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Yazan: ULUNAY 

Simdi yeni bir vurgun vurmak 
lazım gelıyordu. Bir gün ajans 
tarzında çıkarılan borsa ıcazetele
rınden bırinın idarehanesinde 
Mosyo Blok namında tanıdığı bir 
yahudiyi gormeye gitmişti. İdare
hanede, yüzünden belahat akan 
aenç bir adam oturuyordu. 

Birbirlerine takdim edildiler: 
- Mösyö Jan Leturnör. 
- Mösyö 10 kont dö Farizi... 

Gazetemizin sahibi ve sermaye
dan. 

Sadık, Mösyö lö kontun yüzü
ne bakar bakmaz, bu ebleh sima
da, bir kaç asırlık tereddinin ni
şanesini derhal farketmekte zah
met çekmedi. ,,. ,,. 
Bir g.~z~ten~ sermayedarlığı 

muhım bır servet sahibi 
olmaya mütevakkıftı. Bu itibarla 
konta çatmak lazım geliyordu. 

Kont Sadı~ın anladığı Ribi yal
mz yuzünden belahat akan bir a
dam değildi; vücudiyle zekası ay
nı nisb.-t dairesinde büyümemis 

arakter itibariyle çocuk kalmış. 
ıı. 

Tanıdıklarına, daima azizlikler 
sakalar yapmak ister. ciddi babi"' 
lerden sıkılır, rahatsız olurdu. 
Bırlikte aperitif almak için kah
veye gittikleri zaman Sadı~n o
turacağı iskemleyi altından çekti; 
misafirinin, bu şakanın farkına 
varmayıp sendelediğini _görünce 
çocuk gibi ellerini çırparak tepi
ne tepine güldü. Sadık ta şakaya 
mukabele için kontun başından 
şapkasını kaptı. Biraz yer müsait 
olsa beraber birdirbir, uzun eşek, 
paça pişti oynıyacaklardı. Yeme
•· de birlikte yediler. Yemekten 
onra (Lüna Park) a Jtiderek sa

lıncaklara bindiler, müteharrik 
opruden Reçtneye uğraştılar, 

bırbirlerine çarpan elektrik ara
balarıyle eklendiler, "Rus dağla
n,, denilen inişli çıkışlı şimendi
erle dola.ıılar. 

Zaten kont "Lüna Park" ın en 
ğlam müşterisi idi. Bütün me
urlar onu tanıyorlar; hatta is. 
ıyle değıl, ünvaniyle sel8mlı-
orlardı: 

- Bonjur, mösyö lö kont dö 
arizi! 
Kontun bu çoeukça e~lentile

rınden başka, cebinde bir sürü a
tik alat ve edevatı vardı. Ko

uttuiu adama çaktırmadan en
aesıne kaşınma tozu ekiyor, ya

ut yere müstekreh bir koku n~ 
i'eden bir hap atıyordu. Daha bi
ıraz liiıbalı olduklarına kendile

i utandıracak bir harekete se-
bıyet verici !lekerlemeler ,ik

ediyordu. Sadık, bu aptal ve 
olik adamın bir "azeteye ser
yedar olmasını bir türlü anla
yordu. Her halde asıl parayı i-

are eden bir başkası vardı. Ona 
adar erişmek için bu otuz beş 
aşında çoeuğun kahrını çekmek 
ap ediyordu. 
Sadık kendince ufak bir tahki
t yaptı. Dö Farizi'ler Fransa

babadan oğla servetini mu-
afaza edenlerdendi. Etual mey
anının yanındaki meşhur cadde

en Viktor HüRo, avenüsün
e oturuyorlar ve lüks bir hayat 

yorlardı. Kontes de taşralı 
zadelerden zengin bir aileye 

ensuptu. 
Kurnaz dolandırıcı için bu bu

az bir fıraattı; daha kadını 
ormeden, tanımadan bütün plan 

hazırlıyordu. Okuduf(u ki
plardan bilhassa taşra kibarla

zihniyetlerıni pek Riizel an
ştı. Bu itibarla bütün muvaf
yet ilk mülikatta yapacağı 

ıre bağlı idL 
Dö Farizi artık Sadıktan ay • 

yor gıbiydi. Bir sabah a
ansın bulunduğu binac\m be

ber çıkarlarken kapının onün
Konteae rasgeldiler. Koca-

- Ne ıürpriz! dedi. Beni ara
ya mı geldin? Sana aziz dos

Leturn<>r'u prazente ederim. 
Sonra Sadığa donerek ilive et-

- Madam dö Farizi! 
Kadın kendini selimlıyan ada

elini uzattı: 
- Zevcim ıizden çok balae
ordu. Tanıştığımızdan dola
memnun oldum. 

- Ben de sizi tanımak şerefine 
1 oldukum için bahtıyarım 
dam la Kontes .... 

Dö Farizi kansına: 
- Bılmezsin, diyordu. Jan o 

ar fakacı bir adam ki ben o
un yanında hlç kalırım. Bılsen 

kadar eilendirici şeyler icat 
yor! 
Kocumın tahammül edilmiyen 
ifliklerini bilen Konteı hay
e Sadığa baktı. Sadık bu na
an her '8Yi anlamııtı. Der
Kontun çocukluklannı ma
S(ordiığünü anlatacak tarz-
abının bir tarafında hafif 
tebessum resmettirdi. İçme

n duramıyan Kont: 
Rejans'a girelim dedi. Bi

otururuz. Ben hararetten 
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yanıyorum. 

Kahvenin tarasasında bir ma
sa intihap ettıier. 

Kontes: 
- Bu sabah Notrdama gittim. 

Meşhur vaizlerden Per Vigie'nin 
vazını dınledim. Cidden hariku· 
lade bir hatip ... Oradan çıktım 
Markiz dö Jernot'ya rasbeldim. 
Beraber bulvarlara kadar geldik. 
Sizi görmeden beş dakıka evvel 

1 
ayrılmıştık. 

Sadık hemen kilise hikayesine 
balmumu yapıştırdı. Kendi ken
dine 

- Kontes rnu'tekit! O halde 
$atobrian'1 medhetmeli. Volter'e 
atmalı tutmalı ... Diyordu. Genç 
kadın kocasına sordu: 

T AN 

IAnadoluya 
Gitmek 
lstiyenler 

Yazan: Naci Sadullah 

S OD .gLİDlerde dikkatli va 
tanda ların alakasını üze

Tine 1oplıyan hadiselerin en ha 
şanda ~ abancı propagandası geli 

Anadoludaki akrabalarının ve ) or: Çi.ınkü daha bir1 inia asılsı 
dostlarının yanına ~ıtmek isti - lığı tahakkuk etmeden, biri ye 
yenlerin beyanname vermesi için nısının ~ ayılışına şahit oltlu 

1 
hukfımetin tayin ettiği müd- ğuınuz çeşitli rha~etlerin hep 

Vilayette Bir 
Yapılıyor 

Bugün 

Toplantı 

1
, det dün aksam bitmiştir. si, o propaganda isimli görün· 

Şimdiye kadar kazalarda top- mez batar;)nnın sinirlere uvur 
lanan beyannameler buıziin öğle- duğu manevra fisekleridir. Çün 
ve kadar vilavet seferberlik mü- kü sinsi propag-anda ordusu da 
dürluğiine ~önderilmis olacaktır. tıpkı diger ordular gibi, hakiki 
Öğleden sonra saat 14 te bütün silahlardan cV'\el, manevra fi 
kaza kaymakamlarının iştirakiy- şekleri kullaDIJ'. 
le vilayette büyük bir toplantı Fakat bu fı ekler bittabi, nn • 
yapılacaktır. Bu toplantıda sevk cak za~ıf hedefler iizcrinde tah 
isinin nasıl yapılacağı tesbit e- rihat ) apahilirler. Nıtekim, Tliı
dilecektir. vatanında, yabancı propaganda-

- Arman. Efendinin ne işle 
meşgul olduğunu söylemedin. Askeri Tıbbiye okulunda dün yapılan merasimden bir görünüş: Genç doktorlar, ant idyorlar. 

Beyanname vererek parasız se- sı, tesirini çoktan ka, betmiş de
yahat edecek olan halk için ayrı mode, '\e kulüstür bir silihtır. 
katarlar ve vapurlar tahrik edi- Bu milletin ekseriyetini teşkil e
lecektir. Bunun için ~rek pevlet denler, nasıl, ne zaman, niçin, 
demiryollan ve ~rekse deniz- ne şekilde kullanddığım çok iy' 
vollan idaresi IizımRelen tedbir- bildikleri bu bütlİD foJ alan çok 

Kont kaba kaba gulerek: 
- Ben de bilmiyorum ki söy-

liyeyim! dedi. Sonra Sadığa dö- Eyüpfe 
ne.rek: H aliç Vapurlar ı leri almajta başlamışlardır. tan meydana çıkmış silibm kuru 

Anadoluya jlitmek istedikleri gürültusünü vakur bir istihza 
halde her hangi bir mazeret do- ile seyretmektedir. Fakat buna 
layisiyle dün ak$8Ma kadar be- rağmen, bu mewu üzerinc1e dur· 
yanname veremiven vatandaşlar maktan bir türlü vaz ~eyi
ıcin bu müddetin bir kaç gün da· timiz, aramızda, her gün yeni ta
ha uzatılıp uzatılamıyaca~ı hak- biyeler icat etmi) e çabalqan bu 
kında henüz bir karar verilmiş eskimiş sililım mahiyetini ltilmi
de.iildir. Maamafih atik.adarlar yea tek vatandaş .kalmasma itile 
müddetin temdit edilmesinin katlanamayışmuzdandır. 
mümkün o1dutunu, fakat sim- Bu silihm. ~b PY!lerl, ~. • 
diden kat'i bir şey söytenemiye- datmak, ve ogre~ektır. Bu ıtı· 

- Sahih monşer! Ne işle meş- Korunma 
gul oluyordun? 

Sa'dık bu .ı;uale birden cevap • • • 
vermeği muvafık bulmadı. o da T ecrubesı 
alaya vurdu. Fakat yavaş ya- __,,__ 
vaş Kontese kendisinin gazeteci EL. I V "f I . . 
oldu~unu anlattı. ıup er azı e erını 

- Hangi gazeteye yazıyorsu-
nuz? . . Tam Y aphlar 

- Eveneman'ın basmuharrırı 

Deniz Yolları 
• 

l daresine Geçiyor 
idim. 

Kontes bu gazetevi ne isitmiş. 
ne de 2örmüştü. Yalnız bilmedi
ğini söylemeyi neuıkete muvafık 
bulmadı; tanıyormuş gıbi yaptı. 
Sadık, gayet maharetle sözün 
mecrasını edebiyata nakletti. 

Eyüp kazasında hava tehlike
sine karşı pasif korunma dene • 
meleri dün yapılmu~tır. Burada 
da diğer kazalarda olduğu gibi 
tecrübeler tam bir intizam içinde 
başarılmış, ekiplerin gösterdiği 
faaliyet çok beğenilmiştir. 

Şehir Mec lisi, Dün Karara Bu Vardı celini bildirmişlerdir barla, uydurulan nvayetlere ku· 
___ __, __ .__ lak tıkamak, kifi bir tedbir de-

Kontesin: 
- En çok hangi edibi beğe

nirsiniz? 
Sualine tereddüt etmeden şu 

cevabı verdi: 
- En fazla takdir ett~im hat

ta çıldırırcasına sevdiğim $ato
briyan'dır! 

Kontes tekrar sordu: 
- Vikont'un hangi eserini se

versiniz? 
Bütün eserlerini severim. Fa

kat şaheseri daima yatağımın 
baş ucunda duran "Hıristiyanlı
ğın dehası,, dır. 
Kadın bu cevaptan son derece 

memnun olmuştu. 
Hakkınız var. Dedi. Bu büyük 

adamın fikirlerindeki derinligi, 
üallibundald kibarlııt hic; bir e
dipte görmedim. 

- Yalnız şu ciheti arzedeyim. 
$atobriyan'ı birdenbire anlamak 
kabil değildir. Tıpkı Vagner'in 
musikisi gibi insan kendini yavaş 
:vava, a~tınnalı, derinlil(ine in
mesini bilmeli. Ondan sonra ar
tık o bir ihtiyac olur. 

Kontes eok kültürlü idi. Ko
cası karışmasa daha saatlerce 
$atobriyan'dan bahsedebilirdi. 

Dö Firizi: 
- Benim fikrimi sorarsanız 

ben de Şatobriyan'ı çok severim. 
Fakat eserlerini değil pirzolası
nı .. Demindenberi şöyle az pişmis 
bir Şato'yu düşüne düşüne yut
kunuyorum... Karnım acıktı. 
Haydi gidelim. 
Ayağa kalktılar. Kontes: 
- Arman. Dedi. Yann arkada

şınızı oğle yeme~ine davet edi -
niz. Bakalım bizim aşçının yap
tı~ şatoyu Vikont'un kitapları 
kadar bde-necek mi? 

Sadık daveti kabul etti. Demi
ri tavında dövmek, Konteste le

Saat tam 14,45 te telefonla a· 
lakadarlara ikaz işareti verilmiş. 
15 dadika sonra canavar düdük
leri çalmağa başlamıştır. Düdülı 
sesini işiten nakil vasıtalan dur· 
muş, yolcularını indirmiştir 
Halk, evlere ve sığınaklara gir· 
miştir 

Bir kaç dakika sonra, İslfun
bey ve Otakçılar semtinde iki 
eve yangın bombası düştüğü far. 
zedilmiş ve bundan 4 dakika son· 
ra da el tulumbaları ile müceh· 
hez mahalle itfaiyesi yangın ye
rine gitmiş ve ateşi söndürmüş
tür. 

Bu esnada Eyüp camiine biJ 
iperıtli bomba düştü~ haberi 
verilmiş, bunun temizlenmesine 
başlandığı sırada Duğmecilerde 
36 ıncı ilk mektebe bır tahrıp 
bombası düştü~, üç kişinin en
kaz altında kaldığı haber alınmış. 
tır. Derhal harekete 2eçen sıhhi· 
ye ve enkaz kaldırma ekipleri 
yaralıları kurtarmışlar ve ilk 
sıhhi yardımı yaptıktan sol'lı'a im 
dadı sıhhi otomobıli ile hastaha· 
neve kaldırmışlardır. 

Bundan sonra on kadar mef · 
ruz düşman tayyaresinin Gümüş 
suyu sırtlarına paraşütçüler at· 
bğı haber verilmiştir. Bu esna· 
da Alibey köyünde bulunan mü· 
sellah kuvvetlerle gençlik teşki· 
latının Eyüp şubesine mensup i· 
ki manga müsellah genç otobüs· 
lere bindirilmi~ ve süratle Gü · 
müı:suyu sırtlarına eönderilmiş · 
lerdir. Muhtelif istikametlerden 
gelen bu Jcuvvetler paraşütcüle· 
rin indikleri farzedilen sahayı 
muhasara etmişler ve kendileri · 
ne terettüp eden vazifeyi yap
mışlardır. 

-~~--<--~~~ 

hinde husule gelen tesiri zama- Ticaret Vekili Ankarada 
nın eskitmesine meydan verme
mek lazım geliyordu. 

( Arkası var ) 

Ankara, 15 (TAN) - Ticaret 
Vekili Mümtaz Ökmen İstanbul
dan şehrimize dönmıistür. 

Leyleklerle Kartallar da 

Harbecliyor ! 
"$ on Telgraf,, refikimizde ok•ıdu· 

iuma röre, Bunadaki leylek • 
lerle kartallar arasında yeniden ve çok 
kanlı bir muharebe başlaml§. 

Şehir meclisi dün nisan devre
sinin son içtimaını yapmış ve 
devrenin on beş j(Ün daha uza
tılmasına karar vermiştir. Dün
kü içtimada Haliç şirketinin be
lediyeye verece~i meblağ için şir. 
ketin malianna konmuş olan hac
zin kaldınlınası hakkındaki ka· 
vanin encümeni mazbatası okun
muş ve bu mesele uzun müna
kaşalara sebebiyet vermiştir. 
Mazbataya göre; Dahiliye Veka
leti, Haliç idaresinin Devlet de
nizyollan idaresine devrine mu
vafakat etmiş, Münakalat Veka
leti de belediyenin bu idareden 
alacağı olan paradan sarfınazar 
etrne~i şartiyle Haliç vapurları
nın Denizyollan tarafından :işle
tilmesine karar vermiştir. 

Belediyenin Haliç şirketi ida· 
resinden alacalı, biri 58.701 lira 
65 kuruş, diğeri de 118.152 lira 
95 kurut olmak t1aere ild kısım· 
dır. Kavanin encümeni hukukan 
bu alacaklardan yalnız 118.152 
lira 95 kuruı~uşun tahsili müm • 
kün olduRu neticesine varmış ve 
belediye alacaktnm münfesih şir
ketin tasfive heveti nezdinde u-

lra Hattı 

Çallımalar 

Elazi9 • 
için 

Ankara, 15 (TAN) - Nafia 
Vekaleti Elazığdan İrana ka
dar uzanacak oJan demiryolunun 
ikmali için, çabşmalarma de -
vam etmektedir. İnşaata lazım 
olan ray ve travers gibi her tür
lü malzeme dahilden tedarik edil-
mekte, Avrupadan demir köprü 
malzemesi Ji{etirtme:k imkanı 
hasıl olınadığuıdan bu yoldaki 
köprül~r beton olarak inşa olun· 
maktadır. 

Elmidan Palo'ya kadar olan 
ilk üç kısmın inşaatının önümüz
deki sene i!c'l'\sal.nc ~alışılacaktır. 
Palo'dan Tatvana kadar mınta -
kanın etüdleri kısmen bitmiş, 
Vandan İran hududuna kadar o
lan kısmın da etüd terine baş -
lanmış bulunm:ıktadır. 

mumi hükümler dairesinde taki
bine devam olunmaaına ve kanu· 
nen hükümsüz kalmış ohn ha· 
cizlenn kaldırılmasma. şirkete • 
it emval ve mevcudatın Münaka
lat Vekaletine devrine. diğer 
58,701 lira 65 kuruşun da isteni
lemiyeceğine karar vermiştir. 

Bir kısım aza, şirketin bUı?Ün
kü vaziyetinin ve belediye alaca
ğının encümen mazbatasında icap 
etti.il şekilde anlatılmadığını '\ıe 
izah edilen kanuıll yol ile encü
menin vardığı neticenin doğru o
lamıyacağını söylemişler v~ en
cümen tarafından tekrar tetkiki
ne lüzum P:Östermişlerdir. 

Vali. işin müstaceliyetini ha
tırlatmıs, vaziyeti izah etmiş ve 
haczin lafızda kaldıihnı, alacak
lardan sarfınazar edilmesi zaru· 
reti olduitunu bildirmi~tir. 

Bunun üzerine ictimaa ara ve
rilerek ikinci celsede yeni bir an
lasma formülfi bulunmu~tırr. Bu 
formül de icrai hacizlerin kaldı
rılmasını, ve beledive alacağının 
sirketin tasfiye heyetinden talep 
edilmesini ınuht_evi bulunma1d;\
dır. Bu formül muvafık görül
miic:tiir. 

Türkiye • lta lya 

Ticaret Anlaıması 
Ankara, 15 (TAN) - Vekiller 

heyeti, İtalya ile aramızda mev
cut olup müddeti 1941 başında 
biten ticaret ve sevrisefain mu
ahedesinin bir sene uzatılması 

hakkında Roma büyük ekimizle 
İtalya Hariciye N eza re ti arasın
da teati edilen notaların mer'iyet 
mevkiine konulmasına karar ver
miştir. Bu karar yüksek tasdi
ke de iktira., etmiştir. 

Francala Fiyatları 
Belediye daimi encümeni fran 

cala fiyatlannı bu.ızünden itiba
ren on para artırmıya karar ver 
miştir. Bu sabaht~ itibaren bır 
kilo francala 20 kuruşa satıla
caktır. 

PİYASADA: 

Un ve Bavul Fiyallan 
Tetkikatı 

Fiyatlan mürakabe bürosu, ba 
vul, valiz fiyatları hakkında talı· 
kikat yapmaktadır. Dün kontrol 
memurları bavul ihtikarı yapan 
iki mağaza sahibini yakalamışlar 
dır. Mağaza sahipleri bavul fı -
yatlarının, komisyon tarafından 
tesbit edilmediğini ileri sürerek 
ihtikar yapmadıklarını iddia et· 
mişlerdir. Fiyatları mürak~be 
bürosu, bavul ve valiz fiyatları
nın tesbit edilmesi için, komis · 
yona bir rapor vermiştir. 

Un fiyatları hakkında da tet
kikat yapılmaktadır. Komisyon 
tarafından tesbit edilen kar had· 
di haricinde un satan birkaç tüc 
car adliyeye verilıniştır. 

Uşak Civanna da 
Kar Yağdı 

Uşak, 15 (A.A.) - Iki üç gün 
denberi mebzul bir surette yağan 
yağmurlardan sonra hava bir -
denbire soğumuş ve her tarafta 
sular ve topraklar donmuştur. Ci· 
vardır ki Elma ve Burgaz dağla
rına kar düşmüştür. Bu soğuk • 
lardan meyve ağaçlarının yüzde 
25 i zarar görmüştür. 

* Sarki Karahisar, 15 (A.A.) -
Yağmakta olan kar durmuştur. 
Fakat şiddetli bir soğuk hükıim 
sürmektedir. Bütün meyve ağaç 
ları donmuş harap olmuştur. Za
rar çoktur. 

Yanlış Bir Haber 
Ankara, 15 (A.A.) - Dahili

ye VekAletine bağlı bir propa • 
ganda servisi ihdas edilmek ü
zere bulunduğuna dair Istanbul
da münteşir Vatan, Yeni Sabah, 
Haber ve Son Telgraf gazetele • 
rinde intişar eden haberin asıl
sız olduğu yapılan tahkikat ne
ticesinde anlaşılmıştır. 

Hatırlanmaz: Bu hayvanlar, bundan 
bir müddet evvel, birbirleriyle bir dt>fa 
daha muharebeye tutuşmuşlardı. Ve o 
zamanki harp, • bütün tahminler lıilifı· 
na • leyleklerin galebesiyle neticelen
mişti. 

tallan yine arkadan vuracaklar. Ve on
dan sonra da, bu kavgayı kenardan 
seyretmif olan hilekar ve kalleş Leylek· 
ler, biçare Kartallann vatanında, zafer 
resmi geçidi yapacaklar. 

kabaran tilkinin edasına bakıp acı acı 
ıfilmüt, ve: 

"-Ben, demiş, ıu ayağımdaki yara
dan ölmem amma, beni senin bu cakalı 
halin öldftrecek!,, 

semasmda büyük bir turna siirilsil pey 
dahlanmq. Upk ta bermutat, şahini 
salımş. Fakat aksiliğe balwa, f&hin bu 
sefer, biçare turnaları ıözlerinden vu • 
ramamış; çünkü turnalar, tahinin ürkıi
temiyeceii derecede kalabalıkmış. Nite 
kim, hep bir olup şahine saldırmışlar, 
ve her zaman masum turna sürülerini 
pel'İfan eden şahini cliclik didik edip 
yere sermişler. 
Şahinin bu halini rören uşağı derin 

bir tasa almış ve, ağaya, çok sevdiği sa
hininin uğradaiı ıikibeti nasıl bildirece
ğini düşünmiye bqlanuş. 
Akşam olunca, çiftliğe dönen ağa, u

şağını ~fınp .sorguya çekmiş. Fakat o zaman, Bunadan gelen ma· 
harebe tafsilitmdan öğrendiğimir.e ıö • 
re, leylekler, zaferi kazanmak için, tür
lü türlü hilelere, çarelere başvunnll§
lardı. 

Ve bu hileler, bu çareler, leylekler 
tarafından kazamlan o zaferin ıeref ini 
düşürecek derecede sefiline, ve zelila -
neydi: Çünkü leylekler, kartallan yene
bilmek i~, Akbabalarla Şahinlerin yar 
dmunı dilenmitler, kahramanca dö(ü • 
.. D kartallan, o müttefiklerine arkadan 
vurdurtmlqlardı. 

Bakalım, şimdi yeniden başladığını 
öiJ'enclijimiz muharebenin neticesi ne 
olacak? 

Eier leylekler, yine ayni hilelere baş· 
vurarak harbi kazaıurlarsa, kartallara 
acımamak elimizden gelmiyecek. 

Dütilnün bil' kere: Leylekler yine~
binleri ileri sürecekler. Sahinler K:ır • 

Bu sahneyi tahayyül etmek bana, 
mef)ıur, fakat güzel bir fıkrayı batır· 
)attı: 

Bir ormanda, ayağından fena halde 
yaralanan bir aslan, sürüne sürüne, in
liye inliye dere boyuna varmıya çaba -
hyormU§: Niyeti de dere suyunda ayağı.. 
nm derin yarasını yıkayıp temizlemek
miş. O sırada, tesadüf, aslanı bir tilki 
ile karşılafbrmış. Tilki aslanın perişan 
halini görünce: 

''- Geçmiı obua ulan kard8f. •• De. 
miş, bu ne hal böyle? Bereket ki, bu bit 
kin halinde, benden evvel kurtlara raat 
gelmemipin: Zira onlar seni bu vMi -
yette ele ıeçinelerdi, fınattan istifade 
parça parça ederlerdi. Bu itibarla, seni 
onlardan evvel benimle kUfllaştaran 
hayırb tesadüfe şükret. Ve ıel bana 
yaslan da, seni dere boyuna kadar t:ö
tllrüp, yaram tedavi edeyim!,, 

Aslan~ lutufkar bir hıimi gururiyle 

Şimdi Buna semalannda kızışan 
harbi, Şahinlerin yardımiyle Leylekler 
kazamp ta, Kartallann yuvalan öniin -
de bir zafer resmi geçidi yaparlarsa, 
biçare Kartallar, tıpkı o yarala aslan gibi 
gülecekler, ve leyleklere ayni cevabı 
vereceklerdir. 

Fakat hayvanların dilinden anlasay • 
cbm, leyleklere, pbinlere pek güven • 
memelerini tavsiye ederdim. Çünkü ley 
)eklerin ha.sunlanna mütemadiyen ~a
hinlerl saldırmalan, bana bir fıkra daha 
hatırlatıyor: 

Vaktiyle atanın birinin bir şahini nr 
1111f- Havalarda ne zaman bir turna -;ürü 
sil görüme, ağa derhal uıafını çağınr, 
ve: 

"-Ne duruyonun? Dermiş, Şahini 
sabana?,, 
Uşak bittabi derhal şahini salarmış. 

Şahin de turna sürüsünü perişan edip 
dönermiş. 

Bir gün, ağa kasabadayken çiftliGin 

Kurnaz uşak efendisine: 
"- Efendim, demiş, sizin gidişi • 

nizden pek az sonra, bir turna sürüsü 
gözüktü. Ben, bugüne kadar, buralar • 
dan, o kadar muazzam bir sürü geçtigi
ni görmedim?,, 
Uşak ıeçen o turna sürüsünün aza

metini ballandırınca, efencli: 
"- Aptal herif, demiş, şahini .salıver· 

seydin ya?,, 
Zaten aianm bu sözünü bekliyen u

tak, cilppesinin altından, şahinin didik 
didik edilmiş ölüsünü çıkanp efendisi
ne uzatmış, ve: 
"- işte, demiş, bendeniz de şahini 

saldım da bu hale geldi ya!,, 
Bu bkra, şahine bel bağlıyan leyle • 

ğin kulağına küpe olsun: Ve kuş beyin
li leylek bilsin ki, şahinler, daima tur -
na) ı gözünden vuramazlar! 

N ar.i .'ltUlullah 

ğildir. Unutmamak mecburiye • 
tinde bulundugumuz vazifelerden 
birisi de, dudaklannuza uzanan 
sillsi kulakbrm tek ımnwı:a çal 
malanna imkan vennemektir. 
Çünkü, o sinsi kulaklar, tek Türk 
neferinin, tek Türk topunun, hat
ta tek Türk kurşununun adresi· 
ni öğrenmeyi, sefil bir zafer sa· 
yarlar. 

Bizim suurlu bir sükutla 'ka • 
zanmak mecburiyetinde bulun • 
duğumuz zafer de o sinsi kulak· 
lan, hu sefil zaferden mahrum 
btrakmaktır: Onlara sesimizi du
yurmamak ta. onlann sesini duy
mamak kadar ha, ati, milli vatani 
vazifemizdir? 

fUTEFERRIK: 

Liselerde Havacı 

Ta e e Ye işecek 
Genel kurmay başkanlığı, 

yüksek okul \ eya Iı e. mezunla -
rmdan istıyenlerin hava pilot su
bayı yetiştırıleccginı kararlaştır
m1 tır. Hava p lot ubavı yetiş· 
mek ıstiyenl r Manrıf mudurluk· 
lerıne muracaat edecekler ve Ma
arif mudtirlukleri de bu taleple
ri tekemmul ett·receklerdir. Bu 
ıstekte bulunan talebe hava sını
fına alınacak pilot namzetlerinin 
kabiliyetı bcdenıve formülü hü· 
kumlerıne g re muayene edile • 
cek, muvafık gortilenler doğruca 
harp okulu komutanlığına gön· 
derıleceklerdir 

l\lahkum Oldular - Arnavut
luk Kralı Ahmet Zogo evvelld 
sene memleketimizden geçerken 
beraberinde i tanbula getirdigi 
otomobilini satmıştı. Bu araba 
simdive kad r elden ele üş kişiye 
devredilmı ve bunlardan üçu de 
giımriık re mi verme.den otomo· 
bili kullandıkları ıcın asliye be· 
inci cezam hkeme ine verilmiş. 

lerdı. Re t, Ahmet ve Copi adı· 
nı taşıyan suçlular, yapılan du
ruşmaları sonunda dörder ay 
hapse ve altı r yüz lira para 
cezasına mahkum olmuşlardır. * Galatada bir tutüncüye ge
ce ruhsatiyesı vermek ictin 20 li· 
ra rüşvet aldı~ iddıasiyle adli· 
yeye verilen Beyo lu belediye 
subesi memurl nndan Nedimin 
duru ma ına dun lıye altıncı 
ceza mahkem ndc devam edıl · 
miştir. Mahkeme suçlunun 1 se
ne müddetle h p ne ve bir sene 
amme hizmet nde ı ihdam edil
meme ıne kar r vermı tir. 
Yangın - Cen elkoyde Taşlı· 

bayır sokavmd Fevziye ait ku
li.ıbede yangın C'ıkmı kulübe ta
mamen yanmı tır. Yan~nın ne
den çıktıg t h •k edılmektedir. 

Emniyet :Müdürleri 
Arasında 

Ankara, 15 TANı - Mu la 
emniyet muduı u Ali Tunçelıne 
Kaysen Müduı u Alı Çanakk le 
ve. Çanakkale Muduru Kenan An 
talyaya Anta ya muduru Na · 
zım Malatyaya, Tun eli mudur 
Ahmet Urfaya, Mardın muduru 
A vnı Çankırı~ a Trakyada m t 
vir muavinı Kemal Kayseriye 
Vekaletten Ekr m Mu laya, Çan 
kırı emnıyet ftmırı S bri, V 
emniyet mud r mu vın iğine 
emnıyct amın Etem Mar -
din emniyet :m rlı ne nakil ve 
tayin edilmiştir. 
Emnıyet 

arsiv m 
kamı 
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Umumi kanaate göre, Sovyetler bu 
pa :u şark hudJtmrını cmnıyet a l
t.na a lmak mnks.ıdıylc ımzalamış

lardır. Ancak J ponya, bu pakt sa
Yes.nde, ::.o"ycdcrocn çekınmeksı
zın 1.1.ıak ı,ı r.ıtta Insııtcrc ve Ame
r • .-. y k. i.lr;ıı uııırruz cact)llccck bır 
\.ı.l.)...tc gcımtştır. J ıı ponyayı A
nıt ı.:ı.uya kıUljı ıınrckete teşvık ve 
tc cı eaccek cııgcr bır sebep tc, A
merıknnın dahıli vazıyctJdır. Pakt, 
şuphesız, beynclmılcl \ az.iyctte bazı 
aeg,şiklıkler y:ıpacnktır. Fakat, 
Pak t, Jııponyadıın z.yndc Sovyetlc
rc menfaat temin etmektcdır 

Çin1in Vaziyeti : 

ovyet - Japon paktı hak. 
kındn ınih,·er devletleri 

nınhafili umumiyetle fazla mü. 
talea yürütmemektedirlcr. A· 
:ınerika ve İngiliz ınahafilinin 
noktai nazarları dn dlin bildiril
nıişti. 

Amerika hariciye na7.ln l\fis. 
ter l:lull gazetecilere )·aptığı 
hcyanatt~: Bir müddettenberi 
esasen iki memleket arasında 
llleveut olan vaziyeti teyit eden 
hu pakta, haiz olduğundan ehem 
nıi~·etJi bir mana verilmesi 
ınuhtemel bulunduğunu Ye Bir
le ik Amerikanın siyaseti der:iş
llti):eceğini söylemiştir. 

Sovyet matbuatı ise. hu pak
tın sulhii tnkvive bakımından 
faydası üzerind~ durmaktadır. 
lar. 

En nihavet mesele ile en va· 
kından alakadar olan Çin t:iiktı
llletinin ve malıafiJinin aksUHi
nıellerini de öğreniyoruz . 

Çunking ımıhafili, en çok; hu 
:Paktın Çine yapılan yardım ii. 
:r.crine tc iri meselesi ile alfıka
dar olmakta, fakat hu yardımın 
kesilmesi ihtimalini \•arit gör· 
nıemcktedirler. Umumi kanan· 
tc göre, So\'yetler bu paktı, A , .• 
rup:ı harbinin kendi eşiklerine 
kaclar yayılmakta olduğu bir za_ 
lltanda. şark hudutlarını emni
Yet altına almak mnksadiyle im 
~alamışlardır; ve Anwrikn ile 
J<tpnnva nrn-:ında harbi tacil e· 
den her tc<lbir So\'yetlerin le· 

hincdir. 
Diğer cihetten, biitiin Çin ga

:r.etelc>rinin paktın iınzalandığım 
bildirdikleri halde, resmi komiL 
nist orgunınm hundan Jıc-nii~ 
hnhsctmcıne:.i, manalı göriil· 
nıekt.cdir. 

İki Telakki : 
o\'yet - Japon paktının ma

hiyeti \'e hedefi hakkın
daki iwh ,.e tefsirleri esa 1ı i
ki telakkiye irca edehiliriz. 

Birinci telfıkkiye göre hu pakt 
•Sov:retlcrin anti kominteı-n 
Pak.;; girmeleri seklindeki garip 
telakki hir tnrafa hırakıhıcak o. 
lur a- ınnlıiycti itibariyle, harp 
haşlnmndnn cvyeJ So\',Yctlerin 
.Almanlarla yapınıs olduğu an
la<;mava benzemektedir. O za
lltnn ~asıl Almanlar, arkta 
So,•vctlcrden emin olarak gnrı> 
tnnrruzunu yapmışlarsa 'e clfın 

1 YA 

askeri hnrck:ita hu snycde dc
\'aın edebiliyorlarsa, şimdi de 
Japonya hu yeni pakt sayesin. 
de, Sovyctlcrden ~ekinı;ıeksi
zin, uzak şarkta İngiltere \·e A
mcriknyu karşı tnarruz edebile
cek bir \'aziyete gelmiştir. 

nu telfıkkiyi teyit erten bir 
Yaziyct te mc\'cuttur: İngilte
rcnin sıkısık hi•· durumda hıı. 
Juıııııa s ı, Ameriknnın harp için 

1 
heniiz tnmnıniy•~ hn7.ır olmnma.

1 

sı ve hem ke•ıdisi hem de İngil
tere kin si1alılnnmak mecbu
riyetinde olması. 

Diğer bir endişe\• İ de buna i
rn,·e etmek lfızımdır: Japonya 
tarafından Panama kanalının 
kanatılması ve Krıliforniya pet. 
rollerinin tnhrihi tehlikesi. 

Amerika itonnnmnsının ha~ 
kumanflnnı Richardson'un vak
tiyle siiylcmis oldıı;!ıı bir c;iiz bu 
hakımdan cok manidardır: 

''Bir İJ•<:rın Paırnmnda hnrbi 
kazıınnbilir. Jıınon tnarrn?U es· 
naqndn hi?.i~n filomuz Atlantik 
te hulumır a ve bir i<:t;nı Pa~a
ma kanalını knrıntnrnk n!ursa, 
)ter şev bitmiştir. l\'.Iağllı11 ol
Jl"ı1c;uzd11r ... 

Siyasi Hata : 

Japonyayı Amcriknya karş~ 
luıreketc tewik ve tcsçı 

edecek di~er lıir scbf'n fc, Ame. 
rilrnnın dııhili vnıİ\'ciİdir. 

f'ç giin evvel . N<'\'Vorktan 
şö;\'lc- hir haher rrclmisti: 

"4'•!1.000 madencinin grevi 
bir hnftn <fp ha devam ederse, 
Amerika relik snnnvii knpılnrını 
kanıımak mcclrnrh•ctinrlc- kala
caktır. Bunun, milli silahlanma 
J>roı!ramınm tatbikini miil•:1t1 :su 
rette gerileteceği siinhcc;;izdir ... 

.l\li ter Roose\•eltin. Amerika 
milletini tesaniidc davet eden 
son nutku da bu endişeyi nkset
tirivordu. 

l\1ister Roosc\•elt, hu nutkun. 
da, bir taraftan. harp erıdiistrL 
sinin tnm randmanla işlemesini 
güçle-:tiren snnavi ve is nrlnmla
rını ika7. maksadirlc, Almrın:ra· 
da Nnıilcrin sanayi ndamlıırı;,a, 
fnhrikaförlere karşı en·elii mii
lüviın ve dost lıir tavır tnkınıu 
''~ıiyetc hımamiylc h:ikiın ol
chıktan sonra onln,.a karsı ~irl. 
detli frr!hirlcr aldıklarını ·si.ivlc. 
mic;: d•r.er rilwtt "ili :ımele ldit-
1csini ikaz icin fle. Fransnnın 
h"zimetinde "ve }111~iinkii neri
şnn \•ozivcfindc ](nmiini«tlcrhı 

lllf'<:ul olduklarını ilfıve etmlo;ti. 
Fikrimiue, -Fran-:anın he7İ. 

metinde hilhac;c:a snrr partilf'rin 
ha rolü ovnııdıklarını ' "" htıla 
da ovnnınakta devam Pttiklc>rini 
ka~·a"ttikten soınn- l\lic;ff'r Roo
se\·clt, hn'"rı rndii-:trisinin tam 
ranrlımanla islf'mcsini temin et
mek ''" Sovyetleri knanmnk i. 
rnn ettiği bir 7amnrula, hu ka
hil si'7lcri snı·fotmf'kle gayri "lİ· 
yası bir harekette ln•lunmustur. 
Sovyet - Jnoon pnktınm jın -
zalanmasında, l\listcr Roose.\'el. 
tc hii sözleri söyleten telftkki \'e 
diişiincenin bir.tesiri olması ih· 
tinıali yok değildir. 

ikinci noldai nazara aörc bu 
pakt. Sovyctlerin harbin ha~
Jangumdımhcri tnkip ettikleri 
sulh ''e hitnrrıflık siyusetinin 
yeni hir te7.nhiiriidiiı· ve muvaf
fakYctidir; lıcvnrlmilc•l vazi
~·ette hiiYiik hir dci:isiklik ynp. 
ını~·acakhr. Hatta, Sov;\·etleri 
('cmhcr irine almayı ''c hoğmn,.1 istihdaf eden anti koınintern 
~nlasın:ı. hu pııkt ile fiilen or
tadan ktılkmıştır ,.e bu suretle 

(De\'amı 4 iinciide) 

B 
kaşınmanın da - bn~ ağnsı ka-ı şınına gelcliği bilinir, fakat öte

<lar değilse de • pek çok tiirlu ki hormonların bozulmasından 
llcbcplcri vardır. gclmiyeceği iddia edi\erncz .• 
Uır kere, \'Ücudün dışına ve Gcbelıkte, kadınlığın sonbahnr 

içerisine musallnt olan tlın etsiı: mevsiminde çok~a 1 nşıntı gel -
lnı afirlerin hepsi ka~ıntı \'crır- mesi de lıorınoııtnı·ın lwzulıııa -
ler. Hitlcrle, pirelerin ve tahta sındandır. 
lturutnrının, U;) uz böcekleı inıu yemeklerin bazılnn, bnzı kim· 
Scbcıı olduklnn knşıntıyı nnlntnıı- sclere kn~ıntı ,·cı·u·ıcr. En rn1:~
:l a luzum )Oktur. llnr.:.:ıl.lard..ıki huru yuıııurtnnııı \'c rdiği kn~ın
koıucaııl.ırın da kaşmdırdığıııı her tı... ııuesı sadece Lozuk ohtn • 

es bilar. Bunlar gıhi, \"Ücudiin ğundan yahut ınatçı J>Cklik t;ck
lızuvlanndan birinde ur hfı::.ıl c· uğıncıen dolayı çok J.:ışmanl:.ır 
den ııarnzitcler de... da , ardır ... bazılarına uaçlarduıı 

ln~nnın 'iicudiincle hicbir lıö- bazıhırı kaşıntı vcrır: i\lc~cl:i l.i· 
~ek bulunmadan Hicudıln kir · niıı l ah ut nı;pirin ilfıçlnrmdan l u 

nrnesi de 1 aşmtı verir. Bunun tuııl.a knşıııanlar ... 
ıı1 ksiııc temizlik mrrakmdnn faz-

l
a sabun !ı.Ürli11eııler de kaşınll" • Vi.icudiinc fanila dolmnmnsın-
cıı.•. dan l ah ut arkasma giydiği kiirk 

Ocri Jınshlıklnrımn lıirçoi:l'u, mantonun ensesine dokunmıı.ııı
c1 n ha.ta ekı.eına ... Kan hast .. lık- dan ka~manlar bulunduğunu ui-
<ltırın bazıları. l rsıniz. Ba) anların boayı ense -
Sarılığ tutulnnların da kaşın- lcriııc dokuııdurmadnn omuılan

lllal ırı meşhurdur. Kanda ~e ... cr nın ultındnn gcçırcı...k çengelle -
llısheti fnLl a olursa, azot c;o-·n - ınclcri modası da bo~ le kn~nıınuk 
lıtsa, idrarda albümin bulunur- koılrnsunclan icat etlılmiş olsa ge 
sa kaşınma gelir. rektir... Erkekler de, ~ n!mlığın 

llormonlardnn, knfünhk lıor • bir tarafı yırtılınca onun :-nsc
ltıonıınun, tiroit guddesinin ~,- ye \'erdiği kaşıntıdan ııcl. korkar
ltı.ırdığı hormonun azlı[,rındnn ka- hır. 

TAN 
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Askeri T tk.kler Çelenk eri 
l 

Harp ' Havalarda 
Diinkü telgraflarda Yugos· 

lavya Ba vekil ve kuman
danmın canlı bir scizii ,·ar: 

- Almanya, vilyetlerimizdcn 
bir kısmını zaptedebilir. Fakat 
bizim miittehit kalmamıza mani 
olnmnz. Katiyyen teslim olını . 
yncn~ız .. , 

Kazanılaca 
Balkanlarda ve Şimali Afri

kada muharebeler bütün 
şicVietiyle devam ederken bu 
cephelerde alınacak neticenin 
.harbin umumi neticesi üzerine 1 

doğrudan doğruya müessir ola
mıvacağını nazarı dikkate al
mak zaruridir. 

Bütün ~özler tali birer cep
he olan Balkanlnr ve Afrika 
cephelerine <.'evrilmiş olduğu 
halde asıl mücadele Atlantikte 
ve havalarda cerevan eden r-ar
pışmanın neticesine bai?lıdır. 
Bunu İngiliz Başvekili de son 
nutkunda sarahaten 5Övlemiş 
ve Atlantik harbi ka7.anıldığı 
takdirde harbin kımrnılmış o
lacai!ına işaret etmiştir. 
A1m1nvanın Avrupa kıt.asın

da Lehistan. Norvec. Holanda, 
Bekika ve Fran5avk knr~ı ka
zandıi!ı muvaffakıvetler kara 
kuvvetlerinin üstünlüğiyle be
raber bu kuvvetlere müessi r 
surette vardım eden hava kuv
vetlerinin de faikiyetinden ileri 
gelmistir. 

Kıtadaki bu harekatın mu -
vaffakıvetle tamamlanma5ma 
ramnen İnEiltereye karşı düşü
nülen istila oroiesinin tatbik e
dilememesinde İngilizlerin de
nizlere hakim olması amil ol
makla beraber, Alman hava 
ku\'\•etlerinin İngiliz hava kuv
vetlerini tamamen imha Prfome
miş, daha acık tnbirle İn~ilte
reve karsı kat'i hava faikiveti
ni kazanamamış olması mües
sir olmuştur. 

Bu sebeple harbin bir tarafın 
E?alebesivle neticelenmesi icin 
hava iistünlüi!:i.inün kat'j olarak 
temini icap f'M"'r. •• 
Alman hava kuvvetlerinin 

hidavet.te İngiliz Rdalan
na kitle halinde vaptı~ı akın
:.u-ır. terkedilr.rek bunun t!ece 
hü('ıım lartna inhisar ettirilme
si Alnı::ınların t;ıvvare zaviatı
nı azatlmak ve bun11 as"R'"ive 
indinl"Pk zarurP+ini duydukla
rınR delildir. Hrılbtıki ~ı>ce a
kınlıırında tnhrip edilmPsi is
tenilen tesİ5Rt::ı mnvaffakıvet
le hürıım imkaıılan ve isDhet 
ihtimalleri de cok a7dır. Bu
nunla hı>rnhf'r cok mnhrlnt rava 
kııvvetlerivle A lmanl:ırm İn
eiltPre lizı>rinde hı:ıv:ı akın hrt
nı idame ı>ttirm"'lP.ri ham istih
~aliıtmm tam kana"litesivle ra
lısamamasını temin ve hinneti-

Pola İllery'i 

Hatırlıyor musunuz? 

B undan birkaç sene evvel 
- sinema meraklıları u

!'"'-Aske;t-M~h-;;;i~i~i; .. ·v;;;;;;; ....... I 
......................................................... __... .... -................... . 

İngiliz pilotları, bir uçu tnn önce. taa1ruz edecekleri hedefleri 
harita üzerinde tetkik ediyorlar. 

ce istihsalat üzerinde müessir talim projesinin de semere ver 
olmak içindir. Fakat bu cihet miye başladığı kabul edilebilir. 
hiç bir zaman hr.rhin neticesini Bu proje Ingıltereye ayda 2000 
teminde amil olamaz. pilot ve 3000 diğer tayyare mü-

Bugün Alman hnvıı kuvvet- rettebatı temin edecek şekilde 
lerinin gerek tuvyare adedi ve hazırlanmıştır. 
gerekse pilot ve tavvare mü - Bir tarafın müteaddit cephe -
rettebatı bakımınd~n harbin !erde hava kuvvetlerinin yıpran 
başlangıcında oldu~u kadar masına mukabil diğer tarafın 
kuvvetli bulundu~unu kabul yeni tayyareler ve yeni eleman 
etmek hatalıdır. Bir lahza Al- !arla hava kuvvetlerini mııte -
man tayyare imalatının her madiyen takviye etmekte olma
uçuşta kabiliyetlerinden m iı - sı aradaki iıstünli.iğü her gün 
him şeyler kaybettiğini kabul biraz daha müsavata do:;,11·u gö
etmek zaruridir. türmektedir. Ingilizler orduyu 

Bu vaziyet Ingiliz hava lrnv- tutucu kuvvet, donanm~ı ko -
vetleri için de tamamen do~ru ruyucu ve tayyareyi de vurucu 
olmakla beraber lngiltereniu A- kuvvet olarak telakki etmekte
merikan yardımını temin etme - dirler. Bu böyle olduğuna g~irc 
sinden sonra bunun Mnter;) el asıl düşmana darbeyi vuracak 
bakımından olan ciheti varit ol· olan hava kuvvetidir. 
mamak icap eder. Pilot ve tay- Zaten bu harbin belli başlı 
yare mürettebatı bakımından hususiyetlerinden biri ve hatti'i 
da lngiliz hava kuvvetleri her en başta geleni ~ayyarenin kara 
gün yeni elemanlar temin etmek ve deniz kuvvetleriyle işbirlıği 
tedir. Hatırlardadır ki, lngili:: - edecek bir teknik terakki gös • 
ler harbin bidayetinde Kanacla termiş ve üçüncü bir kuvvet o
ve Avustralya gibi harp cephe- lıırak yer almış olmasıdır. 
}erinden uzak dominyonlarda 
binlerce pilot ycti:ltirccek tesi· 
satı vücude getirmişlerdir. 

** A merika yardımının mü -
essir olmıya başlamnsı

na müvazi olarak imparatorluk 

1. şte bu sebeple?i: ki, Ah~an 
lar son aylar ıçınde Ingıl -

terenin ablukası işine ehemmi
yet vermiş, denizaltı ve korsan 
gemilerini Atlantiğe salmış ve 

nutmamıştır - "Pa 
ris damları altın -

= da., isminde bir Yazan: Sevim SERTEL 
film ortalıkta do-

.- laşmıştı. Bu filmde 
'" baş rolü oynıyan 

Rene Clair o zaman pek itibar
da olan artistlerden biriydi. Fa 
kat bu filmde herkesin gözünü 
çeken ve muhabbetini kazanan 
ufak ve şirin bir kız daha vardı. 

ikinci derecede bir rol oyna -
makta olan bu yeni artist daha 
bu ilk filminde çok m uvaffak 
olmuştu. O gündenberi sinema 
aleminde her gün biraz daha 
ilerliyen ve tutunan bu küçük 
artist kimdi? 

O PaÔla Illery isminde Ro
manyalı bir köylü kızıydı. Köy
deki yeknasak hayattan bıkmış, 
bir miktar para biriktirmiş ve 
20yaşın verdiği muvaffakıyet ve 
şöhret ümidiyle Parise gelmişti. 

Burada hayran hayran sokak
larda dolaşıp ne yapacağını kes 
tirmiye uğraşırken; köylü kıya
fetiyle ortalıkta alık alık dola
şan bu köylu kızı o esnada ayni 
mahalden geçmekte olan Fran
sız rejisöriı Mösyö Yules'in d~k
katini çekmiştı. 

** Pola İle J acques 
Buluşuyor 

u meşhur sahne vazii tam 
iki ~ydır yeni çevirm~k-

g te olduğu "Faris 
damları altında,, 
filminde cahil ve 
acemi köylii kızı 
rolünü oynıyacak 
ıstidadı arıyordu. 

Fakat ~cvcut artistlerin hkbi-

risi Üzerlerinden şehirli havası
nı atıp tam bir köylü kızı sevi -
yesine inemiyorlardı. 

Tesadüf bu gece karşısına ta
hayyül ettiği köylü kızının ken 
disini çıkarmıştı. Bu kız tıpkı 
filmde yapması icap ettiği gibi 
şaşkın şaşkın sokaklarda dola • 
şıyor; kendini kapıldığı bu cere
yanın içinden kurtarmıya uğra
şıyordu. 

Mösyö Yules hemen şoförü 
durdurdu ve oradaki pastaneye 
koştu. Stüdyoya telefon etti ve 
baş rolü oynıyan erkek artistin 
ve fotoğrafçıların derhal bütün 
Aletleriyle birlikte verdiği ad -
rese gelmelerini emretti. Yarım 
saat sonra Yules ile arkadaşları 
pastanede buluştukları zaman 
Pola hala karşıdaki buyuk ma
ğazanın camlarındaki eşyayı sey 
rcdiyordu. 

Mösvö Yules baş rolü oynı -
yan Ja°'cques Fabcr'e: 

- Bana bak, dedi. Şu karşıda 
ki kızı görüyor musun? Onun 
yanına gidecek ve onunla ahbap 
olmıya çalışacaksın! Bu senin 
köylü kızla buluşman sahnesi
dir. işte tabii bir dekor .. Işte ha
kiki bir köylü kızı ne duruyor
sun! 

Jacques ustasının emirlerine 
itaat etti. 

Sevimli bir tebessümle genç 
kızın yanına sokuldu ve laf yok 
luğunda rolündeki sözleri tek -
rarladı: 

- Burnda yabancıya benziyor 
sunuz Matmazel; si:Ge yardım 
edebilir miyim? 

Pola evvela şaşırmıştı. Başını 
camdaki eşyalardan kaldırdı ve 
kendisine bakan delikanlıyla 
karşılaştı. 

Işte Yules'in istediği ilk sah
ne buydu ve fotoğrafçıları re
simleri almışlardı. Ve bu andan 
itibaren Jacques aynen rolünü 
ezbere okuyarak oynadı. Kızın 
insiyaki hareketleri, hayreti, 
korkusu, sevinci hepsi resme a
lındı. 

Ertesi gün resimleri kendisi
ne getirdikleri zaman Yules en 
mes'ut dakikalarını yaşadı. Fil -
min en mühim sahneleri halle
dilmişti. Hiçbir artist ilk buluş
ma sahnesinde yüzünde Polanın 
gösterdiği ifadeleri yaratamaz
dı. Bu bir şaheserdi. 

Böylece sokakta bulunan Po
layı Yules aldı yetiştirdi. Kızın 
da bu san'ate büyük bir kabi
liyeti vardı. Zamanla Jacques 
ile aralarında bir anlaşma ol -
muştu. Nedense daima bir anı
da bulunmaktan hoşlanıy"rlar -
dı. •• 
Artisll.iktcıı Şoförlüğe 

P ola Illery ilk büyük rolü
nü oynıyacağı sırada 

g harp başladı. Bu 
genç artist derhal 
bir kamyon şofö -
rü oldu ve ordu -
ya cephane taşımı
ya başladı. 

Bir gece Chfıteauroux tay -
yare meydanındaki yarolıhırı 
toplarken dizinden yaralandı, 

tır 
bu ablukayı hava kuvvetleriyle 
de takviye etmiştir. Maksat ln
giltereye havalarda faikiyeti te
min edeceği şüphesiz olan Ame
rika yardımını önlemektir. 

Eğer Almanya buna muvsıf -
fak olur, yanı Atlantik harbini 
kazanarak Amerikan yardımı -
nın Ingiltereye akmamasını te -
min ederse Ingilizler hahva hti
k_i~ı?etini temin edemiyecekle 
l"I ıçm Almanyanın kazandığı 
kıta zaferi tehlikeye düşmiye -
'cektir. Aksi takdırr:!e bugün In
giliz adalannın Alman ~ava 
kuvvetlerinin mütemadi tehdıdi 
altında bulunmasına mukabil Al 
manyanın bütün sınai ve askeri 
mıntakalan, münakalat yolları, 
deniz üsleri bugünkünden kat 
kat fazla Ingiliz tayyarelerine 
hedef teşkil edecektir. Bu .ırada 
Ingiltere ve Amerika ışbirliği 
Alman ablukasının müessir ola
cağını da düşünerek bunu da 
hükümsüz bırakmak için ted -
birler almaktadır. Norveç ~are
kfıtı sırası lngiltcrenin lzliin -
dayı ele geçirmeleri ve son za -
manlarda Amerikanın Groen -
land ve Asur adalarını işgal ve 
buralarda üsler vücude getiıil
mesi tasavvurları bu tedbir cüm 
lesindendir. 

Bütün bunlar bir yıpratma 
harbinin başlangıcı olacaktır ki, 
buna mihverin ne kadar müd
det mukavemet edeceğini kes -
tirmek güçtür. 

Fakat bir 15.hze bunun hayli 
uzun süreceği tahmin edilse da
hi harbin başındanberi Alman -
yanın elinde olan inisyatif İn· 
giltereye geçmiş olacaktır. Çurı
kü Ingiltere harbi uzatmak ve 
düşmanı uzun süren bir harbin 
her gün yeni bir sürpriziyle kar 
şılaştıra karşılaştıra yere ser -
mek emelindedir. 

Görülüyor ki, ne Almanya -
nın muazzam kaı;a kuvvl!tleri 
ve ne de lngilterenin bütün de
nizlere hlikim donanması bu -
lunmıısı harbin neticesi üzerinde 
tek başına müessir olmıyacak -
tır. ikinci cihan harbini kaza -
nacak olan taraf, hava hakirpi
yetini elinde tutan ve bunu har 
bin neticesine kadar elinde 
tutmıya muvaffak olacak olan 
taraftır. 

Bu itibarla harbi sadece or
du ve donanma değil, fakat cm
larla beraber tayyare kazana -
caktır. 

Sırplar tarihte vefakar, cesur, 
özünde hiilf etmiyen bir kn\'im 
lnrnk tanınmışlardır. Ankarn 

ınulırırebcsinde Timurlenk ordu
lari~·lc çarpışan Osmanlı ordu
~unda Sırphların gösterdikl~i 
cesaret ve kahramanlık tarihin 
ere!li sahifelerine geçmis vuku· 
attnndır. Sırplar Yunanlılar gi
bi Balkanlılar orasında istiklalle· 
rini giizlerinin hehef-i gibi SC\'e11 
\'C koruyan mi!letlerdendir. Bu. 
giin istikHlllerini kurtarmak. 
miiste\•liye kul kiile olmamak İ· 
"in oluk gibi knn akıtıyorlar. Bu 
kan n~ toprağı doyurmak icin 
diikiilıniiyor, her katresi ile bir 
kahrnmnnl•k destanı yazılı~·or. 

Biiyiik fcdakfırhldnnn knrşı -
c;mda "kcmmivct,, aranmaz. 
"Keyfiyet:, aranır. 

Yasamak hakkıua malik olan 
milletler bu hakkı insanlık tarihi
ne hir abide kitabe.si gibi oyarak 
hakkcdcrler. 

Knrtacayı hayat saha5rndan 
kazıyurnk çıkartan Roma impa· 
rntorluğunun da bugiin yerinde 
Yeller e.;iyor. Tarihin e ki sahi
felerini knrı tırırsanız dfinyayı 
i tilil eden Romalıların ~·aramaz
lık eden cocııklnnnı "Annihal 
geliyor!,, diye korkuttuklarını 
okursunuz. 

Bir Yunanlı "Benim ecdadım 
iki bin dört yiiz ene evvel (1\Iı,ıra
ton) da istilü orclularım bozdu ve 
durdurdu! Terıııol'ildt' bir avuç 
adam koca orduları ;\·c.rinde mıh
ladı.,, der. Bu onun da:\ nnacnğı 
en kuvvetli bir c;iliihıdır. 

Pariste Tü,·Heri babcesinCle 
"l\lnrnton askeri,, namiyle Cor
tot'nun bir heykeli \'ardır. Bir 
hamlede zafer haberini Atina'ya 
getiren bir er mii.idcyi \'<'rdikten 
cıonra yorgunluktan dü iip ölii -
yor. 

San'ntknrın hu eserinde yor
gunluğu tas,•ir ettiğini kaydeden 
ler yanh'.! dii~iiıımü~lerdir. Ma
raton askeri yorı;unhıldan değil 
zafer hevecamm':nı öldii. 

Çiinkii ~ctirdiğı haber vat:mı
nı esaretten kurtar.an bir müj
de idi. 

Ondan sonra insan ölüne de 
gam yemez! 

Tarihte huna benzer zafer des
tanlarını okuyan milletleri i ti
ln selleri hayat sahasından kolay 
kolay silip ~iipür<:mcz. 

Tarihin hangi sahifesini karış
tıracak olursanız Yunnııistanın 
eski istila dc\•irlcrine ait o1an şu 
parlak satırlarını göriirsiinti1: 

"i tilfı orduları l\lısırı ve Yu· 
nan miistcnılekelerini znptettik
ten sonra ann vatana saldrdı; fa. 
kat hiin"iyet. medeniyet ve ilimle 
miicehhez olan lıir kın ınin mu-
kavemeti karsısmcl:ı hiitiin h- eb-
hiisleri akamete ul'..rradı, istibdat 

O haliyle kamyonu hastane - ve kun·et yenildi. t tiliicının ilk 
ye kadar getirdi fakat keııdısi hezimeti (l\Jnraton) da oldu. Bu
de hastanede bir ny yatmak mı takip eden hnrı>ler istiklalini 
mecburiyetinde kaldı. di iyle, tırmıği~ le nıiicbfoa eden 

Mütareke ilan edildiği zaman Yunanlıların azını karşısında ııc· 
Pola sinemaya dönmedi. Kendi- ticesiz kaldı. 
sine bu kadar iyilik eden Fran- Yunanlılar Termopil muknveıne 
sız halkının daha ona ilitiya<'ı tinin intikamını almak istiven 
vardı. Pola Alman hududunda dii manın Atinayı yakıp kül etme 
ufak bir köyde bir çiftlik i5let - ine rağmen denizde karada aslan 
miye başladı. Burada yetiştirdi- lar gibi dnyandılar.istiliicılara kar 
ği hayvanlar ve sebzelerle kii - ı kırk sene siircn hu mukavemet 
yün bütün çocuklarına bakmak· ı harpleri nihayet Eurymcdon sa
tadır. Bu çiftlikte o bir müdire hillerincle Yunanlıların hem ka· 
vaziyetindedir. Fakat her işi racin, hem denizde k"nzandıkları 
bu cesur Rumen kızı orgaım:e hüyiik bir zaferle hitama erdi. 
etmektedir. l\1ii tevliler Cimon sulbünü İm· 

Köy hnlkı Fransanın her ıs- uıva mecbur oldular ... 
tırap çeken köşesinde Pola'nın Eski Yunanistan -· istilftcılara 
çiftliği gibi bir . tane olsaydı ~ırk sene dayanım tı. 
açlık ve yokluk hır derecey,., ka Demek oluyor ki Balkanda is· 
dar azalırdı diye ona dua etmek- tiklallerini miidafan edenlerin 
tedirler. bir Cimon sulhii akcletınelcri j. 

}f }f çin 1979 Se.ı>"'cine kadar \'akitle

Pola'nın Düğünü 

G eçenlerde bir gün Pola 
mutfakta aşçılara neza • 

ret ederken çocuk
lardan biri koşa -
rak geldi ve: 

- Dışarıda ya -
ralı bir asker var .. 
dedi. 

Pola bahçeye çıktığı zaman 
üstü başı perişan, sakalı saçı 
birbirine karışmış yerde inliyen 
bir askerle karşılaştı. Bu gözler 
de bir vakınlık vardı ... Kimbilir! 

Çocı.i'kların yardımıyle bu za
vallıyı içeriye taşıdılar. Yarası
nı sardılar. Kendisine temiz el -
bise getirdiler. Kesik ve yorgun 
anlattı. 

- Altı aydır Almanların e
linde esirdim, dedi. En nihayet 
kaçtım. Fakat bu yara yok mu?. 
Kaçarken bacağımdan vurdular. 
Bir haftadır bu yarayla yollnr -
daydım. 

Daha fazla söyliyemcdi. Senç 
askeri istırahat etsin diye bırak 

ri vardır! 

Takvimci 

tılar. Akşam iızerı yanına gir
dıgı zaman Pola karşısında genç 
ve temiz gıyınmış bir adam bul
du. Istırahat ona kuvvet ver -
miş; biraz temizlenmiş, traş ol
muş, adama dönmüştü. 
Akşamın hafif karanlığında; 

bu ufak k 4 lubcnin yer odasında 
buluşan ıkı göz birbirinin içine 
baktılar. Ve sonra ikı kısık St<S 

duyuldu. 
- Pola! 
- Jncques! 
Ve sonra Polanın sevimli sesi 

duyuldu: 
- Burada yabancıya benzi • 

yorsunuz Mösyö; size yardım e
debilir miyim? 

iki hafta sonra Jncques tamn
miylc iyileşmiştı. O da sinema
ya gitmedi. Burada Polanın ya 
nındn ona yardım ctmıye basla
dı. Iki hafta sonra dn kıhscdc 
du~unleri yapıldı. 
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Sovyetlerin A vnıpadaki vasi· Bap 1 laeWe Yunanistan ve Yuıoetavyada harekM 
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Nisan Talilileri 

7 

Milli Piyangonun 7 Nisan pa· ı terzi Kirkor İradoryan. 
zarteal gunü Ankarada yapılan Beşer bin lira kazananlar: BUGUNKU PROG&All 

yetleri kuvvetlenmiştir. da irtibatı keslJm1ıttr l'akat y ,-epen kuvvetleri eo ıle 86 fırka luı-
Netice itibariyle bu Pllkt. Ja· l v kıtaatı ıırup ırup, 0münferıt, ~=~ darda', Yeniden ıetırllrnekte olan 

ponlara faydalı olmaktan ziyade muntazam surette Almanlara karşı takviye kıtaları bundan harıçtir. 
Sovyetlere büyük menfutler memleketin henüz iıpl edilmemiş kı- Hül4sa, Balkanlarda muttefıklerle 

Alman sigara fabrfkalan nl
mına bir IU\11), memleketimiz -
den 2 milyon liralık tütün almak 
içın alikadarlarla muzak,.·eler -
® bulunmaktaciır. Almanlar. bu 
tütünlere mukabil kimvevı mad
de ve ilic vereceklerdir. Buna 
ait anlQma bir kac güne k.ctar 
imza edilecektir. 

çekilişinde yirmişer bin ve beşer Balıkesirde halk sineması ma • 
bin lira kazanan talihli vatandaş kinisti Niyazi Çetin Yalçın eşı MA 8,00 Program 11845 Cocat saati 
ların isimleri öğrenilmiştır. sume, Bandırmada, Bandırma pa· 8·03 Haberler 11815 Clculc m 

temin edecektir. ıımlaranı kanı kanı mOdafaa etmek- Almanlar arasmda cereyan edecek ve 
Yirmişer bin lira kazananlar: las altında Tan berberı Hayrı, Saf 8.19 Muz k (Pl.) 19 30 Haberler 
Akşehir hastanesinde hademe ranboluda Bulat köyu öiretmeru 9

•
00 Ev kadmı 19,45 KonUfma Pakt1n Tes"ırle • • techr. Hatt.A bu muannldane muka- Balkan barblnln neticesi üzerinde mü-_______ r_ı_. vemetler, Alman ordusuna epeJCe euir bir rol 07JU)'acak olan bil7ilk ııl- Yusuf çavuş ile Mustafa kızı Ştik· Fatma Belkıs, Fethiyede bakkal • 19,50 Müzlk 

ran Yalçın, Karadeniz Ereğlisı Şükriı Demirtaş ve Yusuf Dön - 20•11 Rad10 
L pahalıya da mal olmaktadır. İşte fim- arruz henüz b flamam11tır Şandillk. 

Fiarimise göre, bu paktın dl, Alrnanlarm bu ordulenn kudreti diln de yazdllımız ıı.fbı, Alman kuv
beynelmllel vaziyette de.. harbiyelerini tamamıyle bertaraf et- veUeri ıle müttefik cephesine mensup I hracatı kontrol 

Orhanlar mahalleaınde eskicı Ah mez, Karaman piyade alayı bö • ~~ :~ :a!.ıtyan 20,45 ~::eteaı 
met Ataman ve 39 arkadaşı. Is· luk 12 de E~f Şahin çavuş. 12 50 H:ber~ 21 10 it ii tirdiii bazı şeyler vardır: mek, sonra orada harbeden kuvvetle- sefer kıtaatı arasında mevzii mahıyet-

1 Bu pakt, harbin Avrupa. rlnı de Yunan cephes ne yatarak t:- te çarpJPD&lar olmaktadır. İhracatı kontrol dairesi mısır 
kepek, tiftik, arpa, çavdar. bug
day, fasulye, ~tates, fındık sa-

tanbwda Kumkapı Muslahattin Milli Piyanao idaresinın halkı 13°05 Halk türküle 21:ı5 K:1m~v~ 
mahallesinde Zeki Avar, Usku • mazdan gördüğu buyük rağbet - H'.oo Salon aemailer 
dar Selimsız Bektaş sokak 23 ten cesaret alarak 23 Nisan bay orkestrası 21 45 BandD 
numarada Şakir Sezer, Izmıt Ha- rama günü Ankarada çekılınek • 22:S0 Ha•Jer 

da siklet merkezini -muvakka- saslı bir hucuma ~eçmek prensibini ŞiMALi AFRIKADA - Son ıelen 
ten dahi olsa- garpten şarka takip ettikleri anlqdmakıadır baoeraere töre. Ananlar .Masa' dehi• 
dofra getirdili ltir zamanda 2 - Almanlar, ilk •damda Se'linlk, linde ilk mU.tahkem mevkı ola:ı 
Sovyetlerin, muhtemel .,, .. rhan. Manastır sibi mühim yerleri elde t!t• Sollum'u ela apıetmiflerdlr. Ancak, 
gi bir va i ete luı zak k mit. Arnavutluk hududunda İtalyan. Alman ıuıalannm Sollumdaa IODl'8 
taki h d z {ı rşı, u

1
_ ... ._~r • larla birletmit, 01.mPoS dql rmdan MISD'da yapmakta oldukları barekAt 

bun, zeytm, zeytmya~ nohut. 
yumurta. barsak ~ibi maddelerin 
satış ve esas fiyatlan hakkında 
her on beş ~unde bir. ticaret mın 
taka müdürltil'ilne bir raPOr ve
recektir. bundan maksat, bu l(ibi 

midiye gemt.inde Izmirli Abd.ıs· uzere çok zeııgın pllnla bır fev· ıs,oo Pro8run 22 45 Cazbat ( 
sellm, Elbılda Bayan Bayzaı kallde piyango tertıp ettiğı ha • lS.03 Müzik CPl.> 23,30 Kapeaq 
ve Veron, yine Ellzağda kundura ber alınmıştır. Bu pıyangonun bu 

U !I ~nnın emn .nauı te- bqlı)oaralt ArnavuUup kadar uzanan hakkın henilz b r haber almamacıı
min etmıstir ve bu 'bakımdan. esas müdafaa h ıtına kadar da,yan- imdan bu mevkiin dÜllllea yie, mils
harbln yakın şarka sirayeti ih· m11tar. Fakat ,-aldJrırn harbmde bu takbel Masır mOdafauana dair möte
timalini azaltmL5tır. derece llerı 11den ıtörıze kuvvetler- lea ,yürütmek mevsim z olur. Çunku, 

cı Zülfikar Istanbulda Ortaköy yük ikramiyeaı (50,000) liradır. -·.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.~-:.. -:.-:.--
dereboyunda 7 numarada seyyar Tam biletler iki, yaram biletler , 
satıcı Ali Sellmb, Çakmaknılar bir lira olup Türkiyenın her ta Oillerde dolaşan 
Sefa çeşmesı sokağı 19 numarada rafında sataşa çıkarılmıştır. Asr f. ...._...:,_ 

Z - Bu pakt Ja!)Onyaya (Ok le bır kısım P yade b rl klerının yeni henuz İnciliz kuvvetleranm bu müda
fazla bir menf PAt temin etmı1 ve katı bir h be ıtri ebılrnesi ıçln faayı temin etmek üzere nerede mev
dejildir. Cilnldl, esasen Japonya ıerilerinin takv ye edilmesi lizundır. zı alchklarııu ve neler dU,UndOklerlni 
ile Amerikıt anınnda bir harp Bu ıtlbarla, Almanlar ıtmdl igal et- bUmlyoıu&. &uMD, tarkl Afrlkadan 
çıktıl'ı takdirde Sovyetlerin l»I- tikleri sahada bir taraftan ıer hida- Mlllll'a kuvvet celbedllince7e luıdar 
taraf kalacaklan k .. __ matını tamlın ve ikmal etmqe, dıter Almanlar blru daha ilerleaeler dahi 

ve Anca .._ I" taraftan da ;reni taarruzu baprablle- bu, S4ven Ve Xah1reDin tehlikeye 
sona erdikten sonra kendi men. cek kuvvetleri &abfit eıme7e çalq- ıirc:Utl manuau ifade etmes Çtlnkü, 
faatlerine aypa bir hattı hare. maktadır. Bunun için Roma~adan liıillzlerln bu takvf7e ıu~ ıelln• 
ket takip edecekleri anlaşılıyor. Bu)Car.ı.tana ve BuJıaria&aadan da ı.- ceye kadar bJr be kilometre daha 1-
du. Binaenaleyh Japonya, bu P1 .tllen ,yerlere mütemacli7en yeni çeıi çekilmeleri, IOma dÜID'anıa bubi 
pa)dın imzasından •Y!~~ı.•9! .kuvvetler sevkedilmektedir. kabul etmeleri lbtlınall çok kuvvetli· 
kal'$ılasacaiı biltb mU.kWleri Bazı tahminlere ıöre, Almanlarm dir. 
ve tehlikeleri ıöse alükJan "11 
ra Amerikaya hr'1 ı.-. aca'6- G A k f A., p anda 
lirdi .. Biaaenaleyla pakta .... enı s er .. rop~· 
zasiyle vaziyette bu ""k"'"'•• 
büyük l»ir tletitiklik hasıl oıı... Doktorlar na Kulaldm --
DllfUr. 

maddelerin fiyatlannı kontrol 
etmektir. 

~--.. Yalnız en büyiık filmleri sayın İatanbul •--.. Dün muhtelif memleketlere • ' 
800 bin liralık ihracat yapılmış· halkına takdım eden İstanbulun en büyük sıneması 
tır. tsviçreye 400 bin liralık tü- ÇEMIERLITAŞ SINEMASINDA T~:~': 
tün, Mlıcaristana 110 bin lira· 
Jık Pll1Duk •önderilmistir. ikin· Yarın matinelerden itibaren senenin 2 büyük filmi birden 
ci derecede kalan maddeler af· J - A Ç 1 L M A M 1 $ IC O N C A 
vem. banak. ve deri ••bi madde· İstanbul Halkının Mahbubu ... DEANNA DURBiN'in 
lerdir. · Amansız Rakibi GLORİA JEAN'ın 

lldllat lltepn - iktisat Ve 
kaleU mo.tepn Nihat Odabaşı· 1 Seyredenleri teshir edecek en büyük şaheseri 
otJu, ctün Anbraclan ,.ıırtmıze LÜTFEN DİKKAT: Bu film bu sene Bey~lunda en büyük 
gelmlf, awıtaka iktmat mtldtirlü- muvaffakıyet kazanan mevsimin en «Uzel filmi olduğunu bil-
jünc:le muhtelif mevzuları ıetkJ.k dirmeyi bır bor~ tellkki ederiz. 
etmiftir. 2 • IC U R D U N I Z I 

Artistler: WARREN WİLLEAM - İDA LUPİNA 
Büyük maceraperest, Balkanlı milyoner Spiro ve arkadqlan

Ancak SOvyetler Çine yar- Gulhanede stajlarını bitiren T GJ'al• 
dımlarıaı kestikleri takdirde, muvazzaf askeri tabbiyelıler ile Ankonsiyans Sabflar 
'bu paktın Japonya i(ia Oha yedek dffçi, eczacı ve kimyager- •-ı 1 hacide i 
fay.1-ı_ •· hale 1--x.: d lerin and içme töreni, dün sa - -. çin Yeni Bir Karar nın Amerikadaki büyük serlliizeetleri. 

m ne ıs 1111nAall: 

BU KADIN 
BENiMDiR ••• 

Tiirk4;e lklil 

HEDY LAMAI' 
m Ş8JJ8ah '8heserl 

bugün matinelerden ltlbattn 

ALEMDA~ Mill' 
DE BAŞLADI ... 

Pro.(rama ilive olarak 

SALTAN AT 
KURBANLARI hakbkt~~ ıe~. 8 

ma- bah saat 10 da askeri tıbbiye o - Onun l~in b.!"aaa böyle fev- Ankara, 15 (TAN) _ İhracı li-
Ba yardumn kesilmesi mese- kulunda yapılml§tar. Merasını - kallde vaziyetlerde maneviyatı- sansa tabi tutulan maddelerle 

lesbüll, $an • Kay • Şek'ln Cin de örft idare komutanı Orgene- mıza çevrilen bu zehirli siWıa bunlara tatbik edilecek esaslar 

Ba,taa b-.a heyecan ve deh.-t 

• 3 - Halihazır harp havadisleri PABAMVNT (Tlrkçe) J ~---------
bmbistlerlne kaqı vaiyeıine ral Ali Baza Artunkal, lltanbul karşı maneviyatımızı mücehhez hakkındaki talimıttlwnl"nin 4 ün- ,-••••••••••••••••••••' 
1teilı ohluf1a tahmin MUe•lllr. komutanı, üniversite rektöru ve bulundurmak ihtiyac~yı_z. BiL cü medd88inc:leki Ankonsiyans it lan Cumartesi sflnfl ak.-mı F R A N S 1 Z Tiyatro.anda 1 
Malfıımür ki, S.vntler Cine, Ja güzide bir davetli kütlesi hazır bassa buJrilnlerde kendinızı meç- satışlar için muracaatlar dojru- I 
poa empeTJalinnlni• latilAmu. bulunmUftur. bul ve zararlı propa•andalardan dan doAruya Ticaret Vekileti Halle Saa'atlcôrı NAŞ T ve Arlcadaıları 
4anlmımık ınab.tlyle '9a. Ordumuza iltihak edetelt nlan korumak için eunlara dikkat et- dlş ticaret daıresi reislikine eon· YABAN GÜLLERi Komedi 3 Perde 
Kay • Şek'ln Çin komllnidlerl genç mezunlaruı hep bir a&ız - menizi tavsiye ederiz: derilecektir. \"ekaiet :e llizum 
ile lşblrllii yapmaya karar ver· dan l&yJediklerl iltiklll lllaJ'1I ile 1 - Yüaneı radyolarda her ~örülen mallU'ın bu sekilrJe sa· Varyete • Solo. Düetto . Caz 
dili zaman yuclıma başi.am11tJr. meruime baflannuftar. Bunu ta b;~~!!'nlze irunımavınız. Radyo tışlanna müsaade edilecektir. ~ 
Sevyetler komllnlatleri eserek kiben okulun dahiliye mudilru _ .... en mühim harp ve pro· r 
istlkhl.te' lqiUz ve Amerikalı- Dr. Albay Edip Opan heyecan- paganda sUlhı olmuıtur. Yabancı 1 
1ar ile birleşerek kendilerine lı bir nutuk söylemiş ve ezcümle radyolarda Miylenenlerin dörtte ,. BU AKŞAM ••••••••••••••••••••••••••-. 
bqr hareket etme.lal muhte • demiftir ki: üçü ya propaıanda veya mUbali- Fransızca Sözlü ve Jtl,nldi 
mel ıördilkleri Şan·Kay-Şek'e - ''Türk ordusunda vazife al tadır. M ELEK 
yardıma devamı zararla ıöre- nuş olan ıtzler bu vazifenizde Z - ~lz herhımai hir . 
lrilirlo.. her müfkülü yenerek ve her fe- ha..... hemen bummayum. Bu- Sinemasında 

Balisa mllk pdda JapoayL dak&rhjı göze ~ vatan ve nma hmml ....._tlarla tua edil· 
... Ameribya bqı harekete ~e~ utrunda bütün mevcudl - mı, olmam lhdmallni daima giz· 
•-emesi, Wiy1e 1tir hareketia do- yetiniale çabfllcaiı",.. ve icabın öattade •111aa4muaus. 
imacaiı bitin tehlikeleri .... da canmı:n bile feda edeceJ.lnUe , _ ~l"htt• .. min oı... 
.... _ .......... ud .... tclll ... ~- .... 1 --
iır. !ievyetJerle lmzaWıfı .,ut, JDlf baftmu;m.aftt& o;aı:.uz Jiii'ttUfıf bir lta'&erf 
'b• tehlikelerdea ancak biriai Siz hazer ve sefer dinlemiyen ~ 11,.ı.nerinis. Bu ha
muvakbtea orta-. bltlırmıt- ve saldınnaya mÜlait bir zemin berin dtqmama lralainw bar 
tar. bulur bulmaz llabuetini yapını - cttmeJecellni hU.-zalnb. 

M. ANTBN ya müheyya ddp,.nlaran kar - 4 - llalüyeti ve membaı ma· 
ŞlSIDduanız. Bu d11pnanlarm ya - 16m olanaa rlvaYet ve Wiko-

M Orta Okulu raları, toplarm, tüfeklerin :açtak- dalan kulak MIUYDm. 
uş lan yaralardan fOk aaarc:1ar • .Nı - 5 - ... ama .... atmnm tut· 

Fransw.ca Mt1•llhnlil:i tekim etki muharebelerde bas - mak, blaklanmm ka......U • 

SON 5 SENENiN EN MUAZZAM FiLMi 
SİNEMA TEKNİGİNİN EN SON SÖZLÜ 

NAMUS 
(KAH·RAMAN FEDAİ 

On binlerce f iJ{tiran - Miıthiş ve ~:vecanh 
sahneler - Muhteşem bir aşk ve vazife filmi 
DiKKAT: Bu "ece için loca kalmamı.ıır. Nu
maralı koltuklar erkenden aldınlmalıdır. 

Telefon: 40868 

Mut (TAN) - Ortaokulda açık ta1ak1ardan ölenlerin 1&1111 bu si mühim vatani nsifelerimi.tea 
bulunan frwazca muallimlijlne, Wılaruı açtaklan yaralardan ö - bf..tdir. 
merhum Dr. Aptullah Cevc:letin lenlere mabetle daha çok olduğu 6 - Ne düpnanın propaıanda· 

memleketimızde ilk defa olarak 

NAMUS ıoıcu 
<KAHRAMAN FEDAİ) Filmini 

TORKCE ve RENKLİ nüshası yarın matinelerden itibaren 

oğlu ve Erzurum lilesi frantdca iatatiltiklerle sabittir. ıma mir olum. ne de yaNım e- ı• p E K 
muaOımt Cevdet Karhdal tayin Aı'bdaf,lar' Ebedi Şefimiz A - der vuf7ete düt8Dh. SINEMASINDA 
'tilmif, vazifesine bafl•mıftır. tatürkün ıa,tn ve te.bit ettiil a, 

Milli Şefimiıdn de -'-An-tir L .... _,_____ ·-------------· h-.lıyataktı• ••••••••••lııll•lllP' D-o:._.o;,ı.._ Bır• Cma" ~ --....-, • -.OIDu..ıua&IUlll önjlnde bir geçit '" 

DV6U3uaı.ııı; .,-. mek, kemalleştirmek için ileri reemt yapmlf)ardır. Bu 81fada ---------------·------------• ~. (TAN) - Pazarcı. dojru hız verdiji ideal etrafında örfi idare komutanı gençlere ilü-
im Belikli mahallesinden Demir birle.-ek şuurla, sür'atle hedefi- fat etmiş ve hepsine muvaffakı
cı &mail, Sürürabat köyune es- Dize koşunuz DevJetlnılzl. eeml- yet tememüslnde b1Jlumnuştur. 
kuz satın alnuya litmif, fakat bir yetimizi 11laplmaz ve dokunul - Meruim, bu suretle nihayet bul· 
daha dönmernittfr. lsmailin iki mu bir kale yapuıız! Hepinize muttW' 
lün aonra ölüsü bulunmU§tur. muvaffakıyetler dilerim. Genç' doktorlarımıza vazlf'!le • 
Kim tarafmdan öldürüldüğÜ tah- Bundan aonra yemin merast - rinde muvaffakıyetler temenni e-
kik edilmektedir. mı yapılınq ve genç doktorlar deriz. 1 

Senenin 
En BüJiik 

Muvaffakıyeti 
KIVIRCIK 

- Yalnız T A K S 1 M Sinemasında 

PA$A 
Gösterilmektedir 

IMARMARA'dal 
Bugwı 

Bütün dünY9C8 meehur, 
milyonlarca insanı teshir et. 
D1İf qtuı en iWıl de1tamm 

yaşatan 

MANON 
LESKO 

Tilrlı:qe IÖzlÜ 
AYRICA: 

Sinema dünyuınm en tuh 
ve en .a-u 

~ÇIÇ FAY'ıa 

iKi J. EŞ 
ARASINDA 

BASLADL 411m•• 
BUG'ON 

Matinelerden itibarm 

KADIKÖY 

OP E RA 
Sinem ısında 

Türkçe Sklil 

BiR TU R I< 
GONUL YERDiM 
(ilmini takdim edecektir. 

- Hiç ummam • Şu eve bak. Bir lklü, bir kucalmia dügürüverdim. Kaİ'ııımı doyurunca ay· 1 U L M A C A 
oda ~ara herifler, brmlarmı güçle doyuru- t radan ekmek iltiyemedim, öyle ya ... 
yorlar. btenniain Sakalh: "Haydi alt bJ11111!,, - tyt etmiflln. 
diJ9 kovalaan! A1'tlk beli, tezat gibi tüter. Val- Karnı doydutu için Sultan yorguntutunu daha 
Jah, Billah evi buar, IOl'la ahnm. ;ok hillletJneie baflamqtı. Elinin tenile apru 

- öyle ya. . Bir-' de baAmm]ar... Köylü bir o- snerek eenedl. 

1upSul~da~mekti. • Yazan: (.;emalethn ... Aanar No : 38 - Şimdi yola çıkacak mıyız? 
.... "M.. ,,,, Bekir, uç dört lokmada tükenen ekmekten 

Bir müddeı yemek yiyenleri teyrettiler. Atız- rirler 8yle JL .. Hocalar mavetll olur. leri eliyle dalltJp enH9ini k8flyarak öyle durdu. ıonra IDllll'lan pifirip yemedeıi yürilJemiyeceğlııi 
ları sularuyor, yutlmndukça .,,. ... ,1'1 ldhyordu. Bekir, bo111unu .ert eert bfldı: ROqtrda .-r uplıarınan hlfll'bsa duyuluyor- anlıyordu: 

Bekir aanld Sultanla eweJee koaUfUp karar - Kim demif, •I hocalar dommdur. du. Buralara bir damla bile yajmur düpnediji, - Dur hele, dedi. Ben de bir mendil masır aşır 
vermif de, IOlll"8 CayDUf libl befmı eldi: - Sen bbim Baymdtrm bocMma ne bakanın. 1111111' saplanndald tozların sap sarı durmalllıdan dll'm. Ekmek iyı imiş. Eyvallah.. Lakin difimın 

Açbldan &ebene .. 'kıQek lstiy DiN Hep hocalarda ona mı benzer. belliydi. Köyde tuti.uıaüz kaldddan zaman w arasına gitmedi Bir 1181Z yer bulabm, w pişi-
me im•nıma lltiyem.e: :.. Zaten ~ .. k ..,n.: - Lafa ,zattm. Dur bakabm.. • püaküllerini Ml'IP içtik~eri a1dma &eldi· Hemen relim, IOlll'UlDa Allah kerim. 
.. m-" _ .. ___ ,. • 11 e o,,.... Sultan, .biraz daha lll'U' edene Bekirin ek _ kalktı .:u.ar tarlalına girdi. Yanında karı olmadJ. . . 
a ,...._ ~ Junek vermez. _ .. ı-ıem-ı- ~ .,..' n1a ' tı ,.. ıç· in serbeltlemiati, önce el yordamiyle kuru. Geriye dönup tekrar dereye ınmeie bafladılar. 

- Ben iltenm. m- a !l:llM&ıe 1es yac._.nı • maş • &• .. • ......... ' Geldikleri tarafa dolfu, köyden epey uzakla -
Olmaz W bak' - Hele llUJtlbn tr dedi, ben ıtder iste _ muo püskülleri seçip toplu;yordll. Sonra Sultana k buldu Burada yüUek 

Dy ~iler~ ~l halleri BeJdtin, ICB&le- rim. Sen de aörünmeden m yaklaf. ltç kipye, ~ek venwlene )fir tenha köşede •tef yakıp t:;!ı.~ ~ıa: .:-köte d~var cibi samut- 8 Sold:ı ~ ~ -:r .., .. ri lnüne ıeldi. Bir lokma elaNk ulnma, birine bq. plrtm. 1ıerif camlJ• pttt. hele bqka erkek pifiım* ÜW'8 fazla hlfardatmamap çabprak ta K~ yumupcalna.: Kenarlarda, •tef yaknu- lr .,.ıo,ı -
boyun biUnnelrtew, aandan almek daha ko~ oı. aofftJa buyur ederlenlt. Ne denin. sekiz on koçuı w karda. y~ yarıyacak kuru dikenler, çalılar vardı. Detir b.rakmak ~Nama vakti 

4ktam lbzallıjı içinde büabütün kararan dere- Bekir Ondtlia etrafına .,.._._ Süratle ıece olu l'.lld yerine döndülü vakit Sultan hall gelme- taflarla bir ocak yap'8- rtr 3 
- Güvey • Bl11U11dm 

ye baktı Çömeldili yerden blkmamak için km· rorda. • BJnz IODl'a, yol, ı., Jaıpaecak .. Neıeye mlfil. Birden bire _.terip km seviDdlrmek ıçın - Burada oıururuz. dedi, öldüm açlıktan. Bu 
4
;; 5Blr ;:;.-::.a:..--:: 

di kendine pyret ediJor cıbl elleriyle ayak W ~ • bublnun? GardOn mü ltellyı!,, kqlara. IDISll"ları mendile ballıfUBk bii' kemra sakladı. köyun adi neymıf, sordun mu? n ek 8 Hane ---~ 
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KARI, KOÇA AŞKI 
············· Kathleen Hewitt'tcn - Çeviren: ifa - Ça ........ 
p o ta her on beş günde bir kal

kıyordu. E\ lin, baz.an on, ba
~<411 on beş. haua tırS<Jt duşıuıcçc, 20 
li"Ytulık nıeıctuplar bile yauyordu. 

l-.ocası Con, 4000 mil uuıKta, Atri
kanm buyuk, bakır ormanlarından 
ll.nde yol mşaatıylc meşgLtlcıu. Ev-

1 n ın Alrıırnya gelmemcsı kararlaş
tıı umı:şu; çumı:u oraları onun ıçm 
1.ız!J oı1yuk tehlıKclcrle doluycıu: 
ı::.uına, u;> KU hastalı:sı, bılhassa sıcaıı:. 
l:oın ı.; .derken, bu ıkt yıllık ayrılık 
ı:ı.uucrınae, E\ lın 'ın mcıctuplaı·mın 
ı E.:tdısı t\,'ın bırıcık tescili oıal:ağını 

~Ylcın~tı. 
!!;'l:lın mektuplarını dalma postanın 

k .. kacat:ı gun, \A, son gunu yazıyor
au. Fakat Con, onun her Allahın 
tunu kenaısı için bırkaç srıtırcık Ka
raladığını soylediği ıçın, Evlin bu u
zun mektupların muhtelif yerlerine, 
ınuhtelir tarihler sıkıştırır ve her kıs
ının sonu, çok zaman, "yarın daha 
ıazıası, sevigillm!N diye bit.erdi. 
Bırkaç kere, az kalsın postnyı ka

tırıyordu. Hatı!ı bır giln uzunca sü
ren blr çay ziyafeti için onu nere
deyse kaçıracaktı bile ... Son dakika
<ia Yurtson'a tren iskelesine bir ok 
gıbi fırladı ve \'&pura yetişecek olan 
son tren, tam hareket ettiği sırada, 
mektubu bır adamın eline sıkıştırı
verdi ve onu vapura yctişUrmeslni 
l.endisindcn uz.un uzun rica etti. 

yem mektuplar, eskılcrindcn çok da
ha mJ.ş!.tk ı;tdıyor ve 20 sayfadan a
şağı duşmilyordu. 

Bır gun bır Kol<tcyl ziyafctındcn 
sonra dc1, Dlnna 40 &<ıyfa birden yu
varladı. Con'un cevapları da gun ge.,;
Usçe daha da heyecanlanıyordu. 

Velhasıl herkes haltnden memnwı-
du ... 

** E n yakın tren ista yonundan yüz 
mıı uz.akta kuçi.ıcUK bır orman 

kulilbesınde oturan Can, postacıyı 

gurur gormcz, acı o ır ınıltı salıverdı. 

işte cehc.nnem azabı yıne başlıyordu. 
Cevnp verebılmek ıçın, kımbilır, yi
ne ne hcr:ıcler okumıya mecbur kala
caktı. Tal.ıil butiln bunlar Evlin'ın 
hlısnü niyetındeııdi; amma, ne kad.ır 
d ... olsa ... 

Muavini Hop.dns bır yudum viski 
ıçmck .ı:ı:ere içeri gırınceyc knd:ır, 
pakete dokunmadı bile .. 

- İşte sana uğrnşılı:.cak bir batman 
martaval daha.. Al hayrım gorl İşın 
yoksa oku, dur Cevap, gayet hassas 
\'e dokunaklı olmalıdır. "Cıcım,, , 
"şekerim,. , "yağım., , "balım,, vesai
re ... gibı bir silru yiyecek ıslmlerıııden 
sonra, "ölUyorum,, , ''bitiyorum., , 
"yanıyorum,, , "tutuşuyorum,, vl?S:ıi
re ... gibi bir alay hal ve muzarı sıy
gnları sıralarsın, olur biter, 

Hopkins homurdandı: 
- Olf, bıktık, be birrıderl Hem 

de her şey hoş, ıyf, guzcl amma, es
ki sevgiyi, eski ateşi her mcktuptn 
devam ettirınek te mcseleoir yani .. 
Maamııfih neyse, ha!ıften ıdııre cdı -
lir, gıdcr. 

Zarfı açar açmaz: 
- Vay canına! diye bıığıdı. Bu da B u mektup, Con'u hakikaten çok ne oluyor! 

sevlndirmişU: Con teUış içinde: 
"-Şeker Evlin'im, diye cevap - Ne var? Yine mi basta, baş bc-

Ver· 1 .. k lAsı .. Her halde ablama telgraf çek-
k' ıyordu o. Böyle yanız go te- mıye mecbur kalacağım yln~. Bu gl-

1 nıeleklere yaraşır, ilahi b ir bi yaygaralar Evlın'in pek hoşuna 
~ektup yazışın, har ikulade ol - gidiyor. 

U. Bem de onu, çıkıp postaya Hopkins okumıya basladı: 
~tanııyacak kadar hasta oldu - • M l d't k" g • . ' Sayın Bayım! ey en c ı 
k un halde, ta, ıstasyonlara k adar çiftlik hususunda talep buyuru-

kOŞJnan, ne kahramanca bir hare. lan malümntı berveçhiati arzet-
ett · E l" ı 1 • ' • ır, v ın .... ,, mekle kesbi şeref eyleriz: 
Yalnız bir defasında posta günllnü ll.~ zk. nrazi 22 dönfünlük o-

ancak, posta kalktıktan sonra ha - "i e. ur f k b" · 
lırııynblldı. Derhal bir tclgrn! çekti: lup bır ku.y.u v~ u a ır tamırlc 

"Afr t 42 d rceyle vatıyo _ kullanılabılır, bır eşek ahırını ha-
ru..... ye · d e S c:t" ~E 1. vidır. Hürmetler, Bayım ... - Sa-

.... azama ım. ev,..ı - v ın.,, . .k · l' ·t t · k 
Bu telgraf onu susturmıyn yetmeli vıl emla ve arazı ımı e şır e-

de artmalıydı bile... Meraklı aptal ti...,, 
Con derhal ablasına bir telgraf u- ** çurdu: 
"Evlın hasta. Haber bekliyo

turn - Con.,, 
Bu surLtle Evlin bir müddet hasta 
unmıye mecbur kaldı, halbuki yil

< de.n ı..'ıhat fışkırıyor, ve bu arada 
l encelı bir çay ziyafetı kaçırdığı i
~ yanıp tutuşuyordu. 

• Maamafıh Coıı bu kadarcık zah
ı.c dcı değmez değildı. Kendisi iki 

~ l.Uık bır "yarı dul., du, hem de bol 
r ucretle Fılvfıki duha sonra Con. 

ort ay ıçı~ yine başına gelecekti a
ı, bu sıkıntılı günlerde, onun Af
.a ormanlarında harcayımadığı bi
ttrnış paralan soknğa şavunnak su

t: •Ylc, katlanılabilir bir hal alacaktı. 

p akat günler uzadıkça, Evlin"in 
böyle her 15 günde bir mek

~up yazma yorgunluğunun ağırlığını 
• ettığı onlar da oldu. 

Con'un mektupları da, aksi gibi 
~~ıına heyecanlıydı. Hattfı bazan cilm 
eleri 0 kadar yaldı:ılıydı ki, arasıra 
~"'lın onun, bir rom ntik §air olması 
~un gcldığini bile düşilnürdii. 
~ "Çiçekler kadar latif karıcı
gıtn! Afrikanın karanlık, zifiri 
akşamlarında, senin hayatın, uf
kufda bir güneş gibi doğuncıya 
kadar seni düşünüyorum. Rüya
larımda sesini duyuyorum .. ,, 

I::vıın bir gün, unlverslte mezunu 
"" "Sa\•il emlak ve ara:ıi limited §ir
ketı,, nde kfitibelik yapan arknda;ıı 
Cıana Bcrra'a: 

.._ Bu, artık çok oldu! dedi. Daya-
11<ıınıyacğım. Bari yazayım ki, arası
ta - 0 da cnnım istediği zaman -
&1Jnderecegim bırkaç satırla iktifa et-
t..ıı bu!ala! _ 

biana onu ikaz etli: 
.._ Aklını mı kaçırdın sen! Hiç ol

lt,aısa ay başlarındaki gelırıni di.ışün! 
O, her halde, birkaç sayfaya değecek 
it.adar mühimce bir yckündur! 

Evlin ısr!lr etti: 
- Artık bu ışt.en illallah! Hem de 

0nun cevapları bende kapıdan fırla
ın ... k ve sokaklara avaz avaz haykır
inak ıhtiyacmı uyandırıyor. 
Dıana duşunceli bir halle kaşlarını 

t ttı; 
- O mektuplarını daktiloda ya

~'Yor, dı.:ğll mi? 

M cyfc<r'dc, ba~Iıca bir zat, postacı 
tara(ındun getırilen tek mek

tubu aı;tı; nlınak niyetııu beslcdıgi 
bir arazi hakkında cevap bekliyor
du; okumıya başladı: 

"Benim biricik, cici tontonum! 
Senin o meleklere yaraşan · iıhi 
m ektubun, benim bu yapayalnı z, 
karanlık gecemde bilsen nnsıl 
imdadıma yetişti! Onu her an 
bağrıma basıyor, ~eceleri onu 
koynuma almar'rın uyuyamıyo
rum. Seni kollarımda sıkacağım 
an için titriyorum. Benim şeker 
Nonoşum!. ... ,, 

Yaşlı zat, hC'rhımgi bir cevap ver
nıck kuH·ctlnl kendinde bulamadan 
nnt bir inmeyle di.ışup, şahane bir A
cem halı:;ı üzerine, yere serildi. 
Varlığmdun katlyen şüphe etmedi

ği. kocasının bir metresinden, ndl, 
bir :ııllıktan gelen bu 40 sayfalık ih
tiraslı aşk mektubunu kalb ve isteri 
krizleri anısında okuyan karısı ıse, 

bir köşede ıspazmo:ıa tutu!.-ılUli gibi 
titriyordu. 

YUGOSLAV 
Hükumetinin 

iFŞAATI 
........ 1 in r ide 

Almanl!a ve 1 lalya 
Hırı·at Hiikumetini 
Resmen tamdılar 

Berlin 15 {A.A.) - ''D.N.B . ., 
Zuğrept~ yeni teşekkül eden 
Milli Hırvat hükumeti, devlet re
isi P nvcliçle hükumet reisi ge -
neral Kvaternik'in imzalarını ta
şıyan iki telgrafla Hitler~ ve 
Mussoliniyc müracaat etmış .ve 
Hırvatistanın ilanı istiklal cttı -
ğini bildir~rek bu istiklalin Al 
manya ve ltalya tarafından ta -
nılmasını istemiştir. IIitler şu tel 
grafa cevap vermiştir: 

"Doktor Ante Paveliç, 

Hırvat milletinin müstakil bir 
devlet teşkil ettiğini bildiren Ye 
bu devletin Almanva tarafından 
tanılınası arzusunu ~izhar eden si 
zin ve general Kvatrink'in tel -
graflarına teşekkür ederim. 

" Brest.. Deniz 
Üssüne Yeni Bir 
Hücum Y apddı 

-<>--

İngiltere Üzerinde 

Gece 

Faaliyeti 

Hava 

Az Oldu 
Londra 15 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Gece, İngiltere üzerinde pek az 
düşman hava faaliyeti olmuştur. 
Şimali şarki sahilinde ve İn
gilterenin cenubunda bazı nokta· 
lara bombalar atılmış, fakat cid
di hasar vukua v,elmemiştir. Ce
nıı: sahilinde bir noktadn bir 
knc:" ölü ve bir miktar var<!.lı var
rhr. 

/Jrest'e yeni bir hücum 
Londra 15 ( A.A.) - "Tebliğ,. 

Bombardıman servisimize men
sup büyük bir teşekkül. gece. 
Brest deniz üssüne hücum etmiş
tir. Takriben dört saat kadar 
süren hücum, esnasında Scharn 
horst ve Gneisenau muharebe 
~-ruvazörlerinin hala verlrrindP 
bulundui?u görülmüstü r . Doklar 
mıntaknsına aj'!lr capta vüzlercr 
bomba atrlmıktır. Bombaların 
gemilerin .iizerinde veya vakın
larında patladıl!ı ,ı?Öriilmüstür. 

Dün gündüzün tavyarelerimiz 
Holanda sahili acıklarında düs
man ,ı?emilerine ve memlek et da
hilinde bir çok hedeflere taar
ruzlarda bulunmuşlardır. ·Avcı
ların ve devrive gemilerinin re
fakcıtinde giden b ir diism:ın ias" 
vapur kafilesi görü im üs vP. bu ka
fileye bir çok tayyarelerimiz al
çaktan ucarnk bomba ve mit -
ralyöz atesi ile hücum etmistir. 
Dört hin tonilatoluk bir iaşe va
puruna isabet olduğu ve tayya
relerimiz ayrılırken b u vapur -
dan buhar sütunları yükseldii'!i 
ıröriilmiistür. Diğer taraftan H ar 
len ve Leyden'de elektirik sant
raDarına müteaddit bombalar i
sabet etmiştir. Leyden civarın
da bir telsiz istasyonu bombar 
dıman edilmiş ve telsiz istasyo
nunun direklerinden biri d evril· 
miştir. 

Yalnız bir tayyaremiz üssüne 
dönmemistir. 

Alman tebliği 
Berlin, 15 (A.A.) - "':Pcbliğ., 
Alman hava kuvvetleri İngi

liz adalarına civar sularda iki 
düşman ticaret vapurunu hasara 
u~ratmışlardır. Manchester'de 
bir tayyare fabrikası. üze.rine 
topra_ğa sürtercesine akak tan ya
pılan cüretknrane b ir hücum es
nasında büyük capta bombalar 
alılnuş ve atelyeler ciddi hasara 
uğratılmışlardır. 

Suriye • deki 
Karışıkhklar 

-<>--

T A N 

Şimali Afrikada 
Başı 1 incide 

Cephede son vaziyet 
Kahire, 15 (A.A.) - Iyi ma -

lumat alan mahfillerde Libynda 
vaziyetin istikrar hasıl ettiği bil
dirilmektedir. Alnımı kuman -
danlığı kıtalarını ve tanklarını 
mümkün olduğu kadar uzaklara 
sevketse dahi endişe etmek icin 
hiçbir sebep mevcut değildir. En 
müsait sevkulceyş bölgelerinde 
muharebe vermek için kuvvetli 
Ingiliz kıtaları mevzi tutmuşlar -
dır. Bu harekat esnasında alınan 
Alınan esirleri iki gündur ne yi
yecek ve ne de içecek bulama -
dıklarını bildirmişlerdir. Bu esir
lerin bazıları o kadar bitkındi 
ki, hemen düşmüşler ve ağlnmış
lardır. Arkadaki takvive kıtala
rının gelişi güzel teşkilatı Alman 
!arın bu kadar scrı ilcrlemıye 
hazırlanmış olmadıklarını ve• bi
zim kuvvetlerimizin pek zayıf ol
duğunu görerek alclficele ileri ~ü 
rüldüklerini göstermektedir. Côl 
de tam üstünlüğünü muhafaza 
eden Ingiliz tayyarelerinin fasıla 
sız ve tahripkar bombardıman -
ları yüzünden vesait itibariyle o
lan bu noksanları d a her saat art 
maktadır. 

Tobruk garnizonundan müte -
madi gece çıkışları yapan devri
yeler imizin ilerliyen Alman kolla 
rına yaptığı zararı önlemek için 
Almanların Tobruk kalesine yap 
tıkları ik i hücum büyük zayiat 
verdirilerek geri atılmıştır. 

Arkalarında tanklar ve kam -
yonlar içinde piyadeler olmak ü
zere silahlı motosikletlileri ihti
va eden Alm an kıtalarınm bir 
kısmı Sollum'a kadar ilerlemiş 
olmakla beraber Tobruk garni
zonu b u ilerleyişi frenlemekte
dir. Alman birliklerinin arkasın
daki vaziyet süratli ilerleyiş se 
bebiyle karmakarşıktır. 

Britanya başkumandanlığı ta
rafından intihap edilen sevkul -
ceyş bölgesinde muharebe ver
mek üzere kuvvetli Britanya 
kuvvetleri mevzi tutmuşlardır. 
S}eçen sonbaharda İtalyan teh
didine karşı hazırlanan istih -
kamlar da yeniden Ulhkim edil
miş bulunmaktadır. Bu mınta -
kad a her gün km ' ıtler tahaşşüt 
etmekte ve vaziye~ salah kes
behnektedir. 
Mısır BalJı•ekili General 

Wavell'le görüştü 
K ah ire 15 (A.A.) - Mısır Baş

vekili Hüseyin Sırrı Paşa Orta 
Swktnki İnl!iliz kuvvetleri bas
kumandanı General Wavell'le gö
rüşmü tür. 

Mısır mebusam gizli bir 
celse akdetti 

Kahire 15 (A .A.) - Ö~renildi
gıne göre Mısır mebusan mec
lisi, bir gizli celse aktederek as
keri vaziyeti mütalea eylemiştir. 
Mısır mebusan meclisi. aşağı
daki karar suretini kabul etmiş
tir: 

Bir İsyan 

Libyada ve Gar p çölündeki as
keri vaziyet hakkında bu,ı?ünkü 

şeklini vaziyete karşı koyfnak içi.n nlı
nacak tedbir ler bahsinde lngiliz 
makamları ile mutabakatı hak
kında hükumetin beyanatını din
led ikten sonra. ınebusan meclisi. 
bugünkü şeraitin' hiç bir endi
şeyi mucjp olmadığını hükume
ten memnuniyetle öğrenmiştir. 
Mebusan meclisi, hükumet ile 
müttefikimiz arasında tam bir 
anlaşma mevcudiyetini kaydet
mekle de mesuttur. 

Alması Muhtemelmiş 
Londra, 15 (.A.A.) - Even ing 

Standnrd gazetesin in m uhabiri
nin bildirdiğine göre, İngiltere 
tarafından Suriye limanlarına 
karşı tatbik edilmekte olan ab
lokada küçük bir değişikli~ ya
pılırken diğer taraftan da Iranın 
arka kapısından Alman seyyah
ları Suriyeye girmektedir. 

B ir kac ha fta evveline k adar 
abloka sıkı bir surette t atb ik e
diliyor ve S uriyede huhubat ve 
şeker sıkıntısı oldu_ğu haber ve
riliyordu.' Şimdi bir m iktar h a
mulenin S uriye limanlarına git 
mesine İnRiliz den iz kuvvetleri 
tarafından müsaad e edilmiştir. 

S uriye milliyetperverlerinin çı
kardıkları kargaşalıklar halen 
fevkalade komiser Genera l Dentz 
in ellerini tamamivle bağlamış
tır. Bazılarına RÖre b Q vazi
':e~in sonu acık bir isyan şek
lını alabilecektir. B inaenalevh 
İngiliz noktai nazarına göre Ge
neral Dentz büyük müşkilat i
cinde bırakılmamalıdır. 

Anadolu Aiansının 

Bir Tavzihi 

ltalyan tebliğine göre 
Roma ) 5 (A. A.) - "TebliJ:t'': 

Şimali Afrikada Sollum işgal e
dilmiştir. Düşman, 14 Nisan ge
cesi Trablusgarbc yeni bir akın 
yapmıştır. Bir mikdar t elefat ve 
hasarat vardır. 
Şiddetli hava baskınları. 
Kahir e, 15 (A . A .) - "Tebliğ": 

S ir enaik'te; dün büt ün gün ve 
evvelki gece düşmanın hava mey 
danlarına kıtaat tecemmülerine 
ve motörlü n aklive kollanna 
bomba ve mitralyözle devamlı 
hücumlar yapılmıştır. Bu akınlar 
neticesinde bilh assa Tobruk böl
gesinde düşmana ağır hasar ve 
bir çok zayiat verdirilmiştir. E. 
iadem Derne ve G ambut'ta as
ker i binalar 'tahrip edilmiş. ağır 
infilakler vuku bulmu~ ve dağı
nık bir halde bulunan tayyarele
re tam isabetler kaydedilmiştir. 
Neticelerinin tam teferrüatiyle 
tesbiti miimki.in olmamakla be-

Ankara 15 (A.A.) - Tür kiye- raber bir çok hasar vukua geti. 

- E~ct! 
- Eh, sen ne diye makinede yaz-

~ayı o "'renmiyorsun? 
- Ali.ah aşkına, Diana! Bir de 

'b ımu bunu çıkarma! 
- Hayır. bu çok kolay olur. Sen 

bana soylersın, ben daktilo ederim. 
t'ıııtat taoıi onun bunu, hıç ôArenme
lı:ıesı şart. 

Mihver devletleri kıtalarının 
muzafferane ilerlemesı üzerıne 
Hırvat milletinin uzun zaman -
d anberi b u kadar arzu etigi hur
riyetine kavuştuğu bu saatte ınüs 
takil Hırvat devletinin Alman -
ya tarafından tanıldığını büynk 
b ir zevk ve memnuniyetle beyan 
ed erim. 

nin dahili veya ha r ici siyaseti rildiğl t eeyylit etmektedir. 
hakkında ecnebi matbuat mümes Tobruk't a fasılasız avcı dev ri
sillerine söz söylemeğe mezun yeleri idame edilmiş ve düşman 
her hangi şekil ve sıfatta sözcü tayyare tesekkülleri Tobruk ü
bulunmadı~mı ve bu yolda söz 7.er ine bir akın teşebbüsünde bu
söylcmek hususunda mesul dev- lunduk ları zaman bir filomuz 8 
!et adamlarından başka kimse- tane Junkers 87 düsürmüştür. 
nin salahiyeti olmadı.(!ını beya- H ava dafi bataryalarımız da ayni 
na. ~nadolu Ajansı m emur edil- bölgede 4 taYYare düşürmüşler-
mıştır. d " 

ır. 

10,000 Tonluk Bir Petrol Hal>eşistandaki harekat 

Yugoslavyada 
Başı ı incide 

Sanıldığına göre, esas Yugos -
lav· kuvvetleri, İn.giliz ve Yunan 
orduları ile irtibat tesısi maksa
diylc cenuba doğru bir ilerleyiş 
gayreti üzeıinde tahaşşüt et -
mektedir. 

Arnavutlukta, Yugoslavlar mu 
vaffakıyetli bir surette hareküt -
ta bulunura benzemektedir. Yu
goslavların Draç'ı işgal ettikleri 
hakkındaki haberler musırrane 
devam eylemektedir. 

Sanıldığına göre Yugoslav or
dusunun kuvayi külliyesi, tam 
olarak kalmakta ve dağlık mın
takalarda vaziyet almış bulun -
maktadır.Bu dağlık mıntakalarda 
müdafaayı idame kolaydır ve bu. 
radan Yugoslav ordusu, müteca
vizlerin cenahlarına daimi bir 
tehdit teşkil edecektir. 

Simali Yugoslavyadai \•aziyet 
sa;ih değildir. Fakat Yugoslav 
kuvvetlerinin geniş Hırvatistan, 
Slovenya ve Banat ovalarından 
çekilerek cenuba, Bosna - Hersek 
dağlık mıntakalarına doğru gel: 
miş oldukları muhtemel teıakkı 
olunmaktadır. Bu kuvvetler, Sır
bistana yaklaşmaktadır ve Sırbi~ 
tanda güçlüksüz olarak ,ku\·vetlı 
bir müdafaa idame edilebilecek
tir. 
Almanlar, yeniden takı·iye 

kıtaatı gönderdiler 
Ankara, 15 (Radyo gazetesi) -

Yugoslavynda grup grup münfe
rit fakat muntazam harbedMı Yu 
goslavlar; Alman taarruzlarına 
karşı. muannidane mukavemete 
devam ediyor. Hatta bazı nokta
larda mukabil taarruzlar yapa -
rak mutaarrız kuvvetlere ağır 
zayiat dahi verdirmektedirler. 

Gerek Yugoslavyada Sırp or
dusu gerek Yunanistnnda mütte
fik kuvvetlerin gösterdiği anu -
dane mukavemet karşısında Al
manlar Romanyadan Bulgarista
na ve oradan da bu iki cepheye 
yeni takviye kıtaları celbetmeğe 
mecbur kalmıslardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlln, 15 {A. A.) - Alman rt'smt 

tebliği: Almon ve İtalyan kıtalan, 
Mastar - Saraybosna mıntakasmda 
toplanmış olan Sırp ordusunun baki
yelerini ihata etmeye devam ediyor
lar. Mahalli mukavemet kırılmıştır. 
Bir çok esir almmıştır. Sırp cenup or
dusunun kumandanı esirler arasında
dır 

Drava - Tuna - Theiss müsellesinin 
işgalini bitiren Macar kıtaları cenuba 
doğru llerliyerek Tunanm şarkına var 
mışlar ve Ncwsatz'ı işgal etmişlerdir. 

Hava kuvvetleri Sırp ordusunun 
bakiyelerine hUcum ederek düşmana 
ağır uıyiat verdirmeye devam etmiş~ 
!erdir. Tahrip stukaları ve avcı tny
ynrekri Bosna vadisinin cenup kıs

mında ve Sava ile Drlnn arasındaki 
mmtakada düşman yuruyüş kollarını 
imha etmişlerdir. Muharebe tayyare
leri Sarnybosna etrafındaki askeri te
sisatı bombardıman ve Master tay
yare meydanmıda sıralarunış duran 
tayyarelere isabetler kaydeylemişler
dlr. Diğer hava filolarımız da Dcs
kat civarında tecemmu eden kıtaatı 
dağUmrşlardır. Avcı tayyarelerimiz 
Prcspa golu mıntakasmda Bristol -
Blenheim modclinde altı İngiliz. muha
rebe tayyaresi dilsilrmüşlcrdir 

ltalyarı resmi tebliği 
Roma, 15 {A. A.) - 'Tebliğ": Yu

goslavyada ikinci orduya mensup kı
taat, Zara'dan gelen kuvvetlerle te
masım temin ettikten sonra garnizo
nunu teslime icbar etmek suretiyle 
Knin merkcı.ini işgal etmişlerdir. Di
ğer bir makineli kuvvet, Scbcnlco'ya 
varmı5tır. 

.Macar resmi tebliği 
Budape5t.e, 15 (A. A;) - Macar 

tcbllgi: 
Kıtalarımız her tarafta, Tuna llc 

Tisza arasındaki ara:ıiyi işgal etmiştir. 
Bu suretlc Macaristandan ayrılmış o
lan Bacska arazisinin geri alınması 
bitmiştir. 

Sırp komiteci çeteleri, daha htıt:i, 
fiUrada burada kttalanmıı:a ve Macar 
Alman ahaliye karşı şehirlerde ve köy 
lerde suikastlarda bulurunaktadır. 
Bunların imhası enerjik surette de
vam etmektedir. 

Yeni Bir Proie 
Başı 1 incide 

Parlamentonun milli müdafaa 
kanunlarını genişletmek için sü
r.\tle yeni kararlar ittıhaz et.me· 
sine intizar olunmaktadır Zan· 
nedildiğine göre Roosevelt'e A
merika limanlarında bulunan 
bütün ecnebi gemilerin miisade
resi için önümiizdeki hafta me
zuniyet verilecektir. 

İtalya büyük elçisi P rens Co
lonna ·28 İtalyan gemisinin mü
saderesine karşı yeni bir protes
to notası daha vermi~tir Ameri
ka Hariciye Nezaretinin bu pro
tqstolara aldırış etmiyeceğini 
~österen alametler vardır. 

Amerika Birleşik Devletleri 
bahriyesi. lüzumu takdirinde hu
susi sahıslara ait ~emileri teslih 
etmeğe hazırlanmaktadır. 

eylemiştir. - Yaşa Dlana. Doğrusu cevherli 
t. ındır. 15 gunde bir, blr buçuk sa

at d ş ıkmak yeter de artar bile .. 
Proje mükemmel yünidiı. Nihayet 

bıana. Evlin'ııı ilslubunu o kadar iyi 
ltavramıya başladı ki, Con'un yanıp 
t:ı.ı Uf n son mcktuplı.:ırına bakarak 
~ apl rını yalnız ba«ına mukemme-
1~n yazabilıyordu. Aı·tık Evlin'e kn
~ı tek ış; Diana'nın mektupları al
tın ımza.sıııı atmak ve bir batman 
() ul... sıralamaktan ıbaretti. HattA 

Alman hük umeti yeni devletin 
hudutlarını tayin etmek için mil 
li Hırvat hükümetiyle m üzakere 
ye girmek le m cmn ':1n ~l~ca~tı~". 

Sizi ve Hırvat mılletının ıstık
balini seltımlarım.,, 

G · .· B Nairobi, 15 (A. A.) - Resmi 
emısı atınldı ı tebli~: G imma yolu üzerinde. kı-

Lond~a! 15 (~.;~·) - Bahr iye talarım ız Addis-Abeba'nın 170 
nezaretının teblıgı: . kilometre batı cf'ntıhundaki Omo 

Addis-Abeba'd a ele geçirilen 
büyük mikdarda malzeme arasın
da kıymeti 10 000 İngiliz lirası 
takdir edilen bir plan yapma te
sisatı mevcuttur. Cenubi Cuba
daki İtalyan kıtalarına kumanda 
etmiş olan Geıneral Santini ile 
bir liva kumandanı esir edilmiş
tir. 

Adolf lfü lcr 
l\Tussolini de, Faşist hükiıme

tinin Hırvatıstanı tanıdığını bil
dirmiştir. 

''Tigris., denizaltımız. düşman nehrine varmı~lardır. Ac;hıma'
işgali altındaki Fransaya gitmek dan ilerleyen bir kıtaatımız Avaş 
te olan 10,000 tonluk ağır yüklli nehri üzer ine bir köprü attıktan 
\•c müsellfıh bir petrol gemisini sonra cenub a dogru ilerlemis ve 
batırdıi!ını bildirmektedir. Asselle'vi mukavemetsiz is,gal 

Yunanistanda 
Başı 1 incide 

Yunan - Jngiliz müdafaa 
hattı 
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Pakttan Sonra 
Başı 1 incide 

bitaraflık paktı mefhumuncıı 
Çin'e karşı olan s1yasetıni de
ğiştirmesi lazımdır. Esasen cör-

Atina, 15 (A.A.) - Arnavut - düncü komünist vrc..ısu hadise
luktaki Yunan şimal bölgesinin lerinden sonra geçe;ılc:rae Mos
tahlıycsi hakkında bu sabah ve- kova ile Çin arasm.fal.i müna • 
rilen tafsilat bu tahliyenin sü - sebetler sogurr.uştu ve Mareşal 
kfınet ve sıhhatle ve 90k gizli bir Şankayşek'ın nukumeti daha zi
şekilde yapıldığını göstermekte - vade İngiliz ve Amerika yardı
dir. Yunan kuvvetleıi bütün mal mını istemektedir. Moskova pak 
zeme ve toplarını birlikte nakle- tına dayanarak Çin ihtilafı ile 
debilmiş ve büyük, küçük bütiin azimli bir tarzda meşgul olmak 
köprüleri tahrip eylemişlerdir. zamanı gelmiştir.,, 

Görice bölgesinin tahliyesi es- Kokumin Şinbun gazetesi de 
nasında, küçük Yunan kuvvetle- şöyle diyor: 
rı esas ordunun çekilmesini set - "Sovyet - Japon paktı Konoye 
retmiş ve nihayet bu kuvvetler kabinesini takviye etmektedır. 
de diın bir tek kişi dahi kaybet- Şimdi Japon hükumeti üçlü pak
meden çekilmişlerdir. Bu çekil - ta ve bitaraflık paktına daya
me hareketi Yunan - Ingiliz nıü- narak müstacel meselelerin ve 
dafaa hattını tevhit eylemiştir. bilhassa Çin ihtilafının halime 
Yeni hat makineli kıtalar için nü koyulabılir. Sonra da Cenup de
fuz edilemez telakki edilen ara- nizı meselesini:ı hallı ı:!elir. Ce-
ziden müteşekkildir. nup denizinde İngiliz ve Ameri-

/ n: iliz resmi tebliği kan manevraları dolayisiyle ve 
Atina, 15 (A .A.) - Yunanis - Japonyanın istegı hilafınn olarak 

tandaki Britanya kuvvetleri u - muslihane bir tesviye tarzı im
nı umi karargahından bugün teb kanı artık kannamıştır.,, 
liğ wilmiştir: Amerika tedbirler alacak 

Britanya imparatorluk kuv - Vaşington, 15 (A.A.) - Rcu-
vetleri hattının sağ tarafında duş ter: Iyi haber alan mahfillerde -
man makineli kıtaları tarafından ki kanaate göre birleşik Ameri
yapılan hücumlar tardedilmiş- ka devletleri Sovyet - Japon pak 
tir. Başka yerlerde düşmanla te- tından sonra her iki memlekete 
mas vaki olmamıştır. karşı tatbik etmekte olduğu ~ı-

Son haberlere göre yaseti yeniden gözden geçıre -
Londra, 15 (A.A.) - Y:.ınan- cektir. Simdi hariciye nezareti

lılar Göricenin tahliyesinden baş nin Sibiryaya gönderilmekte o
ka, garbi Makedonyada Ptole- l~n Ar_nerikan ~mtiası r_n~selesi
mais mıntakasında tank muhure- nı yemden tetkik etmesı ıcabe -
heleri olduğunu ve Kozani, Sia -1 decektir. Kczali.k ~aponyayı alU
tista ve Klisura istikametinde k~dar e~cn yem bır takım tktısa
Alman tazyikinin arttığını bil - dı tedb!:ıe: alınması d~ m~ste -
dirmektedir. Burada ismi ge - hat . degıldır. B!-1 . tedbırle~·ın A
çen Klisura, Arnavutluktaki Kli- merikanın _Pasifikte tatbık et -
sura değil, fakat Kozani'nin 30 ~e~t~ oldugu sı:>_:asettc brr de -
kilometre şimali garbisinde kain g~~ıklık o~ad~gı~ı Japonyaya 
diğer bir Klisw·adır. ismi geçen goste~ek ıçm .ıttihaz olunacagı 
bu üç nokta Selanik körfezi ile zannedılmcktedır. 
Arnavutluk hududu arsında tak- lzvestia'nuı makalesi 
riben ortalarda bir müselles teş- Moskova, 15 (A.A.) - Rus 
kil eylemektedir. Japon paktını mevzuu bahseden * Izvestia gazetesi diyor ki: 

Atina, 15 (A.A.) - Bildirildi- ''Bu pakt Rus - Japon müna -
ğine göre, Almanlar, daha (·~as sebetlerinin pek çok olan mesele
Yunan müdafaa hattına varma - !erini kamilen halletmiyor, fakat 
mışlardır. Bir çok Alman tankı, halline yol açıyor. Bu mün.ıse
Manastırdan Florinaya giden o- betler şımdi yeni bir safhaya gır 
vada çamura batarak yerinde kal miştir ve bu safhanın feyizli ol -
mış vaziyettedir. ması beklenebilir. 

Ingiliz hava kuvvetleri, bu mın Almanyada memnuniyet 
takada Alman tahaşşütlerinde 
çok büyük tahribat yapmıştır. Berlin, 1 5(A.A.) - Yarı ıes-

Alman resmi teblig~i mi kaynaktan tebliğ edilmiştir: 

Berlin, 15 (A. A.) - "Alman teb
liği": Şlmnli Yunanlstanda cenuba 
doğru ilerlemekte olan ordunun seri 
Jcıtaları ,.e s/s krtalan İngiliz piyade 
ve zırhlı kuvvetlerine mensup bazı 
teşekkülleri geriye sürerek Ptolemais 
ve Kozani'yi isgal etmisler ve Ser
\•iya'nm şımalinde Aliakmln nehri 
geçidini tazyik etmişlerdir. Ptolemain 
civarında 30 Ingili:ı t.a.nkı tahrip edil
mi5tir. 

Selimikten hareket eden diğer te
şekkullerimiz asağı Aliyakmon'u geç
mişlerdir. Bu t.eşekkülleriml:ı cenuba 
doğru ilerlemektedir. İngilizler düm
dar muharebeleriyle ve geniş mikyasta 
tahribat yaparak ricatlcrini himaye 
etmeye \'C Alman takibin! geciktir
meye uğraşıyorlar. 

Arna\'utluk cephesinde İtalyan hü
cumları karşısında Yunan kıtalan çe
kiliyorlar. ::::>u5manı takip eden İtal
yan ordusuna mensup teşekküller 
cenup istikametinde Göriceyi geç
mişlerdir. 

Pire limanının bombardımanı es
nasında Alman hava kuvvetleri cem'
an 35.000 tiniUıtoluk ticaret vapuru 
batırmışlar, sekiz büyük ticaret vapu
runu hasara uğratmıı:lar ve liman te
sisatını yakmışlardır. Elösis koyunda 
son iki gece içinde nUlan biıyük çapta 
bombalar hedeflerine isabet etmişler
dir. Uc; torpito muhribi ile üç_ bilyuk 
Ucaret vapuruna isabet vaki olmuştur. 
Elösis tayyare meydanına da muvaf
fakıyetli bir hücum yapılmıştır. 

Malta adasında iki hava limanına 
gece ve gilndilz muvaffakıyetle hü
cum edilmi§tir. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 15 {A. A.) - "Tebliğ": Ar

navutlukta İşkodranın şimalinde Yu
gosla-ı.'larm mevzii hareketleri akim 
bırakılmış ve dil:;man ağır zayiata 
ugramıstır. 

Yunan cephcslnde k"ıtnatımız, dilli
ınanm mukavemetini kırarak Görice
ye eirntlı;lerdlr. 9 uncu ve 11 inci or
duların bıılundukları cephede ileri 
harekatımız devam etmektedir. Tay
yarelerimiz, düşmanın Yunan ve Yu
goslav cephelerindeki iaşe merkezle
rini, motörlü kıtaatmı bombardnnan 
etmişlerdir. . 

Kalibaki'nin garbindekl Doglina 
köprilsü işgal edilmiş ve dilşmnn ta
rafındıın tamir kılınmış olan Nojutzl 
üzerindeki Pcrat köprüsllne yeniden 
isabetli cndahtlar yapılmıştır. Hava 
muharebeleri esnasında üç düşman 
tayyaresi düşilrülmüstür. Tayyareleri
mizdcn birisi üssüne avdet etmemiş
tir. 
Eğede • tayyarelerimiz, mllteaddlt 

defalar Pire limanını bombardıman 
etmişlerdir. Bir kaç vapur hasara uğ
ramış, bir kaçı da batmıştır. Liman
daki teslsatta yangınlar çıkarılmıştır. 
14 Nisan gecesi İngiliz tayyareleri, 
Brendlzi ve Avlonya üzerine akınlar 
yaparak iki vapuru hasara uğratmlJ
lardır. Avlonyada bir düışman tııyya
resi, tayyare defi toplan tara!mdan 
düşilrülmüştür. 

Yapılan hava hücumları 
Atina 15 (A.A.) - "Resmi teb

liğ.,' Almnn tayyareleri miitevali 
dalgalar hnlindc Pire mıntakası
nı bombardıman etmişlerdir. 
Nüfusca znviat yoktur. Yalnız 

Sovyet - Japon paktının ::,iya-
si mahfillerde bu ehemmiyette 
bir muahedenin layık olduğu a
lakayı celbetmekte olduğunu söy 
lemiye lüzum yoktur. Hariciye 
Nezaretinde, dünya matbuatının 
ve bilhassa Birleşik Amerika ga 
zetclerinin tefsiratı bu muahe -
denin ehemmiyet ve vüsatini 
göstermekte olduğu bildiriliyor. 
Paktın Almanyada nasıl karşılan 
dığı meselesine gelince, Berlin 
siyasi mahfilleri bu hususta Al
m an matbuatının neşriyatına ışa
ret etmektedirler. 

Parti Grupunda 
Batı 1 in cide 

Bunu müteakip ruznamP.ye 
geçilerek Trakya ve Istanbuldan 
Anadolu içerisine geçmek ısti -
yen ve bir kira evinde oturan 
kimselerle ev sahipleri arasında 
kira ve kontrat yüzünden çıkan 
meselelerin gittikçe büyümekte 
olduğuna hükumetin dikkatini 
çeken takrir okunmuştur. Hüku 
met bu mesele etrafında tetki -
kat 'yapacağını ve kimsenin m:ıg
duriyetine meydan verıniyccek 
kanuni tedbirler ittihaz edecegi 
ni grup umumi heyetine bildir -
miştir. 

Ruznamede başka madde ol -
madığından riyasetçc celseye ni
hayet verilmiştir. 

bazı evler hasar a uğramıştır. Tay 
yareler Atikya'da muhtelit' kasa
baları ve tarlalarda çalışan çift
çileri mitralyöz ateşine tutmuş i
seler de zayiat olmamıştır. 

Preveze ve Yanya da bombar
dıman edilmiştir. 

5 tayyare dü§üriüdü 
Atina. 15 (A.A.) - Yunanis -

tandaki İns.?iliz kuvvetlen umu
mi karargahından bildirilmiştir: 

İngiliz avcı tayyareleri, bu sa
bah A lman tayyareleri tarafın -
dan P ire limanına ve civarına di
kine yapılan bombardıman hu
cumu esnasında beş Alman tay
yaresini muhakkak surette du -
şürmüşlerdir. Diğer bir i\ok tay
vareler de ha!(;ara uğratılmıştır. 
Bunların 'Üslerine di:mmüş olma
ları ihtimal haricindedir. İngi
liz hava kuvvetleri tesisatına ha
fif hasar mevcuttur. Büt\in tay
yarelerimiz salimen dönmüşler
dir. 

ilk Alman esirleri 
Atina 15 (A.A.) - Cephede e· 

sir alınan bir miktar Alman as· 
keri Atinaya getirilmiş ve biı 
tecrit kampına sevkedilmiı;tir. 
Alman harp esirleri kendılerin -
den evvel bir kaç ftnlyan .,uba
vının yerleştırıldi_ği yatakhane~ 
ve girince hepsi qirdcn başka bil 
v<·re 1-'onulmak ;ırı.JHmu uh-.ır 
l'tnı1şle:rdir. 
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DİŞ MACUNU 
Bütün diş ve diş etlerinin arızalarını, giderdikten 

başka ağız kokusunu da izale eder. 

Her yerde D E N T O L diş macununu aray~rıız.. 

'toprak 
Umum 
Eksper 

Mahsulleri Ofisi 
Müdürlüğünden 

ve Muhasip Abnacak 
:a.ıım merkezlerimizde çalıştınlmak üzere eksper ve muhasip yetişti

rilmek maksadiyle 1-5-941 tarıhinede Ankarada 2-3 hafta devam edecek· 
ıki kurs açılncakUr, Kursa iştirak edenler kursun sonunda yapılacak 
milsnbaka imtihanına girerek kazandıklan takdirde alacakları derece sı
rasına göre asgarl 60 ve azamı 100 zer lira kadro tahsisatlı \'azlfelere 
3659 - 3968 sayılı kanunlar muc!bince alabilecekleri ücretlerle tayin edı
leceklerdir. 

Eksperlik Kursuna: 
Mecburi hizmete tAbi olmayan ziraat mektebi mazunlarlyle en aşağı 

orta \'eya buna muadil tahsil görmüş olup zahire işlerinde tecrübe ve ih
tisas sahibi olduğunu tevsik edenler \ e 50 yaşını geçmem ili bulunanlar. 

Ve Muhasiplik Kursuna: 
Devlet veya rnüessesat muhasebe işlerinde çalışmış bulunanlarla en 

az orta veya buna muadil tahsil gören ve 50 yaşını geçmemiş olanlar 
girebileceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında knzımnnlardnn An
r.ara haricinden gelenlere kanuni harcırah ve yevntlyeleri vertlecektir 

İsteklilerin aşağıda yaz.ılı vesikalarlyle nihayet 25-4-941 akşamma 
tadar bizzat veya yazı ile Ankarada umum müdürlük zat · i:ileri müdür
:il!ilne milracaat etmeleri lAzımdır. (2083 - 2917) 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
? - Me~p şahadetname veya tasd!knamesl 
3 - "Va1'58'' hizmet vesikası .. 
1 - Z:ıblrc işlerindeki ihtisasına dair resmt vesrka, 
5 - ~erlik terhis tezkeresi 
6 - Ü)oğruluk kfığıdı 
7 -- Sıhhatlerinin vaz.lfc ifasına müsait olduğuna dalı- rapor, 
8 - 3 adet fotoğraf, 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASJ 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para 

iKRAMiYE 

28,800 Liro 

VERiYOR 
Ziraat Bınk11ındı kun-barah ve lhbarsr:r tasarruf hesaplarında en a:r 50 
lirası bulunınlarıa ıcnetıe 4 defa çekllecek kur'a ile aıaOıdakl pllnı gö· 

".e ikramiye da!l ıtJlacaktır. • 
4 Adet ı OOu Liralı,.. 4.000 Lira 
4 • 500 .. 2.00" • 
4 .. 250 .. 1.000 • 

40 .. \00 • 4 000 • 
100 .. 50 • ~.000 • 
120 • 40 • \ 4 800 • 
160 " 20 " S.200 • 

D 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene- içinde 50 liradan aşağı dOşml
yenlere ikramıye çıktığı t:ıkdırde 3 20 lazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede C defa, 11 Eylül 11 Bırincikllnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektir. 

~ıJrJÇ 
P,1 BRKI~ 
QNKO 

LEVHA 

..................... .., .... _..,.. ........................................................... ..... 

ÇO_CUGUNUZA VERECEGiNiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye)i 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ar.siklopcdisi & Çünkü: Çocuk An~ikloı:-edisl 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

• çocuğun mektepte 
mektep !fışmda, hatta 
mektepten sonra muh· 
taç ol luğu en kıy-

1 metli eserdir 

Çünkü: Her hedıye kırılıp kay- Cünkü: Çoc-11k A.1s;k1opedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

bolabilir. veyahut U

nutulabilir. Fakat Co-
cuk Ansiklopedısi, Ço-
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bü-
tün hayatınca iz bıra. 1 

kacak bir eserdir. • 

saatlerinde h0l'<>l1J.. .,. 
~rk~dR.<:lı Lr ..,,.{,,, 

Çocuk AnsiklopediRi iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
leclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Adjes: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tellzildtlı (6) liraya verilir. 

ı~ 

~~A~A ~ \ RAY.._T YARIŞININ 
DİREKSİYONU DUR 

&Ş ----

--.::.. ~ ..... ......_ -
IDARUINI BllUI IS BANKASINDA 

JKRAMIYeLf. ...HESAP- • .ACAR l 
r T. iş Bankası , 

Küçük Tasarruf ~ 1 ~ 
'ı • I • • • " .. '• 

Hesapları 1941 s 1 

iKRAMiYE PLANI o s M A N L 1 BAN·KASI 
Keşidcler 4 Subat, 2 Mayıs, 1 Afus
tos, 3 İklnciteırin tarihlerinde ya
pılır. 

f 941 ikramiyeleri 
l adet 2000 Liralık =2000 . ...'..Lirıı 
3 .. 1000 • = 3000.- .. 
2 .. 750 .. =1500.- • 
4 .. 500 .. =2000.- • 
8 .. 250 • =2000. • 

35 .. 100 .. =3500.- • 
80 • 50 • =4000.- • 

300 .. 20 • =6000.- .. .................................................. 
Tasfiye hnlinde bulunan 

M A J i K 
Sinema ve Film 

Türk Anonim Şirketinden: 
BİRİNCİ tLAN' 

26 Mart 1941 tarihinde topla
nnn hissedarlar umumi heyeti 
knrariyle şirketimiz tasfiyeye 
girmiş bulunduğundan alacaklı. 
lnrla hissedarlann matluplarını 
kaydettirmek üzere üçüncü ilan
dan itibaren nihayet bir sene zar
fında ve haftanın Çarşamba gün
leri saat 3 ten 4 e kadar Galatada 
Küçük balıklı hanında 25 numa
marada tasfiye memurlarından ! 
Hrant Çopura miiracaatlan ilan ı 
olunur. Tasfiye Heyeti 

TURK ANONiM ŞIRKETJ 

TESİS TARIHI 1863 

, .. 
Statnlen. "Ve Türkıye Cünıhurıyctı ile münakıt molra•elename,.. '""'Q2 

t.umaralı 10/6/1933 tarıhlı kanunla tasdılı; cdılmı•tır.. 

(24/6/1933 tarıhh ?43~ Numarııh Rumı Guetc) 

Sermayesi~ 
lhityat akçem : : 

10.000.000 lngiliı Lirası 
1.250.000 lngiliz Lirası 

1'ürkiyenin başlıca şehirlerinde 
PA.H.lS, MARSIL 'i A ve N IS <1f 
LON DRA ve M.ANÇESTER de 

.. 

,\11SIR. KIBRIS. YU1'ANIST AN, IRAN, lRJ\ ı.t li'TI .lSTlJ\ . 
r"'e MAVERA Yl ERUUN'cY" 

Merke:r ve Şubeleri 
fUGOSLAVYA ROMAN'l'A fUNANlS7AN, SURIVR tUBNAI' 

fı.lyit.Jlcrı ve butün Dünvada Accnt• v~ Muhabırlcrı vardıı 

Ocr oevı tsanko Muame1e1erı yapP• 

ffe"abı cari ve mevdunt hesaplan IHişadL 
fica,.1 krediler "'.!:.. vcı.aıklı krediler lrnşadL 
l'urkiye ve t:cr 

kon tosu. 

8or"a emlrlert. 
Esham ve tahvilat. altın vt' en~taıı üzerfne avam 

>;enedat tahsiliitı ,, .. ~"1r" 

En vfiksek emnıyet şartlarını na~ ~t .. Dh\ 

Kasalaı Servısı vardır. 

MÜHÜR 'Bugünden 

1 KLismR j sa~ ~ .~.~•İk~m. 
Piyasanın en müsait şartlarile (kumharaL veya 

kumharasız) tasarrut he~aplan açdır. 

• 
rı •, Tramvay vo Tünel 

işletmeleri u um ildlirlüğünden 
ı - Muhtell.f cvcafta ampermetre ve voltmetre pazarlık usulü ne sa

tın ıılmacaktır. 
2 - Eksiltme 27-5-941 g{lnil saat 15 ~llctro hanının .5 inri Jc~ 

yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 706 liradır. • 
4 - isteklilerin p:ırasu olarak vcrılmekte olan şartnameleri leva:um

dan :.ılmahırı ve kanuni vesikaları ve muvakkat temin:.ıUat·ı ile ilan edilen 
gQn \e sa.ıtte koMısyondn hazır buhınmi.lları. (2866) 

İstanbulda bir kaç konser 
verdikten sonra Anadolu se
yahatine çıkacağımı sayın 

dinleyicilerime arzederim. 

SAFİYE ! '- ,. 
#'-.. - .......... , 

DAKTİLO ARANIYOR B 

iSTENiYOR 

Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
ie müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabunda size bu sanatı öğretiyorum.-

Fiatı 50 Kuruş. STAJYER AVUKAT daJ 
1 Beyoğlu - Meşrutiyet Cad. 

No. 170, 6 ncı Daire karşısın- :>ahip ve Neşriyat müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
~ da Daire Apart. l ~ ~ T. L. Ş. TA.."! l\latbansı 

1 

müz te\'eccÜh ve rağbete karşı şük-
ran borcumuzu ödemek için bu de
fa Amerikadan getirttiğimiz en bil-
yük makineler sayesinde FE Mi L'I 
sıkıştırıcı silindirlerle gayet kullan~ 
it, ufak, mikropsuz bir şekilde yeni 
ambalAJlarla piyasaya çıkardığımızı 
Saygılarnnızla arzeyleriz. F E M 1 L 
bayanlan bir çok rahim rnhatsu
lıklanndan koruyan ve üzüntülü iş
lerden kurtarıın en birinci adet 
bezleridir. 

j, Her Ticarethanede FEMIL ve BAGI Bulunur. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonunda 
61 No. lu llil.n - Hazrr ef'kek ve çocuk g5mleklerlnc bütün pere.ken 

de tuhafiye mağazaları için maliyet üzerinden azamı f.,30 kar haddi tcs 
blt edilmi§ olduğu ilAn olunur. (2993) 

. . , . 
· stanbul Vakıflar Direktörlüğü, ilanlar 

Satılık Enkaz 
Kıymeti 

L. K. 
-ı>ey akçesi 

L: K: 

700 00 52 50 • 
Balatta Molla aşk! mahallesinde eski Mektep yeni Hacı İsa mektebi 

sokağında eski 15 yeni 13, 15, 17 No. ·lı muhtcrik tütün deposunun (Beden 
duvarlariyle çinko dere, ve yağmur borulan demir kapılar mermer mer
diven basamaklan hariç olmak şartiyle yalnız ahşap tavan bağdadi, dahi
li bölmeler ve ahşap merdivenlerle ahşap çerçeveler on beş gün müddet
le açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 24-4-941 perşembe günü saat on beşte Icra edileceğinden is
teklilerin Çemberlltasta 1sanbul Vakıflar Da~mlldilrlüğü mahltlltit kalemi· 

ne müracaatları. (2745) 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (9150) dokuz bin yüz elli lira olan 15 ton pamuk 

veya zeytinyatı 30/4/1941 Çarşamba günU saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerin (686,25) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklillerlnl ayni gün saat 14 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lAzundır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar .. 
paşada Tesellüm ve Sevk Şe!liğindcn dağrtılacakt.ır. (%875), 

!'-
Muhammen bedeli (1200) lira olan 3000 kilo Toz sabun (24.4.1941) 

Perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydnrpoşada Gar blruw da· 
hillndcltl komisyon tarafından açık eksiltme usullylc satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin (90) liralık muvakkat teminat ve kanu· 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eknasiltme günü saatine kadar kbm.l.s• 
yona milracaatlan 10.zımdrr, 

Bu i~e ait şartnameler komlsylndan parasız olarak dnğıtılmaktadir. 
(2757) 

İDEA~ BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuvunuz ... 

• 'latıf uerl: TAN • lstanbw 

Fiatı 50 Kuruş, 

Üsküdar Asliye Hukuk Hakim 
liğinden: Beykozda Yalı köyünde 
Orta çeşmede 108 No. lu hanede 
Sakin Zekiyenin kocası Ahmet a. 
leyhine açtığı boşanma davasının 
neticei muhakemesinde; tarafla
rın boşanmalarına ve çocukları 

1 

Nadirin hakkı velay~tinin anaya 
tevdii ile babası üzrine ayda b~ş 
lira hissei istirak nafakası takdı- ,-•••••••---ırı..ı 
rine 14-5-940 tarihinde karar ve-
rilerek sadır olan ilamın bir su- Doktor Hafız Cemal 
reti müddeaaleyh Ahmede tebliğ Dalı ı· 
dilmek üzere gönderilmiş ve mu- i 1Ye Mütehassısı 
maileyhin dört sene vvel.ikamet- Pazardan baska her J?Ün saat 

1 
gahını terkettiği ve nerede oldu- (2 - 6 ) ya kadar İ.stanbul 
~u me<;hul bulundu~u şerhiyle Divanyolu No. 104. 
bila tebliğ iade edilmiş ve müd- Tel: 22398 

1 deaaleyhanın ikametgahı meçhul -•••••••••••mi 
1 

olduğundan tebliğ makamın~ 
kaim olmak üzere ilam suretı 
mahkeme divanhanesi.~e talik ~-

1 dilmiş oldu~undan muddea~le)lh 
Ahmedin malômu olmak uzere 
ı.-pvfivPt vaz~te ile ilim olunur. 

---TOZLU 

HALILARINIZ 
Yıkanır, tertemiz olur. 

HALICILIK TÜRK Ltd. Ştl. 

YENi NEŞRIY AT: 

1939 HARBi - Bu harbin kitabı 
Türkiye - İngiltere ittllakı ve Bilyük 
Bl'itanya İmparatorluğu adı altında 
arkadaşımız Mümtaz. Faik Fenik ta
rafından yazılmış bir eserdir. Ahmet 
Hıı,lit Kltabovi tara!ındıın ~cdllı-
miştir. ., 

1 GÖRÜŞLER -..:_-Adana Halkevl 
mecmuasıdll". 33 üncil sayısı güzel 
yaT.ı ve resimlerle neşredilmiştir .. 

İstanbul, 4 üncü Vakıf han, No. 1 KARACADAG - Diyarbakrr 'Hal-
\ - 58. Tel!'!!on: 23967 _, kevi dergisidir. 37 inci sayısı çık-
- - nııştır. 

KAYIP - 1939 - 1940 ders yı. 
lında aldığım hüviyet cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alaca~ımdan 
eskisinin hükmü kalmamı-.tır. 1st. 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. 

l inci sınıf No. 7070 Tuncer Gür
' ılpn]İ. 

1 KAYIP - İstanbul Sanat 
mektebinden 935 - 936 ders se
nesinde aldıi!ım şahadetnamevi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü kalmamıştır. 

Kemal Söğüt 

ÇiÇEK ve iNSAN - R~at Öme
ri'nin küçilk fantezi bir eseridir. Ül
ltü Bnsımevinde basılmıştır, 

ADLiYE CERİDESi - Adliye Ve
ktıleti tarafından her ay neşrolunur. 
32 inci senesinin S üncü sayısı mes
leğe ait birtok yazılarla çıkmı§tll'. 

HERKESiN MECMUASI - Hava
cılık ve sPordan b:ıhseden 283 ilncil 
sayısı meslef:e ait güzel yazı ve re
simlerle ne:ıredilml~t1r. 

619-----~ 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
itrş. 

Başlık maktu olara~ 7 50 

1 inci sayfa santimi 500 
2 ,, ,, ., 300 

.; ,, . . 100 
75 1

, " " H 

J /ltill sayfasında ,, 50 ··-------· 


