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T E L E F C N No. 5503 
FIY ATI (100) PARA 

'- t -- - 'un 
be atı 

Jap nıa tarafl d n 
bir ültimatom gibi 

tela i edildi. 

''T • .. ymıs,, e 20 .. 

Alm olar 
ed 1 aya-
y yadım 

• e ıyor ar. 

' ttı • 
/ngili:. Hıırp gemilerinden biri 

Tokyo (A.A)-Japon ha
riciye nazırı Amerib hari
ciye nazırı Kordel Hulun 
bey natı j apnya için bir ül
timatom gibi telakki ettiği-

Londra, (A.A - 1·aymiı 

gazetesinin yazdığına göre 
Almaqyanın ltalyaya yardımı 

daha bariz bir şekil almak
t dır. Alm nların ltalyaya 

sevkettikleri zabıt ve idare 
adamları şimdiden KOstapu 
ile tem sta bulunmaktıdır-
1 r. Her ne kadar bu teıki
lat şimdilik Italyanlara ne· 
zaket gösteriyorsa da biraz 

~ , ı a 
,, tıl1e 
e• azı ı ın 

~; Ço mühi 
::1 h!!an t: 
" lllterege gardım et. 

~~zsek bu hatamız 
ze çok bahalıga 

,) •
0 

oturacaktır. 
ıı ı · 4,.,Q 

ı •1tı· . Tir.ıs/ardaki Selame
~ ·~. I f 11rıQ Af, ngi/tere Donanma-
•' (J edyun Olduğumuzu 
•
1
' V 11"tmamalıyız. ~' 

l•~~~-'th1gion (A.A) - Ame
er't '~• .•hriye nazırı bay Ku· 
e 111"'1 llrj) ,6• tereye y rdu::ı mcc-
11' ~llJQ~ta b klund bey o tta 

" ~'•k demiştir ki: 
~ibtti'~\tercil rln deni ita 

,,'1iıı tıden bir f aliyet te
kı,~~d'~eklerici unutmak 

tr. t· ır. 

tu~~d •skeri bir hükumet 
L li)01" 

1 ltındn bulmamak 

9,·~"~ilt,''k her şeyden evvel 
~l 1~ t> t1~nin yıkılm ması Ji

• 't d tc v •• ti' la cgını kabul ctme-e tu tıınd 
1'"' ''4'tit • ır. 
~e' ' futerın Oky nu 1 rda 
tgi' 'tıı tt '1~att bulunm 1 rı 

_, ~t~l!d lbıyor ~ v kit k y-

;e- .1~, k en logiltereye yar· 
·I~ 11

• ~ oştll k icap edecek!•· tlıttikene unutmalıyız ki 
'tt. lııt>lJ~Yı ınc k Amerika 

t.tı ~ 121 • 
ttj rın müşterek kuv-

ı ~j~ t, kQrtar caktır. lngil· 
1 ~~ilıl~tllardanb ri denizler 
"' ~it 1

Yer ~" i tt~ . ttıe d yanar k lu-
or1 t 't-~· tebdid etmeği hiç 

b'( ir~İt ~tı dtişlinm miştir. 
,i' \ 

14d~~· ngilte ye yardim 
O bt.ttk 1

1 
fedarhklard n çeki· 

~ l tıo'J 
t~~ ll't k'laı ter yi bır kırs k 
~ b:h ttinıiz bize d h 
~~·~~ •lıya oturac kbr. 
~ııt: •çığ söylemeliyiz 
~ ı a, tı lngiltere donan· 

~ \i:~-r,:tainde iki oky nusu 
_, ~ d, k' ttaıek mecburiy -
~'( ) ~lt1 •lo:ııyoıuz. 
o '1- ltıı d . 

'P ~,· ' , ı't b e en evv l bız 
'P~1• ı,'h ittı~tınııa bu İ§i bitir-

" ~'tıd~n bul m yız. Hü · 
l~itı 1 varlığı kadar bi · 
t'h d. harp eden In

•n ~abuk yardım-

ya v 
ru b t • 

• 

Atina (A.A)-6500 tollluk 

bigurya ve 20 bin tonluk 
diğer bir n kli>•e gemileri 
asker yüklü olarak arcndi
ziden Arnavutluğ giderken 
yolda torpillenerek bntmış· 
lardır. 

Bu haberi esiredilen itcl

yanlar söylemiştir. 
Yine yni esirler vapur 

Brendiziden hareket etmez
den evvel bır çok rıskerlcrin 
k çmış oldukl rıcı bildirmiş

lerdir. 

- ni söyledikten senrn demiş · 

tir ki : 

ı

e e devam 
ed·yo a 

Bay Kordel Hut gibi bir 
centilmen diplomatuı her 
z m nki nazik ifadesini terk 
ederek alkımızda yoktur. 
Kaba bir lisan kullanması 

teessfife şayandı~ 
Biz anlayoruz ki Amcrik 

Atina, (A.A) - Yucan bu dedi kodular rasınd 
umumi k r rgahıoın tebliği: Yeni Zelandayı ve HoJlanda 

Hindist ntnı ele geçirmek 
istemektedir. Mesele de bu
dur. 

Havanın fena olmasına 

reğmen h rekat muvaff kı
yetle dev m etmiş ve yeni-

den düşm odan ba21 tepe· 

ler zaptedilmiş ve mühim 
mikdarda b rp malzemesile 
bir mikdcr d :ıh alınmış-
tır. 

300 Yahudi 
' merakaya 

e .. diyo 
Londra (A.A) - Polon· 

yanın Sovyetler birliği tara· 
fındao işgal edilen yerlerin-
den ve Letonya, Estonya ve 
Norveçli 300 Yahudi Ame
rikay gitmektedir. 

--o'--
avasın hır 
tekzibi. 

Hab ş Kralifc8i ve maiyeti 

Viıi, ( A.A ) - Mareşal 
Petenin yeni bir bfikümet 
kurma11 için D ıırlann isti· 
falarını verdiklerine dair 
ecnebi matbuatt çıkan h -
beri Havas aj nıı resmen 
tekzip etmektedir. 

) 

1 I 
1 

.. 

- !n faydnh kitap ,ol rak lıan2isini tavsiye eder~iniz? . 
- " Az zamanda zenrin olmanın yolu " adındakı eserı. 
- Bu kitap insanı zengin ediyor mu? . 

sonra kendisine mahsus 

idare sistemini tatbike bat .. 

lıyaceğı muhakkaktır. Al· 
m oyanın ltalyaya yardım 

yapmak mecburiyetinde kal
dığı ve bu yardım lngiltere

nın Akdenizdeki bikimiye· 

tine tabammul edememesin
den ileri gelmektedir. 

Fakat lagiliz ha•a kuv•et
lerinin Katanyaya vurdukları 

darbenin tiddeti loriliılerln 
böyle hücumlardan korkmı
yacaklarını isbat etmiıtir. 

EL HAMRA 
Sinemasında 

Bu mevsim filimleaiain ea 

güzeli olan 

Kahveci 2üzeli 
zaferden zafere koşan bir 

kahraman gibi sey:rcileria 

kalplerinde fütuhatına de· 

vam ediyor. 

,. 
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----- ••,Dlılml:BESJ 

1 Doktqr n 
':! • ·•Almanlar Bal- icra Vekilleri 

hey' eti -- .. --- -- oşesı kanlarda ne 

Pro tat bü •• u • 
esı 

Yaşlılarda gece gündüz sık sık idrara 
kalkmak nazarı dikkate lınması lazım 
olan mühim razdandır. Bu hususta ilk 

hatıra gelecek şey prostat büyümesidir. 
Prostat y ni kest ne denilen uzuv yalnız 
erkeklerd bulunur. KadmJ rda yoktur. 
Bu uıu• mesanenin unkun'l yuknı bir 
yerdedir. 

ihtiyarlarda ifrazı ta dabUiy eye mahsus 
azamızın na tamamiyeti başlayıoc prostat 
da büydmeye başl r, bunlar sık sık idrara 
giderler ve çok ıztıraph işerler. Mes ne 
içinde daima 150-200 gram miktarında 
idrar kalır. 

Çünkü prost tın dahomesile mesanenin 
ark sınd husule gelen bir çöküntü dol • 
yisiyle büttün idrar harice dökülemiyor. 
Böylece biriken idrar mesanede tefessüh 
tahaUül de etmiyc başlar ve tesemmüm 
arazı da başgösterir. 

Prostatlıların idr rları kuvvdli çıkm z. 
Adet Üzerlerine işerler gibidir. Gitgide 
bu büyüme daha fazla ioki§ f edince idr r 
da tam men tıkanır sondajsız idr r etmek 
imkinı olı:naı. 

l~te bu zamanda ameliyat mürnca t 
etmek mecburiyeti vardır. Porstot meli
yatları ber zaman mühim ve mühlik bir 
amliyatt11. 

Fakat şimdi eskisine naz ran tehlikesi 
kısmen az lmıştır. 

ked A 

smı 
Hüyük hkenderin mağlup ettiği on Pers 

imparatoru (Üçüncü Dara) Miladd n evv~l 
33(; tarihinde henüz veliaht i ,n, bir gece 
birdenbire uykusundan uyandırılıp babası
nın öldüğü haber verilmiş: Veliaht yorga
nını tekrar babasına çekip: 

- Kim bilir yarın uyaı: ınca ne lrnd r 
mütcesıir ol cağım! 
Demiş ve uykusuna devam etmiş ... 

c A 

ı m m 
(Ncron) un zulmünden ono ı bile kurlu· 

lamamıştı: Gönderdiği cellfid, ilk önce ka
dının kafosnrn bir opa ycrle~tirdi; (Agri
pin) bu ilk darbeyi yedikten sonra cellada 
şöyle söyledi: 

- Başıma değil, göksüme vur, (Neron) 
gibi bir zalime süt veren şu cani memele· 
rime vur! 

Nalla an b 
Birinci Abdülhamit ve üçü rı cü Selim de

vir)erlode iki defa s drazam ol n Gürcü 
Yusuf Paş , atlarıuı çok palı lı n lhy o 
bir nalb ndın yakların nal çaktırıp çar-~ 

şıda dolaştırmış. fakat bu tuh f gezinti 
bitmeden zav Ilı D lbant çarşının o.-ta!ıoda 
nail rı dikmiş, gitmişi 

yapmak is
tiyorlar? 

Radyo gaıetesioe göre, 
Amerika bllhriye nazın Al
bay Kooks'un harieiye encü· 
menindeki sözleri arasında 
en ziyade calibi dikkat olan 
nokta don omanın bir kıs 
mını başk devletlere dev· 
retmekten reisicümhuru men 
eden kaydların logiltereye 
yardım Jfihihasına konulma· 
sını reddetmiş olmasıdır. 

Diğer taraftan Almanya 
şark t rafında bir takım 
hazırlıklarda bulunmaktadır. 
Talim ve terbiye kıtaları 
ismi verilen kuvvetler Ro
-mnyada -artık öyle bir ad 
verilemiyecek miktarı bu
lunca Almrınlar bu memte
kctteki iktısadi menf etle
rinin korunması babaneıile 
bu sevkiyatı izaha çalıştılar. 

Macar r dyoıu her gün 
trenle Almanların Macaristan 
dan Romanyaya doğru geç
tiğini bildir miştir. 

Nakliyat el'an devam edi
yor. 

Halen Romanyaya gelmiş 
olan kuvvetli bilh ssa d6rt 
bölgede tahaşşüt etmiştir. 

Arnavut!ukt n tılmak Ü· 
z.ere olan it lyau ordusunu 
bu çok müşkil vaziyetten 
kurtarmak için Romanyanın 
cenubunda toplanarak Yu
nanistonı endışeye düşür
mek. 

Seliioik üzerine fili bir 
harekete geçmesi düşünül· 
müş olabilir. 

Ankara, ( A.A ) - icra 
VekiJleri heyeti saat 16 da 
başvekil doktor :R. wfik Say
damın riyasetinde mutad 
haftalık içi:imaı ı yıpmıştır. 

Üçüncü ibtimaJ eJarak b• 
ku•vetler sayeıinde Bulga
ristan ve Yugoslavya üze· 
rinde tazyik t3derek üçlü 
pakta iltibaklarını temin et
mek veyahut bu topraklar
dan asker geçirmek. 

Libyada T opruk'un suku · 
tu üzerine serb st kalacak 
oJan yakınşark in~iliz kuv
vetlerinin Selaniğe çıkara
rak bir şark cephesi tesis 
etmeleri endişesini şimdiden 
bertaraf etmek ve yahut 
Britanva ad sıo mubtemeJ 
bir çıkartma hareketine kar· 
şı İngiltereyi ~oşırtmııtır. 

Bunlardan başka Türkiye 
üzerine bir hareket bahis 
mevzuu ol bilirse de kat'i 
netice üzeı inde tesiri olmı
yacak olan böyle bir hare
kete geçilmesi kanaatimizce 
uzak bir ihtimaldır. 

Almanya bu ibtimellerden 
her hangi birisini icra eJer
se bütün Balkan devletleri
nin kendi aleyhine büyük 
bir cephe kurmatıınl intaç 
edeceği gibi Almanya ile 
Avrupa kıtasında benüı hiç 
bir temas olmad n iogiliz 
imparatorluk u•vetlerinin 
kot'i yardımiyle cenuptan 
k ndisioi tehdit eden büyük 
bir harp cephesinin tessüsü 
imkan dairesine girmiı o
lur. 

,l!Illll'.!Illlll!llll:llllll! ., 

._A~...:w:ıı-O~f 1ı BO 
18.00 S at yarı, 18,03 

Radyo ccz orkestrası. 18.40 
Türk müziğinden Folklor 
örcekleri, 19.00 Konuşmıı 
(Günün meııeleleri) . 19.15 
Oyun hav lan, 19.30 Ajans, 
19.45 Fasıl heyeti, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Şarkı 
ve türküler, 21.15 (Bibliog· 
rafya), 21.30 Radyo salon 
orkestrası, 22.30 Ajans, 
22.50 Cazband, 23.30 Ka-
p sış. 

--o---
Hastaneye yat-
mı ya memu -

lar tedavi 
üc eti 

Hastr•h neye yatmıyar k 
tedavileri ynkln yapılan 
memurlara tedavi ücr ti ve
rilmemesi knrarlaşmışhr. Bu 
karar alak h Vekfilethnce 
teşkilatlarına tamim t'dil-
miştir. 

14 33 kuruşt n 1018 çu

val üzüm, 7 16 kuruştan 118 

çuval incir, 21 kuruştan 15 

ton h şhaş, 29,50 30 lıurnş

tan susam, 70·72 kuıuştan 
pamuk satılmıştır. 

---o--
lzmir F arı 

Belgrstta çıkan Grade

vinski V j c: snsoik mecmua

sında İzmir enternasyonal 

fuarı ve Kü,türpDrk hakkın· 

da çok alaka çeken bir ya

zı intiş r etmiştir. 

Mecmua, izuıir belediye 
rdıi Dr. B hçd -=Jzun A-

t türkten ve lninud n 1-
dığı ilhaml ve ~ok pratik 

bir çslışmo ile beş seue 

içinde cidden kıymettar bir 

eser olnn lımir Eoh-rn.:.s

yonal fuarını Kültürpark 

dahilinde inş ettirmiştir. 

s. rit ... ez Le başı 
K o•n,. ' r sans, podra, ve kremleri 

TOrkiyemizde misii olmıyan bu en e -
fes kokul&r biç ~üpb iz ktistal şişeler 
modern ambnl jlarite Bayram 'c yılbaşı 
hediyelerimiıio daim oldpiu sribı ba
tında r•J c ktir. 

Benzer isimlerile taklitlerinı 
d'k 

18 - 2 lacl klaaa 1'41 · 

ALMAN 
CASUSLARI 
AM RIKADA~ 

' 
Ve Almanların Peflnf Bırall:- -

mıyan lnglllzler 

(48) Yazan: Halil Zeki Osrn:, 

Lakin bu if..ıdeyi tesbit etmek milmkliO 
olmamıştı. Bununla beraber gerek tuvalet" 

çi kız ve gerek diğerlerini o doiruyu ol· 
duğu gibi söylemedikleri zannı da hUkL\111 
sürüyordu. 

Tuhafı şu ki mahkeme huzurunda bu 
kızın a•ukatı Yenninin ilk ifadesini iokit 
etmiş ve müvl kkilesi kııın Slusteri tar•" 

fından bir oyu ıcak gibi kullanıldığını, yok
ıa bu adamın gizli oyunlarını bilmiyerek: 

ne k bir gec .!lik yuvasının eğlenceıi ol
makt&n baoka bir şey efmadıiını orbıy• 
ürmüştü. 

Çünkü ona edilen vaitler bundan iba
rettir demiş ve berber kızını itham edeO 
nokta!arıo iki olduğunu iddia eylemişti. 
Fakat müddeiıımumi bütün bu iddialar• 

delilleriyle red delmişti. H tta sarı~ın Yell" 
nni Hafmanın Çekoılovakyada bir geııf 

Nazi bakkındr tahkikata memur edildiği" 
ni ve bu tahkikatı da Hitlerin bu memle" 
keti işgal edeceği gü11lerde yapmıt oldıl .. 
ğunu göstermişti. 

Bu genç Nazi de Rumribin k rdeşi Gür 
tav idi. Yenoi Giistavı Çekos)ovakyad• 
t m Rumrihin Nevyorkta h•psedildiji ailo 
görmüttti. 

Toy bir casusun körÜ 
körüne hareketi 

Erik Kla~eri aramak üzere Miıel Fiyefd 
kışlasına giden t harri memuru gecikmedi· 
Beraberinde yirmi yaşlarında pek yakışıklı 
bir de genç getirdi. Saçları kestane '' 
gözleri eli olıın bu gencin tavrı harek• .. 
tinde bir gabilik okunuyordu. 

Yarım saat kadar devam eden istiut•" 
kında bu genç her şeyi inkar etti. Fakat li 
Rumrib ile yüzleştirildiği zaman sahibio' )
sadık bir köpek kadar muti bir tavır ald•· tt 

Rumrib çocuğu görüoce: d 
' t 

- Erik senin de bu sarı yılanlar yuv•~1 

na sürüklediğimden müteessirim. Fakat 
her şey meydan!l çıktı. Senin için bu b•Y .. 
hıra bildiklerini söylemek ve zaptın aıtıo• 

imza etmekten be şka bir şey kalmıyor· 
Ben onlora senh kababatlı oJmadığıo• 
söyledim. 

Klaz ~ kımdir? •. 
Klaz.er Lııipzigde doğmuştur. Büyiİ~ 

harpten sonra iş bulamadı. Amerikan ot' ~ 
dusuaa g3nü110 asker yazıldı. 1930 da v•' 
pura binerek Panam k nalına gitti. Ot•' 
da fiç yıl ~aldı. Oıad baş çavuş Gü!lt•" 
Rumrib ile tanıştı. Dost oldu. Her busu•' ~ l 
ta Rumrihin emirlerine muti kaldı. Grad•" 't 
Filipio ad larına gö.aderildi ve onbaşılıi"' 
terfi ettirildi. Rumrih ODU burcıd da r•' 
bat bırakmadı. 

Nevyorktan gönderdiği mektuplarla oo.~ 
kandırdı. 937 yılı ağu .. tosu'ld& terhiı ,el•, 
lince Nevyorkıı ieldi. Rumribin evine ko11 

du. ..,. 
Gfinün birinde Rumrib bu ndık ar,. 

~aşınn k ndi:ıinin Nazi hfiküme.ti hesabıll' 
casusluk ettiğini söyledi ,,., : 

- Ben seni buray ıancak bunun 
ıııiırdım. Senin de bir casus olmanı 
ri•, .&edi. 



SAHiFE 3 
~~~~~~~~~ 
-,~ -t ""' :~• .. •• ................ e o+.• 7°'"fV" .... ••~•- •• 

ı • A • ı F" ci i f ~.!"• .. •~ .. o •• ! .. t; .... •• ... •• ~• .. •• •••• 
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Matbuat no asaları 
ULUS: 

o - til 
Mod ı pi ~ ri 
S uki birer mavuna 

18 - 2 inci kinun 1941 

Nafıa 
Komiserliği 

llunaıtıcı b r ~usto~ glı~il - N fıa komiserJik vazifesini 
vekaleten vilayet nafıa mn
dürü B. Muhiddin tarafın-sonunda bi adeh buzlu 

bira içilmez şey deiil .. 
-.i~~lıı~a karısı da ayni sa
ltli 

1Yetı gösteriyor amma, 
içiQ pr·davet eden, reımek 
f,Q ıca eden hep bay lr-

8 oluyor. 

hit •y lrtan zengin, tenbel 
dlva v k'I' 'd· S b e ı ı ı ı. 

~ilt~ •bları, I tacbuliıt iner, 
lı d eıı sonra dönerdi. Ba· 
tttJb" hiç inmezdi. Tenbel 
b, bel CYinde dolaşırdı.Aca· 
diy Ugünü nasıl geçirsek? 
diaı~ .vakti öldürecek, ken-

llı 
't•rd oyahyac k çareler 

ı. 

81l • . 
~İtın •ıaız adamın vakit ge· 
ktııd~ İçin mütemadiyen 
tif•d 1 bıevcudiyctinden is
)••• e beotaıek istemesi yavaş 
ıa,~~ ~Yan Hayriyeye hoş 
ltriQ· lnıyor, ekseriya davet
"ın \>reddediyordu. Bir ak
&,h •y lrf an yine reldi .. 

Çedeq seslendi: 

l~~ 8~yan Hayriye, fevka
~... iUzel buzlu biramız 
l\~ ~eliniz de biıim havu-

S enarındı içelim, dedi. 

tı~ Utıaltıcı bir ağustoı gü-
111 ~.011uoda bir kadeh buz· 

ita • ·ı Q ıçı mez şey değil.. 

~Yan Hayriye: 

tidi .Gelirim bay irfan, siz 
lııı •. d' ı· . d d" Ji
111 

"ım ı ge ırım e ı. 
fj•k· lırlanarak gitti. Yüksek 
l 1Ye • •tı le 11nden pırıl pırıl au-

. d, ~an havazun kenarın· 
~~h •y irfan bekliyordu. 
•1>td1ı~ Hayriye yaklaşınca 

's &,}' eniba, nerede? 

- Hahr için bu kadarcık 
şey yapılaınz mı, canun. Bu 
kadar da komşuluk h tm 
yok mu? 

- Y cpamıyacağım şeyi 
biç yapmam, bay irfan! bira 
olsaydı, belki serinliği için 
içerdim. Fak at şimdi Votka 
içem m. 

- Ayni şeydir, bu, d n
dım. Buuu yalnız inat etmek 
içio y pıyorsunuz. Ne olur, 
rica ede , beni lnrmoyınu:, 

bir k d~ b, ya ·ım kadeh .. 
- Bir damla bile içmem 

bay lıfac. 

- Ay korktum, o kadar 
kat'i dernek. Halbuki benim 
de öyle inadım var ki, iste
diğim olmazs deli olurum. 

- Ne istet seniz olu uz 
bay irfan.. içemezsem ne 
yapayım. 

- Ben sizi biç böyle dik 
kafah ıannr.tmiyordum, ba
yan Hayriy('. Ne kadar ya
nılmışım. 

* * • 
Doktorun bulunmadığı bir 

gece idi. Bayan Hayriye 
uıakhn S&hili gören bahçe
sinde hasır bir şezlonga 

u2anmış, yıldızları eyredi
yordu. 

- Yalnız mıs11J1z bayan 
Hayriye? 

- Evet doktorun nöbet 
gecesi. 

- Senihayı da lshnbul
dan çağırdılar, enncea ı a
hatsızmış, öyle canım sıkılı
yor ki .. 

Ayni g·ü1:t er 
ayni tahmi 

ihtimaller 

e 

~alih Rıfkı Atay 

Sü. t v~ yıldırım harbi 
yalnız bir noktada müm
kündür: Garp cephesi! Ş :ırk-

ta imparatorluğu ı:ıramalr, 
her kaometce başına z yıf· 
lamek \lC Süyük Brita ya· 

nın Asy ve Avush cly 
sc ferberlik merkezleridıı ku-

c ğına düşmek olur. Acaba 
Gö?el in Alm n milletine 
vsdcttiği darbe, harbe niha· 

yd verme e bil~, lngilLr~yi 

evvelii adel rın~an ve Av
rupadan ve bunun neticesi 

olarak Akdeniz ve Afrik -
dan çıkarmağa yardım ede· 
cek olan istila darbesi mı· 
dir? Yahut ikinci derecede 
teselli hedefleri mi dit? Ge
çen kış bugünlerde olduğu 

gibi, şimdi de, bu hususta 
kimse kati bir hükümde• 
bulunamaz. Alm uya esrar 

tutmssını bili ·. l 941 senesi
nin Almanyav it faa liyet 

plan1, yalnız Führerle pek 
yakın adamlarına malumdur. 

Şu da var lsi bu sene, 
ne isfü~amette olursa olsa , 
m ddeten manen, harp ihti-

mallerine hazır olmıyan 

millet kalmamıştır. Hepsi şu 

kararlardan birini vermiştir. 

lki tardtan birinin zaferine 
mukadder t bağlı yar k va · 

ziye ~ini ona göre tayin et· 
mels! 

t -..... irfan kekeledi: 

f li d, fey, dedi, ben ona si- uk elerin o tao u 
hl>llc\I~ ederek bir sürpriz M 
tt ~it ,tıın amma, o bir ye- m ntazam ecmuas 

ı• ~tdi., Qıı~, yakında bir yer- Öğretmen Şin si Revi '11in 
t ...... ·a~lrZJdi gelir.. durma 1 büyük fedakirlıkl ortaya 

• -..... ~•taler nerede? Bukle yapıl n saçla:'JD koyduğu (ORTAOKUL) mec-
1 l'.dı .... d fendim, uşogva ısmı.::r- muntazam durmasun arzu .k. . . . .., .. muasının ı ıncı sayısı ınh~ar 
• 

1~ •i/' hala gelmedi. Ge- eden kimseler için basit bir etmiştir. 
~11t1 , •ıı.ıe onun yerine birer ilaç: 

" 30 90 d l'k · Bütün Türk y vrul rinıı:ı -..... ,..ıselinı. iram erece ı u-
b) '~t pirto içeriıiae S gram gli- k zaodığı ve faydalandığı 
1
., t .. • ttıünesebet, benim b 1 k b "ilk ti serin ve 5 gram as suda eri- u eser, mecmuaca.ı tari i-
lltdu .. 1 i vakitsiz içtiğimi 
, ııu~ ınü? tilmiş gom arabik karıştır- mizde ilk defa olar k, riyazi 

Şimdi zübb beylerim 
Moda dediler bun .. 

Alaca çoraplari 
Tıpkı Çingen b !ması 

Upuzuıı kıravatlar 
Berer keçi tasm sı .. 

Pant !onlar benzedi 
Artık tam bir potura 

Caketi bir yelkendir 
Sahibiyse koi:ur .. 

lace uzun bıyıklar 

Burun altında fttil 
Bir komik rolü clmış 
işte bizim Bor - Stil.. 

Saçları ve k şiarı 
Boyan rak karye 
Çoklarını benzeti 
Bu moda maskaraya .. 

Batmnzdiken 

dan ifa edilecektir. 

c 
sivil

ve kırmı
zılık ar 

Küçük sivilce ve kırmızı
hklard n sakınmak için yü· 
zü sıcak yahut soğuk su ile 
yıke.mamalıdır. Sıcak su cil
di yarar ve gevşetir soğuk 
su ise fazla sıkıştırır ve 
tahriş eder. Daima ılık su 
ile yık m k en iyi usuldur. 

Gece yatarken ayni mik
tar gülsuyu ve tatlı badem 
yağı karıştırarak muhafaza 
edilen ilaçtan bir parça pa
muk üzerine dökülerek yüz 
silioiase cilt yumuşak olur. 

REÖLİ KÖMURLERI 
işletme inden : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2113899 nu· 
marala kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 
Ereğli Havzası Kömürleri Satış birliği, 3867 numaralı kanu
nun ve 2/14547 sayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 
1 kanunsani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş 
olmaıına binaen sözü geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar 
aktedilmiş olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve 
işbu vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafından deY· 
ren naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 2 kanunsanı 1941 
tarihinden itibaren kömür teılhnine müteallik talepler için 
Zonguldakta Mahdud Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri fşletmeıi 
Müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 

18 21 24 27 30 144 

-
un 

EREGLi HAVZASI KÖMÜRLERi 
atış Bir iğinden : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nu
maralı kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 
Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği, ahiren mevkii meri
yete konulan 3867 numarala kanun ve 2114537 sayılı kararna
me hükümlerinin tatbikı neticesi olarak 1 kiınunaani 1941 
tarihinden itibaren tasfiye haline konmustur. 

Satış birliğine fimdiye kadar aktedilmiş olan mukavele
lerin kömür teslimine m Uteallik vecibeleri ve işbu vecibeler· 
den doğacak hakları Ereğli Kömürleri işletmesi tarafından 

l kabul olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hükümle-
rine a-öre y,apılacağından bu husus için alakadarların Eretli 
Kömürleri işletmesine ve tasfiye tarihinden evvelki muame-

1 leler için dahi merkezi Zonguldakta bulunan, hali tasfiyede 
Ereğli Havzası Kömürleri Satış birliğine müracaat etmeleri 
ilin olunur. 18 21 e4 27 30 145 

~~ısıa ,,..-
• ır 

Aşka i[elmiş 
Kemerde Umumhane so 

k ğmd Kaşif oğlu Zıya 
tj) Ne 

1 
malı. bilgilerle, edebi kültürü sa-

t, b 0 ur, bayan Hay· Bukleleri parmak üzerine bifcleriude toplamıştır. Gün y ve Dursun oğlu Mus· 
' 1 tırını için! sararak fırçalamalı, yalnız t fa Küçük. Suçlul r umum-

Ticaret Vekaleti iç ti
caret Umum müdür. 
lüğünden: 

• t~h,çt!lenı bay lrfan, te- k d t 'f lzmirin kıymetli öğretmen-
... td saç fırçasını yu arı rı lerinin çalaşnıalarını toplıyan hane sokağında icrayı reza· 
~ il b ~i~, aiz içiniz.! edilen iliçle. hafıfçe ıslat- ve m6fredatı takip eden let ve sarhoş olarak b ğırıp 

~ l ' Sil b·eı· ı~ın. m, .. malı. kıymetli Qıecmuayı bütün çağırdıklarından yakalana-
, t 'r•,.. ı ırsınız. Fırçalanan ve iliçlanan d h Q' ~... t 1 talebeler ve onların ana ve rak hakların a meş ut suç ''-dı. cluar yalvarmagv a bukleler srayet muntazam ve 

babalarına tavsiye ederiz z ptı y pılmışhr. 
" · sert olarak durur. ~mmmm~ mmmm m 

, ...... !·~ .. ~~ .... ........ ~-·~·!·;~ 1'! Bu hafta T YirAR sineması 
41 OLO y Si i ·! TELEFON: 3646 
E:czacı K. K1'MIL AKTAŞ'ın ı t' DaniJle Darrieuks· Jan Kipura ve Lucien Barrouks 

~ A H E s E R 
1 • i l• iki Gö ül Bir Olu ca 

''~~ H 1 LAL [ C ZAN [ S 1 ı ·~ Muhteşem şarkılı filimde Monte Karlonun lüks vegece 
l ~\J ~ .... ·-> .... •• ....................... '·•••~ ~ h yatını, operasını, gazinosunu tasvir cdencnnlı ve ~ 
YA. ~lJI( M•ZUNU f .-; J k [t caıibe1i bir a,k macerası l 
~~.~~ı.ıırı özoNARAN Dr. a 1 

h ş~ tı SOLGUN GüL 1
i 

'I~'· ;ictllılak icar ve is- lzm~on~·.':le~~~•h::,t.~~eaı : Giof iki Fransızca sözlü güzel filmi sayın müdavimlerine 
' 1't~ret ve sanayi er· ltoatken u Eı.~uık tıduiai 11 

takdim eder. Matineler: 3-5.30-8.15 Cumartesi pazar 
l , "Y• ıaltipleriai ta· 

'"•hbüd ede. Orta rapılır. ikinci ••11er Sokak 

Türkiyede nakliyat sigorta 
işlerile meşgul olmak üzere 
kanuni hükü!Jller dairesinde 
t ~scil edilerek bugün faali
yet halinde bulunan Di 
Britiş Lo inşöraos kumpani 
Limitedin Türkiye umumi 
vekili bu kerre müracaatla 
şir etin lzmir acentahğını 
ifa eden Izmir temsil kon
tuvarı Türk Limitee şirke-

tinin 4 - 11 • 1940 tarihinde 
zledildiğini bildirmiştir. 

Mezkur accota ile alikaaı 
olanların Istanbulda Yeni 
post oe aı kasında latan bul 
ha ında şirket merkezine ve 
icabında Ticaret vekiletiac• 



SAHiFE 4 

(ngiliz r 
lene ye eşti 

ten sonra. 

-
-

Londra, (A.A) - Eladen· 
de yerleşen logiliz h v ka
rargahı ltalyanların kP.çır
mağa vakit bulmadan 82 
tayyare yaktıklarını ve yal
nız bir hangarda 22 tayyare 
bulunduğul\u sap Hilam bir 
elektrik ıantrahuın el geç
tiği tesbit edilmiştir. 

--o--

ütün z 
nda 

Fi ri Soyerin 
a 

Gazetecilere 
lza atı 

Ticaret vekaleti Uitün r • 
portörü 8. Fikri Soyer dlln 
gazetacilere verdiği izahatta 
ezenmle demiştir ki: 

Tiltüıı tışl rı normal sa-
tışl r lhnda devam etmek
tedir. Amerik h alıctlar bu 

fneiliz tayy 
erinin yenıd n 
nühim muv f-

e sene siy si vaziyetia tavaı
xeh etmeme iade' biraı ib· 
tiy tlı b rekd ~diyorlar. lb
tiyaçl rını bilahare tüccar 
~liodeki stoal rda• apaya· 
caktır. 

fakı etlerı 
Londra (A.A) - Bu gece 

iagiliz bomb11rdıman tayye
relerinin Vilhelmıhafen de-

niz üşıüne yeniden çok ke
ıif bir hücumda bulunduk
ları bildirilmektedir. Şimdi
ye kadar ahnan raporlar bu 
hiicumun büyük bir muvaf
fakiyetle yapıldığını göster
mektedir. 

--o----
Çin de • 

ız aşırı 

nazırın n 
beyanatı 

Rangon (A A) - Bir Çin 
heyetinin reisi olarak bura
ya gelen Çinin deniz aşırı 
iıler naıırı General Rute

hen beyanatta bulunarak 
Yumnanla Birmanya arasın
daki demir yolunun yakın
da ikmal edileceği hvsusun· 
da bftyük ümitler beılediği

ni söylemiş bu hattın Bir
manya ile Çin arasındaki 
ticari münasebetleri inkişaf 
ettirecei,ini ilave eylemiş
tir. 

---o---
s·yam kıtaları 

Tokyo ( A.A ) - Siyam 
kıt'aları Kamboç viliyctleri
ain şimaı kısmını işgal et
mfştir. 

Ayni membadan gelen ha
berlere göre cid~i muhare
beler devam ediyor. 

Milli Emlak iş
leri intizamla 

•• •• goru -C 
Maliye ve~ idi milii l m· 

ilk işlerinin daha intiz&mh 
yürümesini temioen yeni 
kararlar almııtır. 

Defterdarlıklara bildirilen 
l>u kararlara göre milli em
IA k defteı leri sır ile ve 
mantazaman tutulacak, def. 
terlerde bak ve silinti bu
laamıyacak ve milli emlak 
muameleleri intizamla görfi
lecelı, itler otomatik bir it:· 

ldlda takip ve neticelendi
rilecektir. 

Bilh ss Yun nistaaıa ve 
Bulgnrist nın Amerik ya tü
tün göndermeleri imkansız 
olduğu için Amerikalı kum· 
panya fifmııalannın ihtiyaç· 
lan çok geniş ol c ktır. 

Ticaret vekileti tllUln pi· 
yaıa11nı pek btiyük bassıısi· 
yetlc takip etmektedir. 

Malfım olduğu üzere koor· 
dinasyon heyeti tütün mü· 
bayaası için 2 milyon lira 
tahsis etmiştir. Bu mebliğ 
4 milyon vnrmak üzeredir. 
Almanl r 19 milyon kilo tü-
tün alacaklardır. 

Çok düıük fiatl mal s • 
tın alan tüccarın vaziyeti 
ihracat Ji ani rı verilirken 
teemmül edilecektir. Ticaret 
vekaleti sayni zamanda yok 
bahasına m 1 s bn alan tüc
carı kontıol edecektir. 

--o--
Pasif koru ma 
tecrü lerin e 

Ankara, - Dahiliye Ve
kaleti bund u sonr yapıla
cak pasif korunma tecrübe
lerinde bilumum nakliye 
va.sıtalarının ışık tez ti bati -
rıoı ne suretle maskelene ce
ğine dair yeni bir talimat
name h zırl nmış ve alakalı 
makamlara tebliğ etmiştir. 
Bu talim tnameye göre mo
lörlü nakil vasıt larıuın pro· 
jektörleri meşin ile örtülmek 
suretile maskelenecek meşin 
buluom dığı takdirde mu
kavvalı bezle örtülecek ve 
IAmbanın t s düf ettiii kı· 
sımda ziy uın sızması için 
uf k bir delik bırakılacaktır. 

--o--
13 üş antay

ya si imha 
dildi 

M it (A.A) - Dün öğ
leden oora Malta üzerine 
düş ann y p~ıgı kıa esna
sı d dü ürfıldüğli bildirilen 
10 ş.ıı o tayyareshıden 
b şk 3 tayyareıun a.ıuh k
kak surette ve bir düşm~n 
tayy resinin de muhtemel 
ol r k b ıara uğradıiı öğ· 

S E) 

• r mı 
a kı es., 

mi teblığ. 
Ankar (A.A) - Ticaret 

Vekaletinden tebliğ edil~iş
tir: 

Ege mıntakaıında ç hşan 
tütün piyasasının inkişafı, 

hükumet t rafından çok ya
kın bir 1 ka ile t kip edil
mektedir. 

HOküm tin mild bal mil
bay ta için t hsis ttiği 
dört milyon lir ya ilaveterı 
kendi serm yeleriyle de ~erli 
ürünler ve T(irk tfitün limi
ted şirketleri, 36 yerde pi-

• yssay h raretle iştirak et-
• mektedirlcr. Bundan başka; 

inhisarlar Vek leli de, kendi 
teşkilatına bu yolda emirler 
vermiştir. 

Piyasanın fiçfincll gününde 
satıı v ıiyeti memnuniyet
babş görulmekte olup büku · 
met, satış ve fiatlerin bugün
kü normal seyrini muhafaza 
etmesini temin için bütüu 
elik d rI r nezdinde kat'i 
tedbi• ler ve teşebbüslui al· 
maktadır. 

Bu arad fiat kırmak hu· 
susuada her hangi bir hare· 
ket ve teşebbüse meyd n 
verilmiyecek ve vaziyetin 
icabettiği munzam tedbiri r 
de ıamanınd alınacaktır. 

--,o--
Kömür cakla--
rına ıymet 

takdirine baı
anıyor. 

BOyük Millet meclisinden 
son çıkan bir kanunla Hav 
zada bulunan hususi ş bıs-
1 r ait kömür ocaklarına 
b6kümetçe vazıyed edilmişti. 
Iktısat ~ eknleti maadin 
umum müdürü B. Kemal 

I 

Balkar ile baş mübt"ndis 8. 
Halil Pekmen bugün Zon
guldağa bereket edecektir. 
Bu heyet, Havzada vuıyed 
edilen maden oc klarına 
kıym t takdiri işlerile mcş· 
gul olaçaktır. 

---o---
Amerika Babrige 
nazırın çok mühim 

beuanatı 
-Ba,taralı 1 inci aahifecle -

ları yapmazsak Avrupa ve 

Afrikadaki harp pek çabuk 
cenap ve şimali Amerikaya 
da nakledilebilecektir.,, 

Amerika bahriye nazın 
bundan sobra r kamlar .zik
rederek Japonya, İtalya ve 
Almanya deniz kuvvetlerini 
•• bilhassa denizaltı gemi· 
ferinin tok.ujunu ileri ıüre · 
rek kaybedecek biç bir da-
kika olmadığ'1nı izah etmiş· 
tir. 

MJstahkem mevki komu· 
tanı gener 1 Mahmut Berköz 
hrafından vekil şerefine dün 
öğle üzeri ordu evinde bir 
öile yemeği verilmiıtir. 

PARTiNiN ZIYAFITI 

Dlin gece sa t 20 de Parti 
tar fından vekil ıerefinc 
Ankara palasta bir ıiyafet 
verilmiştir. 

---o--
Dün gece fır
tına çok şid
detli oldu. 

Dün gece lzmir ve n:.ülha
katıada şiddetli fırtınalar 

olmuı ve fırtına saat beşe 
kadar devam etmiştir. 

Güzelyalida bir evin bal 
konu yıkılmış v yukarı ma
hallatta bazı evlerin kiremit
leri uçmuş ve camlar kırıl
m:şhr. 

Gümüşhane - Kupc ve 
Zigana d ğl rıni 1,5 metre 
k r yağmış ve münakalit 
durmuştur. 

Afyon kar his r - Kar 
yağıyor, hP-r taraf bembeyaz 
ve soğuk derece sıfırın al
ndadır. 

--o---
Hükômet su 
ve lektrık 

şi keti ri i 
~ tın ıyo • 

Nafie v kileti 941 yılı 
icıude iımirdeld su ve elek
trik tirketlerioe ait tesisatı 
uhn almağa ve bunları dev
lete mal etmeğe karar ver· 
mıştir. 

Keyfiyet esasen evvelce 
bu şirketlere bildirilmiı ve 
ıatınalmı işinin formalitesi 
kısmen ilerlemiotir. 

Bu defa Nafia veklleti 
ıerek sa ae gerek elektrik 
ıirketlerinden, hükumetçe 
aatın alma müzakerelerine 
iıtirlke salAbiyeili murah
haslarının An~ raya izamını 
iıtemiıtir. 

11- 2 inci kinun 1941 

borularını 

çaldı 
Keçeciler cadduinde Ha· 

san oğlu Aliettin, Rıza 

oğlu lbrıhimin kahvesiadeki 
şaş 1 deposundan kurşun 

boruları ç larak kaçmış ise 
de y pıl n takip sonu da 

horul rla birlikt yakalan· 
mıştır. 

---o--
• A 

arpın azıdl 

olmuş 
Al aocakta Şehitler cad· 

desinde Hüseyio oğlu Meb· 

met Aksoy, bu odan bir 
hafta evvel bir arada otur· 
dukları Ahmet oğlu lsmıil 

Erdemir ve Hasan oğla 
Musa Yıldııın aki çift is· 

karpinini çaldığı şikiyet 

edilmiş ve ttuçlu yakalan•rak 
suçunu itiraf etmiştir. 

---o-
Bıçak taşımak 

Basmahanede Süleymall 
oğlu Osman S vaıın üıeri11· 
de bir bıçak bulunarak alan· 
mı ıtır. 

iaşe teşkilatı 
Ankara, - Esasları tama· ~ 

men tesbit edilmiş olan iat• b 
teşkilitının ay b11ıında faali· '-
yete geçmesi kuvvetle mub· 
temeldir. 

Başvekil doktor Refilı 
Saydam Ticaret vekileti11• 
giderek iaşe teşkilita hak· 

lundai,(i program üzninde 
tetkiklerde bulunmuı, 8Ç 
saat kadar bu işle meıgul 
olmuştur. 

--o---
lş2al altında ol' 
mıyan Fransa" ·~ 

'ili 
ya neden yat" ~t 
d edilmiyor 1 k 

N~vyork, (A.A) - Işg•1 1
tb 

edilmiyen Franaaya ecı• ~ ş 
it. 

getir cek vapura lngiliıl•' 
terafıudan müsaade edi1111if' t~ I 
tir. işgal edilen Fraas•1' 1 

da vardım düşünülüyorsa d• 
bu hususta yapılacak 111u•' 
venetin Alman eline geç•' 

ceii ve bu suretle dlitm•1'11 

maneviyatının takviye edili' 
ceği ve Almanların ıapt•1' 
tiklui yerlerdeki çocuklar11 

yaşlıları beslemek m~cblrf' 
yetinde oldukları fakat 0111~ 
b&yle ıeye yanaşmadı ki• il 
için gasbettikleri şeyi•/ 

birlikde hilrriyetlerinde bu., 
Fransızlara iade etmek ı -
lagiliılerin zaferlerine def'' 
etmek mecburiyetinde . b ~ 
lundukları beyan edi1111•t1 


