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Sov:y.et başkumanda mareşal 
vazilesine nihayet 

oşi olun 
verildi 

Berlia r~dyosunun 
bir 1 ürık -

iddialarını 
Bulgar ark d 

• 
zıp e eden 

• 

şlığı 
•• 

YVETLERINI U 
MUNTAZ M Bi 

ol/anda, Möz ve 
ayn dökmekle har 

·~ ~· t.Clk ----~ ÖM I\. H SANIN B0RE<il!, 
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~ - eliti pelitilı:adan balueden bir başmakaleyıe kean
'tıt, . lacalt ciddi bir. başlık değil amaa, Berlia peliti-

• "i~, t'~ de Rema raı:etecilerinio tUlnyaya •eydan ekurkeo, 
~~ •r İçin de yapılan paylaşmalar listesini okuduktan 
it t,b.' ti•arıllıkları tasvir için bwndan daha münasip 

i. ~ltttf·~ bulmak mümkün olma•ıştır. Bir taraftan Roma t' t l,tek .le~e, 11sizi11.le beraber yürümek için bana ne vere-
1~,/: '- Q •~nıı,, deye pazarhğa fİrişaaek isterken diğer taraf
ı bİI ~ e,;rlın Yugoslavyayı ka.rbanlık bir koyun gibi bir bu
• ıı, ·~' bir butu beni• teranesi ile el kesesinden ona 

. li.,~1 '••lar da bulunmaktan çekinmiyor! 
:'dı, ~ •altalarıaı genişletmek için sililaa sarıldıklarını 
lltıııa e eıı bu diplomatlara kalırsa, kendilerinden başka-

f t~~ bi:e bir yaşa•ak kakkı Ye ne de teaeffüs edilebile
et f 0tı1,r i .P•rça haYa bile nırakmak istiyeceklerdir. Ve işin, 
.~ ~ ~'il d ç~ll ea şerefsiz tarafı, saldırmak lazıa geleceği za
et '-ttltae~l~a ken4ilerinden çok küçük düşmanlar sefmek 

erı•ir. 

SUUU SANt..I 

Ren 
h 

Al 
GiBi 

KTEDi 

nehirlerinin 
zı olduğun 

ağızlarına 
göstermiştir 

rafından neıredilen bir res· 
mi tebliğe göre, Şimali Nor
veçte Narvigin etrafında bu
lunan Alman kuvvetlerinin 
esir edilmeleri gecikmiyecek
tir. Müttefikler Şimali Nor· 
veçe yeni yeni kuvYetler çı
karmağa karar vermiılerdir. 

Sofya - Birçok Türk za
biti, Sofyanın yakmında ter
tip edilen bir Bulgar askeri 
bayramında • bulunmuşlardı. 

Bulgar ordusu Manevra

larda bul nmuştur. Manev
ralar bitttikten sonra Türk 
zabitleri Bulgar zabitlerini 
hararetle tebrik etmişlerdi • 

Bwadaa. ıonra tla Türk •· 
bitleri11 terefleriae bir ziya· 
fet yermiılerdir. 

Bu hayra•, Sofyada, itir 
Tibk-Bulgar samimi doıllak 
eseri sayılmaktadır Yı bir 
Bulgar sıa:ıeteıiaia yazdıtı 
gibi 11bu Taziyet Berlin rad· 
yosunun haberlerini teyid 
etmektan çek uzaktır. 

MoskeYa - Tas ajanıı 
bildiriyor: Sevyet ordusun•• 
baıku•anclanı Mareşal V •· 
reşilef vazifesine nihayet 
verdirilaiştir. 

Yerine Mareşal Vıtoıeke 
tayin edilmittir. 

..... "H .... MH .... MHH ...... ft"MH~ .......... 

iHAYATTA MUVAFFAK OLIANIN SIRLARI f 
1 agıttı, H ırkes M 011ff ak Olabilir mi? -E vet!f 
mıı -3- ııı:: YAZAN : S 1 R R 1 S A N L 1 ıı:ıı 

'tİ ~.~llBERLA YN DIYÖR Ki : ~~~-~~~~-~--~~~~~~~--~---
Bazı te bel ve lıaylaz da biraı meşgul olmağı li· 

zumsuz b11lmıyoraz. Çt~b,1ta - Avam kamarasında yaptığı beyanatta Bay 
~ ""' '>'11 d . t' k' ;' t v~lt·ı emış ır ı : 

it ıi -~' f,kı llıe hareketimizi• neticesi bir presli j ziyaı elmuş
be'I, ttJi , 1 flt Fransanın gösterdiği aksülamel tamamiyle sükü.-
t~~~ .:~itai ~~~ ve lngiltered.e de ricabn 1'~ricik tesiri milletin 
[. si, fı~leı" ~ k;at fazlalaştırmaktan ibaret kalmıştır. Türk müt
r11d,f. ~ ~iit;ltlıx de vaziyetten asla heyecana düşmemişlerdir. r• ;-f ~~ tıC)r._ lıttaftan lngiliz Fransız filolarının Akdenizde dal l ı.- ~-tı •I bir şekihle kavvetlerini tevzi etmeleri umumi 

e ~ Q'-tııı ~~a tesiri yap•ıştır, 
ttattı tt1'~· il beraber vatandaşlarım memleketimiz üzerin çö-

~ ~~İd •kenin şümul ve kurbiyetini liyıkile takdir edecek 
eJ' ~ e daiiJlerdir.,, 

1 e~I. (" ----.. ------f ,} )'l0 slavya komünistleri Sov
~;. ~t Rusya ile askeri bir 
r~ ıı., .. , ittifak istiyorlar 

~ 'tt•~ •d - Mayısın birinci günü Yuroslavyanın Belrrad, 
1~ ,;•~ıkıarı' Skilit gibi büyük kasabalarında k~müni~tl~rin 

~''lt?di lll111ayiılere büyfik mektep talebelerı de ışbuk 
f f'. • ~l~lllıt t. Bu DÜ•ayişlerde her tarafa l>eyanaameler da· 
~~ ~-k iat~ ~u beyaanamelerde Sovyet Rusya ile hir asltert 

~6 l· \ 11 llil '•Yordu. 
ii~jl ,._~İt .. ~'Yitlerden 15 kişi tevkif olunmuştur. Belgradda 
'' \;I._. tir 11•••YİHi lae,sedilaiııtir; Bu kere laa'ber alıa-
lf 1 t )•Jtta ': ~. ııl•ayiş SeYyet R•ıyatla •• katler lalsal 

' ••• ~. teYkifat aa • kadar feaa karşılanaı9tlr. 

Lontlra (Radyo) - Dün 
akşa• Nerveç kralı Hako
nun bir beyanatını neşret• 
aiştir: 

Kral beyanatında: 
Almanlar lıavaııla pek kuw 

vetli hulunuyorlar41ı.. Çekil· 
me hareketimiz maatık icabı 
bir şey idi. Almanya Nor· 
veçe kat'iyen yerleşmiyecek. 
Nilaai zafere katlar çarpışa· 
caju. 

Londra- Hollanda ordu· 
sunun başkumandanı radyo 
ile neşrettiği bir ilAnda izin· 
li bulunan ordu efradının 
derhal yerlerine dönmelerini 
istemiştir. Möz ve Ren ne· 
nirlerinin ağızlarına mayo 
dökülmüştür. 

Londra - Avam kamara-
sındaki glSrüşmeler esnasın· 
da Sosyalist grubun ş efi Ma
jor Atli Çemberlayin hükô
metini tenkit etmiş ve ye· 
rine daha kuvvetli bir ka
bineain geçmesiai talep et
miştir. 

t.tltual ;ralt. la r ne ka
dar blk6•ete karıı tenkitl-

lerde bulunmuşsa ... da kabi-~ 
nenin çekilmesini talep et
memiştir. 

Londra - lngiliz radyo-
sunda beyanatta bulunan 
Fransız gazetecisi Baya• Je· 
nerier Tobouir şunları ıiy-

lemiştir. ... 

- 1936 da Cenenede 
idim. Bay Litfinofla yemek 
yiyordum. Sabık SoYyet ha· 

riciyeN. bir az neşeliydi. Bana 
o sırada şu sözleri söylemiş
ti : "Sovyet Rusyanın en bü
yük düşmanı Almanyadır. 
Onu ortadan kaldırmak için 
keadisile birlikte çalışarak 
harbe sürüklemeyi de dü
şilnmiyor değiliz. 

Londra - Harp ofis ta· .................................................... 
200 Tayyare 

a bettiler 

Paris - Almanlar Norveç 
harbiain iptidasnulaa 9Hi 
Nene9t• iki ylı: tayyare 
kaybetmiılerdir. 

çocukların ağıılarıada hazan 
-"Mektepte muvaffak o

lamİyan ve hayatta pek bü· 
yik ve şerefli mevkiler elde 
etmek zaferini kazanan meş· 
kur adamlar tanıyoruz. 

Giai saçmalar dolaşdıiım 
işidiyoruz. 

işte çok defa a·na ve ba
balarının yaptıkları bin tür
lü feelakarlıklara. mukabil 
sınıfta kalmak gibi şerefsiz 
bir mağlubiyete uğnyan bu 
nevi çocukların, bu nankör
ce hareketlerinden dolayı 
vicdan azaplarmı azaltmak 
için geveledikleri bu iddia-

larla amansız bir surette 
mücadele etmeliyiz. Bu söz
lerimle sınıfta kalmak bed
bahtlığına uğramış her ço
cuğu hayatta her zaman 
maj'liıp ve periş n olmağa 
mahkum bir zavallı, bir nan
kör, bir budala saymakta 
doğru değildir. 

Gençlerimizin muvaffaki
yet Ye hezimet yeluada pek 
allai• air rel oynıyan i•ti· 
han usullerimizle de bura-

Bütün sene geceli gündb
lü çalışan ve bu yiizden yilı· 
)erinde kan, sinirlerinde kuv
vet, midelerinde hazım ka
biliyeti kalmıyan birçok öğ· 
rencileri•idn de yan• 
yamalak [sınıf geçtikleri 
ve hazan da lıtu tehlikeli 
köprüyii ıeçerken feci hir 
surette bir uçuruma yuvar· 
!andıklarını görüyoruz. Hele 
riyaziye derslerinde, vakit 
ve hali yerinde olan ve ol· 
mıyan ailelerin nakdi feda
kirhkıarı göze alarak çocuk
larına hususi surette öğret· 
menler tuttukları halde bile 

talebelerin geceleri kabuslar 
ve buhranlar içinde geçir· 

diklerini de biliyoruz. Ha
yatta muvaffak olmak sırla
nnı bahis mevzuu yaptığımız 

bu eserde talebelerin, genç
lerimizin mektep ııraların
deki ilk . mlicadeleleri ile bi· 

raz meııral olmak fayidesiz 
bir şey olaıyacaktır. 

(Devamı Yar) 
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Defteri 
. Tercüme ede : S. S. _,,_ 
Şerci ve hayaiy•ti il• 
yaıamağa karar ııer

miı bir kadının na
maaun~ aatın almak için 

afain milyon)arınıs k41i 
değildir 

- O zaman size serveti
mi takdim eder ve bu yol
dan sizin kalbinize bir yol 
bulmağa çalışırım. 

- Demek paranızla ka· 
rınıza istediğiniz gelinlik 
elbiseyi aldığınız gibi, gön
lünüzü de eğlendirecek her 
laanıi bir kadını satın ala
bilmekten, bu derece emin 
bulunuyor unuz? Halbuki ben 
insanların alınıp satılma mu
ameleıinin. insan ticaretinin 
ortadan kaldırıldığını snnı
yordum. 

Ben bu kadar mühim ve 
ciddi meseleyi bu derece ba
sit ve kol y bulan bu pra
tik adamın verdiğ: cevap 
karşısında bir kahkaha ba
sarak tekrar kendisinden 
sordum: 

- Şu dikenli işin içinden 
aaaıl bu katlar kolayca çı
kacığınıı:ı 6ğrenebilir miyim? 
Y ok~a tam on yıl bir nişan
lı hayatı ~eçirdiğinizi iddi 
ettiğiniz sevgili ve sevimli 
karınızı bir tekme ile soka 
ia mı fırlatacaksınız ? 

- Ôyle bir şey yapmak 
niyetinde değilim. 

- O lıalde, ne yap ak 
tasayvurundaınnız? 

- Ona kesemi, size ke
semi ve ayni zamanda kal
bimi vermek istiyorum. 

- Eğer bana lütfetmek 
fedakirhğında bulu ac ğınız · 
kalbinizin bence bir kıyme
ti olmıyacağını size söyler
sem ne y parıuuz? 

Yeni zengin, en müşkül 
meselelerde şaşkınlık gös
termemeğe ahş ış pratik in
sanların fütursuzluğu ile gü
lüşerek bana şu cevabı 
verdi : 

- Evet, eski zamanl rda 
kadın, erkek birçok esirleri 
kamçılarla sevk ederek esir 
Pazarlarında satan taş yü
rekli esir tacirleri bugün 
kalmamıştır. Fak t buna mu-

ka~il şimdi de güzel kadıu
ların hazan vücutlarını, ha
zan da hem vücut ve b.em 
de gönüllerini satın almak-

ta güçlik çekmiyen dolar 
babası açık göz zamane tüc
carları varaır. 

Artık ben, bu küstahcs 
cevaba tahammül edemiye
rek bağırdım : 

- Bu sözlerinizle ne de
mek istiyorsunuz? Yoksa 
siz de bir dolar bab sı ol
duğunuz için, paranızla be
nim de vücut ve kalbimi sa
tın alabileceğinizi mi zan
nediyorsunuz? Şu dakikada 
elimde eski tacirlerin kul
landıkları büyük bir kamçı· 
mn bulunmamasına ne kadar 
müteessir ve möteessifim. 

(Devamı var) 

gençler birliği ile muhafız 1 
~ücü takımları gelecekler- orveç apu arı a ln2ili 
dir. Sporcularımız Ankara- ~ 
palas otelinde müsafir edi- 1 vaporlariyle berab r . 
leceklerdir. [ tondra - MeYSnk malO.m ta göre, Akdenizdeki lngiliz 

§ Hazirandan itibaren nakliye gemileri bütün Italy n lim larını terkederken. 
Kültürpark ve Fuar turizm Norveç gemilerini de haberdar etmeleri emri veril-
işleri müdürliiğü ihdas edi- miıtir. Ayni zamanda lıariçteki ltalyan ve Noneç gemile-
Jecektir. rinia son emre kadar ltaly n li anlarına girmemeleri emri 

§ Nisan ayında lzmirde radyo ile verilmiıtir. 
122 çift evlenmiştir. -----++-----

§ Şehrimizde mHot buh- iT AL iYi BiL iN Ki ••• 
ranı başlamıştır. Belediyemiz 
ticaret vekaletine vaziyeti 
bildirerek mazot istemiştir. 

§ Kültürparkta inşa edi
len tenis ve çay kulübunun 
açılma töreni önümüzdeki 
cumartesi günü saat 17 de 
yapılacaktır. 

zabıta haberleri 
Ismetpaş bulv rında 

Hasan oğlu Mustafa sarh ş 
olduğu halde Kazım oğlu 

Hüseyine katil kastiyle hn
cum ettiği ve vuracağı sıra
da ma elline y tişen bekçi
ye de mukabele ettiği sırad 
bekçi tarafu:d n atılan iki 
el silah üzerine suçlu yaka
lanmıştır. ----
H va h•t eri 

ihtifali 
Hava Şelaitleri ihtif li 15 

Mayıs Çarşamba günü yapı
lacaktır. Bu hususta laEı 
gelen program hazırlan ış
tır. 

---- ---••11111111 
illi Piy ngo 
~URA KAZANANLAR 
357 496 583 716 
Y18 713 86 ' 2 

1000 1199 124 129 
1330 137! 1432 1491 
1504 1,11 1862 1870 
212' 2290 2355 25S6 
2741 2155 3047 3079 
3094 3193 3314 3491 
3500 3657 3774 3953 
4055 4180 4209 4336 
5005 5099 5232 5326 

Londra - "Deyli Telgraf,, g zetesinin baş makalesinde 
ezcümle şöyle diyor: 

"ltalya bu suretle harekette devam ederse Fransa ve 
Ingiltereyi Norveçte yapmak istemediklerini yapmağa ec
bur edeceğini bilirler. MCittefikler bunu Noneçt ki kuvvet
leriyle yapmazlar, orasını tamamen boş bırakm zlar. Lakin 
burada yapacaklarını çoktan h ıurlamıılardır.,, ______ .. _____ _ 
"N rv ç e dö 

siz mailô v• g ' z!" 
Londra - Liberal partisi şefi bay Rakli Norveçten dö

nen lngiliz kıt lanna hitaben söylediği bir nutu ta ezelim· 
le demiştir: Siz Norveçten m ğlüp olar k ric'at etmediniz 
fakat harp icabı ofarak amirlerinizin emrile çekildiniz. 
Demiştir. Ayni şef bundo.n sonra Alman şehirlerinin h va
dan ve Norveç sahillerinin denizden ve Norveçteki dfişmnn 
mevzilerinin havadan bombardıman edilmek saretile c nı ın 
burnundan getirileceğini de il ve etmiştir. 

om Nazırı ı 
• 

rı 
Bükreş - Romaoyanın lair harp için huırlaudıiını dalıaa 

doğrusu Romanyanın harici tesirlerle harbe sürükle11diii11i 
Alman propagandasında s ylen esi lizerin o aaya laari
riciye azarı cev bında: 

Romanyayi kimse harbe sürlkliyemeı, Re•anya da başlı 
başına böyle bir karar veremez. Çtink R anyanın mütte
fikleri vardır. Re anyauın r hareketi bu mfttt fiklerin 
kararına baA-lıdır. B lkanlılar istiklallerini ve yurdhırını 

tidafaa için her fedakirlığı göze alacaklardır. ___ .. ___ _ 
ISVEÇ O 
VIY DE 

A -
DiYOR 

Amsterdam - Hitlerin lsveç Kralın telefo la verdiği 
teminata rağmen lsveç hükCımeti bu t minata zerre kadar 
itimat etmediğinden 27 ve 28 sınıflarını da silah altına ça· 
ğırmağa karar vermiştir. 

------++••-----
Telızr her • 

rı ıs 
5354 5372 540, 
5431 5524 5661 5686 Ücretli me url r işi bu gün B.M.meclisinde görüşülecektir. 
5692 5763 5847 58 1 § Türk Ticaret heyetimiz Bükreşe varmıştır. 
5946 5952 5957 6174 § Londraya davet edilen m tbu t heyetimiz düu gece 
6206 6215 6397 6418 lstanbuldan llnreket etmiştir, 
6496 65 3 6530 6540 .................................... ...... .. ...... .. 
6569 6 14 6998 7141 i c1.. ı 
7269 7352 7430 7460 i Bugün me.tinalarda itibaren ıı 
7654 8003 8 72 8238 
8253 g3eo 8320 835l ı Nefis bir musiki - Şahane bir aşk ve harikulade bir ı 
8398 8555 8''5 8806 ı mevzu içi de ems isiz bir kahk"ha tufoaı ı 
8 3' 8871 9034 9143 ı MEŞHUR ÖÇ PALAVRACI SILAHŞU ı 
93'1 9366 9'27 9774 ı [ T0RÇE SÖZLC ) ı 
9359 9885 10150 10288 : 

10291 10315 10101 113 9 : ra ç n m. 1 rı : 
11377 ı Gör-lme iş kahkaha şah serinde ı 
40 LİRA KAZANANLAR : Ayrıca tabii renkli e s n oda PLAJ elbiseleri filmi .. : 
360 3 4 556 609 ı M t . l . b. H A 1307 1515 1550 1637 e ro ıorna a en s•n ve en mii ı ~RP haberleri ı 

ı 750 1866 19S3 2101 ı SEANSLAR : 1.3 3.3 5.31 7.3 ve 9.30 da ı 
2152 2154 22'8 2295 ı Cumartesi ve pazar 11.3 de ve haft arasında her gün ı 
266' 2682 2811 2832 ı 1.3 de 1 
3017 3148 3272 3273 ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı 
3327 3353 3361 3410 ........................ H ........................ .. 

.......................... $ ......................... .. 
3429 3518 3588 3634 : 
3755 3773 360, ı Tayy r s· Si T 3~:!~n i 
Şapka 0 hanı i t L BUugünlikizbrıyuk Frans•~~~iy~~~~R i 

Utro gazetesinde okun- ı • Groce Moore-George Thill ı 
duğuna göre Rusçukt Anfel :t 2-T tlı 8 aA D O OYk NIAYPAN~ARL B ,_l 

dl b
. · - d b . arrıeu s, . reınn, . aruK• 

a 1 ırı, ruzgar an şın- ı Ayrıca: EKLER JU NAL N • 12 son unya hadis h. ı 
dan uçan şapkasırın ar~a- ı Sinemamızda yapıl akt olen soğuk hava (Klimntizasy n) : 
sından koşarak, ş pka de : tesisatı ikmal edilerek fa liyete başlamıştır. Bugünd n ı 
ber ber çaya düşmüş fakat ı itibaren tenzilatlı fiyatlar Localar 2 -lSOt hususi velinci ı 
yiiz ek bilmediğinden şap- ı balkon 30, salon ve 2inci balkon 20 kuruştur. ı 
ka ile beraber Tuna neh- ,:oyun saatları:Tath Rcla 3, 6, 9,15 Luiz 4,15, 7,15, 10,lSdeı 
rinde kaybulmuştur! ....................... .. .. ....................... .. 

Milli Piyan~o Bılet rinizi ( J\ DET ) Kiş ind n Alınız 
Çorakkapa PolİI merkezi kaqııı No. 864 Hasan Tahıin Ô deıTelafon8 97 

it ly nl r hayret etmemitl 
ve korkmamıılar ! 

Roma - lngiliz filosunun Akdeniı harekitı ye Sllt•~ 
Cebeltittarik geçitlerinin kapanması burada ne hayret~· 
ne de korka ile karfılanmıştır. Gazeteler: •Bu tedbir 1 ~ 
yayı tehdid edemez diyorlar. Bu tedbirden ltalya için d• 
havası yalnız Akdenizde kaldıj'ıaı anlıyoraz. Fakat ıtalJ" 
gemiciliği bundaa da müteessir değildir.,, 

--++-- ee, 

Macar r da Şüphelileri ~~ 
ovuyorlar . fi d t 

Budapeşte - Macar hükfımeti alel'umum ec•ebı1•1"' ~ 
vesikalarının yeniden tetkikine karar vermiıti. Veıik• tr 'ıt 
yolunda olmıyanların 14 saat zarfında lıudud harici•• • ' ~ 
lacaklardır. ttla 

------~------ ·-
1 

t•y 

A n a o ç e Z fer I '''e 
zi t s da! •• 

Londra - iman radyosunun Norveçteki Alman kıt'~ 
rının zaferden zafere koştukları d ir verdikleri )sabır 
lngiliz radyosu takzibe salahiyetl r olduğunu söyleoıit 
dün Narvik'te Almanların üç kere yaptıkları taarruzun 
zimetle neticeleodiği~i ve büyük zayiat verdiklerini ilJ 
etmiştir Norveç kıt'aları aldıkluı tedafi vazivette •d 
fak olmaktadırlar. 

------··------
y Ç rl yn'ın izahat• 

L ndra - aşvckil Çe•berlayn, cliio Avam kamarafl' 
Norveçia vaziyeti laakkı da verdiği it:alaatta; Inıili' _J 

P'ransı:ıı: a kerlerinin Norveçten çekilmesinin sebebi ol.,.-. 
vaktile NorYeçteki sevkuleeyş bakı ındaa mllaia nokt 
ve t yyare ·· slerini Al liaları• işr 1 et•iı olmasına " 
muYaffokıyetin zor olcl•ğ•11a ı6rstcr•iı ye ba çekil" 
bir ağ'l biyet v ric'at olmatl.ığıaı ilave eti.erek harp 
delerinin ı..a hareketi icap ettir iği i de söylemiıtir. 

B. Hard'ın de bütiia bunların uvafı b11lno.l•tn• 
berlaynden sonra s6ylediği nutku teyid etti. 

-------~66-----------

aa a Ca••• 
ôm Odu 

Trakyada devletin emniyeti bakı ından gizli kaim•'' 
ıım gelen malô.mnh siyasi ve askeri casusluk maksadı 
işaa ed .. n Bulgar tebasınd"'n Martiri ile İtalyan tebaas1ı başı Sinkoviç Löviç, Edirne Metrepolithane katibi e 
oğlu Limbo, An sks oğlu Kiri ve diğer üç arkadaşı 
kında evvelce verile kararın nakzı üzerine ağırcez• 't 
kem esinde tekrar başlanıhm muhakeme neticelenmişti.' .,. 

Suçluların cezaları bu defa arttırılmış, papas Martı 
kiz sene dört ay, diğerleri onar s • ne müddetle ağır tı 
mahkum edilmişlerdir. Ayrıca hepsi üçer yıl emniyeti 
ıniye nezaret i altında bulundurulacnklardır. 

tLI 
t.Eru SATIŞ sıaLIGINDEN : 

371 n aarıılı kan na müstenidea 2/1289' n•" ' 
karar:aaıaeni 3 sayılı kararına gire teşekkiil e.1•'

1 HER - LI HAVZASI KÖ ÜIUı.EIU SA TIS Bil .. 
Merkezi ZONGOLDAKTIK 

Birlikten köm r almak istiyen 111istelalikleria ıs•; 
1940 tari~ine katlar lstanbnlda Tepha11e.le Jskel• j 

desinde 21 au ar d ve 15 Mayıs 9'0 tariaiad•ll 
baren de tloğru~ doğruya Z ngalllakta SA Tlf 
EIGI EKKEZINE •üracaat et cleri 1izı•dır. 

KÖMÜR SA tlŞ ŞE AiTi : 
1 - K"'mür alıcılarının Kömür bedelini peşi11e• 

meleri şarttır. 
2- Kömürler h vzada F. O. B. olarak tesliaı ' 

cektir. / 
Telgraf Adresi: ZONGULDAK-SATIKôMOJl 

Telefon 145 ZONGU~DAK ~ 

' 
r 
kömür 

ömür eri 1let111e~ 
s tış şubesi d~JI;, 

Ereğli kömürleri işletmesi kö ür satış şubesioııı ~-· 
lumum mevcudat, tcahhüdat ve matlubntı blltilD ·~·-
kuk ve vecaibile 3711 numaralı kanuna müsteD1 ~( 
2-12899 nu arnh k rarnamenin 3 s yılı 
rarı bük üne göre teşkil edilen. ~ 
--Ereğli HavE ı ömUrlerl satıt blrlll)I~ ıl 
devredilmiş olduğundan Uikadarların her türlii '~( 
için 15 Mayıı 1'41 tarihinden itibaren Merkezi _, 
galdakta bul•nacak olan adı reçen satıı hirlijin• 
racaat etmeleri. 


