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Romanya petrollerinden 
müttetiklere de verilece~ 

Londra, 21 (A.A.) - Haber alındığına gö. 
re Romanya hükumeti İngiltere hükumetinin 
petrol kontrol komisyonunun faaliyeti hakh.'ln. 
d .. sortl u ğu suallere cevap vermiştir. 
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Bükrcş hükumetinin verdiği cevapta ko .. 
misyonun Romen petrolünü müttefiklerle Al. 
manya arasında miinsifane bir ~ekilde taksim 
edeccğbe dair temin-at vermiştir. 

i 

Neşrettiğimiz kupon
ları toplamakla 

Kü'ltilı plhıaıne-
ırıı l tE~e faydah 
ve merakUu 
~nır· sernve 
salhl Dp oDa~ tt .. 

O D ırSU ır1l D~ 
Kuponları taşra.elan tOJ>· 

)ayanlar bunları posta ile 
gönderebilirler; fakat ki
taplarının da kendilerine 
gene posta ile gönderllme
slni isterlerse posta ve ta· 
ahhi.lt tlcretl olarak ayrıca 
35 Jrnruş göndermelidirler 
J>1 JiK .\ 'I': 

arasında 
oluyor 

bıgiliz tarih ve içtimai- .. • . 
11at 6.limi Ve1s'i>ı yeni bir Gunlerın Peşınden: 
beşer hukul.:ıı nizanıncsinin . 
niçiıı haZ1rlanması lazım 

1 
B ır 

qcldi{jinc dair neşrettiği 
makalenin birincisini oku-
1rııc11l.arrnı1::a dihı vcrm"*· 

teşhisten çıkan 
dava tik. ikincisini do bugün tal.·. 

dim cdiyonız: 
Harbe taraftar olan genç ka

dın ve erkeklerle görüştüğüm 
zaman onları bilhassa iki şeyin 
harekete getirdiğini gördüm: 

Evvela, dünyadaki ııiddet sL 
ya.setine son vermek, Versayda 
yolunu şaşıran "harbe karşı 
harp,, prensipine devam etmek 
zaruretini hissediyorlardı. 

Saniyen. nazilerin insanJarı 
tabi kıldıkları işkencelere isyan 
ediyorlardı ve onlnn harekete 
getiren amillerden bu sonuncu. 
su en kuvvetlisi idi. 

... Bu işkenceler arasında ilk 
hatıra gelenler maynlerin, tah
telbahirlerin işledikleri cinaycL 
Ier, Guernicn, Varşova bombar
dımanları, kurşuna dizmeler, 
tec.rit kamplarıdır. 

Bunlar her bir memlekette ma 
ni olunmasını istediğimiz iş. 
kcncelcrdir ve insanlığı ve naz.i 
olmıyan Almanların bundan kur 
tarılmasmı arzu ediyoruz. 

Binaenaleyh, yeni beşer hu _ 
kuku beyannamesinin ilk mad
desini şöyle tesbit edivorum: 
MADDE ı - l/i.ç kimse serbest 
o?aral• vcrılnıiş nım:af aka ti olma 
dık,ça hiç bir uzvundan ma1ıntm 
·ccya malUl edilemez; işl:cııccyo 
1ıc c~~manı cc:::mıa maruz lııru -
1;ılarna::. lliç bir l;imsc şidclctli 
::ilmi tcşcvvüşii m11ci]J olaca1•. 
11ahııt bir luıstalıl• ile sılı lıaliııi 
bo::.awl\ ~cl•il<lc 1ıapsr.di/cıııcz. 

ölüm halinde bir hasta htan. 
bulda Gureba hstahanesine gidi. 
yor, burada hastalığı asabidir di
ye Bakırköyüne gön:leriliyor, o. 
rada "hayır, hastalık asabi (!eğil, 
sar.ılıktır'' deniliyor, Cerrahpaın 
hastahanesi sağlık veriliyor. Cer. 
rahpaıa hastahanesinde ise yatak 
bulunmayor; bir futbol topu gibi 
bir haııtahaneden öbüır haataha. 
neye atılan hasta, bu müı-acaatlar 
arasında ölüyor. 

Fikrimizce, şimdi mahkemede 
olan bu davada bilhassa tetkike 
değer iki nokta var: 

1 - Ölüme sebep ne olursa ol. 
sun, bir yerde hastalık asabi de. 
niJdiği halde öbüll" yerde sanlık 
diye baıka bir yere gönderilmi§. 
Teşhisteki hata hadise ile sabit. 
tir. Vakıa bir hastnlığı teşhiste 
Lir doktorun fen-nen hata etmiı oL 
ması mcsuliyeti mucip bir suç o. 
lamaz. Fnknt otomobil içinden 
dışarıya çıkanlmadnn yapılmış 
bir muayene ile b ·,. hastalık tcş. 
his edilir mi? Bu tan.da yapılmış 
bir munycnc ile bir doktor üzeri. 
ne düşen vnzifeyi yapmış sayıla. 
bilir mi? 

2 - Hastahanede bir tek yatak 
olmadığı takdirde mevcut hasta. 
hırdan birini yataktan kaldırıp 
difcr b· •. hastayı yntırmak hnklu 
nöbetçi clclctorlarına verilmemi~ 
eıldul'!unıı cöre bu noktadan bir 
doktoru mesut tutmak doğru olur 
mu? (Zihni yoracak olan fa-::lo ses_ 

si:: 1·cya fa::1.a giiriUtülii, f az1a 1-

Kuponlar on beş gtın §tl:lı ııcya 1'armılı7c bir ~cl;ilde 
<lcvnm C'dl':'cektlr. 'llC'}ta. tcuıf!iinlii, Jırıst<rlıT.·lı ııc eli. 

Bu suallere doğru bir cevap 
bulmak için hadisenin muhalce. 
mcsi ile nlakadal" adliyeciler ib 
fen nt'c:nkr·ı hayli knfo yornc.-tlr '- , [Jı,. ::;ı/ılııılr mll'::ir yrrlcrdt~ hap. 

1
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lşare~ler: 

Halkevlerinde tiyatro 
Sık, sık fU sözü iıitiyonım: 
" - Halkevlerinin tiyatro kol. 

lan ve gü2'JCI sanat tubeleri ne iı 
y11par? 

Bizim birkaç düzine aktö:ümüz 
olsa sahneler kurarız. 

Birkaç dü~inc kalbur üstü mu. 
ziayen, heykeltraı. ve ress.amunız 
olsa memlcketin çehresi başka 
türlü olurdu. Sayılan üç yüzü o. 
!an halkcvlcrinde birer temsil 
kolu, ve muzik iıleriylo meurul 
olanlar ,.ar. 

Bu amatör gı:-uplar talim ve 
ter".Jiye görmedikçe ne fayda te. 
min ederler?" 

F ilbakika bu söz inaanm man.. 
tığını uyuıturacak bazı prensip. 
leri ihtiva ediyor gibidir. Zaman 
zaman bu deruni sunle cevap ver. 
mekte kendimce tereddüt hisset: 
tiğimi de itiraf etmeliyim. 

Fakat samimi olduğumuzu ia. 
bat için şu noktayı da toptan iti. 
rnf etmek Ji.zımdır: Biz. herhan. 
gi bir mesele mevzubahiı olduiu 
zaman onu muhiti ile, kendisini 
kaplıyan sosyal havasiylc müta. 
lca etmiyoruz. .'\1üccrret bir me. 
sele halinde dilimize dolayoruz.. 
insan bir feyi bir kel'e diline do. 
Jadı mı mantık onun en lcolay te
kilde imdadına koşar. Mantık ıil. 
ıileai kerrat cetveli gı"bi fikirleri 
hendesi bir ni•t içinde ıüratJe 
çoğaltır. 

Halkevlerini de böylece mGcw. 
ret bir müeasese olarak tetkik e. 
Cliyoru. Neticede bf.r takım hU. 
kümlere nnycmız. 

Falrat Cumhuriyet TGrldyeaL 
nin falan tehrinde, " falan Mm. 
tinde çalı.- hir müeueamia 
temıiJ kolu ne tehir tiyatn>ıuna, 
ne de emsalinin yüderi bulması. 

Deniz Ucrellerinde 
yapllacak tenzilat 

Haliç vapurları için İm· 
kansız görülüyor 

Şirketi Hayriye ve Haliç va· 
purlarile limanda işleyen kUçUk 
\•esaitln yeni ncret ta.rltelerinl 
tesbf t edecek komisyon '"dlln 
ınmtaka liman reisliğinde f kin. 
el toplantısını yapmıştır. Dün
kü toplantıda esas müzakerele.. 
re başlanmıştl?'. Şirketlerin be. 
saplan il7.erinde tetkikler ya -
p:ın azalar söz alarak bilhassa 
Şirketi Hayriyenin tarif el erinde 
tenzilat yapılmasını ileri sUr _ 
mil"?lerdir. 

m iıtccliğimiz sanat tiyatrolanna 
•• mümıuillerine rakip bir mü. 
csae&e olacaktır. Hatta itiraf e. 
deyim ki onun sanatla teması da 
pek mahdut olacakbr. 

B.liYCC'Um, bana: 
"- Peki, aanat yapmryacal<, 

fakat propaaanda yapacak ra!" 
~paganda yapmak için mut. 

laka sanat lazımdır. Sanatsız pl"'O
paganda kötü olur, yalnız kötü 
olmakla kalmaz, istıenileıı teyİn 
aksini yapar. Merhamet iıti1or. 
ıanız nefret doPı-t 

Niçin arpa ekip dan biçecekai. 
niz7 

Bu hüküm de doiı'u deilldir. 
Çünkü temsil kolundan sanat de. 
hası beldemediğimiz gibi, propa. 
ganda faaliyeti de be&diyemeyi7.. 
Yapılan iti " ,.pılacaklan bL 
ten, aona eren bir devirle, yeni 
başlryanın fa11laımdaki nJhlara 
göre hesap edeceğiz. Biten bir 
devir ölçüleri De, kıymetleri ne, 
hayat telakkileri ile ıöçmüştür. 
Şimdi bunlan göçenin enkazın. 
dan kurtanyonız. Yeninin ölçü. 
ıünden, yenJnin ma91lffak nümu. 
nelerinden ziyade yeni binanın 
lrunılacaft sahayı temizleyoru3. 
300 den fazla temsil lcolu süze! 
eter o)'IUUDÜtan önee tiyatro 
mefhamana aolr.aln1ine. bu mel. 
hamla etki orman aöldilüp tarla 
haline 90lnalabiline daftnln ilk 
-m.Ja1 ma..Rü obmat de. 
mektir. 

Basit Wr ti,.tro mefhuma hL 
aim ba,.tmmcla yalnn bir ..... t 
..... delildir, - ahJik, bir lra.. 
rakter, bir cesaret. hir y.U hayat 
tecriibeaidir. 

SADRI ERTEM 

Çarııda hırsızlık 
auçu ile 

iki kadın tevkif 
edildi 

Mellbat 'H Leman. adında 
lkt gen~ kadın, c;arşıya tıkmış. 
bir ~antacı dUkklnından iki 
çanta. bir kunduracıdan da iki 
çift iskarpin çalmışlardır. 

İkinci sulh ceza mahkeme. 
sine verilen kadınlardan Le· 
maa.: 

" - MelAhat çantayı bana 
bakmak Uzere verince, ben pa
rasının ödendiğini sandım. A· 
tıp göttlrdUm,, demiş, Mellhat 
da: 

Komisyon bu hususta bu haf
ta içinde karar verecektir. Ha • 
!iç şirketinin zanır ettiği görül. 
düğünden bu tarif el erde deği -
~iklik yapılması imkar.sız telik. 
ki edilmektedir. Benzin ve yağ 
:f.iyatlarmm pahalılııh yUzUn • 
den limandaki küçUk vesaitin 

" - Ben Lemana parasmı 
ödesin diye verdim., demiştir. 

I 

lift.kim Sallhattln Demirelli 
ikisini de tevkif etmiştir. 

llcretlerinde de ucu1Jama yapı. 
Jamıyacağı anlaşılmaktadır. 

!Bic-', illi nolda : 

Biı· teklif 
Scllmt Sedes Tilrk fnktlAbr. tlmale karfı 111mak haline ko • 

nm el değdirmediği işe parma- nacak. Karardaki isabete diye • 
tını bastı: Atalar sözlerinden cek voktur: Sıhhati yerinde o. 
:r.a.mana ihtiyaçlanna uymayan. lanlar nuJl olsa tehlike zama
la.n değiştlr!yor. tık olarak de- nmda başlarmm çaresini bu • 
ğişcn darbımesel §udur: turlar. Hiq olmazsa hastaların 

"İşin iyisi altı ayda çıkar.,, sığınacaklan yerleri hazırlaya .. 
Anla.~ılan Bay SelB.ml resmi hm. 

aairclerden para almakta çok -----------
zorluk çekiyor. Ve bu halin se- ı Yirmi VJf evvelki Vakıt 
bebini de atalarımızın bu sözün. , , , ........ 
de .buluyor. Onun için iş sahip-
len ban.lcalardan nasıl nihayet 
bir ~yrek içinde para.larmı a.. 
lıyorlarsa resmi daire veznele • 
rindcn de beş, on dnki'.cada ala. 
l>ilmeleri icin bundan sonra: 

''İşin iyisi altı dakikada çL 
kar .• , 

Sözilnlln dilimizde darbımesel 
~1arak kabul edilmesini teklif 
fld.iyor. 

ikinci bir teklif 

ft Şu•t 19SO 

Zonguldakta amele 
hastahanesi 

Zonguldakta kömllr ocaklarında 

çallf&D amele tçlD bir ha.atahane te. 
slatne karar verilm~Ur. Hastahane 
blnaaı lc;lD Kozluda bir ah§&p ev bu 
tunmU§tur. Evin hutahane yapılabl'. 
mem lc;ln D&hlllye Noaarettnden mU 
ııaade ı.tenmııur. 

Tan'm (Felek) i veni bir ke
~üte bulur..du: Memleketimizde 
l>ir kahkaha buhranı var! Gül. 
menin türlü favdnlannı dUşilne
rek o da şu teklifte bulunuyor: 

.'erf ?mbel Cuma ı 
22 Suhat 23 Snbat . ' 

"Allib aşkına biraz "ülelim·ı .. 
Osman Cemal Kayıııh vakıa 

Jtay~ız e-ibi duran bir insan _ 
für; ~illmenin, gilldilrmenin de \ ıt.•ı1t· ı 
kahramanıdır. O da ırülmek ve 
güldürmek tnrafbrı. Yalnız bir 
meseleyi halledemiyor: Peki a. 
ma, dünyanın bu~kU hali kar· 
§ISmda nasıl, kime ve neye gil. 
Jelim! 

Sığınak ihtiyacı 
İ8tanbu1 hastaneleri ile darül

kıeMD.in bodrum katlan her ih-

li•ınt>şln 

ı1ojhı'ı 
OtJe 
lkbacD 
Akpm 
Yat.u 
tımü 

' 18 Muh.ırreml 14 \luhoırrrm 
l\a~•'Tl ıır; Kuım ı I'! 1 

\ .. , ,,, .ı ı ııı \ ""''" ı·. ı ... l 
8 48 1!9 57 8 '3 12 M l 

1% 28 • 88 ıt 13 8 86 1 
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Şehir Stajyer öğret
Meclisindeı menler i~in 
Sarhoşlarınmezar- Maarif vekaleti bir tali-

hklara girmesi 
yasak 

Şehir Meclisi dUn saat on 
beşte birinci reis \•ekili Neciıı 
Serdengeçtinin başkanlığında 
toplanmıştır. Sıhhat raporla· 
rındaki doktor imzalarının tas· 
dik lteyfiyettnden dolayı harç 
alınmaması lAznu geleceğlntı 
dnir Kavanlni Encümen mnz
hntası ltabul olunmuştur. Di
ğer bazı e\•rak encümenlere 
hanla edildikten sonra yeni 
belediye zabıtası tallmatnarue
sinln müzakeresine geçilmiş· 
tir. 

Spor sahalarına girmenin 
yasak olduğu hakkındaki mad-

• de okunduktan sonra Azadan 
Zahit sahalara yumurta, ayva 
vesalr yiyeceklerin atılması· 
nın da menedllmeslni istemiş
tir. Bu kayıt llAve edflmlştlr. 

Azadan Ekrem Tur bircok 
eğlence yerlerinde yabancı dil· 
ıerJe şarkı söylendlğtol, umu· 
mi yerierde Türkçeden gayri 
lisanla bağıra cağıra konuşul· 
duğunu söyJlyerek bunların da 
menini istemiştir. 

Bu talep kabul edilmiştir. 
Mezarlıklara dilenci ve eo

cu klardan başka sarboşlarm 
da girmemesi hakkında tali
matnameye blr kayd konmuş
tur. 

DUn Mecliste yeni talimat
namenin -40 maddesi da
ha okunara·c kabul edllmlştlr. 
Meclis Pazartesi gUnll topla· 
nacaktır. 

Gezicı öyretmenler 
Hais olacaktan p.rtlar 

nelerdir? 
Bir Nisandan itibaren muh

telif vilAyetlerde faaliyete ge· 
çecek, eğitmen yetJşUrme kurs 
larında gezlcl ve başöğretmen 
olmak istiyen öğretmenler vi
IAyeUcr tarafından teıbit edl· 
ıecckUr. 

Gezici öğretmen olmak i<:ln 
şu şutları haiz bulunmak IA· 
zımdır: 

1 - Askerliğini yapmış bu-
1 unmak, 

2 - Köy okullarında çalış
mış bulunmak, 

3 - Sıhbt ve ailevi durumu 
gezici öğretmenUğe müsait bu
lunmak, 

f - Gösterilecek her haogl 
bir bölgede çalışabilecek kabl· 
liyette olmak. 

Bu şartları haiz olanlar bu
lundukları vtıAyet maarif mU· 
dUrlUğUiıe bir dilekçe Ue mU· 
racaat edecek terdir. 

Bu öğretmenler maaşlarrn 
dan başlca kursta çalıştıkları 
müddet için ayda 60 lira llAve 
ücret alacaklar ve kursta ıa,e 
edileceklerdir. 

Prevantoryöme gönde
rilecek talebeler 

Parasız yatıh talebenin has
talıklarının pek ileri bir vaıl 
yete girdikten sonra prevan· 
toryöme gUnderlldlkleri Pre· 
\·antoı-yüm mlldUrlUğUnden Ma 
arlt Veklletlne yazılmıştır. 

MUesseseye bu ~ekllde gön· 
derilen cocukların teda\·lsl ve 
okullarına iadesi uzun aUr· 
mektedlr. 

Parasız yatıh okul doktorla· 
rı vasıtasiyle sıkı muayeneye 
tAbi tutularak prcvantoryöme 
gHnderllmesl lcabedenler var· 
sa tntll mevsimini beklemeden 
derhal gttnderllmclerl, cocuk· 
tarın sıhhatleri noktasından 
ı:ok ehemmiyetli görUlmllştllr 
Tedaviye muhtat otan talebe· 
lcr sUrntle prevantoryöme ya 
tırılnrak tedavisine başlana
caktır. 

Millet ol;:ullarında vazi · 
fe gören öğretmenler 
Millet okullarında vaztffl 

·ören ö~retmenlcre verilmek 
Uzere Vekillik bllt~eslne on bin 
lira tahsisat konulmuştur. Bu 
tahsisat vlHıyetıcre dağ1tıln
ı-nktır. Vllt'tyetlcr vazıte gören 
ttğretınenlerl seçerek mUkA.fnt .... 
landıracaktırA 

matname hazırladı 
Maarif VekUJiğl yU ksek öğ

retmen okulundan mezun olan 
talebenin stajlyer öğretmen o
larak çalışabilmeleri için yeni 
hlr talimatname hazırlamıştır. 
Bu talimatname hUkUmlerlne 
ı;öre; talebeler mezun olduk
tan sonra stajlarını lstanbulun 
resml llse ve orta okullarında 
yapacaklardır. Staj Jki hafta 
su recektlr. 

Öğretmenlikten başka bir 
mesleğe hazırlayan şubelerin 
talebeleri (Kimya mUhendlsll· 
ğl, mimar gibi) stajdan muaf
tır. Stajda muvaffak olamıyan 
talebeler 4 ncU sömestr fmtiha. 
nına kabul edllmlyeceklerdlr. 

Stajını muvaffaklyetle ya
panlar 4 Uncti tahsil senesinin 
sonunda mezun olamadıkları 
takdirde stajı tekrarlamaya 
mecbur değillerdir. 

Sıhhi bir mazeret, f:ıktııte 
veya okul tarntından tertip e· 
dilecek llm't bir seyahat takdi
rinde dlre1<tör bu Yaziyctte bu· 
lunan talehenln st.njını ders 
senesinin içinde bru,ka hlr ?.a
mana alabilir. Tedris şekillerı 
görmek llzere staj yapan tale· 
be okulda bulunan diğer öğret· 
menlerin de derslerine girerek 
lsU ta do edeh!lecektlr. 

Stajyer talebenin hazır bu
lunacağı ders ndedl mecmuu 
hartada en az on , en çok 15 dlr 

Tashih edeceği vazife sayısı 
haftada 40 ı aşmıyacak ve lise
de idari iş yapmıyacaktır. 

Stajyer öğretmen bir pro 
gram tahtında ~alışacak ve 
ders plAnı ,·ucuda. getirecektir 

Stajı mlltcakip öğretmenin 
c;alışma durumu bir raporla 
tesbft edJlecektfr. 

Sovyetler bizden mal 
almıya talip oldu 

l ki memleket ticaıı müna
tekrar canlanıyor sebatı 

Şehrimizdeki Sovyet ticaret l laşması yapılması lc;ln Anka· 
mUmessllllğl ihracat tacirleri· rada mUzalccrelere başlanmış
mlzle temaslarına devam et· tır. Müzakereler kısa bir zn· 
mektedir. manda bltlrllecektlr. tsvec; bil· 

MUmessltılk bilhassa mem
leketimizden ne gibi malları 
hangi fiyatlarla alabllecej'lnl 
araştırmaktadır. 

Blr mUddettenborl mu-rak
kat bf r tevakkuf de\·resl geçi· 
ren TUrk • Sovyet ticari mUna
sebetıerlnln yakında tekrar 
canlanacağı ümit edilmekte
dir. 

Diğer taraftan lngllterc, 
Fransa ve ltalya gUn geçtikçe 
ihracat maddelerimize karşı 
daha fazla talip olmaktadır. 

Aldıkları mallar bilhassa 
tutun. hububat, gıda madde· 
teri, Uzum, incir ve fındıktır 
ltalya mUblm miktarda da yu
murta c;ekmektedlr. 

Yakında ltalyadnn bazı ti 
caret heyetlerinin şehrimize 
ı;eleceklerl de haber alındığı 
gibi son günlerde şehrimize 
mUhtm miktarda da Alman 
tUc<.'8rları gelmektedir. 

lsvC(le l'apılacak Ticaret 
Anlaşması 

lsveç ile yeni bir ticaret an-

hassa memleketimizden tutUn 
ve içki almak istemektedir. 
Yakında Hollanda ve Nor

veç lle de Ankarada Ucaret mU 
zakereierl yapılmasına başla
nacaktır. Bu mcmlekr.Uerle o
lan ticaret muahedelerlmlzin 
mUddetl bitmiştir. 

Beyoğlu Halkevindeki 
Konferans 

Bu~ saat 18.30 da Beyo~lu 
halkevindP doktor Hllseyln Ke
nan Tunakan tarafından ''Mek. 
tep ve mekteplide nıht tahlil,. 
mevzulu bir konlerana verile • 
cektir. 

Sebze halindeki ıslahat 
Kerestecflerdeki sebze ha1f

nin ıslahı için belediye iktısat 
mUdUrlü~ tarafından tetkikat 
vamlmıştt. Bu hususta hazırla. 
nan orofe be'edlve reisliğine ve
rHecektir. Rıılin tdn~e tıoğuk 
hava tertibatı vanılaca'cttt. 

TUrk tıb tarıhi kurumu adı i~e 

Yeni bir tıbbi cemiyet kuruldu 

Beynelmllel tıb tar1hl cemtyeU TUrk 
4zaal 7.1.1939 tarthlnde toplanarak 
TUrk tıb t&rlbl kunımunu talla etmlf. 
ter ve Dlzamnamutnl ve mUeuialert 
nJ bUkanıete blldJrm~lerdl. KezkQr 
talep ve nl:ıaı.mnıme cemlyeUer ka. 
nununa unun görWerek 10.ı.ıSHO ta. 
rlhlnde cemiyetin reamen tepkkWU 
kabUI edUmlfUr. KUealalert protuöı 
Besim ömer Akalın. Prot. Akli Kuh. 
tar ôzden, Prot. Fuat K&mll BekA 
Prot. A. SUheyt Onver, Dr. Ruaçuklu 
Hakla Oset, Or. J'ertdun Natts Uzluk. 
Or. MeUne Belger ve Dr. tbaan Önal· 
dır. Prof. Besim Ömer Akalm ve Akil 
Muhtar ÖZdeD blrtnd Ye ikinci rela. 
lik"~re eeçUm~lerdlr. Vf'-=neda.r Fuat 
KtmUdir, l'&b Tarihi Jl:Datlw.tl Cem1-

yeUn yazı lflerlne bakacak ve lca.. 
bmda lc;Umalar burada yap:lac:ıktır. 

Yalndl Türk Tıb Tarthl ve Biyoloji 
Tarlhlertle me~gul ol ıcak cemlyeUn 
mUe.atalert llk lçUmalanm H Şubat 
Çarpmba stınu yaparak Cemiyete 
şer«Z verecek olan yerll ve ecnebi bb 
tarlhJ &llmlerlııiD aeçllmeabıe tıb ta. 
rUılne luymeUl meaalde bulunanlara 
blr batıra takdimine karar verml§Ur 
ICuruma TUrk tıb t&rlhl t.eshıe yar. 
dml eden ve 1191rtyatta bulwıaıı yerli 
bekim ve bekim olmıyan birçok Alim. 
lerlmla &zA MÇlleceklerdlr. Kurum 
beynelmllel umı mtıııaııebeller temlnJ. 
ne hemen ~hyacak ve bu teşekkn·ıı 
birer mektup!a alA.kad&r 1llm mu.. 
...ıerm. bilcUnıcaktlr. 

Y enicamİ ar · ' 
tramvay geçi 
Yenicaml ci"8~~ 

lirken BaMek•0~~l-_1 
önlemek ic;in Be 1eıv 
!en tramvaylar~rr'e91 
ka.smdan e:ec;lr~tlli~;J' 
belcdlveye bır !e.111 ' ,. 
Belediye bu ~, 
mımıftJr. 



~ f>ıu •• -· -····-: 
~clt~crnıkıcrinln yüzlerce kadem yiik~cklerc 1 
~ bii .~n~ Iarrnnı hir kurşun ı:ihl Yl7.ıldaynrak i 

luk zelzeleler kaydediyor. i 

~ ,. .Y::;;;.;··M:~··;;;;~;;··~E;-;~1,;1;~· 1 

~~~rı:G 1gü.n~hkar. l nüfuslu idi. tlçte ikisi yıkılmış 
. de ı., .Y erı urper. ve 30.000 kişi ölmüştü!" 
fıit Yır~ 

~~ Çok iİd:;t~~~- Böyle korkunç felaketleri bu 
~"il, İrııan 1 

• ır kadn ani olarak huıule getirmek 

Altmark vapurundan 
kurtulan lngiliz esir

i eri hlldiseyi anlatıyor 

Veni bulunan 
t- iravun mezarı 
Gazetelerde, yeni bir Firavun 

mezarı bulunduğunu haber verdi. 
lcr. Ajans, bu keşfi bütün dünya. 
ya yaydı. Bilmem bu havadisi o. 
kuyanlnr, şöyle bir an dul"aklayıp 
dü§ündüler mi?.. Hiç :zannetmi. 
ycı:um. Çünkü heyecanlı harp ha.. 
vadisleri dururken Firavunun me. 
zarını kim merak edecek? Bence 
bunun sebebi de var: Halk, "Fi. 
ı-avun" admı hiç bir zaman haki. 
ki, yani tarihteki manasiylc alnu. 
yor. Firavun demekı zulüm eden, 
mahv.edcn, acımadan, merhamet 
etmeden öldüren demektir. 

b~lin k~lbıne için bc§erin idrak ve taaavvuC' e. 
~~tlU\ J Yeıs ve dcmiyeceği kadar muazzam kuv. 

~ tıı tari?°e~eleriM vetlerin harekete geçmiş olması 
~~e~de e alkışsa lazımgelir. Zelzele hadiıesi üze. 
"-'~&ak 24rnanlarda 'rine tezahür eden bu devaıa kuv. 
~~ 'lıoyle •runıyan ce. v.ctler yalnız dar ve m&hdut bir 
""-~~~ d'IJ ~hennemi sahayı 1&rsma7.lar, hayır, binlerce 
~~"ı "'eı erınin tama. mil murabbaı bir Maziyi hareke. 
~'-_~Çık gırtlakların. te getirirler. Mesela lngiliz Hin. 
~~' atarak l>eyhu. distanında Brahmaputra nehri. 
' ' t~~ı ifadeye ça. nin atağı mecrasında vukubulan 

Norveç makamlarının vapur.da neden hiçbir 
esire rast gelemediği anlaşıldı 

İngilizlerin Kosak isimli torpi. 
dolarının Alman Altmark vapu. 
runu Norveç kara sularında dur. 
durup, mezkur gemide mahpus 
bulunan lngiliz esirlerini kurtar. 
ması günün hadisesi oldu. 

Kontrol esnasında gürültü - Firavuna benziyor .. 
Dendiği vakit, kodcunç bir yÜz 

canlandırmak istenir: 

· tiit ~mit şeyler. büyük zelz~lede . 4.532.000 mil 
!ı\i~ekırn 1897 de murabbaı hır arazı sarsılmrştr, se. 

, ~· daki 
2 1 1 

kiz ıene ıonra, yani 1905 de, yi. 
., .. '*tlerin ka zetel. ne aynı bölgede vaki olan ikinci 

\;; toliil . esre e b. iz 1 •.. d h . b' .~ tniiıtür K ır ze e c tesırını a a genıf ır 
tl"lıı• tnda.n • eza ıahada göıtcnniıti. 27 birincika. 
,, ~ da te'b~run t~- nun 1939 Erzincl\ll zelzelesinde 
\ °'flıı''ddet.ıi b~ ıt I edıl. İse sarsılan arazinin l'eniıliği 150 
~'t ,?_arı kirn~~n~e zel;- bin kr., yani Türkiyenin hemen 
~~~tlnt ~ ın sag. 1 / 5 ni bulmuştur. 

Birkaç gündenbcri neşrolunan 
haberlerden maada son gelen 
Fransız gazetelerinde hadisenin 
cereyanın ve Alman Altmark ge. 
misinçle mahpus bulunan İngiliz 
bahriyelilerinin maruz kaldıkları 
muamelelere ait çok enteresan ha. 
vadisler buluyoruz. 

etmek istiyen 
ingilizler hortumla ıslatılmış 

- Firavun gibi .• vasfı ile de 
zalim bir adam kastedilir. 

Yirnmici medeni asır, Firavuna 
ta~ çıltnrtacnk ne isimler biliyor. 
Onun içindir, ki kimse, ilmin biJ' 
muvaffakıyeti sayılan yeni Fira. 
vun mezarı ile pek meşgul olma. 
dı. 

~' eııbir ege alı!hğı. 
'-~ ttld~ .~Y~ğımız al. Yer sarsıntıları azami tidckt ve 
~'lleıil\d i•nı ve ıar. teıirlerini merkez aathmda (Epi. 

~bJı.1_'~- ıonra müt. centze) regfeler göıterirle'r. Zel. 
ı ..ı~ "a l(alac v zelelcı:' bir kabug~ un, yer yüzüne '"Çt'' agımıza 
·~~· Hatta §Uur göre muhtelif mesafelerde olabi. 

\'.Q~ ıaı,· mahluklar len derin m&hallerinden, yani 
~~fırt~~ &anılan dün~ zelzele mihrakı veya ocağından 
~~l't Ya tutulmuş (hypocentre) batlryarak ıatha 

~ iı n~rna dalgalan. doğnı ıiddetli recfeler teklinde 
' ~f;t'~·n. emsalsiz tezahür ederler. Bazan bu recfe. 

ıçınde kalır. ler, inaanları ve her şeçit gevşek 
ve müteharrik etyayı - bunlar 
ne kadar ağır olursa olsun - ha. 
vaya atarlar, kaldırnn taşlan bir 
kurtun gibi vrzıldayarak fırlarlar. 
Hatta bu eınada ölülerin bile hu. 
7.urlan haleldar oluc-. Nitekim 
1797 Ric!>e.mba (Ekvator) zelze. 
lesinde birçok ölülerin cesetleri 
yüzlerce kadem yükıeklerıe fırla
mııtır. 

7 birinciteşrin 1837 ıde Şili z.eL 
zele.inde San CarJo kale.inde 10 
metre derinliğe kadar zemine rek. 
zedilmiı ve fazla olarak demir 
lenaerlerle kuvvetli bir surette 
tutturuJmuı bir sancak dirıeji ~
kul iıtikametinde havaya o kadar 
düz bir ıekilde fırlamıttı, ki için. 
den çıktıiı delik hiç bozulmanu~, 
bir top ai"zı gibi kalmıştı. Bu ha. 
ldiae, xelzelenin ne kad?.r: müthi,, 
bir kuvvet ve ,iddetle tezahür e. 
debileoeğini kifi derecede vuzuh. 
la ıösteren bir miıaldir. 

(ikinci makale yarın) 

Alman gazetelerinde 
Beklenmedik bir ima 

Almanlar, Rusların 
taarruz kabiliye
tinden şüpheli 

Rus ordusunun harp sahasın
daki kudretsizliğinin Almanya.
da. yaratmış olduğu sukutu ha
yal ilk defa olmak üzere Nazi 
partistinin naşiri efkarı olan 
Volki§e!' Beobahter gazetesinde 
bir akis bulmaktadır. 

Bu gazete Finlandiya ordusu. 
nun spor antrenmanları dolayısi
le fevkalade iyi çalışmış olduğu
nu tebarüz ettirdikten sonra Fin.. 
lerin gösterdikleri askeri kudre. 
ti takdir etmekte ve Rusların 
askeri kuvdetlerinden şüpheli 
olduğunu şu cümlelerlo anlat _ 
maktadır : 
Şimdiye kadar Finlandiyanın 

kurtulmuş olmasında en büyük 
rolü kış oynamıştır. Fakat adet 
itibarile fevkalade yüksek olan 
Ruslann muzafferiyeti daha ilk 
günlerde beklenmekte idi. 

Bu vaziyetten sonra Rus ordu
sunun taRrruz kabileyeti hak -
kında çok ciddi şüpheler meyda.. 
na çıkmaktadır. 

Göğüs göğüse mücadele olmuş 
Kosak destroyeri Altmarka ya. 

naşıp İngiliz esirlerini kurtar_ 
maktan başka çare kalmadığım 
görün~e Norveç kara sularına gir. 
miş; geceleyin Altmark gemisi. 
nin üzerine ldüşmüş. Altmark İn. 
giliz torpidosunun projektörlerini 
üzerinde görünce tehlikeyi anla. 
mış; fakat herhangi bir teşebbüs. 
te bulunmağa vakit kalmadan 
Kosak destroyeri Alman gemisi. 
ne yanaşıvermiş. 

İngiliz bahriyelileri soruyor. 
lar: 

- Geminizde İngiliz esiri var 
mı? 

- Eveti 
- Fakat İngiliz donanması ye. 

tişmiştir. 
Ve İngiliz bahriyelileri, es. 

ki devirlerde olduğu gibi, dişleri. 
ne kadar silahlanmış bir halde 
Alman gemisine atlayorlar. Alt. 
mark ileri geri manevra yapıyor 
ve nihayet sahile yakın buzlara 
kadar gerileyor. Altmarka atla. 
mış olan İngiliz askerlerinin mik. 
tarı otuzdur. Almanlar derhal a. 
teş açıyorlar ve ilk olarak kaptan 
kamarasına girmek isteyen lngi. 
liz zabitini yaralıyorlar. Bir müd. 
det bu şekilde mücadele edildik. 
ten sonra Almanlar mağlup ol. 
duklarını anlayor ve buzların ü. 
zerine atılarak sahile doğru kaç. 
mağa başlıyorlar. Mücadelede al. 
tı Alman ölüyor. (Resmi Alman 
tebliğine göre iki Alman ölmüş. 
tür.) AltI kişi de ağır yaralanr. 
yor. İngilizler de bir kurban ver. 
mi~lerdir. Aralarında dört beş de 
yaralı var. Derhal mahzenlere ko. 
şuyorlar. ~~t~ark eski bir hapis. 
hane gemısıdır. Aşağıdan; ka. 
ranlık hapishanelerden, haftalar. 
danb.eri gün ziyası görmemiş olan 
ren~ı so~u.k, a~ ve bitap vaziyet. 
tekı İngılız esırlerini çıkarıyor. 
lar. Bunlar 50 zabit ve 220 ne. 
ferden mürekkeptir. 
Kurtulan eıirler neler anlatıyor 

Altmark gemisinde, bir müd. 
det evvel intihar etmiş olan Graf 
von Spce cep zırhlısının cenup 
Atlas Ok_Yanu.s~nda batırmış ol. 
duğu yedı İn-gılız ticaret gemisin. 
den almış olduğu esirler mahpus 
bulunuyorladı. 

Korsan zı~h.Iının batırdığı Da. 
rik Star İngılız gemisinden Vil. 
yam Kurtis, Altmark'daki hayat. 
lan hakkında şunları anlatmış. 
tır: 

"Bir defasında tarn on beş gün 
güverteye çıkarmadılar. İki haf. 
ta ne gün gördük, ne de temiz bir 
hava aldık. Rutubetle, karanlık 
ve havasız rrıah7en~e bunalıyor. 
duk. Almanlar hıç bır şey görme. 
rnizi istemiyorlardı. Yemeğe ge. 
lince ıiyah kuru ekmek ile "Huns 
tam'' gemisinden almış orduklarr 
çayı veriyorlardı .. ~emiz sudan 
tamamen mahrıım ıdık. Almanlar 
bize fevkalade fena ı:ıuamele yap. 
tılar, kaptan favkalade müstebit 
idi." 

Havasız b ir odada kı'rk altı kişi 
Trevanian gemisinden kurtul. 

muş olanlar da şunları anlatmak. 
tadır!ar : 

'' Altmark gemisine naklolun. 
duğumuz zaman kırk altı kişiyi 
demir parmaklıklar ile kapalı, kü. 
çük, havasız bir cıdaya hapsetti. 
lcr. Yaşayış şeraiti fevkalade 
müşkül idi. Almanların haşin mu. 
ameleleri de buna inzimam et. 
mekte idi." 

Darik Star gemisinden Jon 
Diks tam üç hafta ışık yüzü gör. 
mediğini, temiz bir nefes alama. 
<lığını söylemektedir. 

Diğer bir bahriyeli de son iki 
gün zarfında vaziyetlerinin veha. 
met kesbetmiş olduğunu, isyan 
etmeğe karar verdikleriniı fakat 
Almanların bir hadise çıkacağını 
hissederek ihtiyat td:lbirlerini ar. 
tırmış olduklarını söylemiştir. 

Boş teıebbüsler 
Bazı İn·giliz mahpusları vazi. 

yetlerinden haber verip imdat is. 
temeğe teşebbüs etmişlerdir. Bun 
lar tenekeden bir kutu içine bir 
mesaj koyup üzerine de bayrak 
diktikten sonra denize atmağı 
düşünmüşlerdir. Kutuya su gir. 
memesini temin maksadlyle ke. 
narlarını lehimlemek için de bir 
Alman ile anlaşmışlardır. Fakat 
bu teşebbüsleri meydana çıkmış, 
İngilizler üçer gün Almnlar ise 
üçer hafta hapsolunmuşlar ve a. 
ğır muamelelere maruz kalmış. 
tardır. 

Bundan maada Graf Spee'nin 
intihar etmiş olduğunu itiraf et. 
tiği için de başka bir Alman hah. 
riyeli hapsedilmiştir. 

İngiliz esirleri mahpus bulun. 
duklan mahzenlerden kurtulmak, 
ve mücadele etmek için bir çok 
çarelere başvurmuşlarsa da mu. 
vaffak olamamışlardır. 

Norveçliler kontrol ederken 

Altmark, Bergen limanına gel. 
tliği zaman İn·giliz esirleri bu li. 
manın son kurtuluş ümitleri ol. 
duğuna karar vermişler ve mev. 
cudiyctlerini haber vermek için 
ellerinden geleni yapmışlardı. 

Almanlar herhangi bir ihtimale 
karşı ambar kapaklarını demir 
teller ve kablolarla takviye et. 
mişlerdi. 

Norveç bahriyelileri Altmarkı 
kontrol ederlerken İngiliz esirle. 
ri ellerinden gelen gürültüyü 
yapmağa başlamışlar, elde etmiş 
oldukları bir demir parçası ile 
ambar kapağını kırmağa teşebbüs 
etmişler, hatta bir delik açmağa 
muvaffak olmuşlardı. 

Fakat Almanlar makineleri bü. 
yük bir gürültü ile işletmeğe baş. 
Jıyarak esirlerin yaptıkları gürül. 
tüleri, feryatları boğmağa mu. 
vaffak olmuşlar, üstelik ambar 
kapağında açtıkları ldelikten aşa. 
ğıya bir de hortum sarkıtarak bü. 
tün esirleri bir güzel ıslatmı§lar. 
dr .. 

Böylece Norveç kontrolleri ge. 
mide İngiliz esirleri bulunduğu. 
nu anlıyamamıştı . 

1 --· KıA~k~ra rad;o~u - --·----- · ı 
1 ',ı 
1 Ankara radyosunun yalnız akşamlan saat .. Acaba bu mahzura bir çare bulunamaz mı? 

onu yirmi gcçeki ıervisi İstanbuldan iyi dinlene. Bızım hatırımıza gelen tedbir §Udur: Radyomu. : 
ı.· miyor. Çünkü ıesler Ankara radyosu gibi aynı zun sadece akşam sa~t onu yirmi geçe ne§riya. i 

saatte ve uzun dalga 1630 metre üzerinden ça. tını bu :ıamand3: faalıyette bulunmıyan, mesela • 
İ lışan Paris radyosunun neşriyatı ile karışıyor; Rusyanın zayıf ıstasyonlarından birinin üzerin. İ 
1 ve Fransız istasyonu kuvvetli olduğu için An. den vermek. 1 
i karanın neşriyatını bozuyor. İ -······-························-········ .. --· ....... _. ...................................................................................... _.: 

Bir cüzamlı ile aynı yerde 
1ngilizce Sandey Ekspres ga. 

zetesi Aıtmark'daki İngiliz esir. 
leri arasında bir de cüzamlı hıra. 
kılmış olduğunu ve bu cuzamlr. 
nın arkadaşlariyle haftalarca ay. 
nı mahzende seyhat ettiğini ha. 
her vermektedir. 

Aynr gazct.e Altmark gemisi. 
nin Hamburg limanına muvasala. 
tı icabe:len pazar günü için İngi. 
liz esirlerini iştirak edeceği bir 
zafer alayı hazırlanmış olduğunu 
da yazmaktadır. 

Sirkecide 8 otelde 
bit bulundu 

Şehirde temizlik kontrolu de
vam etmektedir. Jı'atih mmtaka. 
sında pek az bitli bulunmuştur. 
Eminönü kaymakamlığı mmta
kasmda, Sirkecide sekiz otelde 
bit bulunmuş, bunların eşyaları 
tebhirhaneye gönderilmiştir. 
Diğer beş oteldede temizliğe 

riayet edilmedi~i görülerek bun 
lar hakkında ceza. kesilmiştir.Lo 
kanta ve aşçı dükkanları da sı. 
kı bir kontrola tabi tutulmakta. 
<lır. 

Gayri sıhhi müesseseler 
Sıhhat Vekaleti şehir dahilin. 

de sarı döküm, kurşun, altın ve 
gilmüş eriten imalathanelerden 
hangisinin gayrısıhhi müessese
ler meyanına i thal edileceğini 
t esbit etmiş, alakadar dairelere 
bildirmiştir. Posta ile nakledi. 
lebilen altın ve gümüş eriten u
fak hacimdeki seyyar ocaklar 
~ehir haricine <;ıkma mecburi _ 
yetinden hariç kalmıştır. 

Gayrısıhhi müesseseler tedrL 
cen şehir haricine çıkarılacak, 
badema müsaade verilirken bu 
esas nazarı itibara ahnacaktrr. 

™ '• 

• • • 
2771 yıl hüküm sürdüğü, kay. 

dcdilen Firavun sülalclcC"i nrasm. 
da hakikaten zalim ve merhamet. 
siz olan simalar vardır. Tarih 
bunların pek çoğunu anlatır. Fa. 
kat muazzam eser yaratmış olan. 
lara da rastlarız. Büyük askeri 
muvaffakıyetler kazan.mlara da. .• 
On sekizinci sülalenin müessisi o. 
lan Amosis'in Karnak luı.ı:-cl!>ele
rindeki kabartma tasvirleri, müs.. 
tevlileri nasıl kovduğunu canlan. 
dırır. Birinci Totmazia de Ha'be
§istan, MczoP,Otamya ve Suriye.. 
yi fethetmiı, birçok yerleri bir ta. 
raftan harabeye çevirmiş, diğer 
taraftan imar etmişti. Yine Kar. 
nak harabelerinde yü::ı: on be§ §eh. 
ri zapteden Firavun üçüncü Tot. 
mozisin muazzam fütühatmı gö. 
rürüz. 
Meıhur ''Moris golü'' nü de 

on sekizinci sülaleden Moris'in 
kazdırdığı ve inıa ettiği rivayet 
edilir. Ta!'ih bu hadiseyi §Öyle 
kaydediyor: 

"Morisin böyle bir göl İn§a et. 
tirdiği rivayet edilirse de iktidarı 
beşer haricindQ olduğu cihetle 
pek de kabul olunamaz. Şu kadar 
ki tabiatte mevcut öyle bir arzı 
münhat'a Nilden kanat açarak 
bahireyi teşkil ettirmiştir dene. 
bil iı;-." Böyle de olsa, Firavun, 
mühim bir iş başarmıı demektir. 

Ramr.es 60.000 piyade, 24.000 
süvari, 26.000 muharebe arabası 
ile Habeşistanı fethettikten son. 
ra 400 parça gemi ile Ganj nehri. 
ne kadar dayannnştı. Fakat Ha. 
beş hükümdarı Sabato, banun 
müthit intikanunı almış, bütün 
Mısırı istila ederek Fil"avun Bo. 
şari'yi diri diri a~şte yakmışh. 

(Diinl...-ü .~ayımızdan. devam) 

Görüp düşündükçe 
-

Tıpkı masallardaki gibi 
Il<'~-e<·a~ı, m~balfL.1:.a<·ı hir ad<'o.;edir. Çc\Tlldiği yerde şeşi 

hcş <leğ ıl, bıl'i uıılyon g(iriir. Yn':':ı.dığınuz günlerde, biz bu he
Y~<·nnh. lıab~rl~re~ sık M15 J'nsllayoruz. Jlclki dünyamn büyük 
hır .sınır boznkluguıuı ugı·ayı~r, bunıı sebeptir . .I<,nknt ınonşei 
~ıo olur a olsun lıcyecnn , ·e dolayısiylc ı:uur~uz niübnldğn, çn
gıınızm geçer akçc!';l hııllno geldi. 

1 - Jllr~ ~iin, bnkıyorsnnuz bir lıaber balonu uçu)·or. Al· 
ıııaııyadruı 1'.nfknslara beş yi.iz bin kişilik bir Jrnnet gclmis 
ıliyorlar . . Almanya. ııcrC'<le, Kntkn , nere<le? .. Arada ne ka.da~ 
<l.u.r:, dcrıız, O\'& \ 'O llÇUl'Ulll \ 'nr'? Bcs yÜZ bin kisi kaç fırkn. 
C'<ler? Jlir tırkn., .topçusu, ynya.sı, lıa.,·a~ı~ı ağırlıkla~ı, tankları, 
~ı·znk\ ceı~Iıancsı \'c daha. bilmem nc~iylo knç tonluk bir p· 
~ınd ır. nır fırkayı kuç tren ta.şır? ]{afkas iJo Almanya ara
sında Jrnç hat Ynr? Ne kadar zamanda bu yolu alır? lliilAsa 
beş yiiz b in ki~ilik nınaz:.ı:anı bir ku\'\'cti değil, onun ellide bi
rini, oradan buraya. kaç haftada. taşıyalıillr? 

2 - Tutalım, ki geceyi giindiizo kattılnr. Ziimrüdü Ankn· 
lnrıı yular takarnk bu orduyu "Hen,, kıyılnnndnn kaldırıp bu 
<llyarn. ka.<1.ar attılar. 

Siyrusi emelleri, milli gayeleri, içtimai ak.ideleri birbirine 
bıuııbn~lm olanlar, kendi ülkelerine böyle toplu tüfekli tanklı 
gazlı koca kO<.'a orduları sokarlar mı'! Böyle lıir hulfillln som: 
nereye varır'? 

Hayır, bunları kim ·enin düşiindüğü yok. Her yerde TO 

h_~nıcn ~~nıen herkeste taşkın bir heyecan körlüğü hüküm sii· 
ruyor. Gozlero perde, ruhlara gece zckuya Ychim gibi çöken 
bir gaflet içiJl(lo yaşıyonız. ' 

J>ctr ol, mazot \"O daha bhı türlü kimya \'nsıtasiyle suları 
?·akmak, b ugiin bir oyuncak kadar kolu.y olduj::,rundnn, eski şn.
ırlcıi.~ i~kAnsızlık hududunu yıkmak için kullnndıklnrı: 

İhtımaldir padişahım belki derya tutuşur!,, 
J\lısraına bn.ı;;vurnuyaca.~ım. 11"'akat insnnlti,'lll acmacnk bir 

hn~do bulunıluğunı\ da şiiphc yok. Rıınların hepsini heyecan 
clo~uruyor. J•;Jcıc , ·ererek bütün Jnsanhğ'ı mnskara. 0<lcn bu 
111ftna~~7. '~? gülünç kunıntuları şiiylc hir ):mın atsak fyl olıı
t•ak. (..unku bu gidişle artık kendimizi akıl \ ' C fikirle ınübcsser 
.;ayamıyacak bir hale kadar <lüşcc<',ğiıniz(lcn korknyomm. H 

ı.~A.diı.<?lerlo on ların hikil;rcsini ülke iilke, uful~ ufuk yn· 
~an .sozler, hayal mahsulü olabillrll'r. J•'aknt aı...,ı denilen s iiz
J:<'<: ele hunları ta~rı~·c için yaratılmıştır. Mn.sal, çocuk rnnlın)
yllebiııin clışmda yaşnynma.z. HAJ{){I SUIIA GE7Ai1~. 
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Ne var, 
Ne '1@k 

Denizaltı arın k ş .. 
lara zar rı ar ı ! 

Denir.alb ge.mllerlnin büyük 
zararlar ya.puıağ muktedir ol. 
duldan muhakkak.. 11 .. akat bu 
ryemilerin battıktan sonra bile 
1.ar.ırlı olduklarmı belki bilmez· 

iniz:.. Ancak bu kere yalnız de. 
ııız kuşlıı.ruıa. zarar verebiliyor
lar. Bu günahsız ku§lar biraz is
tirahat etmek için ısuyun üze
rine kondukları zaman kanatla
n b3.tmıo olan denir.altı gemile
rinden suYUn Ustllne cık:ın yağ
larla kirlenmektedir. Bu vağlar 
fevknlftde cğır olduğundan d""
niz: h"ll~ları 1!'llc1Ukle uçabilmek
tedir. Bu kwslarm bir ~okları dıt 
hiç uc;:ımamnkta \'C suların U
v.erlnde kalmaktadll', Balıkçılar 
bu kmılan toplamaktadır. Sahil. 
terde oturan bazı aile1cr bu zn
va!Iı mahlôklnra acıdıklnnndn.,. 
hayvanların knnatlarmı husu"' 
bir terkip ile yıkamakta YC son 

1 
ra bunları J:eniş kafeslerde uç -
mağa al1ştırmaktadırlar. 

BiltUn devriye gemilerine \'e 1 
İngiltere Umanlarına. baifü bü
tün vapurlara bu f elô.ketude 
lruşlan toJ>lttmak emri "·mimi -
tir. 

Sahillerde bu hayvanlar için 
husust hasta.neler teşkil olun· 

· mu§tur. 

Kayıkla gezelim derken 
Amcrikaya kadar 

gitmitler •. 
lndlt.erenin Suseks kontluğu 

dahilinde oturan iki delikanlı 
den.lr.de d6rt yüz metrelik kü.. 
çUk bfr gezinti yaomak ister. 
keıı 18 bin kilometre sUren U· 
zun bir seyahat ynpmağa mcc .. 
bur kalmışlardır. 

Frederik ve Davit ismindeki 
ıki arkadaş birlbirinden bir çey
rek mil mesafede bulunan Ray 
limanından Kamber k6rfezine 
gitmek için altı metro uıunlu. 
ğunda kUçUk bir balıkçı kayığı_ 
na binmieler, fakat bu aırada 
karala.rdan eaen şiddetli blr 
rllzg§.ra tutulmu§lar ve böylece 
denize açılmışlardır. 

Geceleyin gençlerin henüs av
det etmemi§ olduğunu görenler 
araştırmağa başlamıtlar, fakat 
h~ blr netice elde edememiş ol. 
duklarmdan gon«;lerin boğulmuş 
oldukları neticesine varmışlar -
dır. 

Halbuki va.ılyet böyle değil _ 
dlr. lki genç MaD§ ortasmda bir 
İsveç gemisi tarafından kurta
nlmışlar ve bir İngiliz limanı· 
na ya.naşmalan mUmkUn olma. 
dığmdan iki genç Jsveç gemi!i
nin ilk durağı olan Amerika.da 
Bucnosayres eehrine kadar git. 
meğe mecbur kalmt61ardır. 

İşte İngiliz gençleri hayatta 
oldukla.r:ını memleketlerine bu .. 
radan bildirmielerdir. Bu eekil
de 400 metre yerine tam 18000 
kilometre mesafe katetmiş olu. 
Yorlar. 

• --0 

Romen milletinin 
dostluğu 

İzmit (Husu t) - Romanya. 
dan Sa VaerenB vapuru ile 
6600 metre mlklphk kereste 
limanımıza ,gelmtştlr. 

Zelzele felA.ketzcdelerhıe Uo 
men hUkOmetlntn bir hediyesi 
olan keresteler boşaltılmakta· 
dır. Kocaeli valisi vapurun 
kaptanı şerefine bir ziyafet 
vermiş, bu ziyafette TUrk -
Romen doııtluğu şcretlne lcll· 
mtettr. 

Kızıl deniz ile Nil araıında hir 
kanal açmak için yine bir Firawn 
tam 120.000 insan telef etmiıti. 

Bu birkaç aahrla zalimleri ile 
benıl>er, iyi Firnunlann da bu .. 
lundufunu anlatmak istedik. Fa. 
kat ekseriyeti zalim ol.ıfuiu iç.in 
halk "Firawn" u alim timsali 
telildd edjyor. ! 

Yeni bulunan FinYUft hangiıi. 
dir? .. hilmiyoruz. Altına sQl;J.c. 
deft on ikinci sülAlcye kadar ge. 
ı.n meçhul firavunlarda.n olsa 
gflr'ek. Fakat hangisi oluna ol. 
sun. topr.lk., 11111"1.ıtrca bainnoa 
&Madlldıma ~ onua da ıtt'la. 
._. ~ insanlığına ifşa cdi. 
yor. 20 nd amda Firawnlaıan.. ...... ~ ........ 

NlY AZl AHME',I'. 
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.Marya.mı. vaadetti~i gibi, <ıV Segen )titabJSl 

Wı.ibile göril§lllcğe gıtmek igin, etti. ~ tö.5Ya 
Matyö ak§am beş buçukta. Mo- - Bu, •· ıJ bil~ 

Ç~mlıca şampiyon oldu 
ra.njm dn.ireaino u~rr.y~nk ay. neridir. l)ılkll' unı\11'""..1 
h~ını istedi. l\.~ı Uı; yliz cilt siniz 1 tffc_!_rer ı.r:-• 
franktı. Fn.k&t vılh:ı~mda tıldığt b.ı.k. hara~ il fi'... 
:ı.vansa mahsuben her ny cm ~kameti tc~ş.1' 
frank bmı.kn1:ı.kUı. o!duS"und&.n !erile çc~ ra~,dl1'.· 
i"litio ya.Jn.u: Uç yUz frank kah- tftn rulıu ut~ 

Kız mektepleri arasında iki bu· kazanıldığı takdirde Çambcahlar 
çuk aydanberi de'<am eden voley. şampiyonluktan uzakla~rak yer • 
bol mUsabakalanna dUn de Kız terini Kız Muallim mektebine ter· 
Muallim mektebi salonunda de - ketmi, olacaklardJ. 
vam edildi. Her iki taraf da müsabakayı 
Çamlıca.nm, lnönU kar§ısında. kaıanmak aımile sahaya çıktılar: 

ala.cağı netice meraklı. bekleni- lnönü: Ulviye, ]alt, Feriha, 

yo&ııonda bulwıan seyirciler iki 1/alidc, Nimet, Mültnrem-
grupa ayrılmı~. bir kısmı Çamlı _ Buna mukabil ÇamlactJ da: 
cayı diğerleri de Inônü lisesini Süheylô., Güncr, Fatma, Nurin· 
tutuyorlardı. nisa, l'irayt, !.At/iye. 

KANDlLLI • BOGAZIÇl Oyun lnönü taknnuun gtlzel 
Günün ilk müsabakasını Kan· bir servis atı§ile başladı ve lnönü 

dilli ve Boğaziçi yaptılar. Takmt. takımı ilk dakikalarda sayılanm 
tar §U şekilde sıralanmı§tJ: on üçe kadar çıkardı. 

Kandilli.· Hediye Mediha, Sai- Çamhcalılar kendilerini '°k 
me, Şehvcr, Bedia, Fohrimıisa. yilkaek li8ı11yorlar ve (nUıl ol· 

Bolaıiri: Nilüfer, Handan, Me· ~ı Ye?lm".lZ) gJbi bjr bo.letf nıhl-
l y~ ile oynuyorlardı. 

IOJ:at, Solmaz, Zübeydt, )ole. Ve böyl~ lnönü takunı ilk se-
Oyun başlar ba~lamaz Boğazi· ti 15-5 kazandı. 

çililer birkaç sayı alarak vaıiyetc !KiNCi SET 
hakim oldular· Ve birinci seli Çamlıcalılar igin j3kaya gelir 
15-4 kazandılar. tarafı olmadığım ve pmpiyonlu -

iKiNCi SET: ğun da havaya uçabileceğini anlı· 
İkinci set daha ıiyadc Kaadil. yarak toparlandılar. Artık dik • 

linin üstilnlilt'il ile geçti. kaili oynuyorlardı. 
İşin şarpa sardığını gören Kan· Dakikalar ilerledikçe oyun mü • 

dillililer, derhal canlanarak Bo • tevazin bir eekJe girdi. Ça.m11ca
ğaziçi takımını sıkıştmnağa baş· hlar bu seti 15-6 kaıandı. 
ladılar. Bilhassa Hadiye, gilzel a. SON SET 
lı~arla Bo~aziçini mü§kül vazi • Heyecan son haddini bulmuş • 
retlerc sokuyordu. ken son set ba§ladı. Jki taraf ga· 

Ve böylece fimki ti 15-9 al- liblyeti taraflanna çekmek için 
mış oldular. müthit bir mücadele içinde.Çam 

SON SET ltcalılar yava, yava, vuiyete hl ~ 
Bu son set daha heyecanlı bir kim ... 

şekilde cereyan etti. Her iki taraf Neticede ç.am?ıaı müs:ıbakayı 
da galibiyeti kendi tarnflanna 15-5 kaıanıyor. 
çekmek için çok çal~tılar. Son müsabaka Erenköy ile Şiş.. 

Ve neticede bu set de 15--11 li Terakki arasında idi. Sioli Te-
Kandilli tarafından kazanıldı. rakki gelmedilfnden ErenköY 

lNONU - ÇAMLICA · hükmen galip addt'dihni,tir. 
Günnn aon müsabakası şam -

piyona üzerinde mühim bir rol 
oynıyacak olan lnönü ve ş:unpi· 
yon namzedi Ç.imhca nra!mda 
yapıldı. 

Bu müsabaka lnönü tarafından 

RAO V O 
12.80: Program -.e memleket saat 

ayan, 12.sa: Ajana ve meteoroıoJS h&
berlcr1. 12.SO: TUrk Mllzlgl: Çalanlar 
Mefharet Sağnak, Semahat öıdenactı· 
\S.30/l'-00: Mllz1k: Operet prkıları : 

(Pı.) 18.00: ı>rorram ve memleket 
saat ayan. 18.06 Xllzik: Radyo caz 
orkutruı, ıs.•o: Konuıma. ı!l.5D: 
Serbelt ıaat. 19.10: Memleket aaat 
ay&n, Ajanl ve meteoroloji babeı1erl. 
19.80: TUrk mllzltt: Bu eaertert (ke .. 
mençe, ney, kUddOm). Çalanlar: Ru
oan Kam, Bani 'Oner, Nurt H•Ul 
Poyraz. lUrl: Tllrk Mllı:iğl: Çalanlar 
Kemal N . Seyhun, Cevdet 9!-ğla, 

20.15: Konuıma (Bibliyografya) 20. 
30: Türk mtızi!l: Fal!ı1 heycU. 21.Ui: 
MUzlk: Sedad Ediz t&nıtmdan Kemıı.n 
Soloları. 21.~: J.luıtk: KOçUk Orkcıa. 
t.ra. 22.15: J.temtcket u.at aşyn, A
J:uıt haberlert: zfraııt, E."ham - Tab
VflAt. K&mbtyo - Nukut borsuJ, 
(nyat). 22.30: MUdk: C&zband <Pl., 
23.28/2UO: Yuı.ııld prosram " ka
J>Amf, 

Pentatlon birinciliii 
latcmbul atktbm ajanttğm -

dan: 
Dahiıt birinci kategori: 
F~ik (G.S) gUlle atma 10.00; 

22.2.1940 Pertembe 

Sinema ve tiyatrolar 

• 

ŞUllB TtYATROIU 
Dram lunu: 

Alq&m 20,30 da: 
OUDIN 
• • 

Komedi Juaınr. Akpm: ~.IO da: 
HERKES YEJU.l Yl:RlNDK 

BALK OPEBET1 
Bu alq&m 9 da 

(l.gı.ı:BJct) 

Yakmdaı (00 lna. 
ywnco) Yuan: 
Yusuf BUı11rt 

ALEMDAR~inemasında 
1 - CebelUttank 

Casusu 
2 - Kaçakçılar 

yordu. Mnam3.fih bu na.rayı Santer 1!t1 e'·et, 
ciizdanms. koyarken ;-ö1Jerinde - Evet. ?Jllıs'ı 
b'.!r·l bir sevinç belirdi ld, Mo • mak Jı;th'ors 
rnnj bunU.."1. neden icap ettiğini dedi. d'l~ 

r<l HM~~ • o ~ ö 
- Ah! birader, nasıl eevin • ma!lı M.a.tV 0~~ 

ıeyiml Bu &sbah evde 1tatımı Mneyana idİ' 
ıfr bu~ı.ık frankla bıraktım. mevzuu e.u .SJ%l~ 

ı C:..enc ada.m. e\' ~ahibl $egenin Anman ! ıısı 
ntcn .. ookağmdaki konağınn cvı.:.t mera..t re 

ı :ırdığı zaman n at n.ltJ)"l [l«lÇİ- nnılara.l: bı~ ibit' 
ıordıt. Otuz ı;ene bi! ,-e ıı 

1 ~e~<min bli~ilk bıı.ba.Gr Ja.nvil.. ~undıı işveler J3U ._ 

durarak uıun 2.765; ''iikook 1.75 
200 metre S0.2: 400 met.re 68: 
yek{ın: 3349.40. 

M. Dumlu (R.G) guııe atmn 
11.17; durarak uzun 2.805; yUk-
8ek 1.61; 200 metro 31; 400 mcL 
Fe 69; ke~: 3215.~6. 

Halit (Deniz) gillle atma 9.70 
durarak uzun 2.68; yüksek 1.60, 
200 metre 31.2, 400 metre 70, 
yelrltn: 2908.54. 

Faik dahili Türki\'c a.Uamn. re. 
korunu 1.75 ile yenilemiştir .. 

Je aıU bir çiC4;i idi. Babıu:.ı ordn de y~arlar· ri'ııı 
müt.co.hhitliıj'i s.'lye. inde millıim mında A.ntr.~~I 
bir fe:vct y:ıpm1;:t1. Kendisine tllk hu:-ıı.şuk. tıJ1 
ge:ince, işeir. gli((SU~. ıµklığa kisi r:ibi ı~rU~,a 
dli61\Un, lıU~ilk klUplerde n1.,,'\, a- nın ~nir bı_r •0 ~ 
ta mn dcr~r.c mcnıklı gU7..cl ~:ı.- e;rlen~iklcrl ~ dU 
Mtlar v · edebiyattan dem vu - <;m vilcutta11.r\et:..ıa 
r:ın tanl bir mlra5\'00I hay11tt ~r. l'irk'n'cŞl o>':. 
snrUvordu. Aynı 1.imanda, içti.. Mat:vönUP ~ ı' 
mai sevh·eslnl \'ilkseltmt"{te ce he• ztirrıvct:ı 1' tı 
hevesli olduğu . lç:n. hmncn de dk f'!lrl'l oıara 
çeyir_,ız olarak, C."ki bir ıadegA.n idi. 
~ınıfınd&n Ya.lantfnle cvlenmı15- Muhn.rri.re: (f~ 

- mtnbtııTı 
ti. F k:ıt ~· Bir erkek hizmetçi Matyöyü r.ok fı.Ja... nt•ıı'od!,.ı 
nıal sahlbhuu od.asma çıkardı, dan t"!'Cbe Jtıı. ~ ııP 
,.e MösyönUn ~iyinmekte oldu· Demekten ıre,_t? 
~u söyliyerek bir kaç daldka. Sa.ntrr blt1 ~ Jll~ 
beklemesini rica etti. M.ntv5 M.- - Gebe ııı ~ıııd 
louun etrafına bir göl. gedirdi. bir mond nda 
Altın ve ~Uşle i1jlenmi3 ipek- mı? oıtıP 
ter, Cenova kadifeleri, bUvill< \'O Sen·en bir,~ ({ız;I 
mUccllet kitaplarla dolu bibllo. - Ecn ne · .. ·1• 
tekler, her tan.fa (l"f>,.;lmiıa "ark musunuz? BJ~ı~rf I' 
halıları, biblolar~-· kri~talkr, veti~tin"'rl: ·lf. 
bronzlar, bu heybetli knb'nenin nm kat.olik d~ıöil:• 
lhti68Jt1IIU arttırıyordu. Ansı • Bu do;-;Tu de tJlıl ~ 
~m, paravanın arka'UndAD bir y3 &.nler. b~ l< 
ros yükseldi: bata muvııf •8 el 

- An.!,. Siz; nıtslniz Mösyö orada mnke.'1lll1 
Matyö! tebrik ederi~~~l 

Cezalanftn oyuncular Otuz ya.,larmda bir genç eli· - Tabif "1' 
. il led. Hıı.-tl İ!anırııc Aşağıda adları ve soyadları. nı uztarak er 1. ~· .. 

klUplerl ve böJ~e sicil sayılan Matyö ufak bir duraklama .. sanatı. a.ilesi,Mfl 
yazılı bulunan sporcular iştirak dan sonra: mı'! O kısırlr. b9 
ettikleri mtısabaka.lal'daki suiha- - A! Bonjur MÖ6yö Sa.nter! nm n.nnesi b~rJSl 
~ketlerbiden ~olayı. ı;con.el direk.. 1 On& ikiııci defa olara.k yine lllc d'ninde l< ti~ 
torlUkten tccıJNClcrı mUdd~tlc . .ı bu evde tesa.dUf ediyordu. &· şamak bir S::rıı1• 
ri tavin edilinceye kadar nliisa.- lonlaroa. son derece rnğbct gö • 1laP'J.7Jar k er) 
bakalara iştirakten rnenedllmlr,- ren Sa.ot.er, geniş naaiyell, tat. lar. LA.kin 

116 f11"" 
!erdir, tebliğ olunur, lı bakı§lı, levent bir romancı leli. kadmm tn~ 

'Be§iktq klUbUndcn H li'cyıi Kadınları tetebbil etmek baha. :C~~~ı~u. ( 
Ul'1l4.n. nesile salonlarda y~. onlarla 

Evtlp klUbUnden 1045 &yfet. lhtJlut eder, vo onlardan azami 
tin Pnvir. • derecede iBtlf n.doye çahJirdı. 

Taksim Yenivıldız klUbUndcn Gö~.ine kestirdiği kadını elde 
~ Dikran IKılıçyan. edinceye kadar mUte\·ul ve s.-t

Voleybol lik heyeti 
Km mektepleri voloybol lik 

1ıeyeti bul?iln Maarlf mUdUrlyc.. 
tinde toplanarak ;,imdiye kadar 
yapılan ma.çlann ncticclcrl:ıi ve 
PtlrUzlU mueleler olup olmadı .. 
t?mı tetkik edecektir. Bu toplan. 
tmm en bara.retli baht!ini, 6Uı>
heaiıı dün şaınotvon olo.n Camlı
ca maçı te§kU cdecekltr. Bu top 
lanttdan sonra Ça.mhca tn.kımı. 
nm şampiyonlu~ katlyet kes • 
bed~ktir. 

Halkevlerinin açılış yıl· 
dönümü münasebetiyle 

Kır koşusu tertip 
ed ildı 

kin tavırlar ta.ltmır, ve ~yosine 
erer ermez ondan yili: c:cvlrip 
başkasma dönerdi. Gerek pren· 
siı>lerlne riayoten. ve gp..rek he. 
sıı..bma öyle eh•erdiı{i i~n. kati.. 
ven evlenmiyere!< moda ve alll
yi' zcbunla.rmm · btı Zlaflarını 
istismar etme~e kendince knar 
vcrmi!~ti. Yu.dıih kita.ntıır ise, 
bllhaı:;sn atmni P••lendirlp pa.rn 
kazanmak gav0 sile tertip edil .. 
miı açık saçık seı;clı. romanla • 
nndan lb&rettl. 

- llöeyö Seg-en flmdi gelir, 
dedi. Bu ~m onu Ma.damile 
birlikte kabr.reve götUrU:ı,·onın1. 
Ondan da ttya.t.rova gidcceıtt.ı. 

O anda Segcn görUndU. &.n. 
terin ~ğmda. daha narin, daha 
uzun boylu, inrc dud.:ıklt ''e c;.ı.. 
nşm. 

- Ah! Kard~im, Valantin 
veni bir elbise ıriymek i<:in ina.t 

Halkevlerinin a.çıhg yıldönU • edivor. Bir •mat da.ha bekltye· 
mU bayramı mUna.aebetil., evi • ceğjr., sabırlı olalım ... 
miz BPOr ~ubesi bUtUn koşucular Birdenbire Matyövll görilncıe, 
için bir sokak koşusu tertip et- mafevklere mahsus mlilt~ftt bir 
mittir. Kotuya 25-2-S.O pa.. tavtri& onun elini aıldı. Matvö, 
sar ırtlnl1 saat 10 dA Sa.ra.çha.nA.. ziyaretinin l!ebeb!ni anlattı; ~n 
bl.şmdald ev kuraih önünden vabtlurlıı.rdan ~atrnın çinkosu 
batlanacak vo Horhor • Aba. delir.mi1JU. Segen ufok bir le • 
ray • Topkapı • Sur harici • E- i!imle i1'in bit.er..tımnı zanne<lerea 
dirneka.pı tarikile Saraçhane ev Jn.nv!lden bir ldimci getirmeal. 
kuratı önünde sona. erecektir. ne razı oldu. Fakat aldıiı ir.a. 
Bu kotuya herkes Jrlrebilir. bnt Ur.erine. btitUn çatının ta.mi. 

Kayrt olunmak isteyenler her ri JaT,Jm~ldiğini BJllaymca ren· 
~ Baat lti den 20 ye kadar c\· gi attı. &ki mUlte!it ha.li kal -
idare mUdUrlUğünc mUraca.at o. m~ı. E\in bir senelik kiraıunı 
debillrler. Birinciye bir kupa, i- çatı ta.mirine kanatama.zdı • 
kinciye ve UçUncUye birer ına • - Bir leğim. bir leğim klf'i, 
dalya, dördüncü ve beşinciye bi. anlaşıldı! 
rer atlet fanilA.sı hediye edile- Sonra bah.f!i değiştirmeğc ça.. 
cektir. ll§alıLk: 
Ka:vıt olunanlar pazar gUnU ş"" - Mösvö Matyö, durunuz sir.e 

at 0,30 da ev kurağmda. h:u=r 1 bir ~ey göstereviın. Siz zıevk sa. 
butunınahdırlar. bibi blr adıı.msmı~ 

Bu koeuya lstanbul ~ir ~ MatyönUn zek8.sm1, çabuk \'\l 
kmunı, TUrkiye kTos birincili. dürüFt muhakeme.sini hakikaten 
ğinde temsil edet'ek o1an 12 ko. beğenirdi. Eline fevkalade gü. 
§UCU giremiyeceklerdir. ul ciltli bir kitap alclı. Bu kita· 

Hakem heyetini teşkil edei:ek ı bm ta.erine bir buket devedikcni 
Adil Gtrav, Na.ili Yora.n, Faik, içinde ~avet bevaz blr aamba.k 
ömer Bestın. Füruıa.n Tekil, nak§edUmio ve kenarma da .. eol. 
Neriman Tekil, Çerui, 1. Bakır, mayan ~ıellik" ibaresi :'\'Ull .. 
Recel) Ogan, Garbis'in aynt sa.· ftll§h. Matvö: 
atte evimiz kurağında. bulunma.. - A! Çok nefis, çol· hot bir 1 
laniıı rlca: ede.Tiz. cilt. <le(1i. 
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6 halkavi ile 140 oku-\Vels'in ikinci makalesi! Atrodit meselesi 
d r 

(Baş tarafı 1 incide) r beya.namenln bUtUn §artları da- u b t 1 m a O. as 1 aç 1 1 yor scdilcmc::, h.astalıl;lı kimsclcri1ı bilinde riayet etmekle herkes, rrı ne se e l e 
yanına kapatılamaz). Uzerlne vazifeler almış oluyor. 

Önilmil.ıdeld pazar gilnU. HaL 
kcvi teşkUatırun yıldönUmil kut. 
lıuurke., aynı zamanda yeniden 
alu halk evi ve 140 haJk odası açı. 
lacaktır. 

:Su münasebetle pazar gUnU 
saat on bc§te bütün halkevlerin. 
de merasim yapılacaktır. 

Merasim Ankara Halkevindc 
C. H. Partia.l Genel Başkan Ve. 
kill Başvekil Dr. Refik Saydam'ın 
verecekleri nutukla başlayacaktır. 
fstanbul Halkevlerinde de pazar 
günU merasim yapılacaktır. Be
yoğlu Hallı:cvi geniş bir program 

huırlanuştır. Evin Tepebafınck. 
ki binaaında E• korosu taraftn. 
dan elSyleneuk lstik11l m&r§iyle 
toren ba§lıyacak, Bqveklllıı nut
ku dinlendikten sonra E• trlyocsu 
tarafından kon&er verilecek, bU
rıu mUtealap ku ve erkek şporcu. 
la.r tarafından mQ.rllcll jimnastik 
hareketleri yapılacaktır. 
Aynı giln Galat.asaray • Yük.. 

sek Mühendis mektebi voleybol 
final maçı yapılacaktır. 

tatikW caddesindeki Parti 
merkezinde gece "'Babaların gU. 
nahı" piyesi temsil edilecektir. 

Graf Spenin yerine 
Atlas Okyanusuna baş'ca bir cep 

kr uvaıörü çıkmış 
l\fonteddoo. 21 (A.A.) - El 

Pueblo ı;azeteslno göre Alman 
ların ya Doytland \'eyabut A 
mlral Şer olduğu znnnolunaıı 

btr ceb kru\'azörUnUıı Ucnret 
~emllerlne taarruz etmek ve 
Grat Spe'nln intikamını alma); 
Uzere Atlns Okyanusunda bu 
tunmaktn olduğu rivayet edll· 

mcktedlr. 
Bu gazete, tktnclteşrlodf' 

Mont.evideo'ya gelmiş ve sonra 
Buenoa Alres'e gitmiş olan 
C..ahn adındaki Alman Kargo
sunun ceb kruvazörUnUn lbtl 
yaçlarını temine memur adli 
miş olduğu 11öylenmektedlr. 

Müttefikler 
Norveçe tazyik siyaseti tat· 

bik edeceklermiş 1 
Londra 21 (A.A.) - lngiltere hariciye ne· 

zareli namıha söz aöylemeğe salahiyettar hir zat 
bu aabah beyanatta bulunarak, Jakandinavya 
devletleri Alman tazyiklerine tahammül ebneğe 
razı olduktan takdirde lngilizlerle Fransızlann 
da bu devletlere ve bilhaua Norveçe karşı bir 
tazyik siyaseti tatbik edeceklerini bildirmiştir. 

Norveçin beynelmilel La Hay adalet divanı· 
• na müracaat edebileceğini telmih eden Norveç 

hariciye nezaretinin bu sözleri haklanda tefsir 
lerde bulWlan salahiyettar lngiliz mahf ellerin· 
de, tngilterenin, harbin başlangıcında Milletleı 
Cemiyetine yaptığı ihtara tevfikan, kendini her 
türİü taahhüdden kurtulmuı addettiği aöylen· 
melrteclir. 

Sovyet tayyareleri b:r lsveç 
köyünü bOmbaladılar 

( B~ taraft 1 inridc) 1 re be yeni bir §cldJ almıştır. Rus 
muhafaza etmekte olan Kolvisko lar tanktan arkalarmda piyade ol. 
istlhkamlannın kızılordu tarafın. mak&ızın taarruza ıevketmekt:. 
dan zaptedildiğl hakkındaki Sov. dir. 
yet haberi resmen tekzip etmek. 20 Sovyet tanareıi dütürüldü 
tedirler. Helainki, 21 (A.A.) - Bu sa 
Finlandiycda kar tehnr ba~ladı bah Helsinkide iki tehlike itarcti 

Stokholm 21 (A.A.) - Finlan. verilrni~tir. Diln Sovyet tayyare. 
diyaıda kar, nihayet tekrar ba§la. teri, rncı;-tekctln her tarafında 
auştır. Bunun muharebenin in.ki. büyük bır faaliyet göateraıifler. 
~mda kat'i bit tesir göstermesi dir. Bu ta?'Ya~~l~r, bilhassa Kou 
muhtemeldir. vola, Lahtı, Riihınaki, Hangoe v< 

Salla cephesinde kar bulutları Saloyu bombatıdnnan etmişlerdir 
yığılmnlttadır. 20.000 Ruı aske. 20 den !az.~a Sovyct tayyaresi dü 
rinin birkaç haftadır taarruzda şürlitmüşttır. 
bulunduğu burada harck~tın dur. l.ondra 21 (A.A.) - DUn Hd 
ması b::kleniliyor. sinkiye altı defa Rus tayyareler: 
Havanın bu suretle değişmesi taarruz etmiştir. Muhasamatın 

keza, Sovyet -hava kuvvetlerinin başından beri dUnkü gün Finlan 
FinJandiyanın ınuhtelü yerlerin. diya bü~Q~ct merkezi için !l'? 

de gece gUndüı yapmakta c~uk. tehlikelı gun olmuştur. 
!an' akınları da rr.aniaya uğrata Stokholm, 21 (A.A.) - Stok. 
caktır . .Maamafih kar, henUz Fin. ho1m Tidnigen gazetesinin muba. 
landiyanın cenubl(ll3 düşmemek. biri. takrib~n 60~ Rus tayyaresi 
tedir. nin dUn Fınlandiya ilzerlndc ce. 

Sovyet tayyarelerinin vetantar yapmı~ olduğunu bildir. 
bücwrhn mektcıdir. Bllha~a Rlihaımki ev 

Londra, 21 (A.A.) - Finlan vela 30 ve miltealabcn 14 tayyare 
1iyada Sovyet tayyareleri türk'i tarafından bombardıman cdilmi} 
ile HelGinki arasındaki demiryo. tir. . . 
lunu bom!:erdıman ctml~lerdir. Sovyet tayyarecılen, infilak e.. 
Birçok trenlerdeki yolcular ine. dicl ve yangın çıkarıcı bombalaı 
rek civar ormanl3ra aığtnımıtlar. atmı~hrdır. Çocuk bakımevt ha. 
dır. Sovyet tayyareleri Vilpuri sara uğramıştır. 
şehrine ve istasyona da taarruz Finlandiyaya gidecek ltalyanlar. 
etmişlerdir. Paria, 21 (A.A.~ - Le Jour. 

Rus ve Finlandiya tayyareleri nal, Fran11ada mukı~ binlerce t. 
arasında mUteaddit hava muha. talyarun Garibaldi. le1vonuna gir. 
rebelerl olmu.Jtur. Rusların iki melcte ve Finlandıyada harp et. 
tayyaresi düsürijlmüştür. mek arzusunda bulunmakta ol. 
164 ü-,cü fırka nnııl besl.r.ivor? duklarıru yarmaktadır. Yakında 

Londra, 21 (A.A.) - Finlan. Fra.nsa<lan ilk mühim kafile hare 
diyaclan gelen haberlere göre, ket edecektir. Bu kafile, yilder 
Ruslnr KitoJa civarında Finlandi ce İtalyandan mUrekkep olacak 
valılann muhasarası altında bu. tır. Bir müdd.et sonra beş U& altı 
lunan ı 64 üncü fırkalarını tay. bin İtalyanın Frans-ıda!l hareket 
varelerle bcslemeğe çalışıyorlar ed:ceği, tahmin olunmaktadır. 
Fakat kafi derecede muva.ffak o. Ancak bu miktar. artacaktır. Zi. 
laınıyorlar. Bu fırkanın. vaziyeti ra Amerlkadaki f talvanlar ara5rn. 
he"Tlen hemen ilmitsizdlr. da ll!'ÖnWlil kaydedilmeleri için 

Londra, 21 (A.A.) - Finlan. bU· ilk biı pro~ yaprlmak 
diyada Kareli berzahında muha.. tadır. 

Bir ldm.,c aç kalmayı kendisi Fakat bu, yukarıdaki itiraza yi. 4 gazete aleyhine 12 da-
U;tiyorsa buna zorla mana olu· M tama.mile bir cevap te§k.il et- va açılmış bulunuyor 
namaz ve cebren yemek 11edfri. mez.. 
leme=. Kendisinin haberi ve ,,_ Cemiyet. haklanmrz.m muha.. Pek yıılun<ln muhtelif ceza 
zası olmal:sızın onıı ilci< verile. famsını kendisinden isted'ğlmiz mahlrnmelerlndc "Afrodlt me
mez ucya zorl'l aklırılamcız. f bir ırıUessesedir. Fakat aynı za. Jelesl,. dolnyısiyle gazeteler o.

Ferde tatbik edilecek en a.~ır manda onu muhafaza etmek ve !cyhlne açılan bir.çok muhnkc· 
ceza 't/a i.<'fam. ftahut en /cızl4 ma 

1 

ona hizmet etmek te bizim va· menin görülmesine bnşlanıla· 
beş stme ha.pi! olabiıir. 'ZltemizdJr. Ben herkesin yalnız calrtır. • 

• • • "bu cemiyet benim" diye değil, .MUddelumumllik bu mesele 
Bundan aonra bir de ferdin aynı zamanda "ben bu cemiyet. yUzUnden Cumhuriyet gnzetest 

hUrriyctl hakkında bir madde tenim" diye dil§ilnmesini fatJ. aleyhine 6, Tan gazetesi aley. 
vapmamız tlzım. Bunun lc;ln de ' yorum. bine 6, Son Telgrat gazetcsl 
1789 hukuku beşer beyanname. (The moral Equlvalent of nloyblne 2 \'e Altşam gazetesi 
sinin Habea.8 Cor'TJU.'t maddesini war) "Harbin ahl!kt kıymeti,. aleyhine birer dava ikame et-
~yle tad!l edece~iz: is!mU kitabmda William James miş bulunmaktadır. 

MADDE ! - Bir kim&~. atı- l bir beynelmilel Mkerlik teklife. 
ldhiuettar bir malo:am trırrıfın.. der. Buna störe, meseli 16 ile 25 
dan.kendishıe ve dilterlerine teh- arasmdakf, kadın erkek her in_ 
likclı bir akıl hastalığı ile ma.. 1 san dalına ifası lbım gelecek 
lUZ olduğu tesb1t edilmedikçe ve 

1 

ola.n bu vazifeyi yapacaktır. 
bu mpÔr her sene tekrar olun. Bununla beraber, venf beyan· 
madıkçtı, hi,ç ldm.'fe kanunıın namede bunun b!r vazifeden zi_ 
kabul cttilii bir mıç ile itham e· 1 :vade bir i!Dkan olarak kavdedil
riilmeksizin altı gün.den fazla mcsini istıvorum ve bu maddeve 
hap46dilemeze; aletıi tıe bitaraf şunun da llbesinl teklif edi. 
hir mahkemenin muhakemesfn. yorum: · 
den oeçerelc ma1ı.1dım edilmek.!i- "Askeri veya huau.sf bir biz • 
zin ile a11dan fazl.a metJkuf tutu- mete, vicdanı isyan eden kimse 
'amaz. Bu tevkif ~ddetin'n hl. almmıvaca.ktır.,. 
tamında. kanuni bir sck-ı?de mu· NOT: 
hakemedcn sonra mahkılm edl. Yann Velı'in UçUncU mable-
l.cmeue tahli11e edilebilir. ( 1) sini vereceğiz. 

Burada bazı mlişkUlat çıka - U> - Evvelce neşrottiıtmtJı mad. 
ı:aı'hnı kabul edivonım. Bu mUş. deler bfze gl:ındcrllcn Fraruıızı;:a me. 
külat askerlik vazifesi üzerinde tinden tercüme olunmuştu. Bu defa 
çıkacak ve ~annamenJn fnsa- tercUmesinl vcrd:IA'Uniz maddeler lse 
nın haklarını kaydettiği halde fnı;tıtıce aaJm4an yapdmıı ve burada 
vazifeleri hakltmda bir §CY aöy I mevcut tuta fıkralar llAve edJlll'\ıl§Ur 
leme\'lşine itiraz edilecek. Bundan tı0nrald maddeler de bu te

VAkta ba§k&Bmm h&kla.rma kllde aslından terctıme edJJecekur. 

"Afrodit,, 
hakkında 
Talim terbiye 
kararını verdi 

Ankara, :u (Hut;us1) - Ma· 
arif VekAletl tnllm ve terbiye 
beyeU .. Afrodit,, romanının 

tercümesi hakkında tstanbul 
mUddelumumillğlnln istediği 
mUtalea. hakkında kararını 
~ermiştir. VokA.let talim ve ter
blfc heyetinin ve dlğl bu kn· 
rarı bugUnlerde bildirecektir. 

Tallın ve Terbiye Heyetinin 
verdiği karar hakkında sıkı 
bir ketumiyet muhafaza olun 
makta<\ır. 

Şark vilayetlerinde tü· 
tün alım sabmı 

Ankara. 21 (Hususi) - To· 
kat, Erbaa, Niksar ve Çarşam
bada t.UtUn alım ve satımının 
tleak halinde yapılmaması Ve
ldller He1eUnco kabul edıl· 
mlttlr. 

1 Kangrenle cüzı a
mın tedavısi 

Bir Jspanyol doktor Ye· 
ni keşifte bulundu 

Madrtd, 21 (A.A.) - Gırna
ta şehri doktorlarından Dam. 
yan Balag,·er Jlmenez, kan 
gren, cUzzam ve kanserin teda
visi için yeni bir ılstem keıştet 
mlş olduğunu bildirmektedir. 

Mumalleyhln bulmuş oldu· 
ğu llAç, bilhassa bUtUn nezfi· 
dem hallerinde ölUmUn önUne 
geçmeğe medar olacaktır. Bu 
doktor, tedavi sisteminin sına
tıcştlrllmesl için kendisine ec
nebi memleketlerden birçok 
teklfler yapılmıo oldutunu 
aö1lemektedlr. 

Tiftik ihracatçılan bir· 
liğinde seçim 

Tiftik ve yapağı ihracat~ılan 
birUıH aza.lan bugün ticaret o. 
da.smda umumi bir toplantı ya. 
oara.k birliğin idare heyetini 
seçeceklerdir. Birlik kısa bJr 
zamanda tamamen faaliyete ge
qecektlr. Harice ihraç edilecek 
tiftik ve vaoa~lann fivatlan 
bundan aonra birlik tarafından 
tayin edilecektir. Birlik her 

Kauçuk hurdaları ihracı hafta muntazaman toplanacak -

aerbeat bırakıldı tıKömürden zehirlendi 
Ank~ 21 (Hususi) - Ve- UskUdarda Ke~ede mahal-

klller Heyetinin kabul ettiği l 'es!nde GUndönümU caddesinde 
bir kararname buglln neşı·edi· bir arsadaki su ınahr.eninde ölü 
ıorek tatbilt mevkllne kondu bir insan cesedi bulunmuştur. 
Bu kararname maddeleri şun· Bunun Zonguldaklı KAzım oldu
ardır· 'tu ve gece mahr..ende ısınmak i. 1 

ı _: .Memleket dablllnde re çin vaktıı?l_ köınUrdcn zehirle -
Jenere edilmesine lmktın olmı · nerek lSldU:W anlaşılmıştır. KA. 
an lmallt veya vUlkanlzaayon zımm vücudunda bazı yanıklar 

~anasında basıl olan kauc;uh da ~c;rUlmllş, bunun verdekl ku. 
kırpıntısı ve dökUntUlerln oto ru sama.n~arm .tutuşmasmdan 
mobil iç ve dış lAsUkleri, kab ileri P,eldhn tesbıt ohıl!m~ştur. 
lo, oyuncak eşyası, ayakkabı Uç tavuk çaldıgı ıçın 
elbise ve emsali kauçuk hurda· Sultanahmette oturan yapa.ğ 
ıarının ihracı serbesttir. tüccarla.rmdan bir Yahudinin 

2 - Birinci maddede yazılı bahcesındekl U~ tavuğunu çalan 
kauçuk hurdalarının ibra<; edl · Seyfi adında blr gen~ dUn seki. 
iebllmesı l~lo ihraç edllecek zlnci a!llye cezada 2örülen mu_ 
tıurda mukabilinde kauçuk lt nııkemcsl sonunda 4 av 10 gün 
tıal edilmiş olması şarttır hapis cczasma mahkfun edil -

' - lthal edilmiş olan kau· mi~tf_r. 
cuk'a tekabül edecek hurda ka Verdi ıni; çaldı mı? 
uçuk miktarı Ticaret. Vektıle KUçllkpaznrda bir kahvenin 
Unce tanzim edilecek liste mu· Ust katındaki bir odada yatıp 
clblnce tayin ve tesblt edile kalkan HUseyinin elbiselerini 
cektlr. kahvenin penceresinden girip 

r,alan Hasan, dUn Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mahkemesi ta. 
rafmdan tevki! edilmfştlr. 

Kudüse gelen Jngiliz 
kumandanı 

Kudns. 21 (A.A.) - Ortn 
Şarktaki f ngillz kunetlerlnln 
başkumandanı General Vavel 
Mısırdan buraya gelmiştir. Ge· 
neral Flllstlndekl lnglllz kıta· 
tarının kumandanı ve bu mem· 
lekette bulunan Avusturatya 
kıtalarının kumnndanı tara 
tından karşılanmıetır. 

General Vavel kıtaları Vf' 

Avusturalyahlnrm kamplarını 
teftiş ettikten sonra bu kıtalar· 
da gördUğU intizam ve yUksek 
maneviyattan dolayı memııu· 
ııbeUnl blldlrmleUr. 

Hasan, o ~ece Hilseyinle bir. 
t!kte rakı içtiklerini ve HUsevi. 
nin kendisine acıvarak elblsele. 
rini verdif?inl iddia etmiştir. 

istiklal matbaasında 
yangın 

DUn gece sekiz buçukta An 
lrnra caddesinde lstlk!AI gaze. 
test matbaaıırnda makine dal · 
resindeki kAğıt kırpıntıları 
mangaldan sıçrayan ateşten 
tutuşmuış, itfaiyeye haber ve· 
rltmfştlr. Fakat ltfıılye gelme· 
den evvel talışanlar taratın- l 
dan aön.dUrlllmtıettlJ'. 

Vatmanı döven §Oföı 
Aksaravda oturan Camur 

Şevket adır..da bir şoför, geçen 
~ece misafirliğe gc!en kızltarde
ş!nt tramvaya bindirmek Uzere 
('addeye çıkmış, geçen bir tram. 
vaya d~rması kin iı;arct etmiş.. 
tir. Tramva:v durmavınca Ça • 
mur Şevket kızmış ve yetişerek 
atlamış, vatmanın yakasına ya.
DJ!ltıktan sonra: 
"- Çoluk çocuğu blndirece • 
~. Ne diye durma dm!.. diye 
kendisini bir havli dövmilştür. 

Vatman hareket hal!ndekl 
tramvayı bir taraftan dayak ye
mek suretile gil~ltikle durdura • 
bilmiş ve müşterilerin de yar
dımivle Çamur Şevketin elinden 
kurtulmuştur. 

SuJtanahmet üçüncil sulh ce. 
za mahkemesine verilen Ca.mur 
Şevket dUnkU muhakemesi so • 
nunda bir ay bir ~n hanis ce
zasına ma.hk6m edilmiştir. 

--o---

Dün pek az mal 
gönderilebildi 

Lhnanımır.da vapur buhranı 
devam ettiği ic;in dün harice pek 
az maJ gönderilebilmiştir. thr~ 
catçtlarm vapur sıkın.tısı deva:ıu 
etmekte yalnız Fransaya ve L 
talvava kolavca mal gönderil. 
mektedir. cnDkil Fransızlar va
nurlanmızı hustıst surette kira
lamaktadırlar. ltalyanlar da 
kendi vanurlarile memleketi
mizden mal almaktadır. 

- - -0---
At sırtındaki paçavra· 

lan ne yapacaktı? 
Tavukpazannda arabacı HO _ 

seylnin atlannm sırtındaki P.a. 
çavralan çalan Yunus adır.::la 
b!risi, yakalanınca eşyaları ia
de etmiş. fakat sabıkası oldu • 
'hından adliyeye teslim edllmio
Ur. 

Oc:UncO 11uth ceza mahkemeSI 
Yunusu bir ay oıı giln hapse 
ma.hkflm etmiştir. 

Nakil vaaıtalannda ae· 
yahat edecekte~ 

Umumt nakil vasıtatarmd& 
seyahat edecekler hakkında ye
ni belediye zabıtası talimalna • 
mesine yeni hükümler konmuş. 
tur. Bqhaasa UstU başı pis olan· 
lar \"e fena kokular n~reden et. 
blseli olanlar nakil vaaıtalarma 
alınmıyacaklardır. 

Binhirdirek bahçesi 
Blnb!rdirek Uzerlr<lekf ~aha • 

nm beledlve tarafmdan bahoo 
olıırak vaoılmuma karar veril. 
miştir. Diinden itibaren tanzim 
işine başlnnmıştrr. -----------
BORSA 

- Ankara 2 ı-2 .g40 -

:-- Ç t: l'I. L E R ,--
ı tıııerU • ( lnı;-Ulz) 

ıoo Oo!Ju rAr.crlkat 
ıou •·r-,nıu:ı Fnrnıu 

&UO Urcl • ,tal~·ıat 
ı UU lıı\"lç9!' t ı ~nkı 

100 t'lorln ( t't'lt"lllt'hk) 

ıuo Kıl)110.-rl6 1Alım.o) 

100 lkla .. ıUılçlka) 

ıuo Uınabn» c \ 'unau) 

ıoo Lt-vıa ı l!tılı,;ıar J 

100 c;ekuıdovaı- kuron&. 
ıoo ı• .. u•tr .lıı:>an)·aJ 

100 1.lloU ı I A'hl,.tıan) 

ıoo ı~nJ;ö (Mnr.nr) 
ı ucı t.t-.)' C U nowr) 

100 Uln r r \'uı.ı. ııt:ı•> 

100 \'t'n t.laponJ 
100 t,.vı-t 1' urunu 
IOI) Kul>lf' il A'•) 

il 

6.11 
180.19 
ZJIOl& 

6.70 
21.UJlO 
60.13%~ 

21JI010 
0.83,j 

1~3 

ls.M 

23.415 
0.01%3 
S.063 

ll.().15 

I0.8273 

-
- Esham ve Tabyi!ll -

um % 5 lkramlydl 

&vaa - Enunun 1 
Savu - Enwuaı V 

!Uf 
19.ll 
ıe.aa 
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SABAH 
OGLE ve AKŞAM 

Her yemekten sonra gllncle 3 deta 
dişlerinizi muntazaman H. AD YOL 1 ~T 

diş macunu ile fırçnlnyımz. 

HUsnU hatran: 70 .numara aldım 

- sen, de benim gibi ıap. Bu nevi vazifeleri 

IVI wapmalf ıcın TUNGSRAH KRİP'ION 
•mpullarının bembeıaz ve parlak ısıiına 

llttlwacın var. 

~ oe f'Ola,o 
ı.. w OIJdllAAk 

., 

BDUfll-A il iflfl DEfl LE fi iSTANBUL 
ANKARA - İZM R, 

, Kiralık Odalar 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye 

Muayenehane yapılmağa elverişli 
nazır Yazıhane', Atleye, 

kirahk ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine 

' ŞiŞE ve cAr:rf AsRiKALARI ' 
ANONiM SOSYETESİNDEN : 

Papbahçede fabrika.mız, her gün 7 ton hesabile şişe ve 
cam kıniı satın almak istemektedir. 

Taliplerin §Artnameyi görmek için sosyetemizin Galata 
Pertemibepazan Samur sakağı hanındaki bürosuna müracaat ey. 
lemeleri. 

Telsiz ve Rasat aletleri barakası yaptırılacak 

müracaat 

Dr. Necaettin Atasagun 
Sab.ıhlıırı 8.30 a kad:ır; akşam.

lıırı 17 den ~onra l.!llell Tayyare 
Ap. D:ıire 2; No. 17 de hnstalannı 
kııhul eder. (Ttltf on: 23953) 

SAIIlRJ : ASIM US 
fl:ıı;ıldığı yer~ VAKiT Malhnnsı 

Umum Neşriyatı idare e
0

den: 
Refik Ahmet Sevenııll 

940/72 
Sultaııl\hmet 1 inci Sulh Hulml< 

)fahl•cmcslııdcn: 

Davııcı Postıı ve Telgraf ve Tele. 
' fon Umum l>lUdUrlUğüne izafetle ve
i klll A vukııt Tahir .iremduh tnrn!ından 
~ mUddeaaleyh Pangalh Posta.hanesi 

eski mUvezzilerlndcn olup halen Fa. 
tlhte Aşıkpn§a mahallesinde Zeytinci 
sokağında ı sayılı hanede mukim E
niın Saml oğlu Burhaneddin aleyhine 

1 
·~ıınn mUddeaaleyhln Pangaltı Posta.. 
,hanesinde havale memuru bulunduğu 
sırada Bafra.dan Şişlide Sıhhıı.t Yur
~undıı. tedavi altında. bulunan Hacı 
X'adir ıınmma olan 7:S sayılı ve 198 
liralık havalenameyi sahte mUhUr ile 
ihtilft.s ve zlmeUne mgeçiren Burha... 
ııcddin'dcn mcblAğı mczl~r lD'! llra
nm tıı.hslll hnklandnkl davadan dolıı... 

yı mUddeaalcyhl.n lkametgtıhının meç_ 
hullyetl haseblle ilAncn yapılan tcbll
ğata rağmen mahkemeye gclmed!Jı"ln
dcn gıyabında. icra kılınan dunışmıı
smda: 
Davacı vekill vesaiklerlnl i:ıbattan 

izhan acz ettlklerlnden mUddclaleyh 
!da.reye gelen parayı zlınmeUne geçi
rerek borçlanmamış olduğuna dair 
yemin tekil! eder olduklarmr beyan 
etml1' ve mahkemece talep dııiresinde 
mUddeaaleyhe yirmi gUn mUddetle 
yemin davetiyesinin 1111.nen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan muhake
mesinin lcrasr içl.n talik kılman 
28/3/940 tarihine rastınyan Salı gU. 

nU ımat 14 de Dlvanyolunda Sultan
ahmet Birinci Sulh Hukuk mahkeme
sinde hazır bulunmasr, aksi takdirde 
yeminden imtina etml§ addolunarak 
davaya. sabit nazarile b:ıkılacağt HA.o 
olunur. (31430) 

ZAYİ - Sultanahmct ııU!us d:ı.lresln
den almı§ olduğum nU!us cUzdanımı 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hUkmU yoktur. 

Alemdar Nahly~I l'iycrlotl <-.ad. 
deııl 86 nnnınmdan .Mükerrem. 

Çocuk Hekimi- , 

Or. Ahmet Akkoyunlu 
Tnk5lm • Talimhane Palaıı No. 4 

Pazardan maada her gOn 
snnt 15 den ııonr:ı. Telefon· ın 127 .................. 

BAŞ 

DiŞ 

SOöUK 
ALGINLICl 

V AKIT matb~s~ 
Kitap kısminı yeıııJ111 tanzim edip açmış 

~t· 
Kitap, mecmua, gazete ba Jlf• 
Tabiler namına dizği işleri a ........................ ~ 

. - .. . 9 
Devlet Demiryoltarı ve Lı.rı:',, 
işletme Umum idaresi ıl'1 , 

pııel f_. 
Muhammen bedell 7000 lira olan H adet Benzin veye. tJC~t'/ 

yar Santr1!uj t\.llumba 8/3/194.0 Cuma gUnU S.'\at (15) oıı '!>rl J. 
§ada Gar binası dahlllndckl komisyon tarafından knP~1 ~ ! 
aıı:ııacaktır. fllltl't. ; 1 
• Bu işe girmek Istıycnlcrln 5215 llralık muvakkat tc gtıı1 
yln ettiği veslkıı.larla tckllflerlnl muhtevi zar!larmı aynı ~ 
dörde kadar komlsycn rclsllğlne vermeleri İ!zımdır. d~ l 

Bu işe alt §artnamelcr komisyondan parasız oıaral> 

Y eşilköy Mıntaka 
Meteoroloji istasyonundan: 

Tlrklye Cumhurıyet Merk~z Bankası 17 12/1940 

29/2/940 tarih Perı,ıembo gUnU aaat (10) da Yeşllkl:ly Mıntaka Meteo
roloji Jstaayonu blnnsmda (51l3.07~. Ura ke§if bedeli olıı.n Ye~köy Mmtaka 
Meteoroloji lstasyonu için yapılacak Telaiz ve Rasat Aletler! barakası inşaatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. ~rukavele, eksiltme, bayındırlık işler genel, 
huaı.ıst ve .fennt ıartnamelerl, proje, kC§lf hUlbası 11e buna mUtc!en1 diğer 
evrak dairede görWecektir. Muvakkat teminat (884) liradır. 

1steklllerin en az (5000) liralık bu işe benzer 1§ ynptıt;'Ulıı dair idarele
rinden almış olduğu vesikalara istinaden lsttınbul vlltıyetlnc mUracaıı.tlıı. ek
afltme tarlhlnden 8 gUn evvel almmı~ ehllyet ve 940 yılma alt Ticaret Odıısı 
Veaikalan lle gelmeleri. (lli6) 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
Sıvu Cer aletyesl kalorifer teslsıı.tmdıı ço.lı1'tınlmnk Uzere imtihanla 

bu l.olerde çal1§111I§ ihtisas sahibi l§çl nlmacaktır. 
1ınt1handa muvaffak olanlardan Sanat Okulu mezunları tercih eJllecek 

ve UyakaUerlne göre 90 - 100 Jlrn Ucret verllcccktır. 
lstek!Uer!n ves1kalıırlle beraber dilekçelerini Ank:ırada. Cer Dairesine 

göndermelcrt veya bizzat mUracaat etmeleri. (688) (1186) 

VAIK01i ~IT~~~\fn 

Dün ve yarın tercüme külliyatl 
21 - 30 Kitaplık üçüncü serı 
Jıiamara Kuru, 29 Kapital.Wn bu.'ıranı 50 
21 Hil.ktimdar millet ~O 30 Slambo 125 
22 Yeni ilmt zHı.niyet 75 615 
23 Mevcudu kalmadı Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 

" M Gblln lktısadl itleri 60 Hepsini alanlara % 20 iskonto 
• ~ ~ yapılır. Kalan 4.92 kurugun 1.92 
26 TercUmen!a rolll l 00 kuruşu pegin nlrnnrak mütebak.1-

27 O:;lilltler 75 si ayda birer lira ödenmek U7.ere 

AK:fıtFı 
Kasa: 

Altm: Safi Klogram 71 721162 
Banknot • • • • 
Ufaklık • • , . , • 

Dahı1deki Muhabirler: 
Altm: Safi Kilogram 
Türk Lirası . . • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm: Safi Kilogram ıoo12340 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • , , • 
Diğer dövizler ve bcrçlu 
KJiring bakiyeleri • , • 

Hazine ta1milleri: , 
Deruhte edilen evrakı 'lalC. 
diye karı;ıhğı . • • 
Kanunun 6 _ 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tcdiyat • , • 

Sencdat ciizdanı: 
Ticari senetler . • , • 

R<ıham. va tahvil/it ciiidarıt: 

f Deruhte edilen evrakı nak
ı\ \ divenin ka~ıhğı esham ve 

tah\'ilat itibari kıymetle 
~ Serbest esham ve tahvil~t: 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
altın ve döviz üzerine • • 
Tnhvilfıt üzerine • , • ı 
Hissedarlar , • • , • ı 
Muhtelif , - ı , • ı • 

Lira 

100.881.552.48 
11.171.738.50 
1.917.474.43 113.970. 765.46 

~f;7 .:l H\ ?.~ 367.316.23 

14.083.156.90 
. ... 

12.319.29 

31.747.500.54 45.842.976. 73 

158. 748.563.-

17.987.178.- 140.761.385.-

221.183.117.86 221.183.117.SG 

50. 791.504.36 
8.394.840.68 59.186.345.oıı 

8. 737.000.-
10.988.84 

7.808.722.- 16.556.710.84 
4.500.000.-

14.866.212.99 

Yekun 617.234.830.15 

PAStF. 
Sermaye • , • 1 • 

ihtiyat a1,çcsi: 
Adi ve fevkalade , , • ı 
Hususi • , , , ı 

TcdavüTdeki B'fınkrwtlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev_ 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • , , 
Deruhte edilen evrakı nak • 
diye bakiyesi , • • , , 
Karşılığı tamamen nltm olarak 
ilaveten tedavüle va7,cdilen • 
Reeskont mukabili ilivtcn te-
da. vazed. • • , 

Tiirk IJira.n Mctıdıuıtı: 
Altına tahvili kabil döviz.lcr 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli
ring- bakiyeleri , , • , • 
Muhtelif • , 1 • , , , 

4.217.134.25 
6.000. 000:::::;. 

158. 748.563.-

17.937.178.-

140.761 .385 

11.000.000.-

142.500.000::; 

s.1so.67 

45.188.489.~ 

Yekii11 

1 emmuz 1938 tarihinden 
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itibaren: lskonto linddl %' 4 Aitm ü1.erine % 3 


