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su a ' . . . b name- istedikleri yerlerın ıskele ve ıstasynn arına kadar, 
kadar müracaalla kendılerıne verılecek eyan k"ll · 1 b't d'I · 1· B 1 d "f . . • meccanen na ı ert es ı e t mış ır. un ar a nu us 
lerı doldurmaları ılan olunur: b 50 kiloya kadar eşyayı beraberlerinde götü. 

h. b' . . aşına 

l - !,tanbulda oturan ve başka ıç ır '!1 rebileceklerdir. ( Yani beş nüfuslu bir aile, berabe-
gücü olmayup aldığı tekaüt maaş'.l~ geçinen a;kerı, rinde Sandık veya denk şeklinde 250 kilo eşyayı 
Mülki t"kaütlerle Eytam ve E.ramılın !rak~a, stan- götürebilecek. ) . . . . . 
bul İzmir Erzurum Ankara viliyetlerı harıç olarak Alınan bu tedbırler mahıyet ıtıbanyle temamen 
An~dolun~n istedikİeri her hangi bir şehrine gitmek tedafüi bir ihtiyat tedbiridir. ':'iç kim~eye mütevec-
- d 1 t a'd vapurve trenlerle nüfus başına cih değildir, bu, devletin aldıırı tedbırlerden birisi 
uzere eve e ı ' b 1 d'I l"d' 
50 kiloya kadar eşya ile meccanen nakilleri muvafık olarak ka u e ı me ı ır. 
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i giliz Ve 
Yunan 
orduları 
En celin dağlar 

1 

1 JFden, Mısıra yaptığı s o n s ey a h a t i n de 
~ g i l i z G e n e r a l l a r i l e h i r arada 

üzerinde bir mü
dafaa hattı 

haznladıl~r 
Bu hat, Selaniğin cenub 
batısından baş 1 ı yır ak 
Ohri gölüne kadar uzan
maktadır. 

Mukavemet 
harbinin 
zaruretleri 

Yazan: Cavit Oral 

Mister Çörçil her zaman ol-

duğu gibi yine Avam Ka
marasında dünya efki.rıumumiye· 
sini aydınlatan güzel ve geniş bir 
nutuk söyledi. Fakat enerjik lngiliz · 
Başvekilinin bu nutkunda en dik
kate şayan ve bizim de üzerinde 
durmak istediğimiz nokta şu son 
ifadeleridir. Mister Çörçil nutku
nun sonunda diyor ki; Almanların 

Anglosakson milletlerini yıpratmak 
hususunda sarfedecekleri müstakbel 
gayretler için bir menba olmak 
üz,.re Ukranya Zahire anbarlarile, 
Kafkasya petrol kuyularını elde 
etmek için yakında teşebbüse ge· 
çeceklerine dair bir çok deliller 
mevcuttur. " 

Hakikaten bu dünya harbi baş-
lamadan önce Hitlerin mücadelem 
kitabını okuyanların, Nazizim pren
siplerini biraz yakından incelemiş 
olanların kalasın~a Almanyanın 

günün birinde Sovyet Rusyaya 
tecavüz ve taarruzda bulunacağı 

kanaatı yer tutmuştu. 
Hatta bir aralık böyle bir ha

reket için Almanyanın Polonya ile 
anlaşmış olduğu dahi şayi olmuştu. 

Gerek Nazizmin Komünist 
düşmanlığı ve ırerekse Her Hit
lerin kitabında da işaret ettiği gibi 
Almanlara Ukranyada bir hayat 
sahası tedarik etmek arzusu böyle 
bir tasavvur, düşüne' ve hareke
tin varid olabileceği ihtimallerini 
çok kuvvetlendirmişti. Fakat müt
tefiklerin Baltık hükümetleri yü
zünden Sövyetlerle anlaşamamaları 
ve bundaıı Hitlerin istifade ederek 
~!alinle bir ademi tecavüz paktı 
•mza etmeğo muvaffak olması bir 
Alman - Sovyet çarpışmasının 
uzaklalaşmış olduğunu göstermişti . 
Artık herkesin Führerin Ukranya 
meselesini bu harbin sonuna .bıra
kaca&-ı düşünceleri ve kanaatleri 
hasıl olmuştu. Hele fırsat düştükçe 
Moskva ve Seriinin politik cilve
leş'."eler.i de bu inanışları daha çok 
leyıt edıyordu. Lakin Almanyanm 

Romanyada tahşidata başlaması v 
bu tahşidah Bulgaristanın . l~ 

Al 
ışga ı 

ve manların bu iki mili 1. 
K d . . r 1 e ın 

ara enızın ıman arında üsler te-
sis etmeğe teşebbüs etmeleri M 
ko .. os-

vanın, sesını çıkaram 
r .. .. . amasına 

8 irnen, bu hadıselerin büyük b' 
•urette endişesini mucip old - ır 
•otr k d .. uguna 
B'lh e a ar şuphe bırakmıyordı. 
R~~sa Finlindiya hududlarından 
1 •11yaya kadar Sovyet hudud-
arında "t d' mu ema ıycn Alman kıta-

Kabine 
toplandı Eden ve Dil 

Balkanlarda muvaffa· 
klyetli bir plan hazır-
1 adı k tan sonra 

İngiltereye 
dönd ü 

Ankara 10 fa. a.f- icra 
Vekilleri Heyeti bügün 
saat 16 da Başvekalet
de Başvekil Doktor Re
fik Saydamın riyaseti 
altında haftal.k toplan
tısını yapmış ve ruzna
mede dahil meseleleri 
müzakere etmiştir. --=== Radyo ====-gazetesi-:; 

larının artışı Sovyetleri çok düşün
dürdüğü muhakkaktır. işte bütün 
bu apaşikiir hareketler karşısında 
bile Moskova sessizlik siyasetini 
bozmadı ve mutad beklemesınde 

devam etti. Bu günde hiilii bekle
mektedir. Bu gün yalnız düne na
zaran ortada ki fark Sovyetlerin 
Alman Yugoslav harbinin başla· 
dığı sabahın gecesinde bir ademi
teca vüz paktı imza etmiş olma· 
!ıdır. 

Vakıa bu paktın da maddi bir 
kıymeti yoksada ,şimdiye kadar ta 
kip edilen Sovyet siyaseti göz Ö· 

nünde ,tutulursa az çok bir şey 
ifade ettiği şüphesizdir. 

Görülüyor ki bugüne kadar 
devam eden hadiselere nazaran 
birbirini sevmedıklerine şüphe ol
mıyan bu silahlı iki komşu yekdi
ğerini mümkün olduğu kadar ok
şamağa, oyalamafa ve idare et
meğe çalışmaktadır )ar. 

Ancak bu karşılıklı oyalaır.a 

politikası ~acaba bundan böylede 
devam edebilecekmidir? Ve Alman 
yanın, mukavemet harbinin zaru
retleri onu bu büyük komşusuna
da saldırtmak mecburiyetinde bı
rakmıyacakmıdır? E.ıi'er mantık öl
çülerine v1> Mister Çörçilın sözle
rine bakılacak olursa bir Alman
Sovyet çatışmasının çok uzak ve 
gayri mümkün olmadığına hükmet 
mek icap eder· 

Çünkü bugün Almanya. farzı 
mahal jalkanları işıral _etm.ış olsa. 
bile harbin nihai zaferı uzerınde bır 

tesir yapamıyacağı glbi sarsailam ve 
dip diri ayakta duran ve ıri~tik~e .. kuv· 

vetlenen lngiltereniıı vazıyetı uze-
rinde de bir tesir yapamıy~caktır. 
Hitlerin henüz çok şüphe!• ?lan 
b ö y 1 e bir ınuvaflakıyetınde 
lngiliz mukavemeti, lngiliz in.adı 
üzerinde bir tesir yapamıyacagını 

takdir etmemesine de imkiın yoktur. 
Saniyen Führerin lıu harbin 

bir iki senede bıtmiyeceğini hesap 
etmediğide tahmin edilemez. Şu 
halde bütüu bu hakikatları her 
kesten iyi bilmesi icap eden Hur 
Hitlerin, Amerikanın sonsuz ve bit
mez tükenmez bir surette lnırilte· 
reye ekmağa başlıyan yardımları 
karşısında ve gün geçtikçe korkunç 
taarruzlar şeklini alan lngiliz hava 
hücumlarından harp enciüstrisini 
muhafaza etmek gayesile yeni kay-

/Devamı ikincide/ 1 

• Balkonlarda harp devam 
ederken, bir taraftan da propagan
da mücadeleleri devam ediyor. Dün 
Alman menbalarından gelen bir 
haber, külliyetli Yunan askerleri· 
nin teslim olduklarını yayarken, 
Yunan tebliği bunu katiyen yalan
lamak, Yunan rordularının büyük 
bir kahramanlık ve şecaaatle dö
vüştüklerini bildirmektedir. 

Bu propagandaya bir misal de 
Bulgar radyosunun Belgrad bom
bardımanı sırasında ölen Yugoslav 
nazırı hakkinda uydurduğu haber· 
dir. Bulgarlara göre, bir Hırvat 
olan bu Yugoslav nazırı bir Sırp 
Jandarmasının kurşuniyle ölmüştür. 

• Londradan ırelen .bir ha

berde, Britanya genel kurmay baş
kanı general Dil'le hariciye nazır.• 
Edenin Ortaşarkta uzun süren bır 
seyaha;ten sonra lngiltereye dön
dükleri bildirilmi~tir. 

• Alman motörize kuvvell~
rinin dün akşama kadar vardıkları 
Niş, lsküp'ün batısında Kalkande· 
len, Perlepeden sonra daha batıya 
doğru hareketlerine devam ettik
lerine dair hiç bir haber alınama· 
mıştır. Bu mevkilere varmış bulu
nan kuvvetler zırhlı birlikler oldu· 
ğuna göre, asıl muharebeyi yapa· 
cak Alman piyade birliklerinin bu 
mevkilerden uzak oluğunu kabul 
etmek liizımdırl 

Yuıroslav ordusunun, bu piya
delere karşı bir harekette bulun
ması ve mücadeleyi bunlarla yap· 
ma<ra karar vermiş olması muhtemel
dir~ 

Bazı motörlü kuvvetlerin iki 
üç şehri işğali üzerine Yugo•lav 
ordusunun teslim olduğuna veta 
kısa bir müddet sonra teslim ola· 
cağına dair bir hükümde bulunmak 
biraz erkendir. 

Yuıroslav ordusununu Yunan 
ve lngiliz ordularile hiç bir irtibat 
kalmamıştır. Fakat ilerleyen AlmanO 
motörize kuvvetlerini y•n ve ge· 
rilerden vurmak suretile tekrar 
müttftfiklerile irtibat tesisi müm

kündür. 
Yugoslav arazi.inin harekata 

az elveri,li olmasına rağmen. Al· 

[Devamı Dördüncüde} 

Alman motörlü kullarının Yugoslavyada ve Yunanistanda 
ilerledikleri Mıntakaları Gösterir Harita 

-Libyada Yapağı müba 
Harekat 

başlıyor 3ingilizGeneralinden \ gaatı 
Haber ahnamadı Sümerbank pek yakında 

şehrimize bir mübayaa 
Ekibi Yollayacak 

Bingazi civarında· 
ki lnglllz askerleri 
müs takil ha reka t 
ıçın hazırlanıyor 

Kahire 10 (a. a.) - Binga7i• 
nin şarkında bulunan lngiliz asker
leri müstakbel harekat için daha 
miisait bir mınlakada toplanıyorlar, 
bir kaç gün süren çekilme hare
ketimiz esna!tnda düşmanı ağır 
zayıata uğrattık, bir mikdar esir 
verdik, yük!ek rütbeli üç subay
dan haber alamadık, bunlardan 
birisi Viktorya nişanını hamil bulu· 
nan general Neam, ikincisi gene· 
ral Riçhard Okonnn ve üçüncüsü
de general Gemli Payri dir . Al
manlar neşrettikleri tebliğde 2000 
esir aldıklarını bildirmişlerdir. vu· 
kubulan çarpışmaların şekline naza. 
ren bu mikdar imkansız ırörülme
mektedir. 

Afrika harekatına dair 
Alman tebliii 

Berlin 10 (a. a.) _ Alman 
resmi tebliğinde, dün neşredilen 
Yugosla ve Yunan harekatı hak
kındaki tebliğler aynen verilmekte 
ve şimali Afrikada Dern • . . e nın ve 
80 kılometre cenubu d k' N 1 . ., . n a ı e ıme• 
ırellı nın ahndıgı- ve 6 1 .1 genera 
1 ~. ıooo askerin esir edildiği bil
dırılmektedir Bund b k I 'l .. • an aş a nırı -
tere uzerine l 1 .1 k yapı an ıücumlara 
g~çı ~e te ve Niyukastl ve Ber
ınıng "m şehirlerinin bombardı· 
man edildiği v.e büyük yangınlar 
çıkarıldığı, lngiltere etrafında tica
ret vapurlarına hücumlar yapıldıjı 
9 vapurun batırıldığı, 5 vapurun 
hasara uö- d - ·1· d'I k d' ora ıgı 1 ave e ı me te ır. 

lnıiliz hava kuvvetleri 
tebliği 

Kahire 10 (a. a.) - lnıriliz 
orta Şark hava kuvvetleri umum• 
kararkahının tebliği , 

Habeşistanda tahrip edilmiş 
veya hasara uğratılmış olan 31 
tayyare ankazının kıtaatımız Adis 
abeba'ya girdiği zeman hava mey
danında bıılunduğu şimdi teyit 
edilmektedir. Bu tayyarelerden 
14 dü kömür halinde,9 uda mitral
yöz ateşile hasara uğramış vaziyet
te bulunıyordu. Ayrıca 8 tayyare 
nin gövde•i ve ankazı mevcutlu. 
Hasara uğrayan tayyarelerden bir 
kaçı tamir edilecek vaziyettedir. 

Eritrede : kıtalarımıı Mu!av
vaya girmeden ·önce lniİIİ• hava 

(Devamı DlJn/üncüde) 

Ankara 10 (Hususi muhabirimizden) - Ticaret ve ikti5at Vekalet
leriyle rnüştereken yapatı fiatlaTının tesbit ve ilinı üzerine Sümerbank. 
Umum Müdürlüğü mübayaat için faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu 
mübayaa ekibi önümü;ıdeki bir kaç gün içinde Adana, Mersin ve hava
lisine hareket edecek ve müstahsille bizzat temasa gelerek tayin edilen 
azami fiat üzerinden müb~yaata başlanacaktır. Bu ekipten başka diğer 
bazı ekipler de memleketın yapağı istihsal mıntakalarına mevsimin biraz 
daha ilerlemesinden sonra hareket edeceklerdir Fiatlar !st b 1 • . . .. . . . an u pıya• 

sası raıcıne gore tayın edılmiş olduö-undan yap•g" ı - t h 'il • 1 ı b 1 . .. • . a ~ mu9 ı sı erı s an u a 
kadar nakıl ucretını kiir olarak alacaklardır 

.. Diğ~r taraftan istihsal nııntakakrında ;apağının muhtelif cinslerine 
gore ~erılecek olan değer fiatlarda gazetelerde iki aün sonra ·1· d' 
locektır. • 1 an e ı-

= 
Beri in 

hücumu 
3 saat 
sürdü 

Sehrin ortasında 
mUhim hasar 

vuku aoel di 
Londra 10 [a. a.] - Hava 

nezareti tebliği : 
Bombardman tayyarelerimiz bu 

gece Berline hücum etmişlerdir. 
Hücum üç saat sürmüş ve şehrin 
ortasında büyük çapla bombaların 
patladığı ve büyük yangınların 
çıktığı görülmüştür. Emdene ve 
Almanyanın Şimaligarbisindeki he· 
dellere de hücum edilmiştir. 

Dün de ayni bombardman tay
yareleri Danimarka deniz yolları 
münakalıitın•, telsiz istasyonuna 
taarruz etmişlerdir. Bundan başka 
Norveç cenubundaki alminyum 
fabrikalarına, Brest limanındak; 
harp gemilerine alçakten hücumlar 
yapılmıştır. • 

Bugece işgal altındaki Fransa
(DBVamı Dördüncüde) 

= 
Yugoslav milletinden!\\ 

medeni dünyaya 
h ita b! 

"Alman hava kuv· 
vetleri bUtUn in••· 
n iy et k•ldelerlnl 
a y a k I • r a I t ınd• 
çlğneml9 lerdlr •tı 

Atina 1 O ( A.A ) - Yugos· 
lavyanın Atina elçiliği Yugoslav 
milletinin medeni dünya.va yaptıfı 
bir hitabını almıştır. Bu hitabın 

metni şudur: Almanların işlediği 

korkunç cinayetleri bütün millet
lere bildiriyoruz: 

Açık şehir olarak ilan edilen 
memleketimizin payıtabtı Belrradı 

dini ayin için halkı kiliselere davet 
eden çanlar çalarken Alman hava 
kuvvetleri vahşetçe her türlü ta• 
savvurun fevkinde olan bir bom• 
bardmana başlamışlardır. yangın 
ve infilal< bombaları tufanı şehri 
bir harabe yığınına ve yangınlar 

ocağına çevirmiş ve belıradın bü· 
tün sokakları çocuk, kadın ve ih· 
tiyarların cesedlerile Örliil•üştür. 
En ipitidai müstevliler devrinde bile 

/Devamı DörJiinciiJe} 

KALDIRIMLARIN 
KOKUSU 

YAZAN : REŞAT EN IS 
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1Mm11 
Dişlen me 

ve süt dişleri 
'f'abli bir in· YAZ /P:,, lNJ rı S:it dişleri sağ• 

:~.ah~:1:.~:r:~i Ot. Calapöver !::· ~:~~~~k:,ıı~ 
1- ilk yaşın 1 çocuklarda' 6 ay. 

altıncı ayında, çıkmağa başlıyan lık iken birer birer çıkmağa baş-
ve yirmi altıncı aylara doğru te. larlar. Sazan normal çocuklarda 
mamlanıp yedinci yaşta düşmeye da bu çıkma ve dökiilme zamanla 
başlayaıı. ve on iki yaşlarına kadar rı değ·işebilir. Ve altı aydan evvel 
ağzımızda kalan bu dişlere ( süt diş çıkaran sağ'lam çocuklar oldu· 
d~leri) ve bu zamana da (birinci ğu gibi, dişli doğan çocuklarda 
diş çıkarma devr~si) deriz. · vardır. 

2- Süt dişlerinin dökülüşün- lskenderi Kebirin, 14 üncü 
den sonra, bunların yerine gelen Luinin; Fransa inkilabıkebirinin 
d~lere de ( daimi diş) deriz. meşhur simalarından Mirabonnn dişli 

Hakikatihalde, bütün dişlerin olarakdoğdukları söylenmektedir. 
çıkması, uzun bir zaman zarfında Ve on senelik doğum adedi (17758) 
oluyor. Çocuk doğmadan, diş nü- olan bir hastahanede 3 çocuğun 
vesi ana karınında iken, neşvünü· kesici dişlerile doğduğu görülmüş· 
ma bulmağa başlar ve dişler nor· tür. 
mal olarak yirminci yaşa kadar te· Fakat vaktinden evvel diş çık-
kiimül ederek indifaları devam e· ması veya düşmesinin umumiyetle 
der ve yirmi yaş dişinin halk ara- bir hastalıkla alakadar olduğunu 
sında (akıl dişi) namiyle marul diş-, düşünmeliyiz. 
lerin çıkoıasiyle ( dişlenme-ikin· 1 Altı aylık iken çıkmağa başlı· 
ci diş çıkarma) tamlanır. yan süt dişlerinin tomamlanması 

3- Bir de üçüncü defa ola- azami üç yaşının sonuna doğru 
rak diş çıkaranlar vardırki halk ikmal edilmiş olur ve 7 yaşından 
arasında bu dişlere (kuzu • peynir) itibaren düşmiye başlıyan bu dişle 
dişleri denilmektedir. rin bazılarıda on iki yaşıfıa kadar 

Fakat bu nadir tesadüf edilen çocuğun ağzında kalıp çucuğun 
bir dişlenme şeklidir. sılılıatı ve çehre güzelliği üzerinde 

Müellif (Pli) bir kitabında 104 büyük ve mühim roller ifa ede· 
yaşında dişleri çıkan insanlar oldu· cekıir. 
ğunu yazmaktadır. ( Sennerte ) is- iyi beslenen ve bakılan tabii 
mindeki alim de adet kesiminden çocuklarda sılıhat yerinde olduğun 
sonra kadınlarda diş çikaranlara dan uzviyetin her parçası vazifes:. 
rast geldiğini bildiriyor. Ve (Foşer) 
ismindeki zata da yedi vak'a gördü
fünü neşretmiştir. 

Ben yalnı>, bir tek vak'aya rast 
reldim. Bu da lstanbulun meşhur 
turşucularından çemberlitaştaki tur· 
şucu Bay Mehmedin annesi ı<ırım 
tatarlarından (Min zade Ablanın) 

yüz yaşlarında iken çıkardığı pey
nir dişleridir ki bu dişler mezkur 
kadında bir kaç ay zarfında dökül
müştür. Bunlar gayet parlak, kireç 
manzarasında, cesametleri ufak,siv 
rice idiler. Üst ve alt çene de dör
der tane olup kesici dişlerin ye 
rinde çıkmışlardı. 

Mukavemet harbi· 
nin zaruretleri 

(Başmakaleden artan) 
nıklara ve tehlikesiz, 
masun araziye muhtaç 
bir hakikattır. 

taarruzdan 
olduğu da 

Sonra Almanya Balkanlarda 
yerleştikçe Sovyet endişesinin bü
yüyeceğini ve Amerikanın da ya· 
kında harbe girm~sinin ihtimalleri-

ni zamanında ve lnyikiyle yapa· 
caktır. Ve dişlerin de zamaaında çı
kıp zamanında düşecektir. 

Bu sebeplerden çocuk dişleri
nin geç veya erken çıkışındaki 
asıl sebep araştırılmalıdır. 

Süt dişlerinin çıkışını gecikti
ren hastalıklar arasında bilhassa 
kemik hastalıkları Raşitizm. dahili 
ifraz guddelerinin iyi işliyememesi 
ve bu arada gayri kili tegaddi de 
mühim rol oynar. Diğer sebebler 

arasında verem, lirengi, akıl has· 
lıklarıda vardır. 

Bu hallere inzimamen, umui se· 
beplerin icrai tesir edebilecegi vak
aları olduğu gibi hususi hallerin 
de süt dişlerinin çıkışlarında rol· 
leri vardır. 

Irk, cinsiyet, iklim gibi sebeb. 
ler de tesir edebilir. 

Bunları da gözönünde bulun· 
durmak lazımdır. Bu gibi haller· 
de böyle dişlerle çok yakından 
alakadar olunmalıdır. 

umumi hılzssıhha kaideleri ara· 
sında mühim bir mevki işgal eden 
ağız ve dişler bilhassa yakın za· 
manlarda bütün dünyaca çok ciddi 
tetkik edilmiş bir mevzudur. Mem
leketimizde de, halk arasında da 

kendi varlığını göstermeye başlıyan 
bu mevzu etrafında birçok yazılar 
ve eserler meydana getirilm~tir. 

Bazı memleketlerde ağız ve 
diş bakımı namile içtimai bir me· 
sele ortaya çıkmış ve hatta bazı 
m\lletler bunu hükOmet işi a<ldet· 
meye başlamışlardır. 

Biz de bu uğurda bir yardımı
mız dokunur ümidiyle süt dişlerinin 
daimi dişlerle olan münasebetlerin· 
den ı cins ve çik.1ş zamanların .. 
.lan teker teker bahis ve izah ede-

ceğ'iz. 
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Güreşciler 
Bu gün AtatUrk Anıdı· 
na Çelenk Koyacaklar 
Qün sabah beden terbiyesi 

genel direktörü tüm Gene· 
ral Cemil TaHr Taner Vali, Be· 
lediye Reisi, Tüm Komutan, Cıım· 
huriyet Halk Partisi ve Halkevi 
Başkanlarını ziyaret ettikten son· 
ra bölgemiz binasında akşam geç 
vakte kadar, Bölgemiz Başkanı 

Valimiz B.:ıy Faik Üstün ve Böl· 
gemiz beden terbiyesi müdürü 
Bay Rıza Salih Saray ile birlikte 
çalışmış ve Vilayetimizi ilgilendi
ren muhtelif mevzular üzerinde 
kararlar vermiştir. 

Muhtelif bölgelerden şehrimi· 
ze gelmiş olan diplomalı güreş

hakemleri ve mua ilimleri ile yüze 
yakın şampiyon pehlivanlar bu 
gün saat 16 da bölgemiz bina· 
sında toplanarak güreş federas· 
yonu Bay Tayyar Yalaz dan 
şehrimizde Adana stadyomunda 
yarın saat 14 de başlayacak Tiir· 
kiye serbest güreş birincilikleri 
programı ve teknik hususatı hak
kında talimat alacaklardır. Bu top
lantıyı müteakip hazırlanmış olan 
çelenği meresinle Atatürk anıtına 
götüreceklerdir. 

Bölgemiz binası önünden baş
layan bu merasime tümen bando· 
su iştirak edecektir. Türk bayra· 
ğının arkasından iki güreşçi çe· 
lenği taşıyacak ve çelengin arka
sında hakem heyeti ve idareciler 
ile yüze yakın güreşçi ve genç
lik kuliipleri faal azaları buluna
caktır. Bu büyük sporcu kafilesi 
tezahüratla, hükOmet, saathane , 
Belediye, Yeni otel, asfalt cadde· 
!erini takiben Atatürk Anıdına 

gidecekler. törenle bölgemiz be
den terbiyesi müdürü Bay Rıza 
Salih Saray bir nutuk söyliyecektir. 

Merasimi müteakip sporcular 
halkevini ziyaret edecekler ve ya· 
rın müsabakalara başlayacakların
dan ötürü erkenden istirahata çe
kilmek üzere hususi olarak ha
zırlanan muallim mektebine döne
ceklerdir. 
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İlkokullar 
19 Nisanda ders kesecekler 
ve 15 Mayısta kapanacaklar 

Trabzon - Iran Transit 
yolunun ıslô.hı kararlaştı 
Tr~bzon • Iran transit yolu işletmesi, bu sene kış dolayı· 

sıle bozulmuş olan yolun esaslı şekilde ıslahı ile bu mey· 
danda bulunan köprülerin muvakkaten ahşap olarak yaptı· 
rılmasına karar vermiştir. Havalar düzelir düzelmez inşaata 
başlanacaktır . O 

Öğrendiğimize göre.yolun bu sene ıslah ve esaslı şekilde 
programa alınan kısımları meyanında Ağrı • Van kısmı da 
vardır. Gene bu kısımnda Küpkıran ve Tutak köpriileri ile· j 
ride beton olarak yeoiden inşa edilmek üzere şimdilik ahşap 
olarak yapılacaktır. 

Vali ve kaymakamlar arasında tayin 
ve naki lle r 

Ankara - Açık bulunan Kayseri valiliğine Zonguldak valisi Bay 
Haild Aksoy, Zonguldak valiliğine Gaziantep valisi B. Cavid Ünver 
Gaziantep valiliğine Erzurum valisi B. Bürhaneddin Teker, Erzurum va'. 
!iliğine Sinop valisi B. Fehmi Oral, Sinop valiliğine Çorum valisi B. 
Salih Kılıç, Çorum valiliğine <le lstanbul emniyet müdürü B. Muzafler 
Akalın tayin edilmişlerdir. 

Ankara vali muavini Dilaver Ergonun talebine binaen nüfus işleri 
umum müdürlüğü ikinci şube müdürlüğüne, emniyet umum müdürlüğün 
den Kemal Tuna mahalli idareler umum müdürlüğü şube müdürlüğüne, 
Akdağmadeni kaymakamı Remzi Ôzkan lnegöl kaymakamlığına, Hasse 
kaymakamı Halil Tekin Reyhaniye kaymakamlığına. Trabzon nüfus mü
dürü Ramazan Dinç Eruç kaymakamlığına. Salihliden Necati Vardar 
Şarköy, Reşadiyeden Necati Gökmoğol Küytük kaymakamlığına, Mani
saden Hilmi Besim Tözyılmaz Erzurum mektupçuluğuna, Seydiköy kay· 
makamı Vehbi Güneş Kızıltepe kaymakamlığına, memurlar sicil ve mua 
meliit mü~ürlüğünden Kemal Ôzgüney Akdağmadeni kaymakamlığına 
Aatay maıyyet memuru Edip Boz· -- , . 
tepe Fatsa kaymakamlığına, Soma rarla~ d~ıresınde Namık Erverdin 
kaymakamı Necmeddin Kuteş Sa· Seydışehır hym~kaml.~ğına, Silvan 
lihli kaymakamlığına, Isparta eski kaymakamı Halıl. Mumtaz ~r.kan 
mektubcusu Tevfik Eşmen Diyar· Soma kaymakamlıgına, Mahallı ıda-
bakır mektupculuğuna, Niksar reler umum müdürlüğü mümeyyiz· 
kaymakamı Hayri Dışlioğlu Reşa- !erinden Selim Aybar Silvan kay· 
diye kaymakamlığına, uülus işleri makamlığına, Gemlik kaymakamı 
umum müdürlüğünden Necib Soy· Emin Coşkan Gölcük kaymakam· 
dan Niksar kaymakamlıgına, Vize lığına Adapazarı kaymakamı Ihsan 
kaymakamı Abdullah Zeki Köymen Klıç Gemlik kaymakamlığına, Ya. 
nüfus işleri umum müdürlüğü dör· !ova kaymakamı Niyazi Ülkü Ada· 
düncü şube mjidürlüğüne, Trakya pazarı kaymakamlığına, Savur kay. 
umumi müfettişliği evrak müdürü makamı Nureddin Aynukan Yalo. 
Cavid Okyayüz V ize kaymakamlı· va kaymakamlığına, Urfa Emniyet 

ğına, Karapınar kaymakamı Receb müdürü Hadi lntepe Savur kay-
Aydın Trakya umumi müfettişliğ'i makamlığına, Köyceğ'iz kaymaka-
evrak müdürlüğüne, Büyük Millet mı F etM Burak Datça kaymakam· 
Meclisi muhasebe kaleminde Hilmi lığına, Datça kaymakamı Memduh 

Kadın 
Çorapları 
Standart nizamnamesi 
tatbik mevkiine girdi 

lstanbul (Hususi) - Yeni 
ipekli kadın çorapları standart 
nizamnamesi tatbik mevkiine gir· 
miştir. Yeni nizamname ile ipekli 
kadın çorapları başlıca üç tipe 

ayrılmaktadır. Böylelikle, ipekli 
kadın çoraplarının sağlamlığının 
temini cihetine gidildiği gibi pi· 

yasRya yüze yakın muhtelif ipekli 
kadın çorabı çıkarılmasının önüne I• 

de geçilmiş olmaktadır. Ankara. 
ya giden 14 kişilik çorapçılar u· 
mumi heyeti, vekaletten direkktif 
aldıktan sonra şehrimize 14 çorap 

fabrikası vardır. 

ANfiULOPEDi 
İşkodra 

S on harekat dolayısilo iş· 
kodratnın ismi geçiyor. 

Bu şebrin lransızcası Scutari, 
arnavutçası Shkodra ve eski adı 
Scodra,dır. Kendi ismiyle anılan göl 
.kıyısında ve Dıinasa ile Kiri suyu
nun Boiana'ya döküldügü mevkide 
bulunuyor, 29,000 nüfusu vardır. 
Ayni isimdeki bölgenin merkezidir. 

Bir çok bahçeleriyle' faal ti· 
caretiyle şirin bir kasaba olan iş· 
kodra, yün, ipek, deri, mum, ke· 
reste ihraç eder. 

lskodra, Orta çağda Sırpla
ra, müstakil şeflere, Venediklilere 
ve 1479 la 1913 arasında Türkle
re intikal etti. Burasını Balkan har
binde Karadağhlardan Avusturya
lılara, Sırplara geçti. Umumi harp· 
ten sonra Arnavutların oldu. 

Keçeci Karapınar kaymakamlığına, Payzın Köyceğiz kaymakamlığına 
ilk tedrisat meclisi dün Vali Koban kaymakamı Sırrı Yılmaz tayin edilm~lerdir. 

B. Faik Üstün'ün başkanlığında Manyas kaymakamlığına, Gölcük Oiyarıbakır mektupcusu Nu. 

Ziraat mücadele müdürü 
şehrimize döndü 

toplanmış, vilayet dahilindeki ilk kaymakamı Nedim Hinel Keban reddin Ôzelçin Vekalet emrine 
okulların kapanış ve açılış günle- kaymakamlığına, Başvekalet ka- alınmıştır. 

Dörtbuçuk ayıl.anberi Antep 
ve Urlada fare mücadelesini idare 
etmekte olan zirai mücadele müdü
rü bay Saadettin Sarıkaya oradaki 
işini bitirerek şehrimize dönmüş· 
tür. 

rini kararlaştırmıştır. ' -;,--;-----:-:---::-------=------------
Karara göre, şehirde ve köy- zmir pamukcuları Anka- Orta tedrisatta imtihan-

lerde bütün ilkokullarda dersler raya heyet gönderiyorlar lar nasıl yapılacak ?. 
19 NisanCumartesi günü kesilecek, 

Yarın akşam halkevinda 
verilecek konferans 

21 Nisanda S inci sınıfların bitir· lzmir ( Hususi) - Beyannamo Maarif vekaleti, ortamektep· 
me İmtihanlarına başlanacaktır. mecburiyeti sebebiyl~ şehrimiz pa- lerde lise ve muallim mekteple· 

Bitirme imtihanından 15 gün muk ihracatçılar birliği heyeti umu· rinde yapılacak imtihanlara aid 
sonra ikmal imtihanları yapılarak miyesi geçenlerde bir toplantı yap· ı yeni bir izahname göndermiştir. 

Yarın Halkevimizde konferans:: 
verecek olan yük•ek ziraat ensti
tüsü doçentlerinden Doktor Necip 
dünkil ekspresle şehrimize gelmiş· 
tir. 

en geç 15 Mayıs akşamı okullar mıştır. Bu mekteplerde kurulacak imti· 
tatil edilecektir. içtimada lzmirin pamuk müs- han komisyonları zaruret görüldü. 

Gelecek yıl kayıd ve kabule tahsil, mutavassıt ve tacirleri hazır ğü takdirde ikişer azadan teşek-
EylOlün 10 unda başlanacak, ikmal bulunmuşlardır. kül edebilecek, yalnız devlet or-
imtihanları 24 Ey!Olde yapılacaktır. ta okul imtihanlarının sözlü kıs· ayrı komisyon teşkil olunabilecek; 

Akala pamug· una kilo ba•ına h buna muk b'l 1 d 1 J Tedrisata 1 inci teşrinde başlıyacak· • mına mün asır olmak üzere, iki a 1 e eme ve ev et o• 
tayin edilen 64 kuruşuıı, piyasada azanın da bulunmaması halinde gunluk imtihanlarının her branşı 

tır. 

Filimlerin gösterilmesine 
başlandı 

Parti genel sekreterliği tara· 
fından gönderilen !ilimler dün ak! 
şamdan itibaren halkevi sinema 
salonunda halka gösterilmeğe baş· 
lanmıştır. 

pamuğun- 71 kuruşa-satılması hesa· sözlü şekil yazılıya çevrilerek im- için birden fazla imtihan komİs• 
biyle aı olduğu ileri sürülmüş, bu tihan bir zat tarafından yapılacak yonu kurulmıyacaktır. 
h t h k d • h Sözlü imtihanlara girecek ta-usus a ü Ometimiz nezdin e te· ve ımti an evrakı mektebde sak. 
şebbüslerde bulunmak üzere bir !anacaktır. !ebe sayısı !azla olduğa takdirde 
heyetin Ankaraya gönderilmesi ka- M il' . 1 k b gruplara ayrılarak ayrı •yrı gün-

ua ımı az o an me le lerde lerde imtihanları yapılacaktır, Es. 
rarlaştırılmıştır. aynı' muallı'mler muhtelı'f komı's· k' I' 

M ı ta ımatnameye göre imtihana 

1 
üstahsil,. mutavassıt ve tacir· yonlara gı'rebı'lecekler ·, talebesı· · k 1 b · 1 gırece ta e enın, yazılı imtihan • 

erden mürekkep bu heyet, yakın· pek çok olan mekteblerde her larıno aid sualleri mektebler tara. 
da Ankaraya gidecektir. branşın sözlü imtihanları için iki fından hazırlanacaktır, 

ni ve bu Amerikan müdahalesinin Sov 
yetleri daha çok teşci' edeceğini 

nazaridikkate alarak bir Sovyet • 
Birleşik Amerikan devletleri ve in· 
giliz ittifakının üzerinde ehemmi
yetle durm3SI kadar tabii bir şey 

de tasavvur edileme7. Bunun için 
de Almanların ilk fırsatta Boğaz. 
lara karşı bir teşebbüse geçmek 
i91emeleri ve böylelikle bu ittifaka 
mani olmağa çalışmaları da pek 
kuvvetli • ihtimaller dahilindedir. 
Bundan başka Almanyanın lngiliz 
ve Amerikan taarruzunu 942 sene· 
sinde belliyeceğine göre bu yaz 
kendisi için şüpheli olaq Sovyetle
ri de aradan çıkarmağa ve kendi
sine muhakkak ki büyük mikyasta 
ilk madde ve petrol kaynakları te· 
min edecek olaıi ukranya arazisine 
ııhip olmak arzu ve ihtiraslarını 
beslediğ'i de hiç hayali bir şey 
değildir. Her h~lde bugüıı kii Al
man .>Skeri harekatı iki cephe gös
termektedir. Bunlardan birisi Ak· 
deniz h3kimiyeti ve ikincisi Ukran
yanın işgali görünüyor. Birinci ih
timal çok çetindir. Çünkü bu ihti· 
malin önünde vatan ve istiklalini 
kat'i surette ve büyük bir azimle 
müdafaa etmeğe karar vermiş olan 
Türkiye vardır. 
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ikinci ihtimal daha çok akla 
uygun gelmektedir. Ve bu ihtimali 
lngiliz Başvekili de teyit etmek
tedir. Eğer Balgaristaoın Üçüılü 
pakta girmesinin ön günlerinde 
Mösyö Filof nutukları ve beyanat
lariyle dünyayı oyalamağa çalışır
ken, Mister Çörçilin bu memleke· 
tin fena niyetleri hakkında söyle· 
diğ ve tamaıniyle realiteye tetabuk 
eden sörlerini hatırlarsak, bugün
lngil!z devlet. adamının nutkunda 
derin bir bakikatın iladelerlni sez· 
ınok pek mümkündür, 

Birinci Fasıl 
• 1 • 

Otomobilin bu kadar umumileşmediğl 
senelerdeydi. Evimin tam karşısına rastlıyan 
sokak başı, o•zaman, binek arabalarının bek· 
leme yeri olarak tayin edilmişti. Onu bura
da tanıdım: Biçimsiz, hırpani bir geyinişi 
vardı. Tıraşlı yü!ü zayıf ve kansızdı. Kır 

düşmüş saçları aylarca makas yüzü görme• 
miş, ensesinde, kulak arkalarında büklüm 
büklüm uzamıştı. Belki otuzundaydı. Fakat, 
bu halile, kırktan yukarı gö~teriyordu. 

Arabası, göze batacak kadar eskiydi. 
Yana kaykılan tekerleklerin soluk kırmızı 
boyaları dökülmüştü. Siyah körük, yer yer 
çallamış ve aklaşmıştı. iri boylu doru atları 
!ımarsızdı, besisizdi. yerlere değen kuyruk· 
ları, göğüslerine in~n uzun yelelerile ihtiyar 
görünüyorlardo. Sahipleri gibi. 

Sabahın alaca karanlığında gelirdi. 
Çok geceler bulunduğu yeri terketmediği de 
olurdu. Geç_ döndüğüm dondurucu bir ge• 

- cede onu, eski faytonunun muşamba kane· 
pelerinde görmüştlim : Soğuk ve rutubetli · 

KALDIAIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis 

günlerde arabasına binen müşterilerinin 
dizlerine örttüğü battaniyeye bürünmüştü. 
Avuçlarını, iç içe bitiştirerek, eski ve katı 
körüğe ya•ladığı başına yastık yapmıştı. 
Araba fenerlerinden birinin mumu biterek 
sönmüştü. Ötekinin sarı, titrek ışığı araba
nın içine sızıyordu. Bir zaman, oynak, loş 
aydınlığın altında, merak duyduğum bu 
garib insana bakmıştım: 

Sıska çenesinde, çökük yanaklarında 
günlerdenberi ustura göraıeyen bir sakal ... 
Yer yer kılları dökük eJki bir fırça gibi. 
Ağzı açık uyuyordu. Ve gecenin iliklere 
işleyen rotubeti, intizamsız soluklarla ta 
ciğerlerine kadar gidiyordu. Göğsünde bo
ğuk bir hırıldayış vardı. Üzerlerini sıkı sı· 
kıya örttüğü iri boylu doru atları, geniş 
ayaklarını kaldırımlara vurarak biteviye ak
sırıyorlardı, 

Evet. Sabahın alaca karanlığında ge· 
liyor • Bazan da böyle bütün gece pinek· 
liyor • bekleme yerinin en baş köşesini tu
tuyordu. Fakat, neye yarar? Her gelen 
müşteri, sokağın başında bir yığıntı ııibi 

YAZAN: 
duran bu körüğü aklaşmış, biçimsiz araba
ya dudak büküyordu. Hakları da vardı: Ko
şumları pırıl p11ıl, kuyrukları ve yeleleri 
alafranga kesilmiş, lök gibi kadanaların 
çektiği yepyeni faytonlar, landonlar, kupa
lar dururken! 

Sazan, parlak çift sıra düğmelerin 
süslediği nefti paltolarile yerlerinde • bir 
saray, bir konak hizmetkarı kadar mağ'rur • 
bıyık buran arabacıların tenezzül edemi
yecekleri müşteriler de çıkagelirdi : Hase· 
ki'ye gidecek bir Ermeni madamı ... Gııreba 
hastahanesinin ziyaret saatine yet~tirilecek 
soluk elbiseli bir ihtiyar... istasyondan yeni 
çıkan, gideceği adresi adamakıllı bilmeyen 
koltuğ'u bohçalı, babayani çarşaflı bir kadın ... 
Bandırma postasının yanaştığı rıhtıma indiri· 
lecek altı n~fuslu bir aile : Ellerinde tıklım 
tıklım bavulları, içi dolu destileri, yatak 
denkleri, sepetleri, kuş kafeslerile ... Daha 
sonra, Topkapı mezarlığına \aşındırılacak, 
cemaahız bir tabut ... 

Yerlerinde • Bir saray, bir konak hiz
metkarı kadar mağrur· bıyık buran araba· 

cı.lar, omuz silkerlerdi, Zaten Haseki'ye 
"lıdecek madam da, Gureba hastahanesinin 
ziyaret saatine yetişecek soluk elbiseli ihti· 
yar da, rıhtıma indirilecek altı nüfuslu aile 
de, Topkapı mezarlığına cenaze taşıtacak 
adam daı parlırk lastikli tekerleklerinde, si· 
yah ~ilalı körüklerinde binbir renk oynaşan 
bu cicili bicili lindonlara, boyaları dökiik 
arabayı daima tercih ederdi. 

Benim feylesof arabacım, pazarlık 
ederken müşterisile uzun uzun çekişmeğe 
bile lüzum görmüyordu. O, kanaatkar bir 
insandı da ... .... 

Bir akşamdı. Serin bir yaz akşamıydı. 
Yıldızlı gökte koşuşan kara bulutlar, durup 
durup yağmur boşandırıyordu. Yerden, ılık 
bir yağmur kokusu kalkıyordu. 

Ansızın hastalanan uzak bir ahbabın 
ziyaretine gidecektim. Gözlerim, siyah kö· 
rüğü ak ve çatlak, yana kaykılan tekerlek• 
!erinin boyaları dökük faytoou aradı. 

[ Devamı var J 
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yollamak Qzerİne OD bin altın ha• 
zarhyacabın. Aksi halde oflundan 
&midini kesenin. Sana bilhassa se
lim ederim. 

Çakıcı Mehmet 
Çakıcı Mehmet evden ayrılır 

ayrılmaz Mutaf Hacı Ali efendi 
cihannümadan indi. Kasabanın içi 
altüst olmuş, ahali yeniden sokak· 
lara dökülmüştü. Mutaf hacı Ali 
efendi derhal sokaia fırladı. Kapı· 
nan önünde kundra boyacılığile 
reçinen delimsirek bir kürt dolaşı· 
yordu. Derhal onu çağırdı, cebin
den bir altuı çıkardı: 

- Klrdoğlu; dedi; şu altını 
al, senin ol!un. Sana şimdi bir hay· 
van vereceğim, bineceksin Ahmet 
beyin de kır atmı yedeğine vere· 
ceğim. Koşa, koşa Çakıcıya yeti
şeceksin yaklaşınca: 

- Efe! Ahmet bey yol yürü· 
yemez. Babası hayvan yolladı. Gi
deceğiniz yere kadar binsin. Sonra 
hayvanı ben alır, yederek geriye 
rötnrnrüm. 

Diyeceksin yapabilir misin?. 
. - Yapanm .• 

Derhal Ahmet beyin kıratına 
hazırladılar. Knrt boyacmm altına· 
da bir hayvan verdiler. Yola çıkar· 
dılar. 

Kürt boyacı atını koştura, 

kotlara ilerlemete başladı. Çete 
hennz pek azaklqmamışb. 

Arkadan bir ath geldigini g-Ö· 
ren dümdar kızan afeye batırdı: 

Arkadan gelen var. 
Çete derhal darmuş ve avcıya 

yayılarak mlllademe tertibatı al· 
IDlfh. Fakat hayvanın ıthrarİIİ bili 
perva ilerliyor, sol kolunda da be
yaz bir at yedeyorda. 

B UGON 3 

Japonya Harici· rupa kıtuındaki 
ye Nazıra Mat mihver faaliyetine B U L G A R lngiliz bombardamu 

1Uoka'n1n Avrupa kU'fı uzaktan se 1 • 1 f dan 
seyahati.gürültü· yirci vaziyetini KIT ALARI llJJlr& en ara ın 
•11 ,ünlere tesa. muhafaza etmekle ,,.. Al 
dnf etmiştir. Ma~ beraber, uza k Mu ha •• mata man 
ıaoka11 Avrapaya 1 . • - Şark'ta Japon 1 il k • 
ptiren nç sebep Japonya, Mıh- yanın serbest ha- ' ra etm~·· Tank 
vardı: reket e tm e si ne Sofya 1 O ( A. A) - Balrar 

raber sahur yemeğini yıyıp ertesi 1 - Evveli ja- ver ve engel olmaktadır. aian11, Türkiyedeki YufOllav bQ. Kollarına 
günkü oruca niyetlendiler. Çakıcı pon hariciye nazı Japonya için bu yDk elçilifinin, YagOllayaya kartı 
efe Ahmet beye hitaben n mihverin Avru· Sovgetler iki cepheli sovyet Balrar kıtalar.nan amhuemata H 1 cu m 

Ah t be m faal bir surette i•tirak etti-- Sahuru ye me Y a • pa ve Afrikadaki y A Z A N siyaseti,ötedenber ..,. 
ma Oruca nl'yetlenme. Sen 9eferisin. · tin. · k 1 b" ğini TDrk hükOmetine bildirmit 

Sonro• ::,t~i.:., bey isıemôy•. ::y;ewı:kı:: A e Esmer 1 z:u '~!;;;ta~~~ ~~0~eriienkli:::er~;certe::ı': Alman layyırelerı· 
.., miştir. _ 

1 'Jı almanlar, Japon· yalan oldacmnu bildirmM-e sela-i9temiye · bir kaç lokma yedi ve l _ •- -• 
sonra abdestliğin ilzerine uzanarak 2 - kincisi Japonyanın Uzak ya'yı harekete geçmek için t91vik hiyettardır. Dün başvekil Filofan p·ıre Uzar·nda u· P.füla 
derin bir uykuya daldı. fa rktaki vaziyetinden iki mihver ettikçe, japonlar Sovyet vaziyetine mebasan meclisinde de söylediji 1 't 

Vek'anın bundan sonraki kıs· ortatına haberdar etmeği lüzumlu işaret etmekte idiler. Jopon Hari· gibi Bulgar kıtaları biç bir tarafta 
manı bizzet Ahmet beyin ağzandan görmüş. ciye nazıra bu vaziyeti düzeltmek Yur01lavyaya karşı hücuma İftİ· Atlna

1 
ra.~I U dl-f 

dinledi~miz şekilde anlatacağız. 3 - Ve nihayet Sovyetler bir içindir ki Avrupa'yı ziyaret etmi~· rak etmemektedir. JOP k 1 A 
5

' liği ile anlaşmaya varmak için Al- tir. , re kadar biç bir 
Da;a kaldmldtktan ve iade edil· manyanm yardımmı temin etmek H akikat böyle olmakla be. B ER L J•N E t•J bizi ......... 

dikten üç sene sonra pek genç yaşmda istemiştir. raber sovyetlerin Japon- ,.caldtr. H 

maaletef hayata ebediyen veda eden Birinci ve ikinci maddeler üze ya'ya ka111 herhangi müsaadekir· H o c u M Atan' a 10 (a.a) - A.:-- raci-

i 
Mlltar '"ade Ahmet bey vaziyeti rindeki fikir teatisinde her iki ta- 1 k b 1 ~ 

"' ı ta u anmalarına bugünkü vazi· k. ..__ ... tanda eli arkadqlarma şöylece anlatmışllr. raf da birbirinin vaziyetini nikbin t "d yoeu d&n akı•• ı ......,_ • 
f k )Ad aösterme.ı.e ,.ab•mı• olduklara Mat· ye müsaı olmadıii ribi Almanya, L d 10 ( A A) 1 yor ki: Eıkiya bana karşı ev a a e • a ... ... ... nın bu noktada Moıkova üzerinde on ra . - nfiliz --•- • • T L 

hürmetlcirane hareket ediyordu. suokanm Berlini ve Romayı ziya. h h bava kuvvetlerine mensup bom· "Bir YafU11111V ne ab ra .. ya 
1 rf d er &nKi tesirde bulanma91 da müm- b d , ve Makedonyadaki Yman bvvet• 

. Bilhassa Çakıcı Mehmet efe benim ret ettiii rün ler zla m aF.Ylhapılan kün dejildir. Gerçi Sovyetlerin ar ımffan tayyarelen rece BerUne len"nuı· mav---•-•armın kat'i ihti· 
istirahatimle daima alakadar oln· neşriyattan an aşı mıştlr. ı akika Al k muva akiyetJe hocam etmiflerdir. ...... 

J manya arşııındaki resmi vazi· L maileri evvelden dilfGnülmllş balu• 
yordu. Nerede bulandapnu, çete· bu 11ralarda apon razeteleri Ja· yetlerinde esasla bir deiifiklik hu- ondra 10 (A.A) - Hava ve 
nin hangi tarafta barındıj'lnı bil- ponyanm Çinde firittiii mücadele- sule gelmiş deiildir. Bununla dahili emniyet nezaretlerinin ba nuyorda. Kat'ı mabarebe sevldl-
miyordom. Kendimi kasabadan çok nin bOydtt bir mesele teıkil etme- berarber, mihver c en u b 

0
• ark i sabahki teblifi: cen prtlann icattlnliti Jflf• 

d d·.ı.: ' damın•lar ve M ts ... G•ce dn•man tavv-~•....: .. :- de verilecektir. Harp dev .. ecle-uzakta sanıyor um. •a•na yazıp - a no· Avrupasına dom• nüfuz etme•e .._ 11-......... 

h k d Ç. h b" • d h •· - • hücamlan bilhassa Mid'--d da bir cektir. Nuıl prpıpnt-w bili-Uykoya yattığım veya istira at • a m ar an1n on sene a a başladıktan sonra Sovyetler Bar"l'a· IWlll Lı 
a.... n b"l J ' · b" d ıebre ve ln•ilterenin ·=mali -·k·ı yoruz. Ve mavaffakiyebizliu..U. için uzandığım zamanlar ~ıma 9 rse 1 e, aponya ıçın " en İfe ğinin ba halOI karşaaında endi•e '" -w- L-l N!L-• 

h 1 • t L"l t • .ı.: • ... mıntakalanna teveccüh e.__ •• tir. tesiri altanda - mıyacaiız. 1111tı beyaz bir örtü örtmeği i ma etmı- mevzuu eıaı e mıyeceaını razete· duymakta olduf11 da sezilmek· um 

Yorlardı. Esaretin bütün ağarbğı cllere verdifi lbeyanatta bildirıniş. ted" B d" 
1 

Bu hücamlar neticesinde ölen ve zafere kadar biç bir fC'Y bizi 1 .,,. 
ır. u en lfe a man askerleri- yaraJ ... • .. ların mı"Ltan henüz t-· mıyacaktv." ve bGtün merasimi bundan ibaretti. tir. · R • -· .. -

J ·L nın omanya ya ayak basmalarile bit eclilmem••tir. Fakat bu mı'Ltann vanan -·-=- fe6lill.: Yanımda nöbetçi bile bulundurmi· aponyanın ıai mihver orta in. b lam im l ..,. .. • 1 • -·.. •• 

b k d d •· aş ış ve a an ar Balkanlarda yilksek olmuı mu-mk"'ndu-r. H•••r Atina 10 (a.a) - Yunan ,.._ yorlardı. ihtimal ki vardı da kendi- nı a no ta a ne erece ikna et. adım attıkça, kendisini daha kati 11 -

sini bana röıtermiyordo. tiii lmalOm olmakmakla beraber b" her iki mmtakada da mühim ol. mi tebliii: 
Sabah, öğleyin, akşam hep• kendisinin Avrapada !mihverin va- ır şekilde göstermiftir. muştur. lnrilterenin rarbinde bir 1 - Vardar vadiJioclen Slzmlf 

d k K d ·1 • • t' d k Romanya'ya Alman askerleri- h" - • ·'- bu ve dQn receye ka..ı__ KılL.. mın· sıcak yemek yiyor u . en ı erıne zıye m en pe memnun olmadıfı · l şe lf uzerıne, şar~ ve cena ıar· u.- .. 
ekseriya bezdirme getiriyorlardı. emniyetle 9oylenebilir. Filhakika ~·n. re meleri nzerine bunun kendi· ki mmtakalannda baza noktalara takasında tatanmq olu Alman 
benim için de daima bazar ekmeği Matsaoka Berline vasıl olduin. ;rıne haber verilmeden vukubul- ve biribirinden çok uzak me- ~ırhb kanetleri Sel&nip dotn 
bolandaruyorlardı. rnn Almanya bOyGk bir diplom:;i Burna bildiren Sovyet hükOmeti, safelerde difer bazı noktalarada hllcamlarma dnam •lllİf ve tebr. 

Nerede idik. banl'i tarafta bu- • 1 b' • 0 &'aristan İfgal dildifi zaman, bombalar aht--br. Av--•--mız .n.-:..1--1:... mar a ıyebne utramaş, Romaya Bul h k -. ......-ı ... -.,_ ... , 
Janayordak ki böyle mantazam taze k b • d I rar n Clmetinin hareketini tak· 10 dn.-... tavvar-: taa...:-. .....:--. Şark·ı Makeclonya..ı_u kıtalan· aya asbK'ı fÜn e talyan donan bik • y ""T_. ıJ - ....,.. ............ .... 
ekmek yiyordnk? Bu ciheti kurtul· h etmif ve aroalavya'ya karp Jwdir. - .,__ o-... dlftGkleri s1ç 
daktan sonra öirendim. ~asi ı arbin en ağır darbesini yemiş açılan harp Gzerine duyduğu iğbi· •• ..:.-.. ra"-- JU.ledm IODraya 

- Dar .. DO onoyordu. Bundan "··ka ltalyan b"-bOt" • • s le B" ı· _6..... ·- va• Sabahlara şafakla beraber uyan· ..,.., rara wt un açıga vurmqtur. ovyet r ar ıji ile anlqmalc nok- kadar alınan haberlere göre badat 
B Ah b "d' d Şarki Afrika imparatorlucrnnun tas Al t l d Al - en met eye gı ayorom ığım zaman başucumda bir paket •- man aarruza ge mezden bir tasın a manya' dan yardım göre- bo-nca c-..Lec:le mukavemetleriai 
D l fiyesi de son safhasına girmi•ti. kar t 1 y ı ı · ·h J - -.-- uuur.. yetmiş ik tütünle bir deft-er demir· .., T saa -evve ugos avya i e bir memesı, mı ver ortakhiı hakkında azaltmı•ı-'-- ve batlannı tam ola· 
B • f il d d Roma v~ Berlin müzakereleri d tl k · k · ı b" b ı k ..-- enı muta yo a ı, ne en yolu sigara kağıdı bulurdum. yam os u masa ı ımza ıyan Sovyet ır aya sa otu do;anuktadır. rak muhafaza etmitlerdir. 

duracakmışım? bqımııda akan incecik pınarda bu siyasi ve askeri maj'iubiyetler- hükümeti, timdi ruoteleri ve rad. Bir Japon l'azeteai bu hayal ıaka- 2 - Amavathak cepbelüade 
Zavallı meczubumsu Kürdün yGzllmü yıkayıp ta kahvaltımı ya- in r6lpsi altında yapdmq ve ba yolan vuıtuiyle Simoviç hiiküme- tana ıöyle ifade etmektedir: dDfmanm ~mahalli bücamlan ,... 

aklina ölnm tehlikesi filln l'elditi pınca yanımda efe belirirdi. Ef•ia söl•e slttikc;e kararmakta ikea tine elden plea mapevi yardım- " Abuaya ve ltaJya A--· kartGlmn· ve bGcum ed•l....._itt• 
Matı uoka Awapadan •-ılarak do·· d bal ktad d __ _ı.__ L--- -·-.-- ... yoktu. elinde her •riln bir ,.on evelki 1 • a anma ır. a ---t -ket eclı' M•w.rı saJlat v.dlrllmlttlr. 

Bereket venin; bo adama ateş Ahenk l'Uetes bulunur ve bana nllf yolanda MOllcovaya aframış· Berlin rad)'0111, Simoviç hUkO· halde Japonya Uak"fllrk'ta S..,... Atina 10 (a.a) - Yanao em• 
etmediler. Kendisini serbest birak- uzatarak: hr. metini ln.waJ•e aatılmıs bir çete tazyıkı altmda beJen.Vtadır. V• niyet nezaretinin tebJU.:: 

- Oka baL·•ım Ahmet'---, ş ilbdi Matsuoka'naa, kendi- te'•kk" ed k M k bana llir ..- baluaaa•aktacbr. ıra• 1 ·ı leci" .... ....,T A .. a er en, °' ova matbaa· Y- - • Alman larJareleri •ece saatler• tı ar, 1 er 1 biam iıl!in yine neler yazm·-•·r? ıini vnıpa'ya l'etiren.... nan bu hOkGmet hakk·-~- d-ı- Japoayum Avrapadaki ilci orta.&. • 
Kart boyacı Çakıcmın yanana T .,.. se!elerden üçiincn.n ile --ı ol· Mmpati •:.-term-· L-~d -Al baiıa a..a.-kt.ad1r.,, 

51 
ce birbirini takip eden dört dalra 

ldi . ha da . k Derdi. (Ahenk) gazetesi ka· --,.- u. , nwnuu e • Fllbaldb Japonya EvlA'd-be. L-•!-de p:- mıntakası :ı. • ...:0..ı_ 
re ii "zaman yvan n more ıaba baskını tafsilitiyle doluydu. dutu anlatılmaktadır. Fakat Japon man1a ile Sovyetler Birliji arasın- -a.a • .u.ı ba ki 1 UI - ....... .... --· -

sordu: Ben bu tafsili~ı okurdum, efe din· Hariciye Nuannan Berlin'i ve Ro- dalcl mOnaHbetl9rin 1939 AtwtOI ~~=~::.in etorta. \ktan biç bir açlDQflar, basar ve telfab mlcip 
Çakıcı efe sen misin?. ler ve rülerdi. Ekseriya okumak ma'yı hiç de elvsitJi olmıyan pıt. palb lmzalandıta rfln lirdiji isti- •ı- memlftir. Çia harbi ol•ıdan bombalar abmflardtr. 
- Evet.. bitince lar altında ziyaret ettiji fibi, Moa- haledm c;akaak Gzere bQJandata· devam ediyor. Sovyetlerle ........ Berlbe Rııll • ....,. El. 
- Beni Mtaf yolladı. Ahmet - Gördün mü Ahmet bey; bi· na clelllet etmektedir. ... • .,.. Blrl.,ik·Amerikayı kendi. ıidllellite •-'.:....Jeri I 

B k t kova'yı da mOsait olmıyu prtlar sine kartı kqkırtmlfhr. Japon W•• ..... __.1 

Bey yol würnyemer.mif. a c" .a. zim için ne yalanlar yazmqlar içinde ziyaret ettiji 16ylmebilir. Bu çıjvın Sovyetleri Alman- zeteleri, "ZU.a ki W:van ortada bil· Atina 10 (a.a] - Atina •iaA• 
onundur. Atma binecek. ittıji Der ve bıyıklarını barardı. -ı bildL.! 
vere kadar sidecek. Ben de &'ele- Euretimin ikinci ırOnO Japonya'nın Sovyetln• İltedifi, ya ile si1'blı çarpışmaya mem ne kazandık" demekte bak- aı '"yor. 
1 Uzak - Şark nizamının tananma. rötOreceji çok şOpheli olmakla hdırlar. Berlin radyosunun Yanan lisa 
celi•· Sonra Ahmet beyin atını ı•ıtedi:-n !-fe; babamdan kaç par sandan ibarettir. Ve bunu temin beraber, herhalde Almanya'nm, Ancak bu hay.al sakatanan Ja· nile yapmakta oldaiu neftiyatta 
tekrar ahp kasabaya götüreceğim. M b l ili t• 1 ·ı· l · k 

Dedhn. cevaben etmek için de Matsuoka Almanya• oskova nezdinde Japonya lehine ponyayı llsbiltün mihverden ay1r· e en m e ı nra 12 on endi toprak· Çakıcı durakladı. Sonra kilr- t • d b ki 1 l d t d t • d d 1 L 

(D nm yardımına güvenmete idi, fil· esar yapmasına müsait bir havanm ması a e enemez. şleri bu ,.1r· ı- aran an ar e meıe avet e i mea dün bindiö-i hayvana Ahmet ~yin namı fHU' ) ... h y d 
• hakika Sovyetler birliğinin, 1939 eımediii de görülmektedir. Bu se· ra getiren Japon7a için bunda da te ve er zaman unaniıtanın ot• hayvanmın eiirer takımını vurdottu. be ı dir ki M k b. f t l ı Al · • Bu Ajıııtostanberi, Avrupa kıblında P e abuo a'nan Moskova ır men aat melhuz değildir. Üçlü u o muş o an manyaaıa petın• 

knrde dünerek: Nöbetçı· eczane mihvere karşı takip ettiii siyaset ziyaretinden müıbet bir netice .. pa~t karşıımdaki barları mı Qıa- den ritmeıi istenilmektedir. 
- Sen kır ata bin. Kasabaya ıeee ile Uzak _ Şark'ta mihvere kar- kabileceji çok şüphelidir. çı rak. r~vş.emekle _beraber, Japonya, Ba tavtiyeleri tam bir iltihkar 

dön. Mutafa benden selim söyle. şı takip ettiği ıiyaset biribirine 1,1y· Japonların da bana anladıkla· r~bp ıhtimale rore, hadiselerin in . ile bir kenara btrakıp Abaaayaaan 
beyaz renkli at olmazmit diye .Oyle. MUSl&fll Rifat t mamakta idi. Sovyetler birllti, Al· rı Japon ıazetelerinin n-:yatın· kıtafına intizar vaziyetini mabafaza daima Yunaniltaaa dottlak ı&tet 
Ahm - k" tla "d k Sa d 1 ""Y". edip hükmen pakta ba.\.h kalacaL. old ha kit d k" "del" 6 et ote 1 a iri ece · na ( Kale Kapısında ) manya ile imzaladıiı palet ileAv· an an aşdmaktadır. Japonya'nın 5 " mit afu ıa a 1 ı ıa ze• 
lQzum yoktur. Sonra atı ben yol• r:=============~===================~==~~t~ır~·==========~ rinde darabiliriı. Biaat fon Rib-
lanm. """ 1 beatrop bqiin Sellalfin mlbvaoe 

dönel-; !n~h.::a~yi~u k~;v::: y ı l 1 n 1 a r 1 n T r e n e ' 1 1 r r u z u ~~~=kv:=. .. :::n!~~ tekrar kasabaya ıetirdi. yor. 

Ahmet bey de diğer ata bin· S,,p lultıllll't M••tUfluul 
dirildi vo o suretle götürüldü. fGlll'raı ettiler 

Vak'a Ramazan ayınm üçünde _u Buclapette 10 (a.a) - D.N.Bı 
«ıereyan etlDİfti. p ortekizin müstemlekesi olan Angolada ve Amerika kabllelerin. in dillerine de vakıfmış. Yanu balata 120 alan11 bllclirfyorı 

Bozdatdan qar memnru ve bir kaç hafta evnl bir ekıpres ya\anla• Uçan balık SO Hadadda harekltta bulanan 
mahalle bekçisi serbest bırakıldık· rın taarruzuna uğramaşbr. Tern, su almak itin Dr fJ A Uıkdmru 48 S11p katalan sah alqaaa Macar 
tan sonra 9ete yeniden ilerledi ve bir istasyonda dwıınca hücum eden büyük ve 1 Havwanlann s a 1 merikada hay~ Turna balağı 16 topraldanna lillhlı taarru t .... 
"--L~- . I - vanlarm s ü r a t i 
-.nur,, zamanına kadar hiç bir uzun ydanlar evveli istasyon bekcisini öldDr· hakkında, uzun tedkikler neticesinde, bir ista- Som bahğı 11 b&aaocle Ml•••fla...,., Slip kıta 

yerde tevakkuf etmedi. mu·· •ler sonra da sürünerek trene akm etmiş· . ·ı ı.:r 8 l-laşerat içinde en ıGratllıi linektir. lan BordoeoHyet mıntaku111a ve 
8ah •- • b ... ' l 1 1 • · tiıtik vücuda getiri •~ ır. u istatistiie röre1 Nary-Kanisıa'nın oenalMna .c-ı .. ar va..tı ir ormanda ko- lerdir. Yılanları gören yo cu ar vagon arı ıyıce •·- • •••-w 

nakladılar. Ahmet beye derhal kilitlemişler ve tren haraket etmiştir. Bu şekil· dört ayakla hayvanı• .. n saatte sürati ıadur: lerdir. Macarlar bu kıtalan tardet 
taO m dallarından bir yatak yaptılar. de yüzlerce ydanı teketlelcler kesmittir. ilk Hind yaban kedisi 112 l(ızll h•~ Clmİ· Kızalbaç cemtyetleri mlflerdir • 
. ıerine iki abestlik attılar. ı ı Ce lin 96 9111' karalct.fandan beri Al ,,,,,,.,.,,.,, H ,,,.,,, 

iatuyonda da varonlar, yı an temizleyici er Y yellerinin ikinci bdnlann merkezi •---!-. 911111 
- Sen yat, rahat et taraf• .. dan temı'slenm:..:.. Tavıan 72 d .. Yl'f IS nMll oaııtal.,.,,,. ...,,, 
D ... ..-·· y be • i rk • re e Cenevre -hrinde edller ve bqma beyaz bir • arıt yrar 68 me iZi or- Kahire ıo (a.aJ - Ortqark 
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Alsaray ve Tan sinemalarında 
BU AKŞAM 

Canlı bir tarih ... Yüksek bir aşk ... Heyecanlı bir mevzu 

Bu Güne Kadar Görüp İşittiğiniz 
Türkçe Filimlerin En Azametlisi 

lrEYAl ISl?tf 
HALİME 

TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK ŞARK FILMi 

Alsar~yd_a ila~eten rr;jt Tanda ilaveten 1 
Bu gunku harbın en ı ~ ı GENE AUTRY 
kanlı sahnelerini gös- : ...... ı 
teren lngiliz Alman 
Deniz Harbi 
~~ıl~ZEN JIC~ L H.'E'R 

Türkçe Sözlü 

Tarafından temsil edi
ı ...... ı len heyecanlı ve ma
ı [8] ı cere filmi CASUS 
ı ı VE KOY BOY 
ı ...... ı ı-----·----

Loca Ve Numarah Koltuklarmızı Erken Aldırımz 
Alsaray tel. 212 Tan tel 266 

Pek Yakında : 

BERi ÇAVUŞ 
ru:~:<Çf SOllU 

Saatçi Vehbi Çömelek 
SAAT KULES i KARŞISl NDA 

Zen it, Arlon, Neker, Nacar Hislon kadın 
ve erkek model saatlerimiz yedeklerile 
beraber gelmiştir. H e r türlü tamirat 
kabul edilir.. 502 

Askeri Vaziyet 
(Baştarafı Birincide) 

manların muvaffakiyet elde etme
lerinin sebebi, Yugoslav ordusu· 
nun hatalı haraketleridir. 

Yugoslav ordusu Vardar nehri 
üzerindeki köprüleri tahrip etr:ıiş, 
Perlepe, Üsküp istikametine giden 
bu yolları az kuvvetle de olsa 
tutmuş bulunsaydı Alman ilerleyişi 
bu günkü kadar inkişaf edemezdi. 
Yugoslav ordusu bu vazifesini ya
pamamıştır. Alman ordusu zaten 
muvaff akiyetlerinin bir çoğunu 
hasımlarının sitraiik, tabiyevi bakı· 
mından işlemiş oldukları hatalarla 
temin etmektedir. Polonya ve 
Fransa harekntında temamile böy· 
le olmuştur. 

Yugoslav ordusunun yapmış 

olduğu hatalardan .istifade ederek 
ilerleyen Alman ordusunun ikmal 
işine gelince; bu g-ün Bulgaristan· 
daki üslerinden yüzlerce kilometre 
uzaklaşmış olan Alman ordusu ha
len bir tek demir yolundan istifa
de etmek vaziyetindedir. Cephane 
ve yiyecek ihtiyacı binlerce tonu 
bulan bir ordunun bu ihtiyacı mo· 
törlü nakil vasıtalarile karşılama
sına maddeten imkan yoktur. 

Yunanistanda yapılan karekata 
gelince; Yunan ve lngiliz ordula. 
rının hazırlandıkları asıl müdafaa 
üzerinde tertiplenmekte oldukları 
ve Almanları burada karşılayacak-
ları gelen haberlerden anlaşılmak
tadır. Bu hat Selanigin cenub ba· 
tasından başlıyarak Ohri göliine 
uzanmaktadır. En çetin dağlar 
üzerinde hazırlanan bu hatta fn . 
giliz ve yunan ordularının uzun 
bir müddet mukavemet edecekleri 
tahmin olunmaktadır. 

Kiremitler muayyen 
fiyatlarda satılacak 

Ankara 10 ( Hususi muhabi· 
rimizden) - iktisat Vekaleti kire· 
mit imal eden müessese sahiplerini 
Ankaraya davet ederek kendile· 
riyle müzakereye başlamıştır. Ki· 
remil yapan milesseselerin ayni 
cins ve ka1itede kiremit imal ede· 
bilmelerini temin yolunda temaslar 
yapılmaktadır. Bu temaslar netice
sinde ayni kalitede olan kiremit. 
lerin muayyen Hatlarda satılması 
milmkün olacaktır. 

Libyada harekat 
-Baştarafı Birincide

kuvvetleri Rodezya hnva filoları 
düşman mevkilerini ve Umhertu 
dağı üzerindeki tup mevkilerini 
bombardıman etmiş, limanda kıta· 
larımı:ıı bombardıman e<len gemi· 
lere de hücum eylemişlerdir, gemi· 
!erden birine isa bet kayıd edilmiş, 

diğerlerininde yanı başında bom· 
balar patlamıştır. 

ltalyan Doğu Afrikasındn : 
Diğer cephelerde tayyarelerimiz 
ilerleyen kıtalarımıza müzaherete 
devam etmişlerdir. 

Liliyada : Sirenaik'te bombar
dıman, avcı tayyarelerimiz düşman 
kollarına aym zamanda hücıım 

ederek bir çok zayiat ve mühim 
hasar tevlit etmişlerdir. Kum fır· 

tınaları harekatı işkal etmiştir . 
Bütün tayyarelerimiz üslerine dön
mü1lerdir. 

Adis-Abeba' da alınan 
harp esirleri 

Nairobi . 10 [ A.A.] - Adis
Abeba da alınan harp esirlerinin 
miktarı 4000 ltalyanla 1000 Afrika 
askeridi. Adis-Abeba civarında 
dolaşan devriyelerimiz dün 1450 
ltalyan askerile 960 Afrikalı asker 
daha yakalamışlardır. Bu kuvvet
lere mensup iki lngiliz subayı, 18 
Kamyon şoförünün Avasda yaka-
ladıkları 800 ltalyan bunlara dahil 
değildir. 

Berline Hücum 
üç saat sürdü 

( Baştaraf ı birincicle) 
da Avcılarımız faaliyette bulunmuş 
bazı hedefleri mitralyöz ateşine 
tııtmuştur. 

Dün gece, dafi bataryalarımı
zın evvelce <le bildirilenlerden ba~
ka 3 düşman bombardıman tayya· 
resini daha düşürdükleri anlaşıl

mıştır. Bütün bu harekattan yalnız 
8 tayyaremiz üssüne dönmemiştir. 

Berlin 10 [a. a.] - Bugünkü 
Alman tebliğinde lngiliz tayyare· 
lerinin Berline hücumları sırasında 

bilhassa kıymf tli resmi binalarla tarihi 
ve kültürel kıymeti haiz binalarda, 
kiliselerde, müzelerde büyük hasar· 
lar vukuageldiği ve sivil halk ara· 
sında ölü ve yaralı bulunduğu bil. 
dirilmektedir. 

Bundan başka küçük lngiliı. 
hava teşekküllerinin Emden, Bre· 
men ve diğer şimali Alman şehir· 
lerini bombardman ettikleri de kay· 

İngiliz-ispanya ticaret ı~=~~ .... - .... ~ 
anlaşması l su.~ı' v ıuıısı:-ıı 

Madrid 10 ( A.A )- lngiltere ı lfE~~l~J)Z G -" LDa ı 
ile ispanya arasında bir anlaşm.a ı ALI RAiF ELBiSE ı 
imza edilmiştir. Bu anlaşma ~ucı- ı ı 
bince, yiyecek maddelerile ham ı D E P O S UJ 
maddeler satın alabilmesi için in- ı Yağ camii civa ında No. 87 
giltere_ lsyanyaya 2,5 ~ilyon lngiliz : .............. r 
Uruı odunç verecektır, . .... ...... 

BUGON 

ASRI SİNEMADA 
Suvare 

8,30 BU AKŞAM 
Suvare 

8,30 

IST AN BUL BELEDiYESi 
ŞEHiR TiYATROSU 

B İ R İ N C 1 T E M S i ·L 

Kiralık Odalar 
VODVİL 4 PERDE 

T O R K Ç E S I : ŞEMSEDDIN ZINCIRKIRAN 

localar ve numaralı koltuk her gün kişeden 
satılmaktadır. A l m a k t a istical ediniz. 

ı .................................. H .......... ı 

.1 SİNEMADA 1 
İ PEK YAKINDA İ 
l GlilÇllR SIVISIYO:~ i ................................................ 
TELEFON 250 

İLAN Beden terbi~esi S~han 
tö~esi taş° anlığı an : 

dana statyomunda yapı
lacak Türkiye serbest güreş 
birinciliklerinde çalışacak ga
zete ve fotoğrafcıların serbes 
duhiliye karta almak üzere 
birer fotoğraf ve 16 kuruş
luk damga puluyla beden 
terbiyesi bürosuna müracaat· 
lan rica olunur. 

Bundan evvelki bütün ser
best duhuliye ve vesikalar 
iptal edilmiştir. 

İLAN 

11 Nisan 1941 

Avrupalıların Hergün Kolipostal ile Uzak Memleketlerine Gönderdikleri 

·rürk Mamulatı 

ÇAPA MARKA 
Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
temiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür' at ve huzur temin eder. 

~ 

Çapa marka çorbahk hububat , sebze komprimeler~ 
Nefaset ve lezzet ba k ımından old11ğ11 kadar ucuılnk ve sür ,atle 

hazırlırnabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavııiyedir. Memleketimi
zin yegane müst:ılızar gıda k.ayn:ığı olnn ÇAPAMARKA yeni ve mü· 
kemmel eserile mutfaklarımı'l. içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 

Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 ; Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLiRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

Dr. Operatör Saim Erkun 
Kadın, Erkek idrar yolları (Böbrek, Mesane ve 

tenasül hastalıklarını) Kızılay caddesinde İstiklal 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye başladı. 

Telefon : 183 

Erkek 
Okulu 

Halkavi Reisliğind~n: 
{KONFERANS- SiNEMA] 

12-4-941 Cumartesi günü 
akşamı saat 20,30 da evimiz 
salonunda, yüksek ziraat ens
titüsü doçentlerinden Bay 
Necip Okay sarafından (Kim· 
ya bakımından gıda madde
leri ve vitaminler ) mevzulu 
bir konferans verilecek, mü· 
teakiben de ( Donanmamızın 
Malta seyahatı) adlı film gös· 
terilecektir. 

Giriş kağıtlarının halkevi 
bürosundan alınması rica olu
nur. 

Sayın Halkımıza 
Mevsim dolayısiyle dük -

kanımızda hergün kuzu eti 
bulunmaktadır. 

ADRES 
Kasaplar Halinde 93 No: 
lu dükkanda Kasap 
ÔMER ÔCAL 

10-11-12 627 
±SEL_ 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ 8 U G O N ) 
Matbaası - Adana 

olabilir. Aynı zamanda Yugoslav. 
lar ve Yunanlılar ltalyanları de· 
nize dökmeyi düşünmektedirler. 

Alman kumandanlığının karşısında 
ciddi bir hasım vardır. Ve bizzat 
Berlin radyosunun karşılaşılan 
güçlükleri ileri sürmesi manasız 

değildir. ,, 
Albay Popof sözlerini şöyle 

bitirmektedir: 
" Yugoslav ordusunun yüksek 

askerlik ananesi çok defa hare
katta bürhanlarını vermıştir. &ter 
lngilizler Libyada · 20 fırka tahşid 
edebilmitlerse Balkanlardaki tah. 
şidatında bundan daha az ~olmıya
caiı tahmin olunabilir. ,, 


