Milr.ettcbatındnn on iki
si ~Imuş, yedisi kurtanlm11:
tır. Bu gemi ac:ık d~izde i§le:ye 
bilen Macar muhtelıt tlcnret fı -
!osuna mensup dört nakliy.a ge-

değişiklikleri miWmcre etmek üze
re partice tc'}kil olunacak kom!& 
yona SeÇilecek aza için gn.ıp ida.· 
re heyetine salilıiyet vcrilmeel hu• 
EllSUDda riyaset.in tc'klifi 'ha.bul C• 
dilmlş ve ruznamcde ba.şkn madde 
olmadığından toplanhYft son vc-rll· 
mi~tir. 

ingi.iz - Amerikan 
anlaşması 

Stoklıolm, 18 ( A.A)-Stefani: 
Allehanda gazetecıi yazıyor''ha. 

lihazırda !ngiltereye yapılacak 
Amerikan yardımları mevzuu et 
rafında nehat bir anlaşmaya va
rılmak ic;:in İngiltere ile Ameri • 
ka ara.c;mda devam eden milza
kereter esnasında, Va.jington hU 
kumeti, lngiltereden beynelmi • 
ler ticarete koyduğu bütün tah: 
didatı kaldrrmasmı ve ke~ı 
kontrolü altırida bulunan ham 
madde•erin düşman olmıye.n ' 

_v_c-.:_c_ı z_E_L_E_R __ ı, mislnden biri ıdı. 
r 

memleketlere serbest ihracı mtl 
snnd~.sini vermesini istemiştir. 

Bu anlaşmanın tanumi ~i o 
kadar karışık ve zor görünmek
t.edir ki, birleşik Amerika mah· 
fillerinde bunun iki aydan evvel 
yapılabilmesine ihtimal verilme
mektedir. 

:;. Fraruıı.u:ıın iV OncU Hanrı protes 
tandı, taJıtının Jıatın için kııtollk ol· 
c: ; torunu XIV Uncu LU! ise protes. 
• nı r yapmadık zutum brnıklnadr, 
1: 1 ıra itan ununun hUk U? 

· Pro tanltı.rln katollkler bir asır 
birbir :, le u raıımr.Jlıır; yanı blrl31 pa. 
p s'ar ille evlcneoe"t dfyo atmış satın, 
oteltl kabil de~ll evlenem"ı:ler diye 
Verml~ topu! 

• Pcdcrınl c bren sokluğuıi dinden 
evla.dım cebren çıkııramazıımı l:ıte 

mua.zz:ı.m lr kan ınunun doğruluk 

derecesi! 10 maneviyata ı;-eçıxüyor. 
Jf. Sarho~luğ'Un ı·-.yfi bir taç eahl· 

'bi olm glbl imi.§! c1ter uhlh !.<Je 
,. ayı:dı ela hn.1' olunmuı ı:ibl yeis 

kederle doludur. 

a~bu unum 
ınüd ü 
ıiyaret etti 

Ankara, 18 ( A •. tl) - Alman 

Am3rikanm bu talebi lnj!ilte • 
reyi Ameıikan yardımlarım Ö· 
dcm~ve ve hıgiliz hakimiyeti al· 
tında· bulunan hem madde kay
nakları ile 'blltün İngiliz askeri 
fulleri üzerindeki hukukundan 
tamamen feragate icbar etmeye 
natufdur, •• 

basın heyeti b:ı.§!·nnı orta elçi t~num müdürü Selim Sarper'i 
doktor &!lmi<lt, y::ınm1a Alman makamında. ıiyaret etmiştir. 
büyük elçiliği milstet-ıarı orta Matbuat umum müdür'J, dok
clçi M. Kroll ve basın ate~st--.. tor Sohmi~t'in. bu ziya.re~in~ An 
M. Seiler oldu~u halde, matbuat kara palas ta ıade eyl--.1ştır. 

Ayrılır ayrılmaz elindeki resnti evrakı bir de~r 
içinde topladı, bir de gümrük müdürüne hitaben mek
tup yazdı. Sonra eşyalarını hazırladı. Şehre çıkarak üç 
atlı bir de araba temin ettil~.:en sonra eşyalarım pence. 
reden çıkardı. Arabaya yerleştirdi ve derhal hare. 
ket etti. 

Par 
kastcml ri 
Ş ddeile 
aranıyor 

Fransız milletine 
bevannamesi 

r irnarı 
Generali .. 

Yeni bir silah te'tJaa 
sinde yaralanıP 

\'isi, ıs A.A.) - Mare.581 Po- sa'°' ~ 
ten ikinci k:6 mevsimi milli yar Bcrlln, 18 (A.A.} - etsl ıJd tııf 
~ faaliyetinin aç~ı mUnas~- umum kumandanı gen ~ 
beWc Fransızlara bitnben şu beyn- sontc§rln pazartesi gıınll. r11ıı ıı:t 

Parls, 18 (A.A.) - İşgal altmdakl nnameyi neşretmi§tlr: ı 10.lıı tecrUbe ederken. bil) 11etl 
bölgedo halka hito.ben ~dakl ilAtı Fran.stzlar fcliketin ne olduğu- ı:aya uğnlmI§ ve bu ~aıdıı1 
D""redu-1.ttr: .. w • ndinİz Vücudunuz a.çlütn.n hastaneye nakledlUrke!l ::.. ... .t.! ..,.. uwvv nu ogı e • ..

1 
nstttr Flllw..ıJd' 

Bir kaç aydanberi yapılc.n ve nett· ve soğuktan, kalpleriniz nynlikla.r· ınrm tcslrllc um...,. ·bir p-, f' 
celorl Fraıwz cemaati Uz.:ıriııdo bil· clıı.ı:ı vo matcmleroen mı.u..-tarip. Yn· !esini ifa ederken feci aıc w~ 
)'Uk b!.r ağırlıkla çöken m'1btcılf ,e· kmlannızm .ii.kıbeti ve bUUin Fran len bu subay için ceıı 
kllierdekl aulkastler Uzerine Po.rt.s po sanın lıkrb ti ruhlar.nıza e:-.a ve- pılmasmı emrctm~Ur. ı:ıı~ • 
llsl, btltün fo.allyctlnt, bir ço'klıı.rı hs.· riyor. Iztrra.p' yaklıışma.ktaeır. Ya.- Cihan bıırblnde ııava ol~1 ~ 
len tevld! edllmlş bulune.n, auı;ıuıo.n 1 r.ama.k. için mUcadele ediniz. Fakn.~ rinde 62 defa. muzatte~te~ ' 
arayrp bulmağt>. tevcih etml§Ur. Blı- so"'uğa. ve açbğa kaI1iI yalnız ba31. tnyyaresl sub:ı.ymm ın ~ııele$ 
çok tecnıl§ BiıCı.hları bulunmuş vo mU· na""' mi.ica.dele ede:miyenlerin scfn • yetlerlne btr §UkraTt ınuı.-u~li 
endere edllm!ıJUr. letinl felaketzedelerin, mültecile· malt ve Alman hava. tınf) 

Tuvklf edilenler demlryollart şe'>o· rin ihtiycı.rlarm çocukların maruz tcnstkt esnasında. yaptığı " 
kelerine Pnris içinde ve Pa.rts bölge· tuİundu hı büyUk rcf..,Jcti, birbi - metleri mnkAfaUandırtıl~#' 
rdndo muhtelif fabrikalnro yapılan ıinden ~un zarnruıdı:ınlberi rvrı o- Führer, 3 numaralı avcı~· 
mılka.stlere ~tırak ettlklerlnl ve top l!m esirlcr"n ve ailelerinin elemini neral Udet adını verrn - / 
r.ık malıSullerinl ateşe verdiklerini öz önünden u;, ırma.yr:uz. Bu se- ~ . f! 
kabul ctml~lerdlr. J3u,1l:ır, k1§ ip Uda· falctlcri vo bu :ıztn-apla.rı ~ •ı n g ., , . z • ~ lJ;1 J 
mnda balkı en kıymetli zalı•reslndcn \ c din<lirnıe!t r znndır. Millı yar· n ı 
mahrum bırnkm~lar ve çırtçlyo blr dını tc ".ilii.tmm b"ça.reler~ imda~ . • bl·rll 
çok mllyonıarJ ~ maCWl ltı.rınfttlc edebill'-ıcsi irr.~fl.nmm . vcn.lmesln. , asker 1 1 ş 
zaraTllll' verınt~cTd\r. l "'eçen S2lle d .. ıstemi..~. Bır sene- ~'~ 

denber:, bu te ' Lit 275 '"'lilyon Londra, 18 (A.A) - ~t 
:Maıı.mllfıh stllkastçıınnn en tchll· fran1c to.1100ı, lWJO ton giyacck rnarasında mebuslardS' : 

keli fj8flcrıncıcn blrl olan ve daima ıd· k btiyu~k miktarda. y.yecek d sual· so:rınuŞtut etı 
019 d""'· 1 "B t· ve go gvoo :ıu ı ·"' "1"....t llhlı gezen l "o"m u rus . dağıttı. MiJJi yardım, sefnletc cep- "Büyük BriUınya v~eti ,.. 

tein", !1411 hazırda kaçak olarnk Ps. heden hilcıİin ediyor. Onu yere ~- Rusya. harp icra heyeti 11 ~ 
rt.s zabıtası taratın•ian slldetıe aran w ...... 1..,.ıyor Sefalet bugUn dun d . b. 1· wi Fransaıı' .. 11 

• meı;c ~ı • • • sın n ış ır ıg , bııfw 
maktadır. den dııha fazla dirilmektedir. O - best ve müttefikimiz ~ 

!lAn, bundrul sonra flra.rintn cşkMi nun bu tnarruzunu siz geriletecek· de\-irlcrde Fransa ile 13~.şd'r 
nl tıı.rlf etmekte ve h:ılkm nramaıııra siniz. Vereceksiniz. Slzden dalın aç tanya a~ındn. olduğ\1 1' 
yardmunı lstcıooktcdlr. 1 ola.nhrı doyurm!lk, sizden ~n:11a kı mıdır?,, 

Evvelce de b!ldJrlldlt;-l. gibi pnrıı. mil fazla ilıtüycnlcri giyd.rme!t ~çı.n, Başvekil M. Çörçil, §il 
kAfatı verilecek ve flrarlye &it bııbe· zen.:,crin, fakir hepiniü vereceksınız~ vermistir: diğ!J' 
rı getiren kimse arzu edam.?. tıarp Köylüler, &z, ~ ı.murtn, se~ ver?-4 "Evet. Co~ya_ ve ~04e--

, · · Frnn"·ı.lar hiç hır ,. .. ;;1' ı ·· desı· ruSbC~ esiri zev~, kıırde~. akraba ve dostla· ce.tSWız. "' : . n b r iı'is.. arın musa.a ' 
rrndan blrlnln de serbest bırakılması· oımıynnlıı.rn, s:ı.adctinızde 

1 
kull O 

na mUsnade edilecektir. :=~n~7!z!-~~!~ e~. iç~r.: af ye imtihan 

• 

r.oma, ıs (A.A.) - İtalyan ordu • 
lnr1 umuml kara.rgMının 53' numa.. 
r;ılı tebliği: 

Bu gece d~man tayyıı.rclcrf, b!r • 
blrlnl takip eden c1ıı.lgıılar halinde 
No.pollyo bUcum etmi:;lerdir. Maddl 
haııar ağır değlldlr. Slğtnaklam gtr. 
memi&I olan 20 kl§l, b!r bomba ne 
)"Ikrlan bir binada ölmUılerdlr, Sivil 
halktan 40~ daha yaralanmıştır. 

Catanea yapılan aon bücuınııı.rd:ı 

ölenlerin miktarı ceman SO kioldir. 
Blngazldo A!mnn t&yyare karşı • 

koyma topçusu iki dll§mnn tayya • 
resini dllşürmUııtur. 

Gondar cephelerinde,, nıevzll hO • 
cum tcşebbUSleri pUskUrtUlmU-,tUr 
Mcvzllerlmlzden birkaçına ynkta:ıan 

dU3man kuvvcUeriııe mU!rcz.elerimlz 
tarafından bDcum edllmlıı ve bunlar. 
t!!lefıı.t vererek 1-:açmı§lardır. 

dolaplıı.rmızı nmbarlarmxz: bir ke· 1 j .#. 
re daha ar~yacalısmız. Hltabem. (B~ tarafı 
lmp".ratorluğun sınırl~a, dUnvn· ltizumunu duymuyorutıljİıltil' 
n"ll öbUr ucuna, bUtUn come::t Fmn şimdiye kadar bir knÇ e' ~ 
sız, dost ve yair.ınet kclplenne ita.· geçirdim. Birinci sınıf 6~ 
O.ar ula.F.sm. F'el&kct nnlarmm ya- kfırı olmak hakkını def~ ld 
ra ttığr bu karşılık! 1 ?'ar~ :ıınu zandım. Bilhassa Ank11·.A'\'f, 
içinde, bu smnimi itt he._: ıçmdc, vekalette bugünkü k0tı:°J 
Fransız diril ~inin doğmaga ba.'.')a - var imtihan heyeti ~..ııı1 
dığ:nı f;imdidcn görüyorum. bulunduğu bir hey<:t ll~~ 

8 a il imtihan oldum. Biliyo , • 
t i o zaman Radyo umuıtl i~ 
~ • f Q lOğü, ses ~mıtkfırlarJ ~~ 

BLUuq. 13 (A.A.J - Rumanyada. imtihan aQZilI~I. Bu f. 1' '; 
k1 Almıı.o .nıı.syoruıl &O!!yıı.Ust parUsı radyoda çalışanlo.n J!Jf ~ ~ 
ta.rafındıı.n tertip ldılen bUyUk tcza.. ederek aınıflaııdırdılS:.:11 ?' 
hllr, p:ı ... :ır günQ Mediasta yapıl.mı§ göre maaş derecesi 1!1J; ~;A' 
tır. Almıın mUmcsslllerl, mcınlekeUn Bu arMa ben ~ eli~~ ~ • 
ber tnrafmdıı.n orayıı. ı;elmi~lerdl. şnnla beraber birinci~l!'t~~~f. 
Rumanyad:ıkl Almanııır namına tım. Bunun vesaikinı #:~ f 

:M. Alldrea. Şmlt, mareşal Ant?:ıesko. dan getirtiyorum .O .\~I 
ya Almanya lle olan mUnıı.scbeUerl na, memlekette birlnCl et 

· tesis hususunda gısstcrdiği dostluk ve sanatkarına veri~en lı 
aamlıntyctten dolayı, Rumıınya Al hakkı kazan~rıyor. 
mnnıarmın ne ka<br teşekkllr etseler 
nz olduğunu söylemiş "yaln"" Rumen 
mllletınln değil, bizim ~lkranlarımrzı 
da kazıınmı~tır.,, d~l§ ve şu sözıerl 

İtizar ~ 

Utıve etmiştir: 

I 1 1.alldl,"ıl'l "Asker:cr mız, cep!'ıcde Rumen ar 
V ~ ltadııı;I:ırlle b_raber çarp <>arak bu \'un n 

söz:eri 

Yazımızın çokluğu11d~ ~ 
Ganü ve Meçhul k:ıd{!.1ur ~ 
nmızı koyamadık. Ö~ 

eUkrn:ıı iı;br.~ edeceklerdir.,, 

L01u1ra, 18 ( ,1.11) - Bupün 1 ? 1 
Londra'da bir nutu!t irad ede:::ı --------------
Yunan Veliahdı Paul flÖyle de- (Can alıcı nokta) mı, (can alm&· 
miştir: cak nokta) mı? 

"Yunanistan ham dayanıyor. Dtl:ı okuduğumuz blr anket cevn· 
15 İtalyan tilmeni ile 70,000 Al· bınm (6Demll) bir yerinde b:ı tAblrl 
man Yunan"standa intizamı mu- birinci ~ekme kuUıuutmı~ ctırdUk. 
hnfaza etmek boş gayretiyle hn. Bizce doğru olan lkfncı oeklldlr. 
reketsiz kalmış buhınmalı..tı. • (C3n almııcak noktaJ demcll, (ctuı 1 

alıcı no'ktaı dememeli, 

, 

Eşreften seçme~ıl/. 
- (Doccal) adlı oıır kltj~ .../.: 
OlllCısundıın beri mınot per' f'/ 

~~ l\lczAUını!en, smil.8cr, ~ ~ 

.,., U oldnğuı:tlD hfl ~ 
ı:.;znıl.IAh, pılmrdıJD. bel' ,,, ~ 

kit kendim en büvük suçu İşlemiş oluı-durııcl· ii$' 
- Deme!:: Be çe1 Efendinin defterleri 

·· d ... 'l? ,,:r l?tlll e'7ı • •• • iiJ:". 
Vali böyle derken van S?"Özle Behçetı.~ . ., 

vo:-du. Halbuki Behcetin en çok ı?"ÜvendıitJ 

Altı saat sonra Çelebi pazarı denen yere geldiği 
\•akit bitkin bir halde idi. Yorgunluk, vücudünü kımıl
damayacak hale gctirmi~ti. Bir hana gi~li. Bir kaç saat 
uyuyup yoluna devam edecek, korld:uğu yerden bir par. 
ça daha uzn.klaşnu~, gönül a•.:tığı yere biraz daha yak
la1ın1ş bulunncakb. 

-9-
bu idi. 1-!ic ~elns e•meden: .#_ 

- Vali Paşa Hazretleri. dedi. Derh~l 1~ 
buvurunuz, de~terler huzurunuza ı?e~ırı / 
Eier en küçük bir UYt?Unsuzluınun rnevdaJ1~1' 
karsa lıeni su meydanda aleme ibret olsun 

Uylru, göz kapaklarmında titreşirken hancının ha. 
§İn sesi ile uözlerini açtığı vakit karşısında sırma elbi. 
seli zaptiyelerle kar~ılaştı. Valinin emri ile tevkife me. 
mur olduklarını bildirdiler. 

Bu lradar namuslu hareketten sonra bir katil gibi 
yekalanınak Behçetin o zamana kadar tattığı acı, kar. 
§ılaştreı güçlüklerin birine benzemiyordu. insanın en 
temiz yerinin sızlaması bambaşkadır. Gözleri dolu dolu 
oldu ve bir çocul: safiyeti ile: 

- &ni •Levldf mi ediyonunuz? •. diye sordu. 
- Evet, tevkif ediyoruz .. 

lf. :[.. • 

Valinin huzuruna çı},tığı vakit gümrük müdürü de 
orada oturuyor, yan gözle: 

- Sen mi bana oyun cdec~ksh1 .. bak işte ben in. 
sanı bu hale getiriripı. Diyen bir bakış!~ kcndioi::ıi sü. 
züyo.du. 

Bclıç-et1 hnlecan içinde idi. Fakat i;incle iyi lıir his 
vardı. Vali, her halde makul bir insandı. Elbette kendi. 

Y~ine şebep soracak, niçin kaçtığını anlattıracaktı. 

Fakat vali çok sert bir adamdı: 
- Sen diye söze baıladı. Vazifeni buakıp gizlice. 

1,açmı~sın •• 
- Evet efendjm .. faka-C .. 
- Fakatın hır manası yok .. Kendin de itiraf edi .. 

yorsun ki kaçmı~!ın .. 
- inkar ehdyorum. Yalnız hen daha evvel, iki ay 

evvel istifa etmistim. Kabul edihredi .. Haklı idim, cün. 
kü annem bana~ gelmem için mektup yazdı. Gu.n:;rük 
müdürümüz izin vermedi .. An!lem öldü, evimiz peri{an 
oldu, gene izin alamadım, istifam da kabul edilmedi: 

Behçet bnyle derken imar.aın rnektub.-;ıu da valiye 
uzatmıştı. Vali mektubu aldT, ba"tan !ona kadar okudu. 
imam, anne~inin ölümünü oldı1kça acıklı yazmış, kadın. 
cauızın bir türlü dinmiyen hanlannın nasıl aktığını göz. 
leri ya,ru'.:acıı,k bir lisanla tnsvir etmişti. . • 

Valinin yüzünde te~ı;sür kırı~ıldıkbnnın belırdı. 
ğini görM kurn&z gümrük mü<'"~rü, derhal söze başladı: 

- Efendim. hen:m~z ;..,s~nız. \ıen;mizin ba
s1vıd"'.\1"\ öHim ~elmistir. AIJ~h n emri bu. Elbet-

! ..ı• ..ı • • ... ... ı.• •r.. •• tr1:i ö ij"' var n?.VC n'"'"r"'ı .. 1me ·ııı va.:::ı:11ı·en•nl 
ihm~I er.l~mev!z. Helbuh" o~·H;:et Efe~~inin fo. 
leri de bir çolt uvrnı.nsuzlul,dar vardı. ICendisi
ne izin vermeğe vicdanen razı olamadım. O va-

idam ediniz. ol· 
Behcet, defterleri bırakalı az bir zaına~ Dl' 

dufuındnn üzerinde bir tahrifat yapılmaf111 

duihın~ emindi. r'.~ 
Vali memurlarını ca~rdı ve Bosnasll~ 

eümri.l!?ünde Behcet Efend"ve ait defteri 
derhal eetirilınesini emretti. 

~ ~ . ~ . ··ıi! ,, 
Defterlerde yapılan tetkiklerle Behçetin Y" sefY 

çrkınca, gümrük müd:irü söyliyecek söz bulamadı. iitii1 
çet derin bir nefes almış, fakat gene bir başka P Jı."" 
çıltarılmıy3.ca.ğmdan emin olmadığı için hiç ses çJ 
mamış• .. 1. 

Vali, Behç.ete bir kahve ısmarladı: a1ı~e '"' 
- Çok yoruldun, dedi. Haydi otur da bir k ıJll 

Gümrük müdürü ye~-inden sıçrar cibi oI~u~t:Metİ 
b~!denmiven bir hnlc!i. Hele {'!Ümrük müdür~ ~~ lt~' 
elbri b:ıfj:ı hııpse gönderlece'lini umarken "·:.ılını!l IJ'' 
ve ısmarla&lası yüzüne inen bir sille tesiri yap1il1~' 
kikaten ele yüzü kızarmıştı. 

(Devamı var) 
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1S~E~Ki-Z -ES-N-AF~D-UN~iH-Ti-KA~.H~T-u~-H-uk-uk~ ~u ne parası? 
SUÇUNDAN TEVKl.F EDı·Loı· Kurumunun ba=~~ı: ~~y =~ 

kon eransları ~ulunan bir dertli, ~liyat obnak f 
1 

dlm: KendJslade ''fıtık" hastalıfl 

A I• •k• • c h · 1çbı Wr but.neye bat \-UrmW'. 

numara daha almış. Tekru hekime 
cıkmıı. 

Hast:ıbğı bir kere daha Yedik 
cdllmit; ama ne çare ki buta.ae 
doludur ''e onu yal ıracak yat.il 
yoktur. S ıye 1 ıncı eza ma kaması· bazı Türk hukuk kurumu tarafından Hekimlere derdhıi anlatmak emeff. 

'O r 1941 - 1942 devresi için konfe ae dtl~ı,. Kaprd&: 

esnaf hakkında da Ceza V·erdı· rans, serbest kürsü de111leri \'( - Dur! demlfler; buraya ~eli· 
1kl ziyuet. talibıilz yartdqa a· 

Nı yukarı bir llraya mal olmq. 
radyo gö~eleri tertip edilmiş. ti Pzel .,trflmez Numara alacak 
tir. •JD. · De\'let, hastaneleri halka hizmet 

!ç&a aoar. Oruı !dmsenln deifl 
berkelılndlr. Ba gibi yerlerde in. 
lizamı korumak kanflkhğa, ludl:
•ızhğ& meydan 'rnnnemck için au
tnara asaltl kollulabllir. Bu sayede 
Mr hatırlı, bJr kimsesizin öniiae 
J;eÇemeZ. Gii&el t.dbir doğrusu. Fa. 
kat ta ytnnt beş kanıt ne olayorT 
Hadi bunu da hayra yorabm. Fa
kat aynı hMtadan, ayar dert, aynı 
ıztırap için. ba para, nMıl bir kaç 
kere alınabilir! .. 

Fincancıla.rda, Yasova Sabo ve l"aya verdiği oda.sına 3,5 liraya kl
ma.hdumu firması, toplan mal al- ralamak suçundan 50 ljra para cc
mak istiycn bir çok tUccal"8 bulwı· zasma ma.hküm etmiştir. 

Ankara dil v~ tarih - coğrafya 
fakfiltesindc verilecek konferans • 
\ar programı şöyledir: mndığı iddlasile mal 88.tma.k.tan Bund:uı başka aynı mahkeme, 

imtina etmiş, mağazada yapılan a- Kapalı çarşıda Kürkçülerde 31 nu
l'&l'lla sonunda çok miktarda man! mara.da kUrkçU Emini kilrk :man.to, 
fatura eşyası bulunarak 88.h.ipler; Mecidiye-köyünde bakkal Hüseyin~ 
adlly<-~ c ":eril~işlerdir. şek<'r, Küçükpazarda kasap Osma· 

. Aslıye ücincı ceza rnahkemcsı nı et, Sanyerde lokantacı Ahmedi 
~u?, Sarıy~rd~ bakkallık )a.pan Sa. ista.koz, Alemdarda Alaykött"!inCe 
lihi §eker ihhıc5.nndan, BU)1ikde.·c 1 ba.kknl Mehmedi ekmek, Divanyv
d~ b~a~lık yapan Cemali un Uz~· tunda manavlık yana Veliyi mey -
rınde 1htikar ya:pmaktan. Beyoğ • va, Baltkpazarmda SUngercilcrde 
lunda Balıkpazarmda kas:ı.p Sa!- lsma!Ji kaşal"peyniri Ka.palı ça.rşı
fet17 ;8nçllii et ihti.karmdan, Şel-.- da manifaturacı Ag~bu da makara 
rem nınde tramvay durak yerinde ihtiknrmdan dolayı tevkif etmiş -

Cemil Bilsel (Devletler hukukun· 
da bı:ı.rp), profeffÖr avukat AbdUJ. 
lıak Kemal Yörük (Hukuk ve ah· 
lak), profesör Nusret Metya (Ec· 
nebi devletlerin ka.zat muafiyeti}, 
profesör Süheyl Nizami Derbll (1· 
dare hukukunda iptal davalannın 
ma;hiyeti), prefcsör Ta.hain Bekir 
Balta (İdarl davalar mevzuu me
selesi), profesör Hüseyin Avni 
Göktürk (Aakeri kaza ve umumi 
kaza.ya göre hususiyetleri), tem -
Yiz reislerinden Fuat Hulüsl Demir 
elli (MUeltif hakkı ve nCflİl" mı&ka
vele8i), profesör Baha Kantu (Ce· 
~ hukukunda bava aaha.aı), profe
sor Mustafa Re~t Belgeay (Ya.zıh 
deliller), profesör Sabri Şahir Ata· 
say (Kanun yapma sa.na.tı) mevm
lun ctrafaıdıa konuşacak)ardır. 

tutimciı Nuri ile kahveci Mchm:::t tir. • 
Şükniyil şeker fötikarından 25 er 
lira pıı.ra cezasına ve birer haft:ı 
aukkfuılannm kap:ıt.ılınasrna Sı.:l· 
tı:nhamnmında Seydiyc h;nmclıı 
H ·imi dikiş iğnesi ~ likanndan 
30 l'ra para CC7.aBffia Ve 8 gün düJı:. 
kün nın kapatılmasına. Cerrahpa -
şada, Kasr.pbs..~ı sokağrrnin 'z nu
marn.da oıt.uran Naili <le 3 liraya kı 

buluncıuğu zamann ait bir mcfl.nm· 
dur. 

Kurultayda bugünkU mana.o;mda 
millet değil. boybeyJcrf bulunurdu. 
llu bir ne\·i ariı.fef.<rasinin topla.n
tısmılan doğruı bir teŞckkUldü. N:ı
stl mecUsi mebusan tabiri buglinkti 
hayat ~bımnız \"e de\·let huluı· 

'konu ıuı~ayı"nnız itibarile l\lilJet 
l\Iedisfnden farklı iSe kurultav da 
bugUn:<ö de\·let telikldmlze ~dan 
daha ziyade aykındır. Biri ariıııtok· 
rasinJn ifadesJ, öteki bi.ldmlyf'tl 
milletle mua~ nlsbette taksim 
eden meşruti salt&natm ifadf'Sidlr. 

Büyük Millet Mecllslne "luunu· 
tay" da diyemeyiz, çllnkil kamutay 
halk meclisi demektir. Halk mecll· 
si ile Büyük l\llllet Mecl~I arasın
da lwskO<'!Ullan hir hukuÇ< ni.ian!OI 
gizlidir. 

K .. atay om oa... AU.. llltealıl
deki Eklasyalin kartdıtıdır. Atin• 
sit~inde yirmi yaşmı &§&il her \ '& 

tanılaş halk meclisinde kamutay· 
da rey sahibi kJI. Bu meclis kanun 
)·apar, de\"let idaresi hakkmda hü· 
kümler ,·erirdi. 

Adna ~itesi doğrudan doğruya 
demokrasi ile idare edlllnll. Bunan 
l~ln onun adı kamutaydır. T\irJı 

cUmhurlycti ise temsili bir sis~· 
dlr. Kamutay doğrudan doğruya 
demokl'll8lnln ifadesi olarak ttlrk 
.:enin güzel bir tablrldlr. Fııkat o· 
nu "Büyük Millet Meclisi,. yerine 
kulla.nmea kelimeler arasmdakl in
celik farkını 1myb:!tmiş oluruz. 

KanunJann ve hukukun dilini 
türk~le"tirlrken mcfhuml.An kay· 
!>etmemek \'Ulfemlzdir. 

SADRı ERTEM 

Herbi: 
- Anladım .dedi 
Sonra durdu. 
Çiinkü arka taraftan bir mo -

törbotun gürültüsü geliyordu. 
İkisi da dikkati~ dinlediler. 
Bu gürültü geçip gitti. 
Bulunduldan yerden bir şer 

göremiyorlardı. 
Morgan bunun üzerine: 
-Demek ki bu herif yalnız 

değildi. dedi, şu hnlde gel •. Bera 
ber bulunalım .. 
Fundalıkl~ ara.smdan çıkıp 

kulubeye yaklaştılar. 
Kulubenin kapısı açıktı. Gece 

nin hafif rüzgflriyle kımıldayor 
ve sessizlik içinde gıcırtısı duyu
luyordu 
Morg~n, kulubenin parmaklı· 

ğı önünde bir az bekledi ve bir 
ıslık çaldı. 

Fakat içeride11 hir cevap ıı;el 
medi. 

Con Brayn uykuda olamazdı. 
.\caba niçin cevap vermiyordu. 

Hele kapısını nac:ık bulunması •. 
Bu, Con Brayn'den beklent-bi • 

lecek bir hal d~ildi. Bundanba.ş 
ka, Con Brayn, Morgan'ı ~ekli -
yeceğini vaadet.mişti. 

Morgan yav.tŞCa kulubenin ar
ka tarafını dol~tı. Elinde taban 
casfyle, her hangi bir tehlikeye 
hazır bulunuyordu. 

Herbi, iki eljnde tabanca oldu 
ğu halde kendisini takip ediyor
du. 

Kulubcdn arka kapısı .olmadı 
ğmı gördüler ve pencerelerin ya! 
mz ön tarafta olduğu görülüyor 
du. 

Morgan tekrar ön tarafa gele 
rek yavaşca ~endi: 

- J. B .•. Benim, ben Morgan 

Toptancı kasaplar 
ET SATISINI 

durduracaklarmış 
Bazı toptancı kasaplar, et satıt

lan etrafında alman kıi.rarlan ilerl 
sürerek· et kesimini durduracaklAn 
nı bildirmişlerdir.FiDıakika dün. bir 
<;.ok ıoptancı kasaplar, meZbaha.ya 
ka.sa.phk ha.yva.n göndermem.işler -
dtr. Bıınlarm başında hayvan bor
sası idare meclisi reisi Rıd'/an da 
vardır. Bugiin, ha.~ bo'rs88I ida
re mecl'si toplantısında mesele 
mevzuu ba.hse<lileccktir. Bu toplan· 
tıda, mmtaka ticaret mUdiirü Nec
mi de ha.zır bulunuaktır. 

- - --O>-----

Sehir Meclisinin 
dünkü toplantısı 

İstanbul gehir mecliııi dUn saat 
15 de birinci reJs vekili Faru\d De
relin in reisliği altında toplannuş • 

Ra.dYoda görüşme yapacak olan· 
1a.r da §Öyledir: MaNa mebuau 
Refik lnce (Aile cemiyetin te
melidir), siyasal bilgiler olculu pro· 
~esörlerinden H. Avni G&tilrk (DO 
ğUn nuı.era.f1annm aite hayatma 
tesiri), Konya mebusu Galip GU 1-
t eki:n (Tilrk.Un haJrlld aile haya.tı), 
hukuk doçentlerinden Bülent E· 
sen (Aile hayatmda çocultlar için 
ligorta), devlet §{lri.tn muavinle -
rinden Hidayu 8&nal (Aile haya
tında misafirliğin içtimai ve ahli
ld n"ticelerf), avukat Fehmi Ku
ral (Eski ve yeni aile baya.t.mmm 
farkları), hAldnı Hikmet Belbes 
(Aile hayatmda çoouklarm ta.til 
umanı), siyaaal bH:giler okulu pro 
fesörleriııden Fazlı Sur (Aile ba
)'abnda iktmat ve tasamıf), lla· 

ur. liye V eJr.iıleti milli emlik umum 
Toplantıda, geçen celsemn zaptı m\klürlüğü §eflerinden Enise A· 

okunmuş, ka.bul edilmiştir. Bundan rat (İyi bJ,r ailenin milli hayata 
somıı Kıı.tlloprakt.a cumartesi ~ temin edeceği faydalar), 
leri puar kunılımaaı hiıMllnJDdaJd Avuımt ~ De1ibe1 (Aile h&
tekllf mtuktye encümenine veri). yat.in.da e.ritek çocukla.mı terbiye • 
miftir. OakUdar, Kadıköy ve bava- al), hukuk profeeörlerinden Nihat 
l'si halk tramvaylan ile bu tram- Erim (Aile hayatında. kız 90Cukla· 
vaylardaki evkaf hiMesinin satm nn terbiyesi). 8Wh hAkimf, lılclıi • 
almmasma dair riyaset makammm hat Ruacan (Aile haya.tında mu· 
teıkl:ifı okunmuş, tetkik için kava - 1 aşel"et adabı} lsparta mebusu Ke
nin encümenine havale edilm:Ştir. mal Turan (Beci.r hayaıb), Anka.· 

Şehir meclisi, cumartesi gllnU 
Eaat 15 de tekrar toplanmak llzere 
dağılıruıışt.ır. 

Basma Satı,Ian 
Halkm yerli bMmslanı rağbeti

ni g~ önUne alan Sümer Bank mil
es..~eler mlldürlüğU, yeniıdrn Yer· 
li mallar pazarları şubesi açmağa 
karar vermlştir. Bu şubeler. mUn -
haarran buma satışları ile meşgul 
olacaktır. 

ra ticaret mahkemesi azaamdar. 
İmran Öktem (Aile bayatmda by· 
nanalara düşen vazifeler), Nafia 
Vekileti blr;nci hukuk m.Utaviri Ce 
mal Nuikoğlu (Aile haya.tında ka
rmm kayns.ne.lara k8J'l}1 vazi.fee.l}, 
a\'1.llmt Nej&t Sav (Aile haybnda 
bıaıın ve aıkrabanm mevkii), diva· 
nı muhasebat müddeiumumi mua . 
\inlerinden Semi Erkut (Aile ha
yatında muhabbetin ve fedeklrlı • 
ğm roliı) mevzula.n etrafnıda ko -
n uşacaiklardır. 

I spangol dansözü 
Heyecanlı, büyük Polis Romanı 

.__4 fntrilizceden Çeviren: H. MUNIR 
diyordu. içeri geliyorum.. Llmbayı yakarken. artık elleri 

Hiç bır cevap yok. ti:remiYordu 
Morgan bundan sonra. bir ke- Fakat dişlerini sıkıyor ve hiç 

di gibi kapıdan sürünerek içeri bir ~Y söylemiyordu. 
girdi, Nıhayet şu kelimeleri mırıl -

içerisi sıcak bir oda idi. dandı: 
Kapı a~ık olduğu halde, ade.. - Nihayet zavallıyı vurmuş · 

ta bir insan oturuyormuş gibi sı lar •• Ge<: kalmışız 
caktı. Ayni zamad& taze tir tü- Herbi Adame. küçUcük odanın 
tiin kokusu duyuluyordu. etrafına göz emirdi 

Herbi içeri girdiği zaman, dö· Görünen aıfmetıerden anlaşı 
şeme tahtalarından birisi ~ıcır • hyordu ki, birisi. odayı araştır • 
dadı. mı~tı. . 

Morgan bir az daha ilerliye • Odanın içerisinde pek az döşe 
rek önUe çıkan masanın merini me vardı. Ancak pek lUzumlu ~ 
araı:ıtırdJ la.n ~yler .•. KUçük bir masanın 

Bir g~ lambası arıyordu, bul· çeknx:ceteri açılmıştı. içerisinde 
du. Bunun yanında . bir başka ve c:ogunu konserve halinde ye • 
şey daha buldu melder te§kiJ eden eşya kmnen 

Eli soğuk bir ete dokunmuş • dısanya dökülmUştU. 
tu. Birdenbire geri ~kildi. Yerde, bir ~ok ~ğrt.lar da gö-

Ve kibriti yaktığı 7.3Dl&n. kor· rUlilYordu. 
ku~ bir mamara karşısında kal Öldürülen adamın elbi8eleri de 
dı. kanştınlınıştı. Ceplerinin astarı 

Con Bra.yn, artık maceraları - görüldüğüne bakıl11'83· içlerini 
na son vennişti Başı masanın enikonu taramışlardı. 
üzerine dayanmİş ve kollan sar· Morgan burada hiç bir şeye 
kık bir vaziyette cansız yatıyor- el sürmeksizin. öteki odaya. J. 
du. B. nin yatak odasına ıı;ec;ti. Bir 

Kürek kemiklerinin ortasında kibrit çaktı 
bir bıçatın uzun, kıvnk sapı gö- Bu odq.wl yalnız bir yatak. 
rülüyordu. bir de yık&nmağa mahau8 ponıe 

llerhi hayret içinde: len ibrik ve leien vardı. 
-Bu.. Bu mu .• diye kekele • Yatak örtnıeri. yerdeydi. Ot 

meie başladı. J. B. bu mu? minderin içi dılm& Qlkanlmll 
Morgan kendini toı>lamlllı. derecede yoklandıiJ g6ııe ~arpı. 

Duta: 
- Peki Alayım! 
Dem~ Ba defa da: 
- Ver bakalım ylnni bet ku

ruş! 

T ekliffle kanll&1111.ış. 
Allah ldıımeye deri verip der· 

man aratmasm. Zavallıcık, ceple
rfni k&7.nnq; yol ha~lığuu ~P 
vere~k numarayı alm11. 

8ıruı gelince. hekime göriinmütı. 
- Evet. demişler sana ameU· 

tat lizmı. Fakat şimdi bo!J yatak 
Yok. Bir halta sonr:ı gel! 

Bir balta .._ra, yine gitml~. 11· 
9e kapwnm: 

- Vtt bakalım ylnnl bet ka. 
,,.~, 

KumandMIJe ~ Bir 

Bu tikAyetl clhıledim : ama doi
rm;unu lstenenh, kendimi tauubr· 
mak lmklmnı bulamadım. Her ta. 
r:.tı çiiriik bir &eY. N~reslue doku
... orası yıkılıyor. Umanm ld .. 
itle alAkab makam hangisi ille, 
ıneseleyi ele alacaktır. 

HAK.l<J SUHA GEZGiN 

[~~) 
i'stanbulda arana 

saf ası 
- Sağa mı sapa.caiız Ba

yun, wla mı? 
- Sağa •. 
Az bir müddet ilerledikten 

sonra: yine: 
- Sağa mı sapacağız, sola 

mı? 

- Saia! .. 
Arabacı, bir az da.ha gittik · 

ten sonra. karpsma çıkan iki 
sokabn doğrudan doğruya ai 
taraftakine sap1yor ve içerideı. 
ki müşteri haykırıyor: 

- Yanlış ~yorsun yahu .. 
Sola sapacaksın ... 

- Ne yapalım B&yım.. İki 
defa sordum. Siz hep "sağa,. 
dediniz,. Ben de aaia aaptım.. 

-DemelC ki hiç itiraz etme 
sem, döne döne, ayni yere ~ 
leceğiz!. 

Haydi gerisin geri.. Arabacı 
oo aefer. sola sapar. 

Bir müddet sonra dört yol 
ağzına gelirler. Burası Kara · 
köy çaprazıdır ... Arabacı, yo
kuş aşağı bütün hIZIYle inmiş 
olan beygirlerini gllc; zapteder 
ve yüzünü kızartarak içeride • 
ki müşteriye dönüp: 

- Aff«ierslniz Bayım ama, 
saia mı gidecektik, sola inı?. 
One mi, arkaya mı? 

Müşteri nihayet kendini tu -
tamaz ve hırsla: 

- Be adam.. Sana Tarlaba
şından bindiğim zaman ne eöy 
Jemiştim?.. "Ihlamur'a gidece • 

~··~~;.., berilU odaya Ke<ti, .... 
1 

arkadaşının cansız vücudUne u-1 
zun uzun baktı. 1 

Con Brayn'ın yüzl1nde herhan 
~ bir yara yoktu. Eğilerek elle· 
rini muayene etti. Con Bna.yn .

1 bu elleriyle pek ziyade öiünür -
dil. hassas. bir mtlzisiyenin veya 
bir operatörünki kadar haaas 
elleri olduğunu söylerdi. 

ğiz,, dememi§ID.iydim? O halde 
niçin soruyorsun? İşte bir yol 
tutturup Karaköye kadar gel
din... Haydi şimdi Beşiktaş& 
doiru yollansana.. Yoksa ta -
tanbulu tanımıyor musun? 
Arab&eı sesini daha yavaş • 

labp, Adeta ail&r gibi: 
- Affedersiniz Bayım .. Da· 

ha buKiln adadan geldim .•• 

Yukanki sahne bir az mü • 
ballialandınlmıt va içersine 
bir az da hayal katılınış oim. 
sına raımen. gece vakti bir a
ra:bacı ile bir mlişteri arasın
da cereyan etmiş olan bir ha. 
kiki menua dayanır: 

Mltft;erf, arabacıya, gideceği 
yeri söylüyordu ve arabacı, 
mu,teriye yavaş sesle derd ~
nıyordu: 

- lstanbulda iş çok dedi -
ler. Adada iae, gezintiler çok
tan suyunu ~lanlştl.. Beygir
leri boeu boşuna besleyip ke • 
seden ziyan etmektense, lstan· 
bula ineyim. dedim .. Fakat ee 
nelerdir Adanın arabaclsıymı. 
tstanbulun ~rdi çıktısını bil -
mem .. Şeytana uyup bu Bal>ah 
indik, Gündüz iki mtltteri ta -
§ıdDD. Birinin sayesinde Un 
kapanını öirendik.. öte.kini, 
Ok Meydanına götürdüm.. E
pey memleket ıtezdim S8lll)'Ol'. 
dum. Şimdi de siz çıkıp "Ihla· 
mura!,, diyorsunuz.. Dıojtru81ı 
benim. ıhlamur namına, Jaşın 
ic~ilen kunı bir ağaç yaprağın
dan b&şka bir ~ bildiğim yok 
tur .• Yardımınızı rica ederim. 
Müşteri, iyi kalbH. bot bir 

adamdı. Az çok da kafayı cek 
miş. ~akırkeyif olduğu anlqı
lıyordu. Ara.bacının riCUJDI 
görünoe, yüreği dayanamach_ 
Onu saygı ve sevgi ile içerideki 
müşteri yerine oturttu.. Ve 
kendisi bir hamlede arabacı • 
nın yerine çıkarak di~inleri 
eline aldı .•. Ve lhlamur'un yo. 
lunu tuttular. 

HIKME1 llVNIR 

Fakat bu eller, bir zamandı.., 
beri bir geylerle meşgulmüş gibi : 
görünüyordu. Ka.barmış. kaba · ı 
!aşmıştı. Tmıaklarmın ucu kısal 
mış. ve bazıları siyah bir mad • ı 
deyle kararmıştı. ============ 

Morgan, her zamanki gibi, eli.. Bir i~i iskeleden dü,tü 
ni kulağının memesine ~ürdU 
ve dilşünmie başladı. j ÜakUdarda oturan Agop, dün 

- Anlıyamıyorum. dedi. Uzun ı Caddeboatan•da bir yapıda c.ıabllr· 
UIQ&Ddanberi t~lterede olsay- iten muvazenesini ka~erek .iılke
dı. muhakkak kendisinden bir leden dllfmUt. muhtelif yerlennden 
haber alD'dlD1 Fakat bu ada • afır surete ya.ralanmıştrr. 
mın Meta hapishQ.nede yatmış AIOP NUmunc hastanesine kal -
ı;:ibi bir hali va.r. Hem de vaknı dınlmlflJt'. 
zamanlarda ... (Herbiye döne - ':"'. ·~========== 
rek): Haydi bakalım .. Şimdi ya E 1 
pılacak işlerimiz var. Elini kolu t ırm f I ~vvelk Vakı' 
nu bağladığımız serserinin yanı 
na dönelim. Onu konuşturmak ,--------
lbmı. Hem de pek c:ok .. 

Morga.n'm ~i dikleşmişti. 
ıı tklnctteşrtn ını 

Memurlara Odun 
Herbi memnuniyetle dilini tak 

!attı ve lambayı söndürerek şe· Maliye nezaretlDce memurıara ıw-
finin peşinden ~ıktı. 1 zi edil~k odun hakkında evvelki gQn 

Morgan, adamı bağladıklan dovalrl merkezlyeye bir tamlm gönde-
yere gidinoeve kadar hic: bir söz 1 rilmııur. Buna nazaran memurlara 
eöylemedi. tahsis edil ~ek odua miktarı I0.000 

Fakat oraya gelince, sunturlu çektdir. Her memura çekial 270 kunt 
bir ktlfür savurdu. Çünkil az ev. Osertnden mUflarma cöre ı - ıo ~ 
vel oraya bailadıklan adam, ki olarak vertıecektlr. Odunlamıı be 
f1mdi yerinde :yoktu. 1 dell Uk oık&cak lkJ ıuad maattan kt 

( Devamt var) atıecekttr. 



uzvel bitaraf ı,< 
anununu ıaladı 

VA Kf'I' 

Fransa ve Japonya ile 
mimasebatı kesti 

Lonclra, ıs (A. A.J - B. B. C: 
Ruzvelt, bitnraflrk kanununun 

tadil lnyihasını dün gece imzar:.· 
mıştır. Arner ka \'npuı Inrmm si • 
liihl:uıdırılmasına dcrhcl b~h:ııa • 
c:ıktır. Bu vapurlar lnglliz lim::uı. 
Jannn da gidcccklerd'r. 

('BrıR tarafı 1 inride) 
mevzilerinden ntılmı§ ve pUslcUrtUl 
mil tilr, Sınat mıntakadn yeni top • 
rnklar iş:;nl cdllmlştlr. Ani bir bas. 
km tnnrruzu neticesinde hareket ha.. 
lınde bulun:ın mUtcnddlt marcandl.t 

(Baş taraft l fnclde) 
Kallnin istikametinde ve cenup 

batı cephcs~nin bir kesiminde, mu~ 
harebe bilhassa şiddetli olm tur. 
16 sonteşrlndc 21 Alınan tnyyare. 
si tahrip ed.lmiııtir. Bi.z altı tav. 

Elçilikler 
kapan 1 

NCV)·ork, 18 (A.A.) - D.N.n. 
Birleşik Amerika basınının nc~ret • 

Uğl blı:-Unltcd PrcS3 hıı.berin!l göre, 
lrok hükQmetı, Fransa ve Jnpon)-n 
ile dlplom:ıtık m!lıııısebeUerin! kes • 
Uğlnl blldirml~t1r. Bu habere göre t.. 
rak htlltOmetinln bu hareketine ~beb 
olarak ı;öst.crdtğl ııey, bu !ki devletın 
trak lbUlfl.ll cmuısındıı. mihver devlet_ 
lcrlle sıkı mllnnsebctte bulunmll§ oı. 
molandır. Boğd:ıttalt! Fransız ve Ja 
pon eıçlliklerl derhal kııpanmı§ ve t. 
rakın V~i elçisi 6'~ri çağrılmı§tır. 

Yılancığa 
tutuldu 

Vl~ 18 (ı\.A.) - Fransız ordula
rmm eski haııkumııııd:ını general Ga,. 
melin, aşr.ğı Pirenenın ltüc;Ult blr §eh 

ri oı:m O!oro::ıda bir klinikte teeavt 
edilmektedir, Ust dudağındaki yılan.. 
cıktıın müteessir olan generallD &!IA.. 
bı bozuldğu tçln hastalığı ztyadelq 
m.lvUr. • 

Bu aym on ikisinde Portnlet kale
alne nakled!lmljJ olan general Gamet 
linin ııs sonkAııun tarihinde ma.ğltıbı.. 
yet mesullerin!n muhakemes!nln baş. 
lamasına kadar kalede kalmak mec.. 
Wr!yctlndo bulunduğu mo.IQmdur. 

• y 
Sonu adar 

mücadee 
edecek 

Berlfn, 18 (A.A.) - ltalyo.nm Bef' 
Un bUyük elçisi Altlyer, zecrl t.edblr. 
lerfn altıncı yıldönllmll. mUnaaebetile 
''Volkl~er Beobaht.cr,. gazetes1Dde 
ynzdığı '•ltıılyıının yolu., ba§lıklı ma. 
kalede, İtalyanın dUşma.nlaruım, t • 
t.alyan mıııetınlnf mukavemet kabili.. 
yetini tnkdl,.den o.cız olduldn.nıu ı;öy. 
lcmektcdlr. 

Elçl diyor kl: 

.Ruzvclt. yen:den 6 mllyar 687 
nulyon dolo.rl:k ::ı.s!teri tahsisat Is.. 
te..'lliştlr. Bunun yarısı top ve m~· 
hlnımnta, mühim bir kısmı deniz 
hava kuvvetlerine ve snnuz vapur 
ları yo.pılma.sına tahs's edilecek • 
tir. 

Gemllcr ruısıl ilfıblnndınb.oo.lt~ 

. V~ington, 18 ( A.A) _ Bah
nye nazın ~l..,ay IUıox, §İmali 
Av~pa, !ngıltcre ve Birleşik A
n:ıerıli:n arasında iıJleye Amerika 
t~'7rct gemilerinin, ilk partide 
s~aJ:landınlncaklarını söyle • 
mıstır 

Kızıİdenizc işleyen Amerikan 
gemileri ikinci ve Atlas denizi 
cenubunda işleyenler de ücüncü 

dıkademooe silfilılandrrılacaltlar • 
r. 

• Bahriye ı:ıaz·rmın söyledikleri, 
ticaret gemılcrinin silfilılandırıl -
ması hakkında Amerika bahriye 
nezaretinin ilk resmi beyanatı _ 
dır. 

Albay l{nox bu gemilerin ne 
zaman w silalı~o~dırılmasına baş -
Lanaca~m bıldmnemis ise de di 
ger makamlar. bunun bu hafta 
başhyacağmı tahmin etmekte • 
dirler. 

.Ruz,·eJt J\nru o ile bir ant 
görüstU 

l,ondra, 18 (A. A.) - B. B. C· 
Ruzvelt Japon dlplomatı Kuru • 

~yu Beyaz eve kabul ederek l:cn. 
d:.sile bir sa:ıtten fazla görüımıü~ 
tür. Hariciye Nazırı Hull ve Japon 
elçisi bu gönişmede hazır bulun • 
mu~I:ırdır. mırusu birçok nol:taıs .. 
rın münakaşa edildiğini sövlcmfr
tir. Hull bu bir'nci görlicm; umu. 
mi olduğundan UmltJJ veya ümits'z 
01.mıı.k ~ç:n henUz bir şey söylene. 
mıyecet.'inl beyan ctm~tir. · 

Uzak §arktan gelen haberler bu 
g15rüı;me hıı.kkmda pek ümitli ol .. 
nıağa imkan bmılmızyor. 

Grevlere lm~t t:cdblr 

katarları cllm~zo ccçmlştlr. 

Ccphenm en §imal kısmında, snva, 
llıyyarelcrl, Knndalnkchn körfezi ba.. 
tısınd:ı dtı.,mnnm mtıte:ıddlt baraka 
ve kıımplnnnı tahrip etmiştir. 

Hava kuvveUerlmlz yeniden Mos • 
kova ve Lcnfngrada ve Vologda böl. 
geslndekl hava mcydD.nfo.rtnn. gece 
taarnızıarı yapmışlardır. 

Dcnlzaltrlıırımız. Atlas denizi şi • 
malinde ve buz denlz!Dde topyckQn 
' 1 b'n toni!Ato hııcmlndc mllsclUUı 

dört d!lşmıın ticaret gemlslle kafile
yi himaye eden d!ğer bir gemiyi ba,. 
llrmıştır. 

Dlln gece tnı;tıtcro etrafındaki su 
!arda, snvıış tayyıırelerlmlz Loves • 
toft doS"ıısunda dll,man kafilelerine 
taıırruz etınJ,lerdlr. Oldultç:ı bllyilk 
Uç dü5man tayyıırc gemisi bomb:ııar 
la eh mm!yetll surette hasara uı?ra • 
tılmıştır. 

Dlğ::r savaş uıyyıırclerlmlz de ln • 
gııtere cenup doğu ve cenup batısm.. 
aakl liman tes'slerln! bomb:ııııml§tır. 

M esim\ ıı. bom b:\rdnnn.rıı 
Bcrlin, 18 ( A.A) - Alman 

ha.va kuvvetleri dün, karn ordu
larının bilhaEEn merkez kes:min 
d~~d harekatını müessir surette 
himaye etmi tir. 

Alman ha.va kuvvetlerine men 
sup müteaddit te.::killer Moslrn
vndaki sinar ve askeri hedefleri 
tam isab~tlerle tahrip ctrni:-ıcr • 
dir. :?' 

Alman tayyareleri cenup kesi
minde de çok faaliyet p,üstermiş 
ler ve malzeme ve asker ta.~ıynn 
iki Sovyat trenini tahribe mu -
yaffak olmuşlardır 

I.enin~rattllil İcıt:ınla:r 
Bcrliıı, 18 (A.A) - Bu son 

günnerde Leningra.d'dan knçrp 
Alman hütlanna ilticaya muvaf
fak olan bir kısım halk, son 
bombardımanlar neticesinde 
şehrin cenup mahallelerinin si ~ 
vi lhnlktnn tahliyesine mecl:ıuri
Y~ tlı:ısıl olduğunu söylemişler • 
dır. 

On binlerce ihtiyar, kadın ve 
<:0euklar başka mahallelere mı.k
ledil..'11.işler ve oralnrda. ~rin 
1mp·lanna yalrın gayri srhhi ba. 
taklık yerlerde acele yapılmış 
barakalara yerleştirilmislerdir. 

l\ırmula oo.tınbn gemllcr 

ynre kaybettik. • 
16 Sontc§rindc, Moskova cıvn • 

tında evvelce haber verildlği gibi 
3 değil, 11 Almnn tayyaresi düc:U. 
rülmilştür. " 

l\losl<0'-a, 18 (A.A.) - Kraa.ııaya 
Zvosda gıızet.csı yazıyor: 
Avnıpa Rusyıısınm an glmal nokta· 

smı te:;ıktl eden b:ılıkçııar yarımad:ı • 
m, beş aylılt harpten sonra htUA Sov· 
yctıerin elindedir. Buradak1 S:>vyet 
kıtnlıı.rma kumanda eden general, b!r 
çolt Alman tUmenının knruısı'ldn bu· 
lunnn ltilçUk kuvveUerln seri çekilme 
sine nlhııyot verdikten sonra, eıvar 
tepelere y.:!rlcştlrlıml.§ b:ıtaryalarm 

yardımı tlo Almıı.nJarı yarımadadan 
atmıştır. 

O znmnndanberı, Almnnlann bu tc· 
pclere kıırşı yııptığı hücumlar dalına 
muvn!fııklyets!zl!ğe uğraml§tır. K!lo
metrelerce geni§ bir s:ıhada, arcı.zlnlD 
her metres! şimdi Sovye~ topçusunun 
lcontrolu nltmdadır. Sııhll b:ıtıı.ryaln 

rı, Norveçten Petaomıı.ya ıısker ve 
maızeme taşıyıın nakliye goml!erlnl 
batırmıaıardır. Ya~ıaudll., toprak nl· 
tı geçmertyle doludur. Bu ynrımadıı., 
Murmıı.nslt denlz yolunu kontrol et· 
mcktedlr. 

l\Ioslı:ova, 18 (A.A.) - BugllnkU 
Sovyct tebliğln!D zeyli. 

Cephe istlkameUcrlnden blrindll 
Sovyct tayynrclcrl bugUn do ııs kllm 
yon tahrip etm~ ve uOo dUşmiıı as
keri öldUrm~tUr. Bir Sovyet birli~ 
Lcnlngrad cephes!nde düşmanın b!r 
tank koluna taarruz etml§, Almnn 
kuvvetlerlnfn huıüllnc mani olmuş, 
beş tank ve muhtelif hı:ırp malzemesi 
zaptetm!3tir. 

Ukrayna.da. çete mulınrebesi her 
glln fazlala§maktadır ve mUstcvlilero 
cığır zayiat verdirmııktedlr. 

ltloskovn, UI (A.A.) - Pravda. ga· 
zetesinln harp muhabiri bildiriyor: 

Sovyet kuvvcUcrlntn muva.ffa.klyct· 
&i mukabil taarruzlıırı ncUces!Ddo 
Tuıad'akt vazlyeUm!z çok snlı1h bul· 
m\'ştur. 

'lass Ajansımn Donotz cepheı:lndcn 
bUdir<llğlne göre; Rost.of civarında 
Sovyct mUdafııa hııUıı.rın(la bir gcdllt 

a.çmak fı;in tanklarla takviye edilen 
Alınan piyadesinin iki t~cbbUsU püs 
kllrtUlmllş ve .Almanlar a.~r zayiat 
•ermişlerdir. 

""Jdllletımlz dinlenmekten :ta.zıa ınn_ 
cadcle ctm!oUr, ıtaıynn mllh:U, re. 
dnl:Ar!ıklarla olgunlnşrnış bir m!llet
t.lr ve etmd! Duçen!D emri nıtmda, bir 
tek ınsnn gibi azimli vo mUttchittlr. 
Rendi mulmdderııtı, Almımyanm mu 
kcıdderatı, Avnıpanm ve bUtlln dUrı_ 
yanm mukadderatı 1ı;ID ve yeryl!zlln
de!tl mukaddes vo lnltA.r edlleme2: 
lınkkmı almak lçtn yapılan bu kaU 
ınUcadclcyl sonuna k4dar gôtllrmeğe 
um<ıbnl§tlt." 

Vqtn~n, 18 (A.A.) - Cumhurr<'
la:I Ruzvelt, kömür latııısaıa.tırun tel~. 
rar ba&ıınmasıru temin lı;ln !ktlza c • 
den tedbirler! nlmağa hnzırl:ınm'.ıktn 
dır. Beyaz evle mOnasebtıtll e:ıhslyet. 
ler, cumhurreis!DID, mUdııfaa malzc .. 
meal latıhsall!.tmı sekteye uı?ratnn bil. 
tlln grevlere karşı ııtd:ictıı b:t' s!ys. 
set tatb!.klne ba§lamanın zamnnı gcı 
"dlğino kruıt bulunduğunu aöylcmektC: 
d!rlcr. 

norlin, ıs (A. A.> - Alınan 
radyo:m, Kırmıda. Alınanlar tn"ra 
fındnn 68 tank ve 369 top tahrip 
\•eyn ii?t'nnm edildiği.nl hnl1cr ver• 
mcktedir. 
Diğer taraftan, Kmm limanla . 

rnd:ı ve sularında GO gemi bn.ll. 
nlmrş ve 69 gemi clddt surct~e 

l\Ioskova, 18 (A.A..) - Sovyct hn.· 
tic!ye komlscrl!ğl ncarcttlğt b!r teb· 
Uğde Flnla.ndlynnm SovycUcre karııı 
yaptığı lttihnmlıın reddotmoktcdlr, 
Tebl!ğde şöyle denllmcktedlr: 
Pl!:.truıdlyıınm §lmdl oynadı~ rol, 

SovyeUerln şimal batı hududunda \'c 
Lcn!Dgr~d clvarmdıı. cmnlyetlnln ko· 1 

runmıısmı d~Unmekte ne kadar hak 1 
Lı olduğunu glSsterlyor. Finlandiya 1 
Hltıerle yaptığı ltti!akla Moskovaya. 

1 

tyl knynnktan haber verl!dlğ!De gö
re, cumhurrelslrı!D sabrı tükenmek 
ted!r. Ruzveıt, John Lev!s hakkınd; 
veya mUdıı!nn ıstlhsalll.tını sekteye 
uğratan dJğer herhangi sendika. re!sl 
hakkında ciddi tedbirler almağa ha • 
zırlrı.runaktadır. 

hasara uih'amrştrr. 
lttı.lynn tnyynreleri 

ı:oma. LS (A. A.) - Stcfnni n.. 
jansınm anrk cenhcsindC'l:i muhs .. 
::ılrler:nden biri bildlliyor: 

Ruzveltlıı Çörtllc mes:ıjı Donetz bavzruıının g~indekl 

karşı hnrbi hıı.zırLlmrııtır. ı 
Amerika hariciye mll.steı;ıırı Sum· 

ıner Vels, Sovyctıerin Finlandiya hak 
kmda takip ettıkıert siyasetin doğru 
bir tarl1'1.nf yap:ruııtır. 

Lislıonne. 18 ( A A ) _ B' 1 maden bölgesinin !!'_,.galiyle blten 
şik Amerika mümessilİeri me~i:f r:vn~lar c~nnsmdn ttaıynn kuvvcl 
Azasmd:ın Hal Snyder er S~fcrıycr.Jn n son muvn.ffa.kıycUe • 

tayyarc3iyle buraya 'geımI~\;~ ı' ~·nddcer, Faşist ha.va kuvvetlerinin ng~ ·z futbolcu~ar 1 
tn~iltercye hareket edeceği sıra_ u ~-gene çok yardnnı olmuş~· • 
da Ruzvelt'in Çörçil' •e .1 .,k tur. Ç-0 • .,, fena luva şartlnrıno. rag .. 
üzere kendim~e tevdi ~tt}ğr1:e'k. men, l~ly:ı.n tayyareleri kendi ur.. (Baş tarafı ı rnc.'ltte-,, 
tup hakkında hiçbir ~ey sö le lerlyle,ileri hatlnr nrosındn mekik 

Kaııtre, lR (A.A.) - Ortaşarkakt 
İllgfllz hava kuvveleri tebliği: 

15/16 sontc.,rln gllntl İngiliz bavs. 
kuvvetlerine bağlı lcilklller Derne 
Jmva meyd:ınma hücum etm!3lerdlr. 
Yungmlar vo ln!lJdklnr olduğu glSrlll
mUi!tllr. Şehirdeki bedc!lere de ba-

~ek istememiştir. Snyder'c ırar: do~umuşlnr,. ktnıara, ateşin kes::- Kafilede milletler arası ha • 
bıye nezareti tarafından husus~ feti d~l=ı:yısıyle pek fazla SD.rfedı.. kemlerdcn Mister Knox de bu -

· blr vazıfc verilmh~tir • len m~nt taııun~lardır. Tny. lunmaktadır. Maçların üçünü bu 
}{eza hava yoliylc • ve birkn,. ya~clcr n', ltıtnlıı.ra erz:ı.k ve kışlık zat, dördüncüsünü de bir Türk 

meslektaşiyle birlikte elen-< giy~ ~)ası t~!lll~ hususundaltl hakemi ıdnre edecektir. Maçla -
I~enry Punsoh, ken.!ilerinfn in fnnlıy~tı de çok d~gerli olmwıtur. nn sahadan radyo ile İngilizce 
f ıratçı grup una mensup olduk: 

1 
l{~<:!f tayynrclen de dli§DUUltn olnrak Londraya verilmesi' ve 

lnrını ve vaziyeti şahsen g .. rücı u:ı.rc.,mtmı tnrasıut etmek .tçm, Türkçe olarak memlekete yayll-n 11e hücum cdUmlşUr. Dard!yad!l 
bombnrdımıın cd!len b1rçok depolarda 
yangınlar çıkmıştır. 

Po.zar gtlnU gündtlz cenup Alr:k& 
bomb:ı.rdımnn tayynrclert Gazaya hU. 
cum ctm~ler, bir dü~mnn tııyyareslnt 
yakmışlar ve ııynca harekete tı:ı.zır. 

lannn bir tayyarenin dUgUp pıı.rçaıa.n
nın.smn se~b oımu.,ınrdır. Gi'ne ce .. 
nup A!rtkn bomb:ırdımnn tnyynrele. 
rinden mllrckkep blr tC§kil Deme tay 
yare meyd:ınını bomb:ılamı3tır. Bun. 
ciıuı SOD~. !~~!llz h:ıvıı. kuvvctıer!De 
bıığlı tayyareler a~'?lı meydana alçak 
t.a.n uçıırıık hllcumlnr yapmışlardır. 
Yerde bulunıın 1k1 Yukcrs ağrr hua,. 
ra uğr:ıtılmıştır. 

mek üzere Londr~ya gitmek~e ~ı: ta~dire de]er bir fnnllyct sarfet • ması düşünülmektodir ~ ı 
duklarını söylemiştir Vazifele . mıııler.: muharebe meydanlnrmn u.. Ingiliz sporcuları ·huduttan 
ödünç vennc ve kirala..ına k~;~· laş~~gn çn.lışan takviye kıtalnrm· ~?karaya kadar gc<:ecckleri bil- 1 
nunun tatbik tarzını tetkik et: bomonlnmr!llardır. Avcılar, bomba ~n spor böl!jelerinde spor idare 

1 

mektir tayynrelerini korumak ilzere mUtE eıleri ve tcşkil~tı tarafından kar ı 
· mad·ycn umıuı:;lardır şılanacaktır 

B
• kı d ltn.lyan hav; ku;vetlerl. hav:::. Bu fırsattan istifade edilerek 
ır za a tramvay ş:ırtlarmın müstesna derccecie mi!• ecnebi futbolcular tarafından 

ÇB.Tptı s:ıad~sizliğ'ııe :ra ~'lllen, muharebe futbolcularımıza tatbiki oyun -
EyUpte oturan Suiı1ta ile 8 ya- meydanında havalara. hfı.kim ol .. !ar gösterilecek ve takımın baş 

Ştnda.ltl km Ayee, dün Sirkecide rou!'ltur. l~arccisi de !ngilterede ve lngi-
Orhanlye cnddesinden ı;i1icrlcti!cn lız ordusunda spor teşkilatı ve 
yanlarmdn ngcçen 2690 numnrnh Altın Fiyatı futbol tekniği bakında bir kaç l 
vntnıan Abmcd'n idaresindeki tram konferans verecektir 1 
vay AY§eye ço.rpmış, çocuğu roı;ıın- Altm f'yn.tlan yUkselınekte de- . Öğrendiğimize göre Ankarnya 

o altmınm fiyatı, 25 90, bir ...... -l- t •-t 
dan ve muhterf yerlerinden 3;;.ır \•o.m etmektedir. DUn, bir Reşadiye ıl.kbaharda bir de İ"l!iliz ntle •

1 
IUrotte yaralamıştır. rı,. l' ' ... " "'" lZm takımı gelecektir. 

Tmhı:ıl t.Ayynrc meydanına da bu• Yaralı kız hastaneye kalclınlıru" .. o .raya kadnr çıkmı!}tır. 
na:oebcnzer bır hucum yııpılml§tır. suçlu \'utman yakalanmıştır. ;ı, ISTANBUL BEi_E_D_l_Y_E_S_I_ " ~ ..... ,,,/"".,,,..~,,,. ,,. .. ,,. .. ,,.""A:"",,. .. ,.;~,,.,...~"' 

rne b61gcslnde ta.yyıı.relerimiz ı ~ « 
b!r dU~n tııyyıırcsını hUcumıa. dü • Jki tramvay arasında ili l ili ı ŞEHiR l' Hasılat ~;=~run~~ı~~: ~~ 
fitlrmili~.crdJr. Hudut bölgcslDde de ·ı· d• 1 'l TJY ATROSU ~~ ~~ 
de blr J.Icsaerşlnft 110 d!lşUrUlmllş Ş ezı l ~ " \Ur .. f ehrcmininde Küçilk hamam S().. 1 TEP[ı;BAŞI ı~ ~~ 

. l luığ nda oturan İlyas ndmda biri- 1111 DlRAl\I IUSMINDA ~~ 
• ı:'ni.n 12 ynşmdC.::i ÇOCUL'U Necmct. 1 1 Bu Ak•am 20.80 da: ~4 ~:4 

Bır hademe zehirlendi tın d~ ıulxılı e!Ult 7,5_ sıro.Iarmda Merdivende Bir Işık k ~/' 
Kazlıçe:;mcde Yani ndmd bhis· Laleliden .Beyazrdo. dogru gelmek - -o- ~~ urıı fa.brf.aısm<la ~:uı F:nık ~- ~olan b:r tnunvnym e<>l tarafına Bt:?vo;:;lu HnJ!z S"neması TOrkçe Sözlü - Arapça Şarkılı ~~ 

cimdn. bir hademe ' IY - a amış, ~ taro.ftım gelen vnt- B:ı~ 11 4!:?.n ltlb!ıttn 8 bUyflc ilim Ililyilk Hayat \'e A§k Romanı ~ 
ıulıan.cde man"'ru' ,~c ~ gece ya. ma.n Fetlıinin trnmvayınd:ı.n kaf'n. birden: .: :~ 
~miirden ç.Gt~ inzıa:ıa zJ~~=ş- m~rnık ~ad tramvay anısında s ık~ı ı - IlüyW< Cn.z. ,~~ ~~ 

mi".ltir. Fıı.nlk baygın bir halde Ye- İ :~ ~iı~ğun sol kolu ve bacak· 2 - Allb:ı.b:ı. mntll3tMıt:ı. (TUrkt'f') ~~ sınema.sındn Bllyük Muvnf· ~ 
&ule hasronesine kaldı 1 t 1 ş, baygın bir halde Cer. 8 - Sll!l.lL .. lir f(o,·boy'lı:ı.r j < !nkiyetıe devnm ediyor >'.~ 

n mrş ır. rah.paşa hastanesLne knlclınlmıştır, Son Z:ıtcri. • "..,"""""",.,.""""••'°'"';.,"", .. ;'"""""" ,.. ,;, ,.. ~ • :.&~.::.:., 

ihiıKarcılara ne 
ceza verirsiniz 

. . ( BlI$ tarafı l incıdt) 
lidir. Çünkü hükumetin Ye mil. 
letin bu gibi adamlara ihtiyacı 
yoktur. Böyle adamları idam et
~ek lftzımdır. ldam, idam. 
l <.:fa Kovcunlar caddesi No '16da 

Mehmet Giirüz 
lDAM EDlLMELt 
Ammenin zararına §ahsi men 

faat teminine kalkanlar \'C ona 
~a~dakçıhk edenler idam edilme 
lıclir. 

Memleketin sel!imeti ancak bu 
§ekilde temin edilebilir 

Dr. A. Şükrü Ger,,,i 
SÜRGÜN VE TEŞHİR 
ı - İhtikarın öz türkçesi ka

naatımca "Hırsızlık,, ve "Roy· 
szııncıtluktıtr,.. ' 

2 - En basit bir yankesici 
y~dan geçen bir vatanda.sın ce ~ 
'bındcn aşırdığı 5-10 kuruş için 
eı:~~ 3 ay hapse mahkflm edil -
dıgı holde, milli korunma kanu
n~na 3:Ykın hareket ederek her 
gun ylizlerce ma'sum vatandaşı 
soy2.n ve memlekette haya.tın pa 
halılaşma.sınn fLmil olan bu hır
sızlarda~. çaldıkları binlerce li -
raya mukabil, maalesef yalnız 
25 lira para censı alınmakla 
veya dükkfutlnn bir hafta müd
detle kapatılmakla iktif af edil -
mcktedir 

3 - TUccarlığr ve bilhassa bu 
~nk.ü dünya piyasa yaziyetinin 
ıncelıklerini iyi bilen mütehas • 
sıs vatandaşların yardımı ile 
hüktlmetimiz tarnfmdnn umwni 
bir fiyat tarif esi yapıldıktan ve 
~s;nen ilan edildikten sonra, ih
tık~r yaptıkları tebeyyün eden -
lerın bütün servetleri müsadere 
olunmakla beraber, bu gibiler 
hakkı!lda derhal ciddi sürgün 
cezalan tatbik edilmeli ve ihti -
kfir suçluları bütün propa,...tY&nda 
vas.~nlariyle <:fkarı urnumiycye 
teşhır edılmelıdirler 

4 - lhtikarla mücadele et .. 
~.ekle mükellef bulunan tc~ek • 
ku!lcrde c:alışan memurlardan o
lup da, ihtikar işlerinde rnüsa -
maha ettikleri ve bu suretle hal
kı soymak iqin muhtekirlerc fır 
sat verdikleri tebeyyün edenler 
hakkır~da da ayni fJCkilde hare -
ket edılecek olursa, memleketi
mizde ihtikarın kolaylıkla önU -

Küçük Tasarruf 
Hesapları 

2 .. 
s .. 

1912 nm.UUYE PLANJ 10 -
ımşlDELER: 2 Şub.:ıt, 4 40 .. 

Uıo~,s. 2 Ağustos, 2 ikin- 50 .. 
cltcsrtn t:ırlhlcrlnde 200 " 

)'npılrr. 200 .. 

.. 
sno 

.. 
ıc.o .. 
60 .. 
25 
10 



\'AKIT 5 

~Ş, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMA TiZMA 
NtVRALJt, KIRIKLIK VE BüTJN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

~hında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 
~~~~~~~~~~~~~~~'1 

..,."l~M~llf!!I!!~~ ..... 4, .. A.-A.WAwJ--1..-.A.L,W:.WAı.<..V...ı.. ~ 

5 6 7 8 o 
1 -----

t;a: Yt.k•r.~:ın :\ :ı;;ı: 

ı \'aranıazıığın alt.si (2), ölllm 
• ~ ~ Bllıhl içki (2), En yukıı. 
~ ....... t>tız knyrk (3). 4 - Eski 

li <6>. nota (2), 5 - Namnz.-ı 
i{ :Beygtr (2), G - Duvn.rcı 

' ~ttte (4), 7 - Umuma. 
~),Valide (3), S - Bir bO· 

(2), Çene s:ı.çı {5), 9 -
<:ıı. 

Çarşam. 1 Perşem 
19 ll. teş· 20 il. teş. 

Ez~nı 

2.01 

7.11 
D.15 

12.00 
ı.sr; 

12.21 

Zlllmde: 1 
KMnn: ıs 

Vaaat.ı l.';zanı 

6.58 2.06 

12.00 7.12 

J4.S2 0.45 

16.47 12.00 
18,28 1.S(l 

r;.10 12.23 

~kerliğe davet 
~.t ll.skerllk ıutıesınden: 
~Ilı. "'1e kayıUı yc;lek subay ve 
~ llttardrın bu defa terhlıı o 

0~1:'hıa muıımcıeıcrlnl yaptır. 
'anların §Ub~mlzo mUracant. 

tıı takdirde haklannda kanı.ı.
eıe Ynpılıı.cagı U!n oıunur. 

~ ... 
: )' "8kerllk u~ı bo§knıa -

~ kayıtlı yedek subay vcı 
\ ~tlardan bu defa terhis cdl 
~la ınuamclcıerlnl yaptır 

'"-t lamı eubeml%c mUracaat 
le lıaıde haklannda kanunl 

Yaıııtacağı ll!n olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1,letme 
Umum tdaresi ilanları 

Muhammen bedel ve muvakkat temlnat ve miktarları qağıda yazılı 
2 liste mubto\•lyatı malzeme 5.1.942 Pazartesi gtiDU saat 15,30 dan IUbaron 

ı sıra ile ve kapalı zart usuma Ankarada idare binasında aatm alınacaktır. 1 
Bu 1§0 girmek lsUyenıcrtn her liste hlzasında yazılı muvtıkkat teminat 1 

ile kanunun tayin etUğl veslkalan TC tekllflerinJ ayru gUn snat l!l,80 a ka. 
olar komisyon relsllğlnc vermeleri ltı.zmıdrr. 

Şartnameler 200 kuruşa tdarcnln .Ankara ve Haydıı.rp&.§a veznelerinde 
satılmalttndır. (9903) 
Liste lUslzemenln ismi 1\IDdan l\Inlıamruen bedel Mumldmt teminat 
No. Ura Lira 
1 LokomoUf metali 100.000 ltg. 450.000 21.750 
2 Kalay 25.000 kg. 120.000 7.2:50 

1 İstanbul Belediyesi ilanları ] 
'I'abmin B. İlk fun. 

798,00 59,85 Fn.tihte Kırkçepe ma.halleslniıı Kırkçe§llle soka· 
ğında 62-64. numaralı ev ankazı. 

670,00 50,25 Fatihte Haraççı Karaınchmet mab.alleslDln AptUlezeJ 
eokıı.ğında SO numaralı mağaza ank&Zl. 

Tahnıln bedelleri ile ilk tcmlıınt mlkdarıan ~ yaz.ılı iki parça l 
ankaz satılmak Uzere ayn ayn ~ık arttırmaya konulmuştur. Şartname· 
leri Zabıt ve Muamcllt MUdUrlU(,-U kaleminde görUlebUlr. 1hale 4.12.0U 
Perşembe gUnU sa.at 14 de Dnl.m1 Encümende yapılacaktır. Taliplerin llk 
teminat makbuz veya mektuplnrllo Dıalo günll muayyen ııaattc Dalmt En. 
cUmcnde bulunmalıı.rı, (10094) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Galata .Maliye Tahsll Şubealne kazanç \"ergfstnde.n borçlu avukat Ek .. , 

rem Uya.ııık'm BUyUkndada Yalı mahallesinin Muatatabey sokağmdıı. 12 aa· C 
yılı arsal!.llluı 10.11.941 gUnUnden itibaren 21 gl1n mllddcUe artırnıayıı. çı:..1 
k&rıl.masmn kaza idare heyetince karar vertımı,, olduğundan birinci lhıı!A) 
günU olan 1.12.941 Pazartesi gUnU saat 14 de Adalar kaZUl idare heyctlno 
mUraca.aUan llAn olunur (10029) 

Yapı ve imar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

ı - Ekalltmoyc ltonulan ~: Ankara Bmge Sana.t Okuru tesviye atın· 
)'Clerlnln ikmlll ve c:WrdUncU atölye b1na8l inıpa.tıdrr. 

ıee.,ıt bedeli: (103.800.03) liradır. 
2 - Eksiltme ıl..12.1941 gUnll aa.at 15 de Nalla Vek.Aletı Yapı ve 1mar 

~leıi ek.slltme komisyonu odaamda kapalı zarf u.sullle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme evrakı ve buna mUte!err1 evrak be§ Ura on dokuz ku: 

ru~ bedel mukabilinde Yapı ve lmar İ§leri Reüıllğindcn almablllr. 
4 - Ekslltnıeye girebilmek için l:!teklllerln uaulll daireslndo (GM-0) 

altıbin d6rtyüz kırk liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafia VcltAlo
Undcn bu ış ıçin aımml§ ehliyet vesikası ibraz etmeleri lbımdrr. 

.lşbu \•eslknyı almak için lsteklllerln eksiltme tarlhlnden (tatil cnnıerı 
hnrlç) en nz üç gün evvel bir istıda ile Nafia VekAletine müracaat etme· 
ıcrl ve ısUdalarına en az blr knlemde bu işe benzer (60000) liralık bir iş 
yapUklarına dair işi yaptıran idarelerden almnu§ Teslk& bağlamaları 

muktazıdlr. 
5 _ 1.steklller teklif mektuplarmı ihale gUnU olan 4.12.1941 Per§Ct!lbc 

gilnU saat H de kadar eksiltme kom.layonu rei.Bllğine makbuz mukabllitıdo 

\"ermeleri ıa.znndır. 
Post.adcı olacak gect~er kabUl ~ez. (8:538) (100~7) 

inhisarlar U. ~üdürlüğünden: 

1 _ şartnamesi muclblDCe (4) adet blr ve iki k.Uoluk tera.7.l açık ek 

sııtmc ııe alınacaktır. 

2 _ Muhammen bedell (600) llra olup muvakkat teminatı (45) liradır. 

3 _ Eksiltme 2.12.941 SaU gUnU saat 9,30 da Kabatqta Le?azım !JU· 
bemlzd1l mUtegekldl alım komisyonumuzda yapıla.caktır. 

4 _ Şartnamesi her gün bahsi geçen şubeden aunablllr. (10076) 

[.?dct,:TiüBiR FIKRAI l~günkü 
7.33 MUzlk: Ha.fil parçalar, Vl5: 

Hırsız - Pohs 
Hıraız.ın bıri girdiği evde öteberi 

O çalıp sıvı§mak Uzere lken pehllvan 
\> ~ LÜM yapılı ev sablbınln baSkınma uğra· 

Ajans haberleri, 8.00 Hn!il p:u·çalar 
programmm devamı, 8,15 lt."'vin saati, 
8.SO Mllslk progr&mınm son kısmı. 
12.83 Mllzik: Şarkı ve tllrklllcr, 12.45 
Ajaııa haberleri, 13.00 MUzlk: Şarkı 
ve ttırk1ller programmm devıı.mI, 

13.30 K&n!Jık program, 18.03 Radyo 
dans orkestrası, 18.~ Konu:lll1CL (Dış 
pollUka hAdleclerl), 18.45 Rndyo ço 
cuk klUbU, 19.30 Ajans, 19.45 Serbetıt 
10 dakik&, 19.55 MUzik: Radyo dans 
orkeatrası programmm ikinci lmıını, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 MUZlk: 

\_<l I{ lckı Katro.n'ın cşl Bayan mı§. Ev sahibi hırsızı bacakl&nndan 
~ bıı B.tran dUn sabah öıdU. Ce \'C eııscsindcn kavrayıp b:ı§lanuş du 
~''le. ~kU Çıı.rşamb:ı. gUnU knl vo.ra çarpmo.ğa.. Kurtulu§ çareai bu· 
,, ıı l{a.dıköyde Osmanağa Cıı. ıamryacağlnı anuı.yan hırsız, bagla. 

tı~ıı.:ıe n:ı.mazı kılındıktan sonra mış: 
~. ~illet ınezarlığtna defnedlle· - Polis, poUa. imdnt .. dl~ bağır 

eyıa rahmet eyllyc. mağa.. 

tv · ~ADIN . FAYDALI MALUMAT 
~ 

Etsiz, yağsız ezzetli yemek er 
~~ Pilavlar: Güngördü 

Bir halk tUrkU.sU öğreniyoruz: Hafta· 
nm tUrkUsQ (Mente~ell), 21.00 Zirant 
takvlml, 21.10 MUzik: Kart§lk şarkı 
Te tUrkWer, 21.SO Konu.,ma (Postlı 
kutuau). 21.45 MUzlk: RlyaıscUc~ 
bur bandosu, 22.30 Ajans, 22.45 MU 
sik: Dana mUziği. 

>ıı.~ 'l'erup: MerclaıeklisI - Pi nur. Ara aıra çlğ soğandan kopanbr, 
~ t bulgurun suyu ateşe ko· tuza batırılır ve pll&.vla beraber re· ,,,. ... ,,,. ....... ""',,,.,..,,,. ,,,.,...,,,,. ,,,.""-:.: ,.""''..:""" 
1~r:allıan ince tıWa birlikte bir nlllr GQ M j ~ 

\~l>ıııC:rntş so~nn atılır So~sıı yu N~tıuUusu da bliyle yapılır. 7.. H EK J § 
~l"Q?J 

0 
evveı i •n tııı.şlan!llt§ ve ba PUlvl&r suluca oıarak blru ıwıaa 'Jr. M ural R .A ··1'rn ~ 

llt lan merclm11k ve onun ar ı.eninceyı kadar kayutıı.ıra lapa b&· IWf'ltlu Parmakkapa 
~~ ~ Yahut bulguru ealmır. llnde dahi yenWr. ı ~ No. !. TuJ: 4t/Jır.I 
bır Une lmrnb!ber ekilir, yanı· Gerek pilt\.Vlara, guek ]6,paya do- S,.!mBIO'!:,..,iN~!l~~mm~~~~ 

lkı ba soğan kırılarak ko· mates auyu 11t\.vesi « lA:&ıındlr. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü lli.nlan 

SenJ't WI MalıaJteıııl 

Sultruıa.hmet, Alemdar 

.Ayvaruıaray, Hocaali 
Ç&r§S.mb&, Cebeci~ 

Oadde ''eJ .. llOkBğ1 
Zeynep Hatun camii 

Cbrl!ll 
ı.ta Ha)'l'etttn 
'ftl mtl§t.emUltı 

Hoca.all Cam.il 
Dmt. 

8 00 
l • 

I Müddeti, !car: Teet"mıi 1nrihlndea 9U 8ell6ld M.&)'la llOft9lla beis 
Slllvrikapı, Valde Çl.!Wği ~ 

ÇifUllt w Arazi 800 00 
MDddetl, leıır: Teslimi farihlndm 9-U senesi ~rtıılenel llOllllllA kaıe1ar 

Yukarda yazılı mnlıaller klrayı:ı. verileceğinden nrttrrmnları uzatılmış tır. İste.killer 21 Te§l'IDisani M1 Qr 
ma gtlnU saat onbeşe kadar Çenbcrll taşta lstarıbul Vakıflar BapıUdUrlU günde Valcıt Akarla.r kalemlDe aıal" 
melerl (10112) 

1 KAY! 
Üsküdar belediyesinden almakta o1 

ctuğuın 672 No.lI ctızdanla Asker allc· 
si cllzda.ıınnı knybcttlm. Ycnlstni tı.Is· f 
cağnndan eslt!Binfn hUkmU yolttur. 

ALtVE (87880) 

Şebckemi ve* ~n:.yet cUzdanunr 1 
kaybeWm, Yenisini aln~ğımdo.n cs
klsinln hUk:mn yoktur. 

bt>ı.ubnı Uııtverslte ·ı Tıb Fakül· 
t i W.K.B.) 510'7 nAnA Kancr. 

(3i870) 

• • • 
Sahibl bulunduğum 4113 No.lt knm· 

yonctımin ı rk pll!ı.l<asını kaybcltioı. 
Yenlsinl alncaı;"lmdan csıctslnln hUk 
mu yoktur. 

l1'ındcJdı l\loll:~ na.~ ır Çcıtnıc Cıı.~ 

m:l.T.Y No. 4 d' Ş<-~·k t 'Clgc:r. 
(37SS1l 

~ * "' HMan adlı mUbUrUmU zayi ett1m. 
Yenisini alacar,Tind!ln eskisinin hUk 
ml\ Yoktur. Eski mUhUrUmlc k~mscyo 
borcum yolctur. 

ı·e,lldire'ı:: ?\,ğdcll ÖDM.•rtrı op:ır

ltm:ınınıl:ı. Ha.san Çcşmf'f't 
"' . :(. 

J{efkcn motörünUn 169 gC"mi tas· 
dilmıı.nıcsı llc 9610 ~csah3. ahadet· 
n.:ımesını 7.ayl ettim. Ycn!slnl çıko.ı:n 
cağımdan cııklslnln hUkmU yoktur. 

HALİT (87885) 

·~* 
İzmir Seferihisar mUstabkcm mevki 

192 inci ıı.lnydan aldığım askf'rlllc te.t 
keremi zayi ettim. Yenlslnl aıaroğım 
i! n cıı!dslnin hUkml\ yoktur. 

J~ Utta, yııb:ınl'l 88!ccrllk 311be
ııinde kayıttı ça.:ılan vl11ycti Or
ta 11:ı.lılyceJ J{anlıca J<öytinden 
Çoban oğln Ali oğlu ır.!t dcf,'lımhı 

Oınna.n. 

G:ı..b.ta Çeşme Meydıını 47 'lltıDD· 1 
racıa lcbleblct (;s~SS•) 1 

• 
SJ\EJ Bl . ASIM VS > 

Ga~ıldıfl ver ; VAIQT "~tıtb3ı.ı.t'l 1 
JJmumt ıe-nivatı lt::ırc' Mf'!:l 

H-:ftk Ml'n'~ Sc:·e,:ı;t< 

~ ............................ .. 
rı rkiye Camburlyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 1000,000,000 Türk .U-. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her, nevi banka muameleleri. 

Pam biriktirenlere 28~00 Ura ikramiye Yeriyor. 

Ziraat Bankıısmda. kumbaralı ve ihbarsız ta.ımrru! hesaplarmı!a en az 
~o llrıı.sı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne aşağıda.ki 

4 .. 

.. " 
4 •• 

40 .. 

plO.na g6rc ikramiye dağıtılacaktır. 

soo ., 2,000 ., ızo .. 40 .. 
50l .2,000 .. J.20 " 40 ,. 
250 " l,000 ,. 160 .. 20 " 
JOO ,, ~ " 

4,800 .. 
4,800 •• 
3,200 .. 

D1KKA T: Hesapiarındal:;I paralar bir sen" lçlnde 50 llnıdııa &§ağ 
dU~mlyenıere !kramtye ı:ıktığı takdirde % 20 fazl:ıs!ylc ver!lecelctlr. 

Keşldclcr: 1J Mart. 11 Hazlran, 11 Ey!Cıl, 11 BlrlnclkA.ntın tarihle 
rtndo yapılır. 

..... Iİıllİ ................................ ~ 

Ote yapılmaya elverişi: 
kirahk bina 
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üniversite Rekt l 
~ 1 a 

Universrtede Kur ulan "Talebe 
N zumnameler1, Cemi!lefler 

Bırl(ği,, ile Fakülte Talebe Cemigetlerın in 
Kanununun Gereklendirdiği üzere ilan olunuı: 

'TALEBE BiRLtGi NiZAMNAM=: ıSTANBUL 
istar:bul Ünivcrsıte .. ı Talebe IHrli&;i 

nlzcı.rr. nı:mc ı 
Umumi tiükümle: 

fE:)EJ-i: 1\ ÜI,; 
Madd,. ı - istanoı.l Unh crs.t!? 

.ndc, o.r Ünl\'re.sitc Talebi' E; rl!ği:. 
:urulını~tLJr. 

Mnr f \.E!: 1: B.rl.ğln Iıılııı Re.si. 
nh-eı :ıc nckto. u t:ıb.ı rcisıd\r 

:'i. Uk. Fakülte :o.ld:t ccmlyetle • 
nden r..u:e cl:l: ld r. Ün!vcrsıtenin 

ııer Türk tu ctcs .• rr.cn .ıp oldu.,u Fa. 
ıdllte t .. lebc cem;;, etlrin ve clol:ıyısle 
Unıverslte Tnlcbl' l!:ı ııP,•nin tı:b•i f.uı . 
·dır. 

Ün!\ ersıtc l'roıe~o. lcL'l, Doçent ve 
ı;lstanlarlll" Unh'cr)lten!n ccncbı ta

b!ıyctındck• :a:ebclcrl ve Unicversitc 
mezunit.rı ııalkııdar bulurdukiıırı TG
lebe Cemiyetlerinin ve dolayısıle ü
niversite Talebe Birllğlnin fahri iiza _ 
sıdırlat 

P'akiıltc l'alcbe ~·cır. yetlcr: İdare 
Heyeti tarafından verilip de Bırıık 
İdare Heyeti umumı 1çtimaında ku -
bul edilen mahsus bir karar ile, ha -
rlçtcn tahrt ba da kabul olunur. 
Fahrı Azalar mensup o1duklıırı Ta_ 

lehe Cemiyetlerine yılda (1) lira vc
rlt'ler. 

GA1'F.I.J:R : 
Madde 2 - Birlır;ın gayeler!: 
a ) - Talebenin maddl ve ruhl ib. 

ti7açlannı düşün:nCk \'C temine ça
bpnak; 

b) - Devletçe takıp olunan siyasi 
ve içtimaı esaslar dairesinde gençli -
i:iıı ruhl ve bedeni kuvvet ve meleke. 
1erinln m illi b!rllk ülküsü ve mem -
leket ~gisi yolunda inik;iafı imkan. 
!arını aramak ve temin etmek; 

e) - Gcnçlile halk, memleket ve 
rejim için fe ragatle ve fedakfırlıkla 
çalışmanın yüksek zevkini duyurmak 
ve eençlikte dotn,ılutu ve dJslplini 
sevme, birlik halinde çalışma ve bir
lje bağlanma terbiyesi yaratmak; 

d) - Talebenin ıuhhl ihtiyaçlarını 
temine çalışmaktır. 

Gayelerine ulllJ?llak için birlik lü
zumlu cördüğü tedblrlerj almaf:a ve 
~kHttı kunnağa mezundur. 

nfı: iP:.1s UMDt .. >: 
Madde 3 - Birliğin disiplin umdesi 

.Jd$3.Yl1 ve büyüklere saygı ve emir • 
Ierlbe itaattir. 

ll'trnk sljasctle lştlgal etmez ve 1İ· 
niveniten!n resmt 1§}erine karışmaz. 

Bu umdeye ayk.ın hareketill cezası 
birlikten kowlmadır. 
:BtılLİGiN 
!'ııizAMNA.M.ESİ: 
Madde 4 - Teşekki.ilünden itibaren 

3 senelik bir müddet, blrl!t için ku. 
rulma devresi kabul cdlimi~lr. Bu 
de'lo-ro içinde elde edilecek tccrübt ne
ticelere göre, Birlikçe bu nlzı:mname 
eiasıamda Hl.zumlu görülen değişik

likler ve tııshlhler tesbit olunarak Bir. 
lliin kat'ı nlznmnamcsi mer'iyete l:o
DUla~ktır. 

ı 

Üniversite 'I'alebc Bırlifti 
Bİ&LİGİN ORG.\XLA.RI: 
Madde 5 - Birlik, vazifelerini or. 

pıılart vasıtaslle tnhııkkuk ettirir, Or
pnlar eunlardr: 

- Riyaset divanı. 
- idı:re heyeti. 
- Daimi komtayonlnr. 
- B irlik haysiyet divanı. 
- Senelik kongre. 
AİYASET DİYA~I : 
.Madde 6 - Üniversite talebe bfr

liii ri7asct dlvar.ı olr reis, bir reis ,.e. 
kili, bir kMlp ve bir muhasip ile üç 
hadan teşekkül eder. Reisten ba~ka 
olan dlvan erktını ayrı ayn fflkülte -
?ere mensup olmnk il::ere birli!: !dare 
heyeti tara!ındıın ve kend azası ara. 
shıdan ayrı ay11, g!zl! rey ile ve ek
seriyetle ceçllir. 

Riyaset divan ı, e:ı :ız on beş gwıde 
bir toplanır. İcabında, reisın daveti 

' yahut fızadan üçünün yaZJJı talebi üze-
rine, fevkaU'ıde olıın:k da toplanır. 
TALEBi~ BİRt.iG İ 
REİSİ : 
:Madde 7 - Muvakkat de\-rede bir. 

llk ?1ıisi Üniversite Rektörü tarafın -
dan her s~e tayin cdll!r. Müddeti 
biten relsln tekrar tayini caizdir. 
REİSİ:-> VA~İFF. \ 'F. 
~ALAHh'IITu.ni : 
Madde 8 - Btrlh: rc.sınin ba~lıca 

vazife ve sııliıh.yctlerı ııunhırdır: 
tı) Dirliği r::ı:ıyelcri yolunda yürüt. 

.nek \'c bunun için ıcalıcden te~eb -
bilslere glrişmek, v·dtiri eri n' nak \"e 
lC6kilüt \ 'Ücudc ıctırmı.:k; 

b) Fal>ültc tal .be ccm;yctlcr!n!n 
nesaplıırını, ca' h'yet ve fanl{yetlerhıl 
mürakabe ctmt'k; 

c) Fakilltc talebe ceın;yc:.lcrlnc 

müteallik talep "c fikiıyetlcn kabul 
ve Jntaç etmek; 

d) Birlik orı:ıınları nrasın..!a iş uö
li.ımü tanzim ve ahenl:li çalısmayı te. 
.,ıln etmek; 

c) İdare hey<'ti lo;tlrr:ala:ıııı tan -
z:m ve bu Jçt:mııl .. rda ,.c. ilen kc:rar. 
larm icrasını temin etmek; 

:t) Senelik l(ongrc !aııliyctlerlni 

tanzim \'C fdnre et'l•ek: 
ı> Birlik uı;.n.ıı1n resmi \'C ,c ... yr i 

UNiVERSiTESi 
ı·csml mıı'-\aml ı la ıtm. sta b!.ılı.:.ıunak 

, " ıruhabcı e c• c. 

Mııcıde 9 - - He s ', zıfe ve sali>bı
yetlcrır acn IUzı...mlu gorduklerini d1-
vnn k~r•;mle b' zat :fa eder: yah.ut 
.cab "'!da if"")I \ekihne havak 
eyler. 

:'.\faddc ı n Reis vekılı rcl. in bu_ 
.unınad ~ ... t.t ın ıç.!rr.c.nrn rly ~et e
der v<-· re l:ı ı. n:m n ı. ... ndi::lne ve. 
r len .c. y ... ~r tllrl1,c dair bütün 
hus•ıslarda rc.~c yıırdıırı cal'r. 

Kfı .p \'e ınuh~sıoin vnılfcJ,.rini re
•. tn.) !r. \"C t •• ı.ın <:der 

İD.'\ I'E 111~\ ı:Ti: 
M ede ıı - Un.\..,: s. tc ta lehe bir

Lı;; har<' heyet', t.lr!ik rc.~llc takiil 
t 'cbft c ıı ıy ::cr.n 11 re ~lcı·I, reis 

vek•llcrı, kitlp:.... • c l,om!.yoıı re -
ı-;ler.r.den terckkııp eder ve, mutat 
uzerc der~ senesi ıçinde her ayın son 
haft,1sında, "CLc;lıgln daveti li~rine 
toplar.u, kabında, reisin drveti uzl'. 
r ne y1lhl't uıııd, n üçünun yazılı ta
icb: uzcrlne, fe\·k:ı;ııde toplnııtı da 
ynpılır. 

İ IMRE m:l'ETİNİ::" Ç.\Ll~~IA 
TARZI: 
Mııddc 12 - ~::ıre heyeti umumi 

iı;tımaında, rlyasct tarnfmdan hazır -
lanıp içtimadan evvel {ızaya tevzi o. 
lunan, ruzname mı:cldelcri müuıkere 

cdil!r ve karara bağlanır. 
Karnrlar el•~criyctle veriUr. Bera -

berlik holinde reisin bulundu!;•u tara. 
fın reyi tercih olunur. 

Ruzname bir celsede biUr.lcmczse 
.-r.ütt'aklp cclseler aktcdilir. Fakat, 
herhalde ruznıııne maddeleri müzakc.. 
re edilip kara raltına alınm&dıkı,-a mu
tat içtima b!tfrllmlş olmaz. 
TAKDİRNA."'llE !\f1tZAKCRE"İ 

1,AZDI GELEN lll'::.USLAR: 
Madde 13 - İdare heyetinin mu

tat içt:ınalDrında, her ~eyden evvel 
muhasip blrllğ"n aylık ma-raf ve ge
lir h~plarının bil~nçosunu verir. Ko. 
m!syon reisleri de ıtomisyonJannın ııy
hk başarılanna da;r olan rııporlı:n 
okurlar. 

Bu ik• maddenin müzakeresi bltı • 
rilmed!kçe ruznamenin diğer madde
lerine geçilemez. 

Madde 14 - İdare heyetinin umumi 
Jçtlmalan na a r:ı:cdllccck hususlar Hi
yaset Divanınca tesbit olunur. Fakat 
her hıılde Blrl!i;in \ c Fu~tfilte Talebe 
Cemiyetler.n!n bültelcrini müzakere 
ve kabul, lnzibat 'czalıırını tasdik, f:o. 
misyonlar arasında iş tevzi ve vu
kuu muhtemel seliıh\yet ve vaı.i!e ih. 
tllaflannı hnlletmelt fçtlma halindeki 
ldare hc:·etlne nfttı~. 

Madde 15 - İdare heyeti fızası, j]k 
içtimaında, anulanna göre, yahut ıc2-
bındn reisin tavsiyesi üzerine, çıılq;ma. 
komisyonlarına nyrılır. Komisyon re
isliklerine Fakülte talebe cemiyetleri 
relsier intihap olunur. Kom\zyon ra. 
portörleri de fakülte cemiyetleri reis 
vekilled ve kfıtiplerhıden seçilir. 

KO!\tİSl'O~LAR Şl Si.ARDIR: 
- Ynym, kon!r::ırıs, seyahat ve mü

samere komisyonu. 
- Koordinasyon, temsil, etütl \"e 

nizamname l;omlı.yonu. 
- Talebeye yardım \'C talebe evi 

komisyonu. 
- Kooperatifler komisyvnu. 
- Spor işleri ve teşkilfıt komisyonu. 
Madde l6 - Ynyın, konferans, sc. 

yahnt ve müsamere komi•yonunun 
başlıca vazifeler: ı;unlnrdı:-: 

a- Blrliı, namına neşriyat yapmak, 
koıüeranslaı-, müsıımereler ve etud 
seyaabtlcri tertip etmek. 

b)- Gece dcrı;Jcrl, tııtil kurlı:.rı \"e 

ınükflfatlı müsabakalar tertip etmek. 
c)- Halkevlerile program blrl!ği 

yaparak talc:bcn!n ııalkevleri faaliyet
:~rine Sştlraklednl t~mln etme':. 

Madde 17 - Kooıdmasyon, temsil, 
etüd ve n!zannııme komisyonunun 
b::ıslıcn l~lcri ~unl.1rdır: 

o) - iJnivcrs:tc'lin muhtchf fakül
te, mektep \'C enstitu talebesi arasında 
mevcut s .. mlmi kardeşli!~ h::vıısının 
idam.:: \'e tak\•lyesi ,.e \-Ul.••u muhtt-. 
mel ihtilMlann krdcşçe halli esba -
bmı temin etır.e~; 

b) - Mcml 'kE't içinde ve d~ında 
resını \'e gı:.yrl resmi günlerde Ün! • 
yersite Ya!cbc nirıt 'n•n •ı>msılinc ait 
proe;ramlaı·ı ta!'zlın ctn.l • ., 

c) - Yabancı mcm'cketlerin tale
be birl!k:eıi ve :eşekt:ül!eri ve genç
lik ki.ilt\ir \'C terbi.Ye mtlcsscselerl ile 
m.ıh:ıberc \'C temasa miltcdair Birlik 
ı!yn6tlnclen ıııwale oh nıın hususlar 
hLkkınd.a miltniea i.•eyr:n etmek; 

d) - I<"nkültc iı:ı.ıcbe Cemiyetlerin
den gbnclcrllece'-· ol:m Cemiyet nizam
n:ı.m":erinl ınce!Py.?rtk bunların esa~. 
irınnda ahenk \'e •:ahdet temin etmek; 

c) - Ünkersite Talebe Birliğinin 
knt'! n'z::omnnme projes:ri hazır -
lamak. 

Mı:.c.de ıs - Tnıcbeye ynrdım ,.e tn
le!>~ ev: komisyonunun ,·ı:zifclerl "Un • 
ıarru~: 

a} - Re.,mI ,.e h1.isusi tcşcl."ıbU5!'?rle 
talcbcnln tf'!r!ıhl lmkı\rl:ırını arnmak; 

b) - Talebe evi lslcrlnl ve tal~bc
n n ·n&dıii \'C ruhi llıtiy rlırının tc _ 
n 'nir.1 dfü:Unır ·k. 

J'.l·cıdr. 19 - Koopt.\rat111er Komis -
yonWlun vazifeleri ~l.!1llardır: 

a) - Kantin w talebe kooperatif -
lerf tesisine dair plAn ve programlan 
hazıriamak. 

b) - Kantin ve Kooperatifler ku. 
rulduktan eonra bunlam idare ve mu-
rakabe~'"i temin etmek. 

c) - Talebe sigorta.lan tesısinc calr 
plan ve program br.zırlamak. 

Madde 20 - Spor lşlerf ve t~killıtı 
komisyoJ,lunun vazifeleri ~nlardır: 

a) - Beden terblyeııl kanunu ııa.. 
i\ üm1erl dnlrcsinde Universfte genç • 
!j\ö'ni:ı spor ihtiyacının temini çare -
le~·.irıı dU~unınek ve c;ı hususta plan 
ve 1orogrorn tsnzım etmek; 

b ) - Bu teşkUıH 'loiiı' ıa geldikten 
sonra idnmesl ve rnıdşrıfl çarderinl 
ar:ıştm,.ıak ve temin etmek. 
Mad~fe 21 - Bu komisyonlardan 

o3ska &~törün tcnsıp edeceği blr pro. 
iesorün t1!isllğl ııltındn Üniversite he
sap l~leıJ Müdürü ı.e İdari ve l'IaU 
İ~lcr Mıidı\·ründen mürekkep bir dn. 
imi müraku.be komısyonu te~kil olu -
ııur. Bu kon lsyonun vazlfe.J Birliğin 
bütün hcs:opl:\ rını lfiıum gördük'e tef
tiş \'e mü!'aktr>edlr. 
BİRLİK IIA\"Sİ YIIT 
DİV;\ . ·ı: 
Mııdde 22 - ,Oivan Birlik reisinin 

riynscti altında c·efs vekili ve Brllk 
kfttlbi ile idare h~}·ctince milntehap 
üç 5z&dan te$ckltUl eder. 1''akülte ta. 
lcbc: ccn,iyetlerlnln inzibat mecllslc
r1nrlen 66 ıncı mndde mucıblnce tem. 
yfzen gelen mcseıeler He aflr cezaya 
müteallılt meseleıere hnküm salfıhi -
yuni hnızdr. Divanın ağır cezaya mü
teallik hükilmlcrl, Blrllk idare heyeti 
umumi lı;timaında kabu L edilmekle 
ka!.'lyet kesbedcr. 
BİJ<L.1<tiS SE~ELlK 

kat'! nizamname projelerinin müza -
keresi ve kabulU kongreye aittir. 

Kongrece kabul edilen nizamname. 
Ier RekUSrlüğün tasvibi ve Veteıetln 
tasdikile kat'iyet kesbeder. 
BİRLGL'i 

' GELİRLEKİ: 
Madde 31 - Kendi teşebbUsü ile 

elde ede~ği hasılattan başka, Fakül
te t.'.tlebe Ct'!miyeUerl saf hasılatının 
dörtte biri de Blrl!ğc aittir. 

n 
Fakülte •.ratebC CemıyeUeri 

Madde 32 - Ünivc!'Sitcn!n her fa
kültesinde bir bJebe cemıyetl vardır. 
Fakülte Dekanı c<!miyetin reisidir. 

Fakülte talebe c-eınyetlerl birer ida. 
re heyetine bagl&nnııştır. Bu heye t, 
Fakültenın her !lnı!mdakı Türk tale
be tarafından bir sene için seçilen ü. 
çer mümessilden te~ekkill eder. Yal
nız son smı!lardan dörder mümessil 
seçerler. 

Her sınıftan aSJl mClmcssiller ile 
birlikte üçer de (son sınıt için dörder) 
yedek mümessil seçilir. 

Seçimin Tanzimi: 
1 - SEÇİM KO)IİSl'ONU: 
.Madde 33 - İdare heyeUerinin se. 

çilme--..mı tanzim ve :dar e etmek üzcr 
hr fa.k!lltede muvakl:nt birer cseçlm 
komisyonu> tesk!l olunuı. 

Komisyon, fakülte deko.nının, do • 
çent veya aslstanıar arasından sece -
ceği bır reis fle,, ta!ebe anısından se
çeceği bir katip ve ÜÇ mdan terekküp 
eder. 

2 - N'\.\IZETLİK VAZ'I VE 
TEK.Lbi: 

Madde 34 - İdare heyetine seçil· 
mek içln namı:etlik vaz'ı veya teklifi 
serbesttir. Namzedin adı. sınüı ve No. 
su yazılarak seçun komisyontina "~ 
rilrnekle namzetlik \"az veya tekllf e. 

rrnXGRı-:si : dilmiş olur. 
Madde 23 - Her sene derslerin b:ış. Namzetlik va:ı'ı veya teklifi, seçim 

ladıgı ayın Skincl on eünü içinde, Bir· komisyonu tarafı.ndan sec:im faallye-
lik rdsınin daveti m:erine Blrlik kon_ tinin başladığına dolr ,.apılıın ilanı 
gresi toplanır. müteakip başlar ve iki glln devam 

adlannı ve numars.ııırını intihap pusu. 
lasına yazarak t;ıra ile ı;eçı.n komis
yonu relsınin önü:ıde bulunduruiacak 
bir kutuya ,yııhut bir sepete aUır ve 
yine sıra ile yerine oturur. 

Madde 41 - Reyler toplandıktan 
~nrıı her rey pus:ılıısndakı namzet • 
!erin adları ve numaraları yilk~ek ses
le olrnnur ve a~ıı mümessiller 1ıc ye
dck mümessil namzetleri ayrı ayn 
sütun halinde siyah tahtayı? yazılır. o_ 
kunıın namzedin adı hizasına aldığı 
reyler birer çl:ı:gt ile işaret edilir. 
Mtıdde 42 - Reylerin okur.ması bit

tikten sonrıı. tas~ı:e ccçJUr. Bunun 
lçuı de. mümcssU ve yedek mümessıl 
her namzedin kazand ığı reyleri gôs. 
teren çizgiler yckı1n edılir ve isminin 
hızasın:ı yazılır. 

Namzetlerden en çok rey kaı.a.n -
mış olanlar, kazanc!ıkian rey nlsbe -
tinde sıra ile, seçilmiş ilfuı olunur. 

Denk rey kazanını§ olanlar arasın • 
da kur'a çekilir. 

.Madde 43 - Her talebe btr rey kul
lanır ve bunu, üçü asıl mümessil, dl. 
ğer üçG de yedek mümcssı: olmak ü
zere rey pusu.asına yazacağı altı (son 
sınır için ~eklz) nnmzede verir. 

Reylerln tndtic!ı.ıda asil ve yedek 
mümessiller için fi"'Crken (son sınıflar 
için dbrder) fazla namzet ismını ih
tiva eden rey pusuıası zuhur ederse, 
baştan üçer isim C rnn sını!lar lı;in 
dörder) alınır ve d.~er ısimlere rey 
verilmemiş itibar olunur. Rey pusu • 
lasındn rey sahblnln tercihıne delalet 
edecek şekilde bir sıra ve tertıp gorü
ıemezse rey schibl milstenklf ndde • 
dilerek rey pusulası 1ptaı olunur. 

hiTİIIA.P l\IAZBATASI · 
Madde 44 - Kazanan mümcssıJ ve 

yedek mümessillerin intlhaplannın 

işbu talimat hüküınlcn dafresuıde ce
reyan etti~e dair her s:nlf ıçin ayrı 
ayn birer mazbata yapılarak seçun 
komi"Yonu rciSi ve tlzası tarafından 
imza ve Dekana tevdi olunur. 

lH.f1LA1''• llAL1N V ..; H lJJ[Ü:\I: 

Kongre Üniversiteye alt bir salonda eder. Madde·-15 - Gi:rcıt namzet \'!l.Z'ı 
yahut Riyaset Dlva.'11 karnrile harıç 3 -SEÇİM EHLİYETİNiN safhasında ve ~rt!k uıtlhap esna -
ulr ycrde :ıltdoluııur. TETKİKİ VE NAMZET LiSTELE • sında ışbu talımaı hukumlerı dairesin_ 

KOSGRE ,\ZALARI: RİN TA."zbıt: de halledile:,ı!yen · bir me~e.e veya 
Madde 21 - Kongre, Fakültelerde Madde 35 Na.mzeuerln seçim ehh • ihtilat !;eıJ1ısında !talındığı tnkdirde, 

her- t ı nır <•ömcstr u sulU t.aldp eden yeııeri Eeçlm komiıyonu tarafından seçim komlsyonununun ekserıyetle ve-
r --kultelcr için 2 öme~tr blr ı;mı! sa- tetkik ve her namzcd1n adı hizıısn.a rccegı karar mamulünblh olacaktır. 
yılır) kayıtlı tnlcbc ,\"ayısına gore, 69 c-hliyctı haiz olup olm~dığı i~aret e- Rcyıerde beraberlıı.; olursa, kom!syon 
ııncu mnddede tayin edilen n\sbctlcr dilmek suretlle her sınıt ıçın ayn bi- relsinn bulundu"'1 taraf ckseryet ka., 
dnlresfnde scç.lecck mOmessillerden rer liste tanzim olunarak deknna ve- zanmış itibar olWlUf. 
teşekkül eder. rillr. Komisyon ekseriyetle karar vere -

Kongrede kongre aıaSıtc Birlik idare Fakültcn:n tnlebe işlcrı komitesi mezse, talebe ı~lerı komitesine mUra.-
lıcye:: reisi ve fı::znlanndan ve vazi- Dckaıwı Teisll~i altında toplanarak caa t olunur. Komıtenin verece~ ka • 
fedar Idmsclerden başktısı bulunnmaz. listc~eri inceler, ruımzetlikleri uygun rar · .kat'idir. 
Bu hususun temini için fc:ı.bmda ha. eörülmiycnleri listeden siler ve ica - İNTİHAP NETtCELERL"'lN 
zır bul..ı.nanlardun hüviyet vıırııkası bmda listeye resen namzet Unve eder. tLAXI: 
sorulur t - NA:\IZET SAYISI: Madae 46 - FnkGltcde intihap işi 
KOSGRI.~ix AÇII4\IASI VE Madde SG - Her sınıfta nn.."!lZetleıin 

1 

bitirildikten ve intihap mıızbııtalan 
;\tÜME:sSİl.LERi~ TESBİTI: yekünu o sınıftan seçUccek mümes • Dekana verildikten sonra, Dekan en 
Medde 25 - Kongre bUrosunun teş- sil yekununun en ı:ız üç m1slı olınııhdır. kısa bir zamanda mümessil ve yedek 

kiline kadar konr::rcyl Birl!k riyaset Talebe isleri komitt?si, seçim ko • müm~s1llerl Foldlltl'de bir liste ha • 
dh':ını reisi \'c tizaları idare ed('r. mlsyommca hazırlanan nnmzct lisı.c. linde .ilan ettirir. 

Herkes yerine oturduktan sonra, le.rindcki yekünlıırıu bu miktara . balif: YEDEK MÜ1\IESSİLLER: 
Fakülte talebe ccmlyetlerln~en evvel. olamaclığını görürse, noksan kalan ,Madde 47 - Yedek mümessiller 
ce gönderilmli olan isim ve hüviyet. nnmı.etlcrl re'sen tesbit eder. idare heyetinin faaliyet ve r.ıuzakcre-
leri havi miimessil listeleri okunmak ;; - Lt!olTELERt.'lli tt;A.~ı. lerıne i§tlrak etmezler. Ancak asıl mü-
surctııc fakillte1erc ve okullara ait ITİRA~ \ '!! ıjl'KA YETLEfü messll;crdi:m birlnni hastalık veya baş. 
mümessiller tt'sbit olunur. Kongre l\·la<ide 37 - Namzet listeleri 1''Ukül- ka bır mazeretle veyahut 1sti!a sebe. 
bUrosunun teşkiline ceçillr. te :Uın yerinc asılır. Ve aslımasından bi:e heyetten nynlması halinde, reis 

KO!\GRE n t\ROSU: itibaren üç gün içinde listede adı bu- tarafından, yedek iuıdan biri muvak-
il!addc !?6 - Kongre büroı;u bir reis, lunan namzetler :ıakkınad itiraz. ed!. kat veya daimt surette mümesslliğe 

lkı katip Ye fki 5zndan tC§ckkül eder... lebilir. İtirszlnrın yeızılı ve·muclp sc· gccirili:-. • 
Kor.sre reisliği vazifesini Blrllk re- bepli olar.ık seçim komstyonuna ve • Reis lüzum görürse, !cvkallıde !ç-

isi f!a eder. BUro fiznlarlle kıit!pler rllmesı l~zımdır. . timala.'"3 yedek m~llerden baZl,. 
kongre tlzalan arasından gizli reyle Seçim komisyonununun itiraz \"'e larır.ı veya bcpsinl dnvet eder. Yedek 
ve ekseriyetle intihap olunur. şlkayeUer hakkındaki kara;!annı kıı- mümessiller bulundııkları içtimalarda 

Rektörün hazır bulunduğu kongre • bul etıniyenlcr, karann tcl;ıliğlndeıı ryc ~tırak ederler. Rcıs yedek mü -
d(', l>cnd!<:i arzu ındenc, riyaset nektÖic itibaren. yJrm1 dört (24) saat içinde mcssille::ı komisyon !~!erile yahut ce-
aiıtir. talebe işler! komite.sine milracar.ıt e- mıyetln herhangi bir hlm:etıle tavzif 
RİYA ET RAPORU: debilir. debilir 
Madde 27 - Talebe B!rllti ınuha- seçimin Ir.rası Şeldi: SEÇME VE SECİL!\IE ŞARTLARI: 

sib! Birliğin bir senelik icllr ve ınas. REl 'LEniN OKtI'.l.i\tASJ VE Madde 48 ~ Fakilltl'de kııyıtlı her 
raflarına aft bilançoyu verir ve izah TASNİFİ: • Türk talebt nin mümessil seçmeğe hak-
eder. Madde 38 - Bir Fakillte Jdare he. kt vardır 

Birlik Hcisl, Birllk idare heyetinin yeti &e~mi sınıflarca ııyni r.ünde ve- Mümessil Seçllmek İçin 
ve kor.ı·syonlnrın bir sene içinde tcs- ya miiteak!p günlerde ve Dekan tcra. a ) - Türk olmak, 
bit edip b ... ~ardiklrn l~lerl ve Blrllğtn rından tesblt edilen mllnasıp peaUerde b ) - Birinci sınıf t.ıılcbesl lç:n, Use-
tekemmülU \"e inkişafı için l'Jzumlu yapılır. den pek iyi veya ıyi derece ile mzun 
ı;:ördüğü tedbir ve t".scbbüsleri iznh 'l'esbit edilen gün \'e saatte ayni olmak ve diğerler! için bıı dcrcceler-
edc.n umumt raporunu okur. bir ~ınıfm talt?bcsl derslerinde yer - den blrile sınıf geçmiş olmak. 
nn,.\.s~ O YE n ,\ T'ORUN' lerine oturur. Nall\7.Ctlerin adlan ve c) - Fakültede '!mı!ta kalmamış ol-
MÜZAKERESİ: numarnlan siyah tahtaya yazılır. Se- mak: 
Madde 28 - Gerek planço ve ue çim kntT.lsyonu reisi seçimin bnşladı. d) - Fnkilltede serkeşl!sı ile tanın-

rek n!y:ırctln umumi ı ıporu \izerin- ğını bildirir \•e önceden h::::ızırlanmış mış olmamak. 
de s5z töy1cnıek lstlyenlere rıra. ile ve talebe cerniyetinın miihilrÜ ile n~il- e) - Fııkültcdc veya hariçte ecza 
söz verllir. Ve milznkere kfıfi görlıl • hürlenmiş (ilk &eçlm içln Fakülten1n almış olm:ımak laz:mdlr. 
r'f·Ji:'i.ı takdirde reye münıeaııt olunur. resmi bir mühürü ile müllilrlenm!ş) REİS t'"TİHABI \'(~ 
Re,.·ler el kaldırmak veyahut ayağa olan intihap pusulalamıı hazır bulu,. İDARE HEYETİ TJ.J:~KiLt: 
kEıİkTn:tk suretilc verflir. İc:ıbında, nan sınıf talebesine dağıttınr. M':ıdde 49 - İntihap neticelerinin ilıi-
kongrc l>Urosu kıınrlle, gizli reye de Madde :J9 - Dcrsh~nedc seçlın ya- nından itibııren 43 saat ı:ar!ındn mü-
mUraca:ıt olunablUr. pan sınıfın kayıUı t:ılet,es!nden ve messiller Fnkültede kcndllreine tahsis 

Raporun ekseriyetle reddi halinde, veçim komisyonu He Dekan tarafından olunan mahalde ıoplnnarnk reis inU-
B!.rlik re'~i tekrar :yasete tayin edil. seçime nczac:rt e'mek üzere tayin edl- hap ederler. 
mez. ' len memurl:ırclan be ka kimse bu • Reisin Fakülte .Profesör veya do. 

l\Iac!:if'· 29 - Kol:"grede Birliğin ge_ ı~az. Dinleyici ta!ı>bc seçime işt- çenilerlnden, reıs vekıllnln de son smıf 
lecektt:.i fanllyetler'r.e, tE"şkilr.ıt ve rak eciemyercı<t r::ıbl seçim esnasında m ümesslllerlnden :>lınası ~arttır. 
teşebbil!'~Erlne dair söylenen sözler, dershanede de bulunm:ız. ::\tnddC': 50 - Reis intihabı için, mü-
sarf('c .len fikir ve miltalealar dit S3zlerl veya harek""etlcrı1e seçimin messil ve yedek miimcsslller toplıına. 
le not edilerek Birı'ğln program dos- t'.iddlycUnt bozanhr hakkında ıeçlm rak Fal~illtenin Profcs6r veyn doçentle-
yP~ın. konur. Yeni idare heyetinin koınJsycnu re!sl derhal bir zabıt vara- r1 arasından en ıız ılç nnmzet tcklff c-
ı.1, : 'i:raıo.rındrı ·,u not:nr incelenir kası tanzim ettirerek Dekanlığa tevnl derler. De~ Fnkülte l!ilcrl komitesl,j 
ve ta~n'f edilir. Ve bunfordı:n tatbik eder. Ve suçlu da hemen sınıftan çı- nln ınflt('l.lcasını ::1~ıktan sonra bunlar-
Ye terası uygun cörülenler o senenin karılır. dan birini reisliğe geçir ir. 
h: progromınn nlınır. Madde 40 - Her talebe intihap et- Reis mnmesslllcr arasından blrini 

!vlndde ~o :-- Fakülte talesbe cemi.- f i ği miime«sil ve y~dck müroessillcrin reis vckllllğine, birini kntipliğe, biri. 
1 

ıw-- Edebiyat, Fen, 
yelleri ile Üniversite Tnlcbe Brlığl i.içcr i!çer CSon sınıfü:r iı;'n dördeı·) ni de rr.uhnsipliğc seccr. 

Iktı~t Fakülteleri Birliği Nizamnameleri Yarınki Nüshamızda 

vat< 
DaiDlİ ol<ıl 
su olnııt.~ 

. . .. ı 
faatını ... 

ç011 
V akıt, ol<" 

!arına :~ 
satta 11 

olmaya • 

Vale 
Daiıni 0~"· 
larına go ı 
miş bir rtı 
karsılo.11'11 

~ tıs 
seri r0 

verme~te 

Zinda 
Kapı 

Sa in 
Olmeı r 

Yakıt 01'1' 
larına l<j 

karşılığı ;'J 
verilen ~ 
manJ"ı' .. 

.k. . efe il 
l lllCl • 

CÜ tabı)e.tl 
larak bil' 

daha h"' ti 
lanJJ11ş 

l n,k~ 
Bu roJJl!J~ 
edinnıeYe. 

son def~ b~ 
sa t verJ11e 

üç rof11 
vaı~ ' 

120 kU' 
J'ı' 

Ace!c:; e ,
1 

mevcudıl 
k "ıe~ me u 


