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llua.ouninin 90n nutku. slmdlye ' 
kadar iradettili nutuklardan .;ok 
~ltbdır. Bu nutuk. matlllp 1Jlr 
llın.andanm özür dileyen bir be

hnnarnesinden başka bir te7 de
lildir. Muuolini, Afrikadaki İtal
hn kuvvetlerinin İmparatorluk
tan yard1111 göremiyecek bir vazl
)ete düştüklerini itiraf etmiıtir • 
.\rtık yeglne kurtulu::ı ~aresini 
.\lınanyanm muvaffakıyeUnde a
l'anıakta ve bir tahlisiye simidi ' 
libi Hit.ıere aanlmaktadır. 

M. Zekerige SERTEL l 

Uzun zamandanberi sükOtu 1 
tercih eden Mussolini, ev-1 

lki ~ün birdenbire tekrar İtal-ı 
nıilletine hitap etmek mec-

I' 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

MÜHiM SAT1$LAR 

EmlCik ve Eytam Bankasınca 
Pazarteal ve Perşembe günleri yapılmakta olan mUZA7edelere 

iştirak ediniz. Siz.in Jçln kaçırılmıyac'ak 

BiR FIRSATTIR 

'\ 

HiTLER'iN 
YENİ BİR 

NUTKU __ ,.,_ __ 
Alman Devlet Reisin~ 

Göre Asıl Harp 

Henüz Ateşleniyo -----
"Bu Yll içinde Kat'i 
Netice Alınacaktır. 

·-----
Hitler, 

Harbinin 
Denizaltı 

Başladığın 'yetinde kaldığını isbat eden 
nutuk söyledi. Fakat bu nu
Mussolinınin şimdiye kadar 

t ettiği muhteşem, tantanalı, 
a meydan okuyAn bir eda i

IÖy lenmiş n\ltuklarından çok ı 
klıdır. I 

CEZAIR da Haber Verdi 

l.f uasolininin bu nutku, mağl(lp 
kumandanın özür dile:ven bir ı 
annamesinden başka bir şey 
ildir. İtalyan Başvekili, har-1 
hazırlandığını, Trablusa 14 
en fazla subay, 356 binden: 
asker j(Önderdiğini, bu ordu- 1 

kifi derecede teçhiz ettiğini , 
liyerek, halka bu harbe hazır
ız Rirmediğini anlatmak iste

• Berlin, 24 <A.A.) - Hitle 
'l4 Subat 1920 de Nasvonal 
<)osyalist partisi nroeramının il 
defa ilanı vıJdöniimü münas 
betivle. buı?iin saat 17 de M 
nih'de bir nutuk söylemistir. 

ir. Nihayet Mussolini Afrika 
binden ümidini kesmietir, o
aki İtalyan kuvvetlerinin im-

Cenubu Şarki Avrupası da Dahil Olduğu Halde Akdeniz Havzasanı Gösterir Harita 

Hitler. o zamanki Almanva 
nın sivasi vazivPtini hatll'hıttı 
tan sonra VersaillP"I muahPdesi 
c::idetle tenkit eylemis, Nasv 
nal - Sosyalist nartisi ile faşi 
oartisi arasındaki müşahehe 
temas etmMir. Hitler, Nac:: 
nal - Sosvalist Almanva ile Fa 
c::ist İtalvanın cok samimt ve a 
'"llmaz bir tarzda birbirleri 
bdh bulundu~unu sövlemiş. 
talvanın Almanvava büvük y 
"1ımlar ya-omıs bulundu~unu b 
dirmi~ ve iki mihver devleti a 
c;ındaki sars•lmaz t~ıınüdü 
kerP daha tPvit etmistir. 

atorluktan yardım ıöremiye
k bir vaıiyete düetüklerini i

etmiştir. Artık yedne kur
luş çaresini Almanyanın mu
akıyetinde aramaktadır. 

ihlil<Brla Esaslı Bulg~ris!an 
B• M•• · d I Berlın ile 

Askeri Vaziyet Ş. Afrikada 
Harekat 
İnkişafta 

* * 
Mussolini ektiğini biçiyor. 

Mussolini, ikinci derece
bir devlet olan İtalyayı birin

derecede bir imparatorluk yap

il UCa e eye Anlaşmış! 
Girişilivor 

YENi ALMAN 
TAARRUZUNUN 

HEDEFLERi 

Hitler, bilahare Almanyıın 
kısı uyuvarak e~irmemts old 
!tunu zamanmda anlataca~ 
sövlemi~. dPnfzaltı harbinin b 
lamıs oldultunu ve bu deniza 
harbinin Martta ve Nisanda 
büyük derecesine cıkacafını 
ber vermfcıtfr. Hitlerin fld sıı 
evvel aldıtı haberlere «8re. • 
man dPni7ıı lttlan son lkt jliin 
"inde 215.000 tonilatoluk ee 
'>atırmışlar~·... A lrrııın hıma k 

istemieti. Sanayii devletin 
ımı ile yaşıyan, ham mad
bulunmıyan, kendini besle

iyen, parası mevcut olmıyan 
kücük devletin ~eni$ impa

torluklar kurmaktan aciz bu
~du~nu u1U1tmuştu. Sonra da 
Uletini, ordusunu. donanması
\1e hava kuvvetlerini bu hülya 
Şinde mütemadiyen zaafa u~
trnıştı. 
Mussolini bu büyük harbi bek
ece~ne, kendi davasını tek ba· 
• 1ıa11etmrk yolunu tercih et-

1,ti, Evvela Habesistanı zantet
' sonra İspanyada yıpranmıe, 
nihayet Arnavutluğu iş"'al e
k kuvvetlerini ddıtmıştı. 

,}940 harbi başladıih zaman 1-
"l)'a yo~n ve zayıftı. Birbiri 
~ına üç harpten cıkan İtalyan 
~etleri yeni bir harbe girecek 
~yette detillerdi. Nitekim 1940 
~esi ilk tesrlninde hariciye ve
~- Kont Ciano, meşhur tarihi 
~unda İtalyanın bu harbe ha
~ olmadıtını, ve noksanlarını 
~mlamak i~in üc seneye ihti 
)a~ bulunduiunu söylemişti. 

takat Fransa mathin olunca 
Lbısolini harbin bitmek üzP.re 
~hındu~nu ve İngilterenin ar
~ ınukavemet edemiverek tes
i:ı olacağını sanmı$. harbin so
\ da bir hisse kapmak ümidiy-

\taktinden evvel harbe eirme
~ kabul etmisti. Mussolininin 
~ karan. bütün İtalyan mil1eti 
~ bir ıüroriz olmustu. Cünkü 
~Anı harbiye İtalyanın böyle 

"-1' harbe hazır o1tTladı~nı bili
~~u Halle ham istemivordu. 
~ 41l~ter@ mukavemPt edin baro 
~"1nca, İtalyanın talii başaşağı 

dü. 

* * Cünkü Mussolini ilan ettiği 
8.000.000 asker yerine an

~ 2,000.000 asker çıkarabildi. 
~ u da Afrikaya, ArnavutJuta. 

' ~ -.ıa vatanın muhtelif cephele
, .._~.e sevkederek da~tmaya mec-
~ oldu. 8,000.000 askeri te~hiz 
~ kifi derecede malzemesi 

Ticaret Vekili, iaşe Müsteıarlığı ile Yeni 
Etrafında 

Bulundu 

Ofislerin Çalaşma Mevzuları 

Gazetecilere Mühim Beyanatta 

Ticant Vekili Mümtu Ökmen, gazet.-ellerle görilşllrken 

Ankara 22 (A.A) - Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, bugün 
Anadolu ajansı ile matbuat mümessillerini kabul eredek yeni
den te§ltil edilen iaşe müsteprlıjı ve muhtelif ofısler etrafında 
bir görüpnede bulunmuştur. Ticaret Vekili. bu yeni teşekülle
rin kuruluşu ile istihdaf edilen maksat ve bunların çalışma 
mevzuları üzerinde matbuat mümessilleri tarafından suallere 
cevap olarak şu beyanatı yap-mıştır: 

12 Ada 
Açllğa 

-:ı "Biliyorsunuz ki, bütün millet-

lk 
ler milli müdafaa kudretlerıni Ha 1 son haddine çıkarmak, milli kay
naklarını azami derecede ıstismar 

Maruz etmek için çalışıyor. Bugunkü 
harplerde cephenin ve cephe ge--- risinin ayakta durması ancak as
keri hazırlıklann tamamlanması 

Gıda Maddeferi Güç ve cemiyet içinde istihsalden is
tihlike kadar uzanan aktısadi fa
aliyetler silsilesine devletin tan -
zim edilmiş bir müdahalesi ile 
mümkün oluyor. 

Tedarik Edilebiliyor, 

Hastaf ıklar Çoğaldı 
Hükumetin kafi karan 

t
tu. 

Jı .. ~~lya kömürünü, petrolünü Atina, 24 (A.A.) - 12 ada a
~en Retirtivordu. Harp baş· halisinden. sekizi kadın olmak 

hnca bunlar ııelmez oldu. üzere, 33 kişi memleketlerinden 

"Memleketimiz harp halinde 
değildir. Milli şeref ve toprak bu 
tünlüğü icbar etmedikçe bundan 
mümkün mertebe içtinaba karar 
vermiş bulunmaktadır. Ancak 
dünyanın bu kararsız ve güvenil
mez hali, hldiaeleri karşalaytCJ 
tedbirleri, hldiaelerin vukuundan 
önce almak §iarı olan hükılmeti
mizin de bu sahada tedbirli bulun 
masanı icabetmektedir. Hükume
ti oldukça geniş salAhiyetlerle 
teçhiz eden m.ilJJ korunma kanu
nu bu icabın ifadesidir. Ve hüku-

l.._\1e nihayet İn,ııilizlerin büyük doğruca Atinaya ,ııelmislerdir. 
j.li1,r\retıerle Afrikad~ başladıklan Hepsi, adalarında maruz kaldık
~f"ız İtalyanın ımoaratorıluk lan mahrumivet ve her türlü iz-

l Yasına nihay~t verdi. dırap yüzünden bitik bir halde-
l.ı talya, Akdenı~e ve Afrikada dir. İfadelerine nazaran. bunlar 
"-ltlliz kara. denız ve hava kuv-
·~lerintn bir kısmmı menul et- balıkçı ka~lanna binerek lCa-
~\ ıuretivle harbin baılanıı- limnos ve Sumbeki adalanndaki 
!Uıdanberi müttefikine hayli yar- İtalyan jandarmalanna balık a
Gt~ etml$tir. Şjmdi de vardım vına ,ııitrnekte olduklarını söyle
~. Almanyaya ,ııelmiştir. Onun mişler ve bu suretle . 2. $Uba~ta 
::"Qclir ki Mussolini şimdi Hitle- Si.sam adasına geçebılmışlerdır. 

(Devamı: Sa. C, Sil. 3) (Sonu: Sa 5; Sü t ) 

. ' 
' 

(Devamı 4 lhıctideJ 

-·-
Bazı Şartlarla Nazi 

Geçit Ordusuna 

Vereceği Söyleniyor 
Ankara, 24 (Radyo Gazetesi)

İngiliz kaynaklan Bul~aristanın 
vaziyeti ve Roman:vada bulunan 
Alman askerleri hakkında yine 
bir takım haberler veriyorlar. Bu 

~ 
kaynaklara göre, Bulııaristanda 

1 
şehirler ar uındaki şoselerin açık 
kalması icin tertibat almmakta 
ve da~ vollannda telefon tesisatı 
yapılmaktadır. 

Bulgar köylülerine. Almanlara 
mukavemet RÖstermemeleri ve 
onlan iyi karşılamaları ve elle
rinden gelen kolaylığı yapmalan 
hakkında irşatlarda bulunulmak
tadır. 

Sofyada Milli Bankanın üze
rine tayyare dafi toplan konul
muş ve bu halk arasında heyecan 
uyandırmıştır. 

"Unay Ted Press., muhabiri, 
Bükreşte resmi ünifonna ile biz

(Askeri Muhanirimia yazıyor) 
Mihver devletlerinin. daha 

dotrusu Alman7anın 1941 tene
si içınde muharebeye nihayet 
verecek bir hal çaresi bulmak 
tecrubesıne başvuracağı, hattA :,,u 
öniımiızdekı bııhar aylarında ve
ni bir taarruz olanını tatbik me" 
kline koyacağı ,,öy\enmektedlr 
inıillz Başvekıl bundan birkaç 
gün evvel sö7ledıit1 nutkunda nu 
hususta bazı tafsi!At vermış Al
man hilkt1met reis! de dün><ü 
hasbihalinde bunu acık bir lisan
la teyıt ve tekrar etm !ştir: "Ta
arruz, demiştir, geliyor: düşman

larımız Mart ve Nisan aylarında 
bambaşka bir muharebe ile kar-

(Sonu Sa. 4, ~u t ı 

Churchill, Türkiye 
Sefiri ile Görüıtü 
Londra, 24 (A.A.) - Churchill 

bu sabah Japon ve Türkiye bü -
yük elçilerini kabul etmiştir. 

- ·-
Amamit Zaptedildi, 
Somali'de Mühim 

Miktarda Esir Alandı 
Kahire, 24 (A.A.) - Umumi 

karargahın tebliği: 
Eritre'de: Şimalden ilerliyen 

kuvvetler, mevzileri Küba civar
lannda bulunan İtalyan kıtaları
nı dağıtmıştır. Bircok esir alın· 
mıştır. Cenuba dokrtı ileri hare
ketimiz terakki etmektedir. 

llabe$İ<itanda: Gondar'a do~ru 
r.?iden volda kıtalanmızın ilerı 
unsurlan Amamit'e varmıştır 

halyan Somalisincte: Marı?h~ 
rita'nın ve mühim Jelio limanı· 
nın zaptı neticesinde Cuba ır · 
ma~nm şarkındaki bütün m!n· 
takada ileri hareketimiz, muvaf
fakıvetle inkisaf etmektedir. Bu 
harekat enasında. şimdive kadar 
birçok esir ve pek ('Ok harp mal
zemesi alınmıstır. Bunların mik 

(Sonu: Sa 5; Sü 5 ) 

( Sonu: Sa 5; Sil 6 ) 

Saraçoğlu'nun S 
Beyana+. Londrccd 

iyi Karıdandı 
Ankara, 24 (Radyo gaze 

si) - İngiliz radyosunun bu 
c:am bildirdiğine .ııöre. Haric 
Vekilimizin beyanatı Londr 
gayet ıyi karşılanmıştır. Bu r 
vo, Türkivenin hattı hareke 
den zaten şüphe edilmedi 
fakat Türk - Bulıı~ar deklara 
nunun Balkanlarda mihver 
oaeandasivle husule llPtir<:li2i 
zı tereddiitleri izale ettiğini 
ve etmitsir. 

zat .ııördü~ü bazı Alman zabitle· ------
rine bu defa sivil olarak Sofyada 

1

._,.. , ,, ........ 
tastladığmı bildirmektedir. 

(Sonu: Sa Si Sil 3) Milli Şefimizin Teşekkür· 
Mussolini 'nin 
Son Nutkuna 
Dair Tefsirler 
Londra, Nutku Bir 

Aczin lf ad esi 
Addediyor 

Ankara, 24 (Radyo gazetesi) -
lngiltereden gelen haberlere gö
re, Mussolininin nutku Ingiliz 
efklrı umumiyesince bir aczin ı
fadesi olarak tellkkı edilmiştir. 

Da\ly Telegraph, ltalyan mil -
letinın hayal inkisarına hafiflet -
mek ıçin Mussolinı bu nutku söy
lemiştir, diyor. Yine bu gazete, ' 
Mussolininin bir yanlıştan öteki
ne geçtiğini illve ediyor. 

Amerikan gazeteleri, Muuoli
ninin Alman ordusu hakkındaki 
methüsenaları için, Mussolini 
ateşteki kestaneleri çıkarmak li
zere Almanlara güveniyor, diye 
yazıyorlar. 

( Sonu: Sa 5; SU 4 ) 

Evvelki 111ba Ankara B alkevbuh uapılan toplantula BQfveldllmiz nutkunu ıö11ı • 

Ankara H (A.A.J - Riyuetictlmhur Umumi tarafmdan aldlklan asil duygulan havi telgra 
• · · · ' lk ı · od 1 1 dan çok mütehassis olan Reisicümhur Milli 

Katıplığinden: Ha ev erı ve a an kuru uşunun i t t .. ü k 1 k t b 'k d · rt b sme non , arşı ı e n ve aıma a an 
dokuzuncu yıldönümU ve mevcut ev ve odalara temennilerinin ibliğına Anadolu Ajan .. ını t 
yenilerinin katılması münasebetiyle yurdun her etmişlerdir. 



Yazan : Von KieHens 

Almanya 
Meşru Sesimizi 
Boğamıyacaktı 

Mürakabe 
Komisyonu Dürr 
Toplandı 

Yeniden 

ihtikar 

Bir Çok 
Maznunu 

Adliyeye Verildi 

Ekmek 1 Kurus 
Ucuzlıyacak 

Francala 

Yafnrz 

i~in Tahdidata Lüzum Görülmüyor, 

Narha 20 Para Zam Y aprlacak 

Şehirde Et 
Sıkıntısı 
Kalmadı 

---~ 

Evvelki Gün İstanbul a 

Bol Miktarda 

Koyun Geldi 

(Holanda Hariciye Nazın) 
Belçika hududundaki cenup vila
yetlerimizde mühim kuvvetler 
tahşit edilmişti. Geri !kalan Al -
man hududu üzerinde de merkez 
de iki kolordu, ve cenuba dogru 
aynca mühim kuvvetler konmuş 
tu. Bu suretle karadan ve deniz 
den gelecek herhangi bir tt!ca-

. . vüze karşı hudutlarımızın mah
Bu düşilnce, Londrada scfaretımız fuziyeti teminat altına alınmış bu 
tara!mdan gördüğümüz iyi kabul, lunuyordu. 
ibtze son 24 saatteki Y?1'gu.?!ulda- · Almanlar taarruzlanna bir 

Dün fiyatları murakabe ko
misyonu toplanmış, şehrimizin 
muhtelif yerlerindeki ihtikar suç 
larını tedkik etmiştir. Bunlar
dan günlerden beri haklarında 
tahkikat yapılan ve şimdiye ka
dar manifatura.. ticaretile meşgul 
olmayan baba ve oğul meselesi
si de halledilmiştir. Arşak Pa
pazyan ve Kirkor Papazyan adın 
daki bu iki kişi, büyiık kar ü
midile tüccardan mal toplıyarak 
stok yapmışlardır. Baba ve oğul 
-ıŞıpuıre Uipl<'>[aJ:m uı.ıeırew nq 
nı isbat edememişler, ihtikar su
çile adliyeye verilmişlerdir. 

Yeni tip ekmek hazırlıklarına rkadar mevcut unlar bitmiş ve 
dünden itibaren başlanmıştır. perşembe günü yeni tip ekmek 
Dün sabah belediyede reil mua- piyasaya arzedilmiş olacaktır. 
vini Lutfi Aksoyun riyasetinde Fiyat murakabe komisyonunun 
bir toplantı yapılmlştır. Toplantı- bugi.ın bir çuval una fiyat tesbit 
ya tek ekmek işinin tedviri için etmesi beklenmektedir Toprak 
Ankaradan şehrimize gelen top- mahsu!leri ofisı yüzde 85 buğ
rak mahsulleri ofisi umum mü- day, yüzde 15 çavdar nisbetinde 
dür muavini Hamıd Koray da iş satış yapacağı için yeni bır fıyat 
tirak etmi~tir. tesbit edecek ve ekmek narhı bu 

Ev'felki gün sehrimize bol 
miktarda koyun gelmiş ve dün 
.şehrin et ihtiyacı tamamen kar
şılandıktan sonra soğuk hava de 
polonna da et konmuştur. Bu 
sebeple toptancılar normal kar-
dan yirmi para noksanına ~t ~t 
mışlardır. 15 gun evel sıparıs 
edilen sürüler 15 marta kadar 
muntazaman gelecektir. Bu tarih 
ten sonra her sene olduğu gibi 
piyasaya Ege mıntakasından ko
yun gelmeğe baş1ayacaktır. Bu 
yıl Egede vuku bulan feyezan ge 
niş mıktarda hayvan tclefatına 
sebep olduğu için martın on be
şinden itibaren biraz et sıkıntı
sı görüleceği ve fiyatların arttı
rılması zarueeti ile karşılaşılaca
ğı tahmin edilmektedir. izmirdc
ki et fiyatları şehrimiz piyasa
sından üç dört kuruşluk bir yük 
seklik göstermektedir. Muht~~l 
bir et darlığı ve pahalılığını on
l~mek için vali ve belediye reisi 
bugün kovun tüccarlarile temas 
!arda bulunacak ve mefcut • 
ziyetin devamı için gereken ted
birlerin alınmasına çalışacaktır. 

ırmuzı unutturdu. O gun, ogleden .. 
sonra ziyaretine gitUğlmiz İngiliz mukaddeme olmak u~re l~ m~
Hark:iye Nazırı Lord Halifax bizi yıs cuma sabahı evvela neh1rlerı
çok iyi karşıladı. Onunla v~ ar- mizin ağızlarına ve limanların 
kadaşlarlyle uzun uzadıya konuş- methallerine mayn dökmiye ve 
ıtı.ık ve derhal alınması !Azım gelen askeri hava meydanlarına bom· 
tcibfrlerl görüştük. Bu itibarla ba atmıya başladılar. Norveçte
bizl.m Londraya gidlşiınlz çok !ay- ki tecrübeden ders alan Holan
dah oldu. dalılar hangarlarda tayyare bı

- 9 -

Londraya hareket _________ , 
O sıradada Londraya hare

~ ket edecek trene yetiş
mek üzere polisler biletlerimizi 
aldılar ve bizi istasyona götür
düler. Rüya görüyor gibiydik. O 
kadar iyi muamele görüyord.uk. 
Sakin İngiliz sahilleri bizim ter
kcttiğimiz cehennemden uzak bir 
cennet gibi görünüyordu. 
Şimdi Holanda hükümetinin i

ki uzvu İngilterede bulunuyordu. 
Londrada İngiliz hükumeti ve 

Fransız sefarethanesiyle temas e
debilecektik. Almanya ne yapar
sa yapsın meşru Holanda hüku
metinin sesini boğamıyacaktı. Bu 
düşünce, Londrada sefaretimiz 
tarafından gördüğümüz iyi kabul 
bize son yirmi dört saatteki yor
gunluklarımızı unutturdu. O gün 
öğleden sonra ziyaretine gittiği -
miz Ingiliz Hariciye Nazırı Lord 
Halüaks, bizi çok iyi karşıladı. O
n unla ve arkadaşlariyle, uzun u
zadıya konuştuk ve derhal alın -
ması lhımgelen tedbirleri göriiş
tuk. Bu itibarla da bizim buraya 
gelişimiz fevkalade faydalı oldu. 

Londra radyosunun misafirper 
verliği sayesinde o akşam Ingiliz 
milletine, İngiliz hükumeti ve 
m üttefikleriyle beraber çalışmak 
uzere Lonciraya geldiğimizi bil
d irdim. Ertesi günler Ingiliz hü -
kumeti, ve askeri erkaniyle yap
tığımız temaslar bu münasebet
leri arttırdı. Başımız Londrada, 
kalbimiz Holandada idi. Onlara 
yardım için elimizden geleni yap 
mıya çalışıyorduk. 

Müstacel işlerimizi bitirdikten 
sonra Parise geçtik. Paris adeta 
boşalmıştı. Cümhurreisi tarafın· 
dan kabul edildik. Kabine fızası 
ile faydalı temaslar tesis ettik. 
Matbuat ve radyo vasıtasiyle 
Fransız milletine hitap etmemi
ze imkan verildi. 

Pariste kaldığımız bir iki gün 
ıçınde Fransa ile sıkı bir mima
sebet tesisi için faydalı gördügü
muz her şeyi yapmıya çalıştık. 

Londrada birleşmiye karar ver 
dığımiz için Ingiltereye dünmi -
ye karar verdik. Fakat hava yol
lnrı kapandığı için (Havr) den ge 
mı ile gitmemizı tavsiye ettiler. 
Vapur Ingiltereye dönen halkla 
doluydu. Yolcuların çoğu, o sı
rada harbe girmiye hazırlanan, 
ltalyadan geliyordu. Gemimiz 
Ingiliz sahillerine yanaşırken, 
tayyare hücumunu haber veren 
düdük seslerini işittik ve içimiz
den titredik. Londraya vardığı
mız zaman artık Holanda i.jgal 
edilmiş, ve Almanya Holanda ile 
hariç dünya arasına çelikten bir 
oerde germiş bulunuyordu. 

* * Facia nasıl oldul 

B u kadar kısa bir zamanda 
bu bu yük f acıa nasıl oy -

nandı? 
Şimdi de size bunu anlatayım: 
Almanların Holanda harbi, 

her biri diğerinden daha meraklı 
muhtelif safhalar arzeder. Al
manlar burada yalnız yeni bir 
harp metodu tatbik etmekle kal
mamı§lar, fakat halkın mukave
met kabiliyetini kırmak için mu· 
hasemattan evvel beşinci kolun 
faaliyetinden isti!ade etmişler -
dır. O derece ki, taarruz başla
dıktan sonra beşinci kol mensup
lan düşmana filen yardıma baş
lamışlardır. 

Holanda müdafaa kuvvetleri, 
memleketin her tarafını himaye 
edPcek suretle, kara ve deniz hu
dutlarına yerleştırilmışti. Her ne
reden gelirse gelsin tecavüze kar 
şı alınan bu müvazeneli askeri 
tedbiri anlamak için yalnız kara 
kuvvetlerini değil, deniz ve hava 
kuvvetlerini de beraber nazarı 
dikkate almak lAzımdır. 

Sahil hududumuz, harp gemi
lerimiz, denizaltılarımız, deniz 
tayyarelerimiz ve maynler vası
tasıvle muhafaza ediliyordu. Ay -
rıca· bütun sahil boyunca bir ko
lordu müdafaa hattı yayılmı~tı. 

Sultanhamamında Kenan Araç 
isminde biri 12 bucuk liralık 
kumaşı 14 liraya satmıştır. 

Sait Gözem ticarethanesi, müş 
teriye mal sattıktan sonra fatu
ra vermemiştir. 

Bundan başka Hüseyin Rahmi 
Karami.ırsel adında bi~ tacir de 
sabun ihtikarı yapmıştır. 

Üç nevi ayakkabı 

rakmamışlardı. Bunları gizlice 
hazırlanmış yardımcı tnyyare 
meydanlarında veya yol kenarla
rında tutuyorlardı. Bu sayede 
hangarlara yapılan hücumlal'• bi
ze o kadar zayıat verdirmedi. F'a 
kat, hareket etmek üzere hazırla
nan ve meydanlarda bulunan 
tayyarelere büyük zayiat verdir
diler. a.Malesef Holanda tayyare 
meydanlarını havadan hücumla
ra karşı muhafaza için lfizımge
len tedbirleri almıya vakit bula- Ayakkabıcılar cemileti reisi, 
mamıştı. Bu sebeple tayyare me~ fiyatları murakabe bürosuna mü 
danlarında bulunan kıtaat, al- racaat ederek komisyonun tesbit 
çaktan uçan Alman tayyareleri ettiği şartlar dahilinde üç nevi 
için iyi hedef teşkil ediyorlardı. rrkek ayakkabısı yapacağını biı
Paraşütle inen kıtaat da iner in- dirmiştir. Gelecek haftaki top
mez bu meydanları işgal ediver- lantıda bu ayakabı numuneleri 
diler. Bu suretle ertesi günden komisyonda tedkik edilecektir. 
itibaren Almanlar nakliye tayya Komisyon evvelce ayakabı hak
releriyle tayyare meydanlarına kında tesbit ettiği fiyat listesini 
asker taşımaya başladılıır. Bu Ticaret Vekaletine göndermiştir. 
metot sayesinde Almanlar <laha Liste Vekalet tarafından tasdik 
sabah saat beşte hükümet mer- edilrikten -sonra muteber nla
kezini çevirmiş bulunuyorln:-dı. caktır 
Binaenaleyh bir taraftan Alman 1 · 
ordusu cepheden ilerlerken, di-
ğer taraftan Holandanın kalbine ADLİYEDE: 
ve cümlei asabiyesine de hücum- -----
lar yapılıyor. hükumetin ve baş 
kumandanlığın memleketle ve 
ordu ile temasını tehlikeye düşü
rüyorlardı. 

* * S sabah saat beşte şehrin ~i
mal kısmına yangın bom

baları atılmış, ayni zamanda hah 
riye dairesine de büyük bomba
lar atılmıştı . Alman tayyareleri 
şehir üzerinde alçaktan uçarak 
caddelerde halkı mitralyöz ate
şine tutuyorlardı. 

Sabah saat onda ikinci bir ha· 
va hücumu başladı. Bu hücumda 
daha ziyade şehrin merkezine 
bomba atılıyordu . Fakat bir ta • 
raftan düşman tayyareleri tay -
yare dafi toplarımızın ateşine tu
tularak yere iniyorlardı. O gün 
yüzden fazla Alman tayyaresi 
düşürüldü. Bunlardan üç maki -
neli bir tanesi şehrin etc~ıne 
düşmüştü. Tayyarenin makinesi 
sokağa düşmüş, tayyare evler ü
zerıne yuvarlanarak yangına se
bebiyet veı·mişti. Pilotu 18 yaşın 
da bir gençti. 

Holanda başkumandanlığının 
ilk işi düşmanın maksadını anla
maktı. 

(Arkası var) 

Mütecaviz Hademe 

Tevkif Edildi 
Bakırköy emrazı akliye ha:ııta

hanesi doktorlarından Halil Ne
şet Özkanı öldürmeğe teşebbüs 
ettiği iddiasiyle yakalanan hade
me Memi Karaman birinci ağır 
ceza mahkemesine verilmiş, mah 
keme sabıkası olup olmadığının 
tahkikine ve duruşmaya gayri 
mevkuf olarak devam edilmesi
ne karar vermişti. 

Halbuki Memiş serbcs kalır 
kalmaz tekrar doktura müracaat 
etmiş, işinden çıkmasına sebep 
olduğu için onu mutlaka öldüre 
ceğini söylemiştir. Dün bu suç 
an tekrar adliyeye verilen ha

deme, birinci sulh ceza mahke
mesince isticvap edildikten sonra 
tekrar tevkif edilmiştir. _____ , ___ _ 
Ankara Telefon Müdürlüğü 

Ankara, 24 (TAN) - Ankara 
telefon müdürü İbrahim $ükrü 
mühendisliğe, fen müfetti~i Sadi 
Ankara telefon müdürlüğüne na
kil ve tayin edilmişlerdir. 

Buna Ne Buyurulur? 

S u satırları okumak zahmetine 
hitfen katlanınız: 

~ 1• Evlenme gecelerinde eskiler, gP.nç 
karı kocalara şu tavsiyeyi fısıldarlar: 

Değirmenciler tarafından veri- suretle ucuzlayabilecektir. Yapı 
len un beyannamelerı tetkik edil- lan hesaplar yeni ekmeğin en az 
miş ve ofisin yeni nisbet dahi- bir kuruş ucuzLyacağını göster -
linde verdiği buğdaylarnı değir- mektedir. Murakabe komısyonu 
menlerde öğütülmesi ve güçlük- un fiyatını tesbit etikten sonra 
lerin halli için alınması icap e- belediye encümeni 15 günlük ek
den tedbirler kararlaştınlmıştır. mek narhını ilan edecektir. Be
Fırıncılar ellerindeki mevcut un lediye iktisat müdürlüğünün 
lan iki gün içinde muhakak su- yaptığı tedkikler neticesinde fı
rette sarfedeceklerdir. Ellerinde rancala tahdidatına lüzum otma
iki günlük ihtiyaçtan fazla un dığı ve günlük francala istihsa
bulunduran fırıncılar umumi a- linin şehrin ihtjyacına tamamen 
bengi temin etmek için bu unla- tekabül ettiği anlaşılmıştır. An
rı mevcudu az fırıncılara kar cak francala narhının 20 para ka
gözetmeden satacaklardır. Bu su dar arttırılacağı zannedilmekte-
retle en çok çarşamba akşamına dir. 

MÜTEFERRİK: BELEDİYEDE: 

Trenlerde Çiftçilere lhtikarla Mücadele 
Afişleri Y aptırıhyor Tenzilat Y apalacak 

Münakale Vekaleti, ziraat işle 
rinde çalışan işçilerin bir yerden 
diğer bir yere giderken trenler
de daha ucuz fiyatla seyahat et
melerini temin için veni bir tari· 
fe hazırlamıştır. Umumi tarife 
üzerinden yüzde yetmi' nisbetin· 
de tenzilatlı olan bu tarife iseiler 
için çok faydalı olacaktır. Yalnız 
işçilerin tarifeden istifade edebil 
-neleri icin aSJ?ari beşer kişilil 
~ruplar halinde oıeyahat etmeleri 
-lzım eelmektedir. 
BESİKTAS KIZILAYINDA

Beşiktaş Kızılay cemivetinin ~e 
nelik kongresi toplanmıştır. Ce· 
miyet reisi Saffet Rona. cemiye
tin bir senelik m~aisint anlat
mış, bundan sonra idare heyeti 
seçimi yapılmış. eski irlı:ıre heyet 
tekrar intihan edilmistlr. 
HAKEM HEYETİNDE - Yedi
kule havaızazı sirketinde calısan 
işçiler ücretlerinin arttırılma!ını 
istemişlerdi. Vilayette toolanan 
hakem heyeti, dün de bu işi tetki
ke devam etmis ve fakat mesele 
bir karara baj(lanamamıştır. İh
tilaf, Ankaradaki alakalı ve sala
hivetli makamlara bildirilecektir 

--"" -
Amerikadan Getirtilecek 

Tramvay Malzemesi 
Ankarada bulunmakta olan 

trnmvay idaresi umum müdürii 
liulki Eren iki üç ,f!Ün sonra !!eh
rimize dönecektir. Temin edilen 
iki yüz bin liralık döviz üzerine 
bir Amerikan firmasivle banda• 
ve rav almak icfn ve.niden temas
lara baslanmıştır.· Bu firma ile 
:tnlasmav-; varıldıktan sonra bü
tiin formaliteler nazarı itibara a
lınmadan sipariş yapılacaktır. Tü 
nel kin f nj?iltereye ısmarlanar 

Vali ve Belediye reisi bir kac 
l?Ün evvel P'a7Ptecilere vercii&i bir 
beyanatta halkı ihtikarla müca -
deleye davet· etmiş ve herhan_gi 
bir şüpheye düştükleri vakit po· 
lise haber vermelerini bildirrnis
ti. Bunun üzerine belediye halkın 
ihtikarla mücadelesini temin icil"' 
afişler vapt;.;maya ve brosürier 
neşretmeye karar vermstir. Btı 
-rünlerde bu afişler yapıştırılacak 
ve broşürler herkese tevzi edile· 
"ektir. 

MEMURLARIN İZİNLERİ -
Dahiliye Vekaleti yeni bir bele· 
diye memurlan talimatnamesi 
'1azırlamıstır. Bu tallmatnıımeye 
qöre memurlar her sene bir ay 
mezuniyet yaoacaklar ve barem 
kanunu mııcibince tekaüt edildik 
ten sonra maaş ve ölüm halind<' 
.de cocukları tahsisat. alabilecek
lerdir. 

ŞEHİR MECLİSİ - Şehir 
Meclisi bu devredeki mesaisini 
bitiremediil için 18 Marta kadar 
toplantılarına devam edecek, vi· 
liı.yet ve belediye varidat ve mas· 
raf bütceleri ile belediye zabıta
sının müzakeresini bitirecektir. 
YENİ SU TARİFESİ - Sular 

idaresi müdürü Ankaradan dön· 
müştür. Yeni su tarifesi Vekalet
ce tasdik edilmiştir. Fazla su sar
f edenlere fazla tenzilat yapıla
caktır. 

kayışlar bu ay içinde gelecektir 
Münakale Vekaletinin Romanya 
ile varıtıtı mııkıwele merivete llİ· 
rer girmez tramvay idaresinin 
800 bandajı. tel ve diğer ihtiyn~
larının bir kısmı temin edilmiş 
olacaktır. 

·- __ , ___ _ 
Piyasada: 

Manifaturacdar 

Dün Toplanddar 
Dün manifaturacılar ithalat 

birliği Ticaret Odasında senelik 
bir toplantı yapmıştır. İdare he
yetinin bir senelik mesai rapo
runda. Birliğin piyasayı tanzim 
ettiğinden ve pek yakında bol 
miktarda manifatura eşyası ~e
leceğipden bahsedilmektedir .. 

Bunu müteakip yapılan seçım
de Remzi Avunduk. Rahmi Kö
seoğlu. Remzi Tatari. Sadi Tam.
er Mihal Nikolaidis, Suraskı. 
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Halil Bezmen. Ihsan MermPrcı 
idare heyetı azası olmuşlardır. 

DÜNKÜ İHRACAT - Dün 
muhtelif memleketlere bir mil
yon 300 lira'ık ihracat olmuş
tur. En ziyade İngiltereye yf!
nm milyon liralık tiftik gönde
rilmiştir. Bu sene ilk defa olarak 
da Fransaya fındık, gülyağı. Ira 
ka kanyak ve rakı ihraç edilmiş 
tir. 

--~--'----

Okul Müzeleri Açılı~~r 
Maarif müdürlüğü şehrin üc 

yerinde birer "okullar müzesi.. 
açmaya karar vermiş ve hazırlık 
tara başlamıştır. Hazırlıklar Tenı 
muz ortalarına kadar ikmal edi
lecek ve okullar müzesi 23 Tem· 
muz Lozan j?ÜnÜ İstanbul. Be 
voğlu ve Üsküdar Halkevi semt
lerindeki ilk okulların münasio
lerinde açılacaktır. ---·----

Adliye VekiliGidiyor 
Bir müddettenberl lstanbulda 

bulunan Adliye Vekili Fethi Ok
yar bu akşamki eksoresle Ankara 
va harekı>t erk.,rl(tir. 

km neşesini anlata anlata bitiremiyor
lar. Dün bir meslekteşla yaptıiımız kısa 
sohbetin mevzuunu da bizim balo gece
sinin dedikodulan teşkil etmi~ti. Mes
lektaşım: 

"- Belli etmeden eşinin ayağına ba
!>tYer: Karı He kocadan bunu kim önce 
yaparsa diğeri üzerine devamlı suret
te hakim olur!,, 

"Bundan maksat şudur: İlk kurulan 
itiyatlann, devamlı münasebetledn 
3ekli üzerinde büyük tesiri var~ı.r. Her 
iki taraf kendi lehine olarak 1tıyatlar 
kurulması için gözünü açmalıdır. 

Sayın Bay Ahmet Emin Yalman, bun• 
dan evvel yazdığı diğer bir "siyasi lıaş
makale,, de, Alman • İtalyan ittifakını 
da bir izdivaca benzetmişti ... 

sıl istene utuzlasın: Fakat ı1iz üçi.inüz· 
de boşuna ümide kapılıyor, ve yanılıyor· 
sunuz: Çünkü, maalesef... Ucuzlamıya· 
rak!,, 

"- Biz, diyordu, sabahın saat altısın
da, balodan otuz. otuz beş kişilik bir ka· 
file halinde ayrıldık. Fakat içimizden hiç 
kimse, balonun neşesine doymuı de
ğildi. Bila istisna hepimiz 1ıazinodan ıı
temiye istemiye çıktık!,, 

Merakla a;ordum: 
"- Madem ki, halinizden o kadl\r 

hoşnuttunuz, biraz daha otursnydıııız 
ya?,, 

"Bazı kanlar ' 'e kocalar, eskilerin 
bu oyununa gelirler, ve yan şaka bir 
tarzda birbirlerinin ayağına basarak 
hakimiyet kurmıya çalışırlar. Bazılan 
da derler ki: 
"- Biz devamlı münasebetlerimizde 

efendiJik, kölelik istemeyiz. Arkada§ -
lık ve müsavat isteriz!,, 

"Milsavata ''e karşılıklı sevgi ve fedn
klrlıja dayanan evlenmeler, sürekli bir 
ahenk ve saadet temin eder. Tahakkü
me dayananlardaki ahenk ise, cila • 
dan ibaret kalır, ilk sarsıntıda yıkılır!,, 
Sakın yukandaki satırlan, gazeteleri

mizin: "Kadın - Moda,, sayfalannda o· 
kuyuculanna yol gösteren bir hanım
ninenin ~·azasından aldıtımı sanmayınız .. 

Sakın yukandaki satırlan, "Her ka· 
dın neler bilmelidir? •. ismini taşıyan bir 
"Pratik bilgi ,. broşUründen iktibas etti
ğimi sanmayınız. 

Ve sakın yukarıdaki satırlan, kendi
sinden sual soranlara acayip aca:.•ip 
dersler veren şu meşhur ve palabıytklı 
"Hanım teyıe,, nin bir cevabından kop· 
ye ettiğimi de sanmayını7. ... 

ÇiinkU, ben o atırlnrı: Ahmet Enıiıı 
Yulnıan'ın: 

"- lngilizlerle <lostluğuınuz!,, baş -
lıklı siyasi başmakalesinde okudum. 

Maamafih, biz onun bu orijinal "si
yasi makale,, UslQbunu tenkit edeme
yiz: Çünkü üstat: 
"- Teşbihte hata olmaz!,, sözüyle 

bizi derhal mat edebilir. Hem • bir tek 
bakımdan da olsa • siyasi anla,malann 
izdinçlara benzetilmesi gayet isabetli 
dir: Çünkü her ikisinde de çoğalan ~ey 
aynıdır: 

"- Boıanmalar! .... ,. 

* * U cuzlıyacak mı? 

E v,·elki akıam mathaadaki ınusııh
bih arkadaşlar arasında geçen 

bir münakaşaya kulak misafiri olduın. 
Ellerindeki yazılardan birisinde: ''Et 
ve ekmek ucuzlayacak!,, şekJinde bir 
cümle geçiyordu. Ve musahhihler; hu 
ciimledeki "Ucuzlıyacak!,, kelimesinin 
yazılış şeklini tesbit hususunda bir tür
IU anıa,amıyorlardı. İçlerinden biriai: 

''- Ucuzlayacak!,. şeklinde ya:ııuak 
istiyor, diteri de: 
"- Hayır, diyordu, ucuzlayacak de· 

ğil ucuzlıyatak!,, 
tlçüncü musahhih biishiitiin baska fl

kirde,·di. \.'e: 
"- lkuzliyecek!., diyordu. 
l\lünnknşnyı tatlıya bailamak içio si

ze kanştııı~ ve: 
"- Canım, dedim, ucuzlaı:;ın da, na· 

* * Niçin çallımıyorlardı? 

D ünkil "Tan,. yazıyordu: Nihayet 
hususi otomobillerin kaldınlına· 

sı ile tek • çift numaralı taksilerin ça · 
taşmasından tasarruf edilen benzin mik
tannın pek ehemmiyetsiz olduğu anla
şılmış. Bu havadiı1, şöyle bir cllmley· 
le (!) devam ediyordu: 
"- dar butün p an tmfyp ösp Ötm

fön tar.,, 
Ve ayni havadis, bu cUmleden (!) son 

ra fU satırla tamamlanıyordu: 
"- Onun için, bir haftaya kadar bi.i

tün otomoblller serbestçe çalı§abilecek· 
terdir!,, 

BlitUn taksileri çalıştırma kararlan -
nın bugüne kadar niçin cedktiği anlaşa· 
hyor. ÇUnkil yukanya suretini aynf'n 
kopye ettiiim cilmleden (!) anlaşıhyor 
ki, biltlin taksilerin talışmasınt mi'm· 
kUn kılacak elan sebep, içinden kolay 
kolay çıkılamıyatak d~ede .•• Kanıık· 
maş! 

* * Bir aurılıff.11 sebebi 

B izim balonun gördtiğU ra!bet dil· 
tere destan oldu. Gazeteler, Tak

sim gazinosunun geniş salonlannda sa
baha kadar eğlenen vatandaşlann taş· 

Meslektaşım esefli eseni içini çekti 
ve: 

''-Maalesef, dedi, miimkün 
Çiinkü smokinlerimizin kira 
dolmuştu!.,, 

* * 

dea-ildi: 
müddeti 

Bu buhrandan kurtulamayız! 

B elediyenin mezarlıklar müdiirlıi· 
ğü cenaze nakliyatı işini yoluna 

koymıya çalışıyormuş. Bu arada, mevcut 
cenaze otomobillerinin ihtiyaca kifayet 
etmediği de anlaşılmış. Belediye, yeni 
cenaze otomobilleri bulacakmış. Bence, 
belediye boşuna gayret ediyor. Çünkfi 
otomobiJler, otoblisler, ve tramvaylar 
varken, bizim cenaze arabası huhramn· 
dan kurtulmamız miltnktin deiildir! 

+ ... 
Bilmiyecek ne var? 

V atan gaıetesinde Ahmet Emin 
Yalman soruyor: 

"- Bir tayyare kamp ve mektebinin 
üç sene icinde hiçbir kau ,·ermemesi 
ne demektir bilir misiniz?,, 

A~·ol hunda hilinmiyecek ne \'ar? O 
kampta havagazi tesi!'latı yok demektir! 

Naci Sadullah 
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Nihayet onu da ketfed 
lermiş... Ve "yüz kil 

bir Uranium bombasının bir 
yede viicuda getirebileceii h 
karşısında. hıilen kullanıl 
olan homhalar, panayır yeri 
de ~ocukların oynadıktan k 
ne fiseklcri mesabesinde kallalll•· 

cek .. miş. 
İnsan yiireğini , umacı g8 

hir <;oruk dımağı gibi 
bu haheri veren gazete soruy 
"- Medenivct mi, vahşet 
Halbuki artık. Afrika çöl 

nin tek kitap yiizü görmemJş 
sileri hile anladılar ki, bu, ' 
deniyet,, tir. Hala mızrakla 
han doınU'lll avlamaya um•ıt• 
hain c:ırc;ınlak vücudünü ya 
ha\'van hiicunıundan koru,-•ı.-ı-...J 
ri~ kiiliistür hir han(er par 
dan ha~ka silnh bulamamı• 
hala avını sanan la avlıyan ve 
man1111 sopa ·la kovan, ve 
bomba gümhürtüsnfi davul 
rlilt iisii, tank patırdısma. b 
medik hir hayvan homurtusu 
nan 7..avnllı ,·ahşet, artık 1 
ınistir ki. ac;ırlardanheri bir t 
knvuc;nınadığı medeniyet bud 

Nihavet onu da kesfedecek 
mis ... Ve Uranium ltÖmhuı, 
zclelerin sarsınhs~ teni 
malarvasının buhranı kadar 
hırnk~cak. tufanlann deh 
konforlu bir banvo srihl hu 
aratacak. yanar dailann c 
nı ,bir kılıhık hidtleti kadar 
'iinc edecekmi ... 

Acaba, medeniyetin tek 
lcnldıi:ını sövlh·en tair. U 
'-omha ına ne buyururdu! 

Eğer softanın evhamlı m 
,·iJesindekine tıenzi;ren birce 
nP.min kopacağına fnananl•••lllllll 
•l1Sa\·dım. za,·alh "İsrafil,. i 
r<'k ·sızlatıcı hir merhametle 
c:iiniirdiiın: Kimbilir ka( asır 
het"i elindeki pa!llanmıs ııı'1r' 
iifle\'ece~i anı hekliyen İsraf 
... tanen !lnhrı, ,.e olanca lntlzan 
<:-ı u;tlh·or: 

('linkli, Uranium bent 
da kavuşacağı gün, ikinci el 
harbinin hudutsuz bir teklaı 
kavu turduğu ~ tnrilnef nır 
.J~niveti. İ"rafilin biT masal o 
meşhur sfır'una korlnm~ 'lr 
horıı::: çalarak! 

Poliste~ 

Bir Günde Bet 
yangın ordu 

DÖRT KACAKCI - 8e 
muhtelif semtlerinde faallye 
bulunan, Ali, İsmail, Selim 
!l' amil adında 4 kh:ilik bir kaç 
şebekesi daha yakalanm19t1t. 
live beşinci mahkemenne 
len suçluların üzerinde de b 
Mikdar eroin ve esrar bulmun 
tur. -----

.İaşe Teşkilitıncla 
Vazife İsteyenler 

Ankara, 24 <TAN) -
tE>şkilatının faaliyete ncmesf 
n:ıscbetiyle bazı kimseler 
r ·na, tahsil derecelerine ve m 
\'aziyetıerine bakmadan terfili 
dilmeleri icin vekilete mft 
eierek veni teskilAttıt bir 
, ... kayırılmak iste~de bul 
T"nktadır. 

Verilen haberlere 2öre, b 
ırm sayıları gün ızeetikoe art 
'ad1

"' 

Saliıhıvet sahibi bir zat, bu 
susta demiştir ki: 
"- Bu teşkilat ta diler 

1Pt te~kilat'anndan farkm 
r~rem kanunu hiiküml.nne 

ıbi bir devlet müesseelidir 
·rada vazife ılacak kimseler... 
ııvni sartlara ve esaalara tibf 
caklardır. Binaenaleyh. bu 
müracaatlardan müsbet bir 
ce alınamıyacnğı i9lkirdır . ., 
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bunların temsil eden insanlar ve ı 
bu ins~lann kullandığı lisanlar 
da karşı karşıyadır. 

Nutuklara kulak veriniz. ko· 
nuşanlar hakkında da, muhataır 
lar hakkında da bir fikir edin· 
mi$ olursunuz. t Ay 100 

--.::.:.=::.= .= =- =-=--........ a:-;;e. ....... ii ;;-: 

Meseli Churchill'in son nut
ku. bütün İnl{ilizce konusan dün 
yaya göre ayar edildi~inden, en 
temiz tnıilizce ile yazılmıştır. 
Bu nutuk. bir edebiyat nümu
nesidir. Kelimeleri. Byron'un. 
Shelley'in. Kioling'in ve Ame
rikalı Lonefellow'un Pserlerin
den alınmıştır. Hatti. Tevrattan 
bile. bazı oarcalar alınmıstır. 

l!ransadan gelen gazete)~ iş· 
r &al altında bulunan mem· 

leketleri için kan ağlıyorlar. Mi· 
zah sütunlan, ev kirasım düşii· 
nen dalkavuğun zoraki tuhaflık 
etmesine benziyor. Hele Paris'in 
hali pek perişan. Bu perişanlık 
evveli gıda meselesinden baslı· 
yor. Fransada yüksek burjuva7.İ 
boğazına pek düşkündür. Bugün 
böyle bir lokma et için kasap 
dükkanlarının önünde nöbet \tek· 
temek, bir avuç mercimek için 
bakkallara boyun eğmek o kadar 
fenasına gidh·or ki. mağliibh·etin 
belki daha ağır acılarını bile U· 

nutuyor. 

nyanın 
A 

G51 

nzarası 

lelen haberler Balkanlarda 
nı tekrar bulandığını g•ıs

or. Almanların Romanyaduki 
lıkıarmı süraUe tamaın•a

oldukları tey.t ediliyor. in
rin de Balkanlarda muhtoe
bır Alman taarruzunu öııle-
rna dıyle hararetli bir su
hazırlandıkları ve bilhassa 

harekete geçmiye mUhcy
.\ınerıkan mamülAtmdan bir-
atır bombardıman tayyarele

t.ılıfit ettikleri bildirilmektedir. 

Vaziyeti: 

.. relen haberler, Balkan· 
larda havanın tekrar bu· 

ıöstermektedir: 
aristanda ecnebilerin hu-

blıntakalannda oturmaları 
ilmiştir. 

Y\üleri Alman istilasına 
nıukavemete teşvik eder 

Yette beyannameler dağı
ulgar vatanperverleri tev
"lmiştir. 

r Başvekili ve nazırla· 
~ya elçisi tarafından, 

sene ıarp cephesinde ce
eden harplere ait filmi 

·---e davet edilmişlerdir. 
larında çıkan bir kavga 

en Amerika elçisi bir Al· 
Nazisini yüzünden yarala· 

.. llbanlenn Romanyadaki ha· 
nnı süratle tamamlamak 

ldukları ve Sofya otellerin· 
tivil kıyafette Alman subay. 

yedeştiği teyit edilmek· 

ily Mail ıazetesi, Sofya 
birinin im:ı.asiyle neşretti· 
makalede Almanlar tara• 
Bulgaristana verilen te· 
bildirmektedir: 
Almanya, Bulıar hükia

llin siyasetine ve dahili iş· 
asla müdahale etmiyecek 

- Alman Jntalan, Yuna· 
a gitmelt için, Bulgar yol· 

'dan ve demir yollarından 
de edecektir. 

- Alman lutalan, Sofya da 
1 olmak üzere, evvelce ta· 

L!dilecek şehir ve kasabalar· 
.,..lacaklardır. 
- iaşe maddeleri Bulgaris

haricinden getirilecektir. 
hıi ıazete, Almanların bu 

--·~-. Bulgaristanda çıkaca· 
il korktuklan kargaşalık· 

Olllemek için, bugün riayet 
leriqi, fakat bir kere Bul

.-.... .-... u.-a tamamiyle yerleştik· 
lonra, Bulgaristanın da Ro· 
~· vaziyetine düşeceğini, 
,... taarruzun derhal mi, Mo· 

ı-:w..""'WDı•- salı ıünü Sovyetler 
·n vaziyetini tasrih ettik 

loııra mı, yoksa daha uzak 
ı..nanda mı yapılacağı ma· 
olınadıiJnı söylemektedir. 

n dii'er haberlere göre. 
aıistanda dal' yollannda 

ı...mı....,., ... tesisatı yapılmış ve köy
__ •. .._ Almanlara mukavemet 

• takdirde tecziye edi· 
eri bildirilmiştir. 

radyosunun verdiii ve 
•:.it etmeyen bir habere gö
~-Bulgaristanda seferber· 
b.:'laınıştır. 
:'ter cihetten İnıilizlerin de. 

rda muhtemel Alman 
un•: önlemek maksadiyle 

r".'llt~-.li bir surette hazırlan-
ve bilhassa derhal hare

te(meye müheyya Ameri· 
~~~61itından bir ~ok ağır 
'"U'Gıman tayyareleri tahşit 

..... ~ .. ..:· bildirilmektedir. 
ız Generallerinden Du· 
Le Journal gazetesinde 

bir makale de şayanı 
ttir. General bu makalesin 

t.....&lmanyanın Romanyada 
~ kadar asker tahşit et

fakat, bu kuvvetin Sicil
,,_.._ -.ın kalkacak tayyaralerln de 

ı. • ile Selanlii istihdaf ede-
•ir taarruzu başarabi'f'cek

\'e Almanlar buna muvaf · 
OlduJdan takdirde, İngiliz· 
!«e deniz.inde ve bütün 
Akdeniz.deki hiklmiyetle

tiddl bir surr ('e tehdit ede-
..._ ni söylemektedir. 
~ haberlerden anlaşılıyor ki 

lann gergin vuiyeti va
hi ini muhafaza etmektedir. 

il ne zaman ve ne şeldldf' 
>'~tını kestirmek gürtilr. 

ancak bütün harplerde ol· 
Iİbi bunda da, muvaff akı· 
ilk t~ebbüsü alan tarafta 

olacağı tabiidir. Almanlar Seli
niğe indikten sonra, İngiliz kov· 
vetlerinin buraya çıkmalan gil( 
olac::aktır. 

Diier cihetten İngilizlerin 
BalkanlArda Almanlara bir tah· 
rik farsı." vermek istemedikleri 
de anlaşılıyor. Fakat İneilizler, 
Selanik ile Girit arasında 600, 
Selanikle İskenderiye arasında 
takriben 1,100 kilometrelik bir 
hava yolu olduiunu iyi bildikle· 
ri gibi, Almanlar da, Giıit ile 
Rumen petrol kuyuları arasında 
1000 kilometreden fazla mesafe 
olmadığını diişünmektedirler. 

* * Mussolini'nin Nutku: 

M ussolininin, harp zama
nında pek sevdiii sükiinu 

bozarak söylediii nutukta, e
hemmiyetli fikirler ve işaretler 
yoktur. 

İngiliz mahafili bu nutku, bir 
aczin ifadesi olarak telakki et
m.-ktedirler. 

Mmısolininin, mailiibivetleri
ni itiraf eden ve lcinde, istikbal 
hakkında kendi milleti kin ümit 
ve itimat verici bir şey bulun
mıyan bu nutkunda, bazı tezat
lara dü"tüjii ıröze çarpıyor .• 

Filhakika, harbe hazırhksn 
girmeye mecbur kaldıtını söyli
yen Mu~solinl. en miihim stra
tejik nokta olarak telakki etti
ii Libyaya en snn teknik vasıta
larla te(hii edilmiş muazzam 
bir ordunun ıönderilmiş oldu
ğunu bildiriyor. 

İtalyan milletini teıtkln etmek 
ve son zamanlarda ortaya (ıkan 
sulh şayialanm resmen tekz.ip 
etmek maksadiyle söylendiii 
zannedilen bu nutukta Musso· 
lini, Balkanlarda son lııtdliz ka
lesi olan Yunanistana kal'fl ha
rekete geçmekte bfttiln kuman
danlann müttehit olduiunu söy 
lemekle, bu avantürdeki mesu· 
liyetin kendine ve Faşist parti
sine ait olmadıiını tebarüz et· 
tirmek istemiştir. 

Tarantodan beri harbin İtal
yanın aleyhinde cereyan ettiil· 
ni sövlemek mecburivetinde ka· 
lan Mussollni, kuvvetf l{ittikçe 
fazlalaşan ve si1ihları İnıriliz si
lahlanndan üstün olan Alman 
ordusunun yardımı ile, Fransa· 
dan sonra bir nmnaralı dilşm ... 
olan İnırilterenin mailfto olaca· 
ğı kanaatini izhar etmiştir. 

Bitlerin de, Partisinin kuru
lmıunun yıldönümü münasebe
tiyle Mtinicb'te verdiii nutukı.. 
hali hazır hadiselerine temas 
etmediiini, z.amanın Almanya
nın lehinde veya aleyhinde ea· 
lıştıtım yine zamanın göste· 
:reeeA'fni, l\'tbaharda denizaltı 
harbinin bütün dehşeti ile baş· 
b:vacaianı söylediiini ajanslar 
bildirmektedir. 

M.ANTEN 

SPOR: 

Voleybol 
Şampiyonası 

Maçları 

Şimali Afrikada esir edilen İtalyan askerlerinden bir ınıP kampa sevkedllmek üzere 

Rübikon olmamak için, ============ 
Fransa, ikinci Vido'dan SERLEYH kaçtı. İngiltere ise, bu ikinci ASIZ 

Vido'yu görerek OY.una devam 

etti. =========== Bezik oynıyanlar bilirler ki: 
Vido'dan kaçan, Vido'yu gör-- y 
mek hafifli~inde bulunan arka- azan:·-·--·---
daşının ekseriyetle kaybetmesi- ı 1 
ni ister. Bu suretle çünkü, kendi Burhan Belqe 
akıllııklığı vket ihtiyatlılığı meyda- -·=•••••• .. •-•• .. •• .. ••• .. •••;. ....... 
na ç aca ır. 

Fakat oyun hiç te böyle lnki· rine. bu sefer de İtalyan ordusu
şaf etmedi ve Vido'yu gören İn· nu himaye etmeleri vazüesi ve
giltere, şimdi değil Rübikon'dan rildi. Tebliğlerde, ölü ve yaralı
kurtulmak, açtığı Amerikan ko- lann sayısı verildikten sonra 
zu ve bunun tamamlanmak üze- "2-3000 askerimiz de kayıptır.,, 
re bulun~. tabl°!'u ile, oyunu dendi. İngilizler, •Anlaşılan e
ka~nmak uze~ır: , sir düşenleri, kayıp saymıyor· 

Zıra, Amerikan kozu Maça· lara diye alay ettiler. Filvaki 
d~r ve. bunun ü~ kızı, İngiltere- eslı- olanlann sayısı 2-3000 detiİ 
nın elındedir .. Bınae~leyh, kar- 150,000 etrafındadır. 

zırhlılan büyük İtalyan limanı
na yanaşıp 300 ton gülle savu· 
runca, İtalyan milleti, Duçe'den 
soracaktır: 

"Su bizim Akdenize baldın 
donanm' nerede?., 

Ve yann. bizzat Trablus şeh· 
ri düşüp, Habeşistan Haile Se
lise'sinin eline 'gecince, ayni İ
talyan milleti tekrar soracak· 
tır: 

"Kavıplann savısı hali 2-300 
ise, di~er '!00.000 kişiye ne ol· 
du? Kestiler mi?,. 

Fakat İtalyan mi11etl. hfraz 
daha J(ayret ıösterip "tebli._ 
ler., in kine şimdiden ıirecek 
olursa. öyle sanmak lazımdır ki, 
burada bir tek hakikat vani bet
baht bir Duçe bulacaktır. 

* * şı tarafın beziklere gıtmek teh· 
ilkesi yoktur. Ceno_va bo.~b'!:rdımanı ile, 9 u harbin kanlı ve atefll 

Bunu gören Fransa, artık a- ~~r~nın e.n ~u~ğ~ İ~lyan t~~- . mahşerinde nasıl davalar 
kıl ve ihtiyatın kendi tarafında liglenne ındırılmıştır. İngılız ve mılletler karşı karşıya ise, 

olduğunu isbattan ziyade, Vido-r: - - --.., 

s;ı::::::=ı J~·l30ri!aifiiM ı 
"Üçüncü Vido desene!,, diye- I I Ü l 

ce}~~;,.nm, bıraktığı kendi o- K T R L o ş 1 ş M A N L 1 K . 
yununu, yeniden fakat artık an
cak platonik bir manada benim· Şişmanlann hemen hepsi za. çektiği rahatsızlıklardan kendisi-
seyece~i an, "yardım liyihası" yıflamak ister, bir çoğu -muradı- ni mesul tutmak adettir. Çok yi
nın senatodan l(eÇti~. yani İn- na ermek için· yemelderinl ual· vor da ondan rahatım oıa7or, 41er 
gilterenin Amerikan tablosunu tır. Açlıp uyanır. Ya uyıflar, 1er. 
tamamladığı an olacaktır. ya zayıflayamaz. Kimisi türlü Halbuki şişmanlamayı pr~-* * türlü ili~lar kullanır, bunlardan ten isteyenlerin blle hepsi (Ok 

1 t 
bazdan ilaçlardan zarar görürler, yemekle şişmanlayamaz. Bazılan 

talyan donanması, talyan bazılan da zarar ıörmeseler bile u yedikleri haldeşişman olurlar, 
harp limanlarında dahi ayıflayamazlar. bazdan da çok yedUderi halde 

bannamaz bir hale J(elince, Mus Bir ,i,man zayıflamaya t.eşeb- i l lar 
solini onu, İtalyan harp teblit· hüs etmeden önce, şişmanlıtının ' şman ıyamaz • 
lerinin muhafazası altına aldı: ~irilmesi münasip ve mümkün Keder bile klmiıinl ayıflatır, 
"Donanmamız. cıktı, düşmanı olan cinıten olu'P olmadliını bll· kimisini de •ismanlatır. Demek 
aradı, fakat düşman kactı.. de- melidir. Şişmanlann hepsine uy- ki, her şeyde olduta ılbi, 11'1!WI· 
di. Yahut "Düşman hücumu ne- cun gelecek bir zayıflama u~ulU lılcta da, vücudiin tişmanlamaya 
ticesinde bazı J(emilerimizde u- voktar. Slsmanbk sebebine ıöre istidam llzımdır ... Sişmanlamaya 
fak hasar olmuşsa da. düşma- tedavi edllir. Bir çok defa teda· istidat ta -bir aralık burada an
nın dediti ~bi detiJdir .. dedi. visi mflmJdin olsa bile münasip latmaya çalıştıtım- artritisme • 

Churchill. General Wavell'in 
Afrika zaferlerinden bahseder
ken, bu asker daha Sidi - Barra
ni'yi zorlarken, Tevratın su par. 
(asını hatırladılını bildiriyor: 

iste ki, verilsin. 
Ara ki, •ulunsun. 
Vur ki, a(ılsm. 

Ve Churchill devam edivor: 

Wavell l11tedi ve veTdiler. 
Aradı ve buldu 

Vurdu ve a(ıldı. 

ln~liz başvekilinin bilhassa 
ıson cümlesi, unutlmıyacaktır. 
Nutkunda, Amerikadan yalnız 
sillh ve vasıta yardımı istedili
ni tafsilatı ile anlattıktan son
ra, yardım layihasını ve bunun 
temin edecdi siWılan kastede
rek diyor ki: 

"Siz Aletleri verin ki, biz de 
itin kendisini bitirelim!,, ,,. 
Romanya, Yeni Nizam'a 

kendi rizasiyle iltihak et
ti. Arkasından, Alman askeri 
kuvvetleri ~elmeye başladı. Den 
di ki, bunlar. Rumen ordusunu 
talim ve terbiye etmek icindir. 
Bu.Un Romanyada, bir Alman 
ıefert ordusu. tahaşıüt etmiş ıi
bidir. Acaba Rumen ordusu mu 
askerli~ ötrendi, yoksa askerli
ıı ötrenmek sırası Bulgar ordu
suna mı ıeldi? 

Geçen yılın baharında, Al
man ordulan Belçika ve Fele
menk'i istila ediyordu. Maksat, 
Belçika ve Felemenk ordulan
na askerlik dersi vermek delil. 
İnRiliz ve Fransız istilasına ma· 
ni olmaktı. 

Balkanlarda bövle yapılmı
yor. Oraya askerliii ö~retici or
dular ~önderiliyor ve bu iş bir 
memlekette muvaffak oldu mu. 
sıra kolllfU memlekete gelmiş 
oluyor. 

htill ve fetih l(in, J{Örülüyor
ki, türlil yollar vardır. 

Ancak, bu sefer, İngiltere, oy
nanmakta olan oyunu açığa vu
ni'ak, Romanya'yı müstakil bir 
memleket tellkki etmedilini 
bildirdi ve sefaretini oradan 
çekti. 

Ayrıca t~Uz başvekili Chur
chill. Bulıaristanm adresine ga
yet sarih bir ihtar J{Önderdi. 

Yani, ayni oyun BulJ(aris
tanda ,.da tekerrür edecek olur
sa. Romanya petrol kuvulanna 
piden hava yolunun arıtmış te
J.Akki edileceki ilan edilmiş ol
du. 

Bu suretle, bakalım, yann ne 
olacak ... 

* * Yahut "Akdenizde hakimiz ve değildir, ıtismanhk ıeçlrilirse VÜ· llmetlerinden biridir. 
hakim olmakta devam ediyo- cuda zararlı olar. Bu istidadın asıl sebebi biline- 11 Şubat 1941 

tarihinde, öğ-
ded

. le üzeri. Berlin radyosu-
ruz.. ı. Şişmanbk, bir kere, iki tQrlO o- meue de, istidat mevcut olanca ik · b h 

Bu esnada. İtalyanın tam kar- tarak a-•·r: Dı-·...ııan gelen •i•- şişmanlıjın nasıl -ıdix.a kol•- nun sp en. ir ata yaptı: 3ıı:au .-UY ... .. •- 5 " _ .. _ "Bu haJ'bi lnriltere il._. etti, 
$19111da, Trablus'ta tahşit edil· manbk ve tçerden relen şişman· anlaşılır: Çok yemek ve u IU• Almanya bitirecektir." 
miş İtalyan ordulan, Mıaın fet- lak... fetmek... Diveceiioe: 
hetmeve hazırlanıvordu. Ancak. Dışandan ıelen şişmanlık thtl- ~irilmesl milnulp ve mthn· "Bu harbi Almanya ilin et· 
bu fetih ordulan İskenderive ve yaçtan fasla yiyenlerin '1smanla- kiln olan şişmanlık bu ttlrlUati· 
Kahireye girece~ne, İn(iliz or- masıdır. Bekim olmayanlar şlı- dür. tl.Dectikten sonra af diledi ve 8-
dulan, en nihayet Bin~aziye manlltın daima böyle ~ok vemek- lçerden relen şişmanlık bir (Ok det edindi~ cüınleyi tekrar et· 
girdi. •en Deri ıelditini zannettiklerin- tilrlü sebeplerden olur. Dı~rdan ti: 

Bu hakikati saklamak biraz 4en si•man olHlarla etlenmek celen fismHlıtın nuıl ,e(irile- Fakat 12 Şubat 1941 öğle e-
Dün Eminönü Halkevi aalo- gülüne olacaiından, Trablus li- isterler: Ztitflrtlerin zencin nlan· cetini anlattıktan sonra, &teki misyonunda, zavalb SRiker'in 

nunda kız mektepleri arasında manlannın düştüiü kabul edil- tara az t'Ok yan bakmalan ıibi.. tilrltlsiinü de anlatmaya çalışaea· sesi duyulmadı. 
voleybol maclanna deva~ edil- dl Fakat İtalyan ordu tebli~le- Bu türlti şişmanlıkta, ei'81anm iım. Acaba hastalanmıs mı:v. dı? 

miştir. t1lc maçı htanbulileBo- ~--------------------------------------~------------------------------------------------------taziçi takınılan arasında oynan-
mış ve ilk seti İstanbulun kazan- Garip Bir Broşür IIinı 
masana rdmen ikinci ve ücüncü · 
seti alan Boğaıiçi, oyunu 15 • 3 
15-6 ve 15-5 kazanmıştır. Bir Amerikan gazetesinde 

eözüme ilisti: 

Bo~azici takımı: Nilüfer, Han
dan. Rebia, Solmaz, Llmia, Ze
kiyeden ve İstanbul takımı ise. 
Selma, Necla, Ulker, Semahat. 
Güzin ve Melahatten mürekkep

. 
"-Eler harbi ka
zanmaktan bahse
derseniz mühim m - sırıar faş etmtş o- Yazan · Sev"ım 
lursunuz. • SERTEL 
- Eter harbi kay 

l>etmekten bahsederseniz, tev· 
kü olunursunuz. 

icin evlere dal'ıttıl'ı bir ilAnı· 
dır. Su ilincılar yaman adaııılar 
ves.•Plam, bugünltt hRrbin do
l'urdulu vaziyetlerden bile ne 
kurnHZca istifade etmeye kal
kıyorlar. 

ti. 
İkinci oyun Erenköv ile lslk a

rasında yapalnuş ve Erenköy ta .. 
kımı çok üstün bir oyundan son
ra maçı 15-2 ve 15-0 kazanmıştır. 

- Ejter harbi nelerin takip e
deceiinden bahsederseniz. boz· 
ıunculuk yaomış olursunuz. 

* 
- Eter hükWrıeti tenkit e

derseniz halle arasına tellş ve 
endişe sokmtıs olursunuz. Ve 
e~er bunu yaparsanız bir vatan Bazı Tabirler 

* 

bakarak orada olmıyan bir qı.11 
gören adam. 

M'Oz•tç - Nezaketen slhha
hatini sordul'unuz zaman otu
rup size bu hususta uzun uzadı· 
ya malumat veren adam. 
BENLİK - Kimsenin sizi 

görmediiine emin Ölduluııua 
zamanki varlı~ız. 

çinde Rtzllden J(izlive çalışmak
tadır, yahut ta ecnebi memleket 
terden birine hicret etmistir. 

Bu muhacirlerin büvük bir 
kısmı Londradadır. HattA e~ 
lerde Londrada bt! Avusturya
lılar bir araya J(elmisler ve ven; 
bir teskili.t kurarak bir de ya· 
zıhane a(!Jlışlardır. Bu bina 
eimdi lci bombos kalan Avus
turya sefarethanesine çok yakın 
dır. 

Bu yeni Avusturyalılar evi
nin döşenistnde bir hususiyet 
göze çarpmaktadır. Zira bu bi· 
na bQtan asalı kacan A vustur
yalılann meml,.ketlerinden ka
cırmaya muvaffak olduklan ver 
li esya ile d&ıenmistir. 

Halbuki bugün umumDeşen bu 
açlık derdi Parisin bir kısım hal· 
kt icin müzmin bir maraz şeklin· 
deydi. 
"Canım Paris .. cı Cici Parisciğim" 

başlıklarh·le makaleler yazan 
muharrirlerimiz ne derlerse de· 
'Sinler; biz iyisini biliriz. Tabii 
zamanlarda hiç bir şehirde Paris· 
te olduğu kadBT bir aç ve sefil 
ordusu görülmemiştir. Fakat şeh 
rin bu hakiki çehresi Opera ma· 
hallesinden görülmez. 

Köprülerin altlan, yeraltı tren· 
terinin istasyonlan, soğuktan ko· 
runmak i(in ayaklanna, vftcutla· 
nna gazete kağıtları saran bin· 
lerce yersiz, yurtsuz sefillerle 
doludur. 

Cemiyet çerçevesinin dışında 
yaşayan ve sefaletten hayvanlara 
dönen bu adamların. kalplerinde 
her his silinmiş, yerinde insanla·. 
ra karşı derin bir kinden başka 
bir sev kalmamı~tır. 

Bu kin yavaş yavaş bütlln bur. 
juvazi sınıfının haricindekilere 
de sirayet etti. Yevmiyesine bet 
kurus zam etmemek için her ça· 
reye baş vuran 'P8tronun, bir ge· 
cede metresine beş bin frank sar· 
fettiğini 2ören iscinin kin ve nef. 
ret rüyalariyle, köprü altlannda 
"ürünen hemcinsinden h }" bir faı 
kı kalmamıştı. O dünyanın her 
tarafına z.arafet ve z.e,•k nümune
si saçan mağazalarda, oturmalı 
yasak olduiu için ayde on liraya 
günde on saat ayakta çalışmayı 
mecbur olan ipek &ibi kı:ı.laıı 
bekliyen istikbal ya kaldırım, yı 
sanatoryom:!u. 
Şimdi anlaşılıyor ki, hiltün Pa

ris için et yemek bir lüks, kurth 
mercimek te bir ziyafet teşkil e 
diyor. 

Son gelen pz.ete1erln blrindeı 
anlaşıldığına göre, Pariste otomo 
bil o kadar azalmq ki, eehird• 
nakliye vasıtalannm seyrini tan 
zim eden polisler artık yol uğ 
raklannda yayalann yürilyüsler 
ile meşgul oluyorlarmış. Bisiklet 
li asayiş memurlan, herkesiı 
mutlaka çivili geçitlerden geçme 
si hususunda ısTar ediyorlarmıı 
Çivili geçitler otomobil olmamas 
yüzünden lüzumsuz görünmek) 
beraber, buna riayet etmeyen oı 
beş frank cezaya çarpılıyormuş. 

Para cez.alan da vaktiyle oldu 
ğu gibi yalnız adres alıp muame 
leye tabi tutulmuyormuş. Poli 
cebinden bir defter çıkanp he 
men cezanın makbuzunu kesiyo 
muş. Parisliler "Et, ekmek, meı 
cimek vesikasından sonra bi 
de ""sokak geçmek vesikası mi? 
diye bağrışıyorlar. 

Açbia karşı bir tedbir olma 
üzere, şehrin bütün boş yerleı 
bellenip ekiliyormuş. O milyoı 
lar dönen yanş yerleri, bosta 
haline konmuş. 

Haberlerin en acıklısı şudm 
Erzak satılan mahallelerin hı 

risinde, birbirinin arkasında sır 
bekliyen yüzlerce halk, birdenb 
re bir Je(İt resmine yol veriyoı 
muş ıibi ikiye ayrılarak meır 
nunlyetle baiırmaya baslamışla 
İki ke<eli halkın arasından, me2 
bahaya entiirUlen yirmi tane de 
m''" gecirilmiş .•• 

tl'e milyon aç, yirmi domuz 
alkışlarsa, artık anlamalı .•• 

Bu birare beldeye "Camm Pa 
ris,, değil, "Zavallı Paris,, deme 
daha doğru değil mi? 

Tnk,,lmrl 

1 A~kort·~ l~fpr 

Tütün İkraniiyeleri 
Eminönü Yeril Aakerllk fubnln 

den: Erenköy takımı Süheyli. Mü· 
beccel, Türkan, Nevmide. Bedia. 
Fazilet ve Işık takımı ise, Nurici
han, Tiraye, Hilkat, Saliha. Nesi
me ve Zekiyeden müdekkeptl. 

Son maçı Cümhuriyet ile İnö
hainisiniz. 

- Eğer bir vatan hainf deiil
seniz, o zaman bir demokratsı· 

~yle kelimeler vardır kl, 
\ııl bunlan her '"'" ioıitiriz 

ve hepsinin kafa· ~ 
mızda kendisine 

DİPLOMAT - Bir kadtnın 
yae .wıünü hatırlayın ta vasmı 
unutan adam. 

Avusturyalılar evi siyasi bir 

1 - Eminönü askerlik pıbesind 
tütün ikramiyesi alan malfil ıuba· 

maUU er ile şehit yetimlerinın yokla 
ma ıünleri aşağıda gösterılmlftlr. Bu 
ııünlerde aaat (9) dan 12 79 kada 
şubeye müracaat etmeleri UAn olunur 

nü takımlan yaptılar. 
Oyunun her iki seti de çok he

yecanlı bir şekilde oynanmış ve 
riimhurivet e.kibi maçı 15-10 ve 
15-13 kazanmıştır. 

Takımların şekli şuydu: Cilm· 
huriyet: Nihal, Kadriye. Sema
hat, H.ayrümıisa, Belkis, Klniye, 
Bidar. İnönü: Güzin, Refan, Ze
kiye, Ayhan. Maide, Necil. 

Hakem kursu lmtiluınlan 
Güreş hakem kursuna devam 

edenlerin imtihanlan Martın bi
rinci cumartesi günü saat 15 te 
böl2e binasında yapılacaktır. 

nız. 

- Ejter bir demokratsanız 
harbi kazanmaktan bahsedecek
siniz. Bu takdirde ise bu sırlan 
ifşa etmiş olabHirsiniz. 

- Eler böyle bir şey olursa 
o zaman tevkif olunacakınnız. 

İyisi mi, bu büyüt fellketin 
önüne geçmek için asatıdaki 
adrese yazarak bizden Telepaty 
ye dair cıkardıl'tmız yeni bro
şürümüzü lsteıyiniz!,. 

Bir deli sa~ması mı? Hayır? 
Bu, Amerikada bir müessesenin 
nesrettiıi bir broşürü satmak 

J(Öre bir man•SJ , .. .& 

vardır. Fakat du· 
rup ta bunlann 
hakiki manalannı 
tabUI etmeye kalkmavız. btt 
bu isi Qzerlne alan bir mizah 
mecmuaaımn buldulu izah te
killeri: 

BEDBiN - İki fellketten bi
rini seçmesi icap ettili vakit. i
kisini birden üzerine alınan •· 
dam ..• 

NiKBiN - Karanlıklar içine 

* * 
parti veya birlik nttnıına çalış
mamaktadır. Burada Avustur
yalılar bir araya toplanmışlar· 
dır ve memleketlerini kurtar-

Londrada Awsturya . mak uta-unda propaıanda vaır 
maktadırlar. Ba$lannda A vus· 
turyanın sabık Londra matbuat 
atasesi vardır. 6,5 milyon nüfusu olan A· 

vusturyanın üçte birinin 
sol, (içte birinin 
sal, diAer kalan 
nüfuıun ela mtıf· 
rit sal olduıu IÖY· 
lenirdL 
Bugünkü Avustur 

yada yaşıyanlann ekserisi sade
ce müfrit sa~dır. Kralcı, sol, ka
tolik elemanlar, ya memleket l· 

1933 te Hitler iktidar mevki
me JCe(fl' aeçmez istifa eden 
Huyn, Avusturyanm en eski a
ilelerinden birine mensuotur ve 
iyi Almanca bilir. Bu adam şim
di Londra radyosunun Almanca 
ıpikerliğirit yaparak müttefik
ler lehil)e propaganda yapmak
tadırlar. 

2 - MalUl subaylar 2-3-941 det 
10-3-941 tarihine kadar. MalQl erle-
11-3-941 tarihinden 20 Man 941 ıa 
rihıne kadar. Rapor ve resmi sen ı 
nüfus kljldı, ikramiye ctizdanlar ylı 
müracaat edeceklerdir. 

1 - Sehl yetimleri 21 Mart 94' 
den 31 Mart 941 tarihine kadar mu 
raca.at edeceklerdir. 

t - Nilfus kAtrtlartyle ikramıyı 
cüzdanlarını birlikte getireceklerdir 

Milli Emlak Müdürlüğü 
Ankara, 24 CTAI - Malıve mti 

fettışı Cemal Evtibo4lu. rnılli em 
l8k müdürlü~e terfıan tayin e 
dilmiştir. 
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ihl l<irla· EsaSlı 
·, Mücadele · 

(Başı 1 incide) 
mctimizin harbin başındanberi ar 
makta olduğu bırçok tedbırler de 
bu ıcapt(;\n doğmu:;ıtur. Yine bili
yorsunuz ki, son zamanlarda ci -
han piyasası ve mılletler arası 
miınakal7 yollan her millet için 
oldugu gıbı bizim için de en aşa
ğı yarı yarıya kapanmı~tır. Mem
leketımızde de bırçok ınsan kuv
vc.~leri i~tihsal sahasından çekilip 
mustehlik mevkiine girmiştir. 
Serbest mübadele ve serbest pi -
yasa, biıtun ihtiyaç maddeleri ü
zerinde menfi roller oynamak te
mayülünü göstermiştır. Ve bu 
şartların daha çok ağırlaşması ih
timali kuvvetlidir. Işte bütün bu 
sebeplcrledir ki, hükumet umumi 
iaşe mcvzuuna esaslı surette mu
dahaleye, halk ve milli müdafaa
nın muhtaç olduğu maddeleri ken 
di eli ile temin ve tevzie kafi 
surette karar vermiştir. Hüku
met tarafından hazırlanan ve mil 
li iradenin yüksek tasvibine maz 
har olan kararnameleri de bu 
maksadı istihsal için neşir ve 
ilan etmiştir • 

ıı,tikarla şiddetli 

mücadele 
"Kararnameler ve statüler hü

kumetin iaşe programını vuzuhla 
ifade etmektedır. Bu program 
muhterem Başvekılimizın Buyuk 
~illet Meclısı kürsüsünden ilan 
ettiği gibi mevzuu mümkun ol -
duğu kadar basite irca eden mü
tevazi ve realist hır programdır. 

"Devlet, halkın ve milli muda
faanın zaruri ihtiyaç maddeleri 
ile meşgul olacaktır. Bu madde
ler yıyecek, gıyecek, barınacak ve 
yatacak maddelerıdır. Istihsal ve 
stok faaliyetı bu maddeler üze -
rınde teksü olunacaktır. Temın 
ve tevzı mukellcfiyctı bu mad 
delere münhasır olacaktır. Insan 
ihtiyacının binlerce tenevvu ıı ae 
ettıği ve mesela bir yuz tuvaleti 
için yirmi muhtelif madde kulla
nıldığı bir devirde bizim bu nevi 
ltiks maddelerle meşgul olma -
mıza maddeten imkan yoktur. 
Ve bu yol bizi esas hedefimızden 
uzaklııştırır. Bu ifade ile lüks 
maddeler uzcrinde gelişi guzel 
ihtikara izin vereceğimiz manası 
anlaşılmasın. Milli korunma ka
nunu hükümetçe fiatları t.esbit 
ve ilan edilmiyen bu nevi mad -
deler üzerinde dahi muhik olmı -
yan kfirı ihtikar telakki ve cürüm 
addeder. Her vatanda~ın, bu nevi 
muameleler üzerinde cezai taki
bat istemek hakkı olduğu gibi a
lakalı her devlet memurunun da 
bu gibiler hakkında takibat yap
ması vazücsi icabıdır. 

mcsı neticenin istihsalinde mü _ 
?im bir unsurdur. Cürüm, ittila 
ıle takıp oJunabılir. Bir cürmü 
meydana çıkarmak alakalı ıne -
m~r içm nasıl hır vazife ise, mut
talı oldugu cürmü devlete haber 
vermek bfıhusus bu mevzuda va
tandaş içın de bir vazifedır. 

"Kat'i olarak iddia edebiliriz 
ki!. d~nyanın bugunku halı ıçınde 
Tw·kıye kadar sakinlerine huzur 
v~ emniyet ,refah ve saadet te
mın eden başka bır memleket he 
me~ yo~ gıbıdır. Azız cemıyeti -
mızın butun bu nimetlerınden en 
geniş olçiıdc istifade eden her va
tandaştan bu nızama tam ve sa
mimi bir hurmet ıstemek de bi
zim sarih hakkımızdır. Hükiımet 
teşkilatının mütemadi takip ve 
gazetelerimızin kıymetlı ırşadına 
rağmen haksız ve haram bir ka -
zancı di.ıri.ıst ve namuskar bir ti
carete tervıh etmekte ısrar eden
lerin insafn gelmeleri zamanı ar
tık kat'i olarak gelmış bulunnu.k 
tadır., , 

Teşkilatta işbirliği 

. Ticaret vckılı bundan sonra 
ıaşe teşkılatı etrafında sorulan 
bir suale karşı yenı tcsısin mer -
kez teşkilatının tıcaret vekiıletıne 
bağ.lı bir. m~teşarlıkla üç daıre 
ve ıaşe bırligı heyetındcn müte -
şckkil buluııduguııu kaydederek 
demiştir ki: 

"Iaşe işlerinin her safhası mü
tcmadı bir :faaliyetı istilzam t:t
tiği için ycnı tesısin bunyesinde 
b~zı yenilikler vardır. Iaşe işlel"i 
bırçok devlet hizmctlerınde ayni 
za~anda istüadeyi icap ettirmek 
tedır. Herhangı bir mevzu üze -
rinde bır karara vfısıl olmak ta
bii olarak alakalı vekületler ara
sında iş'ar ve istiş'arlara sebebi
y~t vermekte ve bu yuzden gc
cıkmeler olmakta ve ekseriya a
lakalı daireler mevzuu kendı cep 
helerinden mtitalea ctmcktedır
ler. Işte bunu önlemek, kararna
me tatbikatında sür'at ve ahenk 
temin eylemek için iaşe birliği he 
yetini, yeni teşkil.fi ta ithal etmiş 
bulunuyoruz. 

"Bu heyet ticaret vekfıleti ile 
milli müdafaa, münakale, iktisat 
ve ziraat vekaletlerinin mümes -
sillerinden mürekkep olacaktır. 

"Ayni işbirliğinin tesisine bu 
iaşe teşkilatının kendi bünyesin 
de de ehemmiyet verilmiştir. Bu
nun için de teşkilatın iç idaresi
ne ait bütün mütcferri hizmetler, 
müsteşar muavin)jğine tabi bir 
dairede toplanmış bulunulmak -
tadır.,, 

Ticaret Vekili, yeni teşekkül 
etmiş olan ofislerin faaliyet sa -
haları ve hedefleri etraiındaki 
bir suale karşılık olarak şunları 
kaydeylemiştir: 

lngiliz Ticaret Birliği 

ile iş. Yapan Tacirler 
Ankara, 24 (TAN) - Istan -

bulda bulunan lngııız tıcaret bır
Hgı ı·ur.kıye mwıu::ssıııerının Al
nıanyaya ınracat y.apan 'l'urk ıa
cırlt:nyle muameıe yapmak ı.ı;ıe

mecwueri ha.K.kmcıa ya.puan neş
rıyatı tahkık etıım. v enıen ına
ıwnata gore lngııuıenn, narp ao
ıayısıyle muhanp, gayn mwıarıp 
ve bıtaraf bulunan outun mt:mıt:
ket tacırlerıncıen Aunamarıa mu 
amele yapanıar hakkında tatbJ..K 
etmek ıstecııkıerı oır usulun bır 
anlaşmazlık netıcesı olarak bazı 
tacırıerımıze de teşmıl edılmek 
ıstenildıği göri.ılmuştur. 

lki taraf arasındakı sıkı ve ıyı 
münasebetlerın tabu bır netic~sı 
olarak bu ihtilafın yakında berta
raf edileceği burada kuvvetle u
mit edilmektedir. - -
Yardım 

Son Müzakereler 
Vaşıngton, 24 (A.A.J - (B.B. 

C.) Ayan muzakerelerinin bitmek 
üzere olduğu ve yardım proJesı
nın bu hafta sonundan evvel tns
vip edileceği tahmın edilmekte
dir. 

* 

TAN 

Askeri Vaziyet 

(Başı 1 iııcidcJ 

şılaşmıya haZU"lansmlar." 
Yeni Alman taarruzunun esasları 

ve hedefleri, acaba neler olabilir? 
Bu hususta bir mütallıa yürütmek lto
lay bir iş değildir: ancak bazı tahmin 
ve faraziyeler yapılabilir ki, bunların 
da azı çok bir kıymeti haiz olmaları 
için, şayia ve hadiselerin tahliline is
tinat etmeleri ve sır! birer muhayyi
le buluşu olara!t ortaya atılmama
ları lazımdır. Yeni Alman taarruzu
nun esasları hakkında ortada herke
sin gördı.iğü bir takurı unsur ve alfı

meUcr vardır ki, onları şöylece to~ 
lıyablliriz: 

l - Bir müddet'tenberl İngiltere 
üzerindeki Alman hava faallyetieri
nin hafiflenmesi; 

2 - Cenubi İtalya ve Sicllya'ya 
Alınan hava kuvvetlerinin sevki: 

3 - Romanyadaki Alman "talim 
kıtaları,, nm göze batacak derecede 
arttırılınası; 

4 - Berlln ile Vkhy arasmda ce-
reyan etmekte olan müzakereleri~ 
askeri maddeleri. .. 
Şu dört noktada hultısa ettiğimiz 

vaziyetler - ki birer realltecilr -
gözönüne alınarak tahlU edilirse. 
şöyle bir d!lş!lnceye varılabilir: 

Almanlar yeni taarruza dOşm:ın 

cephesinin en zayıf noktasına yükle
nerek başlayacaklar ve bu taraflarda 
mümkün olduğu kadar tesir yapıcı. 

TEŞEKKÜR 
ÖLÜM 

Zevcim Merhum Nezareddin 
Cen'in cenazesind e bulunan, mek :Müşir Yusu:f Paşa hafidesı 

Faslı Zade merhum Bay Esadın 
tup ve telgrafla kederime iştirak refikası ve Devlet Demirvolları 
eden zevata minnet v.e şükpnla- Yedikule fabrikası baş puantörü 
rmu arzederim. . Bav Nihadın validesi ve sabık . ı SeUınik mevlevi sevhi Bıw SaHl-

Rcfıkası Zehra Cen ha.ttinin kayın valide.c;i Bavıın E
mme Selvet vefat etmistir. Cena

' ., .. .. ' zcsi buE?Ün Göztepe Kavı~aE!• 
ACABA TESADUF MU'? ,..addesinde 135 numaralı hane-

YOKSA KADER Mİ? nen saat 12.30 da kalnmlıo öğle 
İk' k" · T S . . namazını mütı>aktp GöztPoe ic;-

ı ışı, anışıyo~, evışı· 1ıısvon camiindP namazı eda edi-
yor , :le111 Cef1yor ve 1erek ail,. kııbristanına a0 r,,edilt>· 

yrı ıyor ar... "r>ktjr l\.fpul~ rphmpt ı>VliVP 

Kudretli ve feci · 
Bir Dram Ö L Ü M 

l\leşhur Rejisör 

V. TOURJANSKY 
nin vücude getirdiği 

Uzaklaşan Melodi 
Ovnıyanlar : 

BRİGİTTE HORNEY 
WİLLY BİRGEL 

PEK YAKINDA 

ŞARK 

Bay NaZlm Kececi Haremi ve 
Sadrıesbak Saffet paşa ve Adli
vP Nazırı SPrvPr pasa hafid<-si 
Bıı •nn Belkic: Ke,.eci irtihali da
rıbeka etmistir. CPn:ı7esi hııE?Ün 
;H!lcn nama11m miitP::ıkrn 'T'e~·i
kive camiindPn kaldırılarak 'F'e
.. iknviinrfPki JY1=ı1'hPrei rmıhsusa

c:ınd;ı C"Pmıhı Hakkın rnhmPtine 
t.evdi kılmac:aktır. AllRh n,ıhmet 
o••l<><:in. 

TEŞEKKÜR 
mümkün olduğu kadar gürilltiıcü H' sinemasında 

Tamyanlann cok temiz, ma
c;um ve hiilt'.'1k bir C'oc11k olar::ık 
sevdiklPri. dün !1nm<'JH<fiimii7 o{!
ıumuz SAFA T ASBAS'm 17 nci 

dehşet saldırıcı bir "ilk muvaffakı - ... ••••••••••ı-ı 
yet., elde etmek l<;in ellerinden gele-1 ' • 
nl yapacaklar. Bu "en zayıf nokta,. , 
neresidir? Biı.ce, Akdenizin orta kıs- 1\ 

25 - 2 - !'141 

UlH..ıı l,,1' l\. l. ' hVUJ\.~ 

8.00 Program 118.30 Kon 
8.03 Haberler 18.45 K 
8.18 Müzik (Pl.) havası 

8.45 Yemek Us- 19.00 Kua 
tesi 19.30 Habe ası 

• 19.45 İne lttı 
12 30 Program 20.45 Rad.1 • 
12 33 Şarkılar zetcsi 
12 50 Haberler 20.45 ine 
13.05 Şarkılar 21 30 Kon\! 
13.20 Müzik (Pi 21 45 Ork * 22 30 Rab 

22 45 Ork 
18.00 Program 
18 03 Cazband 

23.00 Dans 
'~ 2!i Kap 

:··································· : 
: 
i . : 

IJRAl\1 Ki!" 111\!l>A 
A.k~am saat 20 30 da 
MEŞALELE I 

i 
: Konscrvatuar Orkes 
i yayli sazlar 
~ Sef : CEM AL REst1 
: Solist : VAHDET NU 
•.: Bu akc:am saat 21 de 

PR d l'li~ 17 rriv 1\ 'T'RO~ 

··································-·· 
Kayıp Aranıyor 

Daima en heyecanlı ve me· 
raklı filmleri sayın Istanbul Kansas - City 24 (A.A.) - mı ne Balkanların orta ve garp böl-

''Trans Continental And Western r,elerl... ı 
havat yılı hasmda vakalnnd•l!ı 
tedavisi imknnsTz kısa hastalığı 
7amanmda hütiin hocalarım ve 

1332 - 1333 tarihinde 
Umumi vf' Erzurunı Rus is 
na ul!rndıiiı bir zıımanda J. 
lrnki ol!ullarınclanMuharreJJ'I 
Osman o tarihte aramızda 
rılmıstı. Bundan üc sene 
\.nkarada bulunduihı sıradıı 
disini tamtmıs, fakat t 
c:::ıhıslar ııdresini i'arenm 
c:im<li el'ıın nerPde bulu 
hilinr>media;nclen kr>ndisini 
van hınn liıtfen adrpc;ime 
'Tlf'1,,nrıi rica eylerim. 

Air Lines,, kumpanyasına ait o -1 Yeni Alman taarruzunun, hele ilk 
lan ve ''Eski -301,, ismi ile maruf 1 sa!hasında, İngiltere adasına karşı bir 
bulunan meşhur nakliye tayya- istila hareketi şeklinde inkişafı, pek 
resi Ingiltereye satılacaktır. az muhtemeldir. Halbuki yukanda 

' gösterdiğimiz istikametler ve heder-
i"- lcr, İngiltereye karşı blr lstiltı har.?-

ltalya Ektig ... ini keti ne kıyas edilirse, Alman ordus·ı-

Biçiyor 
(Başı 1 incide) 

re teslim olmuştur. İtalyanın 
mukadderatını kendi zaferine de
ğil, Almanyanın İngiltere üzeri
ne galebesine bağlamıştır. 

Eski Roma imparatorluğunu 
kurmak hı.ilyasiyle ortaya çıkan 
bir devlet adamının bu akıbete 
düşmesi fecidir. 

Fakat ne yapalım, Mussolini 
sadece ektiğini bıçiyor. 

tün maddelerı devlet nam ve he 
sabına bu ofis ithal edecekıır. 
Burada da tüccarlarımız genış 
bır faaliyet sahası bırakılmı~tır. 
Hatta ıthalatı temin emrinde, bu 
tüccarlarımıza azami kolaylık gös 
\ermek kararındayız., , 

Tıcaret Vekili Mümtaz Ok -
men, beyanatına nihayet verıt -
ken de demiştir ki: 

nun bugünkü vaziyeti bakımından, 
daha yakm ve görünüşe göre, elde e
dilmeleri de nlsbeten daha kolav
dır. Fakat böyle bir teşebbüsün m~
vaffakıyctle başarıldığını, kabul et
sek bile, netice itibariyle Almanya 
lehine mühim bir kazan<; sayılab!llr 

ml? Bu başka bir meseledir. Bug!ln
kü Avrupa haritasına şöyle bir gdL 
atınrz: Hemen hemen bi.ıtün ülke Al
man ordusunun işgali altındadır; h~

nüz serbest kalan parçalar şunlardır: 
fsvlc;re. Fransanm bir kLc;mı. İspanya, 
Portekiz ve Balkan Yarımadasının 

büyük kıc>mı. Almanyanm şu ilkba
harda girişeceği y~ni taarruz hare
keti, olsa oLc;a, Avnıpada henüz ser
best kalım arazi partalıırmı da uıp
tederek işgal sahasını biiti.ın Avrupa
ya teşmil etmek gibi bir netice vere
bilir. Fakat. muharebenin inkişafı ve 
bilhassa nihayet bulması bakımından 
bu "neUce., nln bir faydası olacaK 
mıdır? 

Otomobil Lastiği Geliyor 
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halkına takdim eden. 

ALKAZAR Sineması 

YARIN ma~i~clerden 
ıtıbaren 

"Ozenfilm,, in bu kerre Bas 
radan getirttiği "Kolum-
bia,, Film Şirketinin 940 -
941 senesi için hazırladı ğı 

senenin en büyük casusluk 
filmini takdim ediyor. 

KUR TUN 

i z 1 
V!ARREN WILLIAM 

RALPH MORGAN - a --
Fransızca sözlü 

' ......... 
Balkanlı Milyoner SPI-
RO ve arkadaşlarının 
Amerikadaki büyük 

Seryüzeştleri 

-Tayyare dafi toplarının 
yeni plfmlan - Ktrılan 
kasa-Esrarengiz tertibat ----·· 

Beynelmilel büyük şe-
rir iş başında, atılmış 
bir sigaradan çözülen 

esrar perdesi --··r._,. 
Baştan başa heyecan ve deh-

y şet meraklı bü ilk bir mevzu 

Bir kaç gün sonra şchrımizc 
20 bin kadar otomobil lastiği 
gelecektir. Bunların nasıl tevzi ı 
edileceği hakkında tetkikler ya-

p ı maktadır \ıı-...---------' 
Devlet Oemiryollan ve limanlan işletme idaresi ılanlan 

ı\1un .... ııuncn ot::.ıcıı llllllol.jJ ıı. .ı oıııu ııı ... ıacı.ı ..:111:. 't: co uı... ı UJO::> 

Kg. Elektrod (31.3.1941) Pa:ıartesl gi.ınü saat (15) On beşte Haydarpa-
şada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zar! usuliyle sa
u.,. alınacakur. 

doktor arkadashırımın muavPne 
ve tf'<lavisinde ihtiv::ır ettikleri 
lıüyük zahmet ve alakava ve re
tıaze merasimine istirak lt'.'ıtfuıı-

r!a bulunan büvüklerime. mes-

A~·vancn1"ay: C1 k\'ns,•cli 
nrnc; fAh"lknsmdn Tarnkta 

1ekdaslarıma. dostlanm1za ve bu o t)(iÜN - Memleketı 
acı kaVlbımızı muhtelif vollarh "'lensueı:ıt mütehassısları 
~zaltmıva calısan vefakar dost- lfavri F.rbıı ile Karamürsel 
larımıza ailemizin unutulmıya- c;ucat fabrikııs1 isletme sefi 
C'ak minnet ve sükran beslivece· vini Resat 01anın k:ırdesi 
erini ızazetenizle yazmanızı rica ..,jımın diii'HinlPri Ordue 
ederiz. Annesi: AHve Ta4'ha .... '>2.2 a41 tarihinrle icra edı 

'Rahac:t: O nkt n .. 1' ıl ;J 'l'noh n.,. •;-

Yann Akşam 

1 M S~e~sı~a K 

Gençlçik ve Saadetin Tim 
l\1İCKEY ROONEY 

ve 
J UDY GARLAND 

1 

1 

Ncş'esi sizin Neş'eniz ... 7.ev:ci... Sizin zevkiniz olarak, ne 
mevzulu Harikulade bir Filmde : 

BAHAR ÇİÇEKLER 
1 

En son Danslar ... En cılgın Caz Musikisi. 
gülünecek bir film 

1 Ayrıca: En Son FOX Dünya Haberleri. 

'::::::

1 

Yann m atine lerden itiba ren •••••1111'1 
ÇEMBERLITAŞ SINEMASIND 

Sinemanın yarattığı en fevkalade bir eser 

Arabacının Kızı 
( Aşk ve Hayal ) 

HEİNRİCH GEORGES - HiLDE KRA 

"lhtıkfir mevzuunda milli ko -
runma kanununa ağır hükümler 
!konulmuştur. Ihtikarla şiddetli 
bir mücadele yeni teşkilatımızın 
başta gelen vazüelcrındendir. Bu 
nun için merkezde bir fiat tes -
biti ve ihtikfırla mücadele şubesi 
tesis ettik. Ankara, Istanbul ve 
Izmir şehirleri için lise mezunu, 
ehliyet ve karakter itibariyle mu
hitlerinde iyi tanınmış gençleri 
yeniden kadrolarımız arasına al
dık. Bunlar şimdi staj görmek
tedirler. Teşkilat tamamlanınca 
müsbet neticeler alacağımız ka
naatindeyim. Ihtikar mevzuunda 
vatandaşın hükumetle el ele ver-

"Tesis etmiş olduğumuz ofis· 
lerle memlekette asla bir inhisar 
kurmuş olmuyoruz. Bunlarda.o 
petrol ofisi memleketin muhtaç 
olduğu mayi mahrukatı ithal ';-Y" 
lem~, stok yapmak, tevzi etmek 
işini üzerine almakla beraber 
petrol işleriyle uğraşan mevcut 
şiııketler de hükümctin müraka
besi altında serbestçe faaliyetle -
rine devam edebileceklerdir. 

"Memleketin muhtaç olduğu 
maddelerin stokunu yaparkı.;n 
ayni zamanda ihtikfırla mücade -
lenin müsbet ve ameli çaresini 
bulmuş olacağız. Piyasada bulun 
mıyan veya nadir olan bir mal
d an, ihtiyaca kifayet edecek de
recede piyasaya çıkarıldığı za -
man fiatların normal bir hale in
diği, tecrübe ile sabit olmakta -
dır. Fiat tesbitindc de bütiın un
surlan gözönünde bulundurmak 
tabiidir. Çünkü b ugünkü şartlar 
dolayısiyle bir çok maddelerin 
merkezlerinde maliyetleri arttı -
ğı gibi nakil ve sigorta ücretleri 
de yüzde yüz yükselmiş bulun -
maktadır.,, . 

Bu işe girmek istiyenlerln Ö023) lira (98) kuruşluk muvakkat te

mlnat, kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte tekliflerini muhtevı 

zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lflzımdır. 

Biiyük Rus E dibi ALEKSA.NDR PUŞKİN'in bütiin ciharı 
tnnınnns romanında-: hu fit ın 1940 Beynelmilel Film KO il 

gres inde hirind mii lcMntt kn7.anm ı t ı r. tn 
Bu i:;a alt şartnameler komisyo'1dnn parasız. olarak dağıtılmaktadır. 

"Ticaret ofisi, ithalat ve ihra
cat işleriyle meşgul olacak ve 
memleketin muhtaç olduğu bü -

, _______________ "': 
~-----·-------------------------------------------------di 

(1203) 

J?ışarıdan, sofadan Nejadın sinirli ayak sesleri 
gclıyordu. Sonra da derin bir sükut oldu, sonra .. 
Hafifçe kapısına vuruldu ve onun: 

- İçeri girmekliğıme müsaade edin Şermin ..• 
Dediği işitildi. 

Genç kadın biraz evvel kilitlediği kapıya baka" 
rak ıztırap ve tereddütle düşündükten sonra: 

- Hayır! Cevabını verdi. 
Dışarıdan başka bir ses gelmedi ve Şermin bi

raz sonra koridorun kapısının şiddetle açılıp ka
pandığını duydu. Onu çağırmak için gayri ihtiya
ri bir hareket yaptı, fakat ayni dakikada durdu. 

- Neye yarar? Çağırsam ve o gelse de vaziyet 
değişemez. 
Yatağına yaklaşarak ayak ucuna oturdu. Gözle

rinin iki yanından ağır ağır akan yaşlar yanakla
rını ıslatıyordu. Birden bire başını yastıkların ara
sına sokarnk, sarsıla, sarsıla, kalbi çatlayacakmış 
gibi büyük b_ir ıztırapla ağlamıya başladı. 

xvnı 

Nejat Aşkım İtiraf Ediyor 
Şermin sinir buhranından kurtulup gözünü aç

tığı zaman akşam yaklaşmıştı. Hemen kalkarak 
yüziınü soğuk su ile yıkadı. Gözyaşlarının bırak
tığı izi kocasından ve yabancılardan gizlemek isti
yordu. Hayat birdenbire nazarında neşe ve mana
sını kaybetmiş, derin bir ümitsizlik varlığını bir 
bulut gibi kaplamıştı. 

Kocasını kendisine çekmek, ona kendisi -
ni sevdirmek için elinden gelen her şeyi 
yapmış olduğuna kaniydi. Böyle iken buttin 
gayretleri boşa çıkmıştı. O halde, birkaç 
saat evvel onun dediği gibi, ayrılıp gitmekten baş
ka çare yoktu. Halbuki bir gece evvel, :fırtına es
nasında onu nasıl sarmış, ne büyük bir şefkat ve 
sevgiyle onu muhafaza etmişti! O dakikada karı
sını sevıyordu, bu muhakkak ... Hayır, yalnız o da
kikada değil, vakit vakit ona yakınlaşıyor, onunla 
alakadar oluyordu. Eğer tamamiyle lakayıt olsa, 
Jalcnin sözleri üzerine hemen işini gücünü bıra
kıp tfı Giresuna kadar gelir, orada kalır mıydı? 
Fakat, eger bu hareketi aşk demekse, niçin itiraf 
etmiyordu? Bu şüphe karşısında Şermine düşen 
• azifc neydi? Hemen ertesi sabah hareket cdccc!k 

Nakleden: Muazzez Tah5in Herkano .ı t~l' KlKA No. 66 

olan vapurla lstanbula gitmek ? Evet, bundan baş- 1 kolları arasına aldı, ateşli gözlerini onun yüzüne 
kn yapılacak bir şey yoktu. Bu akşamı daha otel- dikti. . . . . . 
de geçirip ertesi günkü vapura binmek, babasına -:- J:Iayır. gıtmı~ec~sı~. Şe.ı:nı.n .. Benı anla ve 
gidip her şeyi anlatmak ... O müddet zarfında Ne- bcnı bır daha bugunku gıbı kılıtlı bır kapı arka
jat burada Nuri ile olan işini dilediği gibi bitire- sanda bırakma! Bır daha bunu yapma, anlıyor u;.u-
bilirdi. sun? 

Bu kararla giyinip aşağıya, yemek salonu na gir- Sözler,. dud~k.larınd.a titriy~rdu. . . 
di. Kocasının akşam yemeğine geleceğini umuyor- - Benı ~?glup ettın Şermı~: ~~na sem sevmı: 
du fakat saatler arka arkaya geçtiği halde Nejat Y?rum dedıgı~ ~ma~. ~.alan soyluyordum. Benı 
gelmedi ve genç kadın yalnızca yemeğini yemiyc b.ır çı~gına çevu·dın, ht;ıtun ~~danlık. kudret ::e c~
mecbur oldu. zıbenı kullan.arak ben,ı m~glup ettın ... Senı sevı-

Kahvesini i tikten sonra doğruca odasına çıka- yorum .... sevıy~ı:~m Şer~ın·:· 
k lıı ını\o lamı a ba ladı. Kendisini hiçbir . Bu kelımelerı oyl? ateşlı bır ses~e tekrarlıyor~u 

ra eşyba rk d Pb. Y h' ş t emi.:ti Kalbi ü kı, zamanlardanben bunları varlıgının en derın 
zaman u a ar ıçare ısse m :.- · -

1 
k"" 1 • d · l a· w · d r e kt · t · · b" h l r b ş çatlıyacakmış oşe erın e gız e ıgı ve ışarı ve m me en ız ı-

~ıt;sızw ı: eyecan a çarpıyo • a 1 rap çektiği belli oluyordu. 
gıbı agrıı ordu. Genç kadın hayretler içinde kocasına bakıyordu. 

yalizini y~rleştirirken içer~i .oda ka~ısının açıl- _ Nejat, doğru mu söyli.ıyorsun? · 
dıgını ve ~eJadın ayak se~.ıe~ını. duydu, 0 k~da.r Kocası evvela sakin görünmek isterken' söyle-
meyustu kı, artık bunu mu~ımsıyecek kuvvetı hı- dikçe ateş ve halecani artarak cevap verdi: 
le kal~amıştı. Kapısına hafüçe vurulduğunu duy- _ Doğru mu söylüyorum? Doğrumu söylüyo
madı bıle; fakat b,u k.apının açıla~a.k tekrar kapan- rum ha? Seni 0 kadar seviyorum ki, artık senden 
~ığını ":~ .~ocasının hır heykel gı~ı a~akt~ durdu- başka bir şeyi düşünemez oldum. Senin yüzün, ne 
gunu gor.uncc başın.• .kaldırdı. Go.~l~.rıne ınana~ı- yapsam, ner ede olsam karşımda yaşıyor, başımı 
yordu; Bırkaç saat ıçınde onun yuzu bu mu~tarıp döndürüyor. Senin yanında sarhoş gibiyim ... Doğ
!l1?nayı nasıl al~ış~ı . yanakları batmış, agzu~ın ru mu söylüyoru m?? 
ıkı yanında derın çızgıler pevda olmuştu. Acayıp, Kahkaha ile gülerek karısını kolları arasına al-
boğuk bir sesle sordu: , dı, kuvvetle göğsüne bastı. 

- Ne yapıyorsunuz. _ Seni &eviyor muyum? Bunu bana soruyor-
- Eşyalarımı toplu yorum, yarırı cah:ıhlci va- sun ... Seni nasıl sevdiğimi göstereceğim.. Doğru 

purla gideceğim. söyleyip söylemediğimi sana anlatacağım. 
- Benden ayrılıyor musunuz? Onu kolları arasında tutuyor, kemiklerini kıra-
- Evet, bunu siz istemediniz mi? cakmış gibi kuvvetle sıkıyor, saçlarını, yanakları-
Gözleri birbirinin içine girerek bir iki dakika nı, gözlerini, boynunu öpüyordu. Şermin nefes al

öylece kaldılar. Sonra Nejat karısına yaklaşıp onu makta güçlük çekiyordu. 

Seviyor muyu m? Oy- 8 U L M A C ~ 
"ı fi d 

- Nejat! Nejat! 
- Seni seviyor muyum? 

le mi? 
Bu delice sözler ta dudakları birleşinciye kadar 

devam ettı. Uzun bir zaman, nefesleri birhirme 
karışarak öylece kaldılar. lkiside, sonsuz heyecan 
ve ıztıraplardan sonra nihayet birbirlerini bulduk
larına memnun '~ mesuttular. 
Nejat başını kaldırarak Şerminin gözlerim aradı, 
çenesinden tutarak onu kendisine bakmıya mecbur 
ettikten sonra sordu: 

- Bana doğru mu? Diye sormuştun. Şimdi an-
ladın mı? 
Şermin titriyen sesiyle: · 
- Evet Nejat ... Doğruymuş ... Dedi. 
- Şimdi artık seni sevdiğime itimat ediyor 

musun'? 
- Evet, bu defa artık şüphe etmiyorum. 

- Bu defa mı? 
- Başlangıçta, ilk tanıştığımız zaman, beni ilk 

defa öptüğun zaman hakiki bir aşkla bana bağlı 
değildin. Şimdi her şey değişti. 

Nejat karısının başını göğsüne çekerek halecnn
lı bir sesle cevap verdi: 

- Öyle zannediyorum ki, ta ilk dakikadan ıtıba
rcn senı sevmiştun, seni her zaman sevdim Şer
min, senin yanında iken daima irademi kaybettim 
Düşün bir kere, sem yanımda, evimde hıssetmck, 
elimi uzatsam seni yanımda bulacağıma inanmak 
ve sana kollarımı açamamak ne müthiş bir işken-
ceydi. 

Genç kadın başını kaldırarak tebessüm etti. 
- Her zaman mı ? Evlendiğimiz gece, bana 

benden nefret ettığını söyledığın gecede mi? 
- Bilmıyorum Şermın. Sana karşı d uydugum 

aşk, en beklemediğim bır zamanda etrafımı sarı
yor, irademi elimden alıyor, bütün projelerımı ve 
kararlarımı sarsıyordu. Hatta o zamanlarda kınım 
bile aşkın elinde csirdi: Bir ateşı ötekınden ayıra
mıyordum. Bırbirine zıt olan bu iki his birleşerek 
bana işkence ediyorlardı . 

ı\rkası Var 

2 3 4 

R-__,_I _.__I 

;;-~--'f"l" 
· ~--ı---r 

:Soldan Saga: l - Derinli!' 
Bır erkek ısını 2 - Goçrrıc ~ 
3 - Bır nıda - Eskı l\lısırd' 
şehır - lçılır 4 - Yakmakt 
mır - Kıskanç 5 - Polıs rrı 
6 - Zaıl olmak - Bır fı ransıl 
rı 7 - Emmeloten emır • tı 
nehir - Ters okunursa: 4 il 
8 - Canlılık 9 - Bntarının 
kısmı - Tahta, kalas. 

Yukardan ni?agı: 1 - Tcı1 
kunursa: Ek - Hır harf degıŞ 
.lede olur ı - Muhakemcle! 
Bır nida - Bir poker tfıbırı • 
mekten emır 4 - Tabaka • 
okunursa: Hakem, ıcra 5 -
hıllık ö - G~çınış, sebkat 
manasına - Hır nchır 7 - SB~ 
Sağ değil Bır nıda 8 - Nl 
olma.k 9 Ter~ kuııu s 
µağan · Tahta kereste. 

EVVELKi BULMACA - j 
d an Sağa: 1 - Karadenız • 
Amazon - La 3 - Rcdıngot 1 

Ar - Ekl - it 5 - Bit - ince 
Aka - Şeran 7 - Ta - Kol; 
8 - Antet - Sak 9 - Al - µ 
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Tayyare Piya-ngosu 
·······················• Yazarı: Perihan Tekiıı ...•.... 
S emih ve Ferhunde, çalıştık- iki gün sonra .. Semihin ilk ışi, 

lar1 bankadan her ak""m bank d ıı. b' ..., a a, n..mına ır hesabı cari 
. taber çıkıyorlar, kolkola mu~- açtırmak oldu! .. 
Un oldugu kadar birbirlerine Ferhundenin hissi kablelvu -
t~lanarak, komşu oldukları sem- kuu, kuvveden file çıkmış, büyük 

1 
• Yok~~~u yol~~rını, bu yakınlı- ilcramiye isabet etmişti! ... 

n verdıgı enerJıyle, hiç yorulma 
.
1 

tırmanırken -Istikbal- ısını ve * * 
~~ ı:teçhulü, m~lum olarak ka- 1 L akin, nikah kağıtlarının as-
e dıyorlardı. Zıra; yakında ev- k d · - · t ih s neceklerdL . ı . an me:egı ar te, e-
Senıih d'l.k bl . mıh, lzmırde am olarak hastala-

' şnn ı ı a ası ve enı'"- d · sı ıle oturuyordu Nık.h -ı nan amcasın an telgraf aldıgın-
!!leleri tamamlan ~ca b~rk~·u:- dan bahsederek, ale!aceJe vedala

Qşırı olan Ferhund;ler~, sessi; sa~ şıp, avdet ~~kında müdde~ ta -
llaııız geçiverecekti... yın etmeksızın, hareket ettı ... 

terhunde eri e bakt - _ Bu ayrılık, muvakkat bile ol-
~ k d ' . g hy kıgı . za sa, Ferhundeye çok ağır gelmiş-

ak her !ısını ep me ·. u~pn ~~ ti... Esasen, hayatında sevinçli 
ıı~ ~ ır ıyordu. o vakıtler, gu httdiseler d . ked r b' k
"l.I bırmde ansızın babasını kay- ' a~a er 1 ır ~.1 .• 

erek rahşmak mecburiyetın- maza saplandıgından, artık gozu 
k 1 

• :ı korkuyordu .. 
a acagıru hesaplamadan oku - s · . . · · ~ · · tıatu L::. '·ı·n tik k talı 1. . . ervıste, Semıhın eksıklıgını 

-Y • dA ' Y se 51 ını oı- bı·r k t d h h' d ek b ·· ll'tnesiyle, ev geçindirme gailesi .. a _a • a ı~se er , a~ı o-
onı lar brrlilct , ... , j nunde, şikayetsız çalıştıkça, ar-

. ' uz ına e y uıuen - k d 1 l f ld . lşte b tariht nb r· . . a aş arının yavaş ses e ısı a-

. karu ı ... ~t - es eını' . aynı se1ı:: şarak, uzaktan uzağa, kendisi ile 
Şl-:i ıgı em ı, evve a H•k 1 dıkl d . lt ark d 

1 
d h auı a an arını, acı acı ya ııgı-

a aş, son~~ arı a ayatl - yarak farketti. 
or[~gane erkegı olarak tanı- Bir hafta .. On beş gün.. mr 

* * '( ağmurlu bir kış akşamı, iş-
ten yine birlikte çıkıp, E

önündeki tramvay duı·ağına 
elduer. Arabalar - dolmu-?tur -
~alarını asmışlar, durmadan 
ıyorlardı. 

lıt.l'erhundenin gözleri, bir ara
~ Semihin, şapkasırun tam ar

hizasından, boşluklardan ka
afak, yıldız parçaları gibi düşen, 
1>'act.ar kürreciklere takıldı ... 
Unlar, bayilerden birinin, kapı
·~ ampullerle işaretlediği, er-

1 ı günü çekilecek olan, tayyare 
1~.angosunun, büyük ikramiye -
lrıı gösteren rakamlardı ... 
Ansızın, bir ilham vaki olmuş 

İbi, Semihi, ayni dükkAna sü-
~kledi. Ve hiç hatırda yokken 
ıraz da ısrarla, bir bilet aldırdı. 
~Gece yatağında .. Onun, ertesi 
nü, büyük ilcramiyeyi kazandı-

1 zamanki mes'ut çehresini, mü-
eınadiyen hayalinde canlandırı
Ordu._ 
Artık birbirlerine, hasredecek-

1:-ti, serbest saatleri hesaplamıya 
htiyaç hissetmeksizin. kimbilir 
e kaygusuz günlere kavu~acak· 
'tgide uyuştururken, dakikalar 
<ll"dı. 

Bu, tatlı düşünceler, dimağını 
eçtı.. Fikirlerı silsilelerini kay
E!derek, uyku, göz kapaklarını 
endiliğinden düşürdü ... 

LMANYANIN 
Ne Kadar 

ayyaresi Var? 
v Londra, 24 (A.A.) - "Obser

E:r,, gazetesinin havacılık muiha
~ti Binbaşı Oliver Stewart, Al

an hava kuvvetlerinin bugün 
~~ik olduğu ilk hat tayyarele
~"ı.in 5.000 ila 6.000 arasında ol-
t lığunu yazmakta ve ajtlebi ih-

11 ılınal 5.000 den biraz fazla bu -
ıı~uğunu kaydetım.ektedir. Her 

0 ~i Alman tayyarelerinin umu
~ı yekunu ise 35.000 kadardır. 
d akat bunun fiilen rnuharebeler
d.~ kullanılabilecek tayyare ade-

1 ile münasebeti ydktur. Eğer 

ay .. Asırlar kadar uzacıı. Semih
ten ne mektup, ne de bir selam 
gelmişti. 

Postacı, nihayet Ferhundenın 
kapısına, Galatasaray damgasını 
taşıyan zarfı bıraktı. Semihtendi.. 
Ferhunde, ellen titnyerek oku
duğu satırlarda, onu, bulamaz ol
muştu! Çıkardığı hulasa ~u: Ar
tık, birçok sebeplerden cıoıayı, ev 
lenemiyeceklerdi !... 

Birden gözlerinin önünde, a
laimi sema gibi bir takım ı-;ekil
ler, birbirine geçmıye ba°Şiadı, 
parlak hatlar karanlıkları çızer
ken, dal1a fazla mukavemet ede
medi, vücudü, yekpare bir ka
lıp halinde yere yuvarlandı ... 

Ve ayni dakilcada, alnına de
ğen, sert, soğuk bir temasla gözle
rini açtı! Piyango. kuruntulariy
le dalını§ olduğu kabusun tesirin
de kalarak, rüyasında çırpınır -
ken, başucundaki demire çarptı
ğını, heyecan içerisinde farketti! .. 

O akşam .. Semihle kol kola 
tramvay beklerken, Fer -

hunde, onu yeni baştan kazan -
mış gibi, bambaşka gözlerle sü
züyor, içinden, annesinden duy
muş olduğu: 

- Kocanın, testisi iki olunca, 
birini kır!...,, 

Darbı meselini tahlil ediyor-
du ... 

Sovyetler. Tuna 
Filosu ihdas Etti 

Moskova, 24 (A.A.) - "D. N. 
B. ,, :Bahriye komiser muavini a -
miral Isaku, "Pravda,, gazetesin
de, Sovyet deniz kuvvetlerinin a
şağıdaki tarzda taksim edileceği· 
ni izah etmektedir: 

"Baltık filosu, Karadeniz filo
su Murmansk'daki şimal filosu, 
Vladivostok'da bulunan Pasifik 
filosu Amur filosu, Pinsk filosu 
ismi ~erilen filo ve son ihdas e
dilen Tuna filosu. 

Filolar modern hale getirilece 
tir. Yeniden denizaltılar, vedet
ler, rnayn gemileri, torpitolar, 
çok iyi teslih edilmiş kruvazör -
ler ve zırhlılar inşa edilmektedir. 

KISA HABERLER 
~lrnan hava kuvvetlerinin ilk 
~t tayyareleri yukanda zikre -

:~ldiği gibi, 5.000 olarak kabul e
l' ilecek olursa, bunları şu nevile- FBANSADA: 
~ ayırmak mümkündür: Uzun 
~afeli tayyareler: 1.500 ila 
~·600, avcı tayyaresi: 1.500; pi
~ bombardıman tayyaresi: 750. 
\ rnbardnnan tayaresi olarak ta 
i~llanılabilecek keşif tayyaresi: 

110. Bunlardan başka Alman!a
(tı bizim servis tayyarelerimize 
~yen 300 Ha 400 tayyareleri 
~ e ordtı ile işbirli~i yapan tipte 

1 
,,. e~lik 300 ila 400 tayyareleri 
\>ardır. Görülüyor ki, Alınan ha

il' ~ ~ kuvvetleri umum tayyare ye· 
l ıı l.ınu içinde mühim bir nisl-.ıet 
e ı, ~eden çok kuvvetli bir hücum 

dil C\sıtasına malik bulunmaktadır. 
E:n şayanı dikkat nokta, 

"-lrnan hava kuvvetlerinin az 
~iltarda ihtivat tayyareve sahip 

• l'ı tnalarıdır. Filhakika Alman1a
t· n kabili istimal 3000 kadar lh
b 'lat tayyareleri vardır. Umumi 

11 
<lltırndan vaziyet ~ize cesa~·~t 

et5 tal!tecek mahivettedır. İngılız 
ışı ıı "Yare imalatı mütemadiyen 

tı t'trtıakta olduğu gibi, Amerika
~?1. tayyare yardm1 da avni tem
""-'Qı:ı tezayüt etmektedir. 

e Londra, 24 (A.A.} - Afl'lkada
kl Franaaz müatemlekeferinl teftiş et· 
mekte olan General Weygand, Da· 
kar'a muvaaalat etmiştir. 
İTALYADA: 
------·-·~ e Cenevre, 24 (A.A.) - "Journal 
de Geneve,. gazetesinin Roma muha· 
biri yazıyor: 1 Marttan itibaren ltal· 
yada yiyecek maddeleri hakkınaakl 
tahdidat daha ziyade ;,iddetlendlrile
cektlr. Aylık ya(! miktarı 800 gram· 
dan 400 grama lndlrllmiştlr. Süt, un 
ve tereyağını ihtiva eden p.ı>•ta imal 
ve utı91 yasak edllmlıtlr. 

İSPANYADA: -e Madrlt, 24 (A.A.) - ispanya 
Nuıı'lar heye-ti, Franco'nun riyaseti 
altında yaptığı son görüşmeleri nett
celendirmiftlr. Hariciye Nazırı, °'"" 
ternasyonal vaziyet hakkında lzah:lt 
vermlıtlr. 
KUMANYADA: 

e Bükreş, 24 (A.A.) - Oahlltye 
Nezaretince neıredilen tebliğde 22 
fUbata kadar Bükreşte 4638 klglnln 
tevkif edlldiğl blldirllmektedlr, Bun
lardan 1252 at aakert makamlar tara-
fından Hrbest bırakıllT'ı,tır, Ayni ra-

/rıgiliz hava hücumları rihte eyaletlerde 4714 kişi tevkif e· 
dllmi9tir. 

l l.onctra, 24 IA.A.) - Dün gece e Bükr•f. 24 (A.A,) - Ayın 26 
~&lliz bombardıman tayar~ieri 11ndan itibaren fl'lemleketin bütün 
~ Ulogne ve Calais doklaı·ına i hatlannda yolcu trenleri normal aer
b lıcurn etmişlerdır. Boulogne'da vlalerlne batlıyacaktır. 
lau~ük yangınlar çıkmıştır. Ca- YUGOSLAV~{U>~: 
is ıs de doklardan birisıne ~am - • Belgrat, 24 (A.A.) Macar 
Çı~bet vukubulmuş V~ yangı~ Maarif Nazırı Homan, iki gün ziya· 
ti ~ışt_ır. T~.yyarel~rı.mızden bı- retten sonra dün Yugoslav hükumet 
~une donmemıştır. lrnerkezinden aynlmı§tıe 

Bulgaristan 
(Başı 1 incide) 

Daily Mail gazetesine göre, 
Bulgaristanla Almanya arasında 
kat'i anlaşma olmµştur. Bu anlaş
ma hülasten şöyledir: 

"Alrnnya. Bulgaristanın dahili 
ve idari işlerine kat'iyyen karış
mıyacaktır. Almanya, Bulgarista 
nın yalnız yol ve demiryolların
dan istifade edecektir. Almanya 
Bulgaristana sokacağı Alman as
kerlerinin iaşe maddelerini dı
şardan getirecektir. 

Ayni muhabire göre, Almanya, 
şimdilik Bulgaristana verdiği bu 
sözü tutacaktır. Çünkü, Bulgaris
'tanda dahili karışıklıklar çıkma
sı Almanyanın zararınadır. Buna 
meydan vermemek için de ahit
lerine sadakat gösterecektir. 

Diğer taraftan gelen haberlere 
göre Molotof, umumi vaziyet hak
kında salı '!iinü bir nutuk söyli
yecektir. ,blrnanlarm Bulgarista
rıa yapacağı bir hareketi şimdi
den mi yapacağı, yoksa bu nut
kun havasına göre mi hareket e
deceği henüz belli değildir. 

Beyrut radyosu. saat 18,10 da 
Türkçe olarak yaptığı neşriyatta 
Bulgaristanda bugün seferberlilc 
ilan edildiğini bildirmiştir. 

Bu haber, ihtiyat kaydiyle kar
şılanmalıdır, çünkü bu haberin 
sıhhatini tahkilc etmek imkanı o
lamamıştır. 

Times'e göre vaziyet 
Londra, 24 (A. A.) :_ "Times,, 

gazetesinin Sofya muhabiri bildi
riyor: 

Bulgaristan endişe içinde istik
lal hayatının son günlerini yaşa
maktadır. Almanların her saniye 
muvasalatları beklenmekte ve 
buna içtinabı imkansız bir şey o
larak bakılmaktadır. Sofya civa· 
rında Almanlar sayfiyelere yer
leşmişlerdir. Sofyada givil kıya
fette Almaj\ gençleri tarafından 
sevkedilen askeri otomobiller gö
rülmektedir. Efınların sivil elbi
selerini askeri üniformaya tahvil
de gecikmiyecekleri kimsenin 
meçhulü değildir. Zira bunlar a
yaklarındaki asker cizmesini da
hi gizlemektedirler. Öyle görünü
vor ki, Bulgar hükümeti Alman 
kıtaatının geçmesiyle harbin 
Bulgar arazisine teşmil edilmiş 
olmıyacağı ümidindedir. Türk -
Bulgar deklarasyonu da bunun i
çin iyi karşılanmıştır. Bununla 
beraber, halkın Rus taraftan his 
siyata malik olan ekseriyeti Al
manlardan nefret etmektedir. Da 
ha şimdiden Bulgarlarla Alman 
teknisyenleri arasında bir çok ha
diseler vukubulmuştur. Ordu 
Alınan taraftarıdır. Polis ve mat
buat Alman kontrolü altındadır. ... 

Londra, 24 (A. A.) - "B. B: 
C.,,: Sofyadan gelen haberlere 
göre, Bulgaristanın rnuıv ven 
mıntakalannda büyük bir faali
yet göze çarpmaktadır. Ecne}>ile
rin hududa yakın mıntakalarda 
ikameti yasak edilmiştir. Köylü
lere bir Alman istilasına karşı 
mukavemet etmelerini tavsiye e
den beyannameler dağıtan bir çok 
Bulgar vatanperverleri tevkif e
dilmiştir. 

I ngiltere tedbir alıyor _ 
Londra, 24 (A. A.) - "B. B. 

C . .,: İtimada layik kaynaklardan 
verilen haberlere göre, İngiliz 
baş kumandanlığı orta şark ordu
suna Amerikan mamulatından 
yeni bombardıman tayyarelerini 
göndermiştir. 

Balkanlarda tahaddüs edecek 
her türlü yeni vaziyetlere karşı 
caphe alabilmek için, havacılık 
bakımından icap eden bütün ted
birler alınm· ~ır. Almanlar, Bul
garistanı istila ettikleri takdirde, 
İngiliz hava kuvvetleri Balkanlar 
da uhtelerine düşen vazifeyi, ne 
anavatanda, ne de orta şarktaki 
kuvvetlerine hiç bir zarar vert -
miyecek bir şekilde ifa edebilecek 
bir seviyededir. 
Berlin ve Romanın tekzibi 

Londra, 24 (A. A.) - "A. F. İ.,. 
Alman ve İtalyan radyoları Lon
drada büyük bir alaka ve hayret 
uyandırmış olan iki tekzip ver
mişlerdir. I u tekzipler, Alman
.fanın İtalyan - Yunan muhasa
matına nihayet vermek ıcın 
Atina hükumeti üzerinde hiç 
bir tazyik yapmadığını bil
dirmektedir. Böyle bir tekzibin 
manası, Almanyanın böyle bir 
teşebbüsün tam bir akamete mah 
ktim olduğllnu aşikar bir surette 
teslim etmesidir. 

Sof yada bir hô.dise 
Sofya, 24 (A. A .) - "Reuter,,: 

Sofyada cumartesi gecesi bir ka
barede vukubulan ve Amerika 
orta elçisiyle bir nazi grupunu 
da methaldar eden hadise hakkın
da orta elçi şu beyanatta bulun
muştur: 

"Had ise müessif tir: fak::ıt baş
ka türlü vapamadım. Orkestra
dan sevdi~im parca1ardan biri o
lan Tipperary'yi istediitim zaman 
bir masada toplanmıe olan Al
manlar buna it):a.z etmie ve bun
lardan biri vüzüme bir kadeh fır
latmıştır. Buna mukabele ederek 
mütecavizi yüzünden varaladım .,. 
Sefirin dinlomAtik tedbirlere mü
racaat niyet~nde olmadığı bildiril
mektedir 

T ı\ ~ 5 

Yunanistan 
~--==================~========~====== --

Japonya, ln9iliz 
ihtarını . Teklif 
Telakki Etmiş 

Çindeki Amerikalılar 

Geri Dönüyorlar 
Londra, 24 (A. A.) - Japon

vanın cenuba doğru .. muhtemel 
bir haraketiyle alakadar olmak 
üzere İngiliz hariciye nazın E
den 'in bir teklifte bulunduğuna 
dair Japon hariciye nazır muavi
ni Ahaşinin bugün Tokyoda yap
tığı beyanat hususunda Londra
nm salfilıiyetli kaynakları bu be
yanatı anlıyamadıklarıru söylü
vorlar. 

Londrada şu cihet kaydediliyor 
ki, Eden, Japon büyük elçisi ile 
olan temaslarında, J aponyanın 
cenuba do?.m genişleme progra
mının tazammun ettiği tehlikele
re karşı nazan dikkati celbede
gelmiştir. Tokyadaki İngiliz bü
yük elçisi Craigie de, Japon ma
kamatı ve Japon ricali ile yaptığı 
temaslarda ayni yolda ihtarlarda 
bulunmuştur. İngiliz hükumeti
nin noktai nazarını bildiren bu i
zahatinin hiç bir veçhile birer 
teklif mahiyetinde telekki edile
miyeceği Londrada ehemmiyetle 
k:aydolunmaktadır. 

Matsuoka'nııı beyarıatı 
Tokyo, 24 (A. A.) - "D.N.B.,,: 

Hariciye nazırı Matsuoka. bugün 
mebusan meclisinde beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

"Eden'e göndermiş oldu,ğum 
mektup, hususi bir mesaj deği1, 
fakat Eden'in 7 Şubatta Japonya
nın Londra büyük elçisi Şigemit
su ile yaptığı. bir görüşmede Po
linezya meselesi ve Tayland-Hin
diçini uzlaştırma konferansı hak
kında ileri sürdüılü noktainazar
dan mülhem bir muhtıradır. E
den, eski dostlarımdan olduğu i
çin. uzun zamandanberi dünya 
sulbü üzerindeki şahsi fikirleri
min umumi bir izahını berayı 
ınalUmat kendisine bildirmeyi 
doğru buldum... · 
Şangahaydaki Amerikalılar 
Şankay, 24 (A.A.) - B.B.C. : 

Bir Amerikan vapuru 1000 ka
dar Amerikan tebaasını hamilen 
Amerikaya müteveccihen dün 
buradan hareket etmiştir. 

---o--

12 Ada Halkı 
(Başı 1 incide) 

Fakat, daha ziyade şayanı dik
kat ola.n şey 12 ada hakkında 
verdilcleri malumattır. Bu ada
larda açlık hüküm sürmektedir. 
Kaç kişiden mürekkep olursa ol
sun, her aileye günde 15-0 gram 
un, haftada 120 gram kuru seb
ze, 100 gram pirinç ve 150 gram 
patates, ayda da 100 gram zey
tinyağ verilmektedir. Şeker, 
kahve ve et hiç yoktur. Yc,gane 
tenvir vasıtası olan petrol, ayda 
250 gram verilmektedir. Bu mik 
tar o kadar aııdır ki, halk ekse
'riya karanlikta oturrnaktad1i1'. 
Bulaşık hastalıklar, bilhassa co
cuklarda verem ve pislik hüküm 
sürmektedir. Ölüm vakalarr o 
kadar çoğalmıştır. ki, İtalyan -
lar cenaze merasimlerinde kilise 
çanlarının calınmasını menet -
mislerdir. İşgal ordusu da ayni 
açlığa maruzdur. İtalyan asker
lerinin ekserisi faşizme alevh -
tardır. Her tayyare geçişi ~rta
da şaşkınlıb sebebiyet vermek:
te ve askerler sığınaklarına ilti
ca etmektedirler. Ancak subay -
lar ve zen_gin aileler, bir parca 
kokmuş keci veva esek etine 1 O 
liret vererek yiyebilmektedir. 

Mussolini'nin 
Son Nutku 

(Başı 1 incide) 

Ameriki gazetelerinde 

Nevyork, 24 (A.A.) - Musso -
!ininin dün söylediği nutuk etra
fında mütalea yı.iruten "Nevyork 
Herald Ttibune,, diyor ki: 

"Diktatörün gürliyen sesi, ateş
li nazarları, sert çenesi, fikirleri 
kamçılamıya uğraşıyor, Hadise -
lerin yürüyüşü gayri müsait ol -
ınıya başlar başlamaz, bunların 
hepsi acınacak kadar boş bir hal 
almaktadır. 

Ne olursa olsun, Italya için 
bundan sonra artık muzafferiye
tin bahis mevzuu olamıyacağını 
bilen milyonlarca Italyanın kal
binde Mussolininin zafer terane
leri, şüphesiz, çok zayıf bir akis 
bulmaktadır., , 

"Nevyork Times,, de diyor ki: 
''Nutuk, birçok hayallerin tekra -
rı ile doludur. Oyle hayaller ki, 
onların tahakkuk edemiyeceğini 
bizzat ltalyanlar bile pekala bili
yorlar. Akdeniz vaziyetinin kur
tarılmak imkanı varsa, onu an
cak Almanların kurtaTabileceği 
asikardır. Fakat Mussolininin pa
zar günü itiraf ettiği gibi, neti
cesi ne olursa olsun. mücadele çe
tin olacak ve her ihtimale karşı 
uzun sürecektir., 

Japonya Sahalin 
Adası için S. Rusya 

ile Görüşüyor 
Tokyo, 24 (A. A.) - Hariciye 

nazırı Matsuoka, bugün mecliste 
ve encümenJerde vaki beyanatı 
arasında demiştir ki: 

"Sovyetler Birliği ile Japonya 
arasında dostane münaseb!tler 
vücuda getirilmesi ve bu münase
betlerin takviyesi, iki memleket 
arasında muallakta bulunan ve 
bütün meselelerin halli icin birin
cİki . derecede ehemmiyeti haizdir. 

ı memleket arasında ticaret an
laşması hakkında rnüzekereler te
rakkiler kaydetmektedir. 

İki memleket arasında Japon
yanın Sahalin üzerindeki hukuki 
meselesi ,E!Örüşülmüştür.,. --- , __ _ 

Şarki A frikada 
(Başı 1 incide) 

tan hakkında henüz tafsilat gel
memistir. 

llür Fransız kuvvetleri 
Londra, 24 (A.A.) _ "Times 

gazetesinin Hür Fransız kuvvet~ 
leri nezdindeki muhabiri, Hür 
ıı:ransız kuvvetlerinin şimdi Af
rik~da cenuba doğru ilerledik -
lerıni bildiriyor. Hedef. ricat et
mekte olan İtalyan ordusunu 
vurmaktır. Bu kuvvetler iki ay
dan be~i Sudan'daki İngiliz kuv
vetlenyle birleşmek için, Afrika-
da seyahat halindedirler ve Port 
Sudan'da kısa bir istirahatten 
sonra vapurla Mersa Tran'a var
mışlardır. Bu kuvvetlere kuman 
da .. eden A1bay, Fransız - Alman 
mutareke komisyonunun eski a
zasıdır. Fransadan kaçmıştır. 

* Kahire, 24 ( A.A.) - yakın 
Şarktaki Hür Fransız kuvvetle
rinin Başkumandanı Orgeneral 
Catroux. Hür Fransız kuvvetle
rini teftiş etmek üzere Kahire
den Sudan'a hareket: etmi<;tir. 

1300 tayyare düşürüldü 
Londra, 24 (A.A.) - B.B.C. : 

Em~. kaynaklardan bildirildiği
ne gore, Orta Sark İn~iliz hava 
kuvvetleri şimdiye kadar 1300 
İ~~lyan .. ve Alınan tayyaresini 
duşurmuşlerdir. Buna mukabil 
İngilizlerin ayni zaman zarfın -
daki zayiatı, yalnız 100 tayyare
den ibarettir. 

Somali' deki harekat 
~ndra, 24 <AA.) - İtalyan

lar, Ingiliz kıtalannın Juba ır -
maihnı p~cmPlPrine miic:<><ırfe et
mekle Cenubi Somalideki en 
kuvvetli tabii müdafaa hatlarını 
kaybetmişlerdir. Birkaç ı;ün PV

vel cereyan eden en son meyd:m 
muharebesinin en miihim nokta
sı, Şimalde Bullo Erill'onun düş
mesinden ımnra tehlikeye maruz 
kalan Celib mevkiidir. Yollar 
Celib'den şimale doğru Juba ır
mağı boyunca uzanmakta. sima
li sarkiye do_ğru da Mogadiscıo 
istikametine gitmektedir. 

I lal yan tebliği 
Roma, 24 (A.A.) - "Teblig~ .. 

Simali Afrikada Carabub•da diis 
manın yapmıs olduğu şiddetli 
taarruzlar, kahraman kıtalart -
mızın anudane mukavemetleri 
karşrsında kırılmıştır. Tayyare -
!erimiz, Kufra mıntakasında düş 
man kıtaat ve vesaitini bombar
dıman etmiştir. 

Alman hava kuvvetlerine men 
sup cüzütamlar. Libyada düsma
nın bazı üslerini bombardıman 
etmişlerdir. Birçok orta. ağır o
tomobillerde yangın çıkarılmış 
ve bir tayyare yerde tahrip o -
lunmuştur. Düşmanın bir deniz 
üssüne taarruz edilmiştir. 

Almanlar hastahaneleri ve 
sivilleri bombalıyorlar 

Londra, 24 (A.A.) - Amiral
lik dairesi tarafından bugün neş
redilen bir notta bilhassa şöyle 
denilmektedir: Düşmanın Akde
nizdeki askeri harekatı idare sis
teminde Almanların İtaivanın 
imdadına koşmaları zarureti lıa
sıl olduğu ~ündenberi ehemmi
yetli bir değişiklik hasıl olmuş -
tur. Filhakilca "Dorestschire,, 
hastane gemisi Alman tayyare -
lerinin iki defa hücumuna u,ğ -
mışsa da hiçbir isabet vaki ol -
mamıştır. Alınan tayareleri bun
dan başka Maltada bir hastaneyi 
bombardıman etmislerdir. Bin
gazi'ye yapılan hücumlar sıra -
sında da birçok sivil halk öl -
müştür. Bir vapurdan karaya İ
talyan esirleri çıkarılırken bu 
gemi de tayyarelerin hücumuna 
uf!ramış ve birÇ(lk harp esiri te
lef nlmustur. 

Bir kruvazör batırılmış! 
Roma, 24 CA.A.) - "Tebliğ., 

Bir Alman hava müfrezesi. Şar
ki Akdenizde sefer halinde bu
lunan bir deniz filosuna hücum 
etmiştir. Hangi tipte oldu~u ma
lUın olmıyan büyük bir cüzüta
ma isabet vaki olmuştur. Bu ge
minin batmıs olması muhtemel
•Hr. Ege denizinde Midilli ada
c:•~fla ta-vvarP1., .. ;m;.. ~;;.,rnantn 

askeri tesisatını bombardıman et
miştir. 

Hitler'in Nutku 
(Başı 1 incide) 

vetlerinin Şimal denizinden Ak
denize kadar düşmanı arıyaca -
ğını bildiren Hitler, İngilizl~r 
kıtada nerede yakalanırsa ora
da vurulacağını ve bunun kati 
neticeye kadar böyle yapılaca -
ğını söylemiştir. 

Neticenin kendisinin hayatta 
ve zinde iken alınacağı ümidini 
izhar eden Hitler, asıl harbin 
şimdi ateşleneceğini kaydeyle -
miş ve 'bunu benim kadar mil -
yonlarca Alman askeri de bili -
yor., demistir. 

Hitler ilave etmiştir: 
"Yeni bir mücadele senesi ~a

şındayız. Bu yıl, kati neticelerın 
alınacağı bir yıl olacaktır ... 

Hitler, mukadderata ve Al
man miletinin sş.rsılmaz azmine 
olan itimadını bir kere daha te
yit ederek sözlerini bitirrrıistir. 

Nutkun diger kısımları 
Münih, 24 lAA.) - "D.N . .B.,, 

Hitler, Nosyona! - Sosyalist par
tisinin tesisi yıldönümti mtiııase
betiyle söylediği nutukta evvela 
partınin tesisı ııe partı progra -
mının ilanına bir geri naı.ar aı
fetmış ve bu programın o zaman 
danberi hiçbır noktasının 1.1e5ı;ı
medıgıni soy!emişler, Hitier, ııut
kunun ilk kısmında Versaıl!es 
muahedesinın ve partinin ılk. mu 
cadele senelerinden uzun boylu 
bahsettikten sonra, kendisınin ne 
"Demokrat,, ne de bir ".l:iarp na
decısı,, olmadıgını söyliyerek Nas 
yonal - Sosyalızm ve Faşizm ha
reketlerinin ayni hedefe dogru 
yürüdüklerini tebarüz ettirmış 
ve sözü deniz muharebesinin bun 
dan sonra alacağı şekle intikal 
ettU:~rek şunları söylemiştir: 

"Oyle zamanlar oldu ki, İtal
ya mühim düşman kuvvetlerıni 
tutmuş ve üzerine çekmiştir. 
Bu vaziyet Almanya için çok 
faydalı idi. Zira, denizde miica
delemiz ancak şimdi başlıyabilir 
Bunun sebebi şudur ki, evvcle
mirde şimdi inşa edilen ve de -
nizlere açılacak olan denizaltıla
rımız için mürettebat yetiştir -
mek istiyorduk. Bundan iki saat 
evvel deniz Başkumandan lığın -
dan aldığım malumat iki gün 
zarfında açık denizlerde bulu -
nan deniz kuvvetlerimiz ve de
nizaltı gemilerimizin 215 bin 
tonluk düşman vapuru batırdık
larını bildirmekte idi. Bu 215 
bin tonun 190 binini denizaltı
lar batırmıştır ki, bunun içinde 
dün tahrip edilen 125 bin ton
luk bütün bir kafile mevcuttur. 
Fakat Londradaki baylar mart 
ve nisan avı zarfında daha md -
hirn raka~lara intizar edebilir
ler. O zaman bütün kış uyuyup 
uyumadığımızı ve zamandan ki
min istifade ettiğihi anlıyacak
lardır.,, 

Bundan sonra Hitler, Alman 
milletinin kimseye muhtaç olma
dığını iktisadi siyasetini Nevyork 
veya Londra bankerlerinin arzu
suna göre değil. fakat münhası
ran kendi menfaatine uygun o
larak yaptığını söylemiş ve şöyle 
demiştir: , 

"Churchill'e karşı Alman mil
letini esasen tayakkuza davet et
miştim. Fakat İngilterede y:.hu
dilerin tahrilciyle bazı zümrelerin 
kasten harbe yürüdüklerini gö
rünce. Alman milletini silahlan
dırmak icin ben de bütiin hazır
lıklara derhal başladım. Bunu cez 
ri bir tarzda başardım. Başkaları 
şimdi şunu veya bunu yapıyoruz 
dedikleri zaman ben onlara divo 
rum ki: "Bütün bunları ben yap
mış bulunuyorum.,. Be:ına masal 
okumasınlar. Ben silahlanma is
lerinde bir miitehassısım; hem de 
büyük bir mütehassısım. Bir in
sandan ne yapılabileceğini ve ne 
yapılamıyacağını bilirim. 

Alınan milletini mi.icane1eve 
attım. Avrupayı da mücadelevE' 
atabilirim ve bunu vapıvorum. 
Büyük muharebenin ııefüine sü
kunetle bakıyorum Yeter ki di
ğerleri de avni sükuneti muhafa
za etsinler. Alman mi11etinin bu
ııüne kadar malik olabildiği en 
mükeTY'""'"ı n .. rtnv~ rt!>••<>n"•0rum 

ilkbahar geliyor-
Nutkunun bu noktasında Hit

ler. Alman dahili birlii>'inin kuv
vetinden bahsPderek demokrasi
lerin biitün iimit1erini dahili si
vaset sahasında vukubulat>ak in
fisaha ba~ladıklarını hatırlatmış 
ve demiı::tir ki: 
"- Alh haftada Almanvada 

ihtiltıl ı:ıkacaiiım sövliivorlnr. 
Fakat bu ihtilali kim1Prin cıka
racağmı bilmivorlar. Sunu bil -
-:inler ki ihtilalciler bizleriz. rli
<'erleri. Thomas 1\fnnn nevindl;!n 
ihtilalciler. mücadele sahalann
dan mümkün old11ğıı kadar uza
ğa E?itmislerdir. Binaenalevh ih
tilali kimlerin yapacakJannı ve 
nasıl olacaPını anlıvamıvon1m. 
Benim hildi~im t.ı:>'k 1--ir c;pv var
dır: Almı:ınvada ihtilale inanan 
ancak birkaç budala vardrr. Bun
lar da demir parmaklıklar arka
sındadır.,, 

Almanyayı kış mevsiminin yı
kacağını söylüyorlar. Alman miJ
leti soi?uk duymuyor. O. binlarce 
ve binlerce kıs yaşamıştır. Aclı
arn ıtP.lP~ei!ini de söylüyorlar. Fa-

Harbi 
---n--
Karşıhkh 

Hava Faaliyeti 
Oluyor ___ ,____ 

1 1 Günde 40 ltalyan 

Tayyaresi Düşürüldü 
Manastır, 24 (A A.l - "Reu

ter muhabirirı.Pen .. Yunanlılar 
Elbasanın cenubu şarkisinde 
$kumbi ve DeN1 vadilerinde şid 
detli hücum 1ar vapm•şlardır. 

Dün. faalivet. topcu düellola
rına inhisar etmiştir. 

Muharebe mrntakası üzerinde 
~ava faaliyetı. bilhac:s;ı İtalvan 
tayyareleri tarafından daha faz· 
la vanılmıc: ve İtalvarılar. Yunan 
mevzilerine ve miinPk1le hatla
rına hücum ctlY';";' ir ÖhlC'den bi 
raz sonra. dört İtah·an tayyaresı 
Florinn'v1 bombardıman P~mistir 
Son on bir gün zarfında İtalvan
lar 40 avcı ve bornbn .. nıman tay
yaresi kııvhPtmic;lf'rdir. 

Resmi lebli11 

-~~~na, 24 r A. A .) - "Tebliğ,.: 
Kucuk müfre7elcrin ve toocunun 
mevzii faaliyeti kavdedilmiştir. 
Tayyarelerimi7 iki düsman tay
~~resi muh"'kkak olarak ve diğer 
ıkı tavvarevi de muhteme olarak 
clüsürmlic:tiir Tavvare1erimizıien 
hiri üssüne dönmemistir. Hava 
dafi hat.ı:ırval.ı:ırımız da hir düş
man tayyaresi d;ic;iirmüştür. 

* Atina. 24 (A. A) - fn11·1iz ha-
va kararı:!'fıhının tebliP-i · Dün İn
efüz hava kuvvetler( Yunan. or
dmmnıın hıırekatına müzaheret i
ein. Tenedelen'in simali ı?arhisin
da Duk:ıi ü1erine muva!fakıvet
le tetevvüc eden bir bombardı
man hücumu vapmıstır. Cenunta 
~inalar vE' nii<;man me,·zileri üze
rine isahetlı>r kavdPnilmiş ve 
1-ıomba 1nrın h\va dafi batarvalan 
İİZP.rİnNP n<>tladığ'ı ,E!ÖrÜ]mÜştÜr. 

ltalyan tebliği 

Roma, 24 (A.A.) - "Tebli<Y bH 

Yunan ceohesinde. kesif kol1ar1-
nın ve batarvaların faaJiyeti gö
rülmüştür. Hfıva filolanmır, düş
manın askeri tesistaını. :volları
nı. köprlil!'rini ve gerisini mües
c;~r surette bombardıman etmiş
tır. Avcı tayyarelerimiz. cfüsma
nır ç•cı tavvareleri ile vaomıs ol
riukları muh:-ırebelerde "Gloster .. 
tipinde bec; riiisman tavyaresi dü
c:ürm~s~iir Bombardıman tayya
re1enmızden üçü dönmemiştir. 

--r, __ _ 

Siyam, Franscrdan 
T alepler~ni Arttırdı 

Vichy. 24 ( A.A. l - Tokvoda
ki müzakereler esnasmıia Siam
lılar tıırafrndan ileri sürülen a
razi talenleri cok büyük bir ~a
hav• ist.ihdaf P.tmektedir. Siam 
hukumeti tanıfından istenen ton 
rakların mesnhai c;athivesi 70.000 
kilomı>tre rrııırahhasımı baliğ ol
maktadır. Frans1z mahfilleri bu 
esas iizC'rinoen bir anlasmaya 
\'armanrn müskiil olacağını söy
lemektNiirler. l\Tiikazereler on 
'>'Ün daha ııwtılmıc;tır. 

kat burada hazırlıklarımızı yap 
tık. Ci.inkii düsmanlarımızın in 
c;anlık duv.ı?ulnrını bilivÖruzve yi 
ne bilivoruz ki. achk bizden da 
ha cabuk on la1m gelecektir. 

Sonra zamıından bahsederf>l 
bunun kPndilerine vardım edece 
~ini sövlüvorlar. Fakat zaman an 
cak calısana vardım eder. Almar 
va da çalışıvor. 

Alman milletinin arkasındıı 
binlerce vıllık bir inkişaf mev 
cuttur. Bu devre zarfında mille 
timiz mııkadrleratın kendisine in 
dirdiği bircok darbelerden- son 
ra da vaşamıstır. Alman millet 
· tikbalin de kensine hazırladı 
ğından canlı çıkacak ve yaşıya 
~ktır ... 

"İşte hepimizin ·sevincle kars· 
ladığımız ilkbahar gelmek üzerr 
dir. Kuvvetleriınizi ölcebilecee· 
miz zaman tekrar ı?elivor. Fevkcı 
iade zor muharebelere ra~me 
her Alman askerinin bu an~ 
benim düc;ündüği.im şeyi düsiiı 
dii<Yiinü bilivnrum ... 

Hitler, nutkunu şu sÖ7.lerle hı
tirmiştir: 

"Istikbale mutaassıp bir itim:>· 
la bakıyorum. Bütün millet şim 
di saf almıstır. Bilivorum ki il 
ri kumandası verildiği anda hiı 
tün millet yürüyecektir ... 

Reuter'in bir tekzibi 

Londra, 24 (A.A.) - Reu•· 
Aj~nsının öğrendiğine göre, Hı• 
lerın bugünkü nutkunda, son 4, 
saat içinde 215 bin tonilatolu} 
ticaret gemisi batırıldı1tı hakkın 
daki iddiası tamamiyle asılsızdır 
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Emlak ve Eytam Bankasından 
;sas 
No. 

Yeri Kıymeti Cinai 

l759 Beyoğlu, Çukur Mah. 111.- KA.rgir ev 
Çukur Sok. eski 4, (Halen arsa) 
yeni 6. pafta 7, ada 
360, parsel 15 

1793 Aksaray, Yenikapı 59.- Arsa 
Yalı Ma.h. Çuhocı oğlu 
Sok. eski 19 Mük. Ye-
nı 2 - 4, pafta 208, 
ada 839, parsel 1 

1798 Fatih, AkS<'\'ray, Mu- 157.- Ahşap fk l evin 
rntpaşa Mah. Murat- l / 4 his.sesi 
pa,şa caıniı avlusunda 
Es. 2, Ye. 4, pafta 215, 
ada 880, parsel 49 

1799 Aksaray, Yenikapı 
Yalı l\Iah. Değinnen 

Sok. Es. 48, .Mükker-
rer Ye. 71, pafta 2Cı9, 

ada 836, parsel 23 

18.- Arsa 

2462 Beyoğlu Kalyoncu- 430.- Arsa 
kulluğu Mah. Şebek 
Sok. (Kordela) Es. 4, 
Mükerrer Ye. 6/1, 
pafta 18, ada 446, par
sel 4 • 

2487 Beyoğlu, Bülbül Mah. 27.- Arsa 
Kavuncu Hasan ve 
Karpuz Sok. Es. 10, 16 
Ye. 2 - 18, taj 18, 
pafta 43, ada 560, par-
sel 7 

2491 Beyoğlu, Ş a h k u 1 u 1896.- tl'stfrnde odalan 

Mesaha• Teminatı 

18,50 M2 22.20 

58,50 M2 11.80 

60 M2 31.40 

18 M2 3,60 

215 M2 ' 86.-

l7,75 M2 5.40 

21,25 M2 339.20 
.Mah İstikl111 Cad. olan dükkanın 
(GaÜpdede Cad.) Es. 3114/ 6048 his.sesı 
573, yeni 577, taj 51, 
pafta 38, ada 284, par-
sel 43 

2502 · Beyoğlu, Bülbill Mah. 27. - Arsa 
Arnavut çıkmazı bila 
sayılı, ı;-afta 41, ada 
571. 

%503 Beyoğlu, Bülbül Mah. 
Dereotu Sok. Es. 63, 
Ye. 16, pafta 42, ada 
583, parsel 10 

2508 Eminönü, Dayehatun 
Mah. Mercan Tığcılar 
sokak Pastırmacı han 

. alt kat Es. Ye, 25, taj 
25, pafta 160, ada 630, 
parsel 116 

2509 Eminönü, Rüstempaşa 

Mah. Asmaaltı Cad. 
Kanbur ham içi Es. 
427, Ye. 1, taj 32, 
pafta 126, a<Ia 387. 

2511 Eminönü, Rüstempaşa 
Mah.Asmaaltı Cad. Es. 
Kanbur han ikinci ka t 
Es. Ye.18, taj 32, ada 
387, pafta 126. 

2514 Eminönü, Zindankapı 

1\!ah. Zındankap Cad. 
(Yumurtacdar Cad. ) 
Es. 409, Ye. 109, pafta 
128, ada 356, parsel 35 

2545 Kumkapı, Bayramça
vuş M ah . Kömürcü 
?ltustafa Sok. Es. 22, 
Ye. 26, pafta 51, ada 
706, parsel 5 

2547 Aksaray, Baklalı Ke
malettin Mah, Es. K ü
çük Laııga Ye, Koçu-

2558 

2578 

2579 

2581 

bey Sok. Es. 2 - 4, 
pafta 206, ada 848, 
J;:9rsel 11 
Burgaz.ıdasr, Gökde
mir Sok. Es. 9, Ye. 7, 
taj 13, pafta 6, ada 35, 
parsel 25 
Heybellada, Uluç p.,şa 
ve Uluğbey Sok. 52 -
31, taj 31 - 52, pa fta 
11 , ada 55, parsel 2 
Heybeliada, Uluçpa~a 

ve Uluğbey Sok. Es. 
Ye. 46, taj 4 6, pafta 
11, ada 55, parsel 26 

Heybeliada, Uluçı;aşa 

ve Ulu~bey Sok. Es, 
29, yeni 50, taj 50, 
pafta 11, ada 55, par
sel 3 

26.- Arsa 

140.- Odanm 
l / 2 His. 

400.- Odanın 
32/ 48 
Hissesi 

400.- Odanın 
32/ 48 
Hissesi 

259.- KArgii 
dükkanın 

90/ 480 
Hissesi 

50.- Arsa 

160.- Arsa 

221.- Ahşap evin 
140/ 720 . 
Hissesi 

299.- Ahşap ikl 
evin 2564/ 11520 
Hissesi 

113.- Ahşap evin 
3/ 9 his.sesi. 

315.- Ahşap iki 
evin 798/ 2240 
Hissesi 

2602 Büyükada, Maden 896.- Arsa 
Mnh, Salhv.rıe Sok. Es. 
19, yeni 5, 6, 7, tal 6, 
pafta 32, ada 222, 
parsel 43 

2660 Aksaray, Yalı Moh, 3721.- İçJnde evi 
Laııgı:ı Bo~t:ını ve Kil- olaıı bostan 
t ip Kıısım bostanı Sok. 
:Es. 8, yeni 35, 35/1 ı 
35/2. partn 2 07, ada 
993, parsel 2 

2785 Beyoğlu, Billbül Mııh. 113.- Ah~ap evin 
Bı.iyük Ktrlangıç Sok, 5/ 64 His. 
Es. 15, yeni 19, pafta 
42, ada 

0

579, parsel 28 
2809 Eminönil, Büyükçar- 2580.·- Kargir 

ı;ı, Kuyumucular Sok. dük.kAn 
Es. Yeni 16 - 18, ada 
2741, parsel 12 

2824 Beyoğlu, Çukur Mnh. 21.- DükkAnlı 
Peşkirci ve Erik so- 5/ 360 
k aklarmda Es. 16, 16 Hlı;sesi 
ri\ükerrer Ye. 12, 14, 
pafta 7, ada 365, par -
sel 2 

2879 Eminönü, Daychatun 700.- Oda 
Mah YaldIZ han ilst 
kat Es. Yerıl. 16, pafta 
160, ada 630. 

2887 Beşiktaş, Amavutköy 3745.- Tarla · 
Anbarlıderc Sok. Es. 
18 

27 ,25 M2 5..tO 

M2 5,20 

20 M2 28.-

16 M2 80.-

ııs M2 80.-

6 M2 51.80 

25 ın 10.-

32 M2 32.-

.59,50 M2 44.20 

..-- -
76.50 M2 59.80 

49 M2 23.60 

-
75 M2 63,-

1120 M2 179.20 

4415,50 M2 744.20 

49,75 M2 22.60 

6 M2 516,-

20 M2 4.20 

54 M2 140,-

Tahdit Harl 749.
tasına göre 

22016 M2 
2898 Fatih, Topkapı , Beya- 843.- Ev Takriben 168.60 

, ____ MAKSIM BÜYÜK . SALONDA 1 ~!----------, r İstanbul Beşinci İcra MemtJl'' ----.., · NEVROZIN İ luiundan: Bir borçtan dolayJ sa· 
tışına kadar verilen ev eşyası 

SAFiYE Ve 20 
Kişilik SAZ Heyeti 26.2.941 tarihine rastlryan çar-

Arzuyu Umumi üzerine 

HAVAY ADALARINDA ' Bİ ·R GECE REVÜSÜ 
Bir hafta daha temdit edilmiştir. 

ÇIRAGAN REVÜSÜ PEK YAKINDA 
40 KİŞİLİK BÜYÜK 

Tarilıi eğlence - DEKOR - KOSTÜM - MİZANSEN Memlekette büyük bir Yenilik 
Telefon : 42633 

............................ r 

· İst~nbul levazı~ Amirliğinden Verilen : . . 
Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Aşağıda yaZllı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saatlerde Siirt askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanunt vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri Şartnameleri komisyonda görüJür. 
Cinsi Miktarı Tutan Teminatı İhale günü ve saati 

Buğda .. 
Un 
Arpa 
Un 
Ama 

Kilo Lira Lira 

200,000 
100,000 
120,000 
100,000 
210,000 

14,500 
21 ,000 

7,200 
21 ,000 
1.2..600 

1088 
3900 

720 
3900 

q45 

22/ 3/ 941 
24 .. " 
24 H .. 

22 " .. 
22 - .. 

10 
10 
10 
10 
10 

(2002) (1415) 

* ... • 
1500 adet ahşap iskeletli ve Canlı olarak 20 ila 35,000 baş 1 120 ton bulgur alınacaktır. 

Bulunan eve baş şamba günü saat 16 dan 17 ye 
ve kadar Beyoğlunda Saksı sok~ 

diş 

gibi 
ağrısı, grip, nezle Saksı apartrmanırun 2 No. lu da· 
hastalkarl gırm· ez iresinde açık arttırma suretiyle 

satılacaktır. 

Başınız ve dişiniz ağrımıya 
başladı mı hemen bir kaşe 

NEVROZİN 
Alınız, Bir şeyiniz 

kalmaz.. 

İcabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 

Birinci arttırmada satılmadı~ 
takdirde ikind arttırması 28.2 
941 tarihli cuma ~ü avni yer 
ve saatte yapılacaktır. Müşteri· 
!erin mahallinde hazır buluna· 
cak memuruna müracaatları U3Jl 
olunur. 

Beşiktaş Sulh İcra Memur!ıı· 
~dan: Bir alacağın temini içifl 
Pendikte istasyon karşısrnds 
dördüncü arsadaki köşkte haci1 
altına alınan ev esvası 28.2. 941 
tarihine tesadüf eden cuma gii· 
nü saat ondan on bire kadar s· 
çık arttırma suretiyle para)B 

~-------' 

cevrilece'ktir. Hahcuz eşya mıı· 

ham.men kıymeti yüz.de yetrniS 
besini bulmadı~ı takdirde 7.3.4~ 
tarihine tesadüi eden cuma gürııl 
yine ayni yerde ve ayni saatte 
ikinci arttırması yapılacaktır· 

Alıcıların yukarıda yazılı gün ve 
saatlerde mahallinde bulundu· 
rulacak memuruna müracaatJ.atl 
ilan olunur. 

TÜRKiYE 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

1368 adet çelik iskeletli erat e- koyun 3/ 3/ 941 Pazartesi günü sa Kapalı zarfla e~~~tmesi 5/ 3/ 
ğeri takımları ayn ayn müteah- at 15 de Ankarada M. M. V. Sa- 941 Çarşamba gunu saat 16 da 
hit nam ve hesabına pazarlıkla tın alma komisyonunda pazar - Manisada askeri satın alına ko -
satın alınacaktır. Ahşap eğerin lıkla ihale edilecektir. Koyunla- misyonunda yapılacaktır. TaJip. 
beherine 91 lira 30 kuruş çelik nn hepsi bir talibe iha.le edilcbi- lerin kanuni vesikalarile teklif 
iskeletlinin beherine 105 lira 99 leceği gibi beşer bin ve daha yu- mektuplarını ihale saatinden bir 
kuruş fiat tahmin edilmiştir. Ah- karı partiler halinde ayn ayrı ~at evvel komisyona vermele
şap iskeletlinin teminat1 8097 taliblerden alınabilir. Koyunların ti. Şartnamesi komisyonda gö -
lira 50 kuruş, çelik iskeletlinin ağırlığı 40 ila 45 kilo olacağın - rülür. Tahmin tutarı 27 .600 lira A:ıağxda yazdı işler müsait teklifte bulunacak isteklilere verilecektir: 
teminatı 8500 liradır. Şartname- dan beher kilosuna 27 kuruş fiat ilk teminatı 2070 liradır. Her 1 - Şirketimiz namına bir sene zarlmda memlekete ithal edlleceıt 
ler 750 şe'r kuruşa komisvondan tahmin edilmiştir. Hepsinin te- taksiti 30 tondan dört taksitte makine, a.Mt ve edevat vesair iptidai maddelerle ecnebi §ekerlerin 
alınır. Pı:ınarlıkları 20/ 3/ 941 per- minatı 41,250 liradtr. Diğerleri alınacaktır. (1956 _ 1152) gümrükleme muameleleri ve bu e:ıyanın ayni zamanda f.a.brikalan-
şembe günü saat 10 da ve 10,30 verecekleri miktar ve teklif e- mıza sevki ~i • 
da Ankarada M . M. V. Satın al- decekleri bedel üzerinden kat'i * 2 - İstanbuldan .tabrikalarunrza gmnderllecek muhtelit ticaret qyası 
ma komisyonunda yapılacaktır. teminatlarile belli vakitte komis- Beher adedine 30 lira tahmin nakli, 
Taliplerin belli vakitte komisvo- yona gelmeleri Şartnamesi 2127 edilen nümunesi vechile demir Bu işlere talip olanlar şartnameleri Bahrekapı T~ han ürllncü katta-
na gelmeleri. (1996 - 1374) kuruşa komisyondan alınır. saraciye kısmı hariç olmak üze- ki Büromuzdan alabilirler. 

+ 1986 - 1337 re l2 metre uzunluğunda ve 3 _ Teklifler 5 Mart 1941 çarşamba gün9 saat on bire kadar Büromuza 
200,000 kilo sığır eti alınacak- • 5 t' kalınl w d 400 d t verilmelidir. , 

4550 d t k l b ı - san ım ıgın a a e &.••••-.. •••••••••••••••••-tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 10/ a e ayış yu ar aş ıgı ' ... 
3/ 941 Pazartesi ~nü saat 16 da alınacaktır. Kapalı zarfla eksilt- tavla halatı 5131941 Çarşamba D Iet Limanl 1ş· l t e U M"dur" Ju"gun'"'" den· · ı s ı - .. günü saat 15 de Çanakkalede as- ev arı e m mum u • 
Ardahanda askeri satın alma ko- mesı 11/ 3 941 a ı ~mu saat • . İşletme ihtiyacı için muktez.i nümunesine göre dört bin adet Ereğli 
misyonunda yapılacaktır. Tah- 11 de İspartada asken satın al- kerı satın alma komısyonunda tipi kömür çevalyesi açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
rnin tutarı 46.000 lira ilk temi- ma komisyonunda yapılacaktır. pazarlıkla satın alınacaktır. Kat'i (1920) lira ve muvakkat teminatı (144) liradır. İhalesi 10.3.941 tarihine 
natı 3450 liradır. Evsaf ve şart- Taliplerin kanuni vesikalarile teminatı 1800 liradrr. Şartname- rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Galata rıhtxmındaki umum müdür
namesi komisyonda ,ırörülür. Ta- teklif mektuplarını ihale saatin- . k i onda görülür Talip- lilk binasında toplanacak satın almıı komisyonunda yapı:lacaktır. Nilmune 
linlerin kanuni vesikalariyle tek- den bir saat evvel komisyona sı om sy · ve şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda görülebilir. (1290) 
lif mektu-plarını ihale saatind~n vermeleri, Tahmin tutan 18,200 lerin belli vakitte komisyona gel-
bir saat evvel komisyona ver • lira ilk teminatı 1365 liradır. melerL 

(lQ7~ - 1 ?74) (2000) (1413) 

ÇOCUGUNUZA VERECEGINIZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çoruğtına kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden ktirtanyn"17 vıP rl\1'11aun117J1 hir 
Çocuk AnsikJopedisi hediye etmeniz! tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisi 6 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç olduğu en kıymet· I 
li eserdir. 

Çünkü· Her hediye kırı!ı~ kay
bolabilir, veyahut u
nutu'abilir. Fakat Ço· 
cuk AnsiklopMlM, ço· 
cuğun hayatı tiıermde 
tesir yapacak ve bu· 

tün hayatınca tz bıra
kacak bir eserdir. 

1 

TA_N N·eşrlyat E"i · · Is t a n b u l - ,' 

Adres : lstanbulda T A N Matbaası 

• 
"" ....... ' 4 .. • • 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

Başkanhğından 

"510.000 Cı'It Tutkallı Makbuz Yaptırılacak" 

Çünkü: Çocuk Ansikfopedisi 
bütün dünya çocukla· 
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdır. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Oua boş 
saatlerinde hocalııt ve • 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansikloptdisi lki 
cilttir. Mükemmel şekilde 

teclit edilmiş olarak iki CÜ· 

di birden (i) liradır. 
Tal,ebe ve mual,limlert 

tenzilatlı (6) lira11a verilir 

Salkıınsöiüt Denurkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki Serriyı 

ziyaret ediniz. 

İstanbul Belediyesince tab ve \hı.ar olunup ardiye resmi tahsllAtm
da kullanılmak üzere Hal idaresine verilmiş olan makbuzlardan 791201 
numaradan 791250 numaraya kad11' 50 çift varakalı bir cilt mak.W% z.i
yaa uğramıştır. 

Bu numaralı makbuzlar ka~tlıj1 vukubulacak tahsil!t ve tesllınatırı 
hükmü olamıyacağı ve bunlardan herhangi bir parçasın1 bulanların v~· 
ya kullanddığmı görenlerin en y!lkın Belediye tahsil :ıubesine veya Be-
ledi:ve tahsil müdürlüğüne malümat vermeleri ilan olunur. (1420) .................................. 

TiMOFU .J 
(Abdest Bozan) dedifimil barsak lmrtlarnıın devaııdlt . Bunlar 11tu etile 
yapılmış paıtırma ve sucukları yiyenlerde hAsıl olur. Uzunluk.ları dörı 
metreden on metreye kadar olur ki bir c;ok tehlikeli hastalıklara yol aç.ar. 
T 1 M O F U J bu kurtların en birinci devasıdır Sıhhat Vekilednin 

! .. müsaadesini haizdir Her eczanedt bulunur Rec;ete ile aatılD'ı~rm-•nl 

Cinsi Miktan Muham· 
' men a. % 7,5 teminatı Ekılltme 

Lira Kr. Lll'a Ki'. Şekll ' Saatr 

Muşamba önlük 200 adet 420.- 31 50 Açık eksiltme 14 
Çıralı tahta 10 M3 610.- 45 75 ., ,. 14,30 
Zamkı araıbl 1000 Gk. 1100.- 82 50 ,. ,. 16 

1 - Mevcut nümuneleri ve kereste ebat listesi mucibince yukarıda 
cins ve miktarı yazılı (3) kalem eşya açık eksiltme usuliyle satın alına
caktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme sa.e.Ueri 
hizalarında yazılıdır. 

.3 - Eksiltme 5.3.941 çarşamba günü Kabataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümuneler sözü geçen ;uhede görülebilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde " '1,5 

güvenme paralarile birlikte mezkQr komisyona müracaatları. (1431) 

* * - --I - Akreditifi idaremiz tarafından açtırtlmak üzere 24.2.941 tarf-
hlnde ihale olunacağı illin edilen (1.000,000) adet tuz çuvalmın pa

zarlığı görülen lüzum üzerine temdit edilmiştir. 
II - Pazarlık 26.2.941 Çarşamba günü saat 15,30 da Kabataşta leva

zxm ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapdacaktır. Taliple
rin ayni gün ve saatte 3 7,5 teminatlarile birlikte mezkör komiqon.a 
müracaatları ilan olunur. . (1433) 

Çanakkale C. Müddeiumumiliğinden: 
1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş (38387) otuz sekiz bin 

!iç yüz seksen yedi lira 1 kuruş ı<.e$ifll Çanakkale v!llyetl dahilinde Ba• 
lıkes.ir - Çanakkale şosesi üzerinde ve Jandarma kışlaları k.a.rjWllda 
yapdacak ceza ve tevkif evi inşaatıdır 

2 - Bu işe ait evrak şu.nla.rdn-: 
A) PlAn, 
B) Eksiltme şartnamesi, 
C) Yapı işleri umumi, fennJ şartnamesf, 

zıt ağa Mah. Paşa- 93 M2 
1 _ Genel Merkez ihtiyacı için nümune ve şartnamesine göre ve ka-

meydanı Sok. en eski palı zarf usulile510.000 cilt tutkallı makbuz yaptırılacaktır. 

•ı ________ , D) Bayındxrlık i~leri genel sartruı.m.e..ı. 

E) Mukavele projesi 
G) Metraj, 16• Es. Yeni 9 M2 16 2 _Muhammen bedeli 17850 muvakkat teminatı 1339 Liradır. 3051 Aksaray, Yalı Mah . 80.- Arsa 40 .-

Yenikapı Değirmen 3 _ İhalesi 3 - Mart - 941 tarihine rastııyan pazartesi günü saat 15 
sokak eski 15, yeni 17, de Türk Hava Kurumu Genel merkez binasında müteşekkil satmalma 
pafta 209, ada 827, komisyonunda yapılacaktır. 
parsel 22 4 _ İsteklilerin kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazıb vesika ve te.. 

Yukarıda adresi ve tafsiHHı yazılı gayrimenkuller pesin para ile ve minatlarıru havi kapalı ve milhürlü zarflarını ihale saatinden bir saat ev-
açık arttırma usuliyle satılacaktır. veline kadar komisyona vermeleri. (1168)~------------

İhnle, 13/3/ 1941 perşembe ııLinil saat ondadxr. Milzayede sxrasındn - - • 
verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin teminatlan- ' Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden: 
nı yüzde yirmi nisbctfnde arttırmalArı ve mühür kullananların mühür- tmar müdürlüğü kadrosunda mücllal 170 lira ücretli Uç fen memur-
lerinl Noterden tasdik e ttirmeleri l.h ımdxr. luğu ile 140 lira ücretli bir ressamlığa memur alınacaktır. Bu ücretler 

İsteklileri n pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlik- kadronun Azamisi olup alınacak memurların ücretleri 3656 numaralı ka-
te bildirilen giın ve saate kadar Şubemiz Emlak servisine gelmeleri. nuna göre tesbit edilecektir. Harita ve kadastro işlerinde çalışmış olan, 
---------~~~~~~----:~~-'.':':".C8_6_2._)~(~l4_1_8_)_ kadastro veya ten okulundan mezun taliplerin diploma, hizmet veslkala
Snhıp ve Ncşrjyat mudurü: .Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat n ve hü~nühal kağıtları veya bunların musaddak birer suretleri ile An-

T. L. Ş. TAN Matbaası k arada imar müdürlüğüne müraca:ıUarı (1026) (1394) 

F) Keşif hulA.sa.sı, 

H) Hususi ve fenni :ıartname, 
3 - İhale 17 Mart 941 pazarteıı.f ıünil saat 15 de Çanakkale Adliye 

binasında C. müddeiumumiliği dairesinde toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (2880) iki bin sekiz yüZ 
seksen liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden tat.il gün
leri hariç olmak üzere üç ıün evvel Çanakkale vil.Ayetlne müracaatla 
alacakları ehliyet vesikalarJ ile 941 yılı Ticaret Odu1na mukayyet bu• 
lunduklanna daJr vesikalarmı komisyona vermeleri lhımdı:r. 

5 - İnşaat müddeti on aydır. 
6 - Taliplerin bu işe ait evrakı keştiyeyt bedelsiz olarak Cımakka .. 

le C. Müddeiumumtllğinde ıörebllirler, 
7 - Teklif mektuplarının ihale günü saat: H de kadar komisyona 

makbuz mukabilinde v~rilmesi ve r<>sta ile gönderilecek mektuplarL'1 
ihale günil saat: 14 de kadar komisyona gelmi§ olm311 şarttır. Postnda-
ki gecikmeler kabul edilme&. (1292) 
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