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: VE AçıK Antenesko ye- Italyanlar her Japonya hari- Habeşliler 93 
şinetona gi- ni bir emirna- yerde çeki- ciye nazırının senesini unut-

.. .. 

en Lord Ha- me imzaladı. liyorlar. beyanatı mamışlardır. 
lif a. ks ı·ıe Lon· Kahire, 26 (a.a) - Orta Tokyo (a.a) - Japonya 

şark lngiliz kuvvetleri umu- hariciye Mat&uoka Amerika 

draya varan mi kı:ırargibı t rnfmdan hariciye nazırı bay Hullun 
neşredilen tebligw i: 

sözlerine cev p vererek de· 
Vı•Jkı•nı•n • Trablusgupte Dernc ci- mıştir ki : 

ıvarında düşmanla tem&s 

I' 

•• \ • b d sozlerı. ~lin e bulunan ileri kolla-
"Japonyanın e kidobcri ta

kıp ettiği yol Ameıik ile 

ıyı geçinmektir. Amerika 
Avustrslya ve Yeni Zelan-

it ski IDgiliz hariciye na-
b zırı ve ayni zamanda 

i• tı''P lrabineıi azası Lort 
'lt)'f c• d 1 •ksın lngiltere tarafın-

11' •ta Anıuika büyük elçiliği-
ıs• ~t tayin edilmeıindeki isa-
it ~ 

ıı· d' t her gQo biraz daha ren· 
e• •tai IÖıtermektedir. 

l Bty Ruıveltia buıuıi yat· 
' tı· ıçbir elçi veya nazıra 
~~ı:llllayan bir ıoret ve ıe
'- ' Lord Halifak11 karıı-

lll"' ve biitiln Amerikan 
•' :••ttecilerinin bliyllk bir 

'J•c:anla onun etrafını sar
llltlırı • L t t • t" k" b"' ,,,J. le ııua e mıı ır ı oy-

V ~~ bııbranh bir zamanda 

le 
11

' beynelmilel bir kıymet 
•i •beauniyeti bıiz bir ıah

~ /\'letı, a\merikada bttlu-ması 
~·lll'tilıı:aa.Jngiliz dostluğunun 
it " t 

111• ' daba inkiıafını te· 
... •d· - . 'b" . dü Jtd .. ~eııı gı ı yen1 n-

1, ' bu dostluk aleyhinde 
Pıl~b·ı fi ı ecek her t8rlü men· 

de ProP•i•ndaları da kokiln
hir'Q lcopıracak çok kuvvetli 

tir. •11au hizmetini g6recek-

l 
"-•~rd Halifakı "Hitler bu 

ıP' li"i ' Frınsanın mağlübiye· 
a~ tu, llı&teakip lagiJtereyi iı
if I a," •t11ıemekte kaybetmiştir. 
e 1a,, .. A.11ıerikadaki büyük sa-

1111 'L 
lltar ' lqtiyacıauı olan va-

~'•i "~ •ilihların bize veril
~ı,, •lbkialarını gözden ge-

te'" • 
'')' 1•111,, demesi ve Lond-

d'"lc& •ar~n bay Ruıveltin 
\ .. 

1
, hatıbabat rakibi ve 

Vu1c1
11~G huıuıi m6me11ili bay 

d,,1t''' de " lnıiltereye 
''ai1ttıh11ıuıa 2östereceğim 1 
hlcra,"'Y• tamamiyle vl top 
dı,, b Yardım ·taraftarıyım " 

''allı '~••atta bulunmHını 
~lt l 111•ıetinin Amerikayı 
-..L ""-•lr i O f t O ~ O ~~I , çın sar e tıgı 
ıı... ,,, .. 
~ı..._ muvaffakiyct ve 
'6..._ -.~ "•tlceleacliiiai gös-. t:'tır. 
"-.ı, ''• Lord Halifakıın 
'lu~,,:0•• tayini kadar B. 

'-ı d loadray' g&nderil· 

~'' ,:. haddı zabnda ma. 
~l.tı ' lll&hlm badiH de· 

•.? 

General Antone•ko 
Bükreş, 26 (a.a) · - Ge· 

neral Antonesko bütlln hu
dut, liman, tayyare meydan· 
)arı ve şimendifer istasyon
ları mıntakalarında bulunan 
polis idarelerini ciheti aske
riyeye devreden bir emir· 
name imzalamııtır. Bu yer
lerin kontrolünü genel kur· 
may yapacaktır. 

Bükreş, (a.a) - General 
Antoneskonun yeni bir ka
bine teşkil edeceği söylen· 
mektedir. 

rımız takviye edilmektedir. 
Eritrede Bişyayı zapteUik. 
Yüz esir aldık. Kıta tımı:r: 
Agoradata doğru hareka-
tında devam etmektedir. 
Habeşi standa Metamma 
mıntakasıudn tazyikimiz de
vam ediyor. ltalyan Somali
ıiode düşman 1ırazisinde 

ilerliyen devriyelerimiz işgal 

ettikleri mıntaka tazyiklerini 
şiddetle genişletmektedirler. 

l 

dr.yı ilk müdafaa hattı tc
laltki etmektedir. Bu vazi-

yet iki devlet arasındaki 
dostluğu çok z9yifletir. 

Amerika Avrupa harbine 
kar1şır.sa ve Hitler de Aame-

rikaya hücum ederse bu hu
susta paktın 3 lincü mad
desi sarihtir.,, 

Biikr(;~in Yahudi mahalle
lerinde çok mühim hasar 
vardır. En mGbim Yahudi 
mahallesinde mağazaların 
Oçte biri yağma edilmiş 

veya yıkılmıştır. Şehir civa
rında öldürülen 180 Yahu
di11in cesetleri Morga nak
ledildiği gibi diğer büyük 
ıehirlerde de Yabadi katli· 
imları olmuıtur. Bir /ngıliz. harp gemisi 

-~o~~ ~-------------------

"itaya Bitler_ Britanya ~a~a Lord Halifak-
imparatorluğu kuvvetlerı ~~r- sın mühim 
nun bir küçük sayı bomba- beyanatı. 
par~ası olack" ladılar. 

Londra (a.a) - Loodrada Londra (a.a) - Yunanis-
bir resmi ıözcü beyanatında tandaki Britanya bava kuv-

vetleri umumi karargihının ezcümle demiıtir ki : 
"Akdenizde parlak mu- tebliği: Britanya bombardı· 

vaffakiyetimiıle Yunan Arna man tayyareleri al~aktan 
vutlukta kazandıkları zafer- uçarak Arnavutlukta Elba-

sanın yakınında Birsa Uze-
ler çok büyüktlir. Alman rine muvaffakıyetli bücum-
pllaı Gmitsizlite dijımüştür. lar yapmışlardır. 
Böyle olmakla beraber buh- Bombalar hedef dahiline 
ran belki uıak değildir. ve bir düşman kampı ile 

Fakat fevkalide silihla bir ileri iaşe deposuna i11a-
d6şmaaa sarsılmaz bir azim· bet etmiştir. Büyük bir yan· 
le karşı duracağız. Hitler gui çıktığı ve infilaklar ol-
bu hüçumlarında derh l mu· duğu görülmüştür. 
vaffak olmazsa dünya önünde ---o---
ebediyen if)is edecektir . 

Mu11olioi artık Hitlerin 
bir arkadaşı değil tebHı 
olarak gö:ıükecektir. Artık 

Mu11olininiıı diktatörlüill 
diktatörlüktea çıkmııtır. ltal
ya arbk Hitler imparatorlu· 
tunun bir parçaıı olmuıtur. 

Mu11olini bir dalıa mullarip 
ka•••tlıriDia ka 

Macar hariciye1 
nazırı öldü • 
Budapeşte (a a) - Macar 

hariciye naznı kont Çaki 
dün akşam vefat etmiştir. 

olamıyacaktır. ltelya artık 
bllyllk ltir dey)et olmalrtaa 

Lord Halifaks 

VafİDgton (a.a) - Lord 
Halifakı d6n hariciye nazırı 
Kordel Huull ile bir saat 
ıilren ilk g6rilıme1ini yap
tıktan sonra razetecilere de
miftir ki: 

~····-~-·-·-

Habeı Hükiımdarı 

Londra (a.a) - Adeaclea 
bildiriliyor : 

Beş hafta evvel Habeıiı
tanın merkezi Adiı-Ababa
dan çıkan bir yolcunu• 
Royter muhabirine söyledi
ğine göre şimdi bu tehirde 

örfi idare ilin edilmiı bu
lun maktadır. Habeıietaa 

merkezinde bulunan kuvvet
ler muhtelif noktalara sev· 
kedildiğinden garnizon meY· 
cudu asgari dereceye indi
rilmiıtir. 

Yerli askerler kaçarak 
Habeş vatanperverlerinia teı· 
kil ettikleri çetelerle birleı-

mektedir)er. ltalyaalar iki 

Habeş vatanperverinia kafa· 

huını keaerek cesetlerbai 
kazıkta pazar yerinde teı· 
bir etmişlerdir. 

ltalyanlar Adis-Ababa ıela

rinden elli kilometre uzak

laşamıyorlar. 

Sık ıık italyan askerleri 
öldürülmektedir. Geceleri 
kamyonlar ıokaklarda dola· 

ıarak giıli yerlerden erzak 
naklediyorlar. Adiı·Ababacla 

şeker ve bir çok gıda ma•· 

leri azalmışhr, Mahrukat pek 
"azdır. 

0tomobiller benzin yerine 
gazla iıliyorlar. Habeşliler 

1935i unutmamışlardır. llal

ranlara saldırmak için fırsat 
bekliyorlar. 

--o--
Lokomotif f ab
rikası yandı 

Stokholm (a.a)-Lokomo· 
tif ve vagon fabrika11ada 

yanıın çıkarak yaamaıhri 
Yanaındaa fabrikatlald 
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Sılıltat ve içtimai Muavenet r1e/ıt6:leti ı 
Neşı iyahndan 

L E R i 1.~ ~a;s:z~ ~ 
Ya k sicılik 

Verem- Tübe ·kü oz 
Verem - Tüberkül basili denilen ve 

"Koch,, tar fından keşfo\unan pıikrobun 
Yiicuda yerleşmesinden husul ! gelen bula
ıık, ıosyal bir hastalıktır, 

Tnberküloz mikrobu çok I; üçüktür. Göz
le görülmez. 

Ancak mikroskop d ailen ve bir şeyi 
bir kaç bin defa büyüten nl.-tle görülebi· 
bilir. 

Tüberküloz mikrobu her yerde bulunur. 
Hastaların çıkardığı balgam ve tükürük 
kuruduktan sonra toza toprE.ğa karışmış. 

yahut dikkatsizlik ve bilgiai:ı. ver~mlilerin 
kuJJandığı mendil, çatal, kaşık ve sairenin 
etrafa değmesile yııbut veremlilerin öksür
düğQ zaman ağızlarından çıkın d uılacık· 
larla ve daha bir ço yollarl.ı etrafa y yı· 
lır ve her yerde buluı:.ur, 

Tüberküloz mikrobu güneş~ ve yüksek 
11cakhğa dayanamaz. 

Ölür. Güneş ı~ığ. alhnda bir kaç saatta 
Ye 100 dereçelik ııcakhkta a bir kaç da· 
kika zarfında ölür. 

Rutubetli, karanlık, loş yerlerde çok 
uzun yaşar. 

K•ranlık ve bava görmiyen ev ve 
ıehirlerde oturanlar, sinema ve tiy tro gi
bi yerlere gelenlerin içinde uerei:nli olup 
yerlere tükürenlerin balgamı ııdaki verem 
mikrop!arı güneş ışığı göı miyeceği için 
uzun müddet yaıayabilir ve diğer sağlam 
insanlara bulaşabilir, 

Hayvanlardan yalnız inek tüberkülnzu 
insanlara geçer. 

Şimdiye kadar denemelerle diğer hny· 
van tüberkülozunun insani ra geçtiği gö
rlilmemiştir. 

Tüberkülozlu ineklerin rdUlerinde de 
mikrop bulunduğu için kaynamadan yahut 
pastörize edilmeden içilen çiy sütlerden 
mikrop insana geçebilir. 

Hele vücuda ve bağusakları zaif olan 
çocuklu i~in kaynamamış şüpheli, çiğ süt 
çok tehlikelidir. 

Verem insa 
geçer? 

n sıl 

Veremli kimselerin yere tükürdüğü bnl
gamın, kuruyarak toz toz topr ğa karış· 
ması ile; vere:nli öksürdüğü zaman ağzını 
mendil ile kapatmamışsa etrafa sıçrıyan 
damlacıklarla, hast nın kull ndığı mendil, 
peıkir, çatal, tabak ve a ireyi suda kay .. 
natmadan kullenmo'·la, tüberkülozlu has
taların öpmesi veya çiğnediği lokmf!yı baş
kasına yedirmesiyle, sağlam insanlara ve· 
rem geçer. 

- D vauu • r -

Dün öğleden sonrn Als o
cak stadyumunda mer k ve 
heyecanla beklenen Altay
Göztepe, Ateş - Karşıyaka 

maçları havanın yağmur ol
masına rağmen kalabahk bir 
seyircinin huzurunda yapıl
mışbr. 

Altay 1 - O Göztepeye, 
Ateş 4 - 3 K rşıyakaya ga· 
lip gelmıştir. 

lstanbul - Burad dün 
şampiyona maçlarına devam 
edilmiştir. Süleymaniyeliler 
2-1 Alhotogu, Fener lif er 5-2 
Beyoğlusporunu Beykoz 9·0 
Topkapıyı, Beşiktaş!ıiar 4 3 
lstanbulspora galip geldiler. 

Vefa ile G latasaray ara· 
sındn y pılan maçta her iki 
t kım iyi oynamış ve neti· 
cede 1 • 1 ber bere l!al
mışl rdır. 

iZ açı mak 
lkiçeşmelik 792 ci ıol<akta 
Şaban oğlu Haydrır Hakkı 
kızı ismeti igf l ederek evin· 
de alıkoyduğu şikayet edil
miş ve ıuçlu yakalanmıştır. 

§ Eşrefpaşada kömürcü 
Ali oğlu Yaşar t nyni ma

hallede oturan Hüseyin kızı 

Muzaıfferi rizasile kaçırmış 
ve yakalanmıştır. 

Ol 
18 progr m ve memleket 

saat ay n, 18.4 müzik r d· 
yo cnz <.ırkestrı;sı 18.40 mü
zik kEdınlar fasıl heyeti 
19.15 müzik pi. 19.30 mem
leket saat ayarı ve ajans 

h berleri 19.45 müzik radyo 
İQce saz heyeti 20.15 radyo 
gazetesi 20.45 müzik amo· 
tör aıaatı. Kemt.n Solo: Pa-

kize izzet Albayrnk 21.00 
müzik dinleyici istekleri 
21.30 konuşma 21.45 müzik 
r dyo orkestr .,ı 22 30 mem· 

leket saat yarı, ajans ba -
her leri, borsalar, fi tları 

22.45 müzik pi. 23.25 23.30 
yarınki proğram ve kapa
nış. 

Keçecilerde idris oğlu 
Kadri Aytaş ve Şükrü oğlu 
Yusuf Avcı adındaki çocuk
lar, tütün mağazası önünde 
duran lsııı K mer Aytucun 
m ntosu cebinden 422.5 ku· 
ruş parasını yankesicilik su
rcti(e ç lıp kaçmışlarsada 
suçlül .ı ç ldıkları par larla 
birlikte y kDlanmışlardır. 

--o---
Cam ırmış 
A'sancak Bahar sokciın· 

d Isa oğle Tevfik Üçer 
ve B .. kir oğlu Ibrahim Çe
vik adındaki kişiler rala
rınd• bir alEJcak yüıüaden 
çıkan kavgada Tevfik ibra· 
himhı k hvehanesioin cam· 
lannı kırmış ve lbra.himdc 
Tevfiği yumrukla dövdüğün· 
den yakalanmışlardır. 

---o---
Dövmek 

Asaosör üzerinde Enveri· 
ye aile evinde Mehmet kızı 
Aliye Doğ ngün ve kızı 
Gbliar ve Hüseyin kızı 
Emine Kılı çay, ayni yerde 
oturan Ibrahim kızı Ayşeyi 
bir çocuk kovgası yüzünden 
yumrukla dövdüklerinden ya· 
ka!anmışlardır. 
§ Keçdcilerde aile evinde 

ohJran Musl fa (lğlu Ahmet 
K dayif ki. Mehmet kızı 
Nevzat E>emifer ve oğlu Hü· 
seyio Demiler adlı kişileri 
ar larıoda çıkan bir kavga· 
dan dolayı yumrukla dövdü
ğünden y kalnnmııtır. 

--o---
H rs zlık 

Keçecilerde Emin oğlu 
Mehmet Kocakafa "dıcdski 
kişi, Ahmet oğlu ~oför Mus· 
t fa Yeniçerinin ban önüude 
duran otomobilinden 2 lira 
değerindeki bir alatını çal
dığından yakalanmıştır. 

§ Keçecilerde arabacı Ali 
oğlu Osman Manto r, Şükrü 
Kaya bulvarınd Ahmet 
oğlu Ziya Menisahnın helva 
fabrilussnıden arabuilc helva 
naklederken iki kutu bel· 
vayı çaldığından ynkalan· 
mıştır. 

t Sİ EMA INOA. 
l Bugün matinelerden itib ren 

AŞK - KIN - BÜYÜK iHTiRAS ~ EŞSiZ HEYECAN ı 
t Senenin en muaz- F . 1 A ı g zam Fransız filmi Fransız~• ı 
ı Baş rollerde: Annie Ducauks • Arletty Erch Von Stroheim- • 
: Dalio • Andre Luguet FOKS JURNAL'da en son ve en ; 
ı mühim haberler.. SEANSLAR: Her güıı; 2·3,38-5.30-7.30 f 
: ve 9.30 d başlar. DiKKAT: Hnftanın her gfln6 ilk se· ı 
& anslar ucuz halk m tincleridir. Fiatleri 20-:lS-30 krş. ı 

Kolony ı esans, podra, ve kr nıleri 
Türkiyemiıde misli olmıyan bu en en
fes kokular biç şüphesiz kristal şişeler 
modern ambatajlarile Bayram ve yılbaşı 
bediyelerimizia daima olduğu gibi ba
ıında ıılecektir. 

iii••Mı•••'•'•'/;y•a•••1•1ıy1a111a1r1ı iiiiiiiGme/Cdliililtıii•Biilılnlzleraii;;si;imiiillerlill• la k1i titrine aldanmayı oız etlk•ti •• F •· 

ALMAN 
• 

--SU LARI 
AM iKADA 

Ve-Almanların Peşini -Bıra -
mıyan lnglllzler 

• 
(55) Y zan: Halil Zeki 

Yüzü sararmış, dudııkları titriyordu. Bir~ 
beyaz gömleğinin dühmelerini çözaıe 
olduğuna n zaran h sta bakıcı kadın si~ 
ret haberini verdiği zamaa doktorun 
çıkmak üzere haztrlandığı anlaıılıyordıJ· 
Turr~ yaklaşar k: 
- Doktor Griebl mi? 
Diye ·sordu. 
- Evet efendim .. 
Demekle iktif etti. 
Bu esnnda kapının zili yine çalındı· ( 
Hast bakıcı k dın gidip k•pıyı açtı 

Gotter içeriye girdi. 

Dokter bir kelime söylemedi. Yalaıı ~ 
yan Gottere bakın alda iktifa etti. su• 
üzerine Turru sükutu şu sözlerle i~t 
etti : , 

- Biz federaJ istihbarat bürosu iı•11 

dan bulunuyoruz. Bizi umumi karargib1f 
za kadar takip etmenizi istiyoruz. 

Doktor hiç bir itirazda buluaoı' 
Yalnıı.: 

- Pek ili efendiler .. 
Demekle iktifa etti. 
Bu cevabı gayet itaatkirane verdi 

askeri bir selimla teyit etti. 
Beyaz gömleğfoi çıkardı ve: 
- Efendiler haıınm .. 
Dedi.. ~ 
S londan geçerken müfc.Uiş dokt0 

duvarda asılı daran diplomasına bir ~İ 
daha dikkatin baktı. 

Bunu fırsat bilen doktor dedi ki: ·iJ 
- Evet, ben mülizim rütbesini bi1 t 

Y akırıda 7üzbaşılığımı da bekliyoru01· 1 
ru cevap olarak sordu: 

- Kari Slusteri tanıyor musunuz? 
Doktor titredi ve: 
- Hayır dcndim .. 
Cevabını verdi.. 

- Y ohan o Hofmanı ? I 
• • 

- Hayır efendim, ben kimseyı • 

ruam. ~ 

Yola koyuldnlar. Doktorun ayakları 1 

ta gitmiyordu. Asılmağa götürüleO # 
mahküm gibi mütereddit adımlarla 
Jiyordu. ~ 

Adliye sarr.yıoa gidinceye kadar d~ 
run mkılmış olan dişlerini açrnak ıni1 ol 
olmadı. Oray.ı kadar hep sustu, diif ~ 
Bu sükut ker disine yer gösterilip atıl 
sı rica edilinceye kadar devam etti. 8 
bu hareket müfettişe bu adamın bİÇt 
şey söylememek, biç bir sırrı ifşa .e ~ 
mek azmiode olduğu kanaatini verrJJ,11 / 
nazik bulunuyor, fakat her şeyi inkjl 

yor. Ancak ikide birde : 
- Ha1ır efcndi;ı, ben bir casu• 

lim. Cümlenin i tekrarlıyordu. 
Her sorguy.ı cevcıp olarak: 

B 
. ,, 

- urada faah}ette olan Almao ~' 
ları arasında t>en bir şey değiliDl· 
bu casusların vücuduna da inanın•"'~ 

- Hayır efendim, ben bu sordu1'1' 
da Yenni Hof manı dahi tanımaıil· dl 

- Hayı ef, ndiın, bu Rumrib de·şı 
adamı asla glirmc~im ve adını bile~ 
dim. Erik Ki zeri ·de bilrniyorum· 
Şadeyi de laı ımam. 

- Öyle i e doktor, size kanaat 
mek için şunu sorarım : .-' 

- Yenni Hofmanı hatırlamadıi111 

mamiyle emin miıiuiı? 
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ı s· .............. •• ...................... ,. ..... . 
t~~z A k A en L··peni ; 

........ .... · ••• ••• .. •• >+ .. o• ~••• .. " .. ~~ .. 
~! dalgın algı 
11llrken arkadaş 

b 
1 s • 

.,.~ık Arsen Lüpenil.. Çal- : görmemişti. Bidenbire içine 
•gı şk yok!.. bir korko geldi: Acaba bu 

,_~ Aman ne çapkın, ne kadar çapkın bir dam niçin 
ıtı !.. onun ark sındon koıma-

- Ad t mıstı? • e a saldırıyor. Aman 
.ocuıd 
il r sakın onunla y lnu: 

8•1ls .. 
iliz ore bin meyim demeyi · ... 
lıt;b Yakışıldı çocuk amma. 
ltıa u Önüne gelene saldır

a• Çok fena. 
C::ah7ş genç kız oturmuşlar 

Dttten bahsediyorlardı. 
C::ab~dilderl çok doğru idi. 

1, h 
1 

ıt dehşetli ç pkındı. Ma-
( •led k' tı çi k e ı güzel rum bizmet-

lükı~llarından tutun da, göz
,., ~•d lJ alm ne muallimesiae 

llr - J • k' l o' it guze , çır ın, y ş ı 

~tı ~o 'Q.ç herkeıin arkasınd n 
111Yordu. 

lc~~kadaşları konuşurken 
dii y a dalgın dalgm düıün
kı~İ Cabitten bütün genç 

l) ar. şikayet ediyordu. 
d, ehhanlı hepsinin ar asın
İJi: koşmuş, hemen hepsine 
kaı 1 •şk etmiş, takılmış, şa-

lllnııştı F . 
k,11:~ t Leyla Cahidin biç 
~kasından koştuğunu 
s 

Kendisini beğenmemiş miy· 
di? Yoksa C hidin beğen-

miyeceği 

idi? .. 
kadar çirkin mi 

Ark dnşl rına. hissettirme
den duvardaki ayn y bir 
göz attı .. imkanı yok .. Gü
zeldi. Hatti saloud ki kız-
Jar1n hepsinden güzeldi.Bun
ların aak sından koşan bir
delik nlı haydi b ydi onun 
peşine düşerdi. 

Öyle ise Cnhit niçio onu 
takip etmemiş, dansederken 
kulağına biç bir şk kelime
si fısıldamamış, yapa yalnız 
asansöre bindikleri xam n 
gayet hürmetkirane selam 
verip bir köşeye çekilmişti? 

Niçin kendisine karşı bu 
kadar likaytti?.. Leylinıa 
öteki kızl rdnn nesi r.ksikti? 

O dalgıu d lgın bunu dü
şünürken arkadaşları s rdu
lar: 

Sonu var 

7 , ~ 

EREÖLİ KÖMURL RI 
iş etmesınden : 

illa 37
1
80 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nu

E:r:-a .• kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 
llt.ıngh Havzası Kömürleri Satış birliği, 3867 numaralı ka· 
l k· ve 2/14547 ayılı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 
olttı anunsani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş 
lkt ~~na. binaen sözü geçen Birlikle tasfiye tarihine kadar 
İşh e ıltn.ış olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve 
terıu vecıbelerden doğacak haklar işletmemiz tarafından dev
tari~e naklen kabul edilmiştir. Binaenaleyh 1 kanunsani 1941 
~011 •nden itibaren kömür teslimine müteallik talepler için 
~'1 Ruldakta Mahdud Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri ışletmesi 

tssesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 
18 21 24 27 30 144 

ÖMÜRLERi 

( HALKIN SESi ) 27 - 2 inci kinan 1941 

lzm s rlik şu-ı BAZI İKEN, 
e es 12 n BAZI GÜL 

iz~_irdB mu )m 337_ ~ö mıu Brl~rin ilk VB ~ı2 z --güzeli 
118 332 dogumıu lhtıgat erlerın de S80811k Seviyorum-dedim de 

UO 'lamalarına çağrılıgorıar a Ku~~:i ~:~~r:i;t~:di, 
l - 337 doğumluların ilk yoklaması ile lzmirde ikamet _ o bir parç et - dedi. 

eden 312 ila 332 doğumlu ihtiyat ve ruhsatlı hariç şube
ler mensubinin (Yab ncı erlerin) senelik yokl malorı yapı
lacaktır. 

2 - Yab ncı erlerin yokl mararı lımir yebnncı askerlik 
şubesi bin sınd y pıl caktır. 

3 - Yoklama doğum sar sile günlerini gö terir liste 
aşsğıy çıkarılmıştır. 

A) 337 doğumlu yabancı erlerin ilk yoklaması 2712 ka
nun pazartesi gününden itibaren tatil ve merasim günleri 
hariç her gün sabableyia saat 8 30 dan öğle Hat 12 ye ka
dar devam edecek ve müracaat edenlerin ilk yoklaması 

yapılacaktır. 

Talebe ol nlnrın der }erinden kalmamaları için tarzı ha
reket o ul direktörlüklerine yazıldığından direktörün tali.na
lına göre mu meleye tabi tululacııkl rdır. 

B) 337 doğumlu yab ocı etler ilk yokla mel rı için biz
x t mür caat edeceklerdir. 

Meşru m zereti olanların ana, b ba, kardeş gibileri va
sıta olmal rı k bul edilecektir. Banun için de ispatı hüvi
yet etmeleri şarttır. 337 doğumla yab ncı her mükellef şu
beye gelirken nüfus cüzdaniyle beraber müracaat edecek 
ve halen talebe olmayıp t vaktiyle talebe olanların oku
duğu okullardan almış olduğu en son diploma, şahadetna
me ve tasdiknameyi de beraberlerinde getireceklerdir. 

4 - 312 ili 332 doğumlu ruhs tlı ve ihtiyat eratın 941 
ihtiyat yoklam sı yapıl cağında şubemize mürac t edecek 
yabancı erler nüfus cüzdanını, askerlik tezkeresini ve ih-
tiy ta n klettiğine dair vesik ile müraca t etmeğe mec· 
burdurlar. Bunl rdan meşru m zereti olanların ana, baba 
ve kcrdeşi mür c at edebilirler. Ancak ispatı hüviyet 
şar ttır. 

5 - Senelik yoklamaya g~len yabancı erlerin kafesi 
örneği şağıy çıkarılan cetvelden ikişer nüşha hanei m h
!usl rı kendi nnfuı çüzda ına göre duldurulmuş olarak be
hemehal beraberlerinde geatirecelderdir. 

6 - Türkiye Cümhuriyeti tabası olan her erkek vatan
daş yoklamasını yapttrmağa mecburdur. 

7 - Resmi, hususi dairelerde çalışını r müeccel olsa da 
bu yoklamaya tabidir. 

8 - Yoklamıya gelmiyenlerle göndermiyen resmi ve hu
susi daire amirleri h kkıoda kanuni t kib t yapıl caktır. 

9 - Eı ·i harfh nüfns cüzdanı k bul edilmiyeceğinden 
yenisi ile mür cat edilmesi ş rthr. 

10 - İhliv t ve ruhsatlı erat şığıd sıralanan günlerde 
öğleden sonra s a~ 14 te müracaat edeceklerdir. 
332 27 Kauuu P z ıtesi S. 14 de 
331 ~8 ·29 ,. Salı Çarşamba " 
330 30-31 ,, Perşembe Cuma " 
329 3- 4 Şubnt Pazartesi Sah 
328 5- 6 ,, Çarşamba Perşembe " 

it 

327 7 t• Cuma " 326 10-11-12 ,, P z rtesi Salı Ç rşamba " 
325 13·14·17 11 Perşembe Cuma P zartesi " 1 324 18·19·20 ,, . Salı Çarşamba Perşembe " 
323 21·24 25 ,, Cuma Pazartesi Salı " 222 26-27-28 11 Çarş&mb Perşembe Cuma il 

321 3- 4- 5 Mart Pazartesi Salı Çarşamba 
320 6- 7-10 ,, Perşembe cuma P zartesi il 

319 11-12-13 u S lı Ç rşamb Perşembe il 

318 14·17-18 . ,, Cuma Pnz:ırtesi Salı il 

317 19-20-21 ,, Ç rşamba Perşembe Cuma " 
316 24 25 26 ,. PazP.rresi Sah Çarşamba " 
315 2~-28·31 11 P"'rşembe Cuma Paz rtesi " 
314 1- 2- 3 Nisan Salı Ç rşamba Perşembe il 

313 4- 7- 8 ,, Cuma Pazartesi S h il 

312 9-10-11 11 Çarşamb Perşemhe Cuma il 

- Devamı 4 üncü sahifede -

Söyledim; daha neler, 
Dinledi birer,birer 
Sonr birden çatınıp, 
-Etmem merhamet·dedi 

Kalbimi açtım ona, 
Sırrımı snçtım ona 
- Bunlar bep!İ bo~ laftır 
,.Varmt? bol servet dedi. 

Okudm binbir şiir 
Düşüp hem de bir, bir 
Bunları güfte sanıp, 
- Havası sepet-dedi. 

Çokça param var-dedim, 
Ol bana bir aar·dedim 

" - Sözlerin doğru ise 
"Ölürüm elbet dedi. 

Batmazdiken 

FAYDALI BiLGiLER 

Yüksek yastıkta yatmak 
adetiniz ise bnndan vaı 
geçiniz, çünkn boyundaki 
kmşıkl rın en mühim bir 
sebebi bulur. 

--o--
Yeşil fasulye 
salamurası 
Yeşil fasulye salamura ile 

şöyle muhafa'Za edilir: Gayet 
körpe ve taze olan fasulye
leri beş dakika kaynatmah, 
kef gire boş }tarak süzmeli, 
toprek ç nak veya küp içe· 
risine ve kat kat fasulyeleri 
dizm.,li. Üzerine bir litre 
suya yüz gram tuz hesabile 
hazır!anan salamurayı dök· 
meli. Salamura fasulyelerin 
üzerini örtmelidir. Küpün 
ağzını sıkıca kapamalı içine 
hava girmemelidir. Bu ıa
retle hazırlanan fasulye bir 
sene dayanabilir. 

Yenileceği zaman yarım 

saat bol soğuk suda tırak· 
tıktan ıoara her zamanki 
gibi pişirmelidir. 

Nicin Gereliriz? 
Areda sırada geranırız, 

fak at gerinmemizin uyumak 
arzu ettiğimiz zamanlarda 
vaki olur. Bunun sebebi aca
ba nedir ? Tetkiklere göre 
şu lleticeye varmışlardar: 

Gerinmek nyku tesiriyle 
bazı uykusuılarda kan dev
ranının bet et kesbetmesi 
neticesi vakua gelir. --o--
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----------------------------~~--~~--------------------..--------~------------~~-~--~--~~-----------
Ati a Ajansı .. - !Talebelerin a 
nın cevabı lak notu ha1' 

Uydurma bir 
haber 

1Çocuk d··şürü 
ken ölen 

ingillzlır Sof gadan 
aurıımadılar. 

Sofya (a.a) - Royter ajansı 

bildiriyor: 
lagilterenin Sofya elçiliği 

kıymetli e11aıının litanbula 

gönderildiği, evrakının Ame
rika elçiliğine tevdi edildiği, 
memurlara da Tiirkiyeye git· 
mek üzere Bulgaristanı terke 

hazırlanmaları için talimat 
verildiği hakkında Alman 

kontrolü altındaki Evropo 
Press taraf andan neşredilen 

ıayialar tekzip edilmekte ve 
bu haberin tam bir Alman 

propagand' kaydolunmakla· 
d,r, 

--.... o.-.-----

Lord Halif ak-
sın mühim 
beyanatı 

-Baıtaralı 1 inci aalailede -

- Umumi vaziyet hak-

kında ftkirleri•iı birbirine 
çok benzemektedir. 1. Hitler 

bu harbı Fransanıa mağlu

biyetini müteakip lngiltereyi 

iıtili etmekle 1940 hazira
nında kaybetmiştir. 

logiltereaio en çabuk ne 

ribi ıeylere ihtiyacı olduğu 

ıueline ıu cevabı vermiştir: 

- Biiylik endüstri kadre· 
tiaizin seferberliğini görmek 

ihtiyacımız olan vıpar ve 

aillblarıa bize verilmesi için 

icap edeni yapmak. 

--ow--
Avrupan!n her 
tarafında şid

detli kışlar 

tlevam ediyor 
Loudra (a.a) - Avrupa· 

nın her tarafında fena hava 

blitlia şiddetiyle devam et· 
mektedir. Tuna nehri yük

ıelmiı ve Mıcarlstanda Se· 

ket ıehrini su baamıı ve 80 
ev yıkılmııtır. 

lapanyeda da ıeyliplar 

olmuı ve bu yllzden müaa· 
kalit durmuştur. Sular bir 
köprüyü yıkmış ve zirai 

mahıulleria ekıerisi hasara 

utramııtır. Ve Tuna nehri 

bııı yerlerinde köprül~rin 

üzerine kıdar yükıelmiştir. 

Sarho~luk 
Eırefpaşıda Ali oğlu ka • 

11p Mehmet sarhcış olduju 

halde Mustafa oğlu Recebe 

bıçık teıhir ettiiiadea ya· 
kılaamııtır. 

Bir Kadının cesedi 
meudana çlkarlldı 
lstanbul - Yapılan bir 

ihbar üzerine, on beş gün 

evvel üremideo öldüğü rapo· 
riyle gönderilen Katina is
minde bir kadının cesedi 
mezardan çıkarılarak morga 
nakledildi. 

lbbare göre bu kadının 
ölmüne kendisine yapılın bir 

cocuk düşürme ameliyesi 

sebep olmuştur. Tahlr.ikat 
yapılmaktadır. --o--
Faşis~ impara· 

torlueu 
Atioa, 26 (a.a) - Büliin 

gazeteler logiliıleria Tob
rukta kazandıkları muvaffa· 

kıyeti tebarüz ettirmekte 
ve faıiıt imparatorluğunun 

yakında yıkılacağı kanaatini 

izhar eylemektedir. 
--o--
B. Vilki 

Londrada 
Londra (a.a) - B. Vilki 

Dün saat 17 den az evvel 

Lond• tayy re meydamna 
inmiıtir. 

Ingilterenin garbindeki bu 

tayyare meydanından Lon· 
drayıı hareketindeıt evvel 
Vilki gazetecilere şu beya

natta hulunmuştu: 

- iyi bir seyahat yaptım. 
Hayaumda biç bir zaman 

kendimi ıimdiki kadar iyi 
hissetmedim. Niyetim lngil 
terede iki h fta kadar kal

mak, müokün olduğu kadar 

çek şeyler görmt.ktir. Yeni 

her hangi beyanatta bulun

madan evvel memleketi do
laşmak isterim. 

B. Vilki otomobılle otele 
gitmiştir. Otelin Qvlusu fev· 

kalide kalabalıktı. Bir çok 

ta müdafaa teşkillti men
suplara vardı. B. Vilki iki 

dostu tarafından refakat et· 

mekte idi. 
--o---

Yunan başku· 
m andanlığının 

tebliii 
Atina (a.a) - Yunan bat 

kumanlığıaın tebliği: 
Dün yapılan taarruzların 

bepıi mu affakıyetle netice· 
lenmif ve yeniden bir mik
dar eail alındığı sribi harp 
mel.ıemeai do iğtinam edil· 
miştir. 
DDşman tayyareleri dnn 

Yunanistan dahibnde hiçbir 
üçliı yapmımıılardır. 

YENi SABAH: 

itaıua niçin harp 
digor? 

Hiiaeyin Cahit YALÇIN 
Faşizm daha çok küçüle· 

cektir. Yalnız bütün karılıp 
dökülen ıeylerİll bedelini 
zavallı ltalyan milleti ödeye· 
cektir. 

---o-
AKŞAM: 

Romanga ı acıası 
Necmittin SADAK 

Zavallı Romanya harp 
korkusu uğruna Vl\tanıo 

parçalanmasına razı olduk
tan sonra, ıstiklilini de feda 

ederek ecnebi iıgal oltana 
rirdikten sonra da rahat 
yüzü görmedi, bilakis bir 

anarşi memleketi oldu. Ha
diselerin şekli ne olursa 
olsun Romanyada milli fa-

cianın üçüncü ve son per
desi oynanıyor. Bulgaristan 
ve Yugoslawyado bili yeni 

nizam aşıkları varsa, şu 

esnada Romanyaya bakarak 
derin bir düşüncey.... dal
mışlardır. ---ULUS: 

Gazete rıvagetıerinin 
arkasında . 

Falih Rıfkı ATAY 

Ne olacak? Bakalım, 
bekliyc)im. Fakat bir avuç 
hilrriyet ve yurt kahramanı· 
nın, 44 milyona karşı, harbin 
umumi nehccsine hiç bir 
ameli tesiri olmıyao, bir 
tehdit ve müdahaleye uira
mak tehlikesi altında bulun
makta olduğunu, sonuna 
kadar, zannetmemekle ısrar 

edelim. Yunan harbi müşte· 
rek bir mesuliyet değildir: 

Doğrudan doğruya bir ltal· 
yan mesuliyetidir. Nasıl Le~ 
bistan hareketi, doğrudan 
doğruya, bir Alman muuli
yeti idi ise! 

Italyada kar2a 
şalık yokmuş 

Roma (a.a) - D. N. 8. 
nin hususi muhabiri bildh İ· 
yor: 

Şimali İtalya şehirlerinde 
ve milanoda kargaşalıklar 
çıkbğına ve hatta bir kaç 
kişinin de öldüğüne dair 

yabancı memleketlere yayı
lan haberler salihiyetli ma-

hfillerce kat'iyen tekzip edil· 
miştir. 

Kartal arma 
Kartal resmi; eski Roma 

armılarında mevcuttur. Bi
lahare Almanya, Birleşik 
Amerika, Rusya ve Avus· 
turya armalarına girmiştir. 

Atina (a.a)-Atina aj•nst. 
Yucan kıtaları tarafından.. 
esir edilen İtalyanlara fena. 
muamele edildiğine dair· 
Pikolo gazetesinin uydurma. 
haberini katiyetle tekzip el
mektedir. 

Eıir edilen İtalyan asker
lerinin soğuktan ve açlıktan. 
muztar ip oldukları yalandır .. 
ltalyanlar tahliye esnasında 
aldıkJarı rehinelere işkence 
ler yaptıkları halde bunun 
aksine olarak İtalyan esirle
rine pek iyi muamele yapıl
dığı yine bu eıirleria kendi. 
itirafJariyle sabittir, 

--.o--
İngiltere 
üzerinde. 

Londra (a.a)-Inıifiz hava 
nezareti tebliği : 

Bugün lngiltere üzerine 
yapıldıiı bildirilen yeglne 
taarruıu bir dllşman tayya· 

resi yapmış ve ıimal sahi
line bir bomba ıtmıştlJ'. Ne 
basar ve ne de insanca za
yiat vardır. 

--o,--
35 liraya ayak
kabı sataLl bir 
tacir adliyeye 

verildi 
lstanbul - Fiyat müraka

be memurları bugün Beyoğ
hında otuz beş liraya ayak· 

kabı satan bir mağazada 
resmi muamele yapmışl.r, 

ayakkabıları müsadert. ede
rek maiaza sahibini mahke
meye vermitlerdir. 

kında bir 
tamim 

Mekteplerde talebe 
nelerinde derslerinden blf 
ahlik için de bir not h• 

vardır. Bazı muııllimler t 
benin ıhliki vaziyetini JI: 
vey•hut zayıf olarak gö~ 
mektedirler. Maarif miiP 
lüğü, mektep inzibat ıoel: 
sinden ceza karan atm•~ 
zın biç bir talebeye (İf 
veyalulld ~(pek iyi) den ,...,, 

ablak oôtu verilmeoı•~ 
alikadarlara bildirmiıtir· 

--o--
Kömür , 
ve satış işlet' 
Ankara - lktıHt vekili 

ıkıômür tevzi ve aatıa iti~ 
organiıe etmek ve melll 

ketin her tarafında bal~ 
ihtiyacını temin edebil119 tf' 
makıadiyle mOhim bir 

'ı şebbüse girmiımiıtir. iM 

Vekalet Etibankı ~~ 
olarak Türkiye kömDP" 

satış ve tevzi müeııe~ 
adiyle yeni bir milelf 
kuracaktır. 

--o·--
Hakaret 

Karantina tramvay cıd~ 
ıinde 189 ıayılı evde otor" 

Süleyman oğlu Haydar (1 
canla, tramvayla evine f 
derken bir bilet yüı.ilJld' 
tramvay biletçisi Ahmet J 
lu Adem Taııökede b•~ 
ret ettiğinden yakala•-' 
hr. __.,/ 

Izmir yabancı Askerlik t
besi Başkanlıiından: 

- Baftarafı 3 nci sahifede -

T. C. 
iz mir Yabancı 
As. Ş. Bşk. 

SAYI 
Kı: 1 

Alıancık 2 Kor~ 
- - ı94 

AS. Ş. BŞK. 
Aşağıda ve adı soyadı yazıla erin 1941 yoklamall f 11 

miz S/---ve---/---ııroıında yapılmııtır. 1(011 
sine de meıruhat verilmesini rica ederim. 

Yabancı Aı. Ş. Btlı• 
Yrb. 

Hıfzı Çataltepe / 

1-Memleketi : -----------' / 
2-Kazası : -r-----------/ 
3-Nahiyesi : ----------- / 
4-Mahalle, köyü · ·--------___..... 
5-Baba adı ; ------~----~ 
6-Adı ve Soyadı · __________ ,,.. 

7-Doğum tarihi ~ ---------~ 
8-Hane No. : (--)Cilt No.(-)Sahife N~ 
9-Esaı Ş. küttlk No. : -------------/ 

10- " ,, icra No. : __________ _.. / 

11-Yabancı Ş. icra No: ----------/ 
12-Yabancı yoklamaN.: - _________ _.. / 

13-lzmir adreıi : ------ --::::::::.:::::; 

NOT: 

.. 
1 

1 


