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; rk cephesinde 
~raklama devri 

\" a.zan: ASIM US 
~ devlet reisi mtıer işgal 
~'-~ketlenJe sh·n ldare-
1~, ~~mı emret~; bunun 
f4t ~tan, Ukrayna, Leton
~\\ııra gibi memleketlerdo 
"-:' h sl\il idare bölgelerine ay
a.,,~ er birinin başına yüksek 

'~Hamlet,, mahkemede 
tduhsin Ertuğrul-Celaleddin Ezine 
Peyami Safa davasına başlandı 

etlJ komiserler veya umumi 
• ta11n edilmiş. D.N.B ajan· 
~~ bu haber ~k cephe
.--cıı hueketJerin nl\libe.ıen 
~e kış mevcıimlnln f:'lddet

glrild}ği, buna karlJI A· 
bltarafhk kanununa de· 
ticaret gemilerini slliiJt· 
Ve harp gemilerinin hi

\1 llf.ında İngllt:ereye ve orta 
~\dl~ tehlikeli denizlere 
·~ara göndermek kara.nııı 
ti zaıuana rast.ladığmdao 
Yade mıınah bir mahiyet 

~il iJkte.,rinin ba§mda Al
kış yanlımlanru teşdk 

'esile.ile lllUer Bcrlln Spor 

'" bir nutuk söylcm~stl \'e 
~t. Sovyet ordulannı ke-
\ıı..::"" ezecek yeni bir taamı· 
~~itnı bildirmişti. O gOn
~ lôetıezı uman bir bu~ıık ay

ldll'. Alman ordulan bu ta. 
Sonra cephenin bazı nOk· 

a...- llerlemiı. oJm:ıkla bera· 
~et Jnıvv~tlerinin taınam.1-
~~-~örülmeınistir. l\locıkova
\ ,;:e" ve düşürmek maksedr-

MDddeiumumi her iki tarafın 
ceza görmesini istedi 

.lt\;!....._ 

Ba.mlet daft.anda Blrlncl OPza Mabkemeıı.l Reisi ...o MBdılelwww.-., dılıınıcı w ~. (Y azt.ttı ! incidtJ ~Pılamamr~. Sözün ima. 
\...... ~vveı iman ordalannt 
:"ltlıama e:ri~tirmek ve Kal- ı ... 't ~...,. v -"WI ... Dil 1 '\l • .a .., 
kı So• yet kon•p,tJerirjn iW "4141 

\ • ı · l .,.rrı !!·l''fjj 1 o :lltaı 1 

Kalininde j 
~ &raaı koı ilmek planı tat
~·~. Bu vulyettell 
~ '1aa İngilizlerle Amerlka-
~'tetler Birliğine yardmı~ 
iıL."~lardu; merkez.ini Mos

liubişef'c götüren SoYyet 
de Volga ve Ural bölge

~- ~ bıt.ha.r i~tn yeni onJr 
~1'tna.k ~bbüs\lnc g~ 

~ na lmm:uıdftlihts kJ§tıMl 
'9.~ harekeUerlııdeıı kesin 
ı~ nln.ıruıymea i ter isfo
~k ilkOO.hıır \'e ya:ı ınc'\ • 
.... tı Ylııc nynı cephede büyük 
~'.ketıe.rine hıızrrlıı.nnıak zo-
,~. lste blibn anladı[;ımı
""~lnıan orduları tarafından 
.:~n ~erlerde shil 14are ku· 

bu tiirlU hazırlıklardan 
Clağru olur. 

~ır ki llltler ge
bir nut:kunda Rus ordtasn· 

in ~Yll'k harp esnasında en az: 
~"Ulyon askerle 15 bin ta~
, bin tanı•, 27 bin t-Op kar
ı:..~- kadar bir kayıbm al· 

"-ı ~lanuyaca(;rını söyledik· 
ta Alma.ııynın ba.rp kablll· 

ROSTOF 
Çevrıldi 

--<>--
Merkez cep esinde 

büyiik Lir şe • r a ındı 
---0--,.-

bombardıman 

Şiddetle 
devamediyor 

&erlin, 19 (A.A.) - .Alma.n ordu,. 
ları ba.§lruma.ndanlığmm tebliği.: 
Doğu cepheshıde, muvıı.tfakiyetli 

yenl to.a.rruziar yapılmaktadır. Son 
Uç gün zartmdakl muharebelerde on 
liinden fazla oslr alınmış ve 171 sırtı 
lt araba tahrip edilml,Ur, • 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 dl) 

Şiddetli 
ça1 pışmalar 

--o-

Düşman ağır zayiat .. . 
verıyor 

---0-

KERÇ 
işgal e::. ilmedi 

Hoııkovs, 19 (A.A.) - Sovyet p. 
oeyarm tebliği: 

18 aontepin cQntı, kıtalarmm, bL 
tOn cephelerde dUşmanıa çarpqunıo • 

!ardır. (Devamı Sa. 4 8ii 2 de) 

Vey. ana 
Azledildi 

Lm>d.ro, 19 ( A.A) - Nevyork 
da gayrı resmi fakat umumivet
!.ev iyi. h~~r al~ bir kaynaktan 
ogrenildıgıne göre Hitlerin ta • 
lebi üzerine Vişi hükümeti, ge
neral Veygand'dan Şimali Afri
ka kumandanlığı Unvanını geri 
almıştır. 

r ' 1 Olmez Reis 

1 

EllpCID mıakahlllzıda T~ğimiz ÖLMEZ BEl8 
MIP"Pmnm t.nl!Da 41lndeıı itibarcn ba§lanmt§t.ır. 
Ob7ucu1armı.ızm romanlarmı VAKlT mtab lir 
....._ almala.rmı ı10& edem. 

! 
:&la.art( \ "nklll, Pıt.l'U Genel Stıkroterl, Vnli vo BeledS;)e r.eısı, tstanbol ~ 

Pa.rtt bafkatu, '" Unlverslte Rektörü 

Maarif Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
Universitede tetkikler

de bulundular 
Maarif Vekil! Hasan Ali Yücelle , 

Parti Genel Sekreteri Fikri T.izcr dUn 
mlba.h Anltarada.n şehrimize gelml~· 

lerdlr. Saat on beşte ynnlanndıı. İs· 
tanbul Parti ba§kanı P..eşnt Mimaroğ_ 
ıu, vali ve belediye reisi Doktor Lütfi 
l{ırdar olduğu halde Üniversiteye gft· 
ml!rler, Üniversitede talebe yurdu mc· 
selesi etratmde. Rektör Cemil Bilsel!n 
de (6tirAkly1c bir toplantı yapmıeıar. 
dır. 1 

Toplantıda; rektör talebe yurdu 
meselesi etrafında lza.hıı.t verml§, lb. 
tfyııçları anlatmrş, yurda devam ede· 
cek talebe miktarı et'rafmdrı. ral<am· 
lar \'ennl3Ur. 

• Bundan .sonra üniversite tnlim ta 
burunun bulunduğu ~inalar ve pa,,: 
yonlar gezl1ml§tir. Yurd ctrll.fmdald 
incelemelere bugf.in de d<wam edile· 
cckUr. 

ihtikircılara n 
cez verirsiniz? 

İhtikarcılara nasıl ceza l'Cr'· ı ' YÜZONE T.tiKÜRMELl 
mel"" K - . dek" 1 ! ··: onusu uzerın ı ar:. · Muhtekirlerc en hi ceZ8 • oım 
ketımı~ ge!~ okuyu~ularımı . ı halkın gözün~ <;:ırp~ şcloıae 
zın tcldıflerını sırası ıle yazıyo- ve meyda.riia:.rda dol~<d:ınp yüZli· 
ruz. (Detl!Jmı Sa. 2 Sü. 5 te) 

çaıı,maları 

~ ~\"11 eylediğini belirtme· 
't.u·~ö?"ıii : "Şimdiye l.adar 
~ ~~ız arazide Rusyaıun 

ilu.~t;rjJ.erinin 'e b:ım ına.d-
lr.._ % 60 .. 70 i bulunuyor. 
~ araya ka.n~ı ıoese
gelince, ona da derim ld 

Ekmek lüzumundan fazla 

Pasta ve börek yapılmıyacak 
V~cıington, 19 (A.A) - Gene. 

r~l Veyga"!ld'm ~zlcdildiği sala- ı 
h1yettar bır membadan teyid ~ 
dilmeh."tedir. · 

TUrk Hfwıı l{unmm Genel merkezi toplantı luılinde 

(lrozisı S üncüM) 

~tn arazisi de Jıimaye Ye 

~ ~k da.bil olmak üzere 
~ nüfusa roıili1.-tir. Bu· 
~ darı doğruya Jmanya 

şohrln ekmek vaziyeti alman son 1 vnm edilmektedir. 
tedbirler BSyesinde norınal §ekle gir· Diğer taraftan öğrendiğimize göre 
rnlştlr. Bir çok kazalardakl fırmlarda Vektlet pasta, börek yap:ı.n mUesso. 
faı.!a oıamlt çıkarılan ekmekler satıl. ırelere un vermemeğe karar vennıııtır, 
maınu.ş, peks!rrwıt yapıımak üzere tı· Buna ait kararname de çıltmıştır. 
rmliı.rda. katmıştır. Bununla borııber Bugünlerde viJQ.yetıerc blldirilccektlr. 

tırmlarm tet~ıertne atla surette de· 

1 ~l~ arazi nüfusu 250 mll. 
~)' '8ıt.a ~şan a.nW nüfusu 

°'1dur.,, dcmiı~U. Alman 
~~inln bu sözü bunfüı.n son
~~rde Alman ordusunun 

h ... ~ J;e96n roeınlek6tlerden 
. ~ edlğini açdı:~a gösterme· 
--~~elfı..N etekfm ds:ba evvelki 

~' 1 ~ıı gelen telgraf haber

Gün varisle· 
~ Şebirdc bulunan bir QOk davası • 

rının 
• 

\.'.'tcı l'keUerln erita~ccğ:,-.ı bll
~ ~ı:;. ller halde Pariste criti
~' l' bronz heykellerin nuule· 
\. \b~ll Yeni güzel sanat eser· 
~ 

3
. • belki bunlıırm malzeme

\(tt \.enı harp siliihları yapıla
~ ~ belki bu harp silahlan 
\..~ 

31
;•khaharda ve ynz me,·sl

~t lı e ıiark <'eı,hesinde A 1· 
\.~ lt~bına kullanılacaktır. 

Varislerin vekıli vasivetoame hükümsüz 
o:du =-undan tanınmaınasını .stedi 

~ b·11tıerın Almnnva hesabına 
\~t~ '~ıta, gcrel~ doğruılan 

.Memleketimizin sayılı zengin· 
}erinden doktor Ziya Gün, bir 
müddet evvel, Cerrahpaşa basta 
hanesinde gözlerini k{ı.pamadnn 
evvel, beşinci noterin huzuriyle 

' "'1ır ':alı~tıkbrmdan bah~Wf.i 
~"t ~ in anm tabii bir emni- 1 
~1-~t .... at içinde olınnclıklanm Yerilmesi yolundaki haberlere ba· 
\~~ ı·~k lazonılrr. Bal'k:ınlsrn ı kınım Alnınnyamrı Avnıpaıla yii·1. 
~1~/aYetiııi buradaki istib!;LO.- ır.ilyonlan geçen gnyrimemnuııl.'\rı 
.lt ~ ~ etanj-;tir. Harp ederci• ııasıl ltendi hesabm:ı c:.alışt.traı-:11• 
~~i lıl Ordu elinden gelen yıllarca harbe deYnnı edebllcceğini 

~l'akııı yıkmıştır. Almanya anlamak gc~ekten güçleşir. 

~
t\ltı llsa He anlaşarak ~ ı lstc demokra..~ilerin harbe de'\'tınl 
~tt~i bile erbest bırnka· ederek A lm:myayı inhiliHe götur 

\.~atı · iter tarafta yf;eoek Jot.. mck ümltlerl Alıruın i5gali alt!Dda· 
t\"~ldlrn tzhrnp gittlk~c ki halk kütlelerinin ,.e ayru 7.&

\ ~l 11', \'unnni ... Lanılıı açlık- manda harpten yorulnn fl iman mil-
'!re tnhut bnlıınam!\llığı Jetinin c:ıkaraenğı ı.orluldnra dayn.

~lin yakılmMına karar l ruyoc. 

'bir vasiyetname hazırlamı§ ve 
bir milyona yakın malını kanu· 
ni varislerinin hakkı ka}bolma
n_ıak ~artiylc kurulacak bir tesi
sın idaresi altında üniversite ve 
Darü.sŞafak~ya bırakmıştı. 

Tesis heyeti kurulmuş ve tes· 
cili ile merhumun emvalinin te· 
sisi namına tapuya kaydı için 
n.sliyc üçüncü hukuk mahkeme· 
sine müracaat et~crt:ir. 

Fakat diğer taraftan Ziya Gü
nün varisleri de merhumun h.Q. · 
zırladığı vasiyetnamenin kanun 
suz tanzim edildiği iddiruıiyie 
asliye altıncı ceza mahkemesin. 
de bu vasiyetnamenin tan :nma • 
ması ic:in bir dava aqmışlard1r, 

(Devamı &I. 4 sü. 6 da) 

Basvekil 
; 

Ailana, 18 (llusu-.i) - Ba.şve· 
kil Dr. Refi!c Saydam bugün soat 
on beete .Mersine viıSJl olnm<> mC'. 
rasim!e knrşılnnmı~ır. Bns

0

vckil 
~ila'•:u, p:ı.rtiyi, garnizon kuman • 
aantıgnu, be!ediyeyi z"yaret ,ctm~ 
v~ vnli kona~da misafir cdrlmi.1-

tır. 

4en 
lngiLiz Genel 

Kurmaq 
Başkanı oidu 

-o--

_JQN D\L 
Mareşal ünvuniylc 

Bon1bay valisi olacak 
Londl'a, 19 (A,A.) - Rö~'11'r: 

1mpnrntorluk gene?lkurmııy bıışka. 
m general sır John Dıl, ilkldinun 
da vnzıteslnden çekilecek ve yerine 
:ınıı.,·ntıın kuvvetleri başkumandanı 

general Sir Alen Brulc gC'll'cclctlr. 

(De-vamı Sa . . ~ sii. 5 de) ı 

1 benim küşem 1 
'----~--.- yazan hakkı tarıl< us 

nac·'ye acıyorumT 
gelip ge?ç•.niş 1mlem sııh plcri arasmda en ço\c açıdlltlanmdıı.n blll 

nı:ıalllın ıuwl'ı!lr: ycn!Hk yonilnde iken geri l<afalı oannuııızdır. 
hisli bir 5alrkcn nnool< vezinli, kafiyeli söz söyllyoblllr bir adam )le. 

rinde lutmuşuzdur . 
yapmacılı: bir dılc karşı milleUn aksi amelini o temsll ederken sarıldı 

yl'tııın\iş diye arıı.bcunın, fnrscanın dava.cııııtmı ona yi.lkleml~lzdir. 
ı;nrbın edeb!yntımı7.a alem oovrl, ınlllyct duyguları ıınclnin kaleminde 

bır !enle buluyor. hUkUm plircn blr kargaşallktır. nacı hnkilcnUnin anlll§ll.. 
ması artı< lıırlho !':almıştır; taltat galiba. o tarihten uzakta. olacağız kl bu· 
giln bile dilnUn czbcrlenml.ş sözlerin!. tcl~rnr cdcnk?r oıuy<>r. bt-ı;im atnlaıy, 

LUrkçc tcrkib ka.ucsin<.' aykırı bir mlsnldcn bahsetti~! zaman, "rahmeUl 
muall.m ııact,nln yer , hatırlanıyor ve rııualllnı nııcl'nın sağlıi:'Uld:ı. gütt:n..~ 
J&vn=-ı l .gUn bir milli dava haline solrnp mtld"!aa <ıden bu kalemler :muaı
llm naC'l'nin yer:nı hor, ''doldurulma.ya değmez .. hor bir yer görüyor. işte 
bunun i~in nııciyl' ncıyor ım. geçirdiği ıuı.yatn ncıyonım 4'1 YB!tnd:ı. ö!Up 

ı;ıtmcıilnc acıyorum, • 
balnnız, bu yer! doldurulmaya deb"tilez d~nen adam, ne diyordu. 
"lisan koldl'leri •lrtliğl.niL ,,ey n(ı<kn lb.~rettlr? lstının1 sureUe-rlııln ı;öe. 

terdi)'.':! r.iimuııl'lı>rln nlr yı>rc top1nmsınü:ı.>ı b;,ı.şlm bil' şey midir'! demek ld 
blimal l•:ılckye dı·l:-11, l>ııidA bllm:ı.lc tı\bl imi«! blz.Je 1~ıı ısttm:ıl dıı. he'" 

ııü1. k~id" ~ 01 •. biJ'. d" istlıııalcJ.•ıı lm!d~ çrkambllcc.ek ıuı.tıar 1\ n kndrl bilir 
ııdımılar olııbll-.ek llı;:uıııııızı m:ıı.butiyet nltma ala.ro.k \'c günden ı:(üoo llr 
ma!lne ı:·ılı-n1ı, k ,·.ulyctl ll!ıl i'll\ Nbrdik, 

h:ıl~llmttıo {rt"•nh:ıt) bir J,nunin bUmaı .-tt1ğl k••lim"Jer vo &erk.lplortm 
oııbre .. , doğnı :ı.tldolıııım.ısı dc~il ml? o halde edipleri.nlı. tıangl 1'ellıD1!91 
ha.ngi t•·r1'1hi fnsih addoolyorlarsa onda biraz fe8alıs.t tahakkuk eder. 

(itik.ad "· 2·l). 
1041 de de sayın blı· füılQbcumu~ şöyle ooyıUyor: "ccleblyat kitn.blsrm& 

gllzcl yazıyn örnek veren sıı.n'nt ıı.damlan hiç b lr memlekette sayılm&ki& 
bitmez. Snn'atta zevk her şeyı.n tıstUndc j'ellr. Gllzel yanlış, çlrıdlı d<"lğrıQıll 
lıl'r vnltit ycncgelmlştlr.,. 

nııl ,.ıamnmak ve ~ ırnlır nnlaşı• •ıı k: ıı:ıte oohUıızlığm er. acı~ ... 



2 V.\KIT 

.e eme e ., l''ff 
.Fal b Rılkm.n bir yazısında ttendl· 

me ., mah e 
ne dokunan blr cUmle gören Besım "Hsmt t" . . . . Ş .. 

Atalay Ulus' da buna blr cevap verdı c pı~ es.run ehlr Tl.) a.t-
,..o lk.1 (ucı edatlı bir cümlede fiilin r~ruı oyn:uımruıı ilzerine doğan 
mü t yazuacakken menli yazılma :-unalcı.şa sonunda eeını:ttin Ez • 

bı 1 .. ,_ te dl e, Peyam. Safa ve Ertugrul Muh· 
nı r tusur ... ye gu.,. r . . ta.rnf 
Falih Atayın buna cevabı. Mahsus sın mdıın açıl~n ~artıJıklı ha-

"'yt b u 1 .. _.. o.ı· ve ••a<>~ ı lcaret davalar nn dun ogleden son-
u ,, ır c m c ....... a yaun • ....... _ l'a li b' · · 
at bu b:ıh stc ştmd1 de'!i-U çoktenben as ye ırıncı ceza mahkeme-

• 
0 

• sinde başlanrnı tır 
r.ırtçıya kulak vermez... j Muh- •· -M• 'u u - -

~ • 1 LLACDle b ... n n ogrcne.'l 
san atl:Ar sarfı;ıya ıtu • ve~mlye· halk \'e bilhassa Universitcliler sa.-

b Ur: ta tat bu da urfçının saı• atkd. I nt 12 den it.ibaren ndl'J eve dolma-
ra dil vermesine cıaııJ oımıı, ır. ğa başlamı .. lardı M.9.lık • 1 Fnllhın kuvveUi bir snn'atı. r oldu. nunwı datlığmı ·ve din~~~~ 
ğuDda §Uphe oıınan:ıak~a beraber, ev- 1 fn.zlal.ğıru gören mUddelumumilik 
velA bu ma.knıe 

0
bir san at eserı olmn herhangi bir intizamsızlığn yer ver 

dığt, son~ san at m ksaıJlyle kai· j mcmck üzere 8!'.kı tertibat nlmı§ ve 
deleri ç.ğnemenln de bir kaldeal ola· mahkeme salonuna gircbilceklere 
cağı Besim Atalaya verilecek ka.t'§ılık kartlar ~-g- tmrrı•~ B -

• u..ı. .,....... Ull:3 ragınen 
dll kaide.erine karşı saygıaızld: telkin ;>ine salon hınc:ıhL-ıç dolmuş ve 
eder bir söz olmamalı idi. İki lne) mnlıkcme salonu kımıldamımıya· 
ccıaUı bir cümlede ikinci tneJ den oak bale gelml;rt.i. 
ııonrn gel cck tııı mUsbet mı olmalı, Mahkeme saat tru!l ! 4 de açıldı 
menfi mi? ve muharrir PcyamJ Safa Tasvirt 
Muaıum Nact btte, bundan 55 yıl }tjfkfi.r gazetesı neşriyat• Mlldiı.rü 

evvel, ~bu husus kale~ , erba.bı n.r~ 1 Cihn.t Baban, Tnsvirl Efkfı.r sah b~ 
ımıdıı. ötcaen beri lhUla.t.ıdır, tetldke I Ziyad Ebuzziyu, muhan·ir Ceıa.Iet
mubtaçUr) demiş vc lillandan ~yle tin Ezine, Ertuğrul Muhsin, Tür1l 
btr ltalde çıkarml§tır: Tiyatrosu mecznuıısı neşriyat mü _ 

İki (ne) n1 mUş•cmll bir ibare lld. dliril Neyyire Ertuğrul Türk Ti-
den MU değildir: yatrosu mfidüıi.1 Zeki Coş.ıtun yer· 

l) Ya ikinci neden soruıt. gelen rn· lcrin. nldtlar. Celilettln Ezineyi a· 
bıta (fiil) ile ltesillr; \'Ukat Esat Mahmut Karnkurt Er-

2) Ynhut -r:ıbıt.nnın (tlll) hUkmU· tuğnıl Muhsini de ll\"Ulcat Naz.mi 
:n.e göre- kcndlsJnden sonrasına bağ Nuri mUd:ı!na cdece.kti. 
b kalır: EvveUı lriv;yetler tesbit olundu 

tk n·ı ısureUc mı me!l!idlr: (ne 0 • ve Muhsin Ertu•;nıl ile CeUılettin 
kumaya. ne yazmaya be\"csi olmadı· F.Mtlncnin ist"<lal.:ı.n o~ndu. :Muh
ğmt.lan ... ) gtbi. sin Ertuğrul, istidasında, 'l'nsv:iri 

Birinci aurc.ttc ibarede neflyi tervJç Efki'ırda Cellllcttin Ezine tarafm-
edcr bir fa.aıla bulunmaz.sa mllsbet., dan ~'3Ltlan "Şe1ı:sp'r1.n Danl.marka 
bulunursa yine menli olur. :Mina.1: prensi Hamlet" başlıkl! yazrda §ah~ 

(0 işe ne onun. m! el'! bunun aklı s:na bnknret edild ğini, keza aynı 
erer.) gazetede Pe~·ami Safa lınza.Jı iki ve 

(0 l§e ne onun, ne de bumın -müm· Server Bedi :fmaılı bir yazıda fuı 
kllıı değil- aklı ennuı. ~ına k~ hakarette buhmuldu-
Besım Ata.laya katJı aöylenen ğunu ileri stirerc!t her Cı:ı muhar

cUmley! 1887 ye kadar yazı yazan e- .ririn ve gnzcte neşriyat mUdUrily
cııbıerln eıserlerlnden çıkarılml§ ol· le sah:binln tecziyesini ist.emek
ınalt Ozel'll Uado cdJlen bu dll kaide· teyd.i. 
Bine tatbik edelim: Besim Atalayı Cciı\lettin Ezine de :istidasında 
haksız bulmak için: Şehir Tiyatrosunda d;ığrtııa;. 

"Blz ııe arabca ve fan:canm. ne de "Türk Ti.,Yat.rosu,, isimli mecmua.da 
Wlıı "Cırekce.nln dll§mam ~llz . ., Muhs!n Ertugrulun "Cc!Jı.lettin 

CUmleainde dllşmttıu dedikten 80D. &:ıne Hamletc neye gelcUn ?" baş
ra -orada muka.dder bir a.etı mQey- J;ğı ıJe yazdığı bir }'Uldn kendisi· 
~ v~ gibi- duruıamıa ıazım: nı yannı yamal:ı..1< bllğill vC> bom-
4Qfm• m ... .cletll~! gib(. boş dağa.rcı!kh olarak tavsif cttiğ~-

Celtıl Sahirden alınan mIST81arda ni Ve daha bir çok climlelcrle gah. 
dlrottan c1cğ'il. Fllzden btr ta.ıma var. o:;:na ~r hakarette bulunduğunu 
Bu hıılde (biz ne ıırnbcanm ne lAUn· •ddia ediyor, Muhsin Ertuğrul ile 

nin dtl§Inaru değlUz) demeli, (ne mecmuanın ncşrjynt mUdürü ve 
pabc:uım, ne lA.tJ.ncentn dQşmanı de. sahllimin tecziyelcrlni istiyordu. 

iz) dememeli. İkj t.arnfm orguso 

DUn Hamlet davasını dkılemOO: için adliyeye gelen kala.balılrtnn bfr görtlnU,. 

§inci perdeye gelmeden katledil - Suçlulardan Muhsin Ertuğrul da 
mL2t!r. mr ~ seyredilemez,. dl· Ccllllet:tin F...zineyl mecmuada ynz
yerek ve Tü.rlt Tiyatrosu mcc:ınua- dığı yazı ile tahkir e)lcmiştir, Bu 
smda Muhsin Ertuğrul da Celiilet- <la sabittir. BJnac.n:tleyh suçlular. 
tin Ezmeye bilgtsiz.lik isnat ede- dan Muhsin Ertuğrul, CeUilettin 
rek hakarette bultmmuştur. Ezine, Neyyire Ertuğrul, Zeki Cos 

Peyami Safa da "Bakışlar,, :SÜ· kun, Peyami Safa, Cilınt Baban, 
tununda "Tiyatromuzun hali ne o- Z"yad E'ouzzl;>nnm Tilrk ccw ka-
1ııcaS?,, ve "Şehir Tiya.troou nasıl nununun 484 ve 482/4 llncU ve 
ıslah cd]ebilir!,, ve yine Server Matbuat kanununun da 27 inci mad 
Bedi iııızasiyle "Hamlet temsili,, delerine göre, t'e Peyıunhıin ayn. 
baslıklı yazısında Mnh.'5Uı Ertuğ - ca aynı konunun 80 inci maddesi· 
rula hakaret cbuhuımuştur, ne göre tecz'}elcrfni isterim. 

Gerek °?181ettin Ezfncııin, ge. Şu kadar ki n~en hakaret~ 
rek Peynmı Safıı.nm bu ynzrla.n çunun vukuuna Cclalettin Ez nenin 
~ ve malıza Muhsin Ertuğru- sebeb ·yet vermesi dolo.yısilc Muh
lu tahkir etmek gaye6ile ynzdrk- sin Ertuğrul Neyyire Ertuğrul ve 
lan, diğer milnekkiUerin yazılıırmı Zeki Coşkun, ha:klannda Türk ce
okwnakla anlaştlir.,, r.a knnununun 4S5 inci ma.ddeainin 

MUddeiumuml muavin:i burada. tatbiki ı.cygmıdur." 
Son Posta, Akşam. İkdam ve Va
t.an gazetelerinde yar.lan tenkit
leri okudu Ve yine sözler.ine cevam 
ed~cık: 

- Suçlularda.n Celfılettin Ezi -
ne, dedi, piyesin son perde.slni gör
mek zahmetine kattamnssı, hattll. 
bu eserin tcmsilhıden 10 giln ev
~eı istikbalde y~ğı bir makale 
ile evvelden gazetedeki yazıyı ha
zırlo.ma.ın, Muhsin Ertu!;;'TlılU neŞ
ren tnhkiri tasarl:ı.ndiğrm g&;te-
ıir. 

Peyami Sa!anm da, Tasviri. Ef
karda CclAlettın Ez.ine ile birtk
te üç makalc}i yazması, tamamen 
Muhsin Ertuğnılu Dep'CD talıki.r 
<:ylemeği cvvcldt>n dtl§Uncrck mev 
kii ta.tbike koyduğunu göst.crlr. 
Bu yımlarm bqtan qağJya haka
ret. makıoıadilc yazıldığı bunlan O· 

kuyun.ca kolayca ~. 

Bundan sonra tnrafla.l' mtldafaa· 
lannı h::ı.zırlnmalıın için mUddet ;a. 
tediler. Fnknt Peyami Sn.fa, söz a
larak: 

- BC'D, dedi, ~n de ymın da.. 
öbür gün de, bir hoftn sonra dn. 
elSylcrim. !sterseniz timdi müda
faamı yapayını. 

'Mulıs'in Ertuğrulun vekili Naz· 
mi Nuri de: 

- O halde mesele yok. Müek~ 
killeıim de baztrdrrlnr. D~er ta.
raf mUda!n2Slllı ynpareı.-ı biz de 
hemen yaparız.,. 

Lôldn bunda nsonrn söz ola.n 
Celfl.leUin Ez.inenin vcWli Eaıı.t 
Mahmut J{anıkuri:.. hıı.zırlnn.m.am 

iqin mutlaka \-n.kt.e ihtlyncı oldu -
ğunu söyledi ve böylece muhake· 
me pnzıı.rtesi günü roat 14: de br
nı.ktldı. Mahkeme cvvelii. Ertuğrul Muh· 

:!inin davasını tetkike başlayarak -------------------------.-
davacıyn söz verdi. Ertuğrul .Mulı· 
6ln: 

~ıaır 
Ra.dyolin sahipleri 

Necip ve Cemil Akar 
Kardeılerin pederleri 
müteveffa BAY HU. 
SEYIN AVNi AKAR'. 
m vefatının kırkıncı 
gününe teaadüf eden 
25 T eıriniıani 941 Salı 
ıunu öğle namazını 
mi?.eakip Beyazıt Ca.. 
mii Şerifinde merhu
mun nıhuna ithafen 
mevludu Nebevi kıraat 
ettirileceğinden bilcüm 
le ihvanı dinin tetrif. 
]eri rica olunur. -·-

1 
- 1.stidanu tekrarlıyorum, Şaı-.

smı ha.ka.rete uğramıştır. Muhar -
rrilerin tee7Jyeşlni .fsti}orum. de· di. ,. 

1 Bundan sonra 80rguya çekilen 
Celalettin Erine, şunları söyledi: 

- Yazmı sadece bir tenkit yıı.. 
zwdır. I<Jmscnin ve dolayıslle 

l Muhsinln ~ mevzm.ı bahis de
ğildir. Ha.~ret ve Jmstı Jıakn.ret 
Yoktur.,, 

Peyami Safa da: 
- lmza.mıa yaııdığmı iki yazım. 

Tüı1ı: t.!ya.b-oounun ilerlemesini tc· 
memıiden ibarettir. Server Bedi 
imms!le yar;danı ise sa.deee bir mi
zah yazısıdır, Her fiçllnde de ha
karet kastı yoktur • ., dedi.. 

l~ECIZELER 

Tasvir! Efkar gazetesi 1113§t'iyat 
mUdUıil Cihat Baban da yazılar: 
~endi.s'clu okuyup gazeteye koydu
gunu, bunlarda hiç kimseye Jıaka. 
ret olmadığını söyledi. Gazete &a· 

bibi Ziyad da aynı ~zlerl tekl'ar
~ !adı ve bundan sonra, Cclfılettin 

1 
Ezine tarafından açılan davanın 
göıillmeBin.e geçildi, 

ıruao: M. tl1atli P&:JU'AKIJ.I EvvelA sorguya çekilen Mu.hsi:ı 
Ertuğrul, h~ındakt Jddia.lanı 

• Göz ermek aahllı oıııa g5z erdi· 
reuler bu lmUywannı dll§ma.nlan 
&J.e,vhlDe kullanırlardı. 

~ §3yle dedi: 
- Bana YCVJni gazete hakaret 

ettiler. Ben de cevap vudim.,. 
Türk tiyıı.trosu nıccmua.sı neŞr.i

)"at mUdilıil Neyyire ile Zeki Co§
kun da şalımln.rın::ı ka.t'§ı va.ki ha
karete cevap verdiklerim ileri sür
düler. 

Maliye Vekile ·nd a 
terfi ve na i ler 

Ankara. 11 (VAKiT) - Maliye 
VekAıetlnde terfiler: Munzam borçlar 

' umum mUdUrlllğQ 70 Ura maqlı kon. 
trol~r!Uğüno Halim Tura, latanbul 
2 numaralı tetklk turu komiayoou 
70 Ura ma&§lı Azalığına Zeki, 60 tını 
mallflı bt.aabul 3 numaralı tetkik iU· 
raz komlısyonu Azalığına Hikmet, t. 
tanbul 60 lira maaou varidat ltoııtrol 
memurluğuna Hayri. munzam borçlar 
umum mlldllrlllgU 60 Ura mU§lı §Ube 

Alman işgali 
altındaki yerlerde · 

l'ahudi 
mahkemeLeri 
nem, ıt (A.A.) - Neft ZD.reher 

Zeltu.ng gazetemııa BerliD muhabh1 
Ş&rkt Gallçyanm Polonya hükQmetı., 
ne ilhakı neUceatnde, ya.hudllCl"f mu.. 
te~ t.edbirlertn ora.da tatblklnc 
ba§landığmı yazmaktadır. Bu suret. 
le Lembergte blr ynhudt mahallesi 
\11cUde getlrllccekUr • 

müdllr muavinllğl.ne Ntzrunettın, Na. 
fla Vektı.J.cU HO lira UcreUi muhıı.se· 
be mQdürlUgü lnQ3at Ju.9au mQdUr 
muo.vtnllğine Cevdet, 120 lira üereUe 
AdaDa. pa.muk deneme ı:alah ve üretme 
ç!1Ulğt fabrika muhaslpllğfne llıf:Ucte· 
ba, hukuk mUoavlrllğ! 86 Ura llcreUi 
tetkik memurluğun& Sabih Oran, E· 
ruh malmlldllrlllğllne SO Ura maqla 
Eminönü mulıa.eebo memuru Mehmet 
Mekki, GaziAntep varidat mUdUrU 
Fahri 60 liraya terfih. Mlltt EmlAk 
müdUrlllğQ arazi le4blt n tevzi aıe 
murluğwıa HO lira QcreUe Necati, 
Tarakya, İBtAnbul, Kocaeli yolları mu 
ha.SlplJ~e 14.0 Um QcreUe Sup:tl, la. 
tanbul hesap müteıı.amWığuıa 100 U· 
ra Ccretıe Zahir tayin edilml§lerdlr, 

Japon yadan 
gelen 

Harp sesleri 
Vaşington 10 (A.A.) - Salı gtlnO 

Japon parlAmenlos'.ında ziroat nazı. 
rı Şlmadanm harbcl beyanatı Va • 
gingtonda ancak ~kınlık kcllmesllc 

va.sitlaııdinla.cak bir a.ksll1Am1!1 uyan 

AıılULJ'Bı. 19 (Vıılat.) - Milli 
Mlidafaa mükellefiyeti kanununun 
68 inci maı:tdcsinin tadi[.ne dn.1.r 
Llyilıa encilmenterden gc~erck mec 
rs ruznameslne atmınıştır. U:.:,ihn. 
ıtnnun maddesine yeni b'r ftkr.'.\ fü\ 
v-esine dairdir. Bu suretle vas~sJ
.,,1 tahrip eden veya kasten malzc
-nesini değiştirenlerin ceza görme 

ı 
'erl temin edil?nclttedir. ~"'kl<"Ilmesi 
"ekl f edilen frJda Fudur: "Fevka· 
1 de hallerde orduca talep vuku -

r ç 
Ankara, 19 (VaL.,-t) - C".ocuk 

Esirgeme kurumu, tefJkildtma ta..
m:m gôndererek a..~ere almm.rş 
\1!.tandc..sıarm gC'ride bmıkaookln. -
rr anasız çocu!d:ı.rm kon.ınması için 
tnvslye!erde bulurunuctur. T11mj -
me gfü'e b!r ya~ma kadn.r olanlar 

.. 
1 1 
c z v 

(11~ "a.,..nft l t11ridl' 
ne tükürtmeli, ona hakaret ya. -
pılm.MIDa müsaade edilmelidir. 

Bu şekil, idnmdan da tesirli G 
lur, kanaatindeyim, 

llalit Oğuz 
Sanat o1ml , Sultanahmet 

MALINI MÜSADERE 
ETMELİ 
İhtikarcılığm önüne geçmek 

için ihtikfu·cılarm mallar!Ill el -
terinden almak. dükkanını bir 
daha acmamak şartiyle kapat -
mak, yahut id~ etmek, böyle 
likle on sekiz milyanu, müzaya
ka iÇinden kurtarmış olunur, 

D. D. Y, Manevracı 
Kô.zım Yamca 

TEŞHlR ETMELİ 
1 - fütikfır yapanların mal

larını elinden almak, ve .alnına 
ölünceye kadnr sillıuneınck üze
re i.şa.ret basmak. 

2 - Burıları her aynı bir mu
ayyen günlerinde büyük meydan 
larda, mesela, Taksim, Eminö -
nü, Beyazıt gibi mcydanl~da 
halka göstermeli •. 

Sadın Gün 
Sanat okulu 

DAMGALAMALI 
Bence muhtekirin bütün mal

larını müsadere edip, alnının 
orta yerine "Muhtekir,, kelime
sinin "M,, Jı.arfıni ebcdiyyen çık 
mıyacak şekilde basmalıdır ki 
hayatının sonuna kadar cerniye. 
tin içinde, cemiyetin kurdu ol • 
duğu anla.§ılsm ve yüzüne lanet 
ile bakılsın. 

M chcu:r 1 demen 
Sanat okulu 

MALI MOSADERE 
EDll.MELl 

20 • 11 - 1941 .. k 
d8 

& 1 
1 1 

rberli~ unda..'l sonrn \'Cya sefe 
nmda motörlü nnkil d & 1 
durumlarnıı kasten istf!s e sııt' 
nıez bir hale getirın~~~ ... !llıJll 
bozdultfarı veya b:.ozı ~er 
ğlştridihlcri veyahut Y" .. ;..ı', 
\'CJ :ı pa.rçalanıı ımsteD (e'1 
r. k komisyonlara nQkSS!l ııcl 
ettiklcrı sa.b1t olanla.n biri 
roda ynzılı para cezaSJ ile 
Uç nydnn bir seneye 1tsd'f 
cezası ile ce7.alnııdırıtı:rW'· 

u 
1 1 p 
Ankııradaki Çocuk Yu~~).uJ 
derilecekler, bir ya.şmdaD 
lanlru' maha.llerindeld sn 
de b:ı.kmı evlerlnde barrııd1 le~ 
lardır Ma.sraflan beledi~~ 
ker a.İtelerinc ya~ f~ 
min edilecektir. 

ra ne 
;r · ·z1 

lan yüksek fiyatla sa~ 
yaptıkl~ yanlarına kal~ ı', 
ve başkalarına ibret ola 
kilde cezalandırılmalaıi 
edilmelidir. tP 
Bunların da sattrk1at' ~ 

hazine namına müsadere o!JI:.-' 
dilcri, en hafifi sürgün j)I 
zere para ve hapis Ce.z3!l 
znlandırılmalıdırlar. ~ 

5 - Yukarıda zikri f."",,ı 
lulnn gizliyenlcr de sııc: 
sıfatiyle a.yni cezayi go 
ler. ~ 

6 - Bu gibi suçlul~ 
d"- bir mükafat kal"§ılı~t<I~" 
kanuni takibat yapmn~1.At ""· 
lo.şılan memurlar da oVt"'. 
rak devlet hizmetinden b~ 
edilmek, ağır wıra ve • 
zalarma mahkfım edilitleet 
tiyle tccziyo cdilmclidi~I ' 

Hülasa böyle nazik bıt 
da fırsat düşkünlil~1~ muhtekir ve kötü nıblll ~ 
pacakları f enalıkl~nn i51l 
mek için çok §iddetli dıı ~ A 
ve merhamet duymada.Jl f1111"'ı 
cezaları tatbik etmek ~1~ 
yız. Bilhassa idam ce~ ~ 
işde en müessir bir tfdbit' 
ğı kanaatindeyim, G~ 

Reşat ~(Jf 
Fatih - J{ı .. 

'8 
ar adenit' 
ir Macar 
vapuru 
Maqıne 11 

ç<Jrparak ha 
Benim aklımca bütün dilnya -

mn müşkül anlarından istif~de 
ederek ihtikll:r yııpanlar, bilii. is
tisna adil muhakemelerimizin 
karariyle namına kayıtlı menkul 
ve gayri menkul mallarının mu Bodspefte, 19 (A.A.> -;ı~ 
sa.deresiyle hudut harici edilme - Jşliyen Ungvar adındaki .A 
lidir. pU'l"U Kara denizde bir rııJJr I' 

Beşiktaş 1 inci Erkek Orta 1 rak batmıı:ıta. 9"~ 
clcrılu smıf I. A. No. 597 Bu~te. 19 (AA.> - ",J 

Stılôhattin Alper nl.zde bir mayna çarpa,.J 1'» 
MALLARINI MUS•\DERE l1ngvar adındaki M.JJ.C&:~./ 

Bütiln mallarının alınması ve ı.200 tonluktur. Mllrett.e~ 
bu heriflerin cemiyet . orasında ki ~1 

ölmll§ ye:m ~~ 
dolaşamıyacak bir şekle konul -

masmı isterim. B. M. Meclisi toP V" { 

Etem Davran "~ 
Sanat okulıı Ankara, 19 ( A,A) - t ~~' 

!DAM: - SORGUN Millet Meclisi bugün 5-'J.~ "ff",_< 

• Sevc:1J.tinl.z klmenJıı gideceğine 

yakm kahırJ.aıııramu:. halbuki yanı
nızda.dır; geJece:tmı yakm çok aevi· 
nirıılnlz, halbuki yanınızda değil; de· 
.mek ki, hayal denilen hatırat, b:Lzan 
mqhudattnrı kuvveUI! 

• Ayni yıldızlıın, ayni gUııeş, ayni 
&1J vatanunızda daha çok aeveris. 

Mllddelumuminln mlltaleeı;ı 
Sorgular bitmişti. Mahkeme ta

raflara tahkfko..tm gcnı,,letilıne8i 
hakkında bir iddiaları olup olmadI 
b'llll sordu. Her iki taraf da böyll) 
bir fut.ekte bulunmayınca, söz müd
deiumumi muavini Orhan Köniyo 
verildi. Mu:ıvin mütalcasmı şö) le 
&erdetU: 

Diğer taraftan memur tıkdanm • 
dan dolayı, valJ Dr. Frank Lem~rg 
fakültesinde, bir tıb, bir Teter.ner 
blr ziraat kursu açmağa karar ver
m!§Ur. Derslerin almanca bllıneyeıı. 

lerc ml1nba.8ır olduğ'u s1Sy1cnmekt<ı, 

fakat tedrlaatm lehçe ~ yoksa uk. 
rayna llsa.nllc mi yaptlo..cağı bilin • 
memcktedir. 

1 - Zincirleme ihtikar yapan- Doktor Mazhar GerıncJl # .J. 
larla mallarım konul~n ıınrktan kanlığmda toplanmıA of ~ 
yüksek fiyatla satanlarm mnl - izin alan Başvekil ookt ~ ~ 
lan hazine nrunma müsadere e- Saydamın dönüı=•üne k~~-~\ , 

dırmqtır. ŞiinAda bu beyanatmdıı d"l l" 1 d'l · d l ~ ı~.. ,. ı me ı ve 1:en ı erı e a tı ay - veka.Iet işlerinin Hnnc '.J., 'ı 
blrlq!k dcvlcUeri bugt1nkU Avrupa dan v l v~ 4 

4 Na.mlltcnahl gözle g!lrWmez, !Jı· 
kat hJa ye ldrft.lt fle billclr. Allah ta 
6y~. 

4 Vakıa teıık!d ve münaka.ııada 

haklkaU ararız ama hakikaUıı kcn· 
dl tarafımızda olduğuna kanliı.. 

• Ui.'kuya dalmak lluro iken biri· 
8' kolumuza dürtse kızarız; bir tıı· 

raftan da uykuya kUçtlk ölllm deni· 
ıtyor! 

• En flcSdeW kuvveUcr sarfetımık· 
te olduğumuz zamau bile beynimizin 
lı&reket etmekte olduğunun farkınd'.l. 
değUlz. 

itizar 
Yazılartrmzm çokluğundan (Ka 

06 arkam), (İspanyol dansözü} 
Bay Gan.tl)• (Meçhul Kadın) tcf

':ınınm llm.)'anıa1.tık. Özllr dile-

Bu tcdblr, Almanıanu yerlUerl l • 
darc :\mlrllklerlne getırmcğo l<arnr 
vcrdtklerinl göstermektedir, 

- Cclfı.lettin ElzincJi Tilra Tt-
yn.trosu mccınunsuıd:ı. yazdığı nıa- Asker olanlann 
.kaleler~lc neşren tahkirden mnz - mahkU.miyetleri 
nun Şehir Tiya.troeu Rcj.isörli Muh Ankara, 19 (\'akıt) - Askerlik 
sin Ertuğrul ile mecmu:ı. :ı:ıh!OI kanununun ::l9 uncu maddesini do-
Zeki Coşkun, uef.riya.t müdürü ğişttren lA.yiha. encfunenden geçe 
Neyyire Ertuğrul ve müşteki Mulı rek ruz.nameye alnuruştır. Bu ta • 
in Ertuğrulu ne;-ren tnhkirden m:ız dil tekl:fi ile fcvknlfı.do ahval do· 
nun Peyami Safa, CeliUettin Ezi- 1-ısiylc talim için celbedilen ye 
ne, Cihat Baban, Ziyad .Ebuzziy.a dek eratm askere almnıadırn işle 
haklarında y .... pılıın duru.,nuıda sn. miş oldukları bir suct.ın doln.yı n.s
bit olduğuna göre Şehir Ti~·a.troı:t: j kere geldikten sonra tebliğ c-dilen 
dram kıs:nmea e:ı.hneyc konulan 1 mahkumiyetlerini bir 8cne kadar 
Hamlet piyesinin tenkidi rna!tS.1 · olanların st.aJ dcvr'nl iJcnaldcn 
dile mazııunla.rdan Cclı1lettin Ezl. sonra cckm Teri eı1 ıs kabul edil 
ne. Tasviri F.fkl:rda "H:ımlet be- MektNlır. 

snla..."lllln.zlığma sebeb olmaltıa itham 
etmiş ve blrlC§ik devleUere karşı Ja 
ponyayı hemen harbb glrmcğe tC§ • 

vlk etm.ıı:ıtır. Şimııdaruıı bu bcyaruı 

tmdan evvel general Tojo ve amırn:ı 
1 

Togo da gene hnrcı nutuklar ~y'le • 
ml.şlerdir. Vqingtondaltt intiba, biz
zat Japon h~metln1n Kunısuyu 

vazl!elendlrdlgi l§1n muvaffak olma
masını aTZU cttJği merke.zlnd•dlr. 

Erzincan mahki'im
larının affı 

.. ~ o m~l~ ü~re s.ür • li Şükrü Saraçoğlun1;1n ti>"' / 
gun eclılerek Nafıa hızmctındc ten bakacağına do.il' rııı'~ 
ve (bilhnssa yol inşaatında) ça • cümhur tezkeresi okU ,. 
1.Is.'llo.ğa mecbur edilmelidirler, Meclis önümüzdeki cııııt 
2- Fiyatlan yükseltmek mo.k toplan~caktır. / 

sadiyle bazı maddeler~ piyn...~ - --o--- . 1 
dan toplzyarak depo edenlerin Kırklareli vah~ <' 
menkul ve gayri menkul bütün ut!' 
malları hük\\.met nrunına rnilsa. - Ankara, 19 (Vakıt) -:j

9
teli 

dere edilmeli ve mikroptan far- 1i ı Kô.mn Dem'rer J{lt'i' 
kı olmıyan vücutları da idnm Uliğine tayin edihni~tir· 
edilmek suretiyle yok edilmeli -
dir 

3. - Belediyenin tayin ettiği 
tartı~ nokcan ekmek çıkaran 
ve unlnrmı sa.tan f ırınc.ılurln ko 
yun ve kuzu eti ;; t'rinc kcri v 

Anknnı, 19 (Volııt) - 19v9 yı- manda et isatnn ka.sapların da 
lı ~nu.n.da. ~ru buln.n zelzelede görecekleri cc.z..ı.far tic:ı.retten / 
fela.ketc uğraynııJ.nrm kurta.nlınıı.- menedilmek ve hapse ma'hkQııı 
s:rıda fevkn1üde h'zmetlcrl göıil- I edilmek ~ibi aÇ.11rC"rı ol ıl~ ıd r 1 
len ba.zI nuı.hkttmı:ır:n cezalanmn 4 _ Karısık \f' bozuk gıd=ı ı l"erln, nırd 

1 !f: h:ı.ltkmda ~ük ımet medise bir rraddesi satnnlar~a süte su kn -
L\ph wrm f;tır. ta.nlann \(' kalite- i d işiik mnl -
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tat ve kiıap IJ ~ ~~OO~V]ru~lXJ~IID ~ 1ru 11 ~ rnrnL _@üp_:_·· _......____~ 
~~']:~ PAMUK iPtıGi DAGITMA iŞi 1 Havagazi mare M ektep ve Gazete 

Zıınun ol.1)01', h:ı~ııtJa A , d temı·ııenme,.an .- ........ takoe. mrıkteplcrl çeklftt- dell,ttnden ,..rm:n P",... ·~ 
~uk, gooo ııc gUııcıllz, nKara an sarua.vi umum mUdu··rünUn uv "" r1r11r. Çocı9ıldann 1ua11nc1en, terblye ve bayır utnında keocıı lhtlyaolaaaı 
birblrlndl'n uz.:ıklnşıyor, ı , .. J ı • •ti Mclleıtnılım ımr.l&nınz. Can aıcııslyie aaaltmııaı, m:ı4:li ol.m:lk~ ~ 

.:;:;,:ı~;:-:;::::. başkanlığında bir heyet geldi B...U~~· !!~- ~-;::la:: =::~ ;::~;:::-=.: 
'.l·rı k ı:ııı, ııı~::ı.h aynk İktisat Vek8.leti sanayi umum 83Se1'l İktisat Vek8.leti bu yüksek evlere ve müesseselere itlenme • Un*- ayn, müstakil blr \.'&l'bk olma· dıtı halde çooufun rahl1nu ıctk1l. 11\, 

klt:ı:-ı, d nrr.ınsıı., hl· müdürü Reşat Bener, sanayi tet aalihiyetli heyeti, bir müddet • den ve temizlenmeden gönderil· dıimı dllfl'n"""Mktm doğan bu &en· ·life lmalo bahstn:ıc büyük •e yWmea 
baıd knl.JL kik ihcyetl reisi Şevket Süreyya, tenberi dedikodulara sebebiyet. diği ~örülerek belediyeye lika . kJtler, lyt aı;rete, aamlmi ~ere bir deter ifade eder. 

erle.re kıznr, hiddetle- yüksek sanayi tetkik heyetin • veren pamuk ipliği dağrt.ma işi- yeUer ya.pılmıştır. Belediye eikA vertldltt loln. eokluk eke '-ıtma&. hı- Şimdi, lRDl etrafında bu kaMr s .. 
Yln ı.~n ~ı ı aru.:ı.tır. den Tarık ve daha başka kimse- ni l'Oluna koymak için şehrimi- Yellen' tetkik etmeie bqılamış - Irat ..... oocatu. mektebi, klare>1 rültWer kop:ınlan mektebi~ bemplr 

L~ rl r çol• defa kitap !erden mürekkep bir heyet, diln, ae }'OHamıştır. Bwıun için, bir Ur. boamık. lıualana etrafmda bulanık n ZÖrillSÜD, en IJlkı tcltl,ıerdeo ~ 
.~kl:ın § ll ·ri l!a:ıanur- Ankaradan şehrimize gelmi§tir. proğra.m hazırlanmaktadır.. lllr fÜPbe baVMI uyaaclnaeak, aö. rllaln, ortada hlf bir ııa.&r oıu....ıııma 
'CIUşUnc:ı l"rlnl ı:-erçekmn Heyet, burada kaldığı müddet Burada hazırlanacak tevziat Otobüs çarptı dm ona, ıa)'l'9Uer de DrteWtlml& Utreneoetız. Fabt bu gtlrilltünlia ıa· 
'--a'V\ ur od ·rı~r. zarfında bilhassa pamuk ipliil proğramı, bütün yurddaki iplik Kasımpaşada. oturan .Aıbdü1 • oluyor ki, bu, pek ıı:arariı bir ,eydlr. lebe ve velller tıstıbıdekl feaa tamtm 

dağıtma işiyle ~caktlr Fr tevziatına şamil olacaktır. mecid adında birisi, evvelki gün MNel&, bir~ gllndeDberl blr sa· glılermek kabil olmıyacıütır. ~ 

n korı.u u olmryaa 

lar bu hnle ancak ken· 
OC'•lldl <ll'rl naz3.ı1 bir 

~ eri uı.'.D:ın kM'mJur
~bir ıınrboşluğa., tıpkı blr 

• Mtll!len erlf>rtn çok d& 
bö~ le bir rti) a içinde go-

lkı eeye lnanmıyorcla. 

lll l"'rn.nsa ile harp ba· 

ta, öh'klst kommoa 

or: 
buııta.r OOntm dÖflDBll• 

uydorulmu, şey1er
let olamaz dl~ orda. 

bir bMtalıpcllr. Ba 
bir ft'rdf olduju gibi 

Cla kapln.ya.blllr. Blttüa 
111A811\a.r h..lldkatl ol. 
t"Zler. 

Olan tll5an hakikat br
'ln bahsottl.tl huatadlD 

değildir. 
°'""kıdlkÇtı jJUGnla.r .... 

'&Yfalan arMmılan ka1. 
......_--... kitap anı.smdn.kl me
tıı.c""lllefe başbyoıiar. Bayatla 

ı me!!lde dllnyanm hlo 
btıgthtkU kndn.r müUılt 

-::;:- kitaba g1're lzalılyle 
birblrlnclen tarkll ter 
C~ kUçllcllk mleal. 
bu kUçllk mlwler bir 

kitaba blr anda bllkllm· 

tae zama.n geloceğl belli 
""" tlllnyaısınm en bllyllk ft· 

~den ha:vatla kltcl>t 
'lela ~ıl~k kavgalar-

-----------· _____ __;:..__ Beşiktaş tramvay deposu önün.. llet.e. htaabul kız U9eS1 ıoıa birtakım aauta giren hocaya, koodlslııdea 11.P" 

ZI. cı·rıem d"k. T k ik t d . t den ~eçerken, 31869 numaralı mektuplara .Utanlaımı aç11111 bulunu he edllel>Ulr bir ıv.ıam dlye b:ıJreop?(. n e 1 iŞ e n e rısa otobüsün altmda kalmış, başın- yor. l:fer, •JAkal .... raJc bwılan dik ona kartı bMlocllğl h!irmct n.z:ıJıacak. 
' dan yaral8.JUD..Jftir. katle olm~ bir bardak mtla ,.;. Yahut ldrAklnde mesut bir uy&Dlklrk 

ig"' nesi ihtı•kArı muesseselerı· Yaralı tedavi altına alınmış, bular ,..,.tmak latendltlnln kolar yanıp ha.klkatı Körerek guıeteıer. a auçlu yak&lanml§br. Ukla farkına vannmn.. dil§mao olacak, • ı t• • Spor için, yan1Jm lçbı. para topla. Halbuki mektcpJc ga.:r.ete ..-.tw yıa_ 
Zan albna alınan iki 
kişi adliyeye verildi 

Fiyat murakabe bürosu me • 
murlan, dün zincirleme bir di· 
ki.ş iğnesi ihtik~rmı meydana 
çıkarmışlardır. 

Marpuçcularda Samuel Ben • 
sason ve Tahtakalede Avram 
Bensason adında iki kişi, piyasa 
dan toplaclıkları ve elden ele dev 
rettikleri dikiş iğnelerini, yeri -
ne ve eb•adma göre 26,5, 29,5 
ve 30 liraya kadar sat.mll§la.rdır. 
Fiyatlar. büyük kutu başmadır. 

Suçlular adliyeye verilecek -
tlı-. 

Fiyat murakabe memurlan, 
mercimek ilıtikin yapan Beyoğ 
lunda Şinorik adında bir bakkal 
kadını suç Ustünde yakalam1'1ar 
dır. Mercimek muhtekiri kadın, 
adliyeye venlecektir. 
--o---

Basm menauplannın 
toplantısı 

Türk Basın BirUği latanbtil 
MıntakMı Rrialiğlndm: 
Mmta.kamız adına, Türk Ba. • 

sın Birliği Umum! kogneeıtne ı.
tir&k eden murabbaalarm kon • 
gıre neticeleri hakkında vere -
cekleri malOme.tı dinlemek URre 
Birlik arkadaşlarznnzm 22 - 11 -
1941 Cumartesi günU saat 14 de 
Eminönü Halkevine gelmeleri 
rica ohmur. 

genış e ınyor Duvardan dü•en lll701'1DUf. Bu panlar ne olmupmıT kan ayni teYIOrdlr. Gn.%ete de muf" 
... ,.c k öldü"f Bu barekMiere naıra1 <'.esaret edİlmlt· lan bütün ıne~nleket ıı:ıno d:ıJ'ıW.. 

Kadıkö~C'QI' K·-.Ailinıdc otu· ndt. Mtıclürüa maaıı tu kadar, ma· büyllk bir moktı'p s:ı.yılablllr. tı~ın Mütehassıs eleman 
yetiştirilecek 

Maarif Vekilliği muıhtelif vila. 
yetlerde !hilen mevcut bulunan 
teknik tedrisat müesseselerinin 
çallfDla ve bugünkü teşkilat va
ziyetini ~en geçirmek üzere 
umum müfettiiJere emir vermiş 
tir. Umum müfettişler lbu mües
seseleri gezerek rapor ihazırhya. 
ca.klardır. Şimdiye kadar yapı -
lan teftişlerde bu müesseselerin 
çalışma teşkilatlarmı fazlalat -
mak. öğretmen yetiştirmek üze. 
rinde toplamna.ktadır. lcap etti
ği takdirde mütehassıs eleman 
yetiştirmek üzere Avrupaya UM. 
lebe de gönderilecektir. 

Uçüncü tarihi konser 
Üçilncll tarihi komer Kırım 

Türklerinin eserlerine ait olacak 
tır. Konser ~lecek ayın ikinci 
gtlnU verilecektir. Öğrendiğimi. 
12 göre. ayni konser, İstanbul ve 
Kadıköy semtinde de tekrar edi
lecektir. 

Sinema gİrİş ücretleri 
Sinema giriş ücretlerinin indi

rı1mesine karar · verilmiş. yeni 
tarifeler hazırlanmağa b~lan -
mı§br. Yakında daimi encümene 
ftrilecektir. 

yilnQe UIJ'& kam ücreti pa kaclarmq. de nlltuzuna kıra.m.k lmre!tetlerck11 
ran Sezai adında 12 yaşında bir ~ lıııer mektepte bir takım tepi· memleket T.ararn uğrar. 
ÇOcUk, evvelki gün, bahçelerinin l&t vankr. Talebeden kftçllk miktar ~ıer, bu gibi n.-Wk moeclelere 
Yliksek duvan üzerinde oynar - lar toplaaır. Bir klllmlyle kütOpluule: Semaıı ederken Çt>k diltka.W olm8.zl"I"' 
ken dilşmil§ ve muhtelif yerlerin ler kanılar, bir ~yle fakir oo- -. fayda için glrl~tlid_trf ı,ıer'\'lc, 111\. 
den ağtr surette yaralanarak caklara kitap aımar, 1ııes1 ya.rdanl&n rardan ba.;ka h'ç bir oey ka.m.nılu-
kaldırd-'..1'. Nümune hastahane- h • \,Uf<;& rapı r. Kadaya. tayyareY'9 lmaeleır madar. Mektebi be;> blrlncte her l'T 
sınde ölmUştllr. ... ..... _ 

Halı fiyab yükseliyor 
Halı fiyatlannm yükselmekte 

olduğu görWmektedir .. B4zr kim 
selerin piyaeadan halı topladık. 
ları ~bit edümiştir. Halı fiyat 
larmdaki yükseklik yüzde 2(f25 
nisbetindedlr. 

B~rtın Postalan 
Şimdiye kadar haftada iki 

gün yapılan Bartın postalan, 
bundan sonra haftada bir gün 
yapı!ac&ktır Bu karar. dünden 
itibaren tatbik mevkiine kon • 
mUI ve diln mutaden kalkmuı 
icap eden Bartm poatası yapıl • 
mamıştır. Bundan eonra Bartın 
postalan bet cuma.rteai gün(l 
yapılacaktır. 

Q>cuk insanlık şefkatinin ve 
yurtseverlik duygusunun ayni 
mmanda ili.erinde titreyeceği 
bir milli varlıktır 

Cocuk Eairıe#ıe K..,""'* 
GnelM~ 

.-..-. dıAa l19tün ve mukad~ bir nulrk o. 
lk'pal lçta de talebedıNı mOme-Ulf'r larak ytllme>ltmellylz. Blnde bir lhtl· 

•>Tllmltlrr· Defterleri, pullan, beeap. nal Ue pyet t=.ıkl.!mten blr kusuruna 
lan ftnlır. Fakat bu be3aplar, gur haber alnu9Ult, bunu, ımı.:ırlf ldattat
tt'lere 4ellJ, eeae ııonunda ıwılflara ve le temM ederek ıtidenmıte ç:ı.lıtm&. 
mekteplerin bafh oldukl&n reemı ma· IQ'D, 

kam1ara ver111r. çocuğun kendi eüD· HAKKı SUHA GEZGlh 

S ai elini kaldırmış, altın 1 
çerçeveli gözlüklerinin aı. ~ 

rasmdan balık gibi soğuk so. · 
ğuk bakarak: 

- Kuyruk olmalı, diyordu •. 
Kuyruk. 

Beriki sert ve hırçın: 
- Ne münasebet? •• Dfinya· 

da en nefret ettiğim şeydir. 
-Ne? 
- Kuyruk olmak. 

. - Dedit;im o değil canım .. , 
Kalabalık yerlerdeki kuyruk -
tan bahsediyorum. 

- Eğer muhakkak kuyruk 
olmak li.zımsa, teııhadakini 
tercih ederim. 

1ück Hava Klırunıunun 
- Gene anhyama.dın.. Bu, 

senin bildiğin kuyruk değildir. 
- Benim bildiğim kurruğun 

ne olduğunu sen anladın mı? 
- Anlamaz mıyım__ insan 

peein(ie kuyruk olmak, zayıf 
olmak, dalkavuk olmak, kepa· 
7.e, rezil, aşağı! k bir adam ol. 
maktan bQ.hsediyorsunuz. 

Allbnı., 19 A. A.) - Tldr. ha.. 
va kurumu genel menezl, dUın .... 
at onda :Mardin mebuau general 
Seyfi Di12Jgörenin baptnhit al • 
tmda altı aylık toplantmmı yap • 
nuştır. ~tli genenl Cemal 
Mersinli .. !Çel,. :in hatıram ayakta 
bir da.kik& au.su.la.raık uukbıktan 
sonra geçen toplantıya alt sabit 
hulAsa.sı, merkez idare heyetinin 
çalışma naporu ile muralaplar ra• 
ponı ve bili.nço taacMk edilmlt, ~ 
nel merkez batkanlığma lay Nuri 
Demirağ tarafından verilmıtıl olan 
bir dilekçenin tetkiki için 20 • 11 
1941 pergembe gijnil saa.t cıada b!r 
toplantı yapılnı3.llma "rar •erlle
rek toplantıya eon verilmJftir. 
Merkes :id&re heyetinin ~ 
raponı aşağıdadır: 

Genel memez beyetmin •yın 
Uyeleri, 

TUrk hava lttırmmnum eon altı 
ayı içinde, büyük ~Ye doğru 
verıtnli memfeler 8fllm11tır. Ge • 
rek gelirin sevindbicl dwınu, gc 
rekıc ordu havacrl~ yapılan u.. 
~ucu yardmılan ve memtekeUe 
bir havacılık endtl8triıııılnin ıemeue
ri a tıbnaaı yolundaki lelebbllale • 
rimizin billnçoeu, melttes idare be 
yetbılzin, dünya buhramnın bUtlln 
milletlerden istediği az zamana 
çok i3, azın iş eığdırmak Pren.ıd _ 
pine büyük bir özenle ballı lıııüdw. 
mu göstermektedir. 

Genr işleri: 
Kurumun son alb a.y.. geliri, 

941 • 942 blltçeeinde bir yıl ıçfndc 
topl3.113C8ğmı umduğumuz rabma 
çok ya.klaşmlftır. Bu iyi verimin 
elde tdilmesine, her T.amaMi gibi. 
bir yandan yüce milletimisJa görllf 
ve seçiş kudretine, bir yandan da 
sayın idare imJrleriyle f'Ubeleri • 
mizin .idare heyetlerinde vazife a• 
lan değerli ar.kadaolanmıztn i11 -
rekler·nı doldtıran sanmez ateşe 
borçluyuz. 

Havacılık çal~: 
Bu yıl havacrlm kamplanmaz 

yalnız orduya uçucu retittirme ı. 
r,.inl progr&mlarma aJimllar •e ~ 
rnatör gençler Uzerlnde çabpnağa 
imkan bulamamışla.rdJr. Ba yaz ge 
öikli hazırlama yuvamu.a istekli 
çıkan binlerce gençten athhatleri, 
tnlısilleri, yqlan elveri§li olanla.. 
rm uçuculuğa yarar en iyi vuıf 
gösterenler pilotlup .,,Ame, 6 • 

çalışnıalar.ı 
Seri halinde mektep tayyare

leri yapılma.ya başlandı 
teid&er bavacılığm bqıka himıeUe
rAıde çalıttrnlmak üzere uçar ma
ldnlet, ekipman ve oto makinisti. 
teJW.cl, ailAbçı ve teknik muha 
sap olarak eeçilmiglerdir. 

Pilotçuluğa ayrılan gedikliler 
"ln&ın" kampnnmia bu yaz, pla• 
nör ve ~t çal.Jşmai&rmı biti -
rerek (a. b. c.> brövelerini almış.. 
l&r, atılga.nhk, soğuıldıanlıllk, yıl • 
rna.z1ık ve çabuk davranma çabuk 
karar verme hassalarını sa.ğlamlaş 
t.ıracak sporlarla ıyice p16L-Uerek 
Et.bneeut kampımıza getirlJmieler 
ve tayyareler UzeTinde çahşmaal • 
rma başlamışlardır. 

Gedikli pilotlardan başka harbi.. 
yeli hava subay namutlerine de 
kuıımıwnuzca plAnör ve paraşüt 

talimleri yaptmlmış, meslek ders
leri ile ecnebi liMnJ öğretilmi,Ur. 
Bu laf aynca 104 ha.rbiyeli daha 
geniş programla yetiıtirilecektir. 

Son altı ay içinde 19.124. tayya. 
re uçuşu, 16.710 plinör uçn.şu. tay. 
yarelcrden 1.352 para.şiltle atlayış, 
kulelerden 11.024 atlayış yapılm~ 
t.ır. 

Cümhuriyetin 18 inci yıldönli • 
mUnde 100 e yakın paraşUtçUınil· 
zUn atlayışlar yaparak törene ~ 
tlrak etmesi halk üzerinde genlı 
bir CO§lnmluk ve heyecan uyandır
Dlll}tır. 

TUrk .kanadını Türit ham mad -
icsile Türk f&brikalarmda vUcu . 
da getirmek ülküsü, yıllardanberı 
blltlln memleket aydmlarınm gön. 
l11nde çarpmaktadır. Kuvvetli bir 
ihtisas heyetini bir araya topla • 
mak fırsatını elde etmiş olan 
'l'Urk ha.va kurumu, bu ideale ~ 
ru )'Ol almak için bu heyetin bilg!
~inden ve tecrilhesindcn ıstifnde 
<-tmek fostmı verdiği gilndenbe -
ri, dünya dunımunun bClttln sor • 
lukJanna göğüs. gererek mtlmkUn 

olan her tetebbüse b&fwrmuvtur. 
}~büyüğümüz 8* Jdilll Şefmu. 

~: "Tayyarecilik dendiği saman. 
JSıa1 kadar Tllrtt müheıVllıainln ve 
sanatkinnm milli malr,eme ile ken 
dl fa.brika.Jarmmda yaptıiı tayya. 
reyi ve motörU de kastediyoruz ... 
veclzeeinden ilham alan gayreUc• 
rlmiz Cümhuriyet hOkWrıetinbı en 
geniş ölçUde himaye ve kolaylık 
görmektcdn-. 

A - Etimeau.t a.tölyemiain bir 
fabrika haline konulması: 

Bu ite, teebi.t edilen plina göre 
devam edilmektedir. tık olarak 
llsanm İngiltercden stmalmnnı 
olan "Maglster,, mektep tayyare. 
lcrlnin &e!'i halinde yapı!maama 
bal}l.aıımlft.u. Etild büromuz bü . 
yllk bir nakliye pli.nörünUn preje. 
l>i Uzcrinde konUljlllalrtadır. Plıbö. 
rlln maketi ıle bul parçalan ta • 
nw.tnlanml'5tır. Kuvvetli. mübendil!I 
ve tc~erin vazife görmek
te olduğu etUd bilroeu ayrıct di. 
ğer clruı tayyarcler..n inlUı için 
ilk hazırlrklar\a ve heaaplarla me§ 
~ olmaktadır. Mektep tayyare -
terine IUzumıu motör borda ilet • 
lcrl ve bazı parçalar lngilteredcn 
gelmek ilzıeredir. Bırle'ik Amerl • 
kaya da aynca malzeme ııımarlan. 
mışt.rr. 

B - KUçlik ta.katta bir motör 
fabrikam: 

Bu itle gene kuvvetli bir ınWıen.. 
dis eltipinden mtlrekkep bir büro 
meşgul olrnalrtadır. Gaye: ılmdilik 
mektep tayya.reat motörlerini 
memlekette vücuda getirecek blr 
fa.brlka kurmaktır. Bu fabrikaya 
lilzumlu ilk maddelerin, bqlangıt .. 
ta, dıfardan getbilmeei ve yavq 
yavaş yerli malzemenin elde edil. 
meshıe çalışrlmaaı c:Hlgünillınekte • 
dlr. Sayın ba.fvelriliJnWn ylJı1ulck 
alAkıılan ile Amerlraıdıan lb!ılUUllllı 

.tınalm&k için ;girişilen tcıeb • 
büM1n :ır.ü.spet bir neticeye bağlan 
muma uğraşılmaktadır . 

C - Yerli ham madde: 
Tayy82'e ve motör endüstri.sin • 

de kullanıla.n ham maddenin ta • 
mamiyle yurt içinden temini gaye. 
aile müteha.ssıslıJ.rnnıza memleket 
kudret ve takati ölçtUrllbnilg, Eıs • 
ki§chir, Kırrkkale, Karabük Kaya 
eeri tayyare .fabrikalan ile Sivas. 
taki atölyeler, 1stanbuldaki husu. 
8' kontrplilt fabrikalan ve deniz 
!er.gihlan te~ik ettirilerek ra -
porlan a.lmmı:ş, istihS'lllerinden U! 
tlfaıde edebileceğimiz milli fabri -
kaluia yapılan temaslırdan iyi ne 
tice elde edilmiş, "Karabük.. ve 
''Kınkkale., fa.brikalnrma tE'<:rtibc 
mahiyctin<le çelik ısmarlanmıştır. 
Kırıkkale fabrikamızın, motör fab 
rikasmm muht:ıç olduğu kıymetli 
::ellklerl temin edebileceği kararı. 
ııa varılmıştır. 

Husust vasıflı çam ağacı. Dur • 
sunbey, Bolu ve Kasb.monu or • 
ma.nlannda birkaç bin tayyarenin 
yaptlmalrna yetecek kadar bulun. 
muştur. Sinop, Giresun ve °Rize or 
manlannda metre miklbı 1000 -
HOO liraya satılan lldin ağaçları. 
nı bulmak içln de araştırmalara 
bqlanDU1Jtrr. KontrpWl ihtiyacı i
çin kontrpllk fabrikalan ile işbir
liği yapılac.&ktır. 

C - Yardımcı endüatri: 
Tayyare m~ tındl\ kullanılan 

emait. boya, yapıştırma malr.emc.. 
~i ve yardnncı kimyevi müstahzar. 
lann memleket içinde hazrrlanm~ 
sı iç:n, fabrikanm teknolojik 18.00. 
ratuvannda incelenerek milspet 
neticeye varılmıştır. Bunl&nn elde 
C'dl lmcsine yanyacak malzeme bu.. 
Jundukça aatmalmınaktadır. Kim • 
ya IA.boratuvarmda aynca plbtik 
nı&lzcme Uı.ıerinde de tet.lrikler ya. 
prlmaktadlr. 

D - H&va endüstrisi: 
TayyareciliğimlDn mUhim ihti. 

yaçlarmdan ve istiklll falttiSrle -
rfndcn biri olan ••acrodinaınllr tü -
nel,, temini için ecnebi ilim ve 
mütehumslan lle tcmast&ytz. Ya. 
kmda bir karara nntacağmı umu 
yoruz, 

Fs.britada btltUn havacılık bil • 
Kilerini bir araya toplryacak blr 
kttaphanenin kurulma.sına be§lan. 
11111tbr. 

- Bravo! 
- Benimki o değil dostwn. 
- Anlat öyle ise •. 
-Fırsat vermiyorsun ki .• 

Benim anlatmak istecliğim kuy 
ruk, in.sanların peşine takıl -
ma.Jda beraber, en 'büyük müş· 
küllerin önüne geçmektir ••• 
Bsşlı başına bir fazilettir •• Ve
lev muva.kkat da olsa.. her han· 
gi bir sıkıntı baş gösterip de 
bazı kapılar önünde hınca 
hınç toplanınağa mecl>ur kal -
dığımız zaman, insan zekası • 
nın üstünlüğünü gösterir .• Bu· 
na neden ··kuyruk., adı veril -
mi§tir; bilinmez... Fakat en 
meziyetli kuyruk, ols:ı olsa 
budur ..• F.ğer yüksek bir yere 
çıkıp bağıra çağıra kon~mak 
ccsaratini bulsaydım, bütün in· 
sanlara kuyruğun iyiliklerin • 
den bahsederdim ... Kuyruk •.• 

- Faka.t dur.. Ağzın bir 
hayli k.alabalıkl~tı .. Ne söy -
lediğip.i kavra~amıyorum. Gö
zUmUn önünde bir kuyruktur 
havala.ruyor •. Fakı\.t bu kuyru
iun sebebi nedir? Hem insan
lara takılabilecek bir rey oldu 
ğuna göre, itibarımızı nasıt 
yükseltebiliyor... Yani hem 
''kuyruklu,, bir insan olup, 
hem : .. sıl "faziletli,, olabiliyo
ruz?. Bunu anlamak isterdim. 

- Anlı:yamadın ki.. Biz kuy 
ruk takacak değiliz.. Kuyruk 
olacağız .. 

(Lütfen sahi/ eyi çeviriniz) 
HIKME1 frlVNJR 
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Ceza kanunu 
komisyonu 

Ceza kanununu tadil k~ 
nu Adliye nezaretinde dün de iç
tima ederek tetkikat ve mii&ake. 
ratına devam et.m.iştir. Kanun -
da.ki tadillt bir hayll ilerlemiş
tir. 



A 
J 

an Si 
---0--

Müzakereler Ameri
kada devam ediyor 

(.Baş tarafı I incid') 

Muharebe, Knllnln ve Volokolmsk 
kuimlcrincle ve cenup batı ee.phe.s! -
nın iblr kesiminde bJhassa şllldetll 0 1• 

mU§tur. Bu muharebclerue kıtnla.rı -
mtz, cm~manm hllc:ımlannı tardet • 
mıııcr, mal%~e tahrip etmişler ve 
Afmo.n kuvnl1~rın1 imha surctne 
dll~:n na ıtel~nt ~"Crd!rmlşlerdir. 

17 eonte:rL'lde ıs Alman tayyaresi 
\ııhrlp edilmlşUr. B;z 4 tayyare ko.y . 
bettlk. 

VA Kir 

Aman 
~eb iiji 

( Ha::ı tarafı 1 inru!.P; 
Swn.stopol kalesine karı;ı ya:;>ılıın 

h:ı va t.iuı.rruzlarınd:ı, deni& l.n§aat 
tezgdh'arında ve patlayıcı mııdjelcr 
d.-polarında t'ldd:tll lntU:Utlıır olduğu 
mU~ahede edllmlşt!T. L\mıında bU • 
yük bir ıınldiyc gemisi bir bomba :ı. 

.sa betile has:ıra uğrn tılaı~t.ır. OUn 
gece s:ıvaş tayyarelerimlz, Moskova 
\'e Lenlngradda askeri tesisleri ve 
cep.benin merkez kesimJ geıislncleld 

mUn:ıkalc yollıı.rım bombalaml§lar 
dır. 

in ön O 
l ta.lyan laralırun doğum 

yılını tebrik e ttiler 
Ankııra, 19 (A.A.) - İtalyan 

kralı ha.5JI1etli üçüncü Vilttor Ema 
nuelin doğumu yıldönUmil mUna.
Gebetile, cümhur re ısi İsmet İnö
nü tarafmdan tebr ık telgrafı j;e
kilmiş, ltaıyan kralı dıı t.clgra!la 
te;okkürlerlni bildimıi§tir. 

Doktor Şmit 
şehrimizde 

ALEN 8RUK 
( B<UJ tarafı 1 incide) · 

60 mcı: yaşına girerken vazl!eslnl 
terekden general Dllc Fledmııreııa1 
ünvanı verllmektedlr. Bugün Bom
b:ıy valisi bulunan Slr Rogcr Lum. 
leyin ıvalillltte ç;.1ı1'JI1a devresi sona 
erince, Bombay valiliğini mare~al 

on .llzcrtne alacaktır. 
lmparııtorluk geı:ıelkurmay iklncl 

ba.!lkanı general Slr Henry PovnaJ 
başka bir t,e tayin olunacak ve 4:S 
:ı.·~ında bulunan tUmgencral Nyc im 
pnrotorluk genelkurmay ikinci baş.. 

kanr otııcaktır. Slr Henrl Povnal, 5S 
yaşındadır. 

YENİ ANAVATA+'V K.01\W'l'ANI 
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Hakemlerle bölg~ 
direktörüaras!Ild~ 

bir hadise mi? 
Bölge direktörü Feridun 

rimtekin'in, beden terbiye.: 
mum müdürlüğü organı (B 
terbiyesi ve spor) isimli me 
Mında çıkan ve hakemlerin 
ehliyetsizliğinden b:ıh<-eden 
yanatına gücenen şehrimiz 
kemleri, evvelki akşam iç 
etmişler, ve bu şekilde bir l 
natın kendileri için bir hal 
olduğunu ileri sürerek bölg 
rektöründen bu hususta i~ 
almnğa karar vermişlerdir . 

Vıışington, 19 (A.A.~ - Nomu
ma'nm Hull ile yaptığı &örilşmeyi 
mutnttan pek cb.ha uzun gören ve 
hınuu hn.kltmda kendislııin dikka.
tinı çeken blr muhnbire Nomura 
gUIUmseyerek "Bu, 1ngJizceyi iyi 
.nnlyıun:ı.dpd:ın .ileri geliyor,. 
1Cevabmı ver.ıciştir. 

HHull, gazotecller konfennsmda 
lıeyan<:.t.ta bulunnrnk Kurusu ile 
yeniden töriı;;mck niyetinde oldu
• unu bJdi~ \C fa.kat müzake
ırclcrn tatmin edici bir tcraJI.k.i ı;ös 
tcrJp gö .. termediğ ni ci>ylemektcn 
çeklnmiştir, Hull bnh '.s mevzuu o
lan milz:ı.kcrelerin hep yQk.Jayıct 

nuı.hiyettc olduğunu ve umu.mı bir 
sınlıı.smanm mliza.kerc&ine esas teŞ
tJ;j edecek b.i.r safhaya vıır.m.amı§ 
bulun114."unu b::ı.h etmi,.tir. 

,,\tos1wı•a., 19 ( A.A) - Dün 
geceki Sovyet tebliği: 

18 Sont~rlnde, ktılnrnnız bü 
tün cephe boyuno:l. dil';manln 
~nrpt!;tmşlardır. Çnrpı!"malar, 
bilhassa l{a1inin ve Vo'okola -
ms'k 'böl:rlerinde ve ff..mal ba tI 
da bir kesimde şiddetli olmuş • 
tur. fü'talnrımız, dürnJ.an hücum 
!arımı mukavemet etmektedir -
ler . 

DUn gece btlyUk Brltanya adası u. 
zerinde harekAt yapan tayyareleri • 
miz, b!lhassa lnı;llterenln doğu sa 
hlllerlnde liman ve iaşe tesislerine 
ağır çııptn bombaln.rla 1aD.n'UZ et • 
mı§lerdır. 

9/15 sonteıri.n zar!mdıı So~t 
bava kuwetlerl 232 tayyare kayb~t. 
ml§tlr. Bunların il22 si .hııva savaşla_ 
rında, 44 U tayyare kar,,ı koyma. top 
çusunun ateı;ılle ve gert kalanı da 
yerde tahr@ edllnı!JiUr. Aynı mUd • , 
det zo.rfmllıı doğu cephesinde yalnız 
24 Alman ta.yyare.sl kaybolmu§tur. 

Ankara, 19 ( A.A) - Alman 
hey.eti r~isi orta elçi Şmit ve re- Londra. 19 (A.A.) - İmparator. 
fakatindek.i matbuat erkfuıı bu luk genclkurmııy başlm.nlığıııa ta • 

akş.a.m1d ekspresle lstanbula ıı.a- yln olunan general Brukun yerine 
rekct etmi~ ye istasyonda ayni anııvatan kuvvetleri b9.0kumandan • 
me"asinıle te§yi edilmi§tir. He - ı lığma, cenup do:!u bölgesi kuman 
yetin !stanbulda iki giin kalmr. d::ı.m korgenernl Paget tayin edll • 
sı ve oradan tayyare ile B~rline ml§tır. lnr;tıterenln cenup doğu o..ıı • 
hareket etmesi mukarııerdir kerllk bölgesi kumnndanlığınıı da 

Eğer bu beyruı~t direktö 
rafından münasip bir r:ıe 
derhal tekzip edilmezse ma 
<la hakem <lurmamağı ittif 
karar altına almışlardır. 

Bu iş bölgece eğer bu al 
h;-,lledilmezsc, bu haftaki m 
rın hakemsizlik yüzünden y. 
laınryacağı tehlikesi baş göı: 
yor demektir. 

' ltorgcneral Montgoınerl getlrilml.ştlr. 

Japonyanm umumi b.r ı:ı.nlıı.şma 
için b;r fonnlil teklif edip etme -
diği suru'ne karfiı Hull. nimdil'J.k bu 
busunt!ı hiç bir cevap verem.iye -
ccğinı bu husu...,"ta.ki bir ccva.bm 
.Ynnlııl anlo.eılmak tcht.'kcs.ine uğ· 
rnyncnğmı söylembtlr. 

HuU. konferansın her hangi bir 
meseleyi bir hal §ekli.ne bn.ğl.runak 
tan ziyade umumi %!1!llılyctte!ci me
eelelcrl milzakero ile me§gul oldu
r,..w.u .söylem ştir. 

ES 
Hakkında 

hata birşey 
•• • 

soyLenmıyol'" 
Londra, 19 (A.A.) - Röyter: 
DugUn A' am kamarn.sında, Çör· 

çil'n son beyanatı cSIUlSmdn, Hl.t.le 
tin, büyük Birt.anyayı istiladan zi
ya.de ~ bıı-a.kmayı llin!t ettiğinı 
bildirt'n, Hc.s'ın .söyled.Jtlcrl hak -
k.nda ızıılınt isteyen aualler sorul
mw-t.ur. 

Mebuslardnn Ada:M, Hes'i Bü
ylik Bıita.nyaya gelmeğe icbar e
den sebeplere dnir Başvckilln da
hn fazln iz:ıhnt verip vercmiyece -
@ili ı:ormuş, Ba.svekil :mua \1ni At
h buııe. menfi cevap verıni5tir. A
dams bıından .eonra ~unu sor.muş -
tur: 

''Bu .Ir..°'SUlD n.cla.mm, errumz, Hit
Jerln bizleri nçlığn mahküm ederek 
s lılhla.rımızı bmıkt.ırmak knrarmı 
bildirmek için mi buraya geld ği.Jıi 
sormrurta herlıangi bir mahzur var 
mrdır?,, 

A tli bu mmJe fiÖYle cevap ver
miştir: 

"B:ı.5vekil lüzumln ~yd:ğı za
man bu mevzu hn.kkmda beyanatta 
.bulunacak :ı.·e §imdilik .muhtemel 
olarak Ada.ms'm bu b:ıbtnld telkl
nini kayıtla iktifa cdoccktlr.,. 

A 
Hava xuvvelferini 

ar iırı or 
Va5i1ıgton, 19 ( A.AJ) - M . 

Ruzvclt'in dün ordu için istedi -
ği yedi milyar dolarlı kkredi, 
yeni bir A.ınerikan seferi heyeti
n in 1~ili için kullarulmıyacak • 
tır. Mü.messillcr meclisinin tiili 
'bUtçe encümeni iiyeleri bu hu -
susta teminat aldıklarım söyle -
mişlerdir. Denildiğine göre, büt
Çe encümeninde ilk olarak dinle
n ilen Gcller Marshall ordunun 
ıreniş ölçüde büyütülmesinin hiç 
b;ı.his mevzuu olmadığını ve rr. 
kal hava kuvvetlerinin 54 grup 
t an 81 J;rupa cıluı.rılmak sureti
le fazlalaştmlmasımn düşünUI -
düğünU bildirmiştir. 

Mos7wva, 19 ( A.A)- Mosko
va r~vosu, bugün öfledcn son
ra Moskova cephes"nden aşağı -
daki son 1haber1erl bilairmiştir: 

''Kuvvetlerimiz düsmann :ni{ır 
dar.beler indirmeie devam edi • 
yor. V-0lokolamsk istika.ınctinde, 
OÜ.5ffian lıir çOk defalar "CH" 
mevkiine taarruz dmif;se de her 
def asında ~ğır zayiatla püskür -
tülmü,..Uür ... , 

'"Almanlar ayni znmn.nda ''C 
H,, knsabasma ulaşmak icin 'bir 
r,edik açmağa teşebbüs etmi!jler 
'tlir. Bu kesimde düşm:.rn piyade 
ile b irlil:te tnnklanm d.;ı. hareke 
t e t?eC'irmistir. Bu anda burada 
fjidd~tli ınuhareibelcr cereyan et
mektedir.,, 

''Dil.5r.ıan ai?Jr z:ıyiata uğra -
mrştır. "T,, bö1gcsinac a\'cı tay
yarelerimiz dü.cı:manm altı tan • 
kını ve !Jıt"e rr.~c1e1eriyle yüklü 
altı kamyonunu tahrib etmişler
d ir.,. 

Kuibişc/, 19 ( A.A) - Svyet 
sözcüsü M:. Lozovsld Al.mania -
rın Kcrç'j a1dıklan 'hakkındaki 
haberi tc'kzib ve mulrnrebeleritı 
şehir civarında devam ettiğini 
mı.ve etmiştir. 

Hay,et uyan~ 
dıran geni bir 

tip tayyare 
Sto7;ho1m, 19 ( A.A)- Röytcr: 
Doğu cephesinde Almanlar i

çin tehlikeli elan bugünlerde, 
Sovyet havacılığı hayret uyandı 
ran yeni tip bir tayy.;.reyj fanli
yete ge<;irrniştir. Bu tay; are bil 
h as.sn yürüyüş halindeki asker 
kttalarma ve auşman hava mey. 
danlarına t aarruz için icn.b eden 
'tertibatla. teçhiz edilmiştir. 

Berlinden gelen haberler, bu 
tayyareyi "Alman askerlerinin 
öldürücü düşmam,, olarak tav -
sif etm~ktcdir. Bizzat Alman 
askerleri de bu t ayyareye "Zırh
lı alet., i&nini takm113lardır. 

Bu tayyareler yürilyilş balin -
deki ktt a 1.Q.nn, t opçu mevzileri -
n in ve dü ... m:ın hava meydanla
n mn üzer.ine yirmi metre yük -
seklikten uçarak mitralyöz ve 
t oplnriyle insan ve malzeme üze 
r ine ölüm ate~lerlni sac:.miktn -
dır . Almanlann verdikleri haber 
lere r,öre, bu yeni tip Sovyet 
tayyareleri en c.ğır c;aptaki tay
yare karşı 1wyma toplarının a
teşine fc\kaladc mul·avt-met ve 
tahammül g-östermektedir. 

Atinada iki Yunanlı 
idam edildi 

Atına, 19 (T ~.) - fln'rp hali 
nin 'hususi aartianndıın istifade ile 
büylik ölçUde auilit'mali"rde bu1u 
nan ihl Yuruın1ı Seltin'kte idnma 
mnhkf:m cfillmL<;tir. 'Hilküm dcrhnl 
~·erine getirilmiştir. 

Bttd.apeşte, 19 ( A.A) - Sm-. 
yet cephesinden Macar ajansı -
na bildiriliyor: 

Müttefik kıtalar Ukrayna -cep 
hesinin bütün cenup kesiminde 
sür:ıtle ilerilemi§ler ve Rostf 
çevresinde mukavemet eden Sov 
yet kuvvetlerinin içinde bulun -
duğu kıskacı sıkıştırmışlıırdır. 
Bu suretle bur~nki Sovyet kuv 
vct1eri dar bir snhada ç.:vrilmiş 
bulunuyorlar. 

Alman esirlerin :ve gannlmin 
sayımı ham. devam etmektedir. 

1 
:Macar kıtalarına isabet ıcden 

cephede hiç bir hareket olmamış 
tır. 
&~n, 19 (A.A..) - A.akeı1 blr 

kaynaktan D.N.B. ajan.sına blldlril • 
diğine gı>re bir Almıuı :tUmcntııln le. 
rl ~l}kllleri 17 aonteşrlnde cephenin 
merkez kc.sbnllıde bQyUk bir .§chlr aı. 

mışlardır. 

Sovyet kıırvı hUcumu. topcu ve mit 
ralyöz atc§lmW.n .ka.~auıda erimi§. 
tir. 

LondrD., 19 (A.A.) - Rusyııdnltl 

askeri vaziyet hakkında cepheden o. 
lın:ın aon hııberlcre göre, Almanlar, 
:Moskova bölgesinde, bUyUk !eda • 
k!Lrl1klar pahasına Rusları haflf suret 
te geriletmeğe muvatfıık olmu_şlar • 
dır ve şimdi köy etratmcıa kanlı bir 

muluırebo yapılmaktadır. 

Diğ'er taraftan vaziyetin bariz va. 
Siflarından birini de, Almanların Moa 
ko\•a §imalinden ve Moskova cenu • 
bundan iki ilerleme Ue Sovyet ordu • 
larmı kısımlara ayırmnk ve Mosko • 
vanın Rosto! limanı ve şimal denizi 
limıuılarlle mUnıı.kalelcriııi kesmek 
tc"cbbUsll teşkil eylemektecllr. Loıı .. 
dru. gıız:ıtelerl, bu yeni Alman taktı.. 
~ln! bcllrtmelttedlrler . 

Dcyll Telr;rn!ın Stokhotm muha 
biri, .nazilerln Sovyet ordularını kı. 

sımlıı.ra ayırmak ıçin taarruzda bl.9 
ıunduklarını bildir iyor ve diyor ki : 

Naziler, Moskova.nm 290 mil cenup 
doğusunda Voroneje varmak lı;!n o. 
rcl ve Kurskdıı.n doğuya doğru ta • 
arrw: hareketleri yapıyorlar. Bu 
yeni Alıno.n hareketi, Kramınya Zvez 
da Sovyct gazeteslnln de belirttiği 

gibi, Almıı.nların muazzam kı~ hare. 
kMı pltının::ı. dahil bulı.ınmııktadrr. 

Bu plAn, muhtelif Rwı cephelerlnl 
tecrit etmek hede!ınl gUtmoktcdlr. 
Alman ba.~kumandıınliğı, bu suretle, 
bu muhtelif cepheıcrı. kara kışta te. 
§ebbUsU elinden bırak • ıd:ın ~rl 
mlittıı.rda askerle tutabileceği UmJ -
dindedir. Ruslar, bu taarnız harcltt'• 
Uno de şiddetle mukavemet etmelt • 
te ve Tulada mcvzllerlnl hla3olunur 

G 2li yeni 
hava sUahı 
Yakında mahiyeti 

anlaşılacak 
ncrün, 19 (A.A.) - Meşhur 

Alman tnyrarec'.si general Udet'in 
tecıi.ibesini yapc.rlten öldüğü yeni 
hnva sJ.fılunm mahiyeti .hn.kkında, 
i\lman ~eri mahfillerinde bUyük 
trlr ketumlult muhafaza edılmekte. 
üir. Bununla ber.ı.ber., 'bazı mahfil· 
ler, bu m1iihm pek ynlunda kendi
s'nden b::ı.hsottireccğlni bildirmek • 
tcdlrler. 

Sırbzstanda 
380 komünist 
t evkif edildi 

B :?lgrn.t, ıt9 (A.A.~ - Sırbistn.
nm bn.t.Ismı komün 'st unsur1arda11 
temizlemclt için harekiltta bulu· 
luna.n :hlüfl.met ltun·etıeri, çıuıµun 
iba günil 380 komünistle suç ortak
larım ele geÇlrmişlerd.ir. Bunlıınn 
ara.sın.da liç ka.dm da vardır. Yn • 
J1alarum bu komüıüstlerle ortakln· 
n askeri mahkeme ta.rafında.ıı 
muh:ıkeme edilecektir. 

M ançuride 
Busıar1a ıapoDlar 

çarpışı 

Mançurl hududunda bi:r :Mcllse 
olmuş, hlr Sovyet kıtası Mançuko 
topraklıı..nna girmiş, bir Rus öldti -
rülmü~ d ğer Rus ise esir edilmiş
tlr. Japonlnr hadiseyi harbindeki 
Rus .kon.solosuna protesto 'C'tmiş -
lerdir, 

- Radyo gıızctesi -

Polon yan ın 
Alm an olan 
umumi valisi 
Bu memleketrn 

Almanya dan 
ayrılamıvacağını 

söylüyor 
derecede :!ytıeşUrmektdir. Tuta clvo- Stokholm, 19 ( A-A,) - 1sveı; mat 
Tında, Sovyt topçusu, Alman tankla. buatı, Almaııynnm Polonya umumi 
rmm bir hUcumunu, tnnltlar daha \'alis1 doktor Frıınlun Polonya ıfstık
Tula b:mUyösUne vo.rmıı.dan kırmış • !Alinin ıırtık blr daha tnlıııkkuk S3 • 

ıardn'. ı hasma ı;:ıkamıyncağt ve Polonya u. 
Taymis ga.zeteslnln Hlndlstnn mu. muml valili~! topraklarının :A.lm:ı.n. 

hablri ise, Hazer denizi ve Ko.Ilmsya ı yanın ayrılmaz bir cUzU ~kil <ıtU • 
yolu lıe Rusyaya mUtto!lk memleket ği hakkındaki dUnkU sözlerini, A v 
ıerden bin ton harp malzemesi ve ip- rupa devletlerinin istlkUllerinln n 
ttdal madde göndeıilmlf o~duğunu ga edileceğine dair Seyııa lnkart ta.. 
bndirmektedlr • rııbndan .YllPilaıı beyanata benzet 

mektcdlr. 

Avrupa harbi 
Sosyal Dcmokrııten gazatcslnln 

B~r.lln muhııblti, bu meseleye dair 
olarak şunlan yazıyor: 

"Alman J!llatırnıerJ, Seyss :lnkar. 

Kral, Slr John Dile yUksek hizmet. 
lerlnden dolayı mo.rC§al rUtbcalnl tev 
ıeih etmJ~tlr. 

SABIK IBAŞIDUo"IN BEYANA.Ti 

Londra, 19 (A.A., - ıtöyter: 

sır John Dil, lmj>aratorluk genel. 
kurmay başko.nlığmClo.n çekilmesi 
mUnascbctlle tı.11ağıdo.kl mesajı ne, • 
retml_gtir.: 

Ben. orduda. gençlerin llerıemeslnl 
dalma §!~etle arzu ettim. Bu, wı • 
cıı.k dt\lıa yıı§lı :lruıaıılar:ın gençlere 
wcrlerlııi terketme.stıe kabil olıı.blllr. 
Hepiniz; general .:Bruke '.\"e onun p:ır. 
lak m:ı.l.lslni blllyorsunuz. Kendisine, 
tlmpanı.torluk genelkurmay b~kan. 

lığı vazlfcsml en bUyUk itimatla dev. 
re:ıdlyorum. Generaı .Pnce.U de tanır. 
'fitmz, ltendlsi muhakkak ki en lyl 
generallerimizden blrl!,ilr. Yeni im • 
paratorluk gcnelkut.!tay ikinci b:lt· 
knru general N~. benim eski alnyı. 
mm ııuba.ylnrındıı.ndır, kendisini serl 

Liseler Voleybol 
müsabakaları 

Erkek mektep~eri nrasm 
voleybol maçlarına dün Bey 
Halkevi salonunda b:ı.cılandı 

Günün birinci müsabaka 
Şi§li Terakki-Tic~ret takır 
yapmışlar, Şişli Ternkldlileı 
4. l 5 - 3 kazanmışlardır . 

!kinci ma.ç Vefa ile İsti 
arnsında olmuş Vefalılar 15 
15 - 7 galip gclıni§lerdir. 

Ocüncü rna~ta Galatas~ 
Darüşşafalrnyı 15 - 8, 15 • 8 
lfıp etmiş, son müsabnkad: 
Boğaziçi Kabataşı 15-12. 
rna~IUp etmiRtir. 

Ziya . . 
Gün va is 

da ası rının 
bir ilerleme iı;ln seçtim. Bildiğiniz ( Ba.~· "ır, 1 ı 

, gibi general Nye, S!r Henrı Povruı.lln 1 Tesis idare heyetinin ~ 
yerine geçmeltte ve Slr Henrl birkaç tôScil dava.sına diin ra t J 
zamana kadar blldJrllecck olıın çol< da asliye üçüncü hul.uk rna 
mUblm ~ i§e tayin edilmektedir. 1 mcsinde başlandı. Tesis ic 
Sevdiğım blr ırnz!feyl derin bir tc. heyeti namına, avukot .Al: 

essUrıe terhetmeltte olduğumu ııt.ı. • Refik Gorcan, vari ler nan 
veye dahi hacet görmüyorum. Fakat Talat ve varic:lerden Zi r.,t 
f1Unu tıa blldirmnı~ıe rotıtiya.rım ki knsı kontrolörü S.-.lahaWn 
tu :1.·nzücmi TCllCide olmu,, VfZ!yctte karcan gelmiR bulunu~orfa.rc 
bırtıkıyorum. İlk sözü varislerin \'ekili '1 

it' lyan ehliği 
Roma, 19 (A.A.) - taıyan or • 

duları umumi karnrg!Uımn.ı 535 nu. 
maralı tebliği: 

lnglliz hava kuvvetleri Brendizl 
ve ıNapollye tckrnr tnarruz -etm~ler. 
dir. Ölen ve ~'Ul'lllıııuın yoktur. Ha 
sar cUzldlr. 

l'obruk ve Sollum cephes!ni:lc t • 
ıta:ıyan topçusu fıı.ııllyet gösterml1Jtlr. 
Slrcnalk llzcrlndeUı hM'D. s:ıvaşlarm .. 
do., İtalyan nvcı tayyareleri ikl tlUş
man tayyaresi dUIJUrmll§lerdlr. Al • 
man avcı tc.yyarelerl bir lngll!z tay. 
'f&rcslnl hLıtlanmıza lnmeğe mecbur 
etm!§fortllr. DUşmnn tayyarslnln on 
altı k~idlcn :ibaret mUrottcb&tı <esir 
cdilmi~Ur. 

Gondar ceph.eslnBe düşman, Tulu. 
dan guruba l<tıdar de.vam etlen bavıı 
taıırruzııırını teltrar etmll}tlr. Anudo. 
ne bir mUdafo.a ve göğUa g6ğU:ıe hlr 
çarpı§madan sonra ltuvvetıerlmlz, 

muharebe meydanındil. sllt'Lb ve ya • 
rnlı terkeden c'JQ~mnnı, her tarafta 
pUsl:UrtmU;;lerdlr. 

n mı ve bu t cil d~7nsının, 
siyetnn.me hüh-ü.mstız olduğ' 
dan ve iptali için dava açı 
bulunduğundan rnahkemenir. 
knmryacağmı ileri sürmtlş vı 
sn. o!sa kendilerinin nçtıl 
vn.siyetnrun~ iptali dava iylc 
lcştirilmesi veya bu davanın 
ticesini beklemek lazım gele 
ni söylemi§tir. Bundan b:• 
varislerinin vasiyetnameyi i 
ettirdikten sonr:ı, Ünh'ersit 
Darüşşafakanın haklarını dı 
neceklerini, hicc:clerini avıraı 
tarını söylemiştir. Zira vrric: 
gör~. §imdiki hnld", lmnur 
bir vasiyetname ile bur.dan ı 
rn bir§cy yapmanın imkanı ~ 
iur. 

Dayısının şartı üz •r;ne kı 
lan tesis idare hcyetinıic t za 
lunnn ve tesis rıa.m·na rrılan 
vadn. avul::at Ahmet Tidik C 
ban'J tevkil etmiyen vari lcr 
Salft!ınttin Şakarcan eh "F"lı 
bu vaziyete mütce" ir olduğu 
arada bir anla.sma bulunma.c 
arzu ettiiTini anlnbr:ı ı kend 
nin dahili davn o1'.'1ln.dığmı. s 
ce vasisi 1'ulwıdu~ı ~ocukla 
nm mahfuz 'hic:ose!erl nam 
mahkemeye geldi~ini nnlatm 
tır. 

Nihayet söz alan tesis ic 
heyeti avukatı Ahmet Refik 
vari~1erin. Üniversite ve Dıır 
5afaknmn hak1annı ~onradan 
rccekleri volund1Iri 0 ö•lerini 
vicdan azabm·n al jr1eri saye 
ğmı anlatrm~ ·ve tP"Cil d"'\'tlS 
mabkcmenin b 1-'ll:ı<ı E"Jl"Jıh 
hnhilinde olduf{tınu ileri sUrm 
tiir. 

Neticede mahl~eme. vaktin 
cikmiı; o!ması d layi iyle, va 
lerin kan:u ce\'"1'.'ı:;ı.:•-rn m"tc:?.. 
celsede ynpm<>Jr.ntıa" l·arar ,,, 
rek rnuh'.lkemeyi bru 1ra bir f.İ. 
bırnkmı"ltır. 

O sene sürecek tın beyanntı hakkında hcnUz hiçbir , ... -'-".....__..... ____ .....:. 

K k 1 
mUtalca yUrUtmcmekte ve harpten T u yr u o m an 1 n Loc; ıınjel~, 10 (A.A..) - Bir1e· .smıra karar Verilmesi icap eden me-

ııik Amerika eski cilmhurreis. Hu- seleler lçln tıimdlden blr fi.kir beyanı 
• • • V • ver, ateşin bir a.demı mydahale ta· na ınzum gl>rWmedlğini teyit ve h A.. 1 y 1 1 a 1 raftan olan Kallfonıiya cümhuri - ı disoler!n göstereceği yeııl mkl1'afa 

yctçl lideri S:iıt'e bir mektup gön- kadar bu nokta.ya atfed.Jccek ehem. 
- fşte şimdi şaşrrdım. jkişer lrnyru.k: haline gir ip sı· dererek, Avrupaya 10 sene sure- .mlyetin <lerecesını takdir e tmek 
- Şaşırma •• Kuynık olmak ~aya dizildiniz mi ; işte kuyru - j c~lt bir harp .çin l :: kuvvci flef~- mUmk~ ola.mıyacng-mı ilQve eyle • 1 

.-şkmhğı ortadan kaldıracak gun meziyeti .•• Kalabalık top- nye yollamasının, ..::.:rle~rk Anıcrı- mektedır. t 
~ usuldür. MeseHl farzede _ !anacak yer1Emde hak sırası gö ka hUkümetjnfn ilk düşüneceği 
'iim ki, bir fırının önUne geldi- :zeterek birbir.inin arkasında tedbir olduğuna kani bulunduğu- ~,.,,.,. ..... """,.,.~,.,.-:.:,.,.,.~ 

y<!r alm~ suretiyle mü .. ~ilatm nu söylemiştir. I .,~ ,....,uJı u~,,•-· "~ 11111. El:mek bmila çıkmamış ıi?" H b d " :it""" .............. ıt. -at ,._ K ;ı;..... önUne geçmek kalıildir Kuy . uver, bu n1kşam eyanntm n ~ Ah t A kk l ~ 
_,.. y.n..u.a u.aıc-n:., ula.ı;u•IZ- ruk i§te buna deniyor ·· Anla- söylediği nutukların en heyecanlı- ~~ me l":l ovun D ~ 
da -bir ~ rivayetler dola,şıyor. .dm m·? ··• 1 Eını _rot etmek tasavvurunda bulun ~ l'akstm l'Bthntıao~ ~- ~o. ı ~· 
Ve te18.şl.a. b ir an evvel ekmeği. _ Haaa duğunu da bildirm'ştir. Bu nutuk ~~ ~ 
nizi almağa hazırlamvorsu • •··• Şikagodan rndyo ;ıe neşrodllccek • ~~ ee.ı ıınnra. TelP.too toı2, .,~ 

" Bir Kanına Romanı,, <loğnıdnn 

doğruya GUrcUreden tercUıne 
edllmlşt!r 

-<C> 
.Bir Knfka1 oromanı, Kafkas B!f'"'· 

mn. Kafkas ırkının TOmanıdır 

o 
F,iyatı: 40 )curuı 

Satış yer i: Vakit Kitabevi 

Daima halkın menfa• 
tinı düşünür, heT say 
s-=rıda en seçme vaz.ıl' 

nt'.t::reiler 

E,· ii~lcri itln 

İki yaşmdn çocu!tlu b:.r ikan ıkc 
ca ynnmdn ev hizrnetl yapnca 
bir kndm nranı:yar. 

Her gün s:ınt beş~n sonra V~ 
tat yazı i~lcri direktıörlüJ;rfuıe mi 
rnca.ıı.t. nm,. 1~ ~ birer HiKMET MONlR ıttr_ ~,., '"',... ~,..,,.,,., ""',.,,... ,..."~ -----mi!"'------.1 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ............................ .. 



20 • 11 - 1911 
-----~ ------------------------------------------------------

VAKI:I 

nkü :rad;;-ı 
~ k 11::.!lf p:oı-ram, 7.43 

l'lt11, S \}) Mil%llt: Halt! 
devn.:nr, 8.15 Evl.n saaU. 

- liaıi! programın ııou l..'"UI 
llzik: Oyun bavo.1arı, 12.45 
lor1, 13.00 Mllzlk: lnce 

Bu~maca 
1 

2 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 

ı il I•. l•I 1 El 
11111 1 rı 

3 111 11· aı 1• 
4 ıra Bı --y-__-ı. 
s --ı, -, a -- ı 1 

Kelepır y .... .e. .. e~ odası 
takımı 

M:ı:ı,.ı.ın kaplama. büfe dres
v<ı.r, m-~-a. 6 iskemleden mürek -
kep p~ az ve gayet temiz kul
lanılnuş acele satılıktır. 

Şişli, Hatask§.rgazi caddesi, 
Sırmalı aput·rnan, No. 6. 
Telefon: 30118. 

(37897) 

5 
.. . ,. ~ .... . . -~ .,- ..... ' ..... 

~ Kanşık program, ıs 03 
( faaıı ~kılan, 19.00 Ko

~~me 8&&U), 19.l:S .Milzil< 
• 19,JO ı.cemlcket saat 

4Jılııa b&ber1cr1, 10.45 Ser 
~Uts, 11.$15 Mllzlk: DQnya 

AŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP~ ROMA TiZMA 
o 1 ~1 I• l'ıl 11 
7 • ---.-. .-ı!I.~"!! ~)'!': 

8 1 1 j 1 ~~ 

20.ıs Radyo saz"tesl, 20.<3 
'l\n~r Ye Ntyden "':ı.& eser 
~lraat t&kvfmi. !!1.10 JılQ. 
•e Muhayyer mnl:nmlann· 

9 1 I m 111 1 ~: Dr. Murat R. Avdtn ~: 
SOLDA."V SAaA.: I~~ lSPYORlU Parma.klmp1 ~·m ıııot<al; ~. 

NE VRALJI,. KIRIKLIK VE BOT ON AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
I~ ~o. ~ '1PI• ~IS!iS ~ 

1 - Niyaz (.S}, eski aer:PU§ (3), ~ .... •-.•.l'l.."<r-•.-•-•~-·--·-·~·.1. ~ 

icabında Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde :Pullu Kutuları luarla isteyiniz. 
~ ........ ~~------....,,_,_--------.. <> - B'""'k bl .. _ l " ""' .. ., .... ._. ..... ,,, .. ...,..,.-...r ... ....,..&-="l•" ... _,,,..w;J" 

- ..._v u r ....,v et, 3 - •• _ 4 -
~~~ .._. WWWW...&..VLL qar.-.n..-;ı:..ı.r..ı.. 

~ r, 21.30 (Ko:ıu'}m& (Şilr 
·ts l\illzlk: Radyo senfoni 
~ ao Ajana, 22 • .:ı Dana. 

Peı-şem ı Cuma 
~O ll. teş.,21 il. teş 

ı-----' 
~: 1 r Zilkade: ! 
"-ann: 1S Ka.ınn: H 

iLz:.lll V&antl t:zanı 

%,Ol ,.:>:i ~.08 

7.12 12.00 7.11 
9.45 ıun 9.45 

İZ.tl'llrli ccsıİr adamlar,~ - ZckA. (4), 
lyi olmak (4). 6 - Sevgi (.S), 7 - •• 
8 - tki vida ara.ıwı:ı. konulan paçav· 
ra (9), 9 - Çok Jyl (3), llim (8), 

lTKARDAN AŞ.\01: 

1 - Ruhan\ iblr ;ıcy (3), Pcyg&m· 'ı 
bcr (2), 2 - Buğday tozu (2), Yap · 
mak (3), Bir renk (2), 3 - Köy!U 
cI~ndi (2), •• ya kadar (3), 4 - Bir I 
göz rcn,gl (!:). 5 - Eski a.lfabc.nln !Jlt 
harfi (4), anlayış (~). O - Göz 3~1 
(3), 1 - İlim (3), vermek, atmak 
(3), 8 - Erkek (2), Fiyaka. (3), No
ta (2), 9 - .Ba.5 (3), D:ımardll il 
doln~ (3). 

Dünkü bulmacamızın 1 
halledilmiş şekli 

1 123456789 

rl ~kıJe Cnmlluriyetl 

ZiRAA T BANKASI 
ıcunııns tarihi: 1888. - Sermayesi: ıooo,000,000 Türk LlnMn. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zira: ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blriktircnİcrc 28.800 Ura ikrtun!ye 'Veriyor. 

Devlet DemiryotlaTı Umum Müdürlüğünden: 
1daremm1e kura ve staj görerek makiıüal, 'bn§ maklnıst, t.ebik büro 

personall ve !en memuru yetf§tirllmelc 1lSerc lllzumu kadar ss..n'a.t olculu me
zunu alınacaktır'. Yapılıı.cak kabul imtıhantnda göstercoc1t1cri muvatiakiyctc 
gt;re birinci l!lmtf -ustaya kadar derece ve ayda 1100 Uraya kadar ilcret-.crt. 
leeekt1r. 

Bir sonelik staj mllddetini muvaff ldyctlc bitirenler tescil edilir ve mtı 
tealdp kurslardnk1 muvaffakiyeUer\nc ve 3118 No: 11 lranun htlkUmlrrlne 
g6rc merltez, at5lye ve depo td:ntk kadrosu dııhHinde terfi ederler. 

ABANILAN 'ŞABTIAR : 

ı - San'at okulu muww olmak 
2 - Aakerliğlni ,.apm~ bulunmak 
8 - Yap ottmı geçmemi§ olmak 
TaUp Ol&nl&rm kcıa hal tcrctlrMs1. lsUds ve bOnservls ıruretıerlle 

!1.11Jl41 gilııUDe kadar Devlet Dcı:alryollan umumi :idaresi Zat İ§leri ım· 
dürlog\lne mUrııcaaUan ve bUlhırc adreslerine blldlrllcock yerde ve günde 

12.00 16.46 12.00 
l.S6 18.ZS J.36 

lUS 6.11 12JU 

ti Halk Sineması 
11 

den itlbru"en 8 bUyük illin 

ı ıu ı s. N·E M ~TIH': 
2 _ş_!L_•' Al Z A 1M. t ~ ,· 
3 IB •• s 'AL n m • ; 
4 KfJ:\s A 'N A ıf s~-rı· 

Eı Z IA N:m(ilm A; 1· 
M A L'Alll ŞıAIKIA 

7 XM:m •• AıN A li3 

tmtnıans gelmeleri lUzumu 11A.n olunur. (83f.7) o(9694) 

Devlet DemiryollCU'ı Umum Müdürlüğünden: 

ldaromiz montörltl trenlerinin elektrik tesisatının tl]emo Te tAmJrlnd 
çalıştırılmak \lzcre beş elektrik ustam elmacaktır. lmtibandald muvaf!akl. 
yet dereceıerlne göre birinci sınıf ustal!ğa Jtadar derece w ayda yaz 1irays 
kad:ı:r Ucrct ı.·crllecektlr. Bır scncllk atnl mU~deUnt rnuvaffaldyet!e bitiren· 
ler tcscll ve 3173 No~ıu ltanun d:ı.bllmdc tC'Cfi ettirlUr. 

1~iSafanm 
onferansı 

ltı llalktvindelf: 

- - 11 - 941 perşembe gü 
18 de H.alkevimizin To-
l' i merkez binasında 

l>eyamt Sa.fa ta.rafın • 
'tı i:yet ve Uzviyet., mev

ilhim bir konferans ve-

lt~rkes gelebilir. 

5 
G 

s T~ ı .!-s:AT°Kt~AJLEI 
9 ı• • •I l iT A • •• 

ISTANBUL BELEDiYESi 

W'l/'lıııl~ T=SU ij//,~!11 :::.:::::n.: 
Merdivende Bir hık 

••• 
htık-1.~1 C3Momtıle . 

KOMEDi KISMINDA 
Akpm 20.30 da~ 

Kör Döğüşü 

Demiryolları Ye Limanları ltletme 
Umuın idaresi ilanları 

Devlet Demlryollan idaresince yaptırılaca.k olan l!.W$yon bl· 
. ~ kapalı zarf uaullyle ve vnhlcll fiyat o.zerinden ekıılltmeye kon· 
"e ln§aat 1~1.n muktazi demlri, fatek.11 tedarik edemediği takdirde 

"lecck raylar kunnnılacnk veyahut diğer bir. ill§aat toekll tatbik 

!l ı.'11 l§in muhammen bedeli 70000 llradrr. 
!:! tcluııer bu i!Jc alt ıartnamc vesaır evmkı devlet demlr)'olları 
ıı.ycınrpqa 'oe Adana veznclcr'.:ıden 850 kuruş mukabilinde ala 

:ltautme 4.12.941 .Pc!'§embo günU saat 16 da .Ankaradıı. Devlet 
"1 Yol dairesinde merkez 1 inci komisyonunca yapılacaktır. 
~lltmeyo gtrcbllccclt olnn isteklilerin tekl!f mclttuplan llc bU
ti a yazılı teminat ve VC!!3ikl aynı gün saat 15 ı:c k&d:ı.r komls 

ııc vermeleri lAzundır. 
... no numaralı luı.nun ahl<A.mınıı. uygun 47~ liralık mU\'Bklmt 

, ~u kanunun tayin etUğ! vesnmıs.r, 
ltllu llfC mahsus olmak üzere Münah-al&.t VekA.ktlndcn alımnı§ ~h· 
ası, 

~t vcslknsr ıcın ihale tarUıindeu en az sekiz gtin evvel blr lıtidıı. 
1lt VckAletlnc mUracnnt edilmesi (8537 - lOOSV) 

~~· 
3 t e.n bedeli 50.000 (Elll bin) l!ra ol.An n kalem muza.yyıı.k ha.va 
~ klzı<:lktuıun 19'2 Pıızartc:rt gltnU saat 15 de tcahhUdllnO ita. etmt· 

iılı!lll na.mm:ı. nçık eksiltme usum ile Anlaırndı:ı idare blnl\sında. 
&klır. 

ltt l:irtnek lsUyenlcrln 3750 (Üçbln Yedi:,1lz elli) liralık muvakkat 
lcanunun tayin ettiği ves!knları ve tcldlfleı·inl hAmllen aynı gUn 

le<lln!syon Re!sllğl.ndc bazrr bulunmaları ıa.znndır. 
e.ıer Aııkar'O.da Malzeme d:ıl res.nde, Haydı:ı.J'.Paııtıd:ı TescUQm 

~fllıttnde. s.!Srllloblllr. (10084) 

· i(ADIN • f AYOALI MALUMAT 

Etsiz, yağsız lezzetli vemekler · 
bibnba - Doğrusu - Dilbaba ;;si ciğ köftedir Suriye mayrui.noz ilave etmeli. Bulgur 

l' nda llck tammn;l"-1 bir ye katıca ise arada Sirada üstüne 
• Çiğ bulı;ıırdan ~~apılır. su serperek tekrar tcl.'TV'.r :VU -

) Ya incesinden edin - ğ'Jrmah. !yice yumuşayınca ya
~'1t eleyib incesini ayır.. ni katı hamur haline gelince el.: 
~~n~" bulguru birkac; de- le hir parça ahb avur; içinde sık
~ b tıonra bolca su ile malı. uzun köfte şeklinde düz-

e:re bir kabdw ütel:iııc Min düzgün tabağa dizmeli, sof
~t etrnek suretiyle toz. rayn almalı. 

tt ~delerini 8\.,klam=ılı . Bunu vcmeyi adet etmemiş O-
L.. birll.ttneli, çukur bir knb lanl~r göztinde hoş görünmiye -
ı:'l'\Itın f>atıt kad.:ı.r kendi ha- biliro;e de yendikten sonra ha .. 
~)f au. Sonra bnmur yu· tırd:ın cıl~az yemekler sırasına 
'l'a' l':l~urnmya baF,lnmıı- ~ceğindc !jüphe etmeyiniz. 
~ ı<'ine ~enecek kadnr Hatta bulgun.m böyle c;iğ olarak 

'e bib r. karab ber. venınesi midey~ ~işkinlik verir 
~l'pın~ıı. lvica h~llo1un .. gıöi bir şey hatıra ı;ı:elir~ fakat 

tiaşt.ıtı vakrt bir iki l°'"'ı:ı yedikten sonra tt5rülür ki mu -
lı~ıus, 1tnıs. s?~n. b;_; RZ <la tad va1dtten ·evvel insanın kar

f><. v·" '<'' \"<' ı )~r.ınmıs ili acılrnrn:tır. 

Zlrant B!lnkaımıda ırumb:ı.rnh '"' lhbarnız tas:ı.rrur hesapla.nuda Cll w: 
50 ıtrası bulunanlara 11encde 4 dele. çekilecek kur'a ne ~n.ğıdak! 

4 .. 
4 .. 
4 ,, 

40 .. 

ptl'm:ı g6rc lk.raın!yc dnğıtıı:ıcııktır. 

ı;oo .. ı.ooo .. ı 20 .. ..ıo 

503 .. 2,000 • 120 40 .. 
2SO ,. 1,000 ,. 16!1 ., :90 " 
100 .. 4,000 .. 

4,800 .. 
.ı,uoo .. 
a.~ .. 

DİKKAT: Hcsaplarm:!nk! p:ı.ralar bir S-"110 içinde 50 llr:ıdan aş '1 
dllşmlycnıerc !lmımlyc çıı.tı~'I tal<dlrde <C 20 fazla..tiyl~ ''erllcceklir. 

Keşidelet": ll Mnrt. 11 Haziran, 11 Eylt\l, l1 B!rinclltil.uun tarihle 

rinde 3·ap1Lır • 
.... ıaiillc;l!ıBSS~l!m:ll!iDlllJ:J .. ıır.la!'.:ls:'Sl~Bl ..... ml .. Bl!mliltMZT..; 

t-----~ KAYI~· AR I 
Antalya Gaziosmanpaşa illro -

h"Ulundan 1927 <lcrs yılın~ ait 
§Clıadebıamemi kaybattim. Yeni 
sini ala.cağımdan esh~irıin hük
mü yoh"tur. 

251 mwuıralı Mu:;tafa .Yai n 
• • cı 

Yazıhaneden sehven paltomu 
giymişlerdir. Cebimde nüfus 
kağ!dımla maaş cüzde.nnn var • 
dı. Bunl~n insaniyet nnmmn ad 
rcsime gönderildiği t..ılrdirdc ge
tireni istediği şckilde memnun 

V .• iUUtr O. Miiddciun, ım1li· 
ği'Maı: 

911/14.92 
Ta}in edilen fiyattan fazl:ı.y'1. 1 

r~bun satmak suretiyle miHi ko
Tunma kanununa muhalif harc
k tte bulundu~ iddia.siyle maz
nun Kartal li:a.Z3Sın::ı tfı.bi Soğan 
lık köyünde ~knl Salim oğlu 1 
S habettin Cclebgil'in t"ı>küclar 
ııslive ecza mahkemesince icra 
kılman duruşmaı;:ı sonunda on 
i1tl lira elli kuruş :»ğır para ~e - J 
zasiylc mahkumiyçtinc ve yeCli 
pün muddetlc cliıkl•anmın kapı!- ı 
tılmac:tna karar verilmiş ve bu 1 
k~rar kat'ileşmiştir. 

l28 No. Helios miiesseeatın -

AKA~ILAN ŞARTLAU : 

l. - San'at okulu mc.z:mw olmak 
2 - .IUka-iiğinl yapm?.'.} L lunmak 
8 - Röıcll, komlke '"e l.DC!! de'..trik i§lerlıldc çalışmı,'l olmıı.l< 
' - (3) le anlatılan eeldlckkl tesisata alt ııcmıılan anl.lyab'lm k ~ 

t '.Jlia.ttan fCDlll çıkarmak. 
5 - Bobin snrmaımıı ibllenlcr tercih oıunur. 
Talip olanların kısa hal terc~sl, istida ı;e bonscms surctlerile 

31.11.941 gnnUne kadar Zat lş~crl MUdUrlilğUııo mllraeaatıarı ve bilAJııre a~ 
•ı;lcrlne bildlr!leee'k yer.'i~ ve ,;Undı• !mUhann gelmc!crl !Uzumu lltln olunur 

(8346} {9893) 

[ İstanbul Belediyesi ilanları 
Tahmin B. tık Tan. 

3816,::SO 286,23 Belediyeye alt motorlu vcsalUn tA.mlrindc kuUarulmal· 
time almacak boyn ve boya :malzemesi. 

i75,SO 58,16 Konsel"\"8.t'llvar yatı okulunun yıllık ihtiy3.CI için .ır 

nacak muhtelif clns ya§ sebze. • 
1757,50 131,81 Koruıen'tltuvar yatı okulunun ;)'tllık ihtiyacı tçin alma 

cak S3.dcyağ, Tereyağ, beyu peynir ve ka~r peynı~ 
r.o~,'SU 45,19 Konscrvıı,tuvar yatı o1rulunun yıllık ihtiyacı :t~n rı.1 • 

:ı:ı.:ıcnk Zeytinyağı, 6:lbun ve Sot!:ı.. 
:rahillin bedelleri ile ilk teml.nnt mlkdı:ı.rlan yul<ardıı. yazılı mcvad aatm 

ımmnk O.Zere nyrı Dyrı açık ekmltmt'ye konulmuştıır, şartnıı.melerl Zabrt ve 
\tuaruı ıtıt MlldOrlUğU lrnlerninclc görlllcbillr. !hale ~.l2.9U Cuma. gUnU saat 
14 dl" Daimi :EncUmcnde yapılacııl<t.Jr. Tnllplerin ilk teminat ma.kbuz veyn 
nıektuıJta.rlll' l!ı:ı.le gUnO mu:ıvyeıı saatte Daimi EncUmcnde bulunmalan. 

(101'6) 

edeceğim. Aksi suıette yeni'ari
ni çıkaracağımdan. cskik:rirıin 
hükmü olnuyacaktır. da memur ı ı Posta kutusu 
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SAH B . ASIM US Basıldığı ver : V AKIT Matbaa.st 

Galata Voyvoda caddesi 126- Ahmet oğlu Ragıp Eru.ç Umwni nesnvatı ıdare eden Refik Ahmet Seventfl 

--------------------------------------------------------------~---~~ 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 15-11- 941 v~ziyeti 
AK 1 l F 

K .. s 
Altna: ŞatJ IDlo&nm 72.®4,GZS 

Banloıot • • • • 
Ut&klılı • • • • • 

Oa!dldek1 Muhl.'lb1rlft s 
rtlrl Uruı 

Harlç&ekl llub&blrlo : 
• 

AJtm: Safi KllO&'r&JD 8.782,SGl 
A..ltiu tahTW ltabll terbcıst <1&
Ylsleı • 

Dtter döv1..zler Yt bc>rtlU Klirl.'ll 
tıak!yeleı1 . • 

Bu.ine Tahyfl)eri : 
Denıtıte =<!lleı:ı eTI'&lt· na)tı!ly• 

llarf11tfr • 
Kanunu.a & • 8 maddelerlne ı.evn· 
aan Bulaıı taraım<lN: .. ~w 

tecnyat • • • 
S.edal OIM!am ı 

tıcarı Senedat ' 
...... n tab'1Iıt cllz4An•: 
')eıu)lu eı11leD ewe.k.ı n&Jı.:il· 

ren11s ıtaqtlığl esb&aı "' 
t&hYUQt lUbart ıaymeUı 
Serbelıt l"Mlam ore T<oYlllt ı 

&TaQ!lt• t 1 

Altızı Ye deYl.z ilsal'1ne a Yt..n' • 1 

l'a.bYll&t Qserine 8.Y&DI t 

Razlzıeye kl!!S Yad &T&ZU • • • 

Razmeye gı:;~" No kanuna ;öre 
açılaı1 aıtm ıcarıılıkll an.Dl • 

Hll8edarlar • , • • • • 
Uuhtellt • t , • • ı 

• 

102.124.217,77 
16.841.Ul2,

o77.573, 75 

CH.655.90 

12 353,092,94 

~ 

o3.SG7 .118,48 

15S.74S.563,-

21.764.268,-

283.162.891,39 

4!1 720.l)U.{)3 
.928.943,(6 

5.010,07 
7.803.690.-

167 .500.000,-

!ekQıı 

Ll.ra 

11!l.541'i 913,52 

GH.G55,90 

65.720.2ll,S7 

136 084.297,-

253.162 591,39 

54.G19.SS5,S!I 

l 75.813.700,07 
4.600.000,-

12.621.867 ,G2 

1 Temmuz HIS.C: r.arlbl-:aen ltltnlren. 

' .. 

• • • 
• • • 

f'.....Wt'kl Reekeettar 1 

.>aruJıı• edileon eYra.io oakdty• 
Kaauauı> ı - • ılııd maCdelerm• 
:.e .. nııaıı Ram• tan.im~ ••lrı 

•d'.,..t 
Oenlbte •dleıı ~~•kı e&Jcdlyı 

oak1,-
Karıtlıb• camameıı ııltm "31ara'lı 

IAYetco t~<lal'U!~ ·aıedllım 

•tee•tonı ızn:katı<ı ua .. ete:" · eda. 

•&Ud. 

fl~.1• y:ıp ·~ ··· - ~lı 
a•&n• mukab1 .. Si02 NoJı ıunwı 
muclbtll~ 1ıa .,etAlll LeO&YWt n · 

udlleıı . - . 
.u;\ uvın s 

,.. ~ Uraaı. 
~Hm: Sa.tl KU<>e"JSD'I 

s~ ~o ~-.n:.mıı ı;f)re H&ztıltY• 
ıı;t!ıı.n IYUU! tJrUkabUl tcYC!! o•·r

:ıan •ltmtar: 
:uı Kil~~ ~ Ml,931) 

oım 'nt.llh!ı"fttıl•tı 

"'ıuna taln11 ıraııu dOYllleı 

)i.Ce.r 4ôY17Jrı u s•:ı.c.&.klı K'l.l· 

·1n& b&Jdyt'leı1 • • ~ .. 

3ıu.llt~. .. • • • • , 

7.82.ou;ıs 

G.000.000,-

21.76!.266. 

136.984.297 

17,000.000. 

230.000.000 

l 07..'500..000, 

74,tiH.191,~~ 

l.~S.:TB!,U~ 

7R 124.ltri ..D 

-.-
:! GSS.4G .t 

13.822.819,16 

r;u.4S4 201 -

'j .,.7. 7.:978,'()6 

TB,121.167,90 

:~6~ ıtG050 

ı::O.~l.53 l 65 

sss.~"'32.26 
ft'"tt 



-
6 

.. 

·üniversite Re " 

• 
'-- -

Univei sitede Kurulan "Talebe Bırliği,, 
Nlzamnanıe!eri, Cemiyetler Kanununun 

ile Fakülte Talebe Cemigetlerının 
Ger ektendirdiği üzere ittin olunuı ~ 

; ~L.. i NiZAMNAM.-ıST ANBUl UNiVERSiTESi TAL 
(Ba§taraf& dünkü sayvmızda) 

Y!ııdde 51 - Reis, dekanın bulunma
dığı bütün içtimalara riyaset ve cemt
,eti, Univcrsıte talebe birliğinin gaye_ 
1er1 v evazifcleri dairesinde, &evk ve 
idare eder. Bulunduğu ictımnlara riya
" dekana nittlr. Hususile manevi ve_ 
IQ'etı. ve görgüye müstenit irşadlarilc 
ıezıçliğin milll birlik hayaU ve !aall
"ctl Jç r. yeU.mes ,..sbabını temin eder. 

Medde 52 - Reis vcldll, ~lsin bu.. 

ı elsi 1.aratıııdan tasdik cdilmesı ııarttır. 
Madde 63 - . Reis komls,.onlann 25 

!ıradan fazla masrafa müteallik karar. 
lnrını evvel emırde idare heyetJnln 
mUznkeresine arzeder. D~er nevi ka
rarlardan ancak mühını gördllklerlni 
idare heyeti müzakeresine gönderir. 
Gönq,ermcdiklerini doğrudan doğnqa 
tasdik veya reddeder. Veya yeniden tet. 
ldki için komisyona fade eder. 

İdare heyetinin 25 liradan fazla mas 
rafı mucip kararlannm Universfte tale • 
be blrliğf rel.st taratından vize edilmesi 
~arttu 
İCRA KOMİTEı:ıi: 

• unrnadığı bütün içtimol;!ra riyast>t e. 
jcr. Reis tarnfındıın kl11d!sine verilen 
~eri yapar. Ccınlyct ~Jerlne dair bü
tllıı hususlarda reise ~ardım eder. 

Ktlt!p ve m ıh:ısibin vn-ı:l!elerfnl reis Madde 64 - icra. komitesi bizzat re_ 
~in ve tanzim eder. lsln başkanlıl:ı altında reis \ttill ve 
tl>AUF. IIEYETİNİN ÇALIŞMA TAR~I. klıUp ile komisyon reislerinden kur'a 

!'.Iaddc- 53 İdnrc heyetı mutad ve !le ~Tılııcnk iki k•:ı!den terekküp eder 
ıevkalflde içUmalıır, da!ml ve muvak- ve en az haftada bir defa toplanır. 
kat komisyonlar ve icra komitesi halin_ İcra komitesl.n!n \•azllelerl şu.nla.rdzr; 
de çai~ır. a) - Komliyonlann ve idare heyeti 
llUTAD YE FI:VKALADI~ karıırlannın fer.ısı surctlerln1 tcsblt ve 
t(ni:MALAR: temin ebn~k ve ıdare heyetfn1n her sa-
:Madde M - Idare heyetı, mutad ilzerc, lıadak1 çal:~malannı programlaştırmak, 
ders senesi içinde her ayın Uk hafta- b) - Üniversite birllğt idare heyeti 
ıımda re1s1n daveti Qzcrfne toplanır. ile Jrtlbatı teınJn c~ck. 
Ve nıznnmedckl maddeleri mOzakerc C) - Unlve:-slte talebe birliği idare 
"der ve karar altına alır. heyetinden hovnle olunan i~leri m!lza-

Lflzum görillün:c, reisin daveU üze_ kere ve bunlıırın 1c:-ası .. ureUnl tesbit 
.1.De id~ heyeti fevkaltıde olarak da etmek 
toplanır. 1\.1'.üznkerc urulü, karar ve nf- d) - Komisyonların sal&hiyeUedne 
sap ile tnkdimen müzakeresi lazım ge- d:ıhll olmayıp da reh:i tarafından he.va.. 
ten maddeler hakkmdıı 13 ilncü madde le olunan i§lerı mil.ı;:ıl:ere etmek; 
tıüldhnlerlce uyulur. c) - Cemiyetin bütçesini hazırla.. 

Madde 55 - Cemiyet.in bU~ nuık; 
oüzakere ve kabul.. inzibııU cezaları f) - Cemiyetin sen ik kongresine 
c.vln. komisyonlar oirası."'lda 4ı tcVzll, sunulacak raporun csaslnrmı tesbit et
vukuu muhtemel salroılyet DıWMlannı mer. 
balletmek :içtima !'lal ~ddd fdarf' heye_ !:) - İnzlbat meclisi vazücslr.; gör-
l:iııe aittir. mclt; 
D.AiMi n; MUVAKKA'I İNZİBAT MECLISl: 
CALIŞl\1A KOMİSYONLARI: Madde 65 - İmibat meclis1 halhıde 

Madde 56 - idnre heyeti azası, intt- toplanan icra komıtesi tahldkatmı yap. 
ıabı müıeakip ilk içtimada, kendi onu.. t.ıkt:ı.n sonra suç işlendiğine- kanaat 
• arına göre yahut icabında reisin irşat hasıl ederse; reis suçun ehemm1~tinc 
.-e tavsiyesi fu:erinP., r.alışmn komlı;yon- göre suçluyu çai:'lrtarak tenblh ve ir. 
• rmP ayrılırlar. şadda bulunur; yahut tahkik evrakını 

Ht'• komisyon Ketıdınc bir reis, bir bir fezleke ile 1kmnl edercıı: cezanın 
ie ranorlör sc~r. Komisyonlar şunlnr- tnyinf bakında idare hcvrtl umumt tc-
ır: timnma havale eder 
- ıaicbe ı erı ve ta~e yaniım Mııdde 66 - cczalnr baf.11 veağır 

ombyonu. olmak fizere iki derecedir. Hafi! oe2Q-

Yııyuı. konferans e etüd komis. lar ihtardan başlıynrıık üç ny kadar 
-'Onu. cemiyetten muvakkat thraçtı.·. Asır ce_ 

~ı. topıentı ve mü·amere komis- m birlikten kovu'!.madır. Bu cezaya 
ronu hükmetm<.k Ünlvercite Talebe Blrli/{1 

Madde 57 - Talebe işlerl ve talebe. idare heyetine aittir. 
ye yacdun komisyomınun başlıca vazl- İnzlb::ı~ mccllsf h:tlındc toplanan icra 
r~le"i şunlardır: komitesinın muvakkat ihr:ıç ccuı.sını 

n) -· Tolcbr. milrac:ı::ıt ve cikôyeUe- haklı bu m::ıyan nliı.kı-dar, meselenin 
rlııl tetkik etmek; tcmyızc. tcUdkı zımnına~ Ünlvcrs.ltc 

b) - Hüviyet vru~aj!, pa o, sınıf 'nle'>e blrllgi re:sınc mür,,~.,'l edebi_ 
k • l!ıd' rozet, kayıt Qcreilcri ve ccm.L lir. Hüküm tcmyiz"n nnkzecl11lrse, :me
y h sclcrl .şlerlni tanzim etmek; ele cem yetin 'd:ı•e ht'yetl t murri ~-

c) - Talebed!.'Il yardın: t eb 'lde ·.... n .. a c • .uhnkcmeleri usulü 
bulunanlann durumunu tahki~ ve tes- konun•·,....., güre yenıcicn tetkik olurur. 
bit etm~; lıERINİN SE:-tELiK KOXGilELERI: 

d) - Fakır taıebeye yardıır. tnllmat_ ı.ı:n:ix .. ENELİK KON<[RELIDll: 
n.ıwne:sı mucibinee, Unh·enıitedcn burs ::.l"ddt. 67 - Derslere b::ışlaııılnn ayın 
alacak yaıdnn görece • Uılebeyi dekan- on on gunfi 1c1ndc TCI! kongr<' az:al:ı. 
lı~:ı tarub?ınk. rını toplantıya davet eder. Kongre Fa-

Rels tara1ından vcrliecck iş- ı~mtc d:ıL:tnü \ c • Üakers ıcı 11&{4-
lcn görmek. tcmfü..tındon bir ..,.,10-1.ı ynhutda Üni_ 

Madde 58 - Yayın. kon!erons ve <'- ve; t.c talebe • .. ı ... ı ıE>1ı311 .ı 'n tasvi. 
~ .komlsyomıntm b:ışltca \•azifclcrl bile harır b ,. •erde akdolunu,. 
sunlardır- Madde 68 - Fı-ı.tr te mleb~ ce • .myct-

a) - Ders Jdtab1 ve ders notu gibi ler1 kongresinde ..!IUdiltc Takbe~lnden 
talebe !çln lfa.m e~lcrın çtknnlrmı.- kongreye fiza seçll~ olar..larlo. vnzifc_ 
smı tanzim ve temin etme.le. darlaıdal' bac:ka kııuse bulunr-maz. Bu 

b) - Talebenin duyup dilaundük_ cihet.n tcmlnl için kap rıicrı:e hnzır 
1er:lni ;r.ı.zmalarına ır.ahsus Kültnr mec:- buhır!lr.lnrdnn .,o~·vct vara1in!l1 sonı_ 

:mwıları, brosllrler ,.C' vıllıkia~ çıkar- lur. 
mak. l{O:SGRE AZJ\SJ!\lN ~/1. ns1 

c) - Talebcnl.n duyup dÜ§undükle_ VE SECİMİ usuı~U: 
dnc ve bundan arkadaşlarının istifade Madde 69 Kongre azaları fakülten.lıı 
sini temine mahsus mQn-.ka«aJ \·c mil- her sn:üta kayıUı talebe sayısına göre 
ruıkaşasız konfttanslar tcrt p etmek. birine! sınl!l:ır icln yirmide bir \•c di-

d) - Memleket içinde gruplar halin. f,erleı·I .ı;ln onda h'..r nlsbeUndc, sınıf 
de, meslcld etı1d ~ .. v:ıhatleri tertip et- mecmuu tarafından inUhap olunur. 
mek. Her ımııf veyn sömcstlrden seçilecek 

e - Muvakkat talimatın tnshih ve kongre Azasının sayısı, yukarıu:ı göste
tndlle muhtac t:ırafiarını teUdk ve tes- rllcn nlsbct dai:-esindc del:at:lıkça ön_ 
bi ederek ka1'i ntznmnnmenin projc. cdccn tesblt olunar:ık seçim komfsyo_ 
sini hazırlamak. nunn bildirilir. 

Maddl' 59 - Gezi, toplant! ve mü- Mapde 70 - Ko:ıgrc azatı?tının seı:i-
samerc komi:;yonun bsılıca vazifeleri m1 idare hcyetleri11c mümessil seçl
şımlardır: miyle ayni zamanda ve ayn! usul dal

a) - Sencnln. m\lnamp ve mutad resinde ve fakat ayn b!r liste halinde 
mcvsfmlerinde topl~ geziler tertip yapılır. 
ve i,dal'(' ctmck:. F:ıl:ülte kongrelerine seçilen ha tt 

b) - Her nevi talebe toplsntılnr.mı niversite talebe blrı:~i kongresinin de 
önceden progr.ım1~.ırm:ık. Azasıdır. 

c) - Gündiız veya ~ milmın:ere- KONGRE İDARf: i.IEYETİ: 
ri tert•p ve tanzim etmek. Madde 71 - Koı gre idare heyeti bir 
Medde 60 - Bu komisyonlardan ba~- reis, Jd kAUp ve tki fıtadnn teşekkill 

· a Fakülte idaı1 ve mııll komitesi fan- eder. Kongrenin n•.sıiğlnJ ccmiyeUn 
ından dci:ru>tn tensip edcccğ! bir pro_ reisi yapar. Rektörün h:ızır bultmdutru 

fesorun reisliği altında bir doçent ile kongrede kendisi nrzu ederse, riyaset 
Fakülte hesap memurundan mürekkep rl'ktare aittir. 
Jir daim! mürakabc ko~onu teşkil Kongre ktıtip ve nzalan Kongre tarıı. 
>hmur, Bu komisyonun vazlfesı cemi- fından intihap olunur. 
v tin btltün he aplarını lUzum gördilk. ltONGRE!'<iN MÜZAKERE 
"' te!tiş ve mürakııbcdlr. n~ KARAR USULÜ: 

l\lUVAKKAT VE lUUHTF.LİT Madde 72 - iCorgrenln müzakere 
KOl\IİSYOZ...'LAR: ve karar usıılil, 25, 26, 27 21) 29 uncu 
Madde 61 - Zuhur edecek ani ve milı::_ mıı.ddclerde gfütcrl!cn usulOn aynidir. 
c~a fşlcr için, rcıs t:ıraiından muvak- Şu kadar ki riyaset raporunun ekserl
at komisyonlar tC.5kfl edilebileceği gi_ yetle rcddedllmc:ıl halinde, cemiyet re-

b', mühlın mc cleier için blr knç komlıı- isi ve idare heyeti ~uılan o SC!l<'nin 
ondan uza almak surctllc muhtelit n mzet listesine giremezler. 
misyonlnr da teşkil cdilebillr. Madde 73 - Fakülte talebe ccımfyet
Madde 62 - Komlsyonlor birer t'tüd lcrlııe ait nizamnamelerin n.Ozakeresi 

ruhudur. B!:menııl0ytı knr:ırlnn teklif V" kabulü kongrelere :ıittir. 
mahlyct.ndedlr. Bunknn icrası Lizım 'fr\.LI:nE CEMİYETI.ımbi?I· 
!(arar bal.hı~ ~tlm!'SI ~ Col!mi~t GELİRT,'F'W: 

Madde 74 - Faidilteyc ka.ydo
hman talebe cemiyet için 50 ku
ruo kayıt ile.re.ti ve her sene ders 
lerin 'beşhıdığı ilk a.y içi.tıdc 25 
kuruş a.za.lık hissesi ver.ir. 

Ta.ıebeye verilen hüviyet va
>'alkası, paso ve wsıf kAğıdı ve
ea.l.rc gibi menfa.at te.."llln eden 
veellmla.rda.n 50 şer ve o.zalrk his
sesini verm:itJ olıı.nlıı.rdn.n 25 er 
kuruş cemiyet hisse5i alID.Ir. 

Madde 75 - Cemiyet mühti· 
r'J. ile mlihtirlen.mi§ hti~yet vn
rakası sa.lıilii bunu göste'rerek ti
yatro, koMcr, sinema, mUze, ser
gi gfüi ticretle girilen resmi ve· 
ya hmrusi yerlere sınıf Ucretlc 
girer. 

:Madde 76 - Birliğin veya ce
miyetlerden birinin lııfisaJu ha
linde ma.lla.n Ünive:rt:Leye veyn 
bğh oltluklnrı Fnkülte:rc kat.r. 
İstanbul Universitesi 
iktısat Fakültesi tale
besi nizamnamesi 

Geımlyethı Adı 'c Merkezi 
Madde 1 - ista.nbuldn İstruı.· 

bul Üniversitesi :t.ktısat Fnkillte
si tal ebe Cemiyeti adiyle bir ce 
miyet te.Cfis efillmir;f:ir • 

Oeıırlre!tin Gnyeb; 
MaıMe 2 - Cemiyet.hı gayesi 

1ıl..1:.ısat FnJ~nıtesi tclebesini:rı. mad 
di ve ruhi ihtiy~çlannı dü~lin
mek ve temine ça.lışınak, gen li· 
gm mc1dkeledni mHli blı-llk ülkiı
sU ve memleket ~evgisi yolunda 
inki;,afı imkfutlarım nrnma'k ve 
temin etmektir. 
~~ siyruretlc iRtigal ct

'1!ez ve Fe.J..iiıteniı.n ,·csıni faleri• 
ne k.am,ı:na~ . 

A7;a 
Madde 3 - Fclililtcde kayıtlı 

bulunan her Tıür:k taiebc cenı·yc
tln asli azaSidrr. I<~~m tenin Pro
f csörlerl, Doçcr..-tleri ve Asistan· 
lan cem!ı.retin fa!lri ansrdrrhr. 

Cerni~tın UT.Uv1~n 
o.) - Umnmı heyet 

Mndde l: - Cemiyetin heye ti 
u~ !her 6DU1' " ebes!nin 
SeÇeeeği mümessillerden teŞekkül 
eder. Birinci m:nıflar he-r yirmi 
talebe için bir nıUme.ssil, a·;;er 
sınıfla lıer on tnlo'be için 'tfr m\i· 
m.ess ~ rıcçcrler. 1ki .-ömc; •r bir 
mmf' adddunı.r. 

M .. dde 5 - Umumi Heyet her 
ders ,,lı 'l~ında. senelik 1.oplnn· 
tısmı ~awr. Ayrıca rE:'isin daveti 
tizerine veya ı'tzadan 50 kic;lnin 
talebi ih:etine fe,1mlfıde olnrak 
da toplnnır. 

Umumi Heyete, riya"~t div::uu 
seçilinceye kadar, cemivct reis 
lxış':.mn1ik ed r. 
b) - ıllıırc hcyc!.i 

Mad<lo 6 - İdare Heyeti her 
sımfm inıtihap cdoceği i.lçer tale
beden teşekki.ıl eder. Son smıfb.r · 
4 lt.İşi seçer. 'tlti sömc"'tr h·r 8nıf 
acldolcınur. 

İdare Heyf'ti seçim.l mrtenkip 
derhal tople.nrr ve vn.z.ife taksimi 
~ apa-r. Cemiyetin taMi rell'· F -
külte Dekf!.n·drr. Cemiyeti ı.-e 
icbre.. heyetinin faal reislli.

0

; id::ı· 
re heyetinin Falcülte tedris heye
ti iizalarrn.dıın 'l;Ö • ereceiP ÜI' nnm 
7,ct nrasmdn.n I1<"kan intihan e
der. 

<kın.iyetin Yaricl;ıtı 
Madde 7 - Frıkil!teye k::ı :ı;' 

lunan her talebe ist;sna l:: o' l· 
m1ı: cemiyet i<;.:n (50) kurucıı ka
vıt ücreti ve l1er t"ne • i.'\lerin 
ba.<lladrö1 ay irin-de (2i'i 1 K« f'"tı· 
Irk hiszes:i veril". 

Ta.lcbeye ver.len hüv~ et va.rn· 
kası, paso vu nISlf ı, ·Jrrdı ~ibi 
nıenfn.a.t temin eden vcs .:rolardn.n 
(10) nr kurnş "Cemfyct lıis<>~si :ı

lmtr. 
J[e5a11l!ı.rın Tef ı i.; ve :'lüı .ikubc"i 

1\fa:ddc 8 - - C<.vın:yetin e&ı.P
lı:ı.rmı J .:..tılte Dekanı v ":ı tay·n 
edeceği bir heyet lUırum g;; "fil,· 
çe teftiş ve ruUm.lrebe <.der. 

Cemiyetten Çıl•nnlmnlc 
Mı:ı.dde 9 - Cemiyette <L>·pu

ni bozanlar idare hey tinin knra. · 
t'.ilc ve De1ronm tasvibi ile cemi
yetten ~rknrılırlar. 

l\'izaııınamen ·., Tndlli 
Madde ıo - Cem5yetin nizam 

namesini bu hu..cus kin to~lana
c.ak umumi, heyet tadil c.lt...biliı. 
'rntlilfı.t kararları t:~tc iki c'kscri· 
yotle alınmak Jiı.zımdrr. 

Fesih Yeya İnfoın!ı n .. ı:mlc ce
miyetin mallan 

~fadd" 11 - Cemiyet fe~.holu
nur ,·eya infisah edersi". rıınlları 
Fakülteye in ti1tal etler. 

Milcssis1er 
Miizcyyel mnd<lC': Cemlyetl.n 

mUc · · .. ıcri, lkL·~" t F •• ülte i De 
kanı o'i°d. profesör Ömer Ccl:1.l 

Sa.re, ord. profesör Fazıl Pelin, 
profesör Ömer Lütfi Bnrltn:n'dır. 

İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 
Talebe Cemiyeti 

Nizamnamesi 
Cemiyetin Adı \'e 'lerkezi 
Madtle 1 - İstanbu.ldu (İstan

bul üniversitem Edebiyat Fa.kıil
tesi Talebe Cemiyeti) adile bir 
cemiyet tcsls edfüniştir . 

Cemiyetin Gayesi 
Madde 2 - Cemiyetin g::ı.yesi 

l<Jdebiyat Fnlrliltesi talebesinin 
mad~i ve ruhi iht~ içlaruu atişü..-ı· 
mck ve temine çalLc;mak 
geneli~ mcleltclerini ~mil ~ 
li biri ~ ül' · ..ı. ve memlüeıt. sev
gisi yolunan ınlk1.,c;afı imltfuılarını 
a.ra.mnk ve k.ntin etmektir. 

Cemiyot :::iyasetıe ic;tigal et· 
mez ve fnltültenin resmi ·., erine 
karışmaz. 

Aza 
..fo.dde ~ - Pa!iültc de kavıtJı 

bulwıo.r1 her Türk taleb ' c~mi
yctin nsli ii.uwıdı . Fakültenin 
ı rCJferorlerl, Doçentleri ve ası ·. 
hnlan cemiyetin fahrl azasıdır, 

Oeıııiyetin Uva:ı:lan 
::ı) - Umumi lıeyct 

Madde 4 - Cemiyetin heyeti 
wnumiyesi her smrf talcbesin·n 
Reçeceği milme~sillerdcn tcr-f'lt.
klil eder. B°!'lnci .r .ct1ar her yir
mi tnl::be k~n bir mlimcSl':'il, d:
ı~cr sınıflar her ('IU talebe iç:i:a b r 
l lÜınesJil scçerleT. İ1d ro;neslr 
1ıir smıf addolunur. 

Madde 5 - U .ınıt Heyet her 
lers yılı b:ışmr.. s·nelb top1ruı
tı:smt ya.p..'ll'. • • -ı1 re· ·n d '\'eti 
i.ızcr·ne veya da:ı 51l ·,; tl'JD 

talebi tlzer·1!c 4'r ,.·.ar 'e oJql'r''k 
t\ toplruı "r. 

Umumi Heyde, riya..~t tlhar1 
~lince··e kadar, c mJyct r~i i 
başkanlı";. cdrr. 
b) - İdare lıeyct.l 
"'! idı- 6 1dar~ heyeti her smnm 
intıh·Lp e<iceetri Ü"{":" bleboden 
tc,, • :tU etkr. ""° .unı lıı: 4 ki i 
se<:e:-. (r .. mcstr rı·r smıf addo
lı nur. 

tcl.ıre Heydi "~ · ;nj nıütnkip 
dcrha 1 loplamr ve vn.z; f c U. i
mi )• r. Cfflllyeth t-bii rcL 
Fakül,.e Deka.nrdır. Cemiyetin ve 
· ım·e lıeyetiiı'n faal re·oini: idare 
heyet·nın F.,•cüJlc tear·s h"'~-cti 

fl.za''lnnclw göstcrcce~i· üç nnTP
zct &ro..,M.~ n ~ ... 1r •ı i:r+·ı.nt> ('(}er. 

Cc-mi\·etin Vnridah 
:& .. adde 7 - '.Fakülteye kaydır 

!un.an. her tnlebe ~ t ' n-ıs'z oL.'l· 
nı.k C,.!niycl. jçin (50) kltruş ka· 
yrt ii< .. t:tl ve her sene derslerin 
b~<ıla.df ·ı ay icir-dc (25) T'{ • &. 
ıı: I !t 11· ~~i vcrlr. 

Talebeye verilen hüviyet vn
ra1rn:.ı. ı aso ve m...;!f kllğıdr gibi 
m,,.nfa'.!.t tcmjn etlen ve" '.tı:ıl:uda.n 
(10) ar kımı" cem·yet hi"'. csl 
ılnur. 

Hesap·..ınn tefti, \C müral.abc i 
?ıfe.die 8 - Cemiyetin hes.ıp-

1 rıru Fakülte Dekanı tc~a ht.'ibı 
d:: ,i b!r heYe~ U:zum gördü'!c· 

' tut . v l11°irakabe der. 
Ccnıiyette11 C·Irnr.Ira •l• 
Madde 9 - Cemiyette disipli

ni bozanl::ır idare h'!) ef-!.ni.11 ka
rnril"' v0 n.-·c~mn t:ı.<ı.v .. 'li ık ce· 
ı"'v ttcn ' nlrr1 r 

'l°iza.nw...ıPncnin '!'~ıli 
Madclc ırı -- ("~~vetin nizıı.m 

ı "'1 "ini bu ~ 1 ıs i in topbruı. 
" k • ,ımi 11e"ct t 'il edebil t. 

'1il. l.arm tn ı·cte i d ckae· 
alınmcl. r~. 

Fc.,·!ı '\"n• °\ 

h r>tin mnlları 
. ,,. dd~ 11 - C<"myet fe""holu 

nur ı,;eyn iı fi n.lı ecl"n;e, ?!'.!."lan 
• •,··p c in."'r'll cicr. 

'rn" sıslcr 
Mü~ \0ıo-l H!!dd~: C'e:mivrtln 

"lii · 1 ri F.debbn.t F •,r -4- si 
n '•n::ıt ord . Prof >Ör H ...,;t On
•un:nı. r.>ro"rsör R <TTn Ö7.den. 

n •fr a · 7 '· Vt-rcn 'ir. 

YG~anbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi 

Ta1ebe Cemiyeti 
N. . 

1zamnamesx 
<'e • i~ etin idı 'e :llerl·c:ı:i 
:Madde 1 - !stanbultl.ı rlı.lnn

hu! F ~ r 1röiltesi Tale'be Cemi-
) d 1l I' 1 ie hlr cemiyet tesis c· 
'tlı'1; 'r. 
Ceı ıiyctin Gnycsl 
~ !adde 2 - Cemiyetin gay i 

J<'cn J" ' ült.P.si tnlrbc.tiıillı mackii 
''e ruhı ihtiyac'!a•ını duşünn: 1 

\ e te'lli7:e Ç3.1-ı;mrı.k, gençıı-·n 
melek<:'lcrini rrilli b·rı;ı. mı lhU 
,.c '?"' ml k t ~ •v1isi ) ol•rnc:L'l !n
ki!;afr ilT'..kiinlarmr aromak ve te-

min etmektir. 
Cemiyet siyasetle işt.i.:,"8.1. et

ıncz ve FakUltcnin resmi işlerine 
lmn§lllr.z. 

Aza 
Madde 3 - Fakültede kayrtlı 

bulunun her Türk talebe ceıniye· 
tin nsli ftZaSidır. Fakültenin pro· 
seförleri, doçentleri ve a.sistan
lı:ı.rı cemiyetln fahri azasrdırlar. 

Cemiyetin Uzuv 1a.n 
a) - Umwni heyet 

Mnıdde 4 - eeıniyctin llıeyeti 
umumiyes1 her s::nıf talebesinin 
seçeceği milmessillerdcn tc§ek-
iil eder. 1. ci snuflnr her yirm.1 

tıılebe için bir mümessil, diğc'r 
!'mrflıı.r her on talebe için bir 
rnllmeseil ecçerlcr. İki sömestr 
bir smıf addolunur. 

Ma.tlde 5 - Umumi Heyet her 
ders yılı b~dn senelik toplan· 
t.mır.ı yapar. Aynca reisin daveti 
üzerine veyn fi.zadan 50 ldf.iinin 
to.lebi üzcr.:.UC fe,1mffide o!ı:ı.rak 
dn. toplan.T. 

Umumi Heyete, riynset dıvaru 
çilinccye ka.dar, cemiyet reisi 

b gkanlık eder. 
h) - İdare Jıe3cti 
Madde 6 İdare heyefi her snclm 
intihap edeceği üçer talebeden 
• e'je~ül eder. Son sınıflar 4 mı 
SeÇcr. !ki. sömestr bir smıf addo· 
it ll'l!l' 

İdn~e Heyeti scç·mi müteakip 
derhal topl.uur v:e ·vazife t~cs!
mi yapar. Cemiyet.in tabii reisi 
Fa-külte Dekanrd.Ir, Cemiyetin ve 
idare heyctin!n faal rclsini; idare 
heyetil'Jn F n:külte tedris heyeti 
ilzal::ımıdan göstereceği üç nam
ıet ara..."Indan de'!mn intlh"p eder. 

Ocruiyetln Varidntı 
Mc.tlue 7 - F;:'killte:rc k3,) do

lunan her tc.lebe ist·:ınnsız ola-
raJt cen"..:r t · Lıı (50) kunış ka.
yrt ücrcU ve her sene del'slerin 
başlıı.dığt ~y içlnde (25) F'....ş. iı.
uıiırrt b.is:;esi verir. 

Tnlebeye verilen hüviyet vn.
ralkıı.$, paoo ve n{stf liğıdı gibi 
mccla&t temin edeıı verJ!kalarda.n 
(10) nr kuru.."" cenrlyct hissesi 
alımr. 
Hcs pLrın teftl" '\O miiraka.besi 

Madde s - Cemiyetin hesap
Iarmı Fı:ılrlilte Deknm veyn ta.yjn 
edeceği bir heyet ltizımı -gördük· 
Çe teftiş ve ı:ıi.irnka:be eder. 

Cemiyetten Çlknrılmn.k 
ı !adde 9 - Cemiyette disipli

ni boznnlar idare heyetinin ka
rarile ve De~nın ta.sv!bi ile ce· 
m;yetten çw.nlrrlar. 

N'izaro..11:ılllcl1ln Tud.!U 
Madde 10 - CenıJyetin ıti7..am 

ruı::nctini bu husus için toplana· 
t' k umumi heyet tıı.dil cdebil!l:'. 
Tadi!.8.ıt kararlan iıçte iki ek!>.-c
riyet 1 e alınmnk L:nındır. 

re<;llı Veyt~ İnfi ah Halinde c.c
cll etin mıı.l'nn 

Madde J 1 - Cemiyet fesholu· 
nur veya lııfi~ ederse, mallan 
F 'diltcYe intı:1:al ed~. 

-rn~ 'slcr 
Miızey,d P..l!.dde: Cemiveti.n 

n n isler , Fen Fakiiltesi Deka
nı tın"' " F •"ir Ycni".ay, oro. 
Pro:e!'-5r A i ~ar, c>td. Profcrfr 
Kcr'zn t:~-rı'dir. 

İGtanbul Onivc:rsitesi 
I-lulruk Fakültesi 
Talebe Cemiyeti 

Nizamnamesi 
C .e..ılj ct;n Adı ,.e 1\Icrl.ezi 

: ci ıe 1 - - 1 ton 1ru.l l.ı (İBtan
ı, i 1.J.uvercltc.::i Iklmk Faltliltc
si 'falcb~ Cemi\ eti) o.dil.'! Hr c C

=yet tc~i" edam ·şiir. 
Cemiyetin Gayesi 
1'Iadd~ :? - Cemi.yetin gayesi 

llukuk l 'nkliltcsi tnl .. l:c 'nin 
m'.ltldi ve ruhi fütyiçlarmı dl! i.-ı-
mclc ve kmine çalz;.m..ı-, 
ge:nçlii;in melekeler:n. mil 
i b

0

rl:ı:t Ulkilsü ve mcm1c.kct sev
gisi :10~1mda inkişafı im~t:ınhr.nı 
arrumı..:t ve temin etmektir. 

Cemiyet s;yn.setle i ti.gnl ,t· 
mez ve .fo.kUltenin rer:·mi i5'lerine 
kar mı::ız. 

Azıı. 

M:!.ı:lde 3 - FııkUltedc k:ıyıtiı 
buluna.n her Türk t:ıle-be cemi
yetin ::ısli fızns:rdır. l<'ııkülteııin 
profe;1Merl, Doçentleri ve nds· 
tanl::ın cemiyetin falıri i 7.~r-
1:.ır. 

Ceı-uh•ctin Uvuzlıı.n 

a) - Umumi heyet 
Madde 4 - Cemiyetin heyeti 

umumi_vesi h"r sr:nf U:.lebesin n 
• cçeccf<i miliness ll~rden teıre~
kül eder. Birinci srn•ı--'lr her yir
ra'i talebe i"in bir mÜ."ll"ssil, d:
.;.Cl" smtfl!ır her on talebe icin b r 
m'ümcss!I s~erlc'r. llti söme~t.r 

bir sınıf addolunur. ~ 
Madde 5- uınuınl 

ders yılı ba6mda ~ 
tısmı ya.par. Ayro 5'> 
ilzerine veya az.adaıl 
talebi üzcrJ.nc f~ 
dn toplanır. ~ 

Umu.ml Heyete, · __ 
11

,t 
seçilinceye kadar, ~ 
başkanlık ede:r. 

:fadde i:i:.,!e~etJ bet 
intihap edeceği üçer'~• 

=~~:bit--
hınur. 

1clıırc Heyeti ~e 
derhal topla.mr ve ı.abil 
mi ya.par. Ccmiye~--wedll 
Fakülte Dekamclır. lP'"" .... 
idare heyetin'.n faal~· 
heyetinin Fakülte ~il'.: 
ii.zn.lanndan göstel'C«gı 
zet arasından dekan ill~ 

Cemiyet.in l'arlıbıtı 
Madde 7 - Faı.-uı:er:

lunan her talebe iSt~ 
rak cemiyet jıin (50) ~ 
yrt ücreti ve her sene"") JU· 
ba.5ladığı ay içinde ( ~ 
z:ıl ık his3esi verir _...t • •'\'JY"-

Truebeye verilen hU.(hd1 il 
rakası, paso ve nı:nf ~ 
menfaat temin eden ·~-et 
(10) ar kulıış cenrı~ 

nlırur. . 
Hcs:ıplırın tefti<: , ·e n1 
Mıı.dde S - Cemiyet}' ~ 

lıll'ını Fn.ktilte Dekalll "IC!'. 
edeceği bir heyet ıUzUSlledt'. 
çe tcft!ı:; ve mil?1'..ka.be 1' 

Cem"n:tten Çıkarılııı:ı 
Madde 9 - Ccmiyc:tt~ ı> 

n1 bozanlar idare he)"ebi oe 
mrile ve Dcknnm taS'1 

miyctten çıknnlırlar. 
l'\izrunnnıncnin T:ıclfli jJJ 
~.iadde 10 - Cc."Tli'·et 

na.mes· ıl bu husus içi~ r"" 
cak umumi beyet tz.d!l ,. 
Iadilnt ks.rnrlan tlçte ili , 
rh· .. tı. alnm1ak ltızundJf·J 

FcsUı Veya infisah S..-J 
c.iyctin m<>lfan f""(ffı 

Madde 11 -- Cemiyet ;r 
nur veya infic.os..b eöefSC:• 
Iı'akülteve intL"-<al ede?'· 

l\lıicssislcr ~ı<',,,,.. 
Nuzcyyc! Madde: ~Jr. 

ml.ie~s·sıerı Hu1..:rı:k Fııkil1 d ~ 
kam ord. Profe".Ör Ali.~ ..,, r 
ı::;ı, ord. Pm"esör Eblll'll ~ 
din, ord. Profesör Ta.Jıtr , 
dir. 1 •ti' 

fotanbul Univet~ 
T ıb F akült~ e~ 

Tal ebe Cemıf. 
Nizamname••· 

Cen1i~ etiıı Atlı ve l\let~~ 
Mu.<i 1e 1. - !stanbUI~ a 

bu:J.a. -Onivcrs:tC3i Tıp f~ 
Talebe Otm'Jyeti) ndile !# 
yet tesis edilmi:;t:ir. 

Ccmiyc!.in Gayesi 'tl 1: 
M 1dtlc 2 - Cemiyeti . 

T l P J.'ı:killtffi ts.Je t 
maddi ve nıhi 'lthtyiç.la.r;ll' :;J. 
mcx v(' temine ~ P',,1 

genç'i<!i:ı melekeleri%11 )''·~ 
li biri 't illkU!''li ve mc~~ 
gisi Jolundn in.::°~51'.ı i .. f. 

ramnk ve temin ctm-. !1$'1 
Ceı-ıiyct tıiyllS<'tlc ı. 

ınez 'e fnldi1tenin rc::-:'111 

\te.' tomıaz. 
Az:ı. 

Madde 3 - Fnlı;UıtedC 
bt m:ın ~er:_ Tiirlt tale.1tıııt' 
yeti,, aslı azasıdır. ~,·er; 
profe:Jbrleri. Doçcn.tıerı J1' 
ta.:!11.'n cemiyefn fahri 
lar . 

OcırJ,·etin Unızlaı _j 
o.) - Umumi ht>yct . L !J~ 

U:ıdde ·1-- Cemiyetilı c!>C""'..i 
umuıni\·esi her smıf tııl tt""..t' 
seçe::~ii mUm~sınerdell 11.,r 11 
kül eder. Birinci sm.ı:fle.t ~~ 
mı lıı.lc"ıc için bir mUJıl i~ I 
ğ::r s·;ı'.flar her on t:ı.Lebt, 
mlime:.sil sı:çerler. tıd 
bir srutf e:idolunur. de)'~ 

Madde 5 - Umuınt P 

ders yılı bn.'.:mda seneıeuı 
tmmı yapar. Avn:a reı50 Uzer·ne vcyn Bz:ıdsıı 
talebi Uzcrlne fe"'~e 
dn. to::-bn-r. t 

Umumi Heyete. r}~·et 
s,.,.:ıi=ı"::ve J·!liar, c.etn) 
b~ -:c:ı.,Pt c•lı>r. _A 
h) - t-'··r~ lıeyetl t#"~ 
.1tvlde 6 td::ıre beveti he! ~e;;: 
intihau edeceği Uç"~ t~r 4 Jt 
t"cıck1rill e~er. Son mnrfl !f el" 
se""r t:"i .. ;;-c..,,+r bir Eftl ..ti 
lunı•r. ut ~1 

1 · .re H~y • i s•c 'mi IJl ti".., 
(Soııll 


