
Bükre' el'iimiz B. Hamdu{· 
/ah Suphi Tanrıöver 

Istanbul - Bükreş elçimiz 
B. Hamdullah Suphi Tanrı· 
över vazife!i baııaa hareket 

t . ... e mış .. ır. 
Bilyilk eJçi hareketinden 

evvel gazetecilere şunları 
söylemiştir : 

- Romanya bükfımetioin 
Türkiye ticari münasebetle
rinı Jayıkı veçbile telakki 
eyiediği ıüphesizdir. 

iki memleket arasn d nki 
ticari vaziyet normal seyrini 
takip etmektedir. 

/ngiliz tankları 

Yunanlılar 
Italyanlardan 

Habeş impara
toru Habe-

8 zabıt 200 şistanda. 

asker esir aldı Haile Selase kendi eli
Atina (a.e) - 89 numa

ralı Yunan başkumadanlığı-

nın resmi tebliği) - Taar-
ı uzlarımız muvaffakıyetle ne· 
ticelenmiş ve yeniden ltal

yanlardan sekizi zabit olmak 
üzere iki yüzden fazla eıir ı 
aldık ve ayrıca külliyetli 

mikdarda da harp malzeme· 
si ijtlnam edilmiotir. 

IB Habeş bauraöını 
çekerek dahile 

hareket etti. 
Londra (a.a) - Royteria 

muhabiri bildiriyor: 

Roman yada 
Vaziyet 

Bren (a.a) - Havaı ajaa11 
bildiriyor: 

Bund gazetesinin aalihi
yettar bir Rumen menbauı· 
dan bildirdiğine göre Ramea 
ordusu general Antonesko 
da dahil olmak üzere h&kO· 
metten iejyoner olmıyan bil· 
tün nazırların çıkarılma11 
hakkında lejyonerlerin ileri 
sürdüğü t~klifi kabul etme· 
miştir. Ordu Vaziyete ha
kimdir. 

Diğer taraftan Rumen el· 
çiliği bütiin Romanyada ni· 
zamın yeniden tesis edilmiı 

1 ütün piyasa ı 

Habeş imparatoru Haile 
Selise 15 kanunusanide Ha
beş • Sudan bududandan 
Habeşistana geçmiştir. impa
rator bir avcı tayyaresiyle 
hareket etmiş ve çalılıklı bir 
araziye inmiş geldiği da
davullarla ilin edilmiıtir. 

olduğunu ve blitiln ordunun 
general Antoneakoya mtiıa· 
baret eylemiı bulundaiunu 
bilciirmiıtir. 

~-----------------------~-

Satış 23,S milyona baliğ oldu imparatorun yanında iki 
oğlu ile veliahd bulunmakta
dır. Haile Seliıe bir askeri 
daireye kendi eliyle Habeı 

bav r ağını çekmiş ve biras 
iıtirahattan sonra maiyetiyle 
beraber otomobillere binerek 
dahile hareket etmiılerdir. 

Tütün mübayeası Egenin ıartlan iki taraf arasında 
her tarafında normal bir 1 kararlaştırılacaktır. 
vaziyette devam etmektedir. 
Satış hararetini artırmıştır. 
Bugilugil satııla beraber 
umum yekun yirmi üç buçuk 
milyon kiloyu bulmuştur. 

Almanlara 12 milyon kilo 
ttitün satılması esası tekar· 
rOr etmek üzere olduiu 

söylenmektedir. Yeni mah· 
ıuller geçen senedekilerden 
verilecek olan bu 12 milyon 
kilo tUUinün f ıat ve tt diye 

Yu 
eya 

Loodrn ( a.ıı) - Bura Yu· 
na n •feri beynn ııtt ıı. bu l uo ıı· 
r1!k demişt ir ld: 

- J3aş1mııı ~ğmiyeuğıı:. 
Hürriyt t in b hasu,ın } il uıel~ 
oldu~ unu bi &yoru:ı. Bunu 
ödemekte tereddüt a ' m dik. 
Zaferimizi harabeler nı~rin
de teıit •decek Yaziyote 
d ısek dahi her fedakirlıkta 

Hayatın komedi ve facialarından: 
~ 
I 

O'' I~ 

Kadın - Boni alacaiım dediğin halde neden timdi yan çiziyorsun ? 
Erkek - Ejer her ırenç kız, iler erkeiin her ıöz&ne inanacak oluraa, her rDa ye•i 
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Tehlikeli i e e : lncira tın a Tab c 
ı·da lı taş a Barsak hastalıkları Belediye ınciraıtı plajı ci- Adliye binnsındn Selim 

varında büyük bir fidanlık oğlu Seydiköylü Halilin 
döğüşmek lazımdır. Hastalık geçer gibi 
olursa da bütün bütun bitmiş değildir. Bu
na karşı parafin yağı ve yuınu§ahcı ilaç
lar, elektrik ve mesaj kullanılır. Sürgün 
verici ve yumuşatıcı maden sul rı içme· 
lidir. 

* * • 
Apandısit - Kör barsağın ucunda bu

Junan ince ye~e, nec set parçoları, kum, 
ytmiş çekirdekleri gibi @eylerin k çm sın· 
dan yahut bzrsok soluc nların ın girmesin
den yahut oraya yakın levlc nen bir yer· 
den alev sarmasmdan veyahut ufunetli ve 
ateşli hastalıktan alevlenerek olur. 

Apandisit veni ve eski ol bilir. 

Yeni apandisit, kuvvetli ğrı nöbetleri
le başlar. 

Hasta kama saplanmış gibi sağ boşlu· 

ğunda bir ağrıdan şikayet eder. • 
Burası göbekten s ğ kalç kemiğin üd 

ve on tarafına uıanan bir çizginin tam or· 
ta yeri ve bazan alt ve üst tarafı, bazen 
mide çukuru da olabilir, 

Bazı hastalarda karnın her yerinde ğ· 
rılar vardır. Karnın derisinin duygusu ço
ialmıştır. Karın şişkindir, hıçkırık, yeşil 

yeıil kusmalarla ateş 38-39 a çıkar ve a -
hız yüzü bulur. 

Bu n3bet üç dört gün sürerek ve ycşı· 
yabilir. 

Sağ karıu boşluğun bası nca, k roın 
içinde bir sertlik duyulur. B J iç zarının 
bir yerinin alevlenmesini gösterir. 

Çok defa apandis cerahatlr:nır, kangren 
ve çok ağır karın iç zarı 2levlenmesine 
aebep olur. 

Eskimi' apandisit, anlnşılmnz ha:a:ımsız
hkJa bışlar, iştah gelişi güze1ciir. sıkınb, 
yemeklerden sonra bir yanılshk duyulur, 
hazım zorlukları olur. Süreksi ı ve sebpsiz 
bulantı ve kusmalar görülür, s inirler oyn r, 
karında ağrılar hafiftir, sol turnfta d ağ· 
rı vardır. 

Bir kaç dakikadan bir iki !l ate k d r 
süren sancılar ol bilir. 

* * ~ 

Nasıl bakmalı? - Böyle kr rınnd ağrı 
lar, kusmak; bulantı halleri gösteren has
talara ıürgün ilacı ve tenkiye yapıJwama
lıdır. S 5rgün ilacı yapılır veyfl tenkiye y -

pıhrsa hastanın sonu ölümle biter. H st 
yataktan çıkmamalı, karcı üzerine buz ke· 

ıesi koymakla yeni nöbetler ıreçebilir. F -
kat nöbetler yeniden başlanınk ihtim li 
çoktur. 

- Sonu Var -

Kumaı ve Mobilya Boyaları G.ldi ... , I 't 

tesis etmiştir. ibz ren mahkemeye sevki 
Belediye burad yakında sırasında j ndarmac üze.-

mühim inşa t yapacaktJr. rının ar nmasında bir ta-
hanc bulun rak hnmıştar. ---o---

At o uları 
Önümüzdeki ilk baharda 

y pılacak olan at koşul rı 
iti hafta devam etmesine 

kar r verilmişti r. Aldığımız 

bir bQbere göre de badema 
son baharda at koşul rı ya· 
pılmıy c lımış. 

--o--
Zeyti yağı 

hra atı. 
Zeytinyağı ihracatçılar bir

liği idare heyeti dün toplo
narak zeytinyağı fiatlerioi 
ve bazı s tış işlerini tetkik 
eylemiştir. 

Eı:ı!!lll:ıııım ll!llll 

18 00 Program, 18.03 Mü · 
zik: Rad} o 11 Sving,, ku:erteri 
(l. Özgür ve Ateş böcek· 

leri), 18.30 Müzik: Şarkı, 
t8rkü ve taksimler, 19.00 
Muzik: F sıl heyeti, 19.30 

Ajans haberleri. 19.45 Mü 

--o--
Çakı le yara-

a __ 
Birinci kordondn Hüse

yin oğlu kahveci Muustaf.t 
bili sebep Osman oğlu amc· 
le Ism ili çakı ile bı:ıcağın
dan hafıf suretle yaraladı· 
kından yakalanmıştır. -

v 

12 
Dikili kazasındaki koyun

larınd çıkan çiçek hastalığı 
ile mücadele hemmıyetle 
devam etmektedir. 

10-34 kuruştan 1815 çu
val üzüm, » 50 18 kuruştan 

1'77 çuval incir, 30 kuruş-

tan 10 ton sisam, 20 kuruı· 
tan 183 çuval fasulya, 8 ku-

ruştan 40 ton kumdan, 
67· 76 kuruştan 3' balya 
pamuk satılmıştır. zik: Peşrev, semDi ve şar

luler, 20.15 Redyo g zet&si, 
20.45 Temsil, 21 .30 Konuş- f 
ma (lktı t .ı ti), 21.45 
Müzik: R dyo salon orkes
trası, (Violonist Nacip Aş· 

•• u 
m 

1 
iyet 

-
lzmir icra dairesinde 40 

lira ücre tle bir katip, Tor· 

balı mahkeme ine ayda 10 
ma şlı bir z bıt katibi ta} in 

edileceği den to.)iplerin im
tihanları oyı n 29 üncü çar
şamba günü y pılac:aktır. 

kın idaresinde), 22.30 Aj n 
h berleri, 22.45 Müzik: 
Radyo salon orkestrası 
programının deve mı, 23.00 
Müzik: Dans müziği (pi.) 
23.25 23.30 Y rınki progrıtm 
ve kap nış. 

.~~~::i'!"Z~ 

A Sİ EMASINDA : 
Bugün m linderden itib ren ı 

AŞK • KIN - BÜYÜK iHTiRAS - EŞSiZ HEYECAN ı 
Senenin en muaz- T 1 
zam Fransız filmi Fransızca ı 

ı Baş rollerde: Aonie Ducauks • Arletty Erch Von Stroheim ı 
l Dalio - Andre Luruet FOKS JURN AL'dn en son ve en : 
ı mühim hnberler.. SE~NSLAR: Her gürı; 2-3,30·5 30-7.30 ı 
ı ve 9.30 d b c;I r. DiKKAT: Haftanın her günü ilk se· ı 
t nslar ucuz halk matineleridir. Fiatlcri 20 /. 5 30 krı. : 

'1 -ZJ 

......................... ~ ............... •He• ..... . 
t BU HAFTA Türk Donanmasının PRE- : 
ı TA YJ E DE VEZE ZAFERi NETİCESi Eski: 
: Venediği yıprat n Kadın ent- ı 
ı Te{efon : 3646 rik farı .. Cinayetler .. ihtililleı l 

i BARB ROS v d .. VENEDiK i 
ı BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ T ARIHI FiLM ı 
: Ayrıca ~ H E R K O L ~ Fr n ızca Sözlü 1 
ı Matineler: 2 - 5 • 8.15 Cumartesi Pazar 12.30 da ilave seansı ı 
·~-----,,..-·•-••••-•••••o•••• ••••• ••-••~ •'•• 

s. rit ez cıba ı 
Kolony esans, podra, ve kremleri 

Türldyemizde misli olmıy n bu en en
fes kokul biç şüphesiz kristal şişeler 
modern ambalajlarile Bayram ve yıl1>aşı 
hediyel rimiz:in d ima olduğu gibı ba
şında gelecektir. 

Benzer i imlerile taklitlerine ldanmayınız etik 

24 - 2 lacl klaan 1941 

LMAN 

(53) Y z u: Halil Zeki Osı:.=, 

Amerik daki bütün Alman cemiyet f• 
gruplarıuın ikinci reisi sıfatiyle her şey• 

burun sokuyor. Afrikadııki "Yeni AlmınY' Yo 

dostları,, unvanlı bir cemiyet teşkil etlİ· 
Bu suretle Almany ya mühim bir afet R'e 

lııı' oldu. 

o TORUN t, 

adı rla maceralar• hi 
tjf Federal zabıtası ayni zamanda doktot 

Grieblin k dınlarla d maceraları olduğu' Gl 
ou öğrendi. Nitekim bu mesele .ıabıt•Y' iı 
mühim bir ip ucu verdi. IG 

1935 da rois Antoinetti Heim adında bit ~. 
zengin kadınla evlenmeği vadederek k•' 

dından mühim bir servet dolandırmıştı.f•• 
kat bu evlenmenin şartı doktorun katı91 

ile boşanma davasında muvaffakıyete bıi' 
lanmıştı. 

Mis Anutuvanet aldahldığıoı anlamış t• 
mahkemeye müracaat etmiş, 3509 dol•' Pe 
dolandırıldığıoı iddia eylemiş, doktoru• ~ı 
k rısı da mahkemeye gelerek mis Autu''' ç, 

netin kocasından boşanmağa razi olııı•~. b' 
için yirmi beş bin dolar teklif etmiş, b~ .. ı~ 
buki mis Anutuvanet bu parayı kendisi111

' h 
teklif etmeyip madam Griebl tarafıad•0 

ç1 

talep olunduğunu söylemişti. 
Zabıta öğrenmişti ki doktor Madi•0

:. J>e 
parkında on sekiz bin kişi huzurunda f>. 

manca olarak Amerika aleyhinde ve ~·· 
zilik lehinde bir nutuk söylemişti. 

·-· Zabıta, doktoı un Amerikan tabiiyet•.~. ~. 
girmeğe ve hatti Amerika ordusunun 1 b, 
tiynt zabiti olmağa muvaffak olduğunu 11 

Nevyork belediye rei inin bir Nazi ınitııJ' ttı 
gini menetmesi üzerine doktor beledi~ t6 
reisine müruc&e.t ederek: 

- Bu toplıı.nbda ıöz söyliyecek ol~; d 
benim .. Toplantıya mani olmamanızı, •1 

,
1 

t 

bir Amerikan , vatandaşı ve Amerikanın b~ hi 
ihtiy t zabiti tnf11tiyle sunduğum şu at• ( de 
halimi kabul buyurmanızı rica ederİOI· f)~ı 
diğioi ve miti\..ıge muvaffak olduğunu •• 
öğrenmişti. O Q 

Bütün bunl rı bilen bay Turru d ~ 
şüııdü. ", ~· 

Doktoru te,,,kif mümkün olup olaııd•I', ~ 1 

kararlaştırm k için aleyhindeki delaili Jııl ~· 
vctlendirmek koygusuna düştü. ~ h 

r .emen ma mazel Y cnniyi mabpeıt' of 

hücresinden getirtti ve sordu: 
1
; 

- M tmazt1, eöyle bana, bu cas119
' '• 

şebekesinde doktor Grieblin rolü nedi' h 
Bu suale kız şu cevabı verdi: O f 
- 0'1h! Bu doktorun geydiği en b~f; : 

külahtır. Pek mühim bir ş hsiyettir. / l 
ter bile ond korkaz ve ona b0' l 
eder. ~ l 

Slcster her geliştnde gider onu ıi1' f t 
eder, onuııla uzun uzadıya konuşur" 1. 
adam Uç dört defa bana Almanyay• it' 
tlirmck üıerc büyü zarfh~r tevdi ettı' y 
Hillr.sü doktor GricbL Evet Slu!.te' 
ıt w d... . .. b d b b•ıı~ ugrcn ıgıme gorc u P. &m u şe 

en mllhim uzvudur. 
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.. ~ .. ' ! B' Aile F8.ci sı fş N.f Gel n k v • 1AI 
1f ........... H ............ •••••• • •• • ••••• •••• er d ğıtıldı askerler • 

llYriye bunlara da kanacak Ankara - ıstanbulda bu· 

ltad f k d d •ıd• lunan 1050 çuval kahvenin 
Londaa (a.a) - Hitlcr Ro-

~ ar Sade Sa 8 10 eğı le tevzi şekli Tticaret vekaleti 
Derntk k' b b d B Jk b tarafınd"'n tesbit edilmiştir. 

manyadaki garnizonunu tak

viye etmektedir. K1talar sey

Japlara ve Macar - Rumen 
Bil:' ı, erabcrmişiz.. un a mazursunuz. e i u 
şa;,rn tvd~ de kimse yok faziletiniıid icap ettirdiği bir Buna gö~e Ankaraya 100, 
detke denıze doğru ineyim, kaipsizliktir. lstanbula 400 çuval, diğer seyrü seferinin intizamsızlı

ğına rağmen Romanyaya 

varm kta devam ediyor. 

'Mr en, baktım, pençereniz Hayriye bunlara da kana· vilayetlere d e 250 çuva l kah 
Sİti ' be yalan söyliyeyim, cak kadar sade saf kadın ve dağitıfacektır. 
•t:ıc ılbi ince bir kadının değildi. Tevzi:. ta başlanması Tıca-

Yord 0duını görmek isti- Maamafib hiç belli etme· vekaleti tarafından alaka-
---o--

urn. dı' darlara emredilmiştir. 8·1· . 
t ~ele~ 'Yorıunuz ki, akhma - Demek bay Namıkııı af a tatili 

54 bin 1 alyan L<a unu ltıiy Şeylerden vaz geçe- yaramazlıklarına inanmıyor-
l'~:~ın. sunuz bayan Hayriye? 

Lık •ndım, çıktım; bir de - Hayar .. 
e,d ayım ki, ıiz bmadatınız, - Ya ispat edersem .. 

ı bi~~t ae~ sada yok, galiba - Edeml'zsiniı .. 
()d fçı de çıkmış. - Vallahi size ispat ede-

' tifQJ· •nız da sizin kad1r za- ceğim Hem de bunu ı : zin 
6let•ş! Bıkayım, masanızın hayatıoııı çok yakın d an ta-

' t.
111 

!ilde ncJer .,.,? Yata- taoıyan ve benim çok sami-
Ht 

2

1
' 11 dantelleri ne kadar mi tanıdığım bir bayan söy-

e • ledi. .• , li.,, . 
L,~ ,,rıye sert gözle ona inanmamakla beraber Hay-

'Yordu. riye biraz kızarmıştı. 
' tid~·~ifi bay irfan artık - Kim o bayan? 

fi ......, dırainiı. dedi. - Onu ğayet iyi tanırsı-
j• ttıh, Bir dakika oturamaz nız amma söyliyemem ki. Al-

,,ılb • • f' . . ••t ' •ıısan mısa uıoı ko· çaklık olur. 

f' 
t'bı? 

....... P.f • 
•' p,11 ııafir kapıdan geHr, 

11, kı ~tredcn girenlerin hak-
,. ç'bu~'ulınaktır. Rica ederim 
ti li çıkınız .. 

'ı· bit t'Yriycnin aeıinde ağır 
• •hk· .1,,f,ll d ır ıhenri vardı. Ir-
1. h . urınıdı, hemen aşağı-
•• llld' Çıktı, ı, kapıyı açtı ve 

beJT1r Petd 1 1 , münasebetsizlik 
' Perde yükseliyordu. 

li· . **• 
•dıı•s' .. · • 1 ......, " ıı on gun geçtı: 

1.~ ç'Pk Bay • N•mık için çok 
1 h,y ~ derler, öyle midir, 
•' '"llyriye? 
' ...... li 

'' ~ııı Jı· •yır bay lrfau, koca· 
i~ aötıaı ıç böyle bir şeyini 

l tdirn. 
ıf,.. .. .. 

1,- ......_ guldu: 

i~ dtiil 
1

•bii size g6sterecek 
bi' ....._ lı! 

r•' hi••ttın~ct amma, ben de 
"'' delili •Yecek kad1r apdal 
y ...... ın. 

Ol ~ata .. f 

- ismini söylemeyiniz ... 
Kocam için ne söyledi? On
lara !Öyleyiniz .. 

- Merak mı ediyorsu-
nuz? 

- inanacak feyler değil· 
dir amma tabii siz namuıl• 

adamsınız. Yalan söyliyecek 
değilsiaiz ya .. 

- Maalesef yalan değil. 

Çok şayanı !e~ssüf ~eyl~r .. 

Bunu hiç söylemezdim am
ma, size olan samimiyetim-

den ıöyliyorum, size acıyo
rum bayan Hayriye. 

Sonu var -

,Sırtı yere dö
nük yürüyen 

adam 
Floridılı, Uil Pilot, sırtı 

yere dönük olduğu halde, 
iki eli ve iki ayağı üzerin· 
de 40 kilometrelik bir me-1•fa111 g urulJah yalnız çok 

8 
~tıı ı:=· çok masumsunuz.. safeyi hiç durmadan 8 saat 

d ıı old .. na tecrnbelerimle ka- 32 saniyede katetmiştir. 
~•d111 ~Qı ki., Ne temiz bir ---o---

1'' cliaai~ 11~12.Her keai de ken- At yerine 
I' ~--llt:.1bi faıiletli, masum o··ku·· z 

h 'd t •~orıunuz. Canım bu 

t•~ ''~i '•cal.,ım, ıırularıma İngiliz müstemlekelerinden 
111tıt-d\l, kadın olsa mağlup Başualanda posta pıketleri-

i f ~iç ol . ni taşıyanlar, öküzlere bin· 
jı1 h'~•ltt) Dııısa acırdı. Sızde mekte ve bir yerden diğer 

'ıaıet ~ b raber bir de mer· yere bu öküzler üzerinde se-
~ SltJik ' h '- d' J , ' ''~ var. Maamafıh ya at etmeıde ır er. 

1 ' ••• : i ~41··KOLONYASi···1 
ı Eczacı K. KArJllL AKTAŞ'ın ı 

rtı ~AHESERI : 

~,,~.. H i L A L E C Z A N E S i i 
1 11\jl( ....... , ................................ ,..... • 

lyl\ lJI( MEZUNU D F h .. 1 k 
·~~t b~~Dl11 ÔZONARAT r. a rı Şl 
'~· tıc .. 1 

•tnval ve emlak ida· lzmir Memlek~t lıastaneai 
ı.ı• IJ '"'tt Rontken mütebaH111 
l°"t '•tr ve Hnayi er- E d 

ııı.,~1 ('Ye sahiplerini ta- Rontkea •e leLurlk te ••lıl 
aahhüd ede. Orta Iklacl eeri., Sokak 

---o---

• • 
esırı. 

Londra , 23 (a.a) - Bah
riye nezareti t rn fandau bir 
tebi iğde bil dir i ldiği ac göre 
logili ı: h arp g emileri ftal -

yc:nl rdau ah. an csi rltı den 
54 bin k işiyi ve pek çok 
tankı Akdenizdeki başlıca 

logiliı üslerinden birine ç•
karmağa muvaffak olmuş
tur. 

hakkında. 
Ankara - Sanayi ve ma

adin müesseselerile diğer iş 

yerlerinde lüzumlu görülecek 

ballerde işlerin m hiyetine 

ve ihtıyacına göre hafta ta

tili kanununun tatbik edil

memesi hakkında bir karar
name hazırlanmakta olduğu 

söylenmektedir. 

Izmir Defterdarlığından: 
Mustafa Mestan vereseleriuden kıza Adile, Ferişte ve 

oğlu Yusufun Besmahane şubesine olan 234 lira 99 kuruş 
veraset vergisi borçlanndan dolayı haciz ediien Abmetağa 
mahallesinin Kemeraltı caddesinde kain 150/26, 27 sayılı 

mağazanın borçlulara ait olan altıd üç hissesi 399 lira 
kıymet üzerinden vilayet idare heyeti kararile kat'i ihale
sinin icrası içia 10 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştıri 

Talipl. .. rin 4 Şubat 941 Salı günü sut 15 de vilayet 
idare bcyerine müracatları ilin olunur. 226 

lzmir Defterdarlıiından: 
Ahmet oğlu Ali Riza uğ'uru;ı Başturak şubesine olan 768 

lira 84 kuruş Milli emlak satış bedeli borcundaıı dolayı 

buinedeo satın atdığı Göztep ~ Mahallesinin Ismetpaıa ıo· 
kağanda kiin 9 taj snyılı ve 384 lira kıymetindeki evi vi
layet idare heyeti karuile kal'i ihalesinin icrası için 10 
gün müddetle müzayedeye çıkuılmıştır. Taliplerin 4 Şubat 
941 salı güaii saat 15 de Vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilin olunur. 225 

EREGLi HAVZASI KÖMÜRLERi 
Satış Birliiğinden : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nu· 
maralı kararnamenin 3 sayılı kuarına göre teşekkül eden 
Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği, ahiren mevkii meri
yete konulan 3867 numaralı kanun ve 2/ 14537 sayılı kararna· 
me hükümlerinin tatbikı neticesi olarak 1 kanunsani 1941 
tarihinden itibaren tasfiye haline konmustur. 

Satış birliğine şimdiye kadu aktedilmiş olan mukavele
lerin kömür teslimine m !itcallik vecibeleri ve işbu vecibeler
den doğacak hakları Ereğli Kömürleri işletmesi tarafından 
kabul olunarak kömür teslimatı işbu mukaveleler hükümle-
rine göre yapılacağından bu husus için alakadarların Ereğli 
Kömürleri ışlctmeaine ve tasfiye tarihinden evvelki muame· 
leler için dahi merkezi Zonguldakta bulunan, hali tasfiyede 
Ereğli Havzası Kömürleri Satış birliğine miiracaat etmeleri 

~ ilan olunur. 18 21 e4 27 30 145 -

EREGLi KÖMURLERİ 
işletmesinden : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/13899 nu· 
maralı 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 
olmasma binaen sözü geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar 
aktedilmiş olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve 
işbu vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafından dev· 
ren naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 2 kanunsanı 1941 
tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talepler için 
Zonguldakta Mahdud Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri ışletmeıi 
Müesseseıine müracaat edilmesi ilan olunur. 
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RAZI DİKEN, 
BAZI GÜL 
-=--------

Oilum şair 
olacak! 

Oğlum on beı yaşında 
Aklı fikri yerinde 

Her gününü geçirir 
Kahve köşelerinde 

lskanbil oynamaktan 
Bükülmüş yumak olmuı, 

Tavia, poker, biJirdo 
Ona okumak olmuş,. 

Dolmaz kulaklarına 
Hiç bir DHihat sesi 

Akranlari oldular 
Hep Jiıe talebesi 

Babasıyım oğlumun 
Evvelden de tanırım 

Onu öyle gördükçe 
Kendimden utanırım .. 

Saçma sapan konuıur 
Bunda mahir olacak 

Bazı şairler gibi 
O da şair olac•k 

Batıııaıdikea 

Bay Çörçilin 
beyanatı. 

Londra, 23 (a.a) - Avatu 

kamaraıında muhtelif me

seleler hakkında izahatta 

bulunan B. Çörçil harp ka

binesinden bahisle demiı
tir ki: 

- Bugün silihlı ve tecbi
zatlı dört milyon askerimiz 

var. Bunlar Üzerlerine düşen 

vazifeyi başaracaktır. Deaiı 

aşırı memleketlere asker 

göndermek işi bazı ıartlara 

ve bilha11a elimizdeki gemi 

adedine bağlıdır. 

Başvekil önümüzdeki altı 
ay içinde yeniden l»a,ka 

silib fabrikaları kurulaca-

1 ğıaı söylemiı ve demiştir ki: 

- ltçi sayısını ubrmak 
için ilk defa olarak kadın-

lara mühim bir nisbet dahi
linde müracııat edeceğiz. 

--o---
Yeni ik. radyo 
istasyonu ya

pılacak 
Ankara - Matbuat umum 

müdürlüğü memlekette iki 

yeni radyo istasyonu kur
mak için tetkiklerine batlı
mıştır. 

Bugün Ankaradaki radyo 
istasyonu seslerini Türkiyeye 

ve dünyaya yayılııı bakımın· 
dan tekniğe liyıkilc uyguD 
olarak yapılmamıştır. Ôğrea• 
diğimize göre her iki radyo 

da yalını dabill 



SAHi 

Izmi yaba rlik ş - a r 

besi ha da : ULUS: 

izmirde mukim 337 değ mıu erlerin ilk ve 312 H
0 

e - - ı ae 
z 1 r ili 332 doğumlu ihtig t erlerin o senelik 

gaklamalarına çağrıııuorıar Q 

1 - 337 doğumluların ilk yokl m sı ile lzmirde ikamet 
eden 312 ila 332 doğumlu iht iy t ve rubs tlı hariç şube
ler mensubinin (Yabancı erle in) senelik yoklamaları Y pı
lacaktır. 

2 - Yab ncı erlerin yokl m r rı lzmir yebancı aıkerlik 
şubeıi bin sında yapılaca tar. 

3 - Yoklama doğum sır sile iünlerini gösterir liste 
aıağıy çıkarılmııtır. #> 

A) 337 doğumlu yabancı erlerin ilk yokl m sı 2712 \rn
nun pazartesi gllnilnden itibaren tatil ve meruim günleri 
hariç her gün s bableyio sa t 8 30 d an öğle saat 12 ye ka· 
dar devam edecek ve milr caat edenlerin ilk yoklaması 
yapılac khr. 

Talebe olanların derslerinden kalmamaları için tarzı ha
reket okul direktörlüklerine ,,.azıldıiınd n direktörlln talim -
tına göre mu meleye tabi tutulac klardır. 

B) 337 doğumlu yab ncı eder ilk yoklameları için biı· 
ıat müracaat edeceklerdir. 
Meıru mazereti olanların ana, baba, kardeş gibileri va· 

11ta olmaları kabul edilecektir. Bunun için d ispati hl\vi
yet etmeleri ıarttır. 337 doiumlu yabancı her mllkellef ıu· 
beyo gelirken nüfus cüzdaniylc beraber müracaat edecek 
ve halen talebe olmayıp ta vaktiyle talebe olanların oku
duğu okullardan almış · olduğu en son diploma, ıah•detna
me ve tasdiknameyi de beraberlerinde getireceklerdir. 

4 - 312 ili 332 doğumlu ruhsatlı ve ihtiyat eratın 941 
ihtiyat yoklaması y pılac ğında şubemiıe mür ca t edecek 
yabancı erler nüfus cüzd nını, skerlik tezkereıini ve ih
tiyata naklettiğine dair vesika ile müracaot ctmeğe mec
burdurJar. Bunlardan meşru mazereti olanle.rın ana, baba 
ve kardeşi müracaat edebilirler. Ancak ispatı hüviyet 
şarttır. 

5 - Senelik yoklam ya gel n yabancı erlerin kafesi 
örneği aşağıya çıkarılan cetvelden ikişer nüşha hanei mah
ıusları kendi nüfus çüzdaaına göre duldurulmuş olarak be· 
bemebal beraberJerinde ge'ltireceklerdir. 

6 - Türkiye Cümburiyeti tabası ol n her erkek vatan· 
daş yoklamasını yapttrmağ mecburdur. 

7 - Resmi, hususi dairelerde ç hşanlar müeccel olsa dahi 
bu yoklamaya tabidir. 

A a • l 
A. Ş . ESMER 

ltalyadnn dış rı sız n ha· 
berler, bu memleketin ikti-

aaden feci bir v ziyette bu
lunduğuna şüphe bır km -
maktadır. 

ltaiyada kömür yoktur. 
Petrol ve uo yoktur. Al-

m nya, v d ttiği ayd bir 
milyon ton kömürü geçen 

eylül ayın kadar varmiş . 
Fakat ondan sonr gerek 

İngiliz tayyare bombardı· 
manian neticesinde istihsa· 
lin nz iması ve gerek nnk-

liy tt ki zorluk yüzüoden 

italy nın ibtiy cı ol D kö· 
mürü temin cd memektedir. 

Böyle dün iflbını ve in
kıraıını ilin ettiği Britanya 
imparatorluğunun darbesi 

karşısında sarsılan v ikti
s di anarşi içine atıl n İtal-

ya, kuvvetli ortağınd n y r
dım dilenmektedir. Görüş-

me hakkınd~ bir şey söyle-

miyorsa da halin lisanı bu
nun şllmul ve mahiy tiui 
anlat cak k dar beliğdir. 

-o-
TAN: 

Hitler • Mussollni 
mülakatı 

Zekeriya Sertel: 

Bu mülik \ten sonr Fransa 
ve Balkanlard hadiselerin 
daha sür'atle inkişafı bek-

İdare meclisi aznl rının 
ha talık . dol~yısiyle idare 

meclisi içtima1rmna iştirak 
etmemelerinin mezuniyet 
olar k kabul edilip edilmi- ~ 

( 
yeceği Maliye Vekiletioce 

tetkik edilmektedir. 
--o---
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s 
o 

n 
sdi 

e ı ı 

d-

ANKARA, (HUSUSi) -
lcr vekilleri heyeti, şeh

r im izde açı lmış buJunan zi· 
r at alit ve makineleri 
kuraunnn muallim ve müs
tahdemlerine it kadroyu 
ta vip etmiştir. 

Üdat ve BesteluSr Muhlia 
Saba haddin, in 

TUrk Öperell 
Bu akşam halkcvinde 

"Köye doniış,, okera·komik 
ilç perde. ----

Biletler Halkevi ve Sümer 
" ski G ffar z de,, otelinde 

sııtılmaktadır. 

Romanyııdn tahşid edilen 
kuvvetler günden güne ço-

ğ hyor. Bu1garistanın vazi· 
yeti gündeo güne nezaket 

8 - Yoklamıya gelmiyenlerle göbdermiyen resmi ve hu- lenebilir. Z ten, şimdiden 

kesbediyor. Şimdi bu hadi

selerin d ha ü'ratli bir se

yir alması v marta kad r 
büyük bir taarruz için ta· 
mamlanma ıua çnlışlması muh· 
temeldir . 

ausi daire amirleri hakkınd k nuai takibat yapıl caktır. 
9 - Eski harfh nüfns cüzdanı kabul edilmiyeceğinden 

Mareşal Petenin Hitlerlc an
laşmak yoluna girdiği görü· 
lüyor. yenisi ile müracat edilmesi şarttır. 

10 - lbtivat ve ruhs tlı er t şeğıdn sıralanan günletde 
DEVLET DEMIRYOLLARI 8 iNCi iŞLETME MÜDÜR

LÜGÜNDEN: 
öğleden soı;ıta s at 14 te müracaat edeceklerdir. 
332 27 Kinun P zartesi 
331 z8·29 11 S lı Ç rşamb 
330 30-31 " Perşembe Cuma 
329 3- 4 Şubat Pazarte i S h 
328 5- 6 " Ç rşamba Perşembe 
327 7 ,, Cum 
326 10-11 -12 ,, P z rte i Salı Ç rş mb 
325 13-14 17 ., Perş mbe Cum Pazaı tesi 
324 18 ·19-20 ,, Sah Çar~amba Perşembe 
323 21·24 25 ,, Cuma P zartesi Salı 
222 26·27-28 ., Ç rşnmb Perşembe Cuma 
321 3- 4- 5 M rt P z rtesi S h Ç rşamba 
320 6· 7-10 11 Perşemb cuma P z rtesi 
319 11 12· 13 " Sah Çarşamba Perşembe 
318 14 17 18 11 Cam P z rte · Salı 

S. 14 de 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
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" 
" 
" 
" 
it 
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Resimli 

Her gün Nazilli-Alaancak-Nazilli araııında seyrüs.:fer et
mekte olan 1323/1324 ve 233112334 numaralı otoray tren· 
leri tünel tevsiatı dolay isiyle 27 /l/9H t rihinden iş' .H ı ta· 
rihe kadar işfemeyec ktir. 

Yalnız 27/11941 tarihinde N zilliden 11 at 5,05 tc hare
ket eden 1324 kat r Al ancağa son seferioi yapacaktır. 

Sayın g· Ik ilin olunur. 241 

317 19-20-21 " 
316 24·25 ·26 il 

315 27·28 31 " 
314 1· 2- 3 Nisan 
313 4. 7~ 8 " 
312 9-10 11 il 

Sinema 
Köşesi: 

Çarşamba Perşembe Cum 
Pazarresi SDh Çar~amba 
Per~ mbe Cum.ı P ınrteai 
Sah Ç rş mba Perşembe 
Cuına P z rtesi Sah 

. Ç rşamb Per,embe Cum 

il 

" 
il 

" 
" 
" 

''FIRTINA filminde ·, 
" 

gönüllerde ve rublardo 

dnyamlrnnz his ve he· 

y~ can fırtıoalerı kal 

d racak bır iki sahne. 

24 • 2 lacı kia•a 19 
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Z mot r-
' lu uvvetletJ . 

Dorne önOne vardılar· 
R dyo gazetesine gör•• 

Rom nyadaki isyan hareki' 
tinin mahiyeti yavaş ya••f 
anlaşıhyor. Bu hareket ";J 
neral Antones oya devirOI ~ 
maksadiyle yapılmış ol~; lfl 
demir muh fızların en rıı 
him kısmı buna iştirak et' 
miştir. 

1 Bükrcş radyo!u sabıb• 
kadar asilerin elinde idi, tui 
Radyo dün on buçuğa k• k,h 
da~ neşriyat yapmamııh'· . d,8 

Oğleye doğru tekrar >-0, ~& 
toneskonuo eline geçmiş ". t,fe 
o s attan beri her saat b• d, 
şınd Rumen milletine ~·. i11 
neral Antonestkonun bey•• d ~ 

. . t . t • •ı 
mesını neşre mış ır. " 

ıc•· "t Bu beyannamede bışve ~ bi 
le tin dün ansızın top, tnfe ~' 
mitralyöz ateıiae tutuıdur Ilı: 
700 kişinin baıvekilet Jıı~ tı 
lalarabı eline geçirerek btS1' il 

·ı· •• dan ateş ettikleri, dabı 1 O' r 
nazırı general Peroviçesk dJI 
nun bu komployu hazırlı ~of 
bildirilmek!edir. ~ lıi 

Amerikenın Sovyetle •ıt 
tayyare ihracı için aınb'' Of 
gonun kaldmlması bu ıne~ h, 
lekeh, tayyare satılması d le 

mek olma:hğı Va~ingto11d~ h, 
bildirilmektedir. Zira Aot h 
rika fabrikaları 1943 e ~~ ~. 
dar bütün istibs ilerini ''~ •6 
mışlardır. Ambargonun lıj ~i 
dırılması sadece bir dostl 
eseridir. f •i 

Amerika hariciye a•j t, 
Kordel Hull Amerik• • ı, 
Atlantik pasifliğiadeki ' 
laka ile allkadar olduğ"İ ~ 
ve abrukanın varılın•~/ h ~ 
mani olmak Amerika .~ f -
bir vazife teşkil etl•Jj ~ 
söylemiştir. Bu sözler l'f 
dikkate liyıktır. I 

Bazı motörlü logiliz lı,~ ~ 
vetleri Tobruhtan 170 lı11, b 
metre ileride Derne öale' d l'f 
de bulunuyorlar. Birk•Ç 11 rı 
sonra bu ıehrin de dOş~d ~ 
mesi kuvvetle mubte111e J 
Derne, Bardiya ve Tob',1 h 
gibi kuvvetli bir m6stab~ ~ 
kale değildir. ~ d 

Şimdi inkilizler içİll 1 d 
şekilde hareket mubte«", d 
dir. Birisi aıfalt yold•11 ı{ 
eli derneyi ıonra sır•' V 

Bingaıiyi ve AgederiYİ ~ 
rak ş ı ki Libyayı ita1Y111 t 
dan temiılemektir. A 

En ıon b berlere ,ı l 
İngi liz tayy rtlui ptr 
~ i d d et le bombnrdın:ıtttl 

1
, 

n: " ş er dır. Buraya tot' 

bombaln°r nhhmşhr. ,,.. 

~y~y ~1 
. g r ce1' 

41' 
Bu · p şt ( . ~) - ~ 

gaz t f ., ioc e At~ r }' t' 
' n o ud. p şt ye c f.

1
, 

• • < a dev 'e.t adnmlr.r1 e 
mesta a so ra Türkiyef,. 
deceiini yazmaktadır!• 


