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5 ICURUŞ 

MUTLU BİR GÜN 

Hall<evlerinin 
9ncuYıfdönümü 
Kutlanıyor 
Bu Yıl Yeniden A~ılan 61 Halkevi Vasıtasile 

Halk Üniversitelerinin Sayısı 581 i Buldu 
· Cum'buriyet H.alk Partisininkütürel sahadaki başanlan
nın en buyuk eserı olan Halkev leri ve odalarının 9 uncu açılış 
yıldônümü bugun merasimle kutlanacaktır. 

Törene saat 15 e bir kaç dakika kala Ankara Halkevinde 
istikl.fil marşı ile başlanacak vemüteakiben tam saat 15 te ge

nel başkan vekili Başvekil dok
tor Refik Saydam bir nutuk ve
recektir. Başvekilin yemden a
çılan Halkevi ve odalarının açı
lışını ilan eden nutku radyo ile 
memleketin her tarafından dinle
nilecek tir. 

Bundan sonra bütün Halkevle
ri ve halk odalan, tesbit edilen 
program vechile yıl dönümünü 
merasimi~ kutluyacaklardır. 

Türk inkılabının kültürel ve 
sosyal temellerinden biri olan 
Halkevlerimize bu yıl yeniden 61 
Halkevi ve odası katılmakta, bu 
arada geçen yıl Halkevi derece
sinde faaliyet gösteren halk oda 
lan da Halkevine kalbedil -
mektedir. 

Bugün ayni zamanda Ankara 
Halkevinde ikinci amatör resim 
ve fotoğraf sergisi de açılınAA
tadır. Bütün Halkevlerinde de 
mahalli ve milli rakslar, türkü

Bugün bir nutukla töreni a~acak 
olan Başvekil REFlK SAYD.Aı\I 
---------·----. ler, üyatro temsilleri verilecek

Hitler'in 
bahar 

E"ıanı 
Bir Alınan sazeteslne göre, Al
manya kuvvetlerini dağıtrnıyarak 
İngiltere ilzerlnde teksif edecektir. 
Fakat, bunu yapabilmesi için, Ak
deniz meselesin! de halletmesi li
z.ırndll'. ÇUnku İngilterenin ba~ı 
İngiliz adaları ise, kalbi de Mısır 
ve Suvey~ir. İngiliz adalan işgal 
edilse bıle 1ngtllz İmparatorlu~ 
harbe devam edebilir. İmparawr
luğun harp sahası Akdenizdir. 

M. Zekeriye SERTEL 

Uir. 
Yeni açıl.anlarla beraber sayısı 

383 ü bulan Halkevleri ve 198 
halk odası, milli birliğin tam 
bir fikir ve iman vahdeti halinde 
tecelli ettiği bugünlerde halka 

(Sonu: Sa 5; SU 5 ) 

MATSUOKA 

AMERİKA 
Pasifikteki 
Kuvvetlerini 

Arttırıyor 

Japonlar'da Cenubi 

Pasifik'e Yüz Binlerce 

Asker Gönderiyor 
Vaşington, 22 (A.A.) - "Ha

vas,, Japonyanın cenubi Pasifik-
te zorla bir nüfuz mıntakası elde 
edeceğine dair Tokioda yapılan 
beyanat karşısında resmi Ameri
ka mahfilleri kat'i bir sükut mu
hafaza ediyorlar. Bu sükut, Ame 
rikanın lngiltereye yaptığı yar -
dımı azaltmaksızın JaJponya ile 
harp edebileceğine dair Roosevelt 
tarafından yapılan beyanattanbe
ri devam etmektedir. Sıyasi mah
filleri meşgul eden mesele şu -
dur: Şayet Japonya cenubi rasi
filde, kuvvete müracaat ed'e1se 
Amerika mtikavemet için lngıl
tere ile birleşecek midir? Böyle 

(Sonu: Sa 5; Sü 1 ) 

i lkbahar geliyor ve herkes 
merakla başlıyacak olan 

büyük dramı bekliyor. Fransa ile 
akdettiği mütarekedenberi Al
tnanya hicbir askeri faaliyette 
bulunmamıştır. Geçen on ay i
çinde ordularını yeniden teçhiz 
etmiş, bilhassa motörize kuvvet
lerini takviye etmiş, ve hava 
kuvvetlerini arttırmıya calışmış
tır. On ay içinde yaptı~ bütün 
bu hazırlıklar hep ilkbaharda 
başlıyacak büyük taarruz için
dir. Hitler 1941 senesinde, Ame
li.kan yardımı gelmeden, kati 
!leticeyi almıya karar verdiğini 
gon nutkunda ilan etmekten de 
Çekinmemiştir. 

İn&ilizler, İtalyan bahriye esirlerini kampa götürüyorlar 

Onun için herkes merakla i!k
hahan bekliyor. Ne olacak? Al
bıanya İngiliz adalarını işgale 
tni teşebbüs edecek? Akdenizdl?n 
lngiliz donanmasını çıkarıp Mı
sın işgale mi calışacak? Yoksa 
baska bir taktik mi takip ede
cek? 
Şimdiye kadar bu mesele hak

kında harlçte yapılan tahminle
tin hanl!isi doğrudur, bilinemez. 
Cünkü Hitlerin ve Alman erkn
ttıharbiyesinin ne düşündüğiinü 
kimse tahmin edemez. Yalnız bu 
ll'ıevzooa Hitlerin son nutkunda 
iizerinde durduğu üç nokta var
dır: 

Akdenizde 1 .. Yardım Proiesi-

T ehli k e 1 İ / ·İnfiratçllar 
Mıntakalar Mücadeleyi 
ilan Edildi Kaybetti 

-n-n--

lngilizler Sicilyaya 

Yeni ve Muvaffakıyetli 

Bir Akm Y aphlar 

---
Cumhuriyetçi Fırkası 

Yardım Meselesinden 

ikiye Bölünmüş 

Balkanlar1n Anahtarı 

Nil Ordusunun 

Elinde Bulunuyor --
Ankara Radyo 

Cocuiunuza verehilecetıniz en kıymetli .bediye 
YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çflnkti bfltftn hediyeler unutulabilir. Fakat 

ÇOCUK ANSİKLOPEDlSt Çocutun biltliıı hayatında 
izini bırakır. 

FfV4'T'T tR' 'm4nm .. 

-

' 

Gazetesine Göre : 
1 Açık denizlerdPki ıemi kafilelerini himaye eden "Dutch Fokker,. tayyareleri is bqmda.:: -·-

Sovyet'fer, Türk 

Bulgar Anlaşmas1ndan 

Memnun Olmuılar 
Londra, 22 (A.A.) - "A.F.I.,, 

Balkanlarda Alınan tehdidi kar
şısında lngılizlerin ne düşim
dükleri gızll tutuluyor. Al -
manların niyetleri hakkında 
dolaşan şayiaları hep doğru o
larak kabul etmek muvafık 
değıldir. MeseJA Alman kıtalan
nın Tunayı geçmiş oldukları şayi
aları bu nevıdendir. Maamafih 
Bulgaristana hulul harekeü baş
lamış bulunuye>r. Bunun başlıca 
alametleri Bulgar demıryolların-

rsPANY A 
!AlmanyanılT 
Yardımını 
Kabul Etmiş 

General DİLL 

Afrika Harbi 
---,--

da seyriseferm cezri bır tarzda c A R A B u B 
tahdit edilmiş "Olınası, Tuna uze-' 
rinde birçok noktalarda köprü 
kurma hazır~ yapılmakta 
bulunmasıdır. 

1 ngUlz Bel inin vazlgeti 
Londra, 22 .A.) - Buranın 

salahiyetli m arında söyle -

da Teslim 
Olmak Ozere --nildi[;ine gö Bulgarıstandaki 

~~~fnik beyan~~b!ıa1c110:ttııımn-,_+.......talyan Soma~sinde 
ya iınkAn yoktur. Bulgaristanın J b l. J k•• 
hattı hareketi ne olacağı belli ol- Um O IVl8V il 
madan sefirin vaziyeti tavazzuh 
edemiyecektir. de Zaptedildi 

Almanya - Yugo8lavga 
arasnda 

Londra, 22 (A.A.) - Alman
lar şimdi kuvvetlerini göstere -
rek, fakat kullanmıyarak, müm
kün olduğu kadar ilerlemiye gay 
ret etmektedirler. Nazilerin Bal
kanlarda giriştikleri sinir harbi -

(Sonu Sa. 4, Sü. Z) 

Yunan T opraklarma __ , __ 
· I n9iliz Askeri 

Çıkarlldığı 

Haberi Yalan _ .. _ 
Bu Şayiayı Almanlar 

Ortaya Atıyorlar 
Ankara, 22 (Radyo gazete

si) - Bu haftanın siyasi hare -
ketlerindeki hususiyet de pro -
paganda harbidir. Bu da bir ta-
kım teklifler silsilesidir. Bu ara
da Afrikadaki Wavell ordusun -
dan 200 kişilik bir kuvvetin Yu
nan topraklarına çrkanlaca~ 

haberi ortaya atılmıştır. İngiliz 
kaynakları bunun Romanyadaki 
kuvvetleri arttırmak kin bir Al-

' (Sonu: Sa 5; Sü 7 ) 

_, __ 
lsviçrefilere Göre 

Süveyş Tıkanmıı 
Kahire, 22 (A.A.) - ''Teb~ .. 

Trablusta k~ydedilecek hiçbir 
mühim hadise olmamıştır. Erıt
re ve Habeşistanda harekit le -
himize inkişafta devam etmek
tedir. 18 Şubat tarihinde. Me
ı.ta'nm düşmesi üzerine, Cenubi 
Afrika kuvvetlerimiz, en büyük 
kısmı Avrupalı olmak üzere, 600 
den fazla esir almış ve birkac 
top ile birçok mitralyöz iltinam 
etmişlerdir. İtalyan Somalisin
de, Juba ırma~ın şarkında ha
rekat memnuniyet verici bir 
tarzda inkişaf etmektedir. 

Mühim bir mevki alındı 
- Nairobi, 22 (A.A.) - "Tebliğ,, 
Kuvvetli keşif taarrudan netice
sinde Cenubi Afrika kıtalan Cu
ba deresini dırlıklariyle birlik
te geçmişlerdir. Nehrin mansa-
bında düşman için büyük ehem
miyeti haiz bir mevki olan Jum-
bo düşmüştür. Burada külliyetli 
miktarda top ve harp malzemesi 
i~inam edilmiştir. Bir Liva 
Kurmayı ile bir Albay ve birçok 
Avrupalı ve yerli İtalyan askeri 
ı>sir almmstır. 

Süvegf kanalı tıkan11Uf? 

Cenevre. 22 (A.A.) - "Havas,. 
İsvicre matbuatının verdi~i ha
berlere göre. Alman tayyareleri 

( Sonu: Sa 5; Sü 3 ) 

BUGÜN ALTINCI SAYFAMIZDA 

Renkli .Haritamız 
Karilerimize bugün son sayfamızda ~ ıblf ~ta 

takdim ediyoruz. İngiliz - Alınan muharebelerinin ce
reyan ettiği sabalan, Manş kanalı ile Şimal denizindeki 
İngiliz ve Alman hava üslerini, Fransanm işgal altında
ki şimal kısmile Belçika ve Holanda sarillerindeki Al
man istila üslerini bu haritadan takio edebilirsiniz. Lut
fen altıncı sayfamızi çeviriniz. 

_,,,_ __ 
Beş Alman Askeri 

Müfrezesi ispanyaya 

Girmiş Bulunuyor 
Ankara, 22 (R:ıdyo gazetesi)

Bir habere a-öre İ!!oanvadaki son 
seylip fe1Aketi dolayısile Alman
vanın teklif ettili vardımı hari· 
,.iye Nazın Serano Sunner kabul 
•tmistir. Bıı suretle bes Almal' 
müfre%esi tsnanvava ~rmi!:tir 
'8unlann teknisvf'n ve motörlü 
'lutıalar t ·~ .• ;.., qğvlenmektedir. 

Maao'Itftt '6e =ivnı maksatU. 
tsııanTan 10 bin dolarlık bir ~le 
vönı'P"'" f c:tir. 

Japonya· Sovyetler 
Yaklasması 

Çunklna. 22 (A, A.) - Çin 
mahfillerinden blldlrlldllilne giS· 
re, &ovyetler Blrlllil ile Japonya 

araeında bir yakınlık temin et· 
mlye gayret eden Almanya, Sa· 
halin ada•nın Cenup kıamını 

8ovyetler BlrllQlne iade etmealnı 

Japonyaya •rarta tavalye eyle • 
mektedlr. Almanya, Sovyetler 
BlrllOlnln buna mukabil Japonye 
ile bir ademi tecavUz paktı imza 
etm .. ını teklif etmektedir. 

Ai'INI FR 

lister li1>E..~ 

Müttefikler Aras1nda 

SİYASI 
Faaliyete 
Hız Yerildi ---

Eden Mısırdan Sonra 

Filistin ve Civarını da 

Ziyaret Edecek 
--o--

Menzi Amerikaya 
da Gidecek 

Ankara 22 (Radyo Gazetesi) -
Mihvercilerin şimdiye kadar alış 
tığımız siyasi faaliyetleri esna 
sında sık sık yaptıkları siyasi zi 
yaretlcrin şimdi de lngilizler ta 
rafından yapı!makta olduğu na 
zarı dikkati çekmektedir. Bunla 
nn en mühimi lngiltere Harıci 
ye Nazın Eden'le lngiltere Er 
kanı harbiye reisi General Dill'iı 

(Sonu: Sa 5; Sil 4) 

~ECF~~}<FN) c 
Hürriyet ve Disiplin 

Yazan: Refik Halid 
,..lebenin mektep başlığı taşımalarına ve taşıdıktan zamaı 

ne şekilde selim vereceklerine dair Maarif Vekaletin· 
ce çıkanlan "buyrultu,. -yeri gelince bu güzel kelimeyi kuUan· 
mak hnatını kaçırmamalıyız- pek lüzumluydu. Tatbik de edilir 
ettirilebilirse nuriln ali nur! Mekteplerde terbiye ve disiplir 
ıünün en esaslı meselesidir. Fakat fikirde hürriyeti, hareket« 
nizamı temin eden bir terbiye ... 

Biliriz ki fikir hürriyetinden mahrum kalan bir millet, çek· 
tlii iztiraplardan şikayet kuvvetini gitgide kaybeder; hatta be 
iztiraplan duymak kabiliyetini bile ... Artık kaderin basma ge~ir· 
dili ltir adama teslim olmuştur; kendisine sahip değildir, sus· 
maktadır; susmaya ve esarete o kadar alışmıştır ki, acıklı vazı. 
yetini bildirenlere ayrıca düşman kesilmiştir. Hürriyetsizlik bil 
millete böyle çirkln, haysiyetsiz ve insan t'uuruna ~·aloşmaz biı 
hüviyet vermekle de kalmaz, 1 inci ve 111 üncü Napoleon'larl& 
son Alman imparatoru Vilhelm devirlerinde emsalini gördüğü· 
müz gibi milli bir felaketle de neticelenmeye mahkumdur. 

ŞuraS1 var ki, teşkilatsız, terbiyesiz, başıbozuk bir hürri"ei 
te ayni kapıya çıkıyor, yani teşkilatlı bir istibdat ile teşkilatsız 'tm 
hilrriyetin utandıncı bir felikete clayandığuıı tarihe yer etmiş bil· 
yük bozgunlar isbat etmektedir. 

lieal terb~ye, hürriyetle atbaşa bir giden disiplin ve teşkilaı 
ılstemidir. İngilterenin en kudretli bir nilmunesini arzettiği bu 
marifetli idarenin beşiti bizde mektepler olacaktır. Hür tahsil 
alo terbiye! Hürriyetle dilştlnüş, nizamla yürilyilş! Memleketi
mizin lnluliP, ertesindeki hus~st durumuna göre taze nesli bu ter-

biyeye şimdilik ıörenekler ve aile delil, ancak devlet otoritesi 
alqtınbilir. Onun içindir ki Maarifin talebe hakkında alacağı 
her tiirltl sıkı disiplin karannı -tatbikinde gev~klik röstererelı 
teşldlitsızhla en evvel kendisi ömek olmaması temennisiyle
aUu,lamak ve bunu alay mevzuu dqmda tatmak, hepimizin öz 
vuifesiair. 
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· Yazan : Von Kleffens 

59 Sayfahk 
Bir Muhtıra 
.Verildi 

(Holanda Hariciye Nazırı) 

f 

diplomatik pasaport verilmesi 
zımmın~a öğleden sonra Hariciye 
Nezaretıne bır nota vermiş ve 
b,u. notada Almanyanın hareke
tını ~rotesto etmiş. Hariciye Ne
zaretı sefaret erkanından birinin 
sur'atle Nezarete gelmesini is
temiş. Giden Holanda memuru -
n~, sefirin gönderdiği notada 
kustahca bir lisan l<ul!anması 

Sabahleyin ıaaı 5,30 da Holanııa 1 hasebiyle, kendısine pasaport ve
Sefirine derhal Von Rlbbentrop u rllemiyeceği bildirilmiş. 
sörmet.ı lüzumu bildirilmlı. Mtild- Berlinde kalmağa mecbur olan 
kat 8,15 de olmuş ve Alman Ha- sefir ve sefaret erkanı sefaret bi
riciye Na>ırı kendisine büyük bir nasına hapsedilerek dı k _ 
muhtıra uzatarak okunmuını tek l . . şan çı 
ııı elmil. Sefir bu muhtırayı ok~- ına arı m_e~ı;dılmış. sefarethanede 
dukça ıinlrlenmif ve 59 sayhyı otuz kişı ıçın yatacak ve yiye
ailçbelA lamamlamıı, aonra baıını cek yer olmadığından, Amerikan 
kaldırarak bu muhtırada ııerı ıü- ve Isveç sefirleri kendilerine va-
rUlen mazereUerl reddetmlf. tak ve yemek göndermek 'ıire-
------ • tiyle yardım etmişler. Nihayet 

dördüncü gün hususi bir trenle 

Peynirciler Narhı Az 

Bularak Piyasaya 

Vermiyorlar Mal 

Yeni Tip Ekmek 
carşamba Günü 
Satı$a cıkarılıyor 

Kilosuna 

Dünden itibaren piyasada kasar 
peyniri sıkıntısı baş göstermistir. 
Dükkanlarda yarım kilodan fazla 
kaşar peyniri verilmemektedir 
Toptancılar da bir kilo kasar pey 
nlri icin 67.5 kuruştan daha fazla 
para istemektedirler. Son ııünler-

Yeni Ekmeğin 

30 Para Narh Konulması 

1315 Veya 13 Kuruş 

Muhtemel Görülüyor 
de buzhaneden de çok az mıktar- Hükümetin Ankara, Istanbul ve Izmırde tat-
da ka ar peyniri çıkarılmıstsr. biküıi _kararlaştırdığı yeni ekmek tipi kararna-

Birinci nevi kasar peyniri 67.5 . ımesı dun beledıyeye bıl(j:rümıştır. Bunun uzerıne 
ikinci nevi 60. üçüncü nevi de 45 bel.edıye iktısat mudurlugu ve toprak mahsullerı 
kurus iken ikinci ve üçüncü nevi ofisi ve mıntaka ticaret müdürlüğü mümessillerın
lcasar peyniri pivasad• ııörülme- den mürekkep bir toplantı yapılmış ve alınması 
mekktedir. Halbııld peynir stokh icap eden tedbirler için müşterek kararlar veni
n tesbit edilirken birinci nevi pev miştir. 
nirin diğer iki cinsin mecmuunun Bu hususta vali ve belediye reisi demiştir ki. 
yarısı kadar olduğu ııörülmüştli "- Tek tip ekmek kararnamesi tebliğ <>dildı. 

30 para olacaktır. Hesaplar henüz kat'ileşmemış -
tir. Çarşamba günü yenı tip ekmeğin satışa arze
t.lileceğini ümit ediyorum . ., 

Fancola yerleri salıya bildirilecek 
Yenı ekmek şimdikınden bıraz esmer, fakat 

daha kalorili olacaktır. Francela pi7irebılecek fı
rınlarla bunların satış yerleri salı günü ilan ~dile
cektir. Şehrimiz değırmenleri yarından itibaren 
yenı tertibat alarak buğday kırmıya başlıyacak -
tardır. 

-7- Isvlçre hududuna gönderilmiş1 er. · 
Sefaret erkanı ancak orada hiı- PiYASADA: 

0 
Derhal tetkiklere başladik. Hali hazır ekmek çeş
nisine göre yapılan un stoku ancak dört beş gun 
içinde harcanacaktır. Zaten değirmenlerde yeni 

Vekalet birer mümessil gönderiyor 
Ankara, 22 (TAN) - Ticaret Vek&leti tek tip ek
mek kararı tatbikatiyle meşgul olmıya başlamış
tır. Bu maksatla toprak mahsulleri ofisi müdür 
muavini Hamit Koray Istanbula, ziraat müşaviri 
Atıf İzmire gönderilmişlerdir. Toprak mahsulleri 
ofisi umum müdür vekili Hulki de Ankara beledı
yesiyle temaslara geçmiştir. 

Alman muhtırası: 

Derhal nezareı erkanı ile 
seri i~tişareleri yaptım. 

Hariçteki sefareılerimize vazı -
yeti bildirdim. HO!ancladaki Al
man sefaret ve konsollUk erka
nı, harp yüzUnden yollar kapan
dığı için memleketlerine done -
miyorlardı. Onları Liheyde otel
lere yerleştirdik. Kraliçeye de 
şaraya yakın bir yerde hazırlanan 
sığınağa iltica etmesi için haber 
gönderdim. 

Bu sırada, diğer hükumet dai
relerinden birinde toplanan kabı
ne içtimaına davet edildim. Ka
binenin toplandığı bina Hariciye 
Nezaretinden iki kilometre kadar 
uzakta idi. Saat yedi sularında i
di. Parlak ve güneşli bir pazar 
günü idi. Parklarda çiçekler aç
mıştı. Sokakların manzarası ha -
zındi. Fakat panik yoktu. Halk 
bisikletlerle veya yürüyerek iş
lerine gidip geliyor, ara sıra baş
lanru havaya kaldırarak şehrin 
üzerinde dolaşan Alman tayya
relerine bakıyordu. Her köşe ba
şında askerler otomobilleri ve 
nakliye vasıtalarını durdurarak i
çinde Alman bulunup bulunma
dığını araştırıyorlardı. ikide bir 
bomba gürültüsü işitiliyordu. 
Dümıan ~ehir kenarlarına bomba 
atıyordu: 

Simdi bir dakika için kabine 
ictlmaını bir kenara bırakarak 
Berlinde bu sırada neler cereyan 
ettiğini görelim. Orada sabah 
saat 5,30 da Holanda sefirine der 
hal Fon Rinbbentrop'u görmesi 
lüzumu bildirilmiş. Mülakat saat 
6,15 te olmuş ve A!.rnan Harici
ye Nazırı kendisine büyük bir 
muhtıra uzatarak okumasını tek
' f etmiş. Sefir bu muhtırayı o
kudukça sinirlenmiş ve 59 sahi
feyi güç tamalamış. Sonra başını 
!<aldırarak bu muhtırada ileri 
sııriılen mazeretleri reddetmi§, 

* * ~tlman talepleri: 

- eu mubtıranın neler ihtiva 
ettiğini belki merak eder

siniz. Bunu sonradan siz de oğ
renmişsinizdir. Almanlar, lngu
tere ve Fransanın harbi Avrupa
nın diğer mıntakalarına yay -
mak istediğini, Norveç'i ışgal 
ıle şimalde bunun öniıne geçtıkle 
rini, şimdi de Danımarka ve Ho
lnadayı işgal suretiyle bu hareke
te mani o'mağa karar verdikle
rirü söyliıyorlardı, Muhtıra bu ve 
buna benzer notlarla dolu idi. 

Bu muhtıranın gayesi sarihti. 
Bitlerin "küçük yalanlar aldat -
maz, yalan büyük olursa ve sık 
sık tekrar edilirse inanılır,, sö
zune istinaden Alman Hariciye 
Nezareti Holanda hükümetinin 
aleyhinde bir dosya hazırlamıştı. 
Bu dosya çekmesinde hazır duru
yordu. Hitler emir verince çıka
rılıp sefire tebliğ edildi. 

Burada dikkate şayan bir Nazi 
taktiki karşısındayız: Münakaşa 
ve müzakerelerde, bir tarafın 
emri var. Almanya kuvvetine 
dayanarak kendisinı hem dava
cı hem hak.im mevkime koy -
maktadır. 

Holanda sefiri muhtıranın 
muhtevasını reddettikten sonra 
Fon Ribbentrop sefire Holanda -
nın mukavemete teşebbüs etme
mesini tavsiye etmiş. Hit!erin 
iyi bir dost fakat müthiş bir 
düşman olduğunu soylemiş. Eğer 
Holanda mukavemet etmezse 
Hitler Holandanın tamamiyetini 
ve bütün müstemlekelerini ga
ranti edecekmiş. Aksi takdirde 
Holandanın mahvı mukadder -
miş. Fakat sefir memleketinin 
sonuna kadar mukavemet ede -
ceğini söyliyerek sefarethaneye 
dönmüş ve orada Holandanın Al
manva ıle harp halinde bu
lunduğunu öğrenmiş, 

Sefir Isviçre tarikiyle memle
kct~'le donmek için kendisine 

riyete kavuşmuslar. 1 
iplik Tevziatına 

tip un çıkarmak için 48 saatlik bir elekleri ,emiz-
Ieme müddetine ihtiyaç vardır. Yenı tip buğday 
kırmasına pazartesi günü başlanacaktır. Bildiğiniz 
gibi yeni ekmek yüzde 85 buğday. yüzde 15 çav
dar unundan yapılacaktır. Ofisin 9 kuruş on para 
ve 9 kuruş otuz para üzerinden verdiği unların va
satisi olan 9,5 kuruş ve çavdarın vasatisi olan 7 
kuruş 10 para gözönünde tutularak yeni ekmeğin 
kilosunun on beş günlük narhı 13,5 veya 13 kuruş 

* * Bütün dünyaya hitap: 

Kabine içtimaında harbe ait 
gelen raporlar tetkik edi -

lirken Kraliçe radyoda bütün 
dünyaya hitaben heyecanlı bir 
hıtabede bulundu. Bu hitabe 
gerek dahilde, gerek hariçte bü
yük bir heyecan uyandırdı. Hü
kumet az zaman sonra fena ha
berler almağa başlamıştı. Lii
hey civaı~nda muhtelif yerler
den tele.fonla gelen haberler -
den, payitahtın etramına mü
him miktarda praşut trupları
nın indiği anlaşılıyordu. Bu as
kerler yalnız yangın bom balariy
le değil, 'ayni zamanda mitral -
yöz ve radyo makineleriyle mu -
cehhezdirler. Yere inince orman
da veya çiftliklerde saklanıyor, 
sonra birleşerek bulundukları ha
vali için tehlikeli bir çete ha
linde çalışmağa başlıyorlardı. 16 
ile 20 yaş arasında gençlerden 
mürekkep olan paraşütçüler hiç 
bir şeye ehemmiyet vermiyor, 
Almanyanın şerefi namına her 
rezaleti yapmayı göze alıyorlar
dı. Ayni zamanda deniz tayya
rclerinden, nehirler, kanallar ü
zerine de askerler indirildiğini 
oğrendik, Bilhassa Rotterdam ve 
civarına tayyare ile asker nak
lediyorlardı. 

Tayyare üslerine inen Alman 
askerleri tayyare meydanlarını 
muhafaza eden Holanda askerle
rini mitralyöz ateşine tutuyor 
ve hayli zayıata sebep o!uyorlar
dı. Paraşütçüler tayyare mey
danlarını işgal ettikten sonra ka
ra tayyareleriyle de asker nak
line başladılar. Hücum başla -
diktan bir kaç saat sonra La
hey civarında üç ve Roterdam 
civarında bulunan bir tayyare üs 
sü işgal edilmiş, ve Lahey her 
tarafından çevrilmiş bulunu -
yorcl.u. Maksat aşikardı. Müteca
vizlerin ilk gayesi, Norveçte ol
duğu gibi, Kraliçe ve hükümetin 
faaliyetini durdurmaktı. Holan
da haritasına bir göz atmak bu 
maksadı anlamak için kiı.flydi. 

(Arkası varı 

Fukaralar Böyle mi 

Tedavi Olur? 
il s a)o'ın Jstanbul valisi, 

"Size, baba~ına hitap 
eden bir evlat ıtibi sığınmak ih
tiyacındayım: 

Ben, 50 kuru güııdclikle ~a

lı~an bir ameleyim. Geçenler
de elime bir tahta l>arçası bat-

tı. Ve ben, zaruri ihınaı yüzün· 
den büyüyen bu yaradan kurta 
rılnıak ümidiyle Cerrahpa)n 
hastanesine ıittinı. içeri gire · 
bilmek için, benden istenilı•n 

25 kuruş \·ermek mecburiye
tinde kaldım. Fakat bu parayı 
verdiğim halde, yaruıua hak -
tıramadıru. Çünkü o gün b3na 
sıra gelmedi. Sırama kavuşmak 
ümidiyle üç gündüı· hastaııe~·c 
devam etmekteyim. Ve her gi
dişimde 25 kuruşu ödemek mec 
buriyttindc kalı~ oruın. Son mü
racaatımda benden (10) kuruş 

ta ıargı parası aldılar. l<'akat 
hala yarama merhem sürül'! -
medi. 

"Bence bu hu usta mcs'uliyt•
ti Cerralıpaşa ha•tanesine te -
rettüp eden bir hata yoklur. 
Çünkü fukaralardan bu paranın 
alınması, belediye encüıneııhıin 
kararı imiş. 

Fakat, belediye encümenin 
de bulunan müreffeh vatandaş
lar, 50 kunıJ gündelik alan bir 
amelenin, 25 kunış ödemesind~
ki zorlu~u kcst\remezlcr: 25 ku 
ruş onlann glinde en az üç, dört 
defa verdikleri garson bah~i -
şinden ibarettir, Bunun içindir 

Yarın Başlanıyor 
İktisad Vekaleti iplik tevziatı 

hakkında pamuk ipliği fabrikala 
rına lazım gelen talimatı vermis 
tir. Yarından itibaren Yerli Mal 
iar Pazarı iplik tevziatına baslıya 
caktır. İktisad Vekaleti sanayi ted 
kik heyeti, dokuma fabrikalarının 
istihsaİ kabiliveti hakkındta, milli 
sanayi birliğinden bir liste iste 
miştir. 

DERİ İHRACATI - Ticaret Ve 
kiileti standardizasyon umum mü 
dürü Faruk Sünter dün Ankara 
dan şehrimize gelmiş ve küçük 
baş hayvan derileri ihracatı etra
fında tedkikata başlamıştır. 

İhraç edilecek derilerin üzerin
de ne kadar yün bırakılacağını ta 
.vin ve bir staı:ıdard nizamnamesi 
hazırlanacaktır. 

Çalışan Çocuklar ve 

Kadınlar Hakkında 

Yeni Bir Karar 
Ankara, 22 (Tan) - 16 yaşın

dan yukarı erkek çocukların ma 
den işlerinde, kadınlarla 12 yaşın 
dan yukarı kız ve erkek çocukla
rın mensucat sanayiinin gece ve 
gündüz postalarında çalıştırılma
larına müsaade eden koordinas
yon heyeti kararı neşredilmiştir. 

Karara ııöre mensucat sanayiin 
de gündüz postaları 11 saat, ııece 
postaları ·8 saatten fazla çalıshrı-
lamıyacaktır. 

---n•----
Gözü Kör Oldu 

Galatada Kalafat yerınde To
pallayanın de:>osunda ııece bekçi 
si Emin ile Kirkor kavga ederler-
ken İhsan adında bir şoför onları 
ayırmak istemiştir. Fakat bu esna 
~a Kirkorun elindeki çuvaldız 1h 
•anın ııözüne saplanmıs ve ebedi 
ven kör olmasına sebebiyet ver 
miştir. Yaralı Cerrahpaşa hasta 
nesinde tedavi altına alınmış. kav 
gacıların ikisi de vakalanmıstır. 

-
ki, bizler, 5İzin şcikatiniıe sı • 
ğınmak mecburiyetinde kalı

yoruz. 

Bizden bir de fakruhal ilmü
haberi istenilmektedir .Halbu -
ki, bir fakrühal ilınUhaberinin 
çıkarılma", en becerikli fakir 
vatandaş için bile, Liç günde ba
şarılabilecek bir iştir. 

Bu üç &iin ise, ekseriya iıcil 
tedaviye muhtaç bulunan hir 
insanın hayatına mal olabilir. 

"Acaba bizleri, daha ucuz, 
daha zahmetsiz tedavi olunmak 
iınkBnlarına kavu1turamaz mı· 

sınız? Emin olun, bu lıituf biz· 
lere,_ çok san1iıni bir ıuinnet du· 
yuracaktır. 

* l~f ahut dere! 

11 B ız'".~gsıınpaşalılar, çok 

_ , 5 ~-~ biı· ~i&üzdc~ 
h~fa._1™f ıl ' ·. Ikı
de birde ort a attıg ı~ bu 
derdi doğuran, Halice akan şu 
môhut Kaoınıpaşa deresidir. 
Viıkıa, ikide birde tekrarlanan 
şikiiyetler neticesinde, bu de -
renin denize yakın bir kısnu he
tonla kapatılmıştır. Fakat, dere· 
nin bizlere en fazla huzursuz -

Bu üç şehirde değirmenciler yeni tip un imali
ne başlamışlardır. Buralarda bir hafta sonra yal
nız yeni tip ekmek satışa çıkarılacaktır. 

SPOR: 

Lıg Maçlarının 
Sonuncuları Bugün 
Fenerde Y apılac_ık 

Fenerbahc.se İstanbulsporla G. 
Saray Beyoğlusporla Karşılaşıyor 

--------
Bürosu Mürakabe 

da Et 

Tetkik 

Meselesini 

Edecek 
Fiyatları mürakabe komisyonu 

et fiyatleri hakkında yeniden tet
kikler yapmaktadır. Komisyonun 
yarınki toplantısında bu mesele 
görüşülecektir. 

Fiyatları tedkik komisyonu rei 
si, Vali muavini Ahmet Kınık 
yarın Ankaradan şehrimize gele 
cektir. Ahmet Kınık ihtikar hare 
kederini takip etmek hususunda 
aliı.kadar vekaletlerden yeni tali 
mat almıştır. 

Birinci ligin son oyunları bu-' taki düşük oyununun hatırasını BOYUNBAÔI İHTİKARI _ 
gün Fenerbahçe stadyomunda oy güzel ve şöhretine !Ayik bir ga- Murakabe bürosunun memurları 
nanacaktır. Fikstiıriın gösterdiği libiyetle hafızalardan biraz olsun boyunbağı ihtikarile de uğraşmak 
tarihlerde çok eheı:rup.iyeti olup silmek istiyecektir. F. T. tadırlar. Bazı dükkanların yerli 
h~vanın musait liulunmaması _yiı- Kir koşusu suni ipekten yapılan boyunbağla 
zunden yapılamamış ve bugune . . .... 
tehir edilmiş bulunan bu maçla- Istanbul _kır koşusu bırıncılıg_ı rı 175 kuruşa sattıkları görülmüs 
rın h§len sadece birer karşılaima bu sabah ~ışlıde ya_pılacaktır. Mu tür. Boyunbağların maliyet fiyat 
olmak bakımından ehemmiyeti sabaka ıkı kategorı _uz_erınden o- !arını milli sanayi birliğinden 
vardır. Bugün ilk maç Fenerbah- lup tramvay _deposu onund_en baş- =so=r=m=u=s=tu=r=.========= 
çc ile Istanbulspor arasındadır. lıyacaktır, Bırıncı kategorı 7500 
Biri lig ikincisi, dığeri lstanbu _ met:e koş~c.aktır. Her .. takım a- da klüpler arasındaki voleybol 
tun milli kümeye.verdiği dördıin zamı on kışı He bu musabakaya maçlarına devam edilmiş ve birin 
cü takım olan bu iki rengin kar- ıştıra~ ~ı;cektır. . . . ci kataııori maçlarında Galatasa 
şılaşması her zamankinden daha __ Emınonu Halkevının tertıp et- ray Beşiktaşı 15 - 12 ve 15-7 mağ 
iyi ve daha heyecanlı olacaktır. tıgı basketbo! turn~vasına bugını lüp etmiş, ikinci kataııoride de 

. . , de devam edılecektır. Galatasaray Vefaya hükmen ga 
~ıncı maçı Ga.atas_aray ıle Be- Kadıköy Halkevinin tertip ı:t- Jip ııelmistir. 

yogluspor yapacaklaıdır. Ken - tiği boks müsabakaları bu akşam 11-lektepliler marı 
dınden J><!k de fazla kuvvet!ı ol- Süreyya salonunda yapılacaktır. " 
mıyan bır takımın geçen nalta Semih ile Hidayetin, Senih ile Dün Şeref stadında mektepler 
Gal_at_asarayı beklenınıyen bır Garinin ve Hayati ile Nesiınin arasındaki futbol maçlarına de 
maglu~ı)'ete yuvarlamış olma.ın- yapacakları maçların sıkı olacağı vam edilmiştir. İlk maç Kabata~ 
dan b~yuk cesaret alan ve csa - anlaşılmaktadır. ile Vefa arasında oynanmış ve her 
sen ıyı takımlar karşısında ek - G.. . ıı- t t ' t• - . ikı' takım da mu'' savı' bı'r nd 
seriya düzgün ve seri oynamak - . ur~ aıan gının er ıp et ıgı oyu an 

serı musab k !ar b g d sonra 1 - 1 berabere kalmıştır. 
la nam kazanmış bulunan Beyoğ- ·· ·· .a a ına u :ın e İkı·ncı· oyun Bo"azı·~ı· ı·ıe Daru·'<. 
ı k ak k gureş klubunde devam edılecek- " , 
usdporb, sar.ı hırmhızıldt ımk ,arşı • tir. Ankaraya gidecek Istanbul safaka arasında cereyan etmiş ve 
sın a . ugun er a e sı ı .e:n - takımı da bugün seçilecektir. Bol!azici maçı 1 - O kazanmıştır 
polu bır oyun tutturacaktır. (,a - . V 

1 

Son maç için Galatasaray ile 
latasaray bugün tam kadrosuyla oleybol maçları Hayriye takımları karşılaşmışlar 
sahada yer alacak ve geçen haf- Dün Galatasaray klübü salonun ve mac 2 - 2 berabere bitmistir 

re Kamnpaşada bir çok ailele
rin canını yakmaktadır. 
Eğer tahkik olunursa görii

lecektir ki, aileleri taraCından 
alınan bütün tedbirlere rağmen, 
bu derede boğulmuş, vı>ya Sıt -
katlanmış masum yavı•uların sa 
yısı, nıühiın bir yekıin tutınakta 

dır. Ve arzumuzun yerine geti· 
rilme•İ için harcanacak kü~iik 
mebliiğ, heba olan bu mfısıım 
hayatlardan daha kı~·metli de
ğildir sanırız. 

''Yazın, bu derenin Kasunpa · 
şahlara oynadığı fena oyun, kı
~ıu yaptığı suikastlerdcn daha 
aşağı değildir. Çünkü sıcaklar 

basınca bu derenin Kasımpaşa -
ya savurduğu gerih koku)'a kat
lanınnk, en 111ütehamnıil insan· 
!ar için bile Cevkalilde güçtür. 
Bunun içindir ki, samimyetle 
ortaya konulan halk dertlerine 
karşı lfıkayıt davranmadığını bü 
~ ük bir memnuniyetle gördü -
gümüz belediyenin, bu makul 
dilegiınizı yerine getirmesini 
bekliyoruz: Ancak bu alakadır 

ki Kasımı.ıaşanın _gayrikabili i
kamet bır bale gırmesine miini 
olabilir!,, 

* * 

gibi İngilizcedir. Bu etiket, ıçın
de İzmir incirleri bulunan bir 
ı•ake e yapış ırılııııştır. Bundan 
da beılıdir k , bu etıketı taşı -
yan o p ıketlcr "Türk mahsulü,, 
olarak yabancı bir diyara ~olla
nataktır. Ben, bu pJketlerclcn 
bir tanesini, otuz kuruşa ~alın 

aldım. Fakat gelin göriin ki. bu 
pakette bulunan 900 gram ın

cirin dörtte iiçii giil reden fark
sızdı. incirlerdeki kurtlar, kah
ya boyunu buJn1uştu. Ve onları 
- Bir propaganda metaı olarak 
yabancı ıueınleketl~rc gönder -
mek şöyle dursun - yerli piya
•aya çıkarmak bile, milli mah
sulün1üze suikasttir. Acaba, bu 
suikasdin mes'uJlerini aramak 
ve bulmak mümkün değil mi -
dir? Aleyhimizdeki bu propa -
gandnyı her halde rabancılar 
yapmıyorlar. Bize gclınce, lehi
mizde propaganda yapm.:ıkta 

beccrıkli davranmıyoruz. Bü -
tün temennilere rağn1en, bu işe 
kafi derecede ehemmiyet vere-

miyoruz. Fakat ne olur: Kari 
aleyhimizde propaganda yap -
ınıyalun! 

* * Manasiz bir yasak 

nında nazarı dikkatimi celbe -
den garip bir nokta üzerinde 
durmak istiyorum: 

"Geçenlerde İstanbuldan A
danaya gidiyordum: Akşam :ı-e
meğinde aperatif olarak canım 

iki kadeh rakı içmek istedi, Fa
kat garson: 
"- Efendim, burada rakı 

yasak!,, cevabını verdi. 

Bu cevabın beni hayrete dü
şürdüğlinü gizliyemiyeceğim? 
Vakıa, rakıya düşkün, veya a
şık bir adanı değilim. Fakat ı-

çinden· cinden viskiye, şaraptan 
votkaya, \'ermuttan biraya, 
şampanyadan kuantroya kadar 
her milletin her çeşit, ve her 
derece içkisi sahlan bir mües
sesede yalnız rakının merdut 
ve mekruh sayılarak yasak o -
lunması bana hayli garip geldi. 

Rakı, bütun bu saydıklarını
dan daha qıuzir bir içki ise, ni

çin içilmesini her tarafta men 
etn1İyoruz? 

.. "Fakat eğer böyle değilse, 
dunyanın bütün içkilerine nıa· 
salarında yer veren yataklı va· 
gonlar şirketinin rakıyı kapı dı· 
şarı etmesini niçin tabii bulu -
yoruz? 

luk ve zarar veren kısmı, bala Milli mahsuk suikast! 
11 B en, i~im icabı, memlc· 

ket dahilinde sık sık 
seyahat yapan bir vatanda~nn. 
Hugiln, yataklı vagon restora -

"itiraf edeyim ki, ben bu ba
sit görünen harekette sade o 
gece tatmin edemediğim basıt 

bir iştlhanın inkisarını değil, bu 
harekete verdiğim nıinanın aza 
bını da sezdim: 

"Bunun içindir ki, bugilne 
kadar işlenmiş bulunan lıu ha
tanın tashih olunmasını isteme· 
nıek elimden gelmiyor!,. 

eski halini muhafaa etmekte - - ·----
dlr, Bütiln arzumuzda. bu kıs
mın iistiinii de betonla kapat -
nıalandır. Bilhassa kısın bu ılc-

il s ize bir etiket gönderi
yoruın. Bu etiketin ü

zerindeki yazılar, gördüğünüz 

23 - 2 - 941 

Nıçın :,esıera 

Çıkmıyor? 
Yaza11 : Naci Sadullah 

P iyasaya dillere destan olan 
fıilıiş kusurlarla dolu bir 

halde sürülen nıalıim eser alcy· 
hinde :vapılnn neşriyat hfiliı de
vam edip duruyor. 

l<'akat, bıraz insafla düşünün
ce eserin toparlayıcısına acıma · 
mak elden gelmiyor: Çünkü gö· 
rı..iyoruz ki, kcndh;ine ısmarlanan 
ağır bir işin bütün mes'uliyetinı 
tek başına yüklenmek ceaaretinı 
gösteren o müellif, ~imdi meyda 
na çıkarılan büyük yanlışların 

ortbas edebilmek için merhanıeı 
u uostıaı·uıın )aruınıma sığıu 

illlŞtı.r: Onun, kıtabma vurulal 
tı.ı.Kl.t şanıarıar ka1·~ı~ıııda duydu 
ğu bu hımay e ihtıyacı, Dil ku 
• Ll.lllUJlUan &;OfC\.C~.ı. ııakdı hima 
.tt:nw 1ezzeıını UJJ.UtLU.ı-acak Aa· 
dar acıklı değil midir? 

Fakal o nıuellüın çok haklı ten 
Jcitı.c.ruıc tıcucı Lutanıarın mütte· 
ıikan işledikleri hır haksızlığı te· 
baruz eııırruek te, bir ir.>.al bor· 
cudur: Çünku yapılan tenkitle· 
mı hıç neğibe yarısına da, o mü· 
eıııte ba~araınıyacağl bir vazüc 
yükhyenıcri muhatap tulmak la· 
zımdı. 

İhtisas sahibi bir gazeteciden 
bilgıli bir tarihçiden, kudretli bit 
edipten, geniş kültürlü bir içti • 
maıyatçuLın, müdekkik bir §air , 
den, hulasa, iızami saliı.hiyet &a· 
bibi asııari yarım dü:tine vatan· 
daştan müteşekkil bir beyetiıı 
başarabilecegi azametli bir ışi1 
tek kişinin sırtına yüklemek, o 
ınuellitin kitabındaki kusurlar , 
dan daha küçük bir hata ınıdır? 

Halbuki, bu hatayı işliyeııler1 
bugün, kendilerinden tek sualı 
tek hesap sorulmıyan birer &e• 
yirci mevkiindedir. Ve Babıitll 
caddesinde koparak mahkemey~ 
kadar akseden garip blı münaka• 
şa karşısında bitaraf birer mü · 
şahit rolü takınmaktadırlar. 

Niçin? Evet n~in hiç sesler! 
çıkmıyor? Tenkitlere uğrıyan e. 
serin üstündeki imzalardan birisi 
onlara ait değil midir? O kitabııı 
kusursuzluğuna inanıyorlarsa, ni• 
çin müdafaa cephesinde mevki al 
ınıyorlar? Ayni eserin tenkide uğ 
nyan noktaları. daha doğrusu sa· 
tırları, sayfaları, hatta form:ılan, 
onlar tarafından da hatalı sayı· 

lıyorsa, kitabı piyasaya sürüşle
rinin sebeplerini niçin anlatmh 
yorlar? Ve niçin miinakkitler, Sl• 

raladıkları sorgular arasında, bq 
suallere de yer vermiyorlar? 
Sanıyorum ki, bir kör döğüşü 

halinde devam etmekte olan bir 
münakaşanın buglinkü mAnasız • 
lığından kurtulabilmesi, ancak bu 
suale cevap alabilmemizle müın• 
kün olacaktır: 

Ben, bu ümitle bekliyenler a• 
rasındayım! 

BELEDİYEDE: 

Taksimdeki Fransız 

Konsoloshanesi 

Satılığa Çıkarıldı 
Fransız hükumeti Taksimdeki 

Fransız konsoloshane binasını sat 
mal!a karar ver!"işt.ir,_ B.e!e.diye 
Şişlide yaptınnagı duşundugu şe-
hir hastahanesi .verine burasını al 
mağı düşünmekte fakat istenilen 
miktarda tahsisat bulamamakta
dır. Diğer taraftan milli bir şirket 
ile bir banka mliştereken bu bina 
yı alarak bir şehir oteli ve lokan 
tası haline getirmeği istemekte 
dirler. 

İHTİYARİ DURAK YERLERİ 
- Tramvay idaresi, seyrüseferde 
sürat temin etmek ve fazla yolcu 
taşıyabilmek için mevcut ihtiyarı 
duraklardan 29 tanesini kaldınnı 
ga 11 tanesinin de yerlerini deği' 
tirmeğe karar verml!;tir. Bu de 
raklardaki levhaları dünden itı 
baren kaldırmağa başlamıştır. Bu 
durakların yerleri yarın halka 
ilan edilecektir. _____ .,__ 

Baro Umumi Heveti 

Toplandı 
İstanbul barosu umumt heyeti 

dün Eminönü Halkevinde toplan 
mıştır. Toplantıda evvela teavür 
sandığı meselesi müzakere edil
miştir. Sandıl!ın ihtiyaca kafi ol 
madıl!ı kanaatine varılmı•, tevsi 
ve ıslahı için yeni bir sandık n1 

zamnamesi yapılması kararlaştı· 
rılmıştır. Sandıl!a şimdi her azi 
10 lira verirken badema 20 lire 
verilmesi ve sandık icin yeni ıır 
lir membaları temin edilmesi icir 
de her avukatın mahkemelere ver 
diği istidaya bir de sandık pulı• 
vapı tırılması teklif edilmiştir. 

Uzun müzakerelerden sonra 10 
kişilik bir heyet secilmesi ve bU 
heyetin bu işi yeniden tedkık et 
mesinc karar verilmiştir 

---
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a iyet 
4 kapitalist harbi ola

ettikleri bu harbe 
<:-ınıyctlerini ihliil ede

Yet hasıl olmadıkça -
~ale etmemeyi harıc1 
'ln esaslı bir prensıbi 
lll ve ilfın ettikleri her-

ı;rnudur. 
lh. Japonya arasında ı:ı
~ verdiği şekilde bir 

\'üz paktı imzalandıtı
etıruyoruz. 

:ııu bir Londra telgra
~\'yetler seCiri l\faisky 
te hariciye müsteşnn 
asında Japooyanın u
l gösterdiği faaliyet ,.e 
~tu m~~elelerir~ gö 

ııu. bildırıyord• ~ ta
•l·gun radyo .. b~ ~fos -
"~·et Rusy ~fe Japon
~~ iktısadi bir anlaş· 

1gJnı söylemişse de, 
hunu teyit edecek hiç 
alınmadığı bildiril-

~İng'den gelen digcr 
e göre de Berlin, Ja-
5ahalin adasının ce

Sovyctlere terket
~lla karşılık olarak Sov 
aııonya arasında bir a
\'ıj7. paktı yap.imasını 

tı\ektcdir. 
~ tara lar tarafından 
~fedilen niyetleri , .e 
ı tekı.ip ede ede, ni-
ııı zaınandanberi kcn
hsettirmemiye muvaf
~o,·yet Rusyamn yeni
lere kanştınldığını gö 

&q haberlerin de, ayni 
tekziplerle karşılaş • 
ali kuvvetlidir. 

r!dtD( 't1!.ıa1ıa.iAOS 
illtki ettikleri bu har-

t, emniyetlerini ihlal e
i 
1
\aziyet hasıl olmadık· t ıniidahale etmemeyi 

h asetıerinin esas pren-

~
k kabul ve ilan et • 
kesin malUmudur. 
beraber Sovyetlerin 
İnkişafı esnasımla, 
eksizin, iki tal'Ofın 

liddiyetlerindcn nıahi
'tırette is'ifade t'ttik-
~akkaktır. 

ABONE 
Tllrklye 

140<. Kr. 
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muş olduğu ambargonun kaldı
rılması olmuştur, Amerikayı bu 
tedbiri almaya sevkeden ilmi -
lın, Sovyet Rusyayı Uzak Şark
ta Japonyaya karşı takviye et
mek olduğu şüphe~izdir. 

Yeni Pakt; 

B un.~n~a b~r~ber, Ingiltere 
hukumetmın, Amerika -

nın Sovyetlere gönderdiği ham 
maddelerden Ahnanysınm isti
fade ettiğini iddia ederek, buna 
mani olmak için Amerika hü -
kuıneti nezdinde epeyce zamıın
danberi teşebbiisatta bulundu -
ğunu biliyoruz. Mi.iskül bir va
ziyette kalan Amerikanın bu 
hususta henüz bir karar almadı
ğı ve bu maddelerden Almnn -
yanın ne dereceye kadar istifa
de eylediğini etüt ettiği haber 
verilmektedir • 

Japon tehdinin endişe verici 
bir hal aldığı bir zamanda Ame
rikanm - mücbir bir sebep ol
madıkça - Japonyaya karşı Sov
yetleri takviye edecek tedbir· 
lerden vazgeçmiyeccği ve Ja-
ponyaya karşı, petrol ve panıuk 
ihracatını tamamen menetmek 
Slll'etile, daha sıkı ihtiyati ted
birler alacağı tahmin edilebilir. 

Londradaki Sovyet sefiri Ma
isky'nin Butler'le bu mesele 
hakkında görüşerek, Amerika
dan aldığı maddeleri sırf ken
di ihtiyaçları için kullandığı 
hakkında teminat vermiş olma -
sı muhtemeldir. 

Sovyctlerle Japonya arasında 
ajansın haber verdiği şekilde 
bir ademi tecavüz paktı imza
landığını tahmin etmiyoruz. 
Böyle bir pakt Sovyetlere. zi
yandan başka bir faide temin 
edecek değildir. 

Evvela bu paktın Sovyetlere 
faidesi olmıyacaktır; çünkü bu
giinkü şartlar i~nde Japonya
nın Sovyetlere taarruz etmesine 
imkan yokttur. 

Bu paktın Sovyetlere zararı 
dokunabilir. Çünkü Japonya, 
böyle bir paktı imzalam:.fc için 
Sovyetlerden Çine yardımını 
kesmesini istiyecektir. 

Diğer cihetten Sovyt"t1erle 
Japonya arasında, böyle bir a
demi tecaviiz paktının imzalan
ması, Sov~·etleri Amerikanın 
iktisadi kavnaklarından mah
rum edecektir. 

Sovvetlerin. Uzak Şarkta te
sis ettikleri sana~.ri merkezleri 
ve ordularının ihtiyaçı için mu1' 
tac oldukları ham ve mamft' 
m~ddelcri, altı yedi bin kilomet 
re uzaktan tek sirnendifer hattı 
ile gctinneğe, deniz yolile Ame
rikadan kolaylıkla temin etmeği 
tercih edecekleri muhakkaktır. 

111. ANTEN 
~ • Japonya 7tddiycti, ---------------

biridir. Filhakika, ı 
harbin bniilangıcm - Demir Fabrikalarına 

~lına~y~d~n pek ~ok 1070 İşri Alınacak 
11klcrı gıbı, Uzak Şark ~ 
tı.11 tehlikesi ortaya <;ik· Karabük Demir ve Çelik fahri 

1
1lanheri, . kendile.rine i kalan yeni faaliyete geçecek k.ı
~ s_en.1patı bcsl.emıyen' sımları için yeniden 1070 müte 

tı ıstıfade etnuye baş- hassıs işçi almağa karar vermiş 
ıı · Bunun ilk teznhii- tir. 
~a harbinden sonra Yeni alınacak işçilerle bilhassa 

111 Sovyet Rusyay:ı gi- yeni haddehanenin usta ve usta 
lıladclelcrc ~arşı koy- basılan tamamla~caktır. __ _ 

Şişmanlarız? 
~rın hekim kitapla
] ~hkln ırk arasında 

1 
el'ı nrarlarkf'n, Tiirk 
şltıanlnmaya dal '\ mü-
~iisterirler ... Vakıa hi· 
~· Uzda insanların Av-
1 arz derecesinde bu
i~s'beile daha yağlıca 
tıı ar edilemez. Hele 

1'dası çıktığındanbcri 
~laı-ının bacakları , söy 

~
ettılektlerdeki kadın 

t~tı doha yağlıca ol-
01lrı-ıektedir. O memle· 
{iilen mum bacaklar 
u~~etimizdc ancak has 

Ur. 

~u ırk farkına atret-
1'\-ı te, doğru değildir. 
~;ı lt zatt"n kam;~k bir i · 
turı~a, bilhassa I.stanbul 
~İtdt ırkın geçit yeri o-

0 e, şişmanlamaya da
ltı~~n bir nk tasavvur 
•rt u.n değildir. Asırlar
l;ıt cıhetten buraya gel
~b ın torunları olan şim· 
i) l.t.lhıların viicudii ne
ltııı Şişmanlamaya daha 
u . 
1 Ctıdurnuzun daha '.\·ağ

t.ıir ~·enıeklerimizin tar· 
ge • Uiz etin yağlı ta· 

l\ıı \eriz, pilav ne kac1ar 
o -

zeler c;ok yağ çekerler. Halbuki, 
A vrupada ayni arz derecesindeki 
memleketlerde yemek yemiş o
lanlar oralarda bize nisbetle ne 
kadar az yenildiğini bilirler. Ora · 
lardan gelmiş insanların da bizim 
yemeklerimizden yedikleri vakit 
ilk sözleri bizim yemeklerin çok 
yağlı olduğudur ... 

Yemeklerimizi daha yağlı ye
memize sebep. memleketimizde
ki iklimin ayni arz derecesinde 
bulunan memleketlerdekine nis
bctle daha soğuk olmas1d1r. Ru
meline Balkanlardan, İstanhula 
Rusyanın isteplerindcn, ft.nado
hı~·a Asyanın ortasından gelen 
rüzgarlar iklimimizi soğutur. 

Soğuğa karııı viicudiin tabii ha
raretini muhafaza edecek gıda 
yağdır. Et insanın ~eklini tamir c 
der, !!eker vi.icudü işletir, yağ ha· 
rareti muhafazaya yarar. Onun 
ic;in soğuk iklimlerde yaşıyan in
sanlar sıcak :\'erlerindeki nishetle 
daha fazla ;yağ yerler. Rusların 
meşhur yağlı çorbalarından bir 
kaşık aldığınız olduysa bunu tak
dir etmişsinizdir. 

Semirmek, şismanlamak ta vü
cutta yağın sarfedilemiyerek bi· 
rikmesi demektir. Cok kazanan 
daha kolay para biriktirdiği gibi 
cok yağlı yi,·en de -alşıklık tesiri 
ile- viicudüniin ihtivacından fa7.

a - lı ·iyinr.e daha kola v sis-
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.,) Acayıb Başbk ar 

• 
insanlarla Hayvanlar 

Z annedcrsem gazeteler oku· 
yuculara merak ,·ermek 

için yapıyorlar. Şu son günlerde 
öyle garip başlıklara tesadüf e
diyorum ki, bir kere göz attıktan 
sonra ona ait olan sütunu bir harf 
kaçırmadan sonuna kadar oku· 
mamak kahil değil. 

_Arasında Benzeyişi er 
··s ıgıncdt., vezninde bu 

.. 

kuyruklu ve keçi suratlı oluşu 
itibariyle bu sınıfın yabancı 
defterine sokabiliriz. Mefistofe
les kıyafetine ve çehresine gir
mek, dikkat ediniz, insanlar i
çin pek kolaydır ve sade sahne
de değil, maskeli balolarda mu
veffakıyetli nümunelerine rast
lamak ta çok mümkündür. Ba
yılırız da... Hem yarı keçiye, 
hem yar insana, hem de tam 
şeytana benzemek, bu üç mad
deden bir zekalı halita haline 
gelmek çoğumuzun can attıj;{ı 
bir heyet v P }ıiiviy,,tt,i .. 

Mesela geçen giin, lisan bahsin 
de hiç şakası olmaz gibi göri.inen 
bir gazetede şöyle bir başlık var
dı: 

"Bay Willkie ayan meclisinde 
dinlendi.,, 

- "tıkın ak,, kelimesi, 
orasının antresine ve bekleme 
yerine pek yakışır! -

Tünel'in tıkınağına konmuş 
resimli ilanlar arasında yanya
na duran iri bir koyun ve ko
caman bir ökü'Zle burun buru
na geldim. Hayret! Sanki tanı
dık ~i~e: ~nsanla karşılaşmış
tım; ıkıs~~ ?-e gözüm ısırıyor
du; hatta ısımleri bile dilimin 
ucuna geliyordu diyebilirim 
~cele il_; şapkam~ kaldırıp se~ 
lamladıgıma sevinerek bakakal
dıın. Kimdi yarabbi bunlar ki-
me benziyorlardı? ' ' 

Nihayet buldum. Vallahi ta 
k~n~n:ri... O duruş, o bakış, o 
duşunuş, tam hüviyetleriyle 
onlar! fnsanların bir kısmı ha
kikaten. hay,vanlarla büyük bir 
benzerlik arzediyorlar. Bu ben
zerliğin ilk safX:Oda ve sınıfın
da, bereket ki yük ve ahır hay
vanlarından evvel :kuşlar geli
yor. Bereket, diyorum, zira ku
şa benzemek haysiyete daha az 
doıkunucudur; hatta belki de 
kartal, atmaca, şahin gagasını 

i~~r 
ret alametidir, diye oğünmek 
bile mümkündür. Lakin, dikkat 
ettiniz mi bilmem, burunların 
gaga ile hic;:bir müşabeheti ol
madığı halde de yine kuşa ben
ziyenler, insana bir kuşla kar
şılaşmış, tesirini verenler var
dır. Bunu yapan nedir? Gözle
rin toparlaklığı mı, ispinoz ve 
arpacı kumrusu gibi daima dti
şünceli bir hal almaları mı 
yoksa burundan fazla ağ1zları~ 
nın hususi şekli, dudakların ö
ne doğru uzayışı mı? Bunlar -
dan biri veya hepsil Maamafih 
kuş beyinsizliği ile de meşhur 
olsa yine kuşa benzeyiş, mesela 
h amam ve tesıbihböceğine ben
Zf'' 'l4te"Q iy.idir. 

....--YAZAN:-
Refik Halid 

rinde çıkardığı madeni sesi de 
işittikten sonra, vallahi, taban
larının altında nal bile olduğu
na inanacağım geldi! Bunlar 
zaten gövdeleri ağır bastığın -
dan ve ekseriya da iktısada me
raklı ecnebi misafirlerimizden 
olduğun<lan, şüphesi'z. ayakkap
lanna demir koydurmayı ihmal 
etmiyorlar. Dikkatinizi çekti 
mi bilmem, böylelerine herkes 
- sanki tekme atar, ısırır, sa
kardır korkusiyle - yol veri -
yor: caddelerde en rahat yürij
yebilen onlardır; yanlarından 
kacan kacana! 

I• nsanlar, kuşlardan sonra 
en çok koyunu, buzağı

yı, manda yavrusu manasrna 
gelen dombayı andınrlar. Ko
yuna benziyen kadın, bilhassa 
genç kız tiplerine fazla rastla -
rız. Bunu yapan, evvela burun 
şekli, sonra gözlerdeki fersi7.
lilc, manasızlık, daha sonra da 
kafanın için.den çehreye akse
den donukluktur. Buzağıya ve 
dombaya benzemek icin daha 
ziyade erkek, iri siyah veya ak 
gözlü, seyrek ve sert kirpikli, 
koca kafalı olduktan başka bi
raz da müstakbel hayata karşı 
şevksiz, neşesiz, bezgin dur -
mak, hiçbir şeyden zevk alını -
yor tesirini vermek lazımdır. 
Maamafih bu hayvanlara ben -
zemek için muhakkak surette 
sevimli olmak, ağzını, yüzümi 
öptürmek hevesi uıyandırmak 
icap eder ki bu hal, benzerler 
lehinde bir kar, benzerliği ma
zur )!Österen mühim bir sebep 
teşkil eder. 

miği iriliği, ağız buruşukluğu, 
hepsinin üstünde de burun de
liklerinin kendine mahsus aca
ip yayvanlığıdır. Şebek benze
yişinde yüzden ziyade arkanın 
biçiınin.i arayınız: Çıplak halini 
görmediğimiz halde bazı insan· 
lardan görmüşüz gibi benzetir 
ve ti.ksiniriz! 

Atalarımızın "yılan gibi so
ğuk, çıyan gibi san, akrep gibi 
sokar,, dive anlattıkları insan
lar hem fizyonomi, hem de na
diren karakter itibariyle bu se
vimsiz mahluklara benziyebi -
lirler. Açık renkli, kirpik~iz, u
fak bazı gözler, hele bu gözle -
rin donmuş, zehirli, insafsı-z ba
kışları yılanınkileri pek andı
rır; böyleleri ile konuşurken 
çehrelerinin daha beşeri bir ta
rafına bakmayı, yahut hiç bak
_!l'lPmav~ tercih ed~rim. 

K aamın en çok ben.t:t.:<i.ıği 
güzel bir hayvan varsa 

- pek cok sövlenildiğ'i gibi -
o da kedidir. Yumuk yüzlü, be
yaz tenli, coihı defa sarısın, 
renk renk $!Özlü tombul kadın
lar, bana, azıcık başlarını ok
şasam gözlerini yumı.rp hını 
hınl, .ınnl ,l?lrıl söylenmive baş
lıyacaklar zannını verir. Karak
ter cihetinden her kadın, fizyo
nom.isi ne olursa olsun, zaten 
bu mahlü.ku andırırrms... Doğ
ru mudur? Benim bildiğim, şa
irlerin bu benzetişi ile edebiya
tın bitmez tükenmez bir mevzu 
kazanmıs olmasıdır. Şu ciheti 
unutm.ıy~nn: Bir kadının kedi
ye benzerken puhu kuşunu 
hatrra getirmemesi katiyen la
zımdır. 

ı • ı ns~n ~~amam ve tesbih- Darvin'e şiddetle hak · verni- Benzediğimiz mahlukattan 
bocegıne de benzer mi recek derecede maymuna ben- biri de keçidir. İnsan keçiye 

hiç? Ne münasebet?., demeyi- ziyenler çoktur; amma may - benzeyince, nedense tam ben -
niz. Zira insanlar yalnı'Z bazı u- mun cinsinin bir sürü çeşidi ol- 'Zer. Bunun sebebi o yamın 
zuvlarının müsabeheti itibariy- duğundan insan müşabehetle - mahlukun gayet bariz hatlara 
le değil, yaptıkları tesir cihe - rinde de bu çesitleri itibara al- malik bulunması mıdır? Belki.. 
tinden de hayvanları andırır- mak lazımdır. Goril'den tutu - Keçi yüzlü bir adam karşısında 
lar, daha do$'usu hatırlatırlar. nuz. pek sevimli ve kürklü o- ben acaip bir bekleme hali ge
Manen öyle soğuk, büklüm bük lan Tamaen'lere, çapkın Gib- çiririm: Ha şimdi keçi gibi ba
lüm, ıslak, hemen toparlaşm.ıya bon'lara, h a s b a Saju'lara ~ıracak ve birdenbire sıçrayıp 
istidatlı şahıslar mevcuttur ki, ve cana yakın Semnopitek'lere şu dolabın üstüne veya şu du
aklınıza hiç yoktan - hatta a- kadar... Kücük maymunlara varın. tepesine keçi gibi atlıya
rada dağlar kadar maddi fark- benzeyiş fırıl fınl dönen beyaz cak dıye! Maamafih keçiye ben
lar varken - yine size tf!sbih- kapaklı kestane ~&zlerden. çeh- zertikle - keçi ayaklı, sivri ce
böceğini dücnindürürler. Ve yi- renin müteharrik cizgilerinden, neli, mahmuz burunlu, bilhas
ne kaslı ~özlü. esmer. sert del'i- avurt kabarıklarından, uzun bir sa şehvet tebessümlü Pan'ları 
li, kaskatı. afrrr hareketli, ko- oynaklık devrinden sonra bir- hatırlattığı için - öğünenlere 
kulu sanı]::ın kimselere rastlar- denbire sabit kalıp bir şey dü- bir şey diyemeyiz. Keçi $!ibi kı
sınız ki zihninize derhal eski ~ünür gibi duruşlardan ileri r.te- zık kızık kokmamak şartiyle. 
carsı hamamlarının kuhbe du - lir. Goril ve Urangotan müşa • K~inin arkasından daha 
varlarına yapı~mıc; yahut veni behetini yapan ise gözlerin çu- müthişi gelir: Şeytan. Şeytaru 
::ıpartıman mııthakJarmcfa boru kurluğu, alın darlığı, çene ke- bir hayvan sayamayız amma, 
k"'narhırnı::ı dizilrnic:: mahut çir--------------------------
kin böcekleri getirir. ı 

C1rümcf>i!i de unutmayınız! 
Onun icindir ki kusa benze

mek ehveniserdir. Hem unut . 
mamalı ki hoşa giden bazı ka
dınları. eskidenberi sevimli kuş 
lara benzetmek te adettir. Kı:ıok-
lik gibi sektiği, kumru ıtibi kı
rıttığ'ı , güvercin gibi göğüs ka
barttığı rivayet edilen ve sarı 

sac;:larından dolayı kanaryayR, 
anaçlığı dolayısile Vama tavu
ğuna ve tazeliğinden kinaye pi
lice benzetilen Havva cinsi diin 
ya l isanlarında, bu müşabehet
lerden dolayı önemli bir yer 
almı ştır. Kadınları kuşa benze
terek go1dere çıkarırız. 

Filvaki bazı kadınlar hern 
çehreleri. hem tavırları, hem 
de giydikleri elbiseleri icabı, 
hatta bazan da bir dalda d•Jr· 
mamaları, c;:ok ötmeleri, az he
sap etmeleri, liizumsu'l neşe ve 
fazla çırpınmaları cihetinden 
kuslara benzerler; erkeklere 
vakalaytp oksamak. yem at
mak, yerine göre kafese koy -
mak. öfkelendirdikleri zaman 
da kanatlarını volmak arzusu
nu verirler. Kadına nedense, az 

~ ~~ ~ - ,:;-~ 
~ ~,,,~ 1 ~--$ ~ 

F areyı ve tavşanı ancııran
lar da burun hareketli

dir, kafa yassı ve c;:ehre üç köşe
dir; böylelerinin her tarafa u
zanır, koklar, korkar gibi bir 
halleri vardır; bulunduklan 
masa kenarını. ellerindeki kale
mi; tramvayda önlerinde otu -
ranın şapkasını kemirmele
rinden adeta endişeye düşersi
niz bile... Kamlumbağ'a, daha 
ziyade bir ihtiyarlık benzevişi
dir; bunu boyun kenarı k.ın
şıklıklan, J?ÖZ kapa~ı çizgileri, 
kirpik dökülmesi, donuk, fakı\t 
içinde şehvet bavgınlığı sezilen 
gözler vücude getirir. 

Tazıya müsabehet bir asalet 
ve necabet ifade eder. Kırmızı, 
kalkık. manalı burun delikle -
riyle cins ata benziyenlerde de 
bu hal vardır; kadmda, erkek
te hoşa gider. İlle o benzerlik
teki erkeklerin kadınlar üze -
rindeki sükseleri fazladır: hatta 
seciye itibariyle de benzeseler 
bile ... 

Ayı, ne derece kabalık ifade 
ederse etsin sevimliliği söz gö
türmez; benzerlerinde de ekse
riya yine bu taraf galiptir. Be
nim kızdığını güzel, değerli, ?.e
ki - daha ileri varacağım -
nazik eşeği bir kısım hantal , 
mankafa, sakil. eşhasa benzet-
mekliğimizdir. Halbuki bu me
ziyetli mahltlka ne şemail, ne 
s~iye itibariyle benziyen insan 
yok denecek kadar azdır. 

Boileau: "En ahmak hayvan, 
fikrimce, insandır., demiş. 'E
sasta bir heccav ve bir realist 
muharriri olmakla beraber, bu 
derece katı ve patavatsız bir i
fadeyi o lisan ve edebiyat ho
casına yakıştıramıyorum. İnsa-
na her şey denir amma, usul ve 
adabınca ... Lafontaine daha na
ziktir: "İnsanları, hayvanlardan 
istifade ederek tahsil ettiririm 
buyurmuştur. Bu, zarifane bi; 
tPl"hiJdir. 

H ayvanıarcıan başka, boy, 
bos, kalıp kıyafet, zara

fet veya sakalet cihetlerinden 
nebatat, camadat ve eşyayı ha
tırlatan insanları da unutmıya
lrm. Karpuz, balkabağı, ayçice
i{i, kavak, meşeodunu, fidan . 
~bak vesaire gibi... Ay, da~. 
kup, testi, ustura, tığ, halat, sı
nın, oya da insanlar hakkında 
kullanılan tesbihler miyanında
dır ve bunları andıranlar da, 
hakikaten vardır. 

Hulasa insan her şeye benzi
yebilir; bazan insana bile! 

VEN t "I F.~ R iV AT 

KARA ELMAS - Zonguldak Hal
Kevi dergisidir. 3 üncü sayısı çı:kmı;
tır. 

BELEDiYELER DERGiSi - An
kara Belediyeler Bankası tarafından 
çıkarılır. 65 inci sayL~ı belediyeciliğe 
ait yazılar 'te res.imlerle neşredil
miştir. 

1 VAZiFE ADAMI - Os~an Aniıç 
tarafından yazılmış 2 perdelik bir pı
yestir. Nerşedilrniştır, 

ı YURT VE DÜNYA - Aylık me-::
muadD". 2 inci sayısı birçok özlü ya-

Bu serle\·ha size B. WtDkie, vi 
(kısası enbiya) da tasan·ur edi
len o uzun asasının tepesine ufak 
bir su kabağı bağlanmı!;j; yalına
yak, başı kahak çöllerde yürüyen 
bir "Patriark., gibi gösteriyor. Bi
çare nihayet yorgun argın fıynu 
meclisine düşmüş \ ' C orada tlin
lenmiş! .. Arlık yere mi çömelmiş, 
şezlonga mı uzanmış, yatağa mı 
girmiş? Bilmem. Bu istirahatin 
şeklini öğrenmek için ona ait si1-
tunu okuyunca anlıyorsunuz ki, 
Bay Willkie izahat vermiş. aJ·an 
azası da bu izahatı dinlemişler. 

"Demeli, dememeli,, sütunu i
şin ucu kendine dokundu2:u kin 
buna gık bile demiyor! 
Şu başlığa bakınız: 
"l\fega Italyan garnizonu da 

teslim oldu!,, 
Bunu okuyunca Hüseyin Rah 

mi Gürpmann romanlanndaki 
Meryem duduya ait bir cümle 
sandım. Sanki Meryem dudu: 

- Ka bana diplomatlik 5ator-
sun? Mega! İtalyan garnizonu 
da teslim olmuşdur.! 
divor ı,rihi geliyor. Fakat öyle 
degil "Mega .. ermcnilerin kullan
dığı bir edat değil :.adece bir ma
hallin ismidir. 

Baslıkların en garibi olarak şu· 
nu buldum: 

"Arabacı arpa çuvallnnr t alclı 
ve derhal yemeğe gitti. ,, 

Fesi.ibhanellah! Beni Al..:mden 
birinin böyle kencline cuvallarla 
arpa ziyafeti çektiği göriilmiiş tle
ğildir. 1\lcşhur meseldir: ''Kır a
tın ~·anında duran ya lıuyunclan, 
ya suyundan!., derler. Zahir hay
vanlann iştiha ile nrpa yedikleri· 
ni ı;töre göre arabacı da imrenmiş, 
yahut fazla kaln e liryakbi oldu
ğu kin "Bir de şunun yanmamış 
tara[ından tadına baknyım!., de
miş olacak. Fakat ne de olsa bir 
oturuşta çuvallarla arpa yenil • 
mez. 

Halhuki taf ·Hat okununca anla
şılıyor ki. arabacı boş arpa çuval
larını yağmur bahanesiyle basma 
geçirmiş ve yemek ycmiye gidi
yorum di)·e savuşmuş! 

Son bac;hk "'a.fı te,life değil 
tenafüre misaldir: 

"Kırk k üp, kırkı da kulpu kırık 
kup", , "Şu köşe yaz köşesi, ~u 
köşe kış köşesi., , ''Şiş şişeyi şi~
lemiş, şişe ke~işe şiş demiş . ., 

Gibi teliifCuzu giiç cümleler 
vardır. Bunlara bu baslıkla bir 
yenisi ilave ediliyor: 

"Tek tip ekmek,, 
Şaşırmadan bunu hızlı hızlı on 

defa tekrar edebilene şehir tiyat
rosunda bir oiksiyon kürsüsü tah
sis edilecektir!. 

Takvimci 

Haliç Vapurları 

Deni:ıyoHarınC' 

Bağlanacalt 
Hali~ idaresi bu sene de bele· 

diyeye müracaat ederek faaliyeti
ne devom edebilmek için yardım 
talebinde bulunmustu. Belediye 
de Münakalat vek aletine müracat 
etmişti. 

Münakalat Vekalet ince işletme 
nin vaziyeti etrafında esaslı t cd 
kikler yapılm<ıktadır, Bu idar e· 
nin satın alınarak deniz yolları 
mücavir seferler servisine bağlan 
ması lüzumlu gör ülmek tedir. 

Bu t akdirde işletme masr afla· 
rından bir hayli t asarruf yapıla
caktır. Ayn i zam anda daha ucuz 
bir tarife tatb ik s~P-r ti l e halkın 
rağbeti de t emin edilecek tir . 

Kaymakamlar Arasında 
Ankara, 22 (Tan) - Kırıkhan 

kaymakamı Mehmet Ali Dursoy 
Hızarı knymaknmlığına , Hassa 
kaymakamı Mahmut K emal Gur
lu$! Kırıkhan kaymakamlığına, 
mülkiye müfettişi Halit Tekin 
Hassa kaymakamlığına tayin edil 
mişlerdir. 

~-

l 
zılarla çıkmıştır. 

.c:>R!':'AN uRAL KARiKATÜR AL· Hükumetçe Satın Alınan 
1 

BUMU - Senelerdenberi iazete ve 
mecmualara. yaptığı siyasi ve içtimai Şilep ve Un Fabrikası 
zatff ve nükteli karikatürleriyle ta: Ankara, 22 (Tan) - Kanary« 

çok bir kanat yakışıyor. littiilı'ı; Olan Orhan Ural renkli bir 
Cins kısrağa, ceylana, pelen- ltapalt {çfnde ıi.lbümünü ne~etmişUr. adındaki kömür şilebinin hüku 

ge benziyenleri olduğu gibi, metc;:e satın alınmasına karar ve 
maalesef, kart, hovarda, diş - T!ADÜL KANUNLAR! ve olvA- rilmiştir. 
lek. k emik kafalı, lağar atları NIMUHASEBAT KARARLAR! - Siirddeki Yeni Hayat un fabri 
hatıra getirenler de yok değil _ Jtalga _ Zaman olur ki hayal.i cihan degw er. Bu isi'!1 ~ıtı_nda 40 sayfalık bir ıdt:ıp kasma da el konmuş ve değirme 
dir. Geçen gün bu cinsten bir neşredilmıştır. Yazan Divanımuhase- nin işletilmesine t oprak mah sul 

---'---~--------~-----.l.!.IV~e~v~Y~o~r~k~T~i~nı.e~!s~)~d~en~~P~~a~t ~ml~'du~~~a._k~ıp_ı=ar~ın~d=an=-~Y~u=~=·u~f~K==en~an:J~l~e~r~i lo~f~:·~i ~t:şc:l:ik:·~at~ı~m::e:m:u:r:_~c~d~il-.. mi tir. 
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Hitler'in İlkbahar 

ASKERİ VAZIYET planı 

Bursa Belediye · Reisliğinden: 
Şehrimizin noksan kalan asgari 150, :'lzami 200 hektarlık bir kısım 

arazinin haritasınm yapıbnası 15 gun milddeUe açık eksiltmeye konul-

Manifatura ithalat 1f 1 
Türk Anonim Şirketi 
Meclisi İdaresinden J ıllal•"'f 

(Başı 1 İnC'İde) muştur. övuvh~v ' 

Eri re Muharebeleri Son 
Üzere 

bulunmuştur. ·Bu r:1azeteye go··r,,. Beher hektar arazinin muhammen bedeli 13 lira 27,5 kuruş olup mu-
" '"' vakkat teminat akçesi tutarı 200 liradır. Şirketimizin fevkalade heyeti 9.00 Program 1 

umumiye içtimaı 10 Mart 1941 9.03 Hııberler 1 

Safhaya Girmek 
Hitler, 1914 harbinde Ludendor- İhalesi 10.3.941 tarihine tesadüf eden pazartesi günü belediye encü
fun yaptığı hatayı tekrar et- meninde ve saat 16 da yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek üze
miyecektir. Ludendorf o vakit re her i:; günü ve is saatlerinde belediyemiz mubnscbesine müracaat e
kati neticeyi garpta değil, muh- deceklerdir. 
telü cephelerde almıya çalışmış Eksiltmeye girmek fstiyanlenn ehliyetname vesikalarile birlikte i
v~ kuvvetlerini d~ğıtmıştır. Bu 1 hale günü belediye encUmenine .nı.irncaaUan lüzumu ilan olunur. ( 1386) 

pazartesi günü saat 16,30 da Is- 9.18 Müzik (Pl.) 1 
tanbulda Yenipostahane caddesi 9.45 Yemek li.s- 1 
Yeni Valide han zemin kat 42 - tesi 2 

( ASKERi MUHARRİMİZ YAZIYOR ) 
General Platts'ın kumandası altın-ı mıılinden deniz sahilini takiben Mııs

daki ingıliz imparatorluk ordusu, üı; saua hcde!ine doğru ilerliyen bir baş
kola ayrılarak Eritre topraklan i<:in- ka İngiliz lıiolu, Keren'i muhasara e
de, bu mustemlekenln merkez.i .~- den İngiliz kuvvetlerinin şarkında 
mara ile iskelesi Massnua'yı hedef harekete geçmiştir. Burada ne mühim 
ittihaz ~erelt, . ilerlcmey~ devam et- İtalyan kuvvetleri, ne de getilm"'si 
mektcdir. Erıtre'nm muhim kısmı guç tabiat engelleri vardır· binae:ı&
şımdıden İngıliı.lerin elıne geçm'.s leyh Keren'deki İtalyanlar,' muhasa:-a 
bulunmaktadır. Şimdiki cephe hattı, kuvvetlerine karşı mukavemete de -
şımalde Keren şehrinin önünden bas- vıım etseler bile, Massaua iskelesinin 
lıyarak cenuba doğru Agorbat'm şar- İngilizler tarafından zaptına müma
J.·ma ve oradan dn Tole istikametinde naat edemiyeceklcrdır İskelenin su
Habcşistan hududuna kadar uzan- kutundan sonra As~ara'da bilt.in 
maktadır. müdafaa imkanlarını tabiatiyle kay

Bu cephe hattının kapladığı saha
betmiş olacaktır, 

ya göre, İngiliz ileri kolları, İtal> an Bu va7.lyete göre, Erltre'deki rnu
milstemlekesınin takriben 200 - 2rıo harebe hal"<'k:'ltı artık son safhası-ıa 
kilometre deriniiğıne kadar sokul - girmiş bulunmnktadrr. Çünkü Baren
ınuş bulunmaktadır. Barentu - Tole tu'dan ~kilen İtalyan kuvvetleri, l"e
hattında mevzi alan İtalyan kuv\·et- nup istlkamettndc ve Habeşistan top
leri - ki bir fırka kadar tnhmtn e- rnklan içinde Aksum ve Adua yayla
dilmektedlr - hiçbir mukavemet l:ırm:ı doğru pilskürti.llmüştür. Erıt
göstermcdcn cenuba doğru rlcat et - ı·e'de kalan İtalyan kuvvetlerinin en 
ınişlerdlr. Halbuki Keren mmtaka - büyilk kısmı Kcren'de muhasara al
smdakl İtalyan kuvvetleri, hem a- tındadır. Asmara - Massau:ı hattında 
detçe daha bot hem de arazlce dah~ serbest hareket kabiliyetine malik f
rnusait bir vaziyettedir. Keren şehri talyan ihtlyatlnn blr fırkadan fazla 
ve mmtakası 1000 metre irtifalı sarp değildır; bunun da en büyi.ık kısmı 
bir dağ yaylasıdır ve sahanın birçok yerli krtalardan ibarettir. Keren "de 
tarafları kayalıktn-. Bu mevki, öte - muhasara edilen İtalyan kuvvetleri
denbe:.-1 "Eritre'nln Ccbelitarık" ı nin ricat hattı kesilmiştir. Bunlar !
ismiyle anılmıştır. çln ergeç teslim olmaktan başkn çare 

Son haberlere glire, General Platts kalmamı~r. Asmarn'daki kuvvet
kuvvctleri, Keren'i tam bir muhasa- ler de, vaktiyle çekilmezlerse, ayni 
ra altına nlmışlardır. Bu sehrin şi - lıkıbete uğramıya mahkfımdur. 

........................... ..-.. ............. ·---·-····-··---·--·----·-_.....· : : 
: . : 

i Yenı Bir Facia Mukaddemesi ~ . 

~oför Cihat l'tlıstık'ın idaresinde ki 1651 numaralı otomobil Şiş
hane yokuşunu çı1!arken iki trnm vay arasında kalıp parçalanmış

tır. insanca bir zayiat olmanu!itlr. 

Balkanlarda 
(Başı 1 incide) 

nin şiddetlenmeı;i hakkında tcf
sıı·ıerde bulunan "Tiınes,, gaze
tcsınin diplomatık muhabirı, bu 
kanaattedır. 

Vichy - Berlin 

Buhranı Devam 

Ediyormuş 
Berlin, 22 (A.A.) - Bir husu

si muhabir bildiriyor: Amiral 
Darlan'ın Pariste yaptığı konuş
malar menfi bir netice vermiştir. 
Alınan Hariciye Nezaretinde Vi
chy ile Berlin arasındaki buhra
nın devam ettiğine işaret edil -
mcktedir: 

yuzden de mağlup olmuştur 

Halbuki !fitler •. kati wn~ticenin Wn:F.1Ei1Mlf!'l 
ancak İngıltereyı maglup et - mıı1ılıilliı ~ 
mekle elde edeceğine kanidir. 0- ı 
nun için bütün hazırlıklarını o
na gôre yapmıştır. Biitün diğer 
cepheler Hitler için ikinci dere
cede ehemmiveti haizdir. 

. * * 1 ngiltereye taarruz için ha-
zırlanan plan hakkında 

Aıcnıu .. gı ~.ıKll ormanıdrı nu..ıu..ıu u;ınuc: 'H~...ı<ıı.)'c ı<oyu ~ıv.ınrıa.ıKı 

çalılıklardnn yapılacak 800 kental kömUr açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 10.3.941 pazartesi günil saat 14 dedir İsteklilerin 21 lira muvak-
kat teminat ile Kpdıköy vakıflar müdürli.ığilne müracaaUarı. (1354) 

Başveltalet Matbuat Umum 

Müdürlüğünder~ 
l\latbuat Umum MüdUrlüğU için İrnn, Srrp - Hırvat, Elen dillerile füi 

taraflı tercümeye ve konuşmaya çoK iyi vakı1 imtihanla Qç milterclm 
Spiker alınacaktrr. 

200 llra ücrcW olan bu vazifeye talip bulunanlı:ırm bir istida ile a
şağıda yazılı vesaiki 7 Mart 1941 Cuma gfinilne kadar Anknrada Mat
buat Umum MildurlUfiğne göndermeleri ve mClracaırt edenler arasınd.ı 
matlup evsafı haiz görülenlere imtıhanlıırınm icrası için ayrıca tebligat 
yaptlacağı llt\n olunur. 

---

1 - NOfus tezkeresi suretı 
2 - Hnl tercümesi, 
3 - Tahsil vesaiki veyn sureUerl, 
4 - A!;kerlik vaziyeti, 
5 - Memurin kanununun 5 inci maddc!!ılnde yazılı 
6 - İki adet vesika fotogrııfı. 

sair vesaik, 

Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ıtanlan 

dq Alman gazetesi şu mallı
matı vermektedir: Almanya 
F'rıınsız, Belcika. Holanda ve Al
man tersanelerinde seri denizal
tılar vaptırmış ve aylardanbl!ri 
bu denizaltılar icin mürettehat 
vetiştinniştir. İlkbahar başlayıp 
de>nizler biraz sükun bulunca üç 
dört yüz denizaltısı birden cte
nizlere açılacak ve bunlar uzun 
mesafeli tayvarelerle birlikte ça
lışarak İnJ?"ilterevi abloka ede -
ceklerdir. Son zamanlarda Akdc
nizde ve Atlantikte İngiliz gemi 
kafilelerine yapılan bir iki hü -
cumdan alınan neticeler de Al
manların ümidini arttırmıstır. 
Almanlar bu abloka sayesiiıde 
tngiltereve harp levazımı ve p;ı
da maddelerinin muvaredatını 
durdurabileceklerini zannetmek- Kııpalı zarı usuUıc Kırk.larelı ııı tas)orıuuau ouuu nıcuc muraooaı .. .:ıi 

knldınm ferş ettirilecektir. Bu işin muhammen bedeli 5500 lira ve muvak-
tedirler. kat teminatı 412,5 liradır. MClnnkasa 4-3-941 Snlı gUnil saat 11 de Sirke. 

46 numaradaki şirket merkezin
de aktedileceğinden zirdeki ruz -
namenin müzakeresi için her biri 
laakal elli hissenin maliki veya 
vekili bulunan hissedaranın teş
rifleri ve şirket senedatı muvak
katlannı ye.vmi içtimadan bir 
hafta evvel merkezi şirkete tev
di etmeleri ve mukabilinde dü
hul varakaları almaları ticaret 
kanunu ve esas mukavelename 
ahkfunı mahsusasma tevfikan i
lan ve rica olunur. 

Ruzname: 
Kendi veya şahsi ahar namına 

bizzat veya bilvasıta şirketle bir 
muamelei ticariye yapmağa. şir
ketin icra eylediği muamelei ti
cariye nev'inden bir muameleyi 
kendi veya ahar hesabına icra 
etmeye ve ayni nevi muamelei ti 
cariye ile meşgul bir şirkete ve
kil veya şahsan mesul aza sıfa
tiyle dahil olmağa meclisi idare 
azası ile şirket müdürüne salahi .. 
yet verilmesi hakkında karar it
tihazı. 

-------~ 
TAKSİM 

Sineması 

Bu denizaltı hücumları za- cide 9. isletme binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. tstek- , 
manmda İngiltere üzerine de ke- lilerin ayni giln snat 10 a kadar kanun! vesaik ve teminntını ihtiva ede
si! t\iyyare hücumları yapılacak. cek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri IAzımdır. Şartnameler 
fabrikalar, tayyare meydanları, parasız olarak k1misyondan verilmektedir. (1046) münakale merkezleri, limanlar ________________ _:__;,_ _______ _ 

B U G Ü N 
Şark filmciliğinin son ve yenı 

muvaflakıyetinl teşkil eden ve 
memleketimizde ilk dc!a görülen 

;:~~n:~k~~~ette bombardı - 1 m M?. (; [. j 1IJ;.tilil1tfttm~ti11 ı tfffl m 
Eğer havadan ve denizden ya-

pılan bu hücumlar İngilizlerin 1 - Evvelce aıtredıtUı muteann!t firmaya aıt oımatt uzcre aıınaca
müdafaa kudretini sarsrnıya mu- ğı illln edilmiş olan (1.000.000) ııdct tuz çuvalı fçin akreditifi \rlaremlz 
vaffak olursa, 

0 
vakit İngiliz a- tarafından açtınlmak üzere de teklif verilebileceği ve bu teklifin 24 Şu

dasına asker ihracına teşebbüs bat 90 Pazartesi günil saat tam ıı de inikat edecek komisyfna verllıne-
edilecektir. si ilfın olunur. ~ (1312) 

Fakat yine ayni gazeteye göre, -- -- - -ı••••••••••••••••••- .. 
~anyanın bütün kuvvetini 

1

,, ' 
Ingiltere üzerine teksif edebil- Bu Hafta S A RAY Sinemasında 

DUMA,nın (LADAM O KA~IEI .. YA) eserinden iktibas ve san· 
atkar VERDİ tarafından operaya tatbik edilen 

LA TRAVİATA 
Nefis ve zengin filmde: SC ALA de MİLANODAN 

MARİA CEBOTARİ ve CLODİO GROLLO 
Romanın Opera Ruııyal orkestrası ve teganni heyetlerinin 

iştirakile ruhnevaz parçalar te~anni etmektedirler. 
İLAVETEN: FOKS JURNAL son dünya harp havadisleri 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matineler 

-----'~ 

EMiNE RIZIK 
ile 

SÜLEYMAN NEClB 

tarafından oynanan 

Türkçe Sözlü -

Şarkıli - Sözlü 

DOKTOR'unl 
A Ş K 1 

Çok takdir knzanmakta ve em
sali gibi rağbet görmektedir. 

mesi için. Akdeniz meselesini de 
halletmesi lazımdır. Çünkü fn -
giltcrenin ibaşı İngiliz adaları i
se, kalbi de Mısır ve Süveyştir. 
İngiliz adalan isgal edilse bile. 
İngiliz İmparatorluğu harbe de
vam edebilir. İmparatl')rluğun 
harp sahası da Akdenizdir. Çiin
kü İmparatorluk kuvvetleri Sü
veyş kanalı yolivle Mısıra kuv -
vet gönderebilir~ donanmayı tak
viye edebilir, ve İngiliz donan -
ması Akdenizde hakim mevk\de 
kaldığı müddetçe Almanyanın 
başına daha sürprizler çıkarabi
lir. . .. ,- En Genç 

Nefis -

Mevzuu, oynanması ve musikisi 
itibarile milkemmel olan bu filmi 
seyircllerimlze tavsiye ederiz. 
Bugün matineler 11 de başlar. 

Artistler - En Y e11i Danslar • '\ 't - ' 

i şte son zamanlarda Alman
ların Akdenize inmek hu

susundaki kararlannın sebebi de 
budur. Almanya Akdeniz için ha
eırladığı taarruz planını tamam
lamakla meşguldür. Alman gaze
tesinin ifşaatına bakılırsa, Ak
deniz taarruzu İngiltereye yapı
lacak taarruzdan evvel olmak 
lfızımdır. 

Zevkli - Eğlenceli Bir Mevzu 
GÜZELLİGİNE DOYULMAYACAK SAHNELER 

BAHAR ÇİÇEKLERi 
Baş Rollerde: 

MICKEY ROONEY - JUDY GARLAND 

yakında M E L E K Sinemasında 

Müstesna 

1941 in 

Program: 

en büyük 

San'at Filmi 

• 
12.30 Program 
12.33 İncesaz 
12.50 Haberler 
13.05 fncesaz 
13.25 Orkestra 

* 18.00 Program 

v E 
Şehrimizin Ma· 

carlarından ve 
Aleko Dulon'm k 
Mateo, Apostolos 
Eramia ve Yorgi P 
lcri 
BAYAN RODO 
vefat etmiş olduğ 
merasiminin 23 şu 
günü saat 11,15 
Taksimde Rum 
Tryada kilisesinde 
ğı teesürle ilan ol 
lan davetiye yerin 

Cenaze levaz 
Telefo 

OLUM -Dokt 
şın oğlu Haydarp 
nuncu sınıf talebe~ 

1 
:Mehmet Saf 

1 
vefat etmiştir. C 
günü saat 13 te 

J evinden kaldırıla 
cedide defnedilecc , ___ ,,,,_. 

ı~ Alemdar 
BUtiln İstanbul 

MİR NA 
vcı 

TYRONE 
in 

Yirminci asrın 
eseri 

H 
• 
1 
N 
D 
RÜY 

(Tllrkçe ı 

filmlnl görmeğe 

AYRIC.A 

Nefis bir k 

2-Gürültü ü 
ve 

3 - Maymu , _____ I{ 

ltımada şayan raporlarda bil
dirıldiğine göre, Hııler, Berchs
tesgaden'de Yugoslav nazırları ı
le karşılaştıgı zaman, goruşmc 

bilhassa umumi mahiyette mev
zular etrafında ceı·eyan etmıştır. 
Hıtlerin vaatleri Yugoslav nazır
larını kat'ıyycn teskın etmcmış
ıır. Nazırlar, Yugoslavyanın bı -
l.Uhare yeni nizama ıltınak ctme
sı hakkında Hitler tarafından ya
pılan teklüe cevap veı·memişler
dır. Almanya, Bulganstandan 
geçerek Yunanistanın üzerine a
tılacağına dair tehditler savurur 

Nevyork, 22 (A.A.) - "Tass,, 
"Chicago Daily Ncws., ga-zetesi
ne göre, Fransız Ziraat Nezareti 
Fransadaki yiyecek ihtiyatınm 
ancak Mart ayının nihayetine 
kadar kafi geleceğini bildirmiş
tir. 

İngiltere de A1manyanın Ak
dcnizde hazırladığı taarruz pla
nına karşı tertibat almakla mcs
guldür. Hariciye Nazın Mister 
Eden'in yanında İnp;iHz erkanı -
harbiye reisi General Dill ve 
Harp Kabinesi askeri müşavir
leri olduğu halde, Mısıra gelme
sinin sebebi budur. Ve hatta İn
gilizlerin Akdenizde teşebbi.is 
kudretini Almanlara terketme -
mek azminde oldukları görünü

~~ ............. •Pek Yakında ' ı 
' Si NEMASINDA 

B i R K 1 Ş ı······· .. ;;;~~;···~;·~· 
• Gündüz saat 

G E C E S 1
. 11 ~;·ırH'iJ' 

ken, böyle bir teşebbüs esnasın- ============= 
da pek buyük tabıi güçlüklerle 
karşılaşacağını pekala bilmekte
diı'. Almanları en çok endişeye 
düşüren nokta, Ege denizi sahil
leri uzunluğunda sağlam bir müt 
tefik üssü mevcut olmasıdır. Yu
nanistana gelince, bu memleket 
bi.ıtun bu şayialar karşısında su· 
kıinetinı muhafaza etmektedir. 

kanlarda lngiliz siyasetine bir 
darbe teşkil ettiğini yazmakta -

Balkanlarırı analıtan 

dırlar. 
Komşu Iranın siyasi mahfille

rinden gelen haberlere göre Türk 
Bulgar beyannamesi biıyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Sov
yetler Birliğinde de sempati ile 
karşılandığını ecnebi muhabirler 
gazetelerine bildirdiler. 

Nevyork, 22 (A.A.) - Maruf 
Amerikalı askeri mi.ıtchassıs bın
başı Eliot, "Nevyork Hcrald Tri· 
bune,, gazetesinde şöyle diyor: 

Atina gazeteleri de beyanna -
meye dair Türk gazetelerinde çı· 
kan fikir yazılarına sayfalarında 
buyuk bir yer ayırmaktadırlar. 
Yunanlılar balhassa, hiçbir Bal

"Balkanlardaki vaziyetin anahta· kan milletinin harbi Balkanlara 
rı Nil ordusunun etindedir. Nil yayacak bir fikre bayraktarlık 
ordusu veya buordunun mühim -etmiyeceklcrini tebarüz ettirmek 
bir kısım, ansızın Selanikte gö - tedirler. 
züktuğü takdirde Balkan hüku -
metlerinm ve Balkan ahalisinın Tunada köprü 
hattı hareketinde tam bır deği- Bükreş 22 (A. A.) - "Stefani,, 
§ıklik olacaktır. Oradaki vaziyet, Tunayı Karadenizc bağlayan Su
Türkiye, Bulgaristan, Yugoslav- lina kanalında münakalat inkıtaa 
ya ve Nil ordusu gibi birçok meç uğramıştır. Meçhul sebeplerden 
hul amıllere bağlı bulunmakta . 
ve şundi söylenebilecek yegane dolayı bır vapur, ~.ana yatara}t 
şey, Problemin butün unsurları kanalı knpa~ış~ı: Mun~alatı bır 
işe karışmadan bir netice çıkarı- an. evvel tesıs ıçın tedbırler alın
lnmıyacağıdır. Sinir harbi yap - m ştır. 
mıya yalnız Almanların kabili - yeni bir arılaşma 
yetli olduğu fikrine o kadar a- , . , . • 

~r. 

Hu1Bsa ilkbahar ~eliyor ve 
1941 dranunın son perdesi açıl
mak üzere bulunuyor. Bu defa 
başlıyacak harp. belki de tarihin 
şimdiye kadar kaydetmediği de-
recede müthiş ve fec_i olacaktır. 

Sulh Teklifi 

Şayiaları Asdsız 
Ankara 22 (Radyo Gazetesi) -

Japon Hariciye Nazırı Matsuoka
nın Eden'e gönderdiği mesaj tür
lü türlü tefsirlere yol açtı. İn
gilizlerden öğrenildiğine göre bu 
nun bir sulh teklifi oduğu asıl
sızdır. Mesajın, umumi sulh 
hakkında Matsuoka'nın şahsi 
fikirlerinden ibaret olduğu söy
lenmiştir. 
Başka bir şayiada ltalya ile 

Yunanistan arasında bir mütare
ke akdi için teklif yapıldığıdır. 
Bunu da ltalya radyosu tekzip 
etmiştir. 

lışmışız ki, Churchill'in de bu o- Berlın 22 _(A: ~-) -:---- ~ır hususı 
yunda müthiş bir rakip olduğunu muhabir. bıldır~yor, • Deutsclle TİRA ILA" Nl .. 
ye bazı mühim kozlan ihtiyat o- Allegemeıne Zeıtung,,~~~~~r$f!iiıllı, , 
larak tuttuğunu unutuyoruz.,, ne göre, Almaı:ya, Iialya, • ayyare aksamının ve bil-

T 
·· k . Bulgar goSlavya, Macarlstan ve Slovakya hassa ahşap tayyare pervanele-
ur - . arasında bir gümrük karteli teş- ıi kanaUarmm harici tesirlere 
beyanname. ·ı kili için müzakereler cereyan et- karşı takviye ve muhafazası.. 

ekt d · hakkında almmq olan 24/2/939 
Ankara, 22 (Radyo gazetesi) - m e ır. günlü ve 2650 sayılı ihtira be-

Ankarada imzalanan Türk - Bul- Bıd • t y la ratı bu defa mevkii fiile kon -
gar beyannamesi hakkında yine garıs an • ugos vya mak üzere ahere devr<lferat ve-
bir takım tefsirlere tesadüf edil- Bclgrad, 22 (A. A.) - "Tass,, ya icar edileceğinden, talip o-
rnektedir. Alman gazeteleriyle, Ticaret odası reisi Dimitri Valef- !anların Galatada, iktısnt hanın-
tempolarını bu memlekete uy- in riyaseti altında 15 azadan mü- da, Robert Fcrri'ye müracaatla-
durınıya mecbur bazı memleket rekkep bir heyet Sofya'dan Belg- rı ilfın olunur. 
aaz,ctcıeri bu beyannamenin Bal- rada hareket etmiştir. '-•-••-••-ı-•1111' 

ÇEMBERLITAŞ 

ARABACININ KIZI 
"~----.... D U N Y A Ş K A ~-----# ,_ .............................................. ,. 

Her Abide bir zaferin destanı ... Her eser bir kudretin tlmsalidir .. . 
Sinema dUnyasına (Keşif Alayı- Vatnn Kurtaran Aslan) gibi 
filmler hazn-lıyan bilyfik rejisör: M 1 c H A E L K o R T E s 

Dünyanın ideal sevgilisi 

E R R O L F L Y N N - J O A N B L O N O E L L'e 
Fransızca 

Filmini ~vlrterek san'at hayatımı yeni bir tıbide daha il:'lve etmiştir. 

Bugün LBI~ 
Bu şerefli Z."lfere sahne oluyor. 

Pierre Blanchard 

ve 

Harp içinde çevrilen 

/ngiliz şaheseri 

KAN L 1 
DAVA 

Herkesi Hayran 

Bıraktı 
...... ıııiDmİll!IİK K A T : TOrkçe Brltlsh Paramunt Jurnal # 
, • Bugün saat 11 de tenzilatlı matine <111••••• -...,. ... •••••••••••dl 

................. -.....---~____....,~ Senenin en nefis ve en çok beğenilen filmi _, 

BU KADIM 
BEMiMDiR 

Baş Rollerde : 

HEDY LAMARR • SPENCER TRACY 
Türkçe8i Orijinal nüshaaı 

IPEK'te MELEK'te 
Sinemalarında görülmemiş bir muvaffakıyetle 

devam ediyor, 

~ ---• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine0--~ 

:: KOMEDİ K 
GUndClz saat l 

i &ttşam saat 2 i KİRALIK O ...•........................ 
B u L M 

ı % 3 4 5 

Soldan Sağa: 1 -"' 
hurlarından bıri - 11 
2 - Bır Asya devle 
sız şehri 3 - Ters 
sayı - Bir hayvan -' 
tan - Bır hayvan 5 " tl 
yı 6 - On para 7 
değişirse bır kadın 
Iran şehn - Evın ıı 
alet - Sonu olmıyatı 

Yukandan Aşagı: 
limanı - Bir ağaç 2 t 
rın çekildiği yerle 
mekten emir 3 -
Bir nota 4 ~ Lahze 
saat firması 5 -
6 - Bir bilgı şubesı 
ta - ltıkat ınanııarı 
navutlukta bır şehır 
Vasıta - Deniz nal<~ 

EVVELKi BUL1' 
dan sağa: 1 - SofY'~ 
ri - Niyet 3 - Yıı"" 
Ada - Milet 5 - fi' 
rayna 7 - Nine - ~ 
Uhra ~ = Sakarya• 
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Amerika 
(Bqı l incicl~ 

ıal varit olursa, cevabının 
tcağına daır Amerika Ha· 
l'lt:zaretı neni.ız nıç bil' ışa· 
bu!wunamıştır. l!.IKarı U· 
Ye ıse Uzaıt :;,ark vazıyetı
ısteroıği .inkışaflar karşı • 
1eyecandadır. Amerika rad 
ın <;unkıngden alarak ver· 
:ıber1ere gore Japon1ar, ce· 
ıasifıkte harekat'a buıun
nusaıt sevkulceyş noktaia
.ız bınlerce asker gunuer -
:l.ır. Aynı kaynaga naza -
ıponyanın yem nam stok
ıcuae getirmesine manı o
muşterek tedbırlerm alın
·in ingiltere Amerika nez
.stımzaçlarda bulunmuş -

Amerika Pasifik 
;vetleruıi arttırıyor 

ngton, 22 (A.A.) - "Tas,, 
ffdu encumeninin 20 şu -
ıaptıgı gızlı toplantıda ge
nay başkanı general Mars 
asıfik mıntakasındakı ka-
1ava kuvvetlerinin dernal 
lası planını anlatmıştır He 
'ibuna gazetesıne göre, A-

ordusu başkumandanıığı 
üslerine ve bilhassa ha

Filipin adalarına en son 
bomba tayyareleri gön -
• fikrindedir. Roosevclt, 
iler toplantısında, gene -
rshall izahatına dair ıfşaat 
ınmuş olmasından dolayı 
rdu encümeni azasını, ~a -
i ve Amerikan radyosunu 
etmiştir. Roosevelt bu bap 
len malumatın gayri sarih 
nu, fakat gizli raporlar 
da yapılacak üşaatın milli 
taya zarar vereceğini söy
r. 
ıerika gazetelerinin 

hücumlan 
tra, 22 (Radyo gazete-

Yardım Proiesi 
(Başı 1 incide) 

bir kısmı da aleyhindedir. De -
mokratlann lideri Barkley, A -
yanın gelecek çarşambaya tadil 
teklifleri hakkında karar ver
miye başlıyacağını söylemiş ve 
layihanın ayni hafta içinde ka
bul edileceği ümidini i'Z.har et
miştir. 

reni deniz progr<rml 
Vaşington 22 (A.A.) - Bahri

ye Nezareti, çok seri ve hafif hü
cum botlarından mürekep bir 
filotillimın inşası ve hafif harp 
gemilerine mahsus üsler tesisine 
ait programı kongreye tevdi 
etmiştir. Programı tatbik etmek 
için 67 milyon dolar sarfedilme
si icap edecektir. 

si)' - Bundan bir müddet evvel 
Japon gazeteleri Amerika aley
hine şiddetli hücumlarda bulunu 
yorlardı. Son gunlerde Ameri -
kan gazeteleri de Japonyaya hü
cuma geçmişlerdir. 

Bu arada N evyork Times. eğer 
Japonya, Singapura hücum ede
cek olursa meşum bir hata işle
yeceğini ve Amerikanın Japon
yaya karşı koymak için büy!.ik 
çare ve imkanlara malik olduğu
nu yazmaktadır. 

Kolomhia radyosu da Ameri
kanın Pasifiktt'ki vaziyetini mü
temadiyen takviye ettiğini söy
lemektedir. 

Amerika - 1 ngiltere 
Vaşington 22 (A. A.) - "Ha

vas" - Hariciye müsteşarların -
dan Welles, Cenubi Amerika'nın 
Sibirya yoliyle Almanyaya yap
tığı ihracat vaziyeti hakkında bir 
rapor beklediğini bildirmişir. 
Londra ablokadaki bu deliğin 
süratle kapatılmasını temenni 
etmektedir. Welles, Amerika 
hükumetinin bu hususta ne ya· 
pacağını söyliyebilecek malUma • 

Afrika Harbi 
(Başı 1 incide) 

tarafından batırılan ikı vapur 
Süveyş kanalını tıkamış, enkazın 
temi'Zlenmesi için büyük gayret
ler sarfedilmekte ise de, şimdiye 
kadar bir netice alınamamıştır. 

Carabub teslim olmaA. 
üzere 

Kahire, 22 (A.A.) - Trablus
garp çölünde Carabub vahasına 

hücum etmiye lüzum yoktur. Bu 
vaha~a muhasara edilen İtalyan 
garnızonunun birkaç güne kadar 
teslim olaca.ih asikiırdır. İngiliz
ler, yerin dini mahiyetini gözö-
nüne alarak, kan dökülmesine 
meydan vermek istememişler
dir. ... 

Kahire 22 A. A .) - "Rcuter,, 
lngHiz kıtaatı Arap vapurların -
dan çıkarak Kismayu'nun tam 
karşısındaki Deiserpenti ve Ş3n· 
gayapap adalarını işgal etmişler
dir. 

Bir devriye gemisi battı 
Kap 22 (A. A.) - Cenubi Afri

ka Milli Müdafaa Nezareti "Sout
hern Floe,, devriye gemısinin 
düşman hareketi neticesinde bat
tığını bildirmektedir. 

ltalyan tebliği 
Roma, 22 (A. A.) - "Tebliğ,, 

Şimali Afrika'da ve Carabub'da 
devriye hareketleri ve topçu fa-
aliyeti olmuştur. ,, 

Şarki Afrika'da Keren mınta
kasında topçu düellosu olmuştur. 
Aşağı Cuba'da düşmanın tazyi
ki devam etmekte ve kıtalarımız 
anudane bir mukavemet göster -
mektedirler: 

ta henüz sahip olmadığını, siyasi 
mahfiller harbe girmemek şar -
tiyle Amerikanın bütün vasıta
larla Ingiltereye yardım etmek 
kararında olduğunu bildirmiştir. 
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Yunanistan Müttefikler 
(Başı 1 incide) 

Mısıra yaptıkları seyahattir. E
den ve Dlil'in Mısırdaki temasla
rından sonra Filıstin ve civarın
daki yerleıe de bu seyahatlerini 
uzatmaları imkan dahılinde gö
rulmektedir. 
Bu arada mühim seyahatlerden 

bıri de Av~trnlya Başvekili Men
zi 'nin Mısırdan sonra Ingiltere
ye gelmesidir. Verılen haberlere 
göre l\Ienzi Avustralyaya dö
nerken Amerikaya da uğrıyarak 
fikir teatisınde bulunacaktır. 

Avustralya Başvekili gazeteci
lere yaptığı bir beyanatta 28 bin 
pilotun hazırlanmakta olduğu ıe 
51 yeni harp gemisinin de altı 
ay içinde inşa edileceğini söyle
miştir. 

Eden'itı ziyaretleri 
Kahıre 22 lA. A.) - Bugün 

Eden'in ilk işi Saraya giderek sa
rılık hastalığı geçıren ve şımdı 
nakahat devresınde bulunan Kral 
Faruk'un sıhhatini sormak ol -
muştur. Bundan sonra Eden 
Başvekil Sırrı Paşayı zıyaret et
mış ve çayı Başvekılle beraber 
içmiştir. llien dün bütiın gün 
askeri meseleler hakkında konuş 
malarda bulunmuş, hür Fransız 
kuvvetlerinin yakin Şark kuman 
danı General Catroux ile de go
riışmüştür. Nazırın hareketın
den evvel Trablusgarp'tc bazı 
mıntakalan ziyaret etmesi muh
temeldir. 

Ortaya çıkan mesele 
Londra, 22 (A. A.) - "Times,, 

gazetesi, Hariciye Nazın Eden'in 
Mısır seyahati hasebiyle şu sa
tırları yazmakadır: 

"Afrika zaferleri bir takım ida 
ri meseleler ortaya çıkarmakta 
dır. Bu meselelerin bir kısmı E
den'in Hariciye Nazın sıfatiyle 
şimdiki vazifelerine sıkı sıkıya 
taallUk eder. Muvakkat idareler 

Mutlu Bir Gün 
(Başı 1 incide) 

toplu ve isabetli telkinlerde bu
lunarak bunun temininde başlı 
başına amil olmuşlardır. 

Müsbet tesir hududları günden 
güne genişliyen ocaklarda veri -
len konferanslar, konserler, tPm
siller, halklave köylü ile temin 
edilen sıkı temaslar, açılan kurs
lar ve yapıan neşriyat, hüliısa bir 
çok maddi ve manevi muzahe -
retler, bu müesseseleri .. yurdun 
en hücra köşelerine kadar uzat
mış birerhalk üniversitesi hali
ne getirmiş bulunmaktadır. 9 un
cu açılış yılı münasebetiyle, \'a
tan çocukların1n birleştikleri bir 
inkılap yuvası olan Halkevlerı -
mize devamlı başanlnr dilerız. 

bu toprakların müstakbel vaziye
tini katiyyen ihlal ctmiyecektir. 
Büyük Britanya hiç bir toprak e
meli beslememektedir. 

Bir 1 sviçre haberi 
Bale, 22 (A.A.) ·'Basler 

N achrichten,, gazetesinin Buda
peşte muhabirine göre, Eden'le 
General Dill'in Kahireye muva
salatları Balkanlarda heyecan u
yandırmıştır. Zira Eden'in Ka
hireye yaptığı son ziyareti taki
beden hadiseler herkesin hatırın
dadır. 

Atinada akisler 
Atina, 22 (A.A.) - " A.F.I.,, Bü

tün Yunan gazeteleri, lngiliz Ha
riciye Nazırı Eden'in, yanında 
ımparatorluk genelkurmay baş -
kanı General Dill olduğu halde, 
Kahireye muvasalatıni büyük baş 
lıklarla neşrediyorlar. Diğer ta -
raftan Yunan gazeteleri, Türki
ye ile Yunanistan arasındaki te
sanüdü bilhassa hararetle kay -
dediyorlar. Ve Balkan memle -
ketlerinden hiçbirinin kendi te
şebbüsü ile harbi Balkanlara si
rayet ettirmiyeceğini yazıyorlar. 

Ak denizde 
(Başı 1 incide) 

Fouraya ve oradan da cenuba ve 
şarka doğru İtalyan sahili bo .. 
yunca Santa Maria de Lenca 
burnuna müntehi olan hat. 

Bu tebliğe riyaet etmiyecek 
olan gemiler tehlikeden bizza1 
mesul olacaklardır. Akdenizde 
İtalyan sahillerinden otuz mil 
mesafe i~erisinde giden gemi -
lerin tehlikede olduklan hak -
kındaki 1940 temmuz tarihli teb· 
liğ yine merivettedir. 

Sicilyaya yeni akın 
Kahire, 22 (A.A. ) - "Tebliğ,, 

20/ 21 Şubat gecesi İngiliz bom
bardıman tavyareleri S icilyada 
Catania ve Comiso tayyare mey
danlarına hücum ederek büyük 
hasar vukuuna sebebiyet verm1ş
lerdir. Her iki tayyare meydanı 
üzerine bircok yüksek infiliık 
kudretli bombalarla vanj!ın bom 
baları atıhnıstır. Çıkan yangın -
lardan 50 kilometre mesafeden 
görülebilen kesif siyah duman 
sütunları yükselmiştir. Bu sil -
tunların hangarlar civarında 
yanan düşman tayyarelerinden 
çrktığı zannedilmektedir. Bun
dan başka bombardıman netice
sinde uçuş p istleriyle geniş bir 
vol üzerinde ve civar demiryo
lunda büvük hasarlar vukua gcl
mitşir. Bu hareknta cok büyük 
bir muvaffakıyetle iştirak eden 
tayyarelerimizin hepsi üslerine 
-iönmüsl,. .. ni,., 

JJlalta iizerinde 
Malta, 22 (A.A.) - "Tebliğ,. 

Dün düşman tayyareleri iki defa 
Maltaya yaklaşmıştır. Tayyare 
dafi bataryalarımız ateş açmış 
ve tayyarelerimİ'z düşmana hü -
cuın etmiştir. Bomba atılmamış
tır. 

(Başı 1 incide) 
man bahanesi olduğunu söyle -
mektedirler. Mihverciler Limnos 
adasının İngilizler tarafından iş
gal edildiğini ortaya atmışlardı. 
Bunu Yunanlılar tekzip ediyor
lar. 

İngiliz gazetelerine göre, İn
gilteren in Yunanistana askeri 
kuvvetler getirdiği şayialarını 
Almanlar ortaya atmaktadırlar. 
Gazeteler bunun, Almanlann 
Romanyada yapmakta olduklan 
tahşidatı haklı göstermclc ıçın 
bir bahane olduğunu söylemek
tedirler . 

Yunanlıların tekzibi 
Atina, 22 ( A.A.) - Atına A

jansı bildiriyor: 
İngiliz kıtalannın Limnl ada

sına ihraç edilerek adayı bir de
niz ve hava üssü olarak tahkim 
ettikleri hakkında yabancı bir 
radyo tarafından nesredilen şa -
viayı kati surette tekzip ederiz. 
General Wavell orduc:;una men
sup İnJtiliz kıtalarının Yunanis
tana gelmek üzere yolda oldu~u
na dair ayni kaynaktan verilen 
haberi de ayni katiyetle yalanla
rız. 

İspanyada Tedbirler 
Berlin , 22 (A.A.) - Sabotaja 

mani olmak üzere İspanyol hü
ki.ımeti demiryollarmı askerileş· 
tirecektir. 

bir düşman gemisine hücum et
miştir. Midilli adasındaki Yu -
nan askeri tesisatı müessir bir 
surette bombardıman edilmiştir. ,,. 

Berlin, 22 (A.A.) - "TebliJ!,, 
Akdenizde Bingnzi limanında 
rıhtım tesisatına . Berka tayyare 
meydanına ve Binızazinin Cenu-* bunda kıtaat tahsid atna muvaf-

Roma, 22 (A.A.) - "Tebliğ,, fakıvetli hava hücumları yapıl
Ege denizinde tayyarelerimiz 1 mıştır. . 

RMER TAŞ İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 
DAVETNAME 

Tasfiyede Bulunan Hali 
Demiryolları 

İstartbul ve l\f ülhakat 
Motörlü Kara Nakil 

Vasıtaları Cemiyetinden: 
31.1.941 Cuma gunu saat (17, 

de cerniyet merkezinde yapılan 
senelik heyeti umumiye toplantı
sından ekseriyet hasıl olmadığın
dan yeniden 26 Şubat 941 Çar -
şamba günü saat (15) te Beyoğ
lu Halkevi salonunda ikinci bir 
umumi toplantı yapılacağı ilan o
lunur. 

Anonim Şirketinden: 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları Sark lşledici KumDanyası 

fmizfn senelik ad! umumi 
plantısı 24 Mart 1941 Pazar
(l saat 14 de Unkapanı Zey

~esi 65 No. lı merkez yazıhJ-
yapılııcağmdan hlssednrlann 

ıki hisse seneUcrlni bir hafta 
rket müdürlil,'ilne tevdi edo:

~bilinde makbuz almıılan ve 
tle içtimada hıız.ır bulunmcı

unu ilfın olunur. 

Aşa~ıda vazılı mevadın kapalı zartıa eKsııtmeıerı nızaıarıncıa .vazııı ~uıı . :.ı.. .... ve mahallE!r
deki askeri satın alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mt!k· 
tuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komis-
yonlarında görülür. (1938) C1097l 

Türk Anonim Şirketi 
Hali Tasfiyede bulunan Şark Demiryolları lşledici Kumpan

yası Türk Anonim Şirketi hissedarları Istanbulda Sirkecideki 
Şirketin merkezinde 31 Mart 1941 tarihinde snat 9.30 da yapı
lacak alelade Umumi Içtimaa davet olunur. Cinsi Miktarı Tutarı l'eminah İhale gün, saat ve mahali. 

izakerat ruznamesi 

.şağıda yazılıdır: 

Un 
Sabun 
Odun 
Bina inşaatı 

600 ton 
15 " 400 

" 

l940 hesap yılına alt ldare 
ve mürakıp raporlarının o- Aşağıda miktarı yazılı bakır 

kapların kapalı zarfla ~ksiltme
. Bu yıla alt blH\nço ve kfır leri 28-2-941 Cuma f,!Ünü saat J 1 
hcs3plarınm tetkik ve ka- de Samsunda askeri satın alma 

idare meclesinin ibrası, komisyonunda yapılacaktır. Ta

vf(lddetleri dolan Azalar yeri-
meclisine Azn seçilmesi, 

ricnret kanununun 823 Uncu 
1e tevfikan &irkctle Ucarl \ 'e 

munmelelerde bulunmak O· 
re meclisi basma salAhlyct 
l, 

liplerin kanuni vesikalarile tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona verme
leri. 

Cinai Miktarı 

Adet 
Tutarı 

Lira Kr 
Teminatı 

Lira Kr. 

. . Kııravana .dare meclısl Cızalarından bl- K 1 
2450 15,067 50 1130 7 

ıwn müdür ve diğerinin mu- evg r 
iza olarak seçilmesi ve salft- 1 Si.ızgeç 
nin tayini, 1 Kepçe 

Bakraç 
Hisscdarlarıı olan borçların, Saplı tas 

200 820 61 50 

242 3,348 68 287 90 
233 l,432 95 107 47 

1000 7.995 599 63 
215 1,234 10 92 !ıll 

nalların; maliyet fiyatına ya- Yağ tavası 

nuayyen bir zamla hasıl ols-
266 2,181 20 163 !'i!) 

(1932 - 1064) 

t üzerinden satılarak öden-
* tarar verilmesi, 

Beher kilosuna 150 kuruş tah
·941 senesi için bir murakıp min edilen 20,000 kilo sadeyağı 
·le ilcrctinln tayini. 
----------- kapalı zarfla eksiltmeve konmuş 
TİRAH İLANI.,. tur. İhalesi 28-2-941 Cuma gü-

--W ı nü saat 15 de İzmir Lv. Amir
yyare Bombalarına fit.il,, ı . . 
nda alınmış olan 

30191929 
lığı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin tutarı 
30,000 lira ilk teminatı 2250 li
radır. İsteklilerin kanuni vesika
larile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komis· 
vonP vPM'lleleri. (1934 - 10661 

ve 795 sayılı ihtira bern· 
defa mevkii fiile konmak 
aherc devrülerağ veya l-

rneceğinden tallı;- olanların 

ada İktısat hanmda, Ro
Ferrl'ye müracaa!arı llln 
r. -----·-SAı lLlK~ 
>k güzel cins ve modern 
ı yatak ve yemek odosı 
lyalan satılıktır. Her gün 
B-7 arasında Beyoğlunda 
ıelediye S. 5 No. Küçük 
hanının 4 No. sunda 

- görebilirler ••• 

rmütercim 
Aranıyor 
ıliye Vekaletinden: 
ıca ve Fransızcaya hakkiyle 
türkçesl kuvvetli bir müte:-

waktadxr. 300 lira olan kad
ı kazanan talibin liyakat de
göre birden veya tedrken 

ttir. Yük&ek tahsili olanhr 
olunacaktır. Talip olanlann 
için milsblt evrakiyle bir -

t1art 941 tarihine kadar İstcln· 
inliye TefUş Hey'etlnde Ma
Ictti§liğine mOracaatlan. 

(1316) 

* 
14 baş binek hayvanı satın 

alınacaktır. Evsaf ve sartlannı 
öğrenmek ve hayvanlarını sat· 
mak istiyenlerin lstanbulda Ank 
ara caddesinde Kahraman zade 
han 3 cü katta askeri satın al· 
ma komisyonuna her gün müra 
caatlan. 

(1940) 

* 
(1099) 

Beher adedine 30 lira tahmin 
edilen nümunesi vechile demir 
saraciye kısmı hariç olmak üze
re 12 metre uzunluğunda ve 3 -
5 santlm kalınlığında 400 adet 
tavla halatı 5/3/941 Çarşamba 
eünü saat 15 de Çanakkalede as
keri satın alma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Kat'i 
teminatı 1800 liradır. Şartname-
si komisyonda görülür. TaliP; 
lerin belli vakitte komisyona gel
meleri 

1998 - 1376 

Lira Lira 

107,310 8048 5, i>/ 941 15 Ni~de 

8,250 619 5 " " 
16 Ni~de 

6,000 450 14 " •• 11 Çorum 
32,557,70 2441,83 28 " ,, 15,30 hmir Lv. J... 

mirliği 

* * Canlı olarak 20 füı 35,000 baş l Adet 
koyun 3/3/ 941 Pazartesi günü sa --
at 15 de Ankarada M. :\'1. v. Sa- 100 Küçük bakır kazan. 

tın alma komisyonunda pazar -
lıkla ihale edilecektır. Koyunla
rın hepsi bir talibe ihn.1e edilebi--
leceği gibi beşer bin ve daha yu
karı partiler halinde ayn ayrı 
talib!erden alınabilir. Koyunların 
ağırlığı 40 ila 45 kilo olacağın -
dan beher kilosuna '27 kuruş fiat 
tahmin edilmiştir. Hepsınin te
minatı 41,250 liradır. Diğerleri 

verecekleri miktar ve teklif e
decekleri bedel üzerinden kat'i 
temınntlarile belli vakitte komis· 
yona gelmeleri. Şartnamesi 2127 
kuruşa komisyondan alınır. 

ı 986 - 1337 

20 Büvük bakır kazan. 
450 Bakır karavana. 

Yukarıdayazılı bakır kaplar 
pazarlıkla satın alınacaktır. !ha
lesi 28/ 2/941 Cuma günü saat ı 
15,30 da Imıir Lv. Amirliği sa- 'ı' 
tın alına komisyonunda yapıla
caktır. Kazanların yanlarına n
it bakırlarla karavananın bakır
ları ciheti askeriyeden verile
cektir. Şartnamesi komisyonda 
görülür. Hepsinin tahmin tuta
rı 5565 liradır. Takarrür edecek 
fiat üzerinden % 15 kati temi
nat alınacaktır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 
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DAVETNAME 
Hali Tasfiyede 

1 Şark Demiryo11arı Türk Anonim Şirketi 
Istanbulda Hali Tasfıyede Şark Demiryolları .Türk Ano

nim Şirketi hissedarları Sirkecide Şirketin Merkezi idaresinde 
1941 senesi Martının 31 inci günü saat 9 da alelade olarak içti
ma edecek olan heyeti' umumiyeye davet olunurlar. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 - 1940 senesine ait Likidatörlerin Raporu. 
2 - Mürakıp raporu. . 
3 - 31 Kanunuevvel 1940 tarihinde kesilen Bilançonun tas

diki ve Likidatörler zimmetlerinin tebriyesi. 
4 - 1941 senesi için Mürakip tayini ve bunlara verilecek 

tahsisatın tesbiti. . 
Esas Mukavelenamenin 49 uncu madesi ahkamına tevfikaıı 

heyeU umumiye gerek asaleten ve gerek vekaleten asgari 20 
hisseye malik olan hissedarlardan mürekkeptir. 

Heyeti Umumlyenin beher azası asaleten gerekse vekaleten 
asgari her 20 hisse için bir reye malik bulunmaktadır. Maama· 
fih 10 reyden fazla reyi nefsine cemedemez. . . . . 

Reye hakkı olan hi~sedarlardan işbu alelade ıçtımaa ıştırak 
etmesini arzu eden kimselerin; Esas mukavelenamenin 54 üncü 
maddesine tevfikan nihayet gelecek 22 Mart 1941 tarihine kadar 
hisselerini aşağıda gösterilen yerlere tevdi etmeleri lazımdır. 

TURKIYEDE: Istanbuda, Sirkecide, Şirketin Idarei Merkezi
A VUSTURY ADA: Viyana. Oesterreichische Kreditanstalt 

Wiener Bankverein. . 
BELÇIKADA: Brükselde. Namur sokağında, 48 Numarada 

"Soclete Generale de Belgique,. Bankasında 

MÜZAKERAT RUZNAl\IESİ 
1, - 1940 senesine ait likidatörler kolejinin raporu. 
2. -- .Mürakıp raporu. 
3. - 31 Kanunuevvel 1940 tar:ihine kadar bilançonun tas

diki ve Likidatörler zimmetlerin in tebriyesi. 
4. - 1941 senesi için Mürakıp tayini ve bunlara verilecek 

tahisastın tesbiti. 
Esas muKavclenamcsinin 25 inci maddesi mucibince gerek 

asaleten ve gerek vekiıletcn hiç olmazsa on hisseye malik olan 
her hissedar işbu içtimaa iştirak edebilec~k ve gerek asaleten ve 
gerek vekaleten malik oldui,'l.l her on hisse için bir reye malik 
olacaktır, fakat Ticaret Kanununun 365 inci maddesi mucibince 
nefsinde on reyden fazla cemi cdeıniyecektir. Reyi vermiye 
hakkı olup bu umumi heyete iştirak edecek olan her hissedar 
hisselerini en geç 22 Mart 1941 e kadar aşağıdaki müesseselere 
depozito etmelidirler: . 

TURKIYEDE: Istanbuld:ı, Sirkecide, Şirketin merkezinde. 
A VUSTURY ADA: Viyanada, Oesterreichische Creditanstalt 

Wiener Bankverein Müessesesinde. 
BELÇIKADA: Brükselde, 48R. de Namur'de, BANQUE DE 

LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE Müessesesinde. 
FRANSADA: Pariste, 16 Boulevard des Italiens'de BANQUE 

NATIONALE POUR LE COMl\'IERCE E'r L'INDUSTRlE Mües
sesesinde. 

HOLANDADA: Amsterdam'da, MM. TEIXElRA DE MAT-
TOS Müessesesinde. 

ISVIÇREDE: Biıle'de "Banque Commerciale de Bale,, Mües
sesesinde. Zürich. Bale, Ceneve ve Saint - Gall'de "Crcdit 
Suisse., Müessesesinde. Bale'de, MM. SPElSER. GUTZWILLER 
et Cie. Müessesesinde. 

$ARK DEMlRYOLLARI 
Işledici Kumpanyası 
Likidatörler Mümessili 

Ruzname: Bir senelik mesai ra
poru, 1940 yılı hesabatının tetki
ki ile idare heyetinin ibrasıJ lda
re heyeti nıSJf aza tebdili. 

OTOMOB1L TİCARETİ 
T. A. ŞİRKETİ,nin 1941 se

nesi adi Heyeti Umumiye toplan
tısı 12 Mart Çarşamba günu saat 
15 te Galata Hezaren caddesi 
61 - 63 numarada vuku bulaca
ğından asaleten veya vekaleten 
en az on hisseye malik hissedar
:lann içtima gününden en az bir 
hafta evvel hisselerini Şirket 
veznesine yatırmaları lüzumu i-
lan olunur. • 

MUZAKERAT RUZNAMESİ: 
ı. - 1940 yılı muamelatına dair 
Heyeti ldare ve murakip rapor
larının okunması. -

2. - 1940 yılına ait mevcu
dat, bilanço ve kar ve zarar he· 
saplarının kabulü ve Hey'ati I
darenin temetüatın kullanılına
sına dair tek.lifatı hakkında karar 
itası. - • 

3. - idare Hey'cti üyelerinin 
ve murakıbın ibrası. -

4. - 1941 senesi için mura
kıp seçimi ve ücretinin tayini. -

5. - idare Hey'eti azalarının 
şirketle tüccarı muamele yapma· 
larına müsaade verilmesi. -

•••-------------·------·~ 6. - Müstahdemin ve Müdiir-

Devlet. Denizyolları l~letme 
idaresi ilanları 
MUDANYA TARİFESİ 

22 Şubat Cumnrtesi 'gUnilnden itibaren Mudanyıı hattına 
rl!e lle ve yeni vapurlarla hu gün posta yapılacaktır. 

eski ta 
(1351) '---------------,._ ................................ ~ 

Şirketi Hayriyeden: 
Faizi Mukarrer ile Amorti bedellerinin 1 Mart 1941 ta· 

rihinden itibaren ldarei Merkeziyemizde tediyesine başlanaca-

lerin maaş ve ücretlerinin tayini 
ıçin Meclisi idareye salfilıiyet ve
rilmesi. -

Istanbul asliye altıncı Hukuk 
Hakimliğinden: lstanbulda Ba -
kırköy Küçük Yalı sokak 8 No. 
da mukime Agavni Çulhaoğlu ta
rafından kardeşi Mardoros Ka
lenderin bundan onbeş sene ev
vel muhitinden ayrılıp bir da· 
ha avdet etmediğini ve son ha· 
beri üzerinden beş seneden fazla 
bir müddet gt"çt1ğinden bahisle 
gaipliğine hüküm verilmesi is -
tenmekle yapılmakta olan mu
hakemesinde: davacının suretı 
iddiası T. kanunu medenisinin 
32. inci maddesine temas etme· 

ğı sayın hissedarlarımıza iliı.n olunur. ı sine mebni mumaileyh Mardro· 
,/1 sun hayat ve mematından malU· 

~--•••••lliı•••••••••-••••••~-" matı olanların bir sene zarfında 
,mnhkememize bildirilmesi lüzu-

Müdürlüğünden: 
HOLANDADA: Amsterdamda, MM. TEIXEIRA DE MAT-

TOS Müessesesinde. Ferezecl, tornacı, tesviyeci ve dökümcü ustalan alınacak 
FRANSADA: Pariste, 9 Boulevard Malesherbes'de, R. de tır. Fili askerlik hizmetini yapmış otan taliplerden İstanbul 

munun ilanına karar verildiğin -
den bennucibi karar l!aipliği id· 
dia olunan Mardros Kalenderif' 
hakkında malumatı olanlanf' 
müddeti mezkure zarfında mah· 
kememizi haberdar eylemeleri i· 
lan olunur. 

LUBERSAC Müessesesinde; Pariste, Bd des Italiens, 16 Numa- da bulunanlar vesikalarile birlikte Bahcekao.ı Tas Handa il 
rada "Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie .. Banka· c:Uncü katta fııtanbul büromuza ve taşradakiler dotruca Eski 
sında. şehir Şt>ker fabrikuma müracaat edebilirler. Yapılacak imti 

ISVIÇREDE: Bile'de. MM.SPEISER, GUTZWILLER ve Şşı. ""n neticesine ıröre 2.5 lirnd an 5 lirava kıt.fa,. vevmlve ve,.f ZAYi PLAKA: 2081 numaralı oto-
Müeısesesinde. BAle'de, BANQUE COMMERCIALE DE BALE ' lecektir. 1 mobilin bir pllkası kaybolmuştu1 
Müessesesinde. Zurich'de, Bale, Ceneve ve St-Gall'de, KREDi ı· Sirkecide Meserret oteli karşısmda.ı( 
SUIS Müessesesinde. --------------------------- garaja gcilren memnun cdllecekt'r 

Hali Tasfiyede Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat Aksl halde Y""i<;i alınncağmd:ın hiık-
ŞARK DEMIRYOLLARI LIKIDATORLERI MUMESSILI T. L. Ş. TAN Matbaası mü yoktUr Radık öncu 

1 



,'JIEIFO~IJ · 

Ro~LA~ 

,.1\ --
~~ -.O 

l'ENZAN"4 

~ ~~ 

FALMOUltl ~~,.,,,_"'" 
~7 

. 

MANŞ 
6UERNS~-J' 

BRESi 

IJOllARNENE~ 

ş ~L 
SCARBORt>Ut; • 

.,Bt' 
\...c• . -·· --Elft&A-1'1 , . 

OLDENBJıRG 
BREMEN • 

4. -llANNOt'~~ 
11.'YARMOUlfl -,,.:: . 

'(flE5lE,.R 

$1JUIAM"IJ10AI 
P.ORfSM01H 
lı . -

,,~ 

~ le-o BR/GlllON ' 
~~ ~,.;. 
~~ ":~ . 

_, 

~~DENiZi 
~~ FECAMP~~ 

'ESTO~' .MllNSTER 

<' 
~ 

o.s-~ ~~ .· . . . t' 

•DtJRTMUND 
•ESSEN 

·"öı:::f 
~ ~1.· • .... 

-.. ~. . •RON:c i lf '\, -.._/ eNOBLEN; _ • , :,~ ~ •MO . r.ıEA \ WIESllADE Hllm~ •CHA ..... ldE.0,.1 ~ 
........ ~ ~ . 

.TRIER 
~ 

~ llJfJWIG8HAFEN 
'•EMBOUR6 

"' SAARBP.UCl(.EN , 

JPIRMASENS 
.,_l<.ARLS~UflE 

• 
•BADEN 

• 
Sl'UTTGART 

$imali Garbi AvruDa Haritası: 
1 - lngiliz - Alman Hva Muharebel.erinin Cereyan Ettiği Sahaları, 2 - Manı Kan•lı ile 
Şi~al Denizindeki lngiliz ve Alman Hava Üslerini, 3 - Fransariın lıgal Altındaki . Şimal Kısmiyle 

Belçika .ve HÖlanda Sahillerindeki Alman istila Üslerini Bu Haritada Bulacaksınız 
-------- ---- ---· - --- - -----
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