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SOVYETLER, FiN iLERi ME ZiLERi Gi 
Bulgaristan eski hükumetin takip 
ettiği siyasetten ayrılmıyacak 

.... 

500 Sovyet tayyaresi dün birçok 
Fin şehirlerini bombardıman etti 

-------.. . Yeni Bulgar kabi • . .. . 

Denizaltı Korkunç Sovyet taarruzlan muthıs 
-

Harbi ve 
Bitaraflar 
= = 
Almanlann, bitarafları 

ln6ili11 oe F r an sı 11 li· 

manlarına uframa/r.tan 
menetmiye lr.allr.ıımala

n, onların umclalcları 
n • ticeyi oermiyecela, 
6itaral 6•milerde mlit· 
telilılerin kafilelerine 
i U i halı edecelılerdir. 

Yazan: ABİDiN DA VER 
Alman)ar, İlıgUtero ve Fran • 

11&1a. yahut da bu iki devletin 
tıı.la ettikleri kontrol funonlan
*8 giden blltUn bitaraf gemileri 
fıorpilllyeceklerlni llAn Hiyor • 
far. 

Bu Alman tedbiri, bugün mev
cut fili vuiyette bir değişıklik 
rapacak mıdır? Hayır! Çünkü, 
Alman denizaltı gemileri rast • 
eeldikleri bitaraf gemiyi torpil· 
ledikleri gibi, İlıgiliz limanları • 
11m ağızlarına ve deniz ticaret 
·rollarına döktükleri maynlar da, 
w üııUerinden ı:eçen gemiyi ba
&ınnaktadır. O halde, Almanya
IUD bu kararı hAsılı tahsilden 
ibaret mi kalacaktır? 

Almanlann maksadı hqka • 
iır; fakat, bunu izah etmeden ev• 
•el, Almanların deniz harbinde, 
ıLıvletler hukukuna ve insanlık 
kaidelerine asla riayet etmedik
lerine bir misal göstermek i.ste • 
llıt. 

Meaeia. bit Danimıırk.a vapu
ra, Arjantinden harp kaçalı da· 
hı olmıyan bir hamule ile bva· 
ce ı:clirken Okyanosta bir Al • 
man denizaltı gemisine rastgeli· 
;ror. Denizaltı gemisinin kuman
danı, vapurun evrakını muayene 
ediyor ve sonra, telsizi~ işaret 
nrdi,i:imiz, gibi sudan bir ba· 
bue ile gemiyi torpilliyor. Tıp
kı kurtla kuzu masalında oldu • 
lıı üzere kurdun suyu bulandır· 
clın, diye kuzuyu parçalama•ı gİ· 
bi, Batırılan vapurun miirette • 
batı, sonsuz denizin ortasında ve 
koca dalgalar arasmda, ceviz ka
buğu gibi iki filikaya 11ğınıyor -
lar. Zavallıların bayatı artık te
ııadüfe bağlıdır. Bir gemi ıeçer
ııe kuriuluyorLır; yoksa feci bir 
tekilde ölüyorlar. .,Bu misalde 
IÖ•terilen hôdi•cde tanınma -
nuş ve lbliil edilmi~ bitaı-aflık 
hukuku varılır. 1 • Gemi, bitaraf 
~ devletin gemisidi·; Z • Bita· 
raf bir limandan geliyor: 3 • Bi· 
tarar bir limana ıidiyor; 4 - Ha
mule..; bitaraf bir memleketten 
ıatın alıwuıştır; 5 • Biiaraf bir 
aıeınleketin malı olnmştur. 

Bir hadisede çiğnenen beş bi· 
ta:raflıktan b~ka, Almanya, bir 
de, kendi im'ıasınnı ~~refini ,.c 
ı~ziiuiin namusunu ihlal ediyor 
lu, 0 da şudur: 22 ni. an 1930 da 
akdedilen Londra muahedena • 
nıesiuin 4 üncü faslıurla ticaret 
ıe~ilerine karsı denizaı'tı harbi 
kaıdeleri tayin cdilıui' ve 19~G 
">nesinde, Londrada toplanan di
ier bir deniz konferansında bu 
maddeler, hükımi bila müddet 
devam etmek üzer.,, tekrar ka • 
bul olunmuştur. Bu muahede • 
ye 1938 senesi ikinci kanununa 
kadar lngiltere, Amerika, Fran· 

( Ark~ı 3 ilncıi ıayfada) 

ABİDL."I DAVER 

zayiata rağmen devam ediyor 
• lsveç, Finlandiyanın istediği 
askeri yardım talebini reddetti 

l 

Yüzlerce Sovyet tayyaresinin bombardımanından sonra Finlandiya ... 

HdlsiııJd, 16 (A.A.) - Sovye1lıerin Suımma mmtak.asındaki ta-- ı------------
lll'l'UZlan, ıtittlkQe şiddetlıemnekıtediir. T()l)QU ilnmbaTdımaru son G o- r •. n g 
çlddet derecesini bulmuştur. Ruslar, bütün Fm1andiya cepheııine 
Qambalar yağduımaktadlrlaır. Bir Fi!ll :ı:abit:i. bir tek bölüğün bu-
lundu~ bir mevzie atılmış 200 obüs saydığını söv!omiştir. b. r n u· t u k 

iBjoerk.eo'daki Fin bataryalan, yalnız Sovyetlerin buz fuler!nde- 1 
ki hücumlarını püslı:ürtırrek içln değil, ayni zamanda hatları ge-

Von Papen 
gidiyor mu? 

risinde müteluışşit Sovyet kıta• s o·.. y 1 e d .• 
atını ~bardıman etmdlı: için 
dün faaliyete gl!Qllliştir. 

Finlandiıyalıların Ruslar tara -
fıniıan zaptedihniş bir takım mev-- B il k d 
zileri istirdat etmiş oklukları O U için e yaşamıyoruz 

Alman Sefirinin Romaya ta· 
yin ecliiec•fİ bildiriliyor 

. Londra, 16 (A.A.} - Daily Te
leITTaph gazP:t.esiniın Roma mu
habirine Pi.ıre, B. Voıı Papen'in 
Von Mack!eıruıen'in yerine Afil' 
:rnanyarun Roma sefirlii(ine tayin 
edibne5i muhtemel bulunmak -
tadır. Cenubi Tiroldaki Abnan
lann rneıml< k<'ll<:rine ıı;önderil
m l:Ti hakkmdaki itilafın tatbi
kir.dc zuhur eden ihtiılaflıır ü2e
rine B. l\Iacl<ffisen'in y.akın4a 
g<'ri ça,i:riliıcağı söylenmektedir. 1 

haberi teeyyüt etmektedir. Fa -
kat di&er bir takım mewileri 
terketmek meclıuriyetinde kal • 
mışlardır. 

Maamafiılı Rus propagandası • 
nın neşretmiş o1duğu b®erler, 
mübalağ-alıdır. Mesela, Ruslar, 
bazı betonarme istilılkAmlan zap
tetm iş old uklannı ilin etmişler
dir. Halbuki Manne:rheim hattı
nin önümde Ruslıınn zaptettikle
rini iddia ey !edikleri ~i beto • 
nanıne isti'hkAınlar yolııtur. 

Sovyet'erin 13 tıan.1o. tahrip e
dilmistir. 

Ruslar, Vuok.ııen mıntakasında 
bin maktul verınişlerdir. 

Taipale mıntakasında bilhıuın 
(Arkası 3 iLncüde) 

--- --------- -.-------------· 

iNHiSARLAR VEKiLi SALI GONO 
ANKARAYA AVDET .EDECEK 
• 

lngiliz ve Fransızlar demir ve 
şadan şilep/erini de kiraladılar 

Günuük ve İnhisarlar Vekiii j 
Raif Karadcniı d n sabah öi(le
ye kadar Gü.nuukı!'rde meş.l{Ul 
olımuş ve Gümrük müdürlerinin 
!.ştiraki)'le l'<'isli~'Uld.e bir toplan• 
tı vapılını.ştır. 

Veld}: öğleden ı;onra İnhis&I'-

mda meşı:;ııl olmus ve akşam Ü• 
zeri Cibaliye giderf.'k tütün fab
rikasında ~tkikler yaP!J11$iır. 
Vekil salı gi.iınüne kadar şE!hrl
nıizd~ıki tet1tiklerine devam ede
cektir. 

( Arkıuı 3 üncü ıa11/ado) 

fakat yiyeceğimiz var 

r • 

,. 

Mareıa1 Göring 

IParls. 16 (A.A.) - Alman hu
d\ıdundan •bildiriliyor: 

B. Göring, muhasema1ın bida
}11!tindıenheri Berlin radyosunda 
fkinci defa olarak bir nutuk söy-
lem.İ$\ir. B. Görin!! 9 11kteşrinde 
söylemis oldujtu nutukta Alınan 
amelesine ılıitap etmişti. Bu de
faki nutkunda. Alınan çiftçileri
ne Jıit.aıı e<brek harbin istil
zam e'lmekte oldujtu fevkaJade 
~yreti sarletıniye ve bu suret
le Füh11&'in za~r ve şan kazan-

( Arkası 3 üncü ıa11fada) 

Başvekil "hükumetim Bulgaristanın refahı için callşacak,, diyor 
i>ofya, 16 (tKDAM mtılıabiri 

telefoıılıı bildi-riuor) - Yeni kar 
bine ·bugün et>ki IJV!aıırif Na'ırı 
Bogda.n Filof tarafmdan icşkil e
dilmistir. Yeni kabine ataları 
Kral Boriıı tarafından kahu 1 etli
.erek yemin elmişl<'r<lir. Baııta 
;ilaş-.kil olmak üzere bütün Na
;;nıv:- yarın sa.balı vazifelerine 
WlJFc:>klaırdrr. Kabinenin ya,
€~-ı '·!'.::kden sonra Kralın riyase
'.:i"lde ilk içtimaını yapma<a kuv· 
vetlc muhtemeldir. 

YENİ KABİNE 
Y !"li 'lı-abine Başwkil vıe Ma· 

nif Nazırı Filof, Hariciye Na
mrı eski ~lgrad elçisi İ van Po
~ Da:hiliye Na.ııın eski Mü
n.akaJliıt Nazırı Gabrovski ve !Mü
nakalat N&Zin Sofya Barosu a
zasuıdan aVll'kat Gorııı1<'f müstes
na ol!rıUlll< üzere Köscivanof kabi
nesi azası kamilcıı eski mevki • 
lerirıi !l1Uhafaza etmıı;rerdir. 

X•ni kabine şu zevattan mü· ' 
rehlc..:,!ir: 

J.iaş•·c1:il ··~ Maarif Nazırı: Bağ
dan Filoi, Haricôye Nazırı: İvan 
Popof, sabık Belgrad elçisi, Dahi
liye Nazırı: Gabrovski sabık dc
minollan nazırı, Maliye Nazırı: 
Bojilof eski Maliye Nazırı, Ad
liye Nazın: l\litakof eski Adliye 
Nazın, Harbiye Nazırı: Daskalof 
esk Harbiye Nazırı, Tkaret N:ı· 

Bulgar Kralı Boris Kraliçe ile beraber .. ~ 

zırı: Sagorof eski Ticaret Nazın, 
Ekonomi Nazın: Bagı·iaoof eski 
Ekonomi Nazın, Nafıa Nazın mü 
hendis: Vasilev eski İnşaat Nazı-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Zelzele 

BALKANLARD 
Zilede yeniden 
evler yıkıldı 

Rumen Maliye nazırı ya
kında Sofyaya gidecek 

Egedeki şiddetli lodos 
fırtınası dindi 

Zile, 16 (A.A.) - 14/2/940 çar
şamba günü saat 15 de ZilEdc vu
iku bulaıı zelz l'C' Iğdır nahiyesin
de daha şiddeth lıi.'i'edilmiş ve 
bu yüzden Kervansaray köyün
d<'ki karı:ir ~·atılı ilkokul bına-
61 içerisinde t«lrisat yapılamı
yacak &.-recede ha.>ara uğramış
tır. Bundan başka Çayır ki: ' ün
de yeniden bazı evler yıkılnı ,tır. 
İnsanca zayiat voktur. 

Kral Karolun Romaya gideceği söyleniyor 
İngiltere Bulgarlarla alışverişini arttıracak 

Bükıreş, 16 (A.A.) - Maliye 
Nazırı Constantinesco, büyük bir 
ihtimalle bu ayın 21 inde S<>fya
ya gideoektir. İyi haber alan 
mahfillerde Belgrad konferansın
dan sonra. yapılacak olan bu ziya
l'elt alaka ile kDl'sılanmak!a ve 
bir işbirliki tıeınin edilecef:i ü:ınid 
olunmaktadır. 

Biil<ııe.ş, 16 (A.A.) - Rumen 

matbuatı. Rır.ncn ~ııçlik t.e,şki
ltıh ilı:uınanıianı Thcophile Sido
rovici'nin İlnlya ile Romanya a· 
rıısmdaki dostluğu V<' Balkanlar
da sulhün idamesine geniş mik
yasta yardım eden İtalyanın bi
tarailıf:ını iebarüz etli.rnıektııdir. 
Diğer cihetten iki memleket 

arasındaki mübadelıeleri arttır • 
(. ı rko." 3 üncü aa11fada) 

1zm;r, 16 (AJ'...) ..,.... Dlin bil -
hassa öğlt-den sonra Ege denizin
de "\'C Akdenizde cok şiddetli bir 
lodos fırtınası hüküm sürmüştür. 
Fırtma bazı servi ai(açlarmı dı'
virmistir. Dün gelan.:;i bekle -
nen Etrüsk vapuru geleme..-nistir. 
Bugün rüzgar düştü,ıtü için de
niz sakinleşmiştir. 

iKi ALMAN TAHTELBAHiRi BiTiRiLDi 
Londra, 16 (A.A.) - Bahriye 

Nezanetinin ~bilgi: 
Bir İngiliz torpito ımuhr>bi bu

l'Ün iki Alman denizaltısı talM-ip 
etmiştir. 

Normal teamül, deniza!tılan 
batırıldığı zaman derhal teblilt 
edilımıemesidir. Fıtkat bir kail
leye hücum eder*rkıe-n batmlan 
·bu iki denizaltı için istisnai bir 
şekilde harl'ket t<lilmiştir. 

Londra, 16 (A.A.) - Daily Te
legraf gazetesinin Kop<mhag mu
halbiri Alman taıbtelbaihirlerinln 

( Arkıuıı 3 üncü sayfada) 

Deniz harbi şiddetli 
bir safhaya giriyor . ' 

Dün iki Danimarka '.Vapuru 
torpillendi, bir İtaly~n vapu
ru da mayna çarparak hattı 

' 
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BOYOK TARIHT ROMAN :104._lllllıı 

ç A 
M. Sami Karayel 

Şah Abbas, Sefer Paşanın kah
ramanlığını çok takdir etti 

'nbıi2ıe k.ıııda:r dclu dizgin gjdil- 1 
eli. Şah Abbes cesaret edip 07-

.. ••ma ·karşı çzkamıyordu. 
Bütün bozuk düıaı.liği:ır.ize 

nm iıeabı ~.. Yeniçeri.. 
ler l:ııavf ve tetasa d~ 

Güya; Sefer paşanın orduıııi:lu 
nı baııan düşıruın kuvvetlen, dW,
maın kıtaatı:::ı.ın bizim oıxiuyu çe
virmek fuıere Cikm bir m~ 
si idi. 

nıf\men ordumuz gene eski bün
~ muhafaza eder bir decece
,ı.e bıvvC'!i!i itli. HÜSil'Ü idaıre ha
iinde Şah Abbası mağlüp etmd< 
yüııde yüz idi 

/ Ş.alı Abbas, Titırize karlm' ric'-
1 llt elti. Ve Titıri7.e .l(elinee; M~ 
, tahbm iepel.eI"e yer~ti 

Üzerine hücum ..troi;•e karar -
.· rildi. Erzurum valisi Köse Se-
: fer paşa sağ oeınahtan tecavüz 

( 
ew.. Hıa>yli mııvaff.a.kıyetıere ~ 
il oldu. Köse paşaıım maiyet aa
ilt«'i Erzurum askeri idi. C--

1 1tivu kanı bozul:ıoomq A nıvlolu 
fOCuku idi. 

l Kille Sefer ~ Mqemıı k.a
. ~ eylediği müst.atmsn mevki
ı lerdeoı bir kaçını işgal eyledi.. 
· J.1bı -wııce v<!l'ilen 'ka.rw 
lllll!!rine o sırada serdar Cağa! Zil>

•• ~ - sol cenahtan 
&aarruz edecek yerde etmedi. 

Kilee Seefı- paşa; Akşama ika
... Rr<larm, pJaıı mucibin"" ıa,..
ar.t'llZllllll bekledi ve İ<racllıerlı! 

1 .,.cıw, ııırtJağa boğu.ıfW. 
Sefer ~ asluı Erzwumluo 

idi. Kalıraırum bir kum.wdan
ııh. ~ vade tutundu. 

Oece oldu. ve ır,eı>e meYkiini 
lıırakına<ll. Adaonlarile seırdara 

' ...._ :rollach: 
l - Neden ı:tl'8n mncibince mer
blle '9'e ao.l cenaba hücum eyı.. __ ..,_,__, 
,~. 

' Aldlb oevap rezaletti 
- M:i1naı;ip görülmedi. 
Köa Sefer paşa-; Müte·-yattız..._..

lıılr halde ı:ecevi zaptetıtij!i dU.
man iıotihkAımatında r.eı;irirl<en 

, Sah A.bbmı bütün kuvvıetile yli-
DLZ tıWduliu Köse ı>aıııa lruvveS

, lerlDe :rükleııdi. 
İki kuvvet sabshlaıra kadar hı>

( ltx hoj!ıı-r,a dôğii.ştü. Ve Ernm 
' bYVetleri hep şebK düşW. 
1 Köse ıııasa da yanıılı olarak esir 
ııl:üi&ü. Şa:iı A~ Sef.eı: -

• ya ilı.llat etti. Onun kahraman
( lı!ım tdırlir ıeoyledi. Maiyetin
, de hlımıet etmek için Cekl.ifte J:ıu.. 
1 lımdu. 
. Köse paşa C\!V11.JI verdi: 
~ Ben. wıık padişahımm 

j lk:Wuyum... Ve mjUetj«ı e mer • 
iıut bir Tilrldlm... Size kul oı.. 

l - Dedi. 
1 Şı.ıh, hıeyretlerıe düştü. Ve soz-.. 
6ı.: 

- Ölümden ko:rlı:mııyoc musır _,_ 
i -Aala.. 
• - Deınl"k tek:l:i.fi kabul elml • 

· --·~· , .. -~. 
ı - A&lal. 
,' - Sizi kı 1mandan ve~ serdar 
:~ .. 
• A&laL 
J im.un iirerine, Şah Abbas, 
, zavallı Köse p~yı yaralı oldu
ğu halde OOzuruııda parçala.1!tı. 

, Şiiler, Köse pasayı paırça, p31'
I C- ettiler .. Ve elden bir meıntb
\ ket evladı, kıımaOO.anı gitti. 
1 '*-t; !ta:ıv:an tohumu olan 
1 c..:taı ıtade seı'C!aır al.ar.ad< yaş; 
I~ 
1 Gece; sabaha~ ~ cenahm 
' 6'ah larvvetlıırile mahvolup şe
'ı hlt oldu~ serdara haber wriJ,.. 
eli Ordu, tamamile bu ha-lie şa-

l 
bit dıdıı. 

Devcirmeler, dönıneCe-.,ır-M 
~eler, dönmeler, müh

ledillır bu haberi alınca asılları-

Devşirme mimtediler. bu ba
ba- üze.cine ilk safta ve halıti o
tu.rclukları ve muharebe etmE<ijk,. 
l.e!".i yerde evveli Y eı:ı.içeriler bı
rakıp kaQtıl;rr. 

Yen.Weı:iler, <rladacfüşman ~ 
k:.en. :rruıha:rebe halinde değilllel'
lren yalmz, Köse ~anın ujir.l
dığı feliket oobeıhııdaı kaçı.
yOlim'dı. 

Bu asıl:ları adi müh~ 
yapacakları bımdıın başka ne o
hlbilirdi Nihayet bas 1 iaki 
kuman<ia.n da bir İtalyan müh
rtedisi müs.l.iiınandı. lsmi de c.... 
ğaloğlu Sinan pasa :idi. 

Y eniçEri.lıeT boz~ göım8' 
J!ibi başlı başına kaçı.ne&, tabii 
ric 'at tar.ıadı eyledi. 

Sipahiler seni,ıtrın maiyeti o
km diiıe:r 3$ker-ie' de hududun 
ardına doğru bçıwya baş4dı -
:w-. -

Bu ~ aıKaiıı:rma balımad:wı 
Tahrana .lııadaı- devam eyledi.. 
Yeni~ en önde gidiyordu. (H. 
101-i). 

Ha.lbuki. Şahın askeri, Sefer 
~ tar.aiındaıı iyke ııedelen -
misti. Düşman ookeri.nde k.ımıi
danacıliı: hal 1m.kınamı:ştı. 

Eğoeır Cağa.l zade Si.nan p~ 
hiç olmazsa~ gün taanuz eı,. 
lllllş olsaydı Ş.W, Abba6 .ınıı:hal< 
bit taıki meWti evlıyerek kıa.c;a
caktı. Hatta Şah ne olur ne ol
maz diye Sefer ~ kıuvvetıeru.. 
boğaz, boRa.ııa çıuıııştıktaııı son
ra. sabahleyin başına gelecı* 
bir bai'Man .lrurbı1maık için ardu
suna ric'at ~ h.azırlıj!µıı. bi
le vermisti 

Ha.lbuki biz galip iken mııJ(litp 
olıınuştulk.. ~ paşa iılrvvetle
riıı.in zaferi w teslim olma;yrp, 
dü..'llilanla boğaz. boıJıaza tek kişi 
kal:rnayııneıya iloadar çarpışınıısı 

Yeıı.içeri :ıxmbalarını ltorkubn:uş, 

ıınuhace'be içinde olııııadıklan hu. 
de isyan ede!Ut kaçmıu:ıtı. 

Şalı Abbas, hücwn bcltliyor -
du. Bi.r yandan da ric'at hazır. i 
hğı üzerinde idi Üç gün üç 
gece korlaılaır içinde OGinaalı or
d"USWtU bekledi. Taarruzdan e
ser görmeyince, casuslarını ve 
ikesii kdl:la.ırm yolladı. 

!Mese-leyi tabhlk -edip gele.n ca
suslar Şah Abbasa şöyle söyledi
ler: 

- Şahmı, 09rıı.nnhlar ~ 
!ar .. 

- Ne diyorsunuz? 
- Evet Şahmı, hem de ordu-

giıhlarını d:ı sökerek götüırmiiş
le:r .. 

- Olamaz.. 
- Göz!erimiz1e göroült.. 
- Bu bi.- !ille olsa ııereK.. 
- Y€'Iliçeri isya:n etımiş, serda-

rın çadırımn ipleılini '.lresıniş -
!er .. IHile dei{il Şahım!. 

- Siz, bilmezsiniz Osman!~ 
mı hilesi<l.ir 'bu .. 

- Bizi Üzerlerine ı;ıe'kmek isti
.yarlar .. So=a, geri!erinı.izden vu
l'aCa:klar ... 

- oouoo 

- Hiç isy- eden vıe kaçan 
bir ordunun bir kıt'aısı salı cena
hımrza bu sureUt, yüıldenir miy
di? .. 

(Ark= var) 

IKDAM'tN Edebi Tefrik••• -.. ...... 

BOZGUN 
l [ Y•::: EMiLE ZOL~

2 

ç.men: ~~LAMI iZZET ~ 
No. 50 ~ 

Mıoris bu iıki serseri.den de kor- / 
ktzyordıı. KaQ;ııs w:uiı boylu, za,
:yıftı. Tulond:ı büvümüstü. 'Mar-

' aiı,.dı& glU"Sonlu:k et.ııı4;ti. SOO:m 
da komisvonculuk ederken mey
dana çrlrnııyan bir takım hU'SJZr 

1 
hldann faili olmak zanm ile po
lisi hayli uğraştı.rnuştı. 

\ 

Sişman Düka. B1~nvild~ müDa.
ı;irdi. Çocuk ya$;ı:ki lnzlara sa~ 

, taştığı lçi.n mahkemeye düşmüş, 
&hur da ayni cürümden ceızar 

laııdınl.nuı;tı. Düha Iatince de hl>
l<irdi, ötek;miın ise okum:ısı yaz
ması yoktu. Fakat ikisi de ka
~;Hem de kar'kun<; iki kar 
fa.dar. 

Ord111Yeri uyanryıordu. Sırrn -
bükü eweıa Boduana sonra da 

Vi.nöye ı<ötiirdüler, falkaıt o mu,. 
.!ıakkaık. ııenerali göumek istiyor
du. General Burgen - Doföy a!k
si uyanıınrş!ı. 

- Nereden geliyorlar? Ne »
tiyorlar? Diye bağmlı ... S:.: ı:ni
sintt? .. Gene mi serseriler! ..• 

Sambillt hiç illi:ifini borzma • 
daııı: 

- Aıikadaı;llar beraber Diöle 01'
marunı muihAfaza ediynru.z gene
ralim dedi. 

- Bu orman da nerede? 
- Muzoo i'le Steney M"al!luıdaı 

generalim. 
- Mwıon, Steney de neresi?. 

Ben lbllmiywum, lıu yeni yeni 
isimleri nereden biloey:im i.sti
yorsunuıı:? .. 

Vinöy ıımb:up oldu, geııeraie 

Lise müdür
leri dün 
toplandılar 

Talebe için bazı esaslar 

tesbit edildi · 
$dbrimiıulaki lise ve orta mek

tep'er le Sarı 'at ve Muallim okıul
ları müdüırleri dün saat 14 bu -
~ıikta kız lisesınde ıbüyük bir top. 
Jantı vapnnşlardır. 

.. "" .. ogun 
Belediye dün lo
kanta sahiplerine 

teb!igat yaptı 

Kapı kapı dolaşan ·ha.>tan n 

ölümünden çıkan dava 
Dün altıncı asliye ceza mahlı:e

ımeı.nda, ~fata seb6/:)l!yeı ou
çundan mauHın <>laraık cıört dıok
tıorıın m u.hakemesı y.aıpılınışt:ıc. 
Hiııdıse şudll!l': 

Maarif ıni.i<iürü Tevfik Kutun • 
riyaset ~ bu >Qt.imada •İŞ be-
~ me9Eılesi gfüiişülm~ 
tliır. 

Tıısarruf için her gün öğle 
yemekJerin.i kuru ve soğuk ı:ı· 
dalarla temin eden işçi, miis
tahdcm ve 32 k32ançlı me -
murlar ic:n lokantalarda esas 
tarifelerden gayri, bir de tıobl
dot şeklinde ucuz yemekler \ 
bulundurulması beledi)'e iktı-

Hikmet adında bir polis me -
muru, zaıbı.t.a d:oktonı.ıı.un karaci
ğer hastaııgı bulunduğu ve asa
ıbi <buhran geç:mıekte otiuJiu haılt
kında verdıııi hır rap:>rla 'berayi 
tedavi Gunıba h.astalh.a:nesine 
~ııderi'mıştir. Bu meyanda ilıe:r me!ktep ida -

resi taraiınıdal! bazı teklifler ya
pılmştır. Tasnif edilerek kabul 
o'unan. lbu dileklerden birinci 
ıhiındakileri yazıyoruz: 

1 - Ta.l<beleciıı billıassa 3 a:y
lık imti!t"""1ara yakın olan za -
manlarda nakiılleriı:ı yapılmama
sı. 

2 - KMi ders le-vnzımatı nrel"
cut olmıyıı;n mekteplerin; civaı·-
lanndalti okullımian ist.ifade e
dei:ıilmeleri, 

3 - Her u.!Etıenin hemakle ka.s
ıket gi.yımiye mecbur tutulmal&n 
ve talebe olmı:yan,ların Okul ka&
ıketi ·taş:ımala{ı halinde şiddetle 

tecriye o~unmalan, talebelerin 
saçl~rının 3 nwnaralı maki.ne ile 
Jresüınesi. 

4 - Ekser taltiıe v..li'erinin 
QOCUklarile kafi ıkrecede a.!Aka.
dax olroadıklan teessürle görül
mektedir. Velilerin ta 1elbelerle ve 
ı:ne1.1;ep ~arelen ile ~ ala
kalarının temin olunmasını. 

5 - Sana!Yi akullan orta mek
ten ve liselerdeki fa.k;r ta' ebe
lere de sıcak öğle yeıınekleri ve
rilınesi. 

Bu dilekler.in .kaıbulütıden son,. 
rıı. martın 8 inci _günü saat 15 de 
yine kız Hııesiıııde iıop' amlms•ıı 
karar la;;tınlınıştır. 

Bu içtıiııııa.ı müteat:lp maarii 
müdfuü Tevfik Kut tarafından 
hey'eti umumiyeye l:.ir çıııy :ıi -
yo.feti v~Ü'. 

VILAYE. T • 

Hakem heyeti dün 

topl~ndı 
cİş Kanunu. mm mer'i:yoe-te 

.l(ixdiği gündenileri, ilk dda olıa -
ra:k dün şehrimizde bir cHakeın 
Kurulu• toplamn.ıştrr. 

Vali muavini Hü.d.:ıi Karaıtabar 
nı:ıı ri>y~t etti~ ve Belediye İk
tisııt işleri :müdürü Sa.ffet Sezıer 
ile H'lllruk İşloeri miro-ürü Nuri, 
Üniversite Edebiy.:.t Fa.kültesi 
iDekanı Hfunid, Cumhıuriye't M'«>
llrez Bankası müdürü Mahın:llt Nı>
dimın. dahil bulunduğu bu top
lantına; cŞatı'k İttihat Değirmm• 
cilik• şi.rlteti müdürlüğü ile ınez. 
kür müessesenin işçileri arasın -
da hadis olan bir ihtiliıi tel.kik 
olumnll$lur. 

YekO:nu 43 e baıliğ ol:an işçile
rin mümessilleI"i ücretlerinin arl>
tırıııma.sıın.ı; hasta ankadaşlarına 

15 gün yarım yevmiye verilmesiı
ni usul ittiha=u tstemişloe:rdir. 

Fabrika mümessilleri de buna 
!kanuni mecburiyıst olıına.dı.ğım i
leri sürm~. Heyet te'tki
ıkat yapıp yak>ruta kar~ ve
ı:ıeıcektir. 

bu. iki şe>hrin Möz üzerinde bu
lunduğunu söyledi. A.l:ıı:ı;ı.n.lardan 
Mu=ıu i\ıgal etm~lerdi. 
Saınbük devam etti: 
- Ormanın Pnısyalılarlıa dol

duğunu halbeı- verıniye geldik. 
dün Nu.ar civar,nda vuruşuldıı. 

- Ne? .. Dün hailJ mi o1du? 
- Evet gen.eraliiın. 5 inci lro-

lordu ric'at ederek döğüştü, bu 
gece Bomona varnııştır... OnJıa
ra yardım etmeniz liıız-ıını; aLtnuş 
ıbin kişi hücımı ediyor. 

General omuz silkıti: 
- A11ıınış bi.n kiŞi hal.. Neden 

yüz ıbin demiyorsun? .. Sen rü
ya göriiy.orınuı QOCuğum. Bi.ri iki 
gfu-ij,yorsun.. .. Eğer bu kadar yar 
kımınmia altıı:n.ış lbiıı kişi olaydı 
duyardık. 

:Lnıaıt ediyOl"dıı. SaınJb.üik anla.tı
yoniu:. 

- ~la.ııı. gördük. Prusyalılar 
diz!ere kadar batak ormana gir
dılk.lerine ııöre kudurmllfi ola -
caklar. 

- Her.halde onlara relıper lik 
eden var! 

General 1:ııir tün: lii lki Alım an or
dı.ısıınıın ~amlığına inan amı
yo,tdıı. F.ğer her:- kQyl.üııfuı her 

1 

sat müdü.rllii:fuıce loka:ıı.ta sa-
1 hiplerine bildiribnişfu. 

ı 
Bu yemekler 2 kap olııcak 

ve ekmekle beraber IS • 16,5 ) 
kuruşa verilece tir. 1 
~~·--- ~ 
B~L~OIY• 

Eskicilik tarihe karışıyor 
Mahalle araları:nda dol.aşarı e:ı.

kicileırin kaldırılması k...-arile ha
nrlanaıı bu tek.lll Beledi ve Re
isli~oe Daimi Encii:me.ne ve
rilmiştir. A)'lli teklif ile cKol
tu'kıçıı. lardlı ,,... her nevi müs
tamel eşya sa.ttlaa d iikldnlaır da 
hiç bir 1na.lın kontrol ve tephiz>. 
dıro geı;iri.lıneden satrlamıyaca -
ib da tsaıret olımınaktaıdır. 

Zabıtai belediye talimat· 
namesi tetkik ediliyor 
Yenj Zaıbı-tai Belediye Talitnaıt. 

namesinl tetkik eden 18 kişili'k 
mütehassıs karnisyon dün V aıli 
ve Belediye Rdsi Lütfi Krrdarm 
reislijfuıde toplanmıstir . K 0 .-n is
YQn; maddelerin mühim bir kıs· 
mının tetkHdni ikmal e«iğinden 
pazartesinden itibaıresı mecl.iırtıe 
yeni taliıın&tnımıenin müzakere
sine baş:l&nı.laeaktır. 

MÜTEFERRiK 

Von Papen şehri
mize geldi 

Almanyanm Ankara Büyüık 
Elçisi V o.o Papen dün saobahki 
elııspres ile Ankaradaıı şehrimi
ze ~hnlştiır. Ke:ıdisindeaı blııkaç 
saat sonra da Semplaıı ekspresi 
ile rcli.kası ve kızı da A vrupadan 
gıeln1iş!erdir. 

Von Papen birkac ı;ıün burada 
kaldıktan oon.ra A.m:araıya gide
ceğini söyle~tir. 

- ... ,, .. 

Guraba ıhas •. ah.ı.nesiııde o sıra
da nöbetçi lbu1unan dı:ılktor Ce -
liıl ve doktor Cemal hasta me
mu.aı otornobıl ıcmde muay-ene 
e~er ve asa;bi buhran geçir -
cL.,:P kııı_yrlııe &.kır.köy emrazı ak
liye hastahanesine gönrlermı, er
ılli". Ba.kır..Wyüne gid.en hasla me
mur orada nölOOt.çı doktor C~v
det taraiından mu~ene edi.Jımış 
ve hast.a, k~ruLsınde bir sarı 'ıık 
mevcut olduğu ve umuımi vazi -
yetının vll!lum bulıınduiı:u elıınde
k.i evra.k.a ya.z.laraık Cerraıb~ 
hastalıanes.iıne ı:ıönderi1miştir. 

Cen-ahpaş;,ı lıastaobaııesııı<ıe ise 
nöbetı;;:ı dokı1ıor Ga.Lı.p, ixış yatak 
bu.hınmad.ıiıı içiıı. i>astayı kaıoUl e
demeını:; ve net.cede polis me
muru Hiıkıınet ölmüştür. Bunun 
ü:ı.erine Gureba. emrazı asat.ıye 
ve Cerraıhpaşa hastanane 'erınin 
Mlıet<;i doki.orları Celil, Cemal, 
Cevdet ve Galıp vefata seıbebı
yet iddia.sile maıhlkeıneye veril -
mı!şlerdir. 

Dünkü celsede şarut ve müte
hassıs ola.raık Cerrah.pruıa hası.a
hane;;ı ba.şdoktoru Esa.t dın ·en
ı:ruştır. :&at ezcii.mle şöyle de -
mişt>r: 

- Talimatnameye !('Öre hasta
hanede ıboş yatak bulunmazsa 
hasta kalbul edı.mez. Ancak ıicil 
ve ani vak'aJ.ar için her serviste 
bırer boş yatak bulundurulur. 
Fakaıt bu hastanın <:eldığı !(Un OU
tün bu yat""'3iıar da ani vak'ahr 
üzerine getirilmiş basta1arla do
lu idı. 

Her doklX>r hastayı muayene
den sonra net:i.ceye göre muıtale
"'7m1 bildirir. Bu esasa nazaran 
doktor Caınal ile Ce .a.Jw hası.a
da asaıbi lbullıran bulup Bakır -
köye ııöıııdermeleruırle gay<• ta
huı.wı: ~Ol<ı•ur. bonra t:ız ı:ıonde -
reıı. .makamın tezkeresine !('Öre de
ğıl, hastanın tıı ıınua'.)lene anlaı;ı
lan v.az:iyetine göre muamele ya- ı 
panz. b •naena'eyııı Cemal, Cehil 1 
ve Galıt>ın hastalığın ıı ahim ol-

K u• • ç u· • k haberler dıığıı kanaatine vamı.adilLarı i
çın ıbır koıısiilıtaeyona lüzum gür-

- .............................. .., ..... ..,..... • ..,.......,.......,.,,....,..-~·--· med;,;cleri kanaaıındeyım. Filva-

* Üniversitede. ana ders kitabı 
alnuy a'!l d~mlerin notla.mu ücret 
mukaıbilinde çık.arma.it istiyen ta
lebeler dün Tedris iş:ı..ri Müdür~ 
lüğüne müracaat etmişlerdir. * Müzeler !d.ai-esi Belediyıeye 
müracaat Edıe!relk bm bi:r di.::ek 
lllll1'h:ıuıi üstüne tesadüf eden es
kıi Klod Farer caddesi ile YEtt -
bataııı sarayı yanından ağır vesa
iti naJtii yenin geçirilıme<ri:nllı men 
alunmasını istemiştir. * Belediye Tu.ri2ım' Müdililüğü 
şehrimizin ve memleketimizin 
güzel manz2.l"alannı gösteren ve 
za:riıf tir şekilde etraflıı.rı süsle
nen fotograila.r hazırlatmı....tır. 

Bunlar Avrııpa ekspres ve iron
vaıı&onel trenleri He TOC09 eluı
presine ve yataılcJ.ı vagonlara ası
lacaktır. 

serseninin sözüne kulak asılacak 
olursa isin içinden çı.kılıın=:iı. 
Çadırı ropl:ar laı1ken Jaıı:ı Mır 

rise: 
- Dört :fersahlık yoldan ıbu. a

ya gelrlilclerıne göre iyi insan -
lar! Dedi. 

Mor.is bu sefer tasdik etti. 
J an Mor.isin saı:ısan yüzünü 

gördükçe üzülüyordu: 
- Gene mi ayağın rahatsız? 
Moriı; ıbaşile h.a<y:ır diye işaret 

etti. Ayağı geniş 'kuındııralar için
de raıhattı. 

- Karnın aç öyleyse. 
J an M-Orisin cevap vermediği

ni görünce kimseye göstenıne -
den çantasınrlan peks!ıneti çı -
kandı. 

- Senin lhiı5seni saıklad ım, al, 
dedi. . . Ben ötekiııiı biraz evvel 
yedim. 

7 nci lrol:ordu Oı;ııı teı1kedip Mu-
2Xllla doğru yürurken gün a.ğ=
nuştı. 

Saat on birden snnra birdenl» 
;re durdular. Sağ taraftan top 
sesleri duyuldu. &sler o kadar 
vô:ı:i.bti ki, hwhin ilk:i fersaıh öte
de cereyan e!ımekte olduğu mu
b•l;!kak.tı. Erler, y~unluıklannı 

ki, asooi ıbu:Ju iın, menşei U2Ni 
lbir hasıa.1ı ktan ge];yl:ırsa o has
tanın esas hasta lığı tedavi ile mü
)<el.ıci oıan hastahaney1> yatırı].. 
ması lfümnıdır. 

Mesela tı.tiodan mütevellit bır 
asap hozuJuugu Baku-köye gön
derilemez. Ancak hBlitatı.ane er
de boş yatak bulıımma<iıiıı tak -
di.rde hastanın y a•tı.rı..ına.sı da bizr 
za.rure tal.iık edilir. N:i tekim o gün 
de öyle olmuşmr.> 

Buruian sonra diğer !bazı· dok-
1ıorla.r dınleıunıiş ve mıı:hakeme 
başka güne ıbırakılnııştır. 

Fevzi Selen'in konferansı 
Yarın saa.t 15 de Er1tek Mu

aillim mektebi :muallimlerinden 
~ evı.i Sden :tarafından Üsküda;r 
Haıtke-vi:nde Çocıı Rubu v., ter
biyesi mevzulu blr konferans ve
rilecektir. 

wı uiltul&-. Neden ileri gi>tııniyor
lardı ?. ~.böyle boyuna 
Jta.qrna,ktaıı.sa öı.ıneik istiyorlardı. 

Gneeral Burgen.JJeföy, Vinöy 
ıbulu.ndukla.r ı mevtkii öğrenmek 
için dolaştılıar, yanlarında bir -
kaç kişi ile Jan ve Mnris varoı. 

General Saırllıihlrii götj.iııce sor
du. 

- Yokuşl.ai"i:e. oıımanl!a.rile ne 
kötü diy..- bu.r&ıı!.. Nerede ha.rp 
ol;uyor?. 

Saıııibük. yanıııda.ıı ibir adını a
Y~ı Düık.a ve Kalbasla dul'
du, ululkları ııozxj.en geçirdi. Mo
ra de onunla lberaber ba.kcy.ordu.. 

Nihayet Sambük: 
- Sa~ taraf SomıınÖte. sol ta

raf Yonk... Harp &>rnazufa oJ.u.. 
yor ge.neralıiıın. 

Düıka ilave etti: 
_.:_ Evet ya Vanıifurede ya Bo

ımıoıırla. 

General anlaşılmaz kelimeler 
batnurdanzyordu: 

- Bomoo. Bmnon - &ımon da 
neresi? ..• 

Ve sordu: 
- Bamon lbundan ne :kadar 

mesa.fede? 
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'Hava kurumunun 16 ncı 
yıldönüniü dün kutlulandı 

Kurum 15 sene icinde_ ordumuza 53 
1 

milyon lira ve 331 tayyare vermiştir 
Türk Hava Kurumu dün on be-1 

Sİnei yılını bitir.mis. 16 = yaşı
na baımustır. Bu mfüıasebetle 
Eminönü Hall.""evinde büyük bir 
toplantı yapılmıs, Jruruımm bu 
ımi.ıdrlet içindeki Qal.ı.şmaları an
l.atı.J.nuş, havacılık dava.uuzm 
.tahakkuku uğrunda a:tılan müs
ıbet adımlaır nu t.ukJMla tebarüz 
ettirilerek bu muvaffak yıldönü
mü kıu.tıulamnıştır. 

Toplantıda tebariiz e:ttirildiği
ne ı;ıöre, kurum hu müddet zar
fında nrduınuzun hava kıııvvıeıt-
8·1 emrine 53 milyon lira ve 
331 tayyare veıımis. diğer taraf. 
tan Türk kuşu teskitatı ile nıem
lelrette bir havacı eençliğin yetiş
mesine imkan hazı.rlaını$tır. 

935 senesinde başlıyan havacı 
11enı;J.iği y6\ı~lirroe ha.reıketi, ara-
dan henüz dört se:ıe geçınis ol- , 
masına .ra~ıen, iftilıal"a değer 

neticeler vıenniştir. Bugün :ınem
lekc-ti.n 6 bü viik merkez.in.de fır 
aay.ett.e olan Türk KU$U subeleri 
yüzlerce ıınünevver gence, hava -
cıJıtn:rı. icabe'tiği zaman Milli 
Mudafaa emrinde hudu.tsıız kıy
meti olan bil~erini vennişlerdir. 
Plii.nör ntloi hrövesi alan.laTın 
sayısı 489 a yüks-~ir. Mo-

Bitli han ve 
oteller 

Belediye m~cade:eye 
şiddetle devam ediyor 

Pisliğin ve bill:ı.ıııı.sa bitlerin 
mazarratları halll..ln.aa 00..eı.l.ııye
ce afili ve le"Jlhalar ha.z.ır!atı.mak
·tadır. 

Bunlar kahve. gazmo, sinema, 
tiyıa_, gibı umumi yerlere 8S1r 

lacalrnr. 
Di_Rer taraflt:an • H ıük hamamla

rı. Kasımpaşa ve '".ıa>ta paıı.ar
tesi ~en rtibaren açıl.aca.k
lacdır. 

Be:edive daimi encfuneni tara
fwıdan tespit olunan bir tarifeye 
böre •Halk hamamlan• nda yı
k.anına ii<:reti 7,5 k uruŞtur. 

Faıkrüdıal maıı.tbatası olanlar ı 
meccanen yı'kanaca.kı1ardır. Ya.
kınrla Beı;:ik~ ve Üskiidania da 
birer •Halk hama.mı• açılacaık
tır. 

Di1ier taraftan bitlilerin tes -
pit ounup haanam'ara sev.laılun
ma.sı faaliyetine de devam oliın
mölktadır. Son te:füişkrde ili; han 
ile birr ote 1 bit lmlunduğııından 
~!ardır. 

ETME BRE 

ASIM! 
Asım Us dünkü Vakit'te Ga

zi köprüsü hakkında yollar 
müdürü ile valinin beyanatı 
arasuıdaki tenakusa işaret edi
yor ve __ pek hiddetli gözüküyor
du. 

Nanemolla onu Babuiliye 
çıkarken götdü ve: 

- Etme bre Asım vali ile 
müdürün arasını açıkomım. 
Köprüyü işte demir tekerlek· 
lere de açtılar, daha sana hot 
görünmek için ne yapsınlar?" 
Meğer, Asım Us, yıllarla sü

ren sükünu içinde bir kızıyor, 
Fakat pir kızıyormuş. 

HANGİSİNE? ·-
Hapishaneden 2S gün evvel 

çık.an bir katil, o gün çıkan bil' 
bll'SIZı gecenin yarılanmasını 
bile beklemeden öldürüver • 
miş. Nanemolla ile Jronuşnyor
dnk da: 

- Ya ölüme susamıştu, ya 
dışarda canı srkılmı.ştıı'! 

Dedi Hakikaten öy1-, 

O VAKTE 

KADAR 

Her gün gruı:etelerde okllY9" 
1'112: 

- İngiltere göniillii )ı;:qdma 
müsaade etti. 

Tayyarecileri yolda 
Beş fırka ıri<!ecek... 
Nanemolla da bunlan oka-

mv.ş olacak lı:i: 
- Hepsi güzel amma, bütün 

tö:rlii tayyare ü.zıerinde pilet diı>
kmı ası alanlar 152 !f'e baliğ ~ 
muşhtt. 1 

Tünk Hava Kurumunun bu se-
ne lrurm:uş olduğu Gedikli Yu
vası, hava. ordumuzun mübrem 
bir ihtiyacını karsı!~. 

Bu sene 100 ü Gedikli pilot ve 
70 i maıkinist ohna:k üz.ere 170 
genç yetiştiri.hni.ştir. Araların -
da 40 saatlik b1: UÇuşta.n sonra 
tek ba.,ına u.çabilen ve yaşı 17 

• yi g.eçrn.iyen. ikab~y<!t!r>._r vardır. 
Bu sene aynca havacıjığa ayrı
l.an 97 subay İnönü kampında 
planörler üzerinde çalıı;ınışla.r -
dır. Türılt Hava Kurumu Tiir.1ı: 
Kuşu i.çRı 1935 de 13 motöxsü.z 

tayya;re :temin edelıilirlren, bu 
rakam 265 e yükısellnıştir. Ve 
,bütün memleketleı-e kurulmasa 
ikarn.r laştı.rı.la.ıı ve S&'/'l.Sl kasaba.
lara kadar teşmil ediJ.eceok oJaıa 
Tüırk Kuşu subeleri için kiıJl 

mi:kt.arda pliınö:r temin etmek ü
zere bir pliinör fabri!kıısı lruru.1-
ıınJJ.ı;tur. İnöıı ündıe bfrtiin modenıı 
tesisatla vücude getirilıı:niş alan 
Havacılık Şehri, Ba.lkıı.n.laırrl.a eşi 
az olan bi.r va;rlıktir. Burada 
önümüzdeıki ser.eler on bi.nlerect 
genç yetiştirilecektir. 

Pis kese ka
ğıtları 

Bir kağıtçı fl.üddeiu
mumiliğe verildi 

Dün Sulıtaılhaı:nanunda Bey -
ker .tuuu arkasındaki eski han aYooo 
!usuna ba~ Vehp.i a<Lnda bıri 
gi.ıııniı; ve su dakmek istenı.ıljltir. 

Bu sırada hanın ıw!ıısunda ça -
murlu ve eski Jı:ağı.t.lıar bulu.ııdu
ğunu 1!6ren Vebbi boilik sarma.k 
üzere bıınlardan bir miktar al -
mak iste<"ken yakalanmıştlr. Ki
ğıt ı arın hurda kilgı tçı Morda -
haya a.it olduğu ve buınlardan ke
sekağıt imal edereık saılı.ıgı anla
şı1mıştrr. Üçüncü sullh ceza mah
kemesi, V elibinin ıkiı.ğııtları hır -
sızlık luıstile aldıiıı saıl:ıit o!ama.
dığından be:raetioe karar ver -
:miştir. 

Ancııık Mkim, üzerinde bi.Wir 
çeşit leke bul=an bu muırdu 
kağıtlarla birlikte Mordohaıy:ı da 
müddeiumıımil#te verımiştir. Bu 
murdar k~ tlarla keselaiğıdı imai 
eden Mordab.ay halı:ıkıııda taJ<ibali 
yaıpılacaktır. 

yardımlar yetişinciye kadar 
galiba Finlandiya sıfın tüke
tecek.. 

Dedi! 

TEMİZ GIDA 

HASRETİ 

Bir gazete yıızısma p baş-
1.ıi:ı koymuş: 

- Temiz gtela maddelerine 
ne zaman kavuşacağız?. 

Nanemolla da şu fıkrayı yaz
dı, kendilerine gönderdi: 

- O bir hasrettir ki, Leyli 
Mecnuna kavuşımıa biz de 
~aya kavuşahileccğiS. 

BiB KOLTUKTA 
t K İ K A R P U- Z -

Bir gazetede şu havadisi a.,._ 
nen okudum: 

cEtibank idare meclisi aza -
lığına şeker fabrikaları idarw 
meclisi reisi Reşit 250 lira üc
retle tayin edildi.• 

Havadisi benim gibi N-.,. 
mollij da okumu, olarak ki: 

- Bir koltuğa iltl kaqıua 
sığmaz._ Derler amma, galiba 
sığıyor., 

Dedi 

- Belki birinden istifa edi9 
ötekine geçmiştir •. Gazete yan
lış haber almıştır .. 
Cevabını verdim, i!Ave et • 

tim: 
- Yoksa, meclisi idare azalılı>

lan V32iyeti eski tas eski ha -
mam olur ki, o zaman sekiz 
karpuz da bir k&ltuğa srğa.bi • 
lir, ikinin 18kırdısı ol.maz. 

A. ŞEKİP 
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Yeni Bulgar 
kabinesi . 

n IHARBIYE 1 
• r uluy r 

Bütün inşaat munf azam bir 
plan dahilinde yapılıyor 

·..___~an, 16 (A.A) - Yeni~ 1 
~ kuruluyoc. Eski Erzincan 
~ şimalinde aslkeri orta. o
,_ı:Jdan i<t.ib-a.ron şimale doğru o
._ TrabUn şosesi üzerinde ~ 
11.i Erzincan şdlırırun kuru'ması
~ başJ.anmıı;tır. 
ıo li&varun muıhalefeli ve yerde 

santim kadar kar bulunmaııı. 
:Lerin ve :i,. ~ında bulunan -

. ın azmi i.n..<aatı.n devamı.na ma
llı. oLıcuyor. 

~a Nuri Demini fııb
~ao;;ında haız.ırl.anan port2U.f ev
"""""ll ynmj aded.ı ge 'm.iş, ey -
'felce ha.zu-lanan muntazam ,,.. 
ııa.tı..n IEmel'.er üzerine kurul -
:-ına ~- Diğer yirmi 
lir de YIOlıda bulıırırnakUıdıc. C. 
~ Kelnıez bunler da kurulacae-

. Bundan başka .Kı:zı.la:y hes.
buı. on beş gün zarfında viJir 
l'e~ 30 dükikaıı ve 10 ev yapıl
ı:: ve bu suretle şehı imiıı:!e ... 

da okla bir M"asa. tesis ediJ,. 

ıniştir. Vil.B.te~e alınan ~ 
la 100 baraı!La f!!V daha. yapı.lmak. 
iiure bulunuyor. Bu baıfta. içıo
de Erzincana en yakın ıköy o.lan 
ve hareketi.ar2ıda tmnamen yı -
kılan Yalnrııb;;g köyünün de te
melleri açılııcak ve köy liiıye fN 

yapilmasına başlanooa.ktır. Dı,rıe:r 
yıkılan !köy !erın Jb:y ası içın viJ&. 
yetçe ay.rıea tertlbat aluı.ma.Ja.a.. 
dır. Ya-pı:an evler ve dükkiınlar 
muntazam 'bir plan daıre:;mde 
y11ıpılmakta, gelişı güııel im;ııaı<• 
mfuaade edilmeımektedir. 

Va ti vekili B. Hilını Balcı, t.
ıaıcetzede lıa.lka y a.pı.lan y ıırdnn
lar J a bizzat meşgul olmak.ta ve 
her gün ~aaotı tak.ip ve ı.eı.k.i.k e
derek kısa ha za.ınarıda }'1!ni şeb
ri meydana gE'tumElk i<;.in atıaml 
mesaj sadeyJeınelrıedı.r. 

Halk büyük Tiirl< mil'etinin -
cınnh un yet hükümetırun ;,.,.ı ve 
devamlı ya.rdunlumdan Qıı.1t n»
teiı.lssis ve mnınettaniı.r. 

Sovyetler Fin ile
ri hatlarına girdi 
<Baı tarafı l inci sayf~ 

Cetıa muharebeler ol.muştur. İki 
.aa,,.,.et Fırka,;,, FinWı.diya. m~ 
tilerine ka:şı atUıru:;tır. Hücum 
~~ faı;.ılasız davam et:nekr 

Helcin1ri, 16 (AA.) - Reısml 
t&ıiıı: 

Kareli Berza!ıınrta düşmanın 
ltiicum:a.rı devam etmiştir . .Muo
la göiji ile V ~;-nehri aras..n
dıı ilti noktadan düşman Fin ileri 
llU'Yrıi.ierine girmiye muvaffak ot-

~~;!~1!,,Yer~elti hücum-
...,. .-..~. uı;tur. 

d ~a göJ!lnün doğu • şimalin-
e a.Wı.:ar ve •aılıil üzerinde ,:;o.y.. 

Yet hücum.lan kaydedılmi~, 
~aıı:ar ıbir mew.i zapte._ 
~- Düşma.nm ,,..,ıatı ,..... hriinimdir -,, ..... 
K~ bölgesinde Sovvet mül

~eleri etrafındaki çemıber git.
tikçe ka.pa.ıı.makta<lır. 

Fin awı taQryareleri muhtelif 
llı~Eiıeler yapını:ş, diğer tayyar 
~e.;er de d(4.man kıtaatile cep

e gerıslııdeki garları bomlbardı
~ ederek ya.ı:ıgw çıkamuş!al"' 
da. 

Sov:ret tayyareleri büyük bir 
~a:ıllYct sarfetını:şt.ir. S.:.vyetler, 
._ Ucumlara. müzaheret ve Fin ih
"Yaıllarmı bombardıman et.mele 
lçlQ Kareli Berzclu üzerine 500 
~ gön:demıişlerdir. 8 Sov -
Yet tayyare.;; muhakkak o'arak 
~e iki t"V'.Yare de muıhtemel ola.
tat düşii:rü.lmüşür. 
.ıı~ı, lti (A.A.) - Havas 

&.vyeı taarruzunun ta..~iki ö -
~e Fınler Taipale ve Oinola
~eleıirun 'bazı ileri mevzileri-
11.i terke meobur o:muş.'.ardı.r. 

R>lııı ta.aruzu dün ve evvelki. güıı 
tın ilddetli ~eklini alır.,,..ıır. 
~ ve malzeme israfı hiçbir 

2-na:ıi bu ka.dar kuvvetli olma. 
ıııuııtır. 

En iyi Kızılordu askerlerinden 
lltiiteşf"kkil KaJJkas sııvari~erinin 
~U.z üzerindeki hücumu kolaylık
... piis.ltürtü.mıüştür. 

k&rşılamak med>uriyetindeılir -
ler . 

StıokıhoJ.m, 16 (A.A.) - Finl
dıy a makamları 44 yaşındakı B

kekleri ııe siliıılı altına. çağı~ 
Iaroır. 

43 yaşındakiler çarşamlba günü 
ça.ğrı lrnışl ardı. 

I:> > olm, 16 (AA.) - Bugün 
St.oJ;.;.....:mcıa neşredilen bir r.,.,.. 
mi tebli2ı:le İsveç hücküınetmın 
doW-ııdan do,irru.yıı as.ı..cri yardım 
da bulıınmaaı içırı Fin hükiıme
ti tarafından yapı'an taleıbi red
de'Jtiği bildirilmektedir. 

Bu teiıLi:rle bJdirildıgiııe eö -
re, .F'ınlandıyaya yard.:ın me.;ele
si 13 şubatta Fınlandiya Harici 
Nazırı B. Tanner ile İsveç ~ 
vekili ve Hariciye Nazırlan ara
sın.ela vukt.lblılac &örüşme.er .,,... 
nasında ileri sürülmü.:;tür. 

Paris, 16 (A.A) - Matin ga:ze
teısi, Finlandiyadaki hususi mu
hMı.irinin Reisicumhur Kallio ile 

1 
yaptığı mü.liıkatı ne.şret:ınekte -
dir. 
Reisicımiıur bu mü.18.Ut:ında 

dem.ı:;tir iti: 
<.Finlandiya kal'.İy\Yen hacalet 

aver bir ""1he razı olınıyacaktır. 
Yaslara ve hAra.belere rağmen 
Fm milletinin manevi(yıııtı san;U
maz bir v~ett..ıl.r. F.inlandıyıı, 
Bolşevi.ııınin gen.ışleıınesme ma.n.ı 
olmak için elinden ge.eni yapa
caılotır. F.ransa gibi, Finlandiya da 
kendi istilli!i ve hareketi ve de
mokrasinin idamesi ve zaferi için 
çarıpJlima.k tadır.• • 
. Paris, 16 (AA.) - Paris ga
zeteleri, 25 ikincikfuıundan bu
güne kadar Finlandiyaya 30,000 
ecneıbi gönüllü _ııebniş olduğunu 
ve her gün takriben 600 flÖniLlü 
gehnekte ,bulunduğunu yazmak -
tadırlar. • 
Har~ malzemesi meselesine ge

lince gazeteler, bu ana. kadar . . 
Finland.iyaya 70 avcı tayyarC"' 
40 lıoınlıardınıan ta'YYardi ve 3Q. 
keşif tayyaresi ge1ıni.'j ruuuı.;uııu 
ve yola çcl<arılmış 300 tayyare 
bulunduğunu il.B.ve etmektedir -
!er. 

1940 mezunları 
Dün An karada 
merasim yapıldı 

Ankara, 16 (AA.) - Harp o
kulunun 1940 senesı 'mezunları
nın subaylığa nasb törem bugı.ın 
yap.Mruşur. Guıı.ç sı.abaylanmız 
öğ 'eden önce önlerinde rnüzı.ıuı 
oldu,f(u halde Ulu. meydanına ge
lerek .zafer anıtına bir çelenk koy
muşlardır. Havanın mw;aa<iesi:.ı

liı(ine ve yağmurlu okn:ı.iın& rağ
men kalaba:ık bır halk Jriitlesı 
Ulus ma:ydanırun etrafını çevre
lem"i OU..llnU)ordu. Suıb;zyla.rµı. 
mıWJ<anııı ı:;t.irakile söy leneu is
tiklal ma.rşııu müıtea.k4:> genç bir 
subay mezun ol.an ~'eobeler adı
n.. heyecanlı bır hi'llli>ede bulun
ınuo; ve ounu mlltea.k.ııben de Har
bı;ye okulu .marşı >i>ylenmışl.H". 

uıu.. meyıcianilldack.ı bu mer&s> 
mi m<i teaıkip suıbay !anınız Okula. 
doıımuş.er ve saa.t l~ de de gerı.ç 
•ı:>baylarunızdaıı bor grup Ata. • 
tü.ıılı.un Etnogrtya nl'IIZeSmdeki 
mı.ıvakcka.ı ka1w-ıru ""Yar.,. eaere.I 
hır çe'enk ko)ııntıı,lar ve EtJeai 
Şefın manevi huzurı.mcıa eg~ 
lerdır. 

Saa.t 14 de harp okulunda ya
µLan yemin merasmıinae ise B. 
M. Meclısi Reisı Abdü.Jıa1.k Ren
da, Başvekil Dr. Rdik Saydam 
Milli Müdafaa Veki 1i General 
.r<acı Tınaz, Daclıil.ıye V eluli }'aik 
O.ııı.raik, Harıczye V e.ki..i Şiiık.ru dar 
racoğlu, Nafıa Vekilı General Ar 
lı F\wı.t Ceıboooy, Maanf Vekili 
Hasan Alı Y ucel ile Büıyüık Er
kiuuAıatıbi~ ve Mılli .M tı<W:aa ef'" 
kanı, h.izınette ve mlltekatt ordu 
mensup.arı, matbuat mumcssiJ
leri ve kalaıbalık bır davet.Lı kil~ 
lesi hazır ıouluıımuştur. 

Oku' un konferans salıomı.ıua 
yapılan lbu ti>rone ist.ikla, ım.arşı 
ile başlanmıştır. 

Mt'lktepten bicincioh.1<.le çıkan 
txrpçu astegımenı Durmuşay ile 
makıU!p ikiocisı piyade ası.ejlme
ni Maıjlmut.!.lı:ihat ve mek•ep ü
çür.ciı&l1 Aıl>.iüs.samed'de B. M. 
Mec!.si Reisi Al'..-dülhalik Ren
taraUıdan birer al.l.ın saaıt veri.J.. 
m:iştir. 

Mektebin bi.rinci;i olan asteğ
men Durmuş yaış kii tıiı.ğüne 106 
rıcı çiv.iıy:i çaJomştır. • 

Merasimin ıbu sa:llhasından oon
ra haıııı okulu sancağı merasimle 
salona _getirilmiş ve okul alay 
kumandanı Kurmay alhay Beh
zııt Köker genç subay !arı yemin 
etmiye ca,..i;ırmış ve bu davet ü
zerine ~ gıınJ4> tab.lii mera
simi yapı..'..mıştır. 

• Bundan sonra merasime niha
yet verilmi:; ve hazırlanan büfe
de dıwet.lil.,.. iza:z; olunmuşlardır. 
• 

Göring bir nu
tuk söyledi 

(Bll§tarafı l incide) 
mamıa yardmıda bulunmıya da
vet emnistir. 

Hat.ip demiştir ki: 
c.İldtısadi bakımdan mağlup ol

mamıza imkan yoktur. İngiliz • ' 
ılerın ·bu.ııu anlaırna.ları; icabetle?'" 

Şiıııdi süvariler ve atlar uzak
~ ııörülür bir hedef halinde 
w""' Ü.Zerinde yalıınaktadıc. 
.__Siberya .kıtaatıruı gelince, bu 
~~ buyuk b>r hayal inkisan 
"'""lıt etmiştir. 
. İsveç gazetelerinin muhabirle
~ d.i:yar!a.r ki: Bjirkö 1''ınlandiya 
l:ı. !erQnlıı buzlar iiDtüııde yatan 
ınlerce ceset, l:;Ü'yük tank ve hü
~ ~alannm enıkazile drama,. 
..,.Lobır manzara arzetmc-ktedir. 

İnhisarlar Vekili 
(Baş tarafı l incide) 

GÜMRÜKLERDEKİ AL.\iAN 
MALLARI 

· di. İngilizler bizi aç bırakmak 
ıruretile 100ğlı1-p edeoe-klızri.ni ü
mit ediyorlar. Fak.at kendileri 
de biliyorlar ki, böyle bir şeye 
imUıı yolııtur. Bolluk içinde Yilr 

şamıyonız, fakat .kafi d.'J\Sce
de yiyecei!imiz, içeceğimiz v&T.• 

B. Görin.g İn'7ilizlerin yalancı 
J)l'C>Pagandalarının Alman mille
tinin granit blokunu asla kıra -

, ıın.ıvacağını söylemiştir. 

. ndra, 16 (A.A) - Royter 
.\i•ı:ıouıın muhabiri bildiriyor: 

Ta..pale oo"• ., L•"~ ·· ı·· .. ,.,ffiı.e ~,;a go u-
aün batı kıyılarında mui::ıarelı -
~r ' ,, ~iddet!i olmasına ra~en 
1ı.ı!ı;.ıvvctlennin K ) 1 Berza.. 

, . ~zivetlcri iy J4ır. 
.:ıo·:retler mü.kerrer hücwnla

nııa r•i:ınen gedik açnuya mu
;ı•ffak o:amaınışlardır. Sovyetle-

n Maıınel11ıe;m hatt:nı yarmak 
htısıısuııdaki nevmidane. arzuları 
ınuııareııe sılhasmda 3500 ölü bı
tak._"nı.ş olına'arından da anl:ışıl
ır.aıc~.a~ır. Kızı1ordunun La.do • 
ı:a ı<0lünün doJtu şi:nıalindek.i bü
c~ı da piiskürtü1rn:;ştür. 
.,. ._ vret lota !arının Su.ınmaya 
--.ım oldu«lan kabul edilebür
le de ta.m amcn işgal için haıbi.ıı 
llıüd.afiler ıçin müsait tc!akk e
dilını:ıkte ol;ın ikinci salhası:nı. da 

Malıim o'duğu üzere Giimrük
l.erde bulunan sun'i ip"1<li Alman 
kuroo.şlarınm bir müddıet evvel 
i:thaline müsaade edilmişti. Bu 
müsaadenin mtiddeti geçen ayın 
22 sinde sana eıım.iş .fakat güm. 
irÜJkle-rdı, daha b"r miktar mal kal
nuştır. 

'J'~iccarlar bu m.~Jlan da Ç?kııı. 
bf.nıek icin yeniden müsaade is
b<m.İş)erdir. Tıcaret Ve~ 
bu hususta yeıi bir .k.ııraırname 
hazır la.maktad .r. 
.MÜTTEFİKLER İKİ ŞİLEP 

DAHA KİRALADI 
F!':ı.nsız ve İngilizler Tüıılı: V> 

ourlannı ık:iralamı va devam et
ııektedi.rler. Son olarak &ısyeiıe 
skn şirketinin Demir vıe SadJk 
uıdel'erin Şadan şilepleri kira.lan
mış ve l\fa.n;ilyaya hare.ket et -
mi:şlerdir. :tici vapurun ınanleke
tınıi.zden mühim ıınikta.rıda i.lıra
c~ eçyas. aötiinniislerdir. 

MLVrnaLeyh, istihzalı bir eda ile 
şunları ilave etmiştir: 

cZı~ngin İngiltere, her İngilize 
her A1marun eline geçenden da
ha azını veren vesika usu:ünü 
ihdas etmek mecburiyetinde kalı
mıslır. 

Hatip, köylülerdo..n sanayi fıle
ımindc-ki faaliyetten ibret alına
lanru ve norma-! zamanda çalış
tıklarının üç misli çalı:ıını&.rını 
istemiştir. 

Köylülerin ve kadınların eıı.er
jilerine müracaat eyliyen Göring, 
netice olarak şöyle demiştir: 

cAlıruuı mil1et.i.nir. ga.lebe çal -
ması lazımdır. Alınan milleti, 
galıebe çalmak için mümkün ol -
duğu kadar uzun müddet müş
külata 1.ahımunül etmelidir. Şu 

haJ'!le elimizde bulunanı iki senıe 
içinde yiyip bitirmek saçına olur, 
Parolayı biliyorsunuz: Zafer, bi
zimdir, ileri, yaşu~ın Führer .• 

Yunani5tıanda!lri muhacirlerin 
Ağz:ııdan: 

Auadolu feWı.etzedeleri için 
Yunanistanda iane toplanuJ..cn 
buradan onya gitm!ş olan muha· 
cirlerin sözlerinden: 

•Bunca yıl onlarla berab r ya
şadık, onıarla beraber ayni elun• 
ği yedık, ayw tw.a bandılı._. _ _. 

Bu sözler, daha <;öyle uzayabi
lirdi: 
n~ ni suları içlik, ayni yolları 

gc~t•k .. Ayni havayı aldık, ayni 
kavalı çaldık.. Ça~larımız ay· 
ni idj, pcşkirlcrinıiJ ayni idi .• 
Şatlarnnız bir reu.lı.ti, ballarmuı 
bir renkti. Kabunız, kaçağımız, 
yurduınuz, ocaı;unız birdi •. Da
var birlikte çayıra, zağarı birlik." 
te bayıra salaı-dık... EkiniıııW yan 
yana biçer, ~·raııu.ı.uu yan yana 
ıçcr, yaylaya yan yana göçer, 
kuzularınu:ZJ, koçl:ırıruızı yanya• 
na seçerdik,. Bugdayınuzı bir -· 
lı.kte övuciür, unumuzu biriıkte 

1 

eler, elegimizi birlikte asar, pey
nirınUı.i, ya&n11ıı, buınmamı:ı.ı tu
luuılara birhı..te bıı.sardım .• J.r • 
ınajtunıa buıli, çayıınız birdi, k• 
wençem.iı birdi, yay!lll1Z binli. 
tatannuz birdi, saywıı..z (posta
cunu.) birdi, gôneşınıiz bırd.ı., 

ayımız birdi.. eüllerimil bir ·
çar, kokulanm hır ı.açar. kıı~.
lanıruz bir uçardı. 
Butbülümüı bır öter, çubuğu

nıuz bir tüteJ"di .. Tarhana öz aşı· 
mu., bulgurla pekmez tan yulJa. 
şmıudı .. Yazın çamlı bellerde, k.ı-

• şuı kaca)ellcrde bU" örnek çala.r, 
söyler, bu örnek çagırışn, bır 
örnek cünbüş eder, hır örııek ba
ğırışın!ık •. H"Y gıdı günler bq, 
bey &ibi canım, cl~~rim Anadolu 
hey! IJemek, kahbe felek >ana 
acunarlaıı, sinendeki o depreııt.ı 
yarJ.sını açtı ha~ Fakat t.'t>cflen. 
nıc cunım Anadolu, b!lyiilaun1a 
şeker ı uıadolu! \' ıılı til~ yine a.i
nende açılmıı; olan, bundan p~k 
çok derin yaralarıııın kapanılıği 
gibi, bu paran da tez kı.pauu, 
bu acın da tez savulur. Ve sen 
eskisinden daha giubııı, dah;ı ,;. 
rin, daha şeker, daha bal, tlaha 
kaymak olursun!.. 

OSM.A,,._ CEMAL Ki!.YGILI 

.Daıkantarda 
(Bil$ tarafı 1 inci sayfada) 

mak üz.ere müzakereye l(iri.şmek 
için •bir ltalyan ııcaret heyetı · 
nin yakında Romanyaya gelece
ği haber veril:mekt.edir. 

1939 senesind> İ L&ly anın Al
manya ve İngilte;eden sonra 
Ramanyanın ilk mü.hım ma.hrccı 
haJ..uıe ı:eldJ.ı\.,TJ. malf.undur. 

Bdgro.d, Jô (A.A.J - &man
ya ge.ı<;lılt reisinın Ramayı ziya
rıeti münasebetiylıe VTeme gaze
tesi, Romanya krau Karol'un 
da. yaıkında Romayı. ziyai"et ed~ 
ceğini. ya.ıımaktadır. 

• ar fa 
(Ba.s'11akaleden mabat) 

sa, İtalvn<lan başka, muhtelif ta
rihlerde, :ı2 de' lct daha iştirak 
etmişfü. 6 ikincitcşrin 1936 dan 
itibaren mer ı olan bu muahede
yi, Almanyaıla 23 ikincit~n 1936 
tarihinde imzalamıştır; yani Bit
ler ve Nazi Partisi iktidar mev
kiine geldikten üç sene sonra. 
Alınanyanın da kabul et iği bu 

ahkama göre, 
l - Dcnzıa!tı gemileri, ticaret 

~erine ıkarşı, deniı.ü.stü gemi
ıennın tabi olduk.arı beynelmi
lel hukuk kakle'erine tevfikan 
muamele edecekk!rdir. 

2 - Us_uJıü dairesinde yapılan 
dur em.rıne rıayet.ı.zliK veya 
mua:yeneye karşı fij mukave
met halleri miisı.esna olmak üze
re, ~enızüıstü, ve denizaltı harp 
genulerı, bır ticaret gemisinin 
yolcularını, mürettebat:ııııı, evra
kını. emıın bir yere nakletmeden 
evvel bu gemiyı ·b.ıtıramazlar. Bu 
bahiste, 'batırWıaı geminin filika
ları, emin bir y~r addedikmez· 
meğer ki, denizin h.a.li, hava ~ 
lan. sahilin yakıııLğı, yaılııııta, 
buruarı al.ıl.tlecoı< hır geminin 
mevcııdiyetı yo'.cu.lann ve mü _ 
rettııbatın enuuyet ve selametir 
nı temin ede. 

Aıınal:ıya, taınanıea kendi ar
zusile kabul etfii:i bu maddelere, 
daha harbin birinci torpilleme 
biıdi,csinde riayet ebneın.iş ve 
menıleketleriM dönmekte bulu • 
nan Amcrıkalılar1 biuniien İn -
~ilteredcn Ncvyork'a &iden bir "">ilu Tran.satlantııtini, hir r 
ihbarda bıle bulwunadnu ba'1r • 
mıı;; sonra •ı.kı.lmadan bu vapu
ru ln;:-Hcdei"in batırdıklarını id· 1 
ıLa etnuştır. Bu iddianın yalan 
olduğu şundan da bellidir ki, har
bın başındanberi, Alman dcnizaJ. 
tı gemıleri, Al.maoyanın imzasını 
taşıyan yukarıki muahede ahka-. 
mına asla ria_>et et.ıııeınişler; yal- j 
ruz buna ı1.,1,ı. mayn dökmek 
husu..undaki muahedenin lıükünı- 1 

!erine de kuıak aamamışlardır. 
Bu yüzclen bitaraf ticaret gemi
leri birçok kurban vennişlerd;r. 

Alman denizaltı gemileri, ön -
!erine gelen bitaraf ticaret ge
misini, Okyanosun ortasında ha· 
tırmakta ve gariptir ki, müret
tebatın l"llnlnrını kurtarmak için 
eırutıan telsizle imdat istiyen ee
mileri, bu hareketlerini bahane 
ederek ıatırnıaktadıriar. Haksı:r
lığın, zulmiin bu derecesi görül· 
müş şey değildir. Hem mevcnt 
muahedelere rağmen bitaraf ti -
carct '\.4rıpurlarmı bahr1yorlar, 
hem nıürettcbatm kurtuJn1nsına 
yardnn etmiyorlar, hen1 de niha· 
yet yarını saat sonl11: denizin or
tasında kalacak olan bu mürette
batın telsizle imdat istemeleri • 
ni de bir düşmanlık addediyor -
!ar. tlç katlı bu ıulüıu! 

Alınanyanın kendi nınsile im
zoladı.Q ruuabedclerin mürekke
bi kurumadan yaptığı bu sözünün 
'\'e iınzasının şeref ve namusuna 
hürmef5!1li Nazj rejimine inan
manın nekadar büyük gaflet ol
duğunu ispata kilidir. 

A1DJruı denizaltı gemileri, ma
dem ki bitaraflara yaı-cakla.nnı 
zaten yapıyorlar; o halde, sa\"ur
dııklan son tehdidin manası ne -
dir? Almanların m:ık.sadı, bita -
ruf gem.ilerin, İngiliz ve Fransız 
tic.,..et n kontrol limanlarına uğ
l"lll!'al:ırıru menetmek, bit:ırafia· 
n lııgiliz • J.'ranı;ız harp gemiie
rini dinlemem.iye teş\•i.k ederek 
bunları, itaatsizlik eden bitaraf 
gemileri batırnuya mecbur bı -
rakmak ve ooylecc müttefikler
le bitaraflar arasında hadi:ıelcr 
ihtilıiflar çıkarmaktır. ' 
~~ denizaltı gemilerinin, 

muttefik dev !etlerin lim:ınlarına 
gir~e~ bütün bitaraf gemileri 
torpillıyccekleri tehdidi üzerine 
bu gemilerin, deni:Le çıkmaktan 
\"az geçeceklerini talımin eden • 
ler, aldandılılarını göreceklerdir. 
Nitekım, ne mıknatıslı maynler, 
ne denızaltı &em.ileri, ne de tay
yare hücumları, bitarafları den.iz 
ticaretinden mcnedememiştir. Al
man7anın zaten filen mevcut o
lan bu tazyiki, şu iki neticeyi ve
recektir: • 

1 - Bitarailarda ticaret eemi
lerini tcsli.b edeceklerdir. 

2 - Bitaraf ticaret gem.ileri dl!ı 
İngiliz • Fransız kafilelerine da
hil olacaklardır. 

Kafile i,le seyriio;efer o kadar 
emindir ki, harbin ba.şından ik:.iıı-
eikıinun nihayetine kadar ge

çen 5 ay zarfında, kafile halinde 
seyir eden 7,888 gemiden yalıın: ı 
15 tanesi torpilleıınıiştir. 

Almanlar Büyük Harpte, Ame
rikayı da aleyhlerine harbe so
kan yolu gene tutm115 oluyorlar. 
Ucnizaltı harbi, o zanı.ıııı, ea şid
detli, devletler hukukunu en ta
nınmaz, insanlık kaidelerine hiç 
chenuniyet vemıez bir şekilde 
yapıldıJi'ı halde, muvaffak olama
mıştı. Cünkü, bitaraflarda, kafi. 
lelere R'ir»ıişler, müUefi.lı. donan
maların hima~·esine iltica etmiş
lerdi. Bu defa da öyle olacaktır. 

Esasen İngiliz • Fransız do -
nan.malan, Almıııılann bu son 
tedü.rinc, bir halta içinde beş 
deui:ıaltı gemisi batırmak sure -
tile önceden mukabele etnıiş bu
lunuyorlar. Almanyanın son ka
rarı, zaten kendisini Sovyet bi
taraf n1emJeketlcrdc., bu memle
kete ve Nazi rejimine karşı tam 
bir nefret uyanılınu:ıktan ba:;ka 
netice \"ermiyecektir. Bu şiddet 
ve zulüm, Al.ınan)·anın ümitsiz
liğini gösterdiği j<in, son derece 
mühimdir. 

.ABİDİN DAVER 

(Baştarafı 1 in 'de) 
n. Demiryollan Nazın: Gı.ranol 
e•ki Noter. 

.Yeni B~ Prof<'Sor Boı:aa 
Filof, 18B:J nisanının onunda Sı.a.
zaııorıa'<Uı dof:mustur. Yilie.k 
tahsilini Wurzburg ve Freıburg'
da yaµıruşt.rr. 

Geçen kabinede Maarif Ve.kili 
olan Filo! tauınmış bı.r 3s:ı.n3tılaı 
miıtehass>sı ve eslı:i Güzel San'
atlar tarihçisidir. 

.. Reyter Ajansmm bfülirdiğine 
gore, Bulgruistanın dıı.hili ve 
harici siyasetinde hiçbk dej!işı..k
l:iclt G8:n.ıyacağı söy lerunektedir. 

Bu siy as et komşu memı., ket • 
ler.le anla.yı.:; duyl!':Jsu.na dayan-

ırnakta devam edecek ve Bulı:a
ıis1.aıı bütün biiyüık: devleJ~ı. 
iyi mün:ısıeıbai idame eyliyeoclt
tir. Bu.\.ı:aristarun keza kat'i bir 
bitarailik: takip etııniye ve Ba}. 
kanlarda sulbüıı muhafazanna 
çalışmıya devam eyliyecıe-ği iliı.ve 
ohınıınAktadır. 

YENi BULGAR BA.ŞVEKlLlN!N 
BEYANATI 

Sofya, 16 (AA.) - Bulgar A
:ia.nsı bikfiriyor: 

Yeni Başvekil profesör Filof 
ma.tbııırta. aşağıdaki beyanatta 
buluı:maıştur: 

•:Majeste Kra.l eski Başvekil Ka. 
seivallOf'ı.m sıhhi sebepl.erden do
layı va.z:ifesindıen affı h akkında:ld 
talebini kabul ettikten sonra ye
ni ~ineyi teşltile beni memur 

~-
Bi.r.lcıç küçüJı: istisna ile evvel-

ki kabine.nin şoklini muhafaz3 ~ 
mekte olan bu kabinenın ıstik • 
halde de Köııeiva.nd kabineleri 

taıraıfıııdım ta.kip edilen dahili ve 
harici sİyagetten ayn!mıyacajtını 
kayı:kdeüm. Majeste K!"al tara
fmdar:ı !iti yııseili bir su.rette iLlı.am 
edüıniş olan bu siyasetin tafui -
kınde, kendisine uzun zıırnan en 
samimi closUuk bağlarile mer
but bukınduğum Kös~ivanofla 

da.ha. evvel bir müddet teşriki~ 
sai ~ .ooıımmakla ~?efvap 

olduğum pöi Köseiv:ı.nof'un mem
leketin idaresinde1ti te!akki..l:rine 
dalına iştirak etmiş bulunay<mım. 

Yeni Hariae Nazın İvan Po
pof:un da evvelki Başvekil ve 
Haırici,.e Nazın Köseivanof'un 
dostu bulunması ve Kfueiva.rıof 
tarafından takip edila:ı harici si
vasette ke..,di6inin kıymetli bir 
mesai ackadası ohnası. bu siyase
tin istikbal için de değiJ;mez ka.
lacağma işarettir, 

Sofya, 16 (AA.) - Utro gaze
tesin.in Belgradd.:ıki muhabirine 
bevanatta bultırulil Yugoo;lav 
Basvekil muavini ve Hırvalliırın 
Lidu-i B. Matcl:ıek, Yugoslav la
xm Bulgarıstan'a karşı tam oı.r 
dostluk hissi beslıc:.mekte buiun
du.k lan.nı SÖ}'lemiştir. 

i Alman ta tel

Yıeni 'kabinenin siyasetini s&

aece birlta.c kelime i.lıe hüllsa ebo 
meılt icabedene şunu söyliyebi.
lirim ki, bu siye.!IO't istikbalde de 
bir barıs ve bitaraflıık. siyaceti, 
bir dahili huzur w mili! birlik 
~;yaseti, bir iJrtısadi kalk.mma 
ve kültürel te..-akki siyaseti ol.,. 
caktır. 

B. M.ı,tchek, şimdiki beyne!mi • 
le! vazıyetın Ad.c ıyatikten .K; ra
d€n.i.zc kadar bütüıı Slavların bir
liğini ve teşriki mesaisıni zaru
ri kıima:kta olduiiwıu ilave et,. 
mistir. 

Londra, 16 (A.A) - İyi ha.bel" 
alan mahfillerde sövlerıdı.i!ine gö
re. Bulgaristanın harici oo:çluı
nın faizl<:ri hakkında son hafta.. 
lar için<lıe Londrada cereyan e
d:ın inıriliz - Fransız - Bulgar 
müzakereleri iti.lana netioelen
mi<iir. 

Londra, 16 (A.A.) - Avam 
Kamarasında bil' suale cevap ve
ren Deniz Asırı Ticaret Nazırı 
Hud.son demi.<ılli ki: 

c8 iJ.J<lkanun 1939 da Bulgari$
tan ile İngiltere arasında teati e

dilen notalarda Bulgar ihracat ta.
cirlıerinin emrine amade bulun
durulruı steiilingler ile tlunla.rın 
İngitterede satıslarmın ancak 
İıu!iltıc:recPcn alınacak nı.allar i
çin kullanılabilecej(i tasrih edjj,. 
mistir. İngiliz pamuk iplıklcri 
için de bir nisbet tavin edilm~ 
tir . 

İki memleket. arasındaki ticaret 
harbin ba':şJan:t:c•n<l.ııııberi za
ru ti o!ara.k mühim miktaroa 
azalmıs ise dz Bulgar zirai mnh
suliıtının İngiliz emtia<;;~ müba
del~sinin a?ttırılınası imk<lrıları 
her iki hükılmetin de nazarı dik
katini C<.>lbe:.mektedir. 

--o---
Müsamere tehiri 

Ç. E K. Eminönü Kazasından: 
CoctL"; Kütüp.:ıaneleri menfa

atine 20 'fllbaı 1940 salı aı!q;ınu 
Bevol!lwıda Fransız Tiyatrosun -
da verecei(irrıiz müsameııe mec • 
burl bir sebeple bir afta sonra
sına yani 27 şızbat 1940 salı ~a
ırnma tehir edilml~. Sayın da
vetl.ileriınıze a.rzı malilmat edi -
yoruz. 

bahir· batırıl 1 Bu siyaset, Bulgar milletin.in 

:ıi.ssiyatına ve arzusuna tamamen 
uyl(Ullıdur ve devlet reisinin iti
madına ve lıit!una mazhao olarak 
riyasetiylıe şeref duyduğum hü.
kfunetin bütün gayretlerini bu 
isti:k:amette sarledeceğiııi bühııs

sa k:ıydeylcmek isterim. 

( B~ttırafı l incide) 
bitaraf ticaret gemilerine karşı 
uan umi tııarruza geçeceklerini 
yazmaktadır. 

Muh:ı.bir, Hitlerin verdiği tali
m~ üzerine Alman aırura 'Jik ma
kamının bütün dünya ticaret ge
mi erıne karşı hudutsuz bir deni
zaltı harbi açacağını ve bu har
bin ıırniral Von Tirpit:ı'in en mec
nunane projelerini biıle gölgede 
bırak.iicak bir ölçüde ya11ılacağıru 
iW.ve eylemektedir. Nazi makam
lan taraf;ndan den.z harp ka
mmlarına tamami'.e uygun ol -
duğu söy !enen sıon ı:ıünlerdelri 

· Ho1mda, Danimarka, Norveç vıe 
:tswçı geımilerlnin tl>ıı>i:llımme
si keyfiyeti, dWıy a deniz yolların.. 
da bitaraf' arın ıbütün ticaretini 
boğmak üızere Almanya tarafın
dan yapı:an teşeJ:ıllıü.slin bir mu
kaddeıınesidir. 
K"?"nhaıg, 16 (AA.) - Nati

nal Tidcnde gazetesinin Berlin 
mu.haıbiri, İıı.giltereye karşı de • 
niıı;ı.ltı har:.ıinin şiddetlenmek ü
zere oldu,;uııu yaz"·or. Fakat g~ 
neral Von Mctzch'in bunu teyit 
eden makaksinin hangi gazete<le 
in~ar etmiş olduğunu tasrih et
miyor. 

General, batı cephesi'll<le kan
lı muharebe er vukUıbulacağına 
inanmamakta ve efkiırı u.mumi
yeyi bi.ıızat İn.ı:iltereye karşı kü
çük fakat şiddetli bir hıwbe ha
zırlamakıtadır. 

Londra, 16 (AA) - Ahone ve 
Sliepner iam.inde iki Danimarka 
vapill"ll bu saiıah enken İn,gilte
renin şark sahlli a~ann:da tor
p'l'enıni:;ıti:r. Ahoneden 6 kişi ve' 
S.dpnerden de 6 sı yolcu olm.aılt 
üzere 12 kişi kurtarılmıştır . 

Ceneve, 16 (A..A.) - 5.649 ton
luk cGiorgio Ohlsen• isnutideki 
İtalyan ~unı in,ııilterenin şaric 
sahillerinde bir mayna çal1larak 
!batmıştır. Vapurun 32 kişiden ila.-

ret olan mürettOOa.t.ınm akiheti 
meçhuldür. 

Gi.orgio Oh'sen, mıİyna çarpa
rak batan ii.çJ<ncü İtalyan Vlll>U· 
rudur. 

Patis, 16 (A.A.) - 16 Şubat 
aksam tebli,ıri: 

Kleşif m ilireaelıerimizin faali
ye ti lraydedi]mişt;.-. Buıı.l:ardan 
biri dÜŞ;man mavn tar.lamndan ge
oerl<ıeoı. bir miktar zayiat ver -
mi.>tir. 

Kahire, 16 (A.A.) - Eden, 
!Mısırdan hareketinden önce, Mı
sır ga.ııetecilıerine Dominyon ııı
taa.tının ahineın harekat saJıııs:ıruı 

Hükinnetin bütıin ihtimarnları, 
şimdiye .k.aıdM olduğu gibi, yük
sek şef Majeste Kralın şa.hsı. 

t!tnı.fmda sı:kı ibir surette bir~ 
m.i$ olan B~ :ısUde 
refahı için çalışmakta devam e
decek olan milletin .selameti uğ
n.ına mıısruf olacaktır. 

----------···-
müvasal.atı haık.kmda tdsiratt.a - S A T J L l K -
buhınarak, miittefik rnillet.lıerin 
yalıuz A vusturalya ve Yeni :z.,.. Çenberlit.a.ş!ıa k.1.in 08rnan-
lıarıdanın tesriki mesaisi.le dei!il, lbey Matıbaasında bulwıa.n ilı:i-
d-~ '···'- ·- dü":riistlük hissivatını si Gant:ı, biri A E G mankalı .w;; ~ buldı.ı,itu Mısınn ve biri yed:ibuçuk, diğeri üç 
da teşriki mesı:iııinden dolayı iti- buçuk ve iiıçü:ncii5ü de ibir bey-
--... '---·-'-'- '-t daha ar'--'- gir kuvvetinde olan üç adet 
..,_,.,..,. ~~· uac ...... """""" e1e$trik: motö:rü ile hunla 
ia olrlu?unu bildinniştir. 'fn.nsmi!ıyon edevatı bılrnü • 

Lond'ra, 16 (A.A.) - 17 şubatta za'Vede satılacaktır. Tali;p o-
orouda hizmet görmek ÜZC'?e lanlarm şubatın yJmıi dör -
250.000 kişi askerlik .şube&erine dünci Cumartesi günü saat 
müracaat edecek.tir. İngiliz Ol'- on binle meoıkılr matbaaya 
dusunun mevcudu bir sene için- gebneleri. 
de w misline çıkmıştır. Sonka- 1 lliiıiııııııılıı;m:m:ım••m--dl 
nun 1939 da 600.000 ;kişiden rba-1 
ret olı:m İngiliz ordll9U sonklnun 
1940 da bir milyon 250,000 kişiyi 
bulm\ıştur. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Dİ· 
rektörü: E. İZZET. Basıld1ğı yer: 

SON TELGRAF Basunevi 

Bugün SakaryEI Sinemasında , ' 

iki büyük ve görülmemiş film birden 

~~J~~~~~~: i !..~~~: 1;.~:~~!.. 
Ba,&n •aat 1 o• 2.30 ıla t•nzilatlı matineler 

• 
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Ayşenin odası. artık tamamiyle 
uhrevi bir sükun içinde idi 

HııUA bu meserret, derlıal Medi
ııenm haüci.ne k.adar taşarak, ha
reket emri verilmesine raııımen 
daha bala yeı inden k.ınuldama· 
mı.ş olan (Usame) nin cırdusunu 
bile sevince ,ııarketmişti. 

Halbuki RestJü Ekrem, mes
ciUen av<k~ ederek yatağına gi
rer girmez, birdenbire kcndl:.:ıi 
«aybech:rek, bütün şiddet ve debr 

ti u.. ibtizar hali yenid...-ı baı; :sterdi. V&Ziyetin v~ti, 
artık hiç bir iimit ile tefsir edi
.oecek halde değilıdi. Çünkü, ö
hl.mün en bahir aliimetleri be
lirmişti. 

Hanei saıadeün içi, yeniden bir 
,es ve ümttsizlik sahnesi haline 
gıekli. Av~uda toplanan ve göz
Jecini, Ayşenin odasının kapısın
dan ayıraınıyan kadınlaır; Daha 
~ omuzlanna çöken ma
temin aitırJıkı altında ezilmiş gi-

• bi, dıvıırların diplerine çömehn~ 
!erdi 

Hiç .ldmse, bu ölüm sükiıtunu 
ihlale cesaret edemiyordu. Göz 
yaşlan bile akamıyarak yalnız 
k.irpıltlerin uclarında titriyor .. 
Bütün hıçkırıklar, cayıc cayı:r ya
nan kalple&'de boğuluyordu. 

Bu mevtai sülı:Cın içinde, kapı
dan içeri. muharip kıyafetinde 
bir Mılikan]ı girdi. Kadınlara 

göz gezdirdi. Bir köşede çömel
m;ş olan koyu esmer renkli bi.r 
lwıdının yanma gidıe:rek kulağı
na ejiildi: 

- (Üsame) sonıyor. Resulul
Qh Efıeı:ıdi:ıııi%, nasıldır? .. Eğer, 
işittiğı.ın.iz ,.ın;, afivetc yüz tut
tularsa hareket edelim, diyor. 

Dedi.. Bu kadın, (Üsame) nin 
anası, (Ümn:ıü Eymen)di. Üm
mü Eymen, insan iztı>ra hının en 
acı ifadesini gösteren bir meyu
siyet.Le başını sallıyarak.; 

- Resulullah, artı.k son dem
lero yaşıyor. (Üsamıe) ye söy
le. Şu anda ona, hiç bir şey tav
siye edecek halde de4':ilim. Al
lah, kalbıne ne ilham ederse onu 
yansın. 

Oiye cevap verdi. 
Muharip delikanlı, birdenbire 

tas kesildi. Ümmü Eynıen'in ver
di~ cevap k.ıı.rı;ısındıa, adeta şu
ur ve iradesini kay.l>et.ınişti .. Son
ra. lı:.eııd.isini toparladı. Yir.e ses
lizcıe kapıdan çıkarak, bütün kuv
vetiyle, ordugıiha do~ koşmi
ya ba.şladı. 

üsamc, sabırsızlıkla b udeli
bnlıyı beklıvordu. G<!ru; ,,.,.-du, 
deli gibi kosup gelen delikanlı
'.Jl karşılıyarak: 

- Ne haber? .. 
Diye sordu. Fakat aldı~ cevap 

karşısında, bir ~ gibi dondu. 
Şu anda ve şu vaziyette (Al

lah ı. kalbi.ne ilham edebilirdi? .. 
Bil'kıaç sani~ bekledi. Sonra, 
yaslarla dolan gözlerini etrafa 
l(ez<l.irdi. Ordun ım sancaktan 
(Büride bin Hasip) i araştıııarak 
ona lleSlendi: 

- Ya Büride!.. Resulullahın 
sancaj!ını al Hane.i saadete git. 
Kapının önüne dile.. Ordu, ba.ı:e
ket et.ıniyttek.. 

Diyebildi. Ve bir hurma ağa
cm.m altma çömelerek elleriyle 

·· ünü kapadı. Hıçkıra bıçk.ıra 

~den geçti. 

* (Sancağı terli) gelıp de hane! 
ııaadetin kapısına dikili~ dikil -
mez, 'onu görenler, az kalsın te· 
cennün ed.ecekl:erdi.. Bu, öyle 
iı:.orkunç bir alametti ki, vazi · ~ 
tin vahametini, artık en acı ifa
desiyle halka lUn <:t.ınişt..i. 

mus}beti o kadar müşterek his
setmişlerdi. ki, biribir !erine jje.k 
bir söz söylemiye bile lüzum gör
mediler .. 

* Artık ikindi vakti gelmişti.. 
!Mescidi saadetin damından, bir
denbire, (Bilall in yanık sesi 
yükseldi. 

Bilfil, ezan ol..-uyordu. Resulü 
Ekreme bağlı olan bu genç Ha
beı;linin iliı.hi seıoi, onun şu an
da çektiği iztırabı ifad1! eden 
bir hıçkınk /tibi titriyordu. 

Bilal, sanki bütün imanını, en 
yüksek bir l(UrUr ile i!An etmek .. 
Ve bunu, art>k ih tiz arın son dem
lerinde bulunan Resulü Ekrcıme 
de işiıttlnnek istiy<>rmuş gibi: 

- Eşhedü Enne Muhamme
den Resulullah ... 

Diye feryat ederken, avluda 
bulunan kadınlar, (hanei saade-t) 
in önüne toplanan insanlar, u
tık dayanamadılM .. Ellerini yüz
Jıerine kapıyarak hüngür, hüngür 
ajtlamıya başladılar. 

(Resulu:liah) a1'tık lhtizaınn son 
demlerine gelmişti. Ondan ebe
dlyen aynlacaklar, artık bir da
ha. yüzünü "öremiyeceklerdi ... 
t~te, bu.. öyle bir aynlıktı ki, bu 
iftiorakın firakına nasıl taham
mül edereklerd.i? .. 

(Bilal) in muhrik sesi, dinli
~lerin kalplerini büsbütün 
hıin etti. Artık herkes, fıdeta 
kendinden geçm.işti. 

.1Bi1Al) in sesini, Resulü Ekrem 
EJ!endimiz de işitmişti. Çektiği iz
t.ırabın şidd .. tine rağmen, yavaş 
yavaş gözlerini açarak, yanında 

oturan Ayşenin yüriinc gülümse
di .. 

Genç kadın, ka1bine ço"ken yeis 
ve elemi sakla.rnıva çalı~a!"'ak 
sordu: 

- Ya &-sulal!ah!.. Çok mu 
inuztariıısin? _ 

(Arkası var) 

l GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 -SIHHAT 
işte yüksek bir kremde aranan 
bu mezıyetlerin hepsini size 

Ayşeııin od.ası, artık tamam1y- KREM PERTEV )e u.b:revi bir süklın içinde i1i. 
Bütün gözle-, ~ddııtli ihtilaç· 

larla titriyen Raııııü Ekreınin temin edebilir : 
taınıımiyle solan simasına çev -
rilıırlşti. tlrtizar dııkikehırı, bü- l - KREM PERTEV: Bir tu-
yfrk iztıraı>la dew:ın ediyordu. a ı et müstahzarıdU'. İnce 
Vakit, v.ıat derin şehkalar, ha- bir itina ve yapılışındaki 
stn iniltiler iılitlliyordu .. Her şeh- bwrusiy-eti itibarile yü2-
b w her ._,... sa-ıh (Fatıma) deki çizgi. ve buruşuklulı:-

~.., larm 1ıeşekkülüne m•-ı· ıım hMSaS w rakik kalbini, bir .... 
IJıe$1eı' aJbi terı. şeıi>a kEsiyor- olur. Deriyi genç ve ger-
ıılu. gin tutar. 

Gözlerini babasının solııun 2 - KREM PERTEV: Bir gü-
~den bir an bile ayır.an- ıı:ellik vasıtasıdır. Geniş-
yan.. Ve fil anda, ihtizann ııcıla- lemiş mesama t.ı sıln~tıra-
nnı babasından ziyade duy>an bu rak ciltteki pürtük ve ka-
ııenç kadının arttk oturduıtu yer- tıarcrklan giderir. Çil ve 
de, öne doğru ç01mıiye ~la- lekeleri izale eder. Teni 
mı.şlı. Hiç "1phl!Siz ki, bu i:ııtı- mat ve •e!faf bir hale ge-
raba daha fazla dayanamıyacak- tirir. 
tı.. 3 - KREM PERTEV: Bir cild 

(Ali) yavaş yav.'.lş ona yaklaş- devasıdır. Deıi guddeleri-
tı. Kalbinin bütün varlığı ile nin ifrazatını düzeltir. Si-
ısevdiği kadınını kollarının ara- vilce ve siyah noktaların 
ama al.<l.· Sessizce dışarı ı;ılcar- tezahürüne mani olur, 
dı. Cild adalesini besliye -

Resulü Ekremin bu sevgilisi, rek kuvvetlendirir. Kuru 
kapının dışında, göz göze goeldi- cildla' için yağlı, ve yağ-
ler. Ayni ates1e yanıp kavrulan, ll1Z cildler için yağsız hu-
ayni iztırep ile dilhün olan bu susi tüp ve vazoları vardır. 

iki i.n8aıl, kendilerini .k.ahred'2l l•----------

BAŞ, DIŞ, NEZLE GRiP 
ROMATiZMA, NEVRALJi 

KIRIKLIK 

Ve botun ağrılarınızı 
derhal keser. lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 

..6. 

inhisarlar Umum MüdürliiğündBn 
Muh. Bedeli % 7,5 teminatı Ebiltme 

Cin..; Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Şekli siıcıti 
------~:....,_ __ _ 

EL:bise ve :O::ıske'! 41 hl.un 
Fotin 41 çift 
Palro 28 adet 1360 - 102 Acık Ek. 16 
Muş:ımba 2 • 
Çizme 1 çift 

1 - Şartname ve elbise modelleri mucibince yukarıd~ miktarı 
yazılı melbusat açık eksillırne usuliyılıe yaptı:n'acaktır. 

il - Muha.ınınen bedeli, muva:kkaıt teminatı, eksiltme saati 
lıi=ıda yazılıdır. 

ill - Eksiitıne 19/2/9-ID pazartesi günü Kaba.taşta levazım ve 
..aübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnaıme her gün sözü geçen şubeden pa:rasız -alınabilece
ği gibi modeller de görülebilir. 

V - Müna.ltasay.'.l girecekler eksiltme günü baruti renkte şayak ' 
kumaş nümuneleri ve yüzde 7,5 güvenıır.e paralariyle birlikte yu-
karıda adı ııe~n komisy<>na gelmeleri ilan olunur. (893) 

•iiiiliii---------~-iiıimliiiii5iimiiiiiiiiiiiimm 
--İs-t-an_b_u_l_G_u_··m-riı-.k-le_r_i _B_a_şm-ü-du-··r-liı-.ğ--ü-n-d-en-:--

1 TÜRK 1 YE 
Şekeı.- .Febrikala.rI 

Gümrüklerdeki sahipsiz eşya satıhyor Anonim Şirketinden: 
Pey Şirketiııniz naımııa bir sene zarfında memlekete jfjhal edilecek 1hale tarihi! 5/3/940 

M. K. N. Marka 

4378 SF 
3938 GM 
3929 DCJV 
3924 DHVV 

4377 JT . 

4107 ET 
4lGl MM 

2406 GB 
4393 RJCO 
4338 PBN 826 

4394 

İhale ~ : 8/3/940 

2721 

1315 
6713 
3231 
2638 

2649 
2653 
3931 
3935 
3636 

KD 

iML-RH 
FH2225 
Salamon 
GOVO 
KH 
JE 
MMP 
MK109 
DP 1609 

İbale günü : 12/3/940 

2660 

2842 

4000 
3301 
1671 
3289 

3290 
711 

2678 

2683 
1469 
4950 

RHC 

AS 

RSD 

RB 

RB 
AE 
Salamon 
G-OVO 
MB 
iMO 
RFD 5945 

İhale günü: 15/3/940 

2943 KÇ 
2729 
4166 JF 

4165 JF 

4164 JF 

4177 000 

4179 ~ 
996 

3951 
3952 .A.R'S 

İhale gfrnü : 18/3/940 

4100 

3956 

4282 

4281 

4191 
4190 
4044 
3276 

ND/582 

KZC 

G' 
Müller 
BF 

• 
OPC 

ll!M-100 

No. 

11/24 
8658/8 
15/42 

2381/1-2 

Miktan 
Kilo Gr. 

Değeri Akçesi 00.tün ınaD<ine, • '"" şeker vesair ;.,..tidai maddeleıin "''-...;•ı. ıe.--Lira Kr. Lira Kr. Eşyanın cinsi: ~., .., "~•u ~ 

630/631 

1526 500 
96 -000 

3449 00-0 
114 160 

105 000 

2/3 53 000 
trl0/79 1726 000 

1/23 1150 000 
1498 20 000 
1/7 613 000 

188() 000 

812 50 000 

28 320 
460 4 950 

3633 41 200 
1/14 665 500 

1/3 123 000 
1/10 1000 000 
8182 101 000 
l/VJ 2686 000 

29 

181666 

6877 

1879 

1879 
710 
1/6 

1/19 
1/3 

7.15.12 

311 

7656 

J53/58 
17448 

1 
5610 

84 500 

15 300 

103 000 

5 020 
46 000 
64 420 
89 500 

22 000 
34 000 

577 000 

799 000 
321 700 
138 tıoo 

42 500 
996 000 
25 900 

17 850 

17 200 

658 800 
927 000 
60 000 
66 500 

290 13 
864 00 
628 92 
60 00 

225 75 

638 40 
802 32 

243 87 
280 0-0 
113 02 

88 92 

1700 00 

360 72 
148 39 
173 60 

1438 18 

70 72 
149 50 
101 00 

1208 70 
160 30 

203 10 

618 00 

M4 00 
45 70 

835 72 
259 10 

101 75 
350 00 

1246 12 

459 02 
700 64 
70 ()() 

1487 50 
798 00 
229 50 

2252 00 

392 76 

306 40 

2& 88 
374 45 
590 00 
101 56 

22 00 
65 00 
47 50 
6 00 

16 50 

48 00 
60 00 

18 00 
22 00 
8 50 

8 . 00 

128 00 

27 00 
14 00 
17 00 

108 00 

6 00 
14 00 

9 00 
91 00 
14 00 

15 00 

34 00 

40 00 
4 00 

59 00 
21 00 

8 ()() 
25 00 
93 00 

35 00 
52 00 
6 00 

115 00 
60 00 
17 00 

170 00 

26 00 

22 00 

20 00 
28 00 
45 00 
8 00 

• 

1120 2546 ooo 3ım 09 290 oo 

1 37 500 160 114 12 00 
• 

19142 14 500 162 60 10 00 

Bili 

• • 
1134/85 

11224/26 

72 000 

2li 500 
240 500 

31 00 
220 75 

31 00 

2 00 
17 00 

7 00 
11 00 
81 00 
46 00 

------- de muameleleriaıin yapılması ve buıı 1arın aıyID zamanda fahri-
Arli cam liımba şi.şe..1 oka fanmıza ,;inrlerilmesi işi bir müteahhide verilecekt.:;r. 
S:ı:fi yiin meıısucaıt Kapalı zarfla yapılacaık tıelk.lifler 1 mart 1940 cuma günü saat on 
Sade cam sişe t.e;e kadar İstan.bukla Bahçelrapıda TaŞhanda Şiııket Bürosunda 

lkalbu.l eclilece'k!tir. 
Gayri me?Jkı'.ır ecsaını kimyevi- İstekhler, şaı'tmmeyi parasız olaırak yulçarıdM<i adresten aJa.bi-
yeden tatralil. lirler. 
Bov-alı demir tel mmmrlatmdan 
pantalon aır.ı....,. tokııısı. 

Gayri mE'Z'.ku< mürekıkep esaııe 
D::mi:· kapaklı caım kı'Em 
kavanozu 
Adi mayi asi;t siillirik 
iM2 201/300 k3sar safi yün men. 
!M2 sik.l.eti 300 ~arodan yulwrı 
bir yüzü cilfilı ala mukavva. 
Kınık dökme demi!!' boru 

Şapka imaline mahsus ipekli 
panuJcl.u mensucat. ' 
M'2 200 Gr. az yün menmıcaıt 
Yün mensucat 
Hassas terazi (aktarmaya) 
Ciklet .şeker miktan % 50 
den farzla. 
FarmaJ. d"E.""kit 
Boya.sız toz haliıı:de talk 
Kıaıba:rtmalı <t:mil' kiliı 
Levha halinde asbesl07 
Oyuncak liıstik top 

M2 301/420 G.K. p:ımuklu kar 
rıs>k yün mensucat 
Kağıt makaraya sarılı ırun'i ipek 
iµlijii. 
ipek dik.ilmiş maşlah 
Poıselen eczacı havanı 
Safi ipek ıınensuoat 
Lastik.:e murettep paımt.k şerit 
ve sa<lıa pamuk kaytan. 
Pamuk i<ord"On 
IM2 200 Gr. az yün mensucat 
Cik.let şeker mik.tao:ı 
% 50 den fazla. 
Aldakit fcrnıik 
İnsan tartan baskül (Md:.'.ı.mıia) 
İspirtosuz vernikli boya 

, İpcıkli paanııkl:u mensucat~ 
Cam liımba abajuru 
1 çifti 401/800 Gr. kadar v.ldala 
dEriden tek, tek nümu.nelik 
avaık:kabılar. 

Rug.ın ve podis(ieot tek tek nü
rnuna'.ik ayak!mıbı. 
Rugan podisüet ve altlan kauçuk
tan tek tek nümunelik ayaldt:abı. 
<İspirto.sıız gayci ınezkiı.r WJ3ll 
yağ. 

Demir vida somunlu 
BlılllEk ataıoobili 

&de demir kapı ~ 
Llstikboru 

IM2 150/200 Gr. K. iplik adedll 51/ 
66 K. topu boyalı pamW< Men. 
Küçük çi)e halinde keçi ldh 
İplik 
Alıcı radyo ciba:zı 

IMüstahza:r QOOUk p!aıımı!aıı 
(Nutro) 

/Demir bisikılet pedalı 
LAırtik ile miirc!ıttM> demir 1*Urı
lıet pedalı 

Adresli mukııV\'la lmtu. 
Adi OOmiı- boş fıçı 

Sun'i ipek iplijti 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Sandığımız borçlularından Abdülfettah oğlu İbrahiın mirasçıla· 
nna ilin yoluyla son tebliğ: 

Muriısi.ııi.z 18399 hesaıp No. sile Saru!ıkJmıulan aldığı 250 lir.ıya 
ıkıı.nşı Ka.sımpaşaıda Kadı Melııınet ma:lıallesin.de Badulla sokağında 
eski 12 V<?ni 10 No. lu bir evi biri ilci derecede ipotek etmiş idi. Va
desinde ödenmediğir.den 9/12/937 taı;1ı.in.de borç mıi.ktan 295 lira 
89 kuru~ var~tır. Bu sebep!e ve 3202 No. lu kanun muc:loince 
y.aıpılan takip ve açJk arıtt.ı.mıa neticesinde mezıktlr gayrimenkul 
278 lira bedel'e sandık namına muvakkaten iılıale edilııniştir. İŞ!>u 
iliın t.ari!lıinden iıtitaren w ay içinde 937 /70 nıınıaııa ile Sandığı
mıza müıracaat!J.a borcu ödeımedi\(i.niz taıkdirde ka.t'i i:ha'c karan 
verilmek üzere dooyıısını iıcra hii.kimlôitine tevdi olunacağı sıon ih • 
lbarna:nıe makamına Jı:aim o!mak üzere ilan olunur. (1273) 

------------------

ISTANBUL BELEDIYEStNDEN 
• 

Gaııi köprüsü 19/2/940 pazartesi gününden itibaren na'kil va.sı -
talanna ııçı.hnıştır. Ya.lıuz: 

BeygU-le çeki!en ve el ile sürülen arıııba1anı, kÖ)lll'Üniln orta kı&
mında beş metre en.inde ve Jki taraiı şeriıtıvari boyalı ·bir !osun ay» 
nlmı.ştır. 

Beygir'le çek>llen veya el ile süııülen arabalıar bu kısırnı:lan ge
çecek:enl.ir. 

Yaya kaldımn.larına i:ıitişiik. olan saf! ve sn! kısımlar da yalnız 
motörlü a1"'Ellbatara aya-ılmıştır. (1269) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
1 - Eskişehir Ha"lıa okuhına altı Fransızca tercüman alınacak

tır. Bunlara kadroya göre VekfiletQe takdir edilecek ücret verile
cektir. İsteklilerin tahsil de1"ecelarini şimdiye kadar Devlet memu
riyetinde gecmiş lıi.zmetlerinin tesbitine ihtiyaç olduğundan hwılara 
ait vesaiki ibraz etmeleri lAzıındır. 

2 -- Aşağıdaki vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda teş
kil edilecek bir heyet tarafından imtihanları 23/2/940 tarihinde ya
pılacak.tır. Taliplerin 18/2/940 tarihine kadar Eskişehir Hava oku· 
L\ı. komutanlıfnna müracaat etmeleri ve imtihan günü olan 23/2/940 
tarihinde yukanda yazılı vesaikle beraber Eskişehir Hava ~ 
koınutan.hğında bulunmaları ilan olunur. 

A) '11ürk olanak ve ecnebi kadınların evli olmamak. 
B) .Askerliğini bitirmiş dllınak. 
C) Medeni haklarından mahrumivet ceza.sile mahlnim veya 

Devlet için muzir. ~ki.Uı'tlara mensup olmamak. 
D) İyi ahlak eshabından ohnak ve havsiyet ve namusu muhil 

fiillerle ve alelitilak aitu' hapis veya o dereee cezayı mü.&
telzım bir fiil ile mahküm olmamak. 

E) Sıhhi ahvali vazüe görmlye müsait dl:ınak (raporla). 
F) Lise veya" muadili tahsili görmüs olmak veya Devlet memu

riyetinde hizmeti mesbul< ohna.k ve bunlara ait vesikalar 
ibraz etmek. 

H) En az üç aene hizmet edecejtine dair noterlik!En musaddak 
teahhüt senedi vermek. 

Böbrelderden idrar torbasına kadar yollarda.!ıi hastalıklann mik
roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLö kullıuwm. 

~ ~ kııdıret.ini arttırır. Kadın, erkek idrar ııorldıl• 
nnı, eski ve yeni !:ıeJsotukluğunu, IDeJ1arıe >Itihııiıını, bel ağnmu. u 
aı:k iıdı1I!' boımnak ve bozartı:en yanmalı:: lıallerin.i giderir. Bol idrar te
min eder. İdrarda lı:umlann, mesanede taşların teşekkülüne ın.A.ni olıa. 
DİKKAT: HEIMOBI..Ö idranntzı tenıiz.1iyerelk mavileştirir. 

&:hhat Velı:Aleotinin ruhsatını haizxilr. HER ECZANEDE BULUNUR. 

998 
4198 
3958 

EH 
!Mu.ziller 

44389/1-.2 

70 000 
916 000 
215 000 

10 550 
13 000 

111 000 

91 25 
123 28 

1075 00 
616 40 

87 00 
67 75 

619 84 

7 00 
il ()() 

46 00 

Sun'i i.pektıen dıokuım eışa:ıv 
Telsiz 11elefon oıksazm aJıa 
Cam ebajur 

lstanbul Şekerciler, Şekerlemeciler, Şekerli mevad, 
ve Tahin helvacılar Cemiyetinden: 

4000 028 

1188 EL 2748 51 000 658 00 49 00 

Faki. motörlü liman ~ 
Yoku için 

Safi yün ınensuca:t 

YWı:ıanda evsafı yazıh eşya fuıtileriııde gösterilen günlerde ve saat 13 dıe Sirkecide Reşadiye caa. 
desind"ki halı autrepoou dahilinde ve Satu; Gümrüğü Müdilı'lüğiinde açıık erttı:rma ile 1549 sayıh bnuıı 
g~ ve 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde satılacaktır. İsteklilerden belli günlerde ve sa

at 12 ye kadar Maliye iinvan tezkerelerini ve Ticaret Odası vesikaılıa.rmı ihraz ederek yfuıde 7,5 pey ak· 

çel.erini vezneye yatırmış ol:m.ıı.lan ıtızmıdır. 
Bu eşya}arda.n başka her gün müteferri.!ı: eşya sa1ışlan da yapı.lınaıkta olup bwılıır:ın listE&i ııalıoo. 

ilan .t.ahtasınd asJlırlır. (1257) j 

istadrul ş6kercller, şe-ketlemecilcr, şekerli mevad ve tahin hd
vacılar cemiyetinin um~ hey'etinin 2/2/940 tatihiı:ıde toplanecağı 
ilan ediılen ;çtimaında ekser~et tıasıl ohnııdığınıian 24/2/940 cu • 
martesi gününe tıırakılımı<;tll'. Cemiyet mensuplarının mezkür gün
de eaat 14 .den 17 ye kadar İstanlbul belediyesi civarında Türile Bı. 
blAli Cad. 10 No. lu Esnai Cemiyetileri binasınrlaık:i Cemlyet.im.iz 
:tdare Merlkeziınde Cemiyet cüz.rlanlariyle beraber ılıazır bulıınına
la.n. ilin olwıur. 

Ruzname: 1939 renesi muamelat ve ılıesaplannın tetlldki ve idMe 
hey'etıinin j)rası • 1940 senesi mesai tarzı hakkında mü:zeıkerat ve 
ittiıhazı mukarrerat edilmesi. - NJ&tının tebdili ~en idanı 
bey'etinin yeniden seçilııne&i. 

• 


