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Harbe karışrnak 

istemiyor 
Bt-lgrat 5 A,A.- fas 

ajansı Tiirkiye ile Sovyet· 
ler birliği arasrnda gizli 
bir anlaşma olduğuna da
ir çıkan hab!rl~ri yalanlı 
yan tebliğin 1en bahseden 
.. Politike:t., gazetesi d:yor 
ki: 

"Türki}•e harbı: kanş· 
mıtk i.stt•miyor. Türkiyenin 
bugünkü cihan harbiniıı 
dışında kalmak içın bütün 
~ayretıcrini sarf ettiğine ve 
büyük devietlerıe tabii ve 
iyi münasebeller idaınesi· 
ne büt ır. kuvvetile çahı· 
hğma şüphe yoktur." 

Yugoslavya 
Alman tazyıkını 
şıddetle reddetti: 
ŞlMDl BULGA~ıSTAN 

SlKtŞ rIR ıLIYL>R 

Belgrat 5 A.A.-Röy· 
ter ajansı bil.:liriliyor: Yu· 
goslavya hükumeti Yugos 
lavyadan Alman askt>rİrıİ 
gt"çirmdc ve Yugoslavya
yı mihver paktına ithal et· 

Ankara 5 (Radyo gaıe 

tesiııden) ltalyan nıüstem 

lek~ imparatorluğunun 

dört taraftan yıkılmakta 

olduğu yelen heberlerden 
anlaşılmaktedır· Diğer ta
raftc.n ıtalyaııın dahili va· 
ziyetin~ dair gelen halıer· 
\n de çok şayanı dikkat
tir. 33 faşist Lidni cep· 

h .. ye gitmek için emir al· 
nıı~lardır. Daha evvd bir 
kısım Nazırlar da cephe· 

ye gönderilmiılerdir .• Cep 
beye gidışleri Faşist par· 
tisi ile ordu aranndakı 
ihtilaftan ilerı gelmektedir 

VILKI 
Hareketind~n ev-

ve1 beyanatta 
bolutıdu 

Londra 5,A. A. - Vil 
ki Kral tarafından kabul 
edildikten sonr• bir t•yya 
re ile ve Lizbon yolile A· 
merikuya harek~t etmiş 

ve hareketi esnaınoaa ga· 
zetec\lere beyanatta ~ulu· 
nar ak Jenıiştir Kİ · : 

" - Hürriyet :için gi· 
riştiği mücadelr.de Ameri 
ka İııgilt~reye yardım 
için elinden · geleni yapa -
cakı ır. 

Vilki Londraoan ayrıl· 
madan evvel Üriıtol ıebri 
ne giderek oradaki tahri
batı da gözden geçirmiş • 
tir :' 

ınek içir Almanya tarafın 
dan yapılan tazyıkı ıiddet· 

Je. reddetmiştir. Y uıoslav· 
ya hiikumeti, bu hususta 
her tiırlÜ cebir hareketine 
kar~ı Yugoslav orduiunuıı 
derhal muk.bele edect:ği 
ııi Alınanyaya bildirdiğine 
dair olan haberi leyid ~et· 
mektadir. Bu hususta Lon 
draya bir rapor da aön· 
derilmi~tir. 

Loodra 5 A.A.- Yu
goslavyadan ü,midini kes· 
miş gibi görünen Almaııyt 
Balkaıılarda bir tazyik ha
;eketi yapma~ :için ~imdi 
Buliariıtanı ııkıştırmağa 
de'lam etmelctecHr. Alma n 
yanın b-'rŞ\Syden ~vvel Bul 
)Caristanın mihver paktına 
girmeıini iıteınektedir . Fıa 
kat Bulgariatanı•ı d& Yu· 
goslavy:1 gibi illikWine 
şiddetle bı&th olduta 'le-. 

Alman taleplerini redd~ui 
ği tahmin olumnaktadır. 

FRANSA 
intizar vazi

yetinde 
Fakat Almanya 
çok sıkıştırıyor 

Ankara 5 ( Radyo ga· 
zete.sinden ) - Fr•nsa 
şimdi tam bir intizar va
ziyetindedir. Bu intizıu va 
ziyeti şudur : Harp Alman 
ya aleyhin .. cernyan ederse 
Alnıanyaya karşı gduı~k 
ve lngileı c aleyhine c~re· 
yan ederse lngiltereye 
karşı cepb~ almak. 

Fak"t bu tekil Almııı 
ların hiç itine gelmemdcte 
dir. Vişi takip ettiği siya
s~tle daiaut bir rücat hat
tı bırakıyor. Almanlara 
ve Patristelci Fransız mat
buatına göre, Fransa hat-
tı hareketini saraha~le 
ilin f"tmelidir . Bugünkü 
vaziyetten Mareşal Peteu 
meıul değildir. Bunun me
sul\yeti Vişide hakikatıPe 
tenden gizleyen antrikacı 
Fransız devlet ıtdtsmlarına 
aittir. 

Darlan Pariıte Laval 
ile görüştükten sonra Vi
şiye dönmütlür. T~krar 
Parise giderek Laval ile 
bir kerr~ daha görüşecek· 
tir. Hab~r verildiğine gö· 
re, Lava) hükumete girmek 
ıçın geniş aalahiyetlere 
malik olacaktır. Fakat Pe· 
tenin bunu kabul edeceği 
zannolunmamaktadır. Do· 
nanmaya Darlan hikim • 
dir. Bu amiral Fransız do· 
nınmaaınm ancak Fransa• 
yı müdafaa edeceğini sa • 
rabatle söylemiştir. 

' Her ihtima
le kar)l·ı ha-

zırlık 
lngilizlerin Uza!
şar k kuvvetk:ri 
tak viye ed11iyo,. 

Londrn 5 A. A. -· U 
nk~Hrktaki İngiliz iislr::-ı 
Vt":. ıııiidafazı lertilmtı fdkvi 
y~ olunmuş v~ yeni kıtaa: 
gönd,..rilıni~tir. ıh: t~dhir-· 
)erin ~,..bebi hiç hir 7Rl\I ıı 

Japonyaya karşı alınmış bir 
tedbir dr:ğildir. İlkbahar· 
<la Aıman var. ın Avn:p da 
yapacağı herhangibir teh· 
tike olursa iter ilıtima\e 
k.arşı Siogapur üssü hazır 

bulcn:iurutacaktır. Herşey 

hesap edilmiştir. lngiliz 
toprakları karış karış mü· 
Jafaa o<lile cektir. 

Lord Loid 
Düin Loodrada öldü 

Londra 5 A. A. - in 
xiliz müstt"mlt'kat Nazırı 

Lord Loid bugün 63 ya
şında oldu~u halde ölmüş 

tlir. 

Yenigün : 
Lord Lo:d Türkçeyi 

ı;ok güzel konuşan v~ 
Türk dostluğu iie şöhrc:t 
bulmuş ol.!rn ~.ıymetli lıı · 
giliz iJar l! adamlarındaı ı 
biri idi. 
K e ndi bornbnlc.ri-
Ie kendi askerle lı i 

ni ödüreuler 
I..ondra 5A.A.-H~rlıi 

ye Nezareiinin tebliği: Ak 
d t-nizdtn bildirildigiııe göre 
Almanların veya İtalyanla 

ran tevessül ettiği bir hare 

Yunanist ana ket netic(·sindo pt:kçok 
İtalyan harp esiri Ölmüştür 

Avustralya askeri 31 son kanun günü Trab-

çıkarılmadı· lusgarp limamnd1tn birind~ 
Atina 5 A.A. - Atina ltalyaıı esirlerini al ırn bir 

ajanıı bildiriyor: Yunanis· İngiliz vapuru Alınan oı~u· 
tana Avustralya askeri çı· ğu zannedilen iki d•işma ıı 
kartldıima ı.dair yabancı tayyaresinın hücumuna uğ 
kaynıklardan ~ızan v•: Bul mıştır. Vapura ısaoet vnk; 
aarcı:t ·uzoma " gazet"si olmuş ve bazı hasarlar 
tanfmdan n !şrolunan ha· vukuu gelmiştir. İtalyan 
berlerin yalan olduğunu be harp e~irleri ara.sıudn ço-
yana Ati na Ajansı tu ölü olmak iizert' hin;t•k 

. d •a)'ıat vardır. ı kah surette ın,..ıuıı ur. ~ . 

--~.~BUGôN--'ERfiREDE 
Ankara radyosu 
·neıriyat yapn1adı 

Teknik seb~pıer yüzüıı . 
yapılan tamir dolayııilc: 
Aulrara radyosu bu ıabalı 
ve buguu öğleyin neşriyat 
yapmamıttır. Akpma mu
iad n~şriyatma baılayacak 
br. 

işgalediıc l ~opn• k i ar 
Kshire 5 A. f\ . lıı

giliıl~r ::;ıındiy r· ka :!ar t-:· 
rilr~de 10 biıı mil ınurah 
bt.ıııd a 1razi işxal eylemiş 
ıerdir. hal yan Soınali,.irı• 
de de diişman toprakları• 
ntn d~rinliğine ıılifuz t·dil· 
mektedir. 



Seyretmek 
Sanotı 

Se)retmenin de sdnııh 
olur mu ? diyeceksiniz; ta 
bii olur. Bir piy"ıi teın il 
etmek kaClar güç olan bir 
şey varsa o da seyretme· 
•ini bilmektir. Hukes sey 
reder, fakat herkes seyret 
mesini bilmez Bunun için 
evveli sahne hayatile ta· 
bii hayat a ndttki 1urkı 
anlamak lazımdır. Sahne
d~ bir cini, bir hırsız, bir 
yo ıaz, bir i\~ık rolü oynı· 
yan Bay X hakiki hayalin 
• ia hunlardan çok uzaktır. 
Sahı.e hüviyeti ancak sah· 
nenin içerisinde kalan bir 
varlıktır. Aktör . "tabnede 
her şey olabilir.'Fakat,sah 
neden çıktığı uman o ar• 
tık. e.;ki hüviyetine sah~p 
olan ınsaudır. Zebirii Ku· 
cak piyesinde f:engili ro· 
lü oymyan Talit, Bataklı 
Damın kızındaki .Ayael an· 
cak o an için o kalıba air 
miş insanlardır. 

Korkunç filmlerde mil 
yarlarca msaaa ıoğuk ür• 
permeler gt·çirten Boriı 
Katrlof Hhn~ harici baya· 
tanda o aôar müşfik ve 
okadar halim b\r ir.saodır 
L:i görenler hayret etmiş· 
ler ir. Filml\'!rile durıyayı 
k.ahkahalaı a bogan Şarlo 
çok cıödi bır adamdır. 

Frangiştaynı oynıyt.n 

Boris Karlof taıı sokakta 
korkmak, asri zamanlarıle 
biıi bir ç•lgın fıbi 
gül~üren Şerloya so~akta 
giderken gulınek n..:~adar 
ayıp.ı;a falan rolü oynıyanı 
da so~akta sahne 
huviyetile tahayyül etmek 
oka dar çirkin ve abestir. 

Hele amatör sahneler· 
de rol oymysnlara bu gi • 
bi muamele y .. pıhı\ sı sty 
rctm yi bilmemenin en ,çir 
kin tezahürleridir. ı'~ i ı bir 
çok,arımız, maaletkf içi -
mizae t' z:ı münevverlc.r 
de oldugu halde seyretme 
yi öilmiyoruz. Seyretmesi 
ni bilmek evvela bu hüvi
yetleri lt:frik etrueklc ulur. 
Bu da en tubii bır Ce"Dli • 

yet borcudur. 
F. GÖ ,MEN 

----llm-~At~ıtalyan askerle-
rinde 1naue ıyat 

kalmadı 
Arr\avutluk cepheıın

cJen gelen bab .. rler !tal· 
yan aıkerlerındt: manevi· 
yat namına hiçlJirşey ,kaı· 
ınadıtmı göstermektedir. 
Yun n kıtaıtlt ltalyan eıir 
lert'nuı u n 1a bazı glin· 
lüıı: eıu ırıer ele g~çirmiş · 
lcrdır. Bo emiılerde mü· 
temadiyeo ııerı ç~kilmek 
le İtalyan feref ve hayıi· 
yt:tinin ayaklar :,!tına aluı
dıtı ve kaçanlaı'ın tÔt:rhal 
öl<iürüleeeji yddmütc • 
dır. 

Bul8aristan 
Sulh siyasetin

den ayrılnnyaca 

• 

Sofya S A.A.- BU\ 
gar aian11ndan: Bulgar ıi· 
raat Nazın istifa etmiş ve 
Başvekil Filof bu Nezart.'I· 
reti üzerine almıştır lhq· 
vekil bu istifa bu'\(krnü l 
yanıtta bulunan•k dt"mış

tir lıci: 
··Bu iılifa %'\~at siyase 

ti yiiıünden vuieuli g~lm r.· 
miştir. Bu, ulh siyasetiııt! 

ı taıllük eden bir ibtilaftaıa 

dokınuştur; Hükumet bu 
sulh aiyaıetin~ devam ~dC"t 

bilecektir.Biz şahısl•r <leğil 
prenıip siya.eti h.kıb edi 
yoruı.,, 

Bulgaristan bita· 
rafıığa azmeyleiniı 

Londra 5 A.A. - L.on 
dranın salahiyettar siyasi 
mebafüi Bulgaristanın kati 
y~n bit8raf kalmağa ttzmet
tigine ICaııi oulunındkti\dır. 
Bu mehafile göre, Buna 
inanmamak l\.İll niçbİr Se• 
bep yoktur. Bulgarl~r Ro 
manyamn vaziyetini daima 
gözönünde tutnıalCta ve 
hattı hareketlerini ona gö· 
re tanzim efmektedirlt'r 
Almanların Buıgaristandan 
Alm11n ukeri keçirmek 
için çabıbtı ıüph•·sizdir. 
Şimdiden büyük mikyasta 
sivil Almanlarıu bnlg.uis· 
tana ıirdiğine ve Alman 
nüfuz aahumın genişl~'dı· 
ğiııe dair birçok aeliller 
Y.?.rdır . 

PETEN 
Tuttuğu 1yoldao 
ayrıi~ntyacak 
Lorıdra SA.A.- Fran· 

s\tdan boriiy'l ğelen h2oer 
ler, Vişi hükdmettni emir· 
lerine ttaat ctti'rrnelf için 

Hi l~riıı ıu1o>ttiği 'lHesaiyi 
ve bu yüzden \ılare .tl P~ 
tenııı nekad'ar büyôk· udiÜf· 
külatla karşdaıttıftm gös· 
termektdiif'. Diğer tar·M· 
tan Paris an<atbÜa mm V'iıi 
aleyhindeki neıriyatı J ·l· 

tikçe Şİlldetlenmek!edir .Şi rn 
diki halde Mareıal Petc ie 
Vi~i hükOmetinin naatl bir 
yol tutacakları lie11ü:r; kati 
suretto l>ellı üetil5ede: Pe 
tenin berne babasına olur 
sa ol5uıı tuth ğu yolClan 
ayrıhı11yu·rığı zannolunmak 
tadır. ilin.raf kaynaklar• 
dan çı!Caıı bir ıürO pyialar 
dan Ço~!l\11\.m asılsız oldu· 
tuna şüpb: edılm~mekte· 
dir. 

Rom&nyid. k.ı. 
tiıler Y•kalawy or 
Bük~ 4 A.A.-- Ra· 

dor ajanaln<lan: 
Gazetelerin ııeir tti~i 

bir teblfie ıör Btilire ci
varrnd.i' keül ıuçu i~ ~mek 
le maznun bwunan 91 [ej 
yoner teôtetf ·· Jtil.,re" öi
vanı haı·be aWtıcOlunmuf" 
tur. 

SurigP-ve 
Li6nanda 
Yeni Ho-Komi-

serin nutku 
Beyrut 5 A.A. - Ha· 

Vfl"S ajan!a üitüiriyör: 
Dun l:)"ı,yrut radyoıun· 

da bır ırul\Jk ı.oy\iyen Fran 
sanın Suriye ve Lübnan 
Ho- Koınis~ri Gt-neral 
Denz J,.mi~tir IH: 

,,- Suriye ve l .übııa· 
11111 hattıharf!keti MareşcAl 

Petene karşı kayıtsız ve şart 
aız taatı olmahdır. Yalan 
haberler'" vo propaganda· 
!ara le arşı Petenin emir ve 
talimatı dahilinde kanunla· 
u tıılttlik etmek vazifemiz
für. 

l3Ütün Franıızlaruı bir 
l~ği üzerine teessüs eden 
bu güıı~ü vaııifemiıi sonu. 
na kadar ıaame edece<ri .z,, r o 

Donauan 
Suriye VE ıFilisti
ne liarek.et etti 

iaşe teşkilat 
kadrosu 

Son teklini aldı 
Ankara - late teflt:ili· 

tt kati formunu aldı. T eş
l•l'J göre, Ticar.et !Vekile· 
tinde bir iaşe müsteşarhğı 

kurulacak tir. 
Müstetadıia bir iaşe 

Umum müdürJü&ü Jl,. bir 
fiyat murakabe müdürlüğü 
bağlı olacaktır. faşe umum 
müdürlüğünün nakliyat, o 
tisler:ve ihlyaçlar Oaveaaile 
üç ıübesi bulnnac:aktır. Na· 
kliyat ~beaioin deniz, ka • 
ra ve dcmiryollıv ı için bi
rer ıer vis olacaktu. Ons}#r: 
şubesinin ticaret işleTi, pd. 
rol ve RW>uLlat serviilr.ri 
buluumak tadır. {b tiyaçlar 
şubesi yiyeoek. giyetek vt· 
levazım işleri servisine ay· 
nlacaktır. 

Bundan 1>4.,lca iaşe müs 
teşarlı~ında bir işbirliği he· 

,. [ l r ~ i ,.., 

Erzak. alıı 
nacak 

Antıtkya. hıts.tanesi ~I 
tabipliğindt':n : 

Hastan~nin ü.c .syh~ e1 
zak vc59ires\ 15 gün ~ 
t!etle m:foak · ' 
muştur. ftınl~ 2' 1t:1'*' 
941 cumıır esi guııii ,,,_ı 
10 <ia lıas · ,..de mi.itef~~ 
kil komisyon huıuruııd•J 
~t1ı.tılacaktır. ~ 

l'ıllip o nların bugıi 11 

d4n 4t\b TM ihale müdde 
ti bi4ııaMHta ~ar hastırıe 
idar~sirıe ıniiraf!aatl.ı ta}' 
lat efahltecel<leri ve •111'1 
hamrnen lıe<lefü yü~ 
7 ,5 ni~betind.e"ki mu vak"' 
kat teminat a~ç sı !Eak91' 
zite birli e 1trale gliı~ 
lıastaıı~ye elıı~W"i ! j(jıı 
olunur.' · 

Açık :a, tırnı~ 
ilanı 

yeti bulunacaktır. H >ette Antakya JCC'a \, memıJt" 
zirat, iktisad, tioaret,müna• lttjuQ.<iao: 
kalit müdafaR vekaletl~ri· Alacalc.h : blereit l:,lrjıtb 

Ankara - Ruz\·eltin nin birer selahiyetli mümes 13 , .J.d 

Balkal.Iard
!;;L'· b ... •u111 ... n,u··. --ı -- orçlu : Ciı:s;iA ADW' ~ .... si i olacaktır. ıs tip.re i~lıt· Al ı, ı r~ 

messili Ankt.-Y..ıı.ı· temaı . d 1 h &eaNuıı b~~kı ~ nnau~ nn e lU eytin:mütaleusııı · t l '400 .. 
lardan sonra; Toros e'-s- J cıs e 

0 
an &.ltı~ I~ r 

!F. au iatifaJe edil~cktir. lacağmdap dolan haci!fll 
presile ve Suriye yolile T k • ~ 
Filiatine hafeket ;etmiştir. ~ e Vergı tına ahmp ·@hl~ı.1rn1; ,. 

rar verilen v~ taw~lll!AI 
~o Milgo n ,· a- Uau;lüne doğru 7500 lira kıym~t ~"dir t 

Ankara: .- İyi kaynak· dilen Antakya,,~ üçüıı"~ 
1 pon talebesi tao alııı.rn mal~ınatıı gör~ mmtakaaıııda kiin 147tl'' 

verıi kanunlarınm-t~töik11· sel sayılı gayri ~kuıiiA 
MecDüri jşe tabi tından alınan neticeler, 3360sebim itibarile6ÔOlebl 

tutuluyor verailerden brzılarının ta 7-2-941 den ltibar' 
mamcn taliıil e\iilmediiwioi 20 ·· d rt 

Tokyo A.A.-ö.ır.renil· 5 gun müd etle aç&k ' 
• göstermiştir. k 

dillRne göre, Maarif na-rı V hrmaya çı arılmışt11. •~ •• ergilerin muntauman ~ 
l O nıilvon Japon mektepli h Birinci aoık arttırıı.ı• ,, ta sili için tek vergi usulü ",)I'" ~ 
ve talt1bıinin mecburi iş dah.t prati" bulunmaktadır 27-2-941 per,1egıbe "~· 
görmt-leri açı bir kauun Tetkikat neticesind~ bu nü ~at 9 dan 11 e ~ 
proiesi hazırlanmııtır. husust~ bir kanun !projesi dairemizde yapalacak d 
MüteadClit ~maiifillerde mü· hazırlancaktır Önümüzde- ki baınmen ~ıyD?etan y~~ 
nakaşaaı yapılmakta olan 7~ i elde edilmedim ~ 
b 

· · d · haftalıar içinde proı· e ç~k :.\ eıı• 
u proıeyı or u ta"VlP et· dirde 10 gu··n d.1L- bl;~ 

•~ d' mış olacaktır. •Dtl me~te ır. larak 10-r= 3-~ r~ 
Proı~e göre, 1clz ve Acı bir öliim si günü aynı ıtatk ~~ 

er1'ek büt1itı Japon çocuk· aı:tttrnıa.sı ·l\r· · ·~~ı.--11.J 
l 

L· ~:.1 Nafi M,iskinin kııı B., l"! !"'" !l\I~~-"' 
arı trotr yaftmıan "niver eoçok arttıfın• :ı....,,.. 
siteye girecekleri çağa ka· yan Azize Miski, seneler- ı..:-ı.._ n~ ~ 
d l

e.o b-
1
-& ı denberi yakalandı"' ınühlilc yapı_,,. ... r. .;: .J 

ar ,jJ. ye aıı15 o au tatil •~ A~ık arthr-ua· ·,ıi"' 
·· 1 · · il' -ı... .. bHt11lıktan kurtulam•yarak °Y' ·-,. .. ·~ ıun ermıo e ı, IU\mı · guoü etmek istiyenler 100 Jİt' 

nü biçmek, asker elbiseleri g~nç yaşında hayata goı· r 
• wı .. ~ı.t . . J•L k ler\ni yummuııtur . Mer, d•po akçası ytıhrmıder• 

mn soıı:uıuerını uı&me ve ~ cap -•'"' . D,,.h• fazla 111' 
'ye'ceu m di l · · · · 'h huma tanrıdttıı rahmet di· .,u '" .. . "j,J yı ~ " ue e:m~q ıstıtı lümat eJinmek ıtrzu · tf",.,·· 

Jalat&nl arthr"ltlak Üzere lor, ked~rlİ aİ}eStfl İli acı la I' 
"f ·ı d rıntt ortak: olu lerin 10-2~ 941 deıı '., 

çı tçı ere yar ım etmek gibi · ruz. haren dairede açık bu''' 

biım~tleri 'ifa '!tmelt ıurt"ti- Af •kada durul~ak ş~rnaıncr? ', 
le g~çitocelClerdir. , umu dairemizin 941 '.._523 ,, 
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ltalyan esirleri unda yakında.o &ıkı,tınları l dürlüğündeo 
· zıraatta kul lanı· lt•lyaular Singoıiye doıi· · l<ıı9ak olırftk ıvll'~ 
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rücat t:tuıeleıtedi ~r. Ştın· dt-,n 60 kjlo\M ... a ~,r.. 
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Iuıgarpte alrnau ı"Sİrler· 400 den fazla ıtalyan ·~- rk . 21 L ı, r 
aen 20 bin lt~lyan ~ ep,ubi 

1 ~ı~e, uoş ı::ner.C: /. 
~#ikaya ~ndeı-itecektir . kerinin eJİr ahndıA'ı bildi· adet •uhC.lif ~~· 1 
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gitterede ziraat iılerinde malzemesi, yiyecek ve '4 - 941 tarihine -'!j 
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mektedir. Huduttan 94 ki para mukabilinde atıl'& 
tomclre iı;e~ide bir ' ltalyan Tellatiye satıcaya aittir· lki~ükifilm birqun 
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