
Benzin tahdidat1na ~ 
dair koordinasyon 
karar1n1o son şekli 

Hususi otomobillerin seyrüseferleri menedilecek 
ancak ·sekiz saat çalışılması icab eden işler hakkındaki 

nizarnname 3 ay sonra tatbik ediliyor 

~itfer;,. ..,...ı ha., ;ı. ~ feebtt .cı... N ,Jmlraiu •*" illı raün 

f:tenler dün ilt~~-!f10LOTOF 1 ingiliz filosu 

.-\nhıa, 12 {Huauai) - Ben'!\3 tahdidatı lııık
kında hıwrlanan koordinasyon kDınn ııun ıt"klini 
almıtor. &u karar koordinasyon hey~tindı-R ~eç~ 
tik.ten aonrı. Yelciller Heyetinın tasviblne aruc.li
leeek. dethal nctir ve tatbikine geçilecektir. 

icab eden itler halı:kındaki ni.zamnamerin 3 ay 
şonra tatbikine geçilecektir. 5ağlıit kaideleri bakı
mından az çalışılması icab eden ·~ler nızamnam~
d,. teferrüatile gösterilmi§J:ir. Bu i tl ~r arasında 

kuıtun Vt· areenik, eam, civa, ~l"lıcnto, havaga.d, 
kulı., demir, çelik, tutya, bakır, cıleıninyom, kclu· 
çuk sanayii şubeleri zikredilmiştir . . bi,.çok esir MULAKAT.l . . tekrar italyan 

Karara göre resmi otomobill.:r müst~-ar.a hu
.xıri otcımobillerin seyrüsefer etmeleti m~ııedile
eelctir. 

aldılar 2,5 SAAT SURDU filosunu arad1 

halyanlar 
ağır zayiata 

Neler 
görüşüldü? 

Akdenizde 

Ga.de aelıD saat çalq.alma:n icah eılf'D itlf.r 

Ankara, 12 {Hususi) - iktısad ve ~ihhut Ve
laletle-rince hazırlanan Te Devlet SuraSJndiln ge
.;;en, günde ancak aolciz saat ve daha az çalışılmaııı 

Ar kıHa, 12 ( A.A.) - Koordirıaııyon hcve:i 
bu sabah aaat 1 O da Ba~ekil Dr. Rdik Saydamın 
riyaseti altında Başvekalette toplıınmıe ve huzı 

karınlar ittihaz etmiştir . 

t Uğradılar Sovyet matbuatı 

uzun bir 
ceve an Parti~e Kadıköyftnde oturan 

d•! '! ~·yet Ekrem adı da bir casu ~~ir cephesinde d tam bjr sükQt Bir ·harb gemisinde 
talyanlar geri muhaf z ediyor bulunan Royter -

1 Çefdliyorlar Bir lsveç gazetesine muhabiri anlabyor 
"'~ .. . .. ı 

ruşül U k k .1 . Başvekil ve Hariciye as ert ma emeye verı 1 
tebliği T araııfo'nan go re ticarı <c ngiliz deniz aübo.ylannm 

\" --·~ıman edildiğini ue mesele~er görüşu··ıecek İtalyan filosunu aramak 
'IQro • • • abe &ki yüzünden pek y kında 
o41 ~emınne 18 1 11 

- gözleri yorulacaktırn 

V ekili uzun izahat 
verdiler 

~ qgunu bildil-iyor Berlin, 12 (A.A.) - D. N. B. bildiri. 
r " -- yor· Anltara, 1 2 (AA) - C. H. P. 
~ 12 (A.A.) - halyaniann ~ Birlil!' HtıJk KomıserlerJ Londra, 12 (A.A.) - Royte:r Meclis grupu umumi heyeti bugün 

~ t~l'i) nı istila te;ebbüsleri yeni H = .. H~w.Jye Halk Komi:.--e- ajansının Akdenizdeki Ingiliz hu- saat' 15 te rei.s vekili Trabzon 
\ IQı ltıe lı:aydetnıi~r. )'unan ~to! çve bn.h B hntı el . vazörleri-nden birinde bulunan hu- meb·asu Hasan Sakanın reisllğinde 

b Jıı ı ilciye bölmert tqebbüsün- n ' u &a er g tıl:i.Ş - auai muhabiri yazıyor: toplandı. 
~rı liçiincü dağ hrka.smm tir. İnt;iliz deniz süb ylarile tayfala.- Evvelce verilmil olup ruzname-

Jl; rtıarn en imhası tk Yunanlı- Alınan barletye nazırı Von Ril:ıht--n- rının ltalynn filoso..mu arnmak yüzün- ı de mevcud Maliye ve İktışad V eka-
~~ llıdos dağlannda aldıkları troıJ, Molotofu l.sta.syonda k~lamış den pek yakın<:la gözleri yorulacak- le.tlerlni aliikalandıran iki takririn 
r.,..~ ti~eril}e, Epir sahil mmtalı:.a- tır. Bundan ~· istnsyondn, 1.!ıı.re- tır. Akdenizde 2000 millik bir se- cevablnn taallılk ettikleri V ekiller 
t~ ltalyan kuvvetleri de sürat- şa.l Keitel, Parti ve ordu erlrAnmdnn yahatten hatyan deni: üatü ~emıle- 1 tarafından ~elecek içti.mnda umu
t '>ekilıneğe mechur kalmtJ- da.ha. birçok zevat luı.Zlr balumn~t.ur. rine tesadüf etmeden dönınüı bu- l mi heyete ttrxedileceği riyaset tnra-

1.. ~ ~Wlotof'la relakatındeki zevat, Bel- lunuyoruz. Denizaltılar da sahayı fından bildirildikten sonra söz alan 

~·' •. teee At' 1 bab Ievue şatosunda FührerJ.n wnuml kA- açık bırakmış olduklarından disho- Hariciye Vekilimi:z $ükrü Saracoğlu 
'lır 1 ınaya ge en er- ' 1 . . d b la d 1 '-" .. lm' . f h - •. talyn la bu rk.' li bıa- tıplik da.ire31 oefı devlet naurı dGktor yer enmn: e av u ma ı ar. ~ursuye ge ı~ır. za atının mcv-

~~ fewıa .,.·.n ~nd .• __ :_ cid Meisener taratından ltazşılanmışt.u-. Y egan«" teaadUf ettiklerimiz, İtal- zuunu Büyük Millet Meclisinin ver-
<ıt~··ı .,.ı.me.ı '"ftl'IIIIUC - - b b dım 1 . 1 . Id V ..rı k b-lı &ta uiramnktadrr. ltal- Berlin !2 (A.A.l _ D. N. B. bildiri. yan om ar an tayyare en o.- mı.ş o ugu. ron tauı arım mo me 

~~ 1\.alamas ~"- ~'-' -..or· 111UftuT. O da sadece halyanın denız demdenben geçen zaman zarfında-
,_ ınn~·»ID Vftc:u3ın· " • ba ü .. l C ı· · _...L:.ı k' · • b 1 h d' -1·'1 ~ "'11ta n 1 k hllk . ve va ssu o an ag ıar.t mevı=- ı &ya5ı a va ve a ısat t«"~ı et-

'ı ~lllnrnp k:'Ja {,e j'L:"e Von Ribbentrop, Jı!olotoru, bugün ne bir geçid taamı:zunda bulunmak m~trr. Bu hadi,e ..-e meseleleri Tür-
~1tderı ltaj l ır. budan 1 nr, ö~eye dob'u kabul etmiş ve kendisi.- suretile yerimizi ve meveudiyetimizi k.iyenin dnrum.unu ve takib etmek-

\ ~~tedi Y G 8 ? Yk.·i n kn ta- lit bir g~ede bul.~~u.,tur. belli ettikten sonra, bu taımıızıımuz te olduğu umumi siyaseti yakından 
• b t,bu r. . en çe 1 ~e te ~- Hitlerle nıiililkat halyan filosuna mukabde için ya- (Devamı 3 iincü sayfada) 
, ~~~til ttı n ımha edılmış oldugu Berltll 12 (A.A.) - D. N. B. aJansı pılmı1 doğrudftn doğruya bir ihtar- -----

\..~ rn:.ktedir. Takib ameliye- (DeYamı 3 üncü sayfada) (Devamı 3 üncü ıoayfada) ====~~~=~==~~ ~~ıı_t auratle iCTR edilmittir ki, 
~~.: normal ia~ vasıtalano

~-'tt ·.~Yürürnüoler ve iaşelerınin 
'~ Y•pılması ihtiyacı hatiı1 

• ~nu 3 iineü sayfada) 

~9iltereden 22 
0tnotif ve 600 
YUk vagonu 
~ın alınıyor 
~ ~ 12 (Huatıaf) - fnail
~ k.ralbk ticaret korpo
la"'f · ttqafından lnsil~rode 
\ı.~ ~pılmıt olan 22 loko-
~ 

1 
""""' yUk vagoawwn bl\-

~~ 16tılahi1eceji bUdiıil-
~~ ~~eesiod. hanların bat

b~'~llllanılabiloceği Aeti.ceııi-
~~ '· r. 

ö;teşt--e z-e-~ze-!e-den 
~i~~lerin say sı 
~!ıkça rı or 

12 (.t & 

' ·~) 

Hay az talebelere 
karşı şiddetli tedbirler 

Yeni edebi 
roman1m1z 

Ders saatlerini sinema ve kahvelerde geçiren ~ .• ' :r . r:· ' ı 1 1 r; r 1 

çocukların takibine başlanıyor 

Dün varilen 
mübim kararlar 

ı 

Dün öileden sonra, Emiaönü 
Halke-Yi ealommda Maarif MüaibO 
Tevfik K.utUft :reisliğinde, tdıı:imir 
deltj b6ttin Mmnf, hıuswi, ~ 
'ft ecl'ld1ri orta okul vı: 1~ direiD
t6-rlerinin itfUakile möhirn bir top- \ 
lantı yapılmııtır. 

tahsil ~ olan çoeuklardan lıfi,; 
viyet ao-rncaldıır. hüviyet göstermi

~-· ...... ..._ yenle-r ha.lclıtmda. hüviyetm kimse-o 
ta bik olu.naıa muamele yapıJa.. 

cak m. 

YAZAN ···-··--, 
Muazzez Tahsin i . 

c8ons1m sece•. •Datl&tm esrarı., : 
aOarib bir i.Sdlvaç., c.Btr ~ kı- i 
mn romama eMtlerinin mıabılrnrl i 
--··----.. -~-··~---·-··--j 

• • • 
~ .... ,u.armn en yenı ve 

en çok beğendiji eseri 

Dahili e Vekilinin hadiseye dair beyan t; 
Bir yabanci ila müştereken çalişan Ekrem, 

zabttaya tayzezadesi, vatanperver bir 
genç taraf1ndan ihbar edildi 

Ankara, J 2 (Husuai) - lstan-
bulda bir cnsusluk fiili keşfolunarak 
birçok kimselerin tevkif edildiğine 

daiT olan rivayetler hakltında Dahi
Üye Vekili Faik Öztrak Ulusa vu i
zahatı vermiştir: 

«İstanbulda Kadıköyünde Ek
rem Özdebir isminde bir şnhsın bir 
yabancı ile müştcreken a~keri istih· ' 
barat için .;alıştıkları tesbit olunaı-

rak askeri mahkemeye tevdi edi!- ' 
mişlerdir. Bu müneosebetle çıkan 

mübalağalı rivayetler hnkikate uy-

gun değildir.» ı 
Hususi surette öğrendiğime göre 

Ekrem Özdebiri zabıtaya ihbar e
den teyzezadesi lise mezunu biT 
gençtir. Bu uyanık ve Yatanperver 
çocuk Eleremin cebinde bir vesilc 
ile muhtelif planlar bulunduğunu 

gÖrmÜf ve vazifesini yapmakta te
reddüd göstermemivtir. Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

Finlandiya ile 6 milyon 
liralık alışveriş yapacağız 
Finlandiya kağıd, cam eşya, kibrit çöpü, 

ziraat makineleri verecek, 
bizden de pamuk, tütün, nebati yağlar alacak 



' 2 Sayf 

Hergü 

Sanayi aleminde 
Yüksek 
K on jonktur devri 

Yaıan: Muhittin Birc'en 
yle bir devir içinde yafıyo
nız ki dünyanın bütiin i.ktı

aadi h yat nizarnı ltüat oluyor. Bü-

B.izim için ~ gidjfirıe 
. edecek derecede mOb1m olan 

b1r ,abud mavatfa
~ daims. btr dön1hn noktn-
6lda. Ve her döntl.m nokhısımn da 
bizi dii§1hıoeye senet.melt &fbi pek 
büyük bir faydası vardır. 

Ha,.atmır.da iz btrakneıtk mühinı 
bir vak'ayı anıattığınız zaman der. 

dunmua ve ba§liUSl arkaya dot
ro çevirerek mu:intzf l;et.kik ediniz, 
muh.ascbcsini yapınız, bu takdirde 
kııznndıtnuz muvaffalıiyeti arttır. 
ml§, yahud muvaftaktyGtsiz}it'i ta -
mir etmenin yolnn.u bubnuş olW' • 
SUD UZ. 

• 

so 

&§ Dönüm noktaları 

... 

• ı 

ı ı 

.. 

ı ı 

" ı .. . ' 

-= Sözün ıs ası 
-····-Zamane çocuğu 

~ E. Ekrem Talu del 

vlerine aTadn sırada t:'yıjı) 
dim. Aile reisi kırk . ~ 

arkadae1mdır Eınirgan ,ü~dıY j}ıtto ,.. . O ıor 
bernber devam ed erdik. ı. ,e' 
bir kere canımız tarladan çil~ ttıer 
mesini istemi§ti de beraberce~,_( 
tebden kaçmı§. biraz sonra ,b!J 
ele vermi~ ve gene ikimiz beı 
l»r temiz dayak yem~tik. ~şıe~ 

Herhangi bir musibettc ın u ı:ıtı • 
olmnk kndnr dostluğu devtlifl >~ • 
ren ve sağlamlaştıran bir şe)' 
tur. o Jr 

ti.ın memleketlerde sanayiin bütün 
faaliyeti harb gayesine tevcih edil
mi,tir. Sulh için çnlıilllak fikri, gim
diki halde en geride gelen bir he
aabdır. Her şe) den evvel harb ve 
~er muli.hnzanın üstünde harb mü
lahaz· sı. Dünya aanoyıının, sulh 
Çinde yapyan insanlaı için ayırdı
lı çalı ma kııdreti son derecede 
nahduddur. Bunun için, her taraf
ıa her nevi stoklar tü~eniyor ve on
larla birlikte fiatlar da yavaJ yava1 
t ükseliyor. 

Şimdi her görüştüğümüzde ııı6 ' 
yağın batırasını canlandınr, 1 rıJIII' 

• ····--... ·--··-·· ..... - ........................... --... -....... teb çağında ilkinki başanlık 
8 

:n yadeder, durunız. e ~r 

F n kat. sade &anayi faaliyetinin 
bilh ssa harb ihtiyaç( rıno tahsisin
den dolayı değil, daha başka ve dft
hn esaslı scbebleTden dolayı da 
na); etyaaında yükaek bir konjonk
tur devrine doğru gidiyoruz. Tay-
yare harbi, denizaltı ha.rbi, deniz 
üstü harbi, dünyanın en büyük 
nayi cihazlannda ağır tahribat ya
pıyor: fabrikalar yanıyor, yıkılı
yar: marnureler harab oluyor: her 
haha, on binlerce ton gemi hocıni 
denizlere gömülüyor; demiryollan 
tahnb ediliyor. Bütün bunların, bu
gün için, sanayi mamulatı piyasa
sında h~blnn yoktur; fakat, hnrb 
biraz daha uzasın ve nih yet, yarın, 
bir sulh devri geh:"n gÖreceğiz: Ci
han Harbinden sonra t.arndığ mız: 
yükaek konjonktur bıı defa lı:.ar~ımı
za çıkacak olan vaziyetin yanında 
çok alçak kalacaktır. 

* Dünyanın bu gidi~ine bakarken, 
bugün aulh içinde yaşayan ve, ha
diselerc hakim olabildiğimiz nis
bette, yann da öyle yaşarıası m t
l u b olan Türkiye için bazı miilAha
zalar yepmak Earzol r. 

Şu dakikada Türkiyede t~ebbüs 
edilecek hiçbir nayi teldi yoktur 
ki, en ağır mnliyet hemıblanna ıac
men, bizim için istifadeli obnaaın. 
Mesela, mevcud teşebbfuıleıimiz n
ra nda Karabük tesisatı bugün, 
Türkiyede rekabete uğramaksızın 
çalı .. abiür bir hale gelmiştir. Bu hal, 
batt~ barb sonunda bile biT hayli 
zaman böyle devnm edecdt, eli
mizde böyle bir mi.ıoaııeae bnlunına
sından dolayı ne kadar i "fade et· 
ti,>imizi o vakit g&t-eeiiz. Bilfarz 
tu hesaba bakalım: l'ürkiyenm elin
d~ gemi yoktur. Gemileriıniz. ebki, 
harab, hergün tnmire muhtaç tey
I rdir. · Bunlann mühim bir kıamı 
h- la çalıpyona, bu, yerleıine geti
rilt-cek tel:ne bulunmamaaındnndır. 
Halbuki, biz kendi mubrem ıhtı} aç· 

lanmızı temin edect-k baııit ı;ıemileri 
hndimiz in~ edebiliriz. Elverir ki 
~lde malzeme bulun&un. Hatta da
ha var; elde Karnbi.ik bulunmaan 
bir müddet ııonrn mevcud gemileri-
miri tamir etmek için b:Ie miı kül&t 
çd.ebilirdik. $u halde, Karahi.ik, 
b .. tün ağır maliyetine raimen, bu
gün çok f ydalı, yarın da, hiç ol
rnaz~a bir zaman için, çok he!'ablı 
b"r teşebbüıı oluyor. 

HN feyi buna kıyııs edebili. iniz. 
.Türkiyede bugün te~bbüs edılecek 
her aanayi te~bbüsü, bir hayli za
man için haricin rek.a~ıind .. n kork
mıyacak bir i~ olur. Haricin yapn-
cağı rt"kllbet devıi gı_olinciye kadar 
da tctıebbüa inki,af etmi , tecrübe 
ve amortnman devrini geçirmı' bu
lunacaktır. Üat tarafına da Allah 

- ....... -

haS 
tesis 

rrah aşa 
nesinin eni 
1 dü açt d1 

Cenehp ha.tanesinde İnfMb 
ikmal olunan yeni poliklinik dairo
sile aııri mutfak ve çomnşımanenin 
aç.ılıt töreni dün saat 16 da yapı'l
rnıttır. Mera "mde, Vali ve Beleeliye 
Reisi Dr. Uufi Kırdar, eski Saşve
k:illezden Hauf, Üniveraite Re'k:törii 
Cemil Bilsel $ehir Meclısi azalan, 
h ııtanelerin ha tabib ve doktorlan, 
Belediye erkanı hazır· bul nmUJlal"
dır. 

Şehir Meclisi dünkü içtimaında zab tai 
belediye talimatnamesine yeni ilaveler hak

kındaki teklifleri müzakere etti 

Hnstanenin yeni polikünik d i
resi için 7 2 bin lira. çama~hane 
ve mutfak için 130 bin lira ıfo
lunmuı, aynen çama ırhane ve mut
faktaki tesisat iç:n de 5S bin lira 
harcanmtfbr. 

CerrahJXl! hastan~il"e ilave olu
nan yeni daireler Vali ve davotliler 
tnrafından ~·ok b<":;; nilmi~iı. 

VII erdır b~ ··yen 
öğretrr.enler kıdQm 

zımlar m ala i'ecekter 
Belediye besab ~ kunıuı.u biti:rcnler LUtfi Ku-dar ile birlikte 

3656 ımyıh kanun:ı göre. f938 
eeoesind terfi eden 202 ilk~ okul 
öfretmeninin kıdem zamlarının vo
rilmeti ic-in b- çeye ı5 hin lira il -
veai Şehir Meclisinin top 2!nhsın<! 
görü lmüıı ve hlit~e """ümenine 
havale ed"l:ııiştir. I ) bin lir bk Uıh
si•a.t lcaran $dtir Meeli "nden çı -
ttktnn eonm, yıllardnn~ri • ra bek
liy~n .... rdmenlerin kıdem znmlan 
verilmcğe ~anacaktır. 

Bir 
- ----
r p ıı ara ile Ç{}rap 

tabrifrasını 
soy ustgbaşı 

Mahmudpaşada. Bezc:ıler cndde
ainde 2 sayılı çorap fnbrikasmda 
iml\1 olunan kndın coT planndan 
mühim bir kısmının hirN gün ra 
"le meçhul bir hır,ız tarnfınclan llfl
nlmakta olducu zabıtaya bildiril
mi,.rr. 

Iddia etra{ nda tertibat alan 7a
!--ıtR bu hırsızlığın fabrika ul'tabn~ı-

Şehir Meclisi dÜn öğleelen evvel 
Vali ve Belediye Rmi Lutfi Kırda
rm riy:ısetinde toplanmıt. Tuma
mesinde'ki işleri müzcıkere etmi~tir. 

MedMin toplantısından evvf'l, 
Vali ve Belediye R<":itıi, Belediye 
hesab i;leri müdürlüwünde açılan 
lruralnra iştirak eden 4 5 memur a
rnsında muvcffakiyetleri teabit olu
nan 35 memurun diplomıJanru me
raaimle tevzi etmi~r. 

Vali merasim esnasındıı kısa bir 
rutobede bulunarak memurlan teb
Tik etmit ve muvaifakiyet dilemiş
tir. KunJnrdcı birinci, ikinci gelen 
memarlnra birer &a t hediye olun
muştur. 

Bu merasimden aonra Şehir Mec· 
lisi ruzn me müzakeresine başlan
mıştır. Müzakore eana nda, mahal
leler arasında aeyyar kömürculerin 
kalitesi bozuk ve ştipbeli ayarlı 
kantarlar ile kömür ııahşlanna mi
ni olmak üzere muayyco pazar :yer
leri tesbiti hakkındaki teklif okun
muş. mülkiye encümenine havalc 
edilm" tir. 

Mütcakıben sıtma mücadele he
yeti tarafından mübnyna edilen ma
zotun Belediye kimynhnnesinde ü~ 
retaiz tahlil edilm~i. çok i;lek olan 
ana caddelerde i1kcmbt'.ci, dökme
ci, eskici ve erneali dükkanlann bu
lundunılmamn!l için zabıtni beledi
ye talimatnamesine madde HnvesJ 
hakku daki teklifler okunmuş, muh
te}jt encümene gönderilmiştir. 

Bundan sonra Haydarpaşadan 
Üsküdara gidecek veSIIitin takib e
deceği yollar hakkındaki teklif o
kunarak mülkiye ~ncümenine hava
le olunmuş ve muhtelif müessese
lerde 1 ı ı 1 yıb kanuna göre tecil
leri icab eden kimseler hakkındaki 
teklifler riyııset drvanınn tevdi edil
miştiT. 

T ec il tekliflerinden sonra bd edi
ye zabıtaBJ talimatnameııinin muhte
lif maddeleri hakkında muhtelit en· 
cümenin h8%1rladığı mnzbata okun
muş, aynen knbul 'lunmuştur. 

Medis müteakıben Cuma günü 
tekrar toplanmak üzere içtima ni
hayet ve:rmittir. 

:ıd~~::"te!bı:f~d~~:k. ~~~·ı:xaıc~, r··j-S .. T ... E-~ i~-~~-·~·sT_E ... R .INAN···M···-A···-1 ' 
kendisin• ynkalamı•tır. 1 

Zabttaca sorgusu vapılan Vii- Meraklının bır! Alman bava ıruv. 
helm fnbrlkad n şimdiy-: kadar mü- vetlerinin İngilw.reye taa.rruz et _ 
him miktarda çomp aşırdığını ve 
hu eoraplan na Bomantide 12 miye başladıkları gündenberi nt -

tıklan bombanın Sıkletini, re.smt 
• ,J, '"'"'"" f,.hrika•·nda boyattığuu 
itiraf etrn;•tir. tcblijl;lerde kaydcdileın ra.'kamlanı. 
J...,... göre toplnm~. sonra bulduğu yekf1-

Müddeiumumiliğe davet nu Londra halkının nüfusuna ta~ 

böyle iki ay oldu . .Buna. rağmen az 
çok zarar görmüş, az çok kurban 
vernı~ olsa da Londra §ehri gene 
yerinde durmaktadır, abaliSi de 
sa(İdır. O halde 5 kilo bamba ne bu 
bamb:ıyı atmnk iÇin knJJa.nılan şa 
kadar litre benzinin ve sarfedilen :ista.nli'Q: Cümhnriyet Miiddeiumu _ alın ctmış ve gonnuş ki adn.m ba. * miıitbı fınn 5 kilo isabet moektedir. 

• Ha'V'51 a.rruzıı ba.şlıyruı ..nyıe 

kerimdir. 
fU kadar paranın bir ~iyi öldllre
lbilec~ine: 

D('mek oluyor Id, Tiirkiye ıçın Istanb 1 hlkim namzedi iken Dev - Y"' 

fU içinde bulunduğumuz rlevrin hu- rek C. M. U. moav~ine tayin kıh- ISTER iNAN iSTER iNANMA J 
euııi bir kıymeti vardır. Su sınıda nan Münir Husrevin Acilen memurL 
Ynayi snhasındl\ her ne yapabil:nek yetimie mtlraeaati. '. ............ :..- _ • .J 
bu bizim kGnmız olac:a'ktır. Binnen
aleyh, vakit srec;inndcıımn devletin 
bu nt-vi te~bbü,ler f:trofında ku:x,
vetli bir hareket uyandırması ra
zımdır. 

Bugünkü piyatamınh ticaret 
l!toklanndan hôsıl olmuş geni, kar
laıla ellerinde birçok paralar birik
mit insanlar vardır. Bunlar paraln
nru bıınl::alard:s tutmak · =edik
leri için alhna, mücl"'' llerata, binA
lara yntmyorıar. Sulh ohınc.a bun
lann hepsi düfeeek v.. bi. in ni r 
büyülı:: nrarlar görecel:Jerdir. En 
(riize1 altın madeni, bu devirde, kü
çük veya b-yü}c mik)·nıb mnhtdif 
sanayi t~ebbückridir. Eier hükU
met reh~rl~ cdecdt ve memleket
te bu mat, di bir hareket uv n
dım-ak Ü7ere nro~ramlı bir çalışma 
yolu aı-ıu.-ak ol·r!! hem m -t~ 
bi ler, hem de Türkiye bundan çok 
i~tifade l"'dl"r. 

h:tı!l."d V ,.ı,. •J .. rimiz.in bu mevzmı 
i lt'me,.:ni .. ok hararetle temeııni 
cotmemelr J.."bil olamaz. 

Y uan : Erellman tl em IWU 
O hafta içinde nikah tazelendi; 

ve lbrnhim Elendi ile Şehime Ha -
ruma uzun. tafailatlı mektubbr ya
zıldı. Hafize kadm da sevincinden 
çıldıracak gihi idi. Saim.i aıkqtırrp 
para kopardı ve 'Oek aevdi'>i Sursn
ya kaphc.alara .ıitti. 

Saimle Müj &n hakiki bir balayı 
yaşıyorlardL Bununla her ber, Mnj
i.ıı bu mahallede !Olmak · emi !. 

:vordu. Bit ufacık ırnuhddemeden 
ibaret kalan rnaeen3\DID batmmnı 
burad unutamıyacalttı. O hatıra 
kendiaJnl aon derece muazzeb edi -
yordu. Koçasma yalvanp, yalcanp 
başka yere taşınma nrıı isu:di. Sn

un için de meşru bir yalan uydur
du 

evde boşadın.. bunu hatırladıkç 
kederkniyorum, kocacığıml dedi. 

Arab Ahıchı1lah Itendilerine Alt • 
sarayda münasib bir ev buldu. Saim 
buna p taraft-ar olmuyordu. O -
rada cb., onnn için acı t.atıralar val'
dı. 

- Daha hnvadnT, daha ba~k.a 
bir yere gitsek .. diyecek oldu_ 

Arab Abdullah yan ciddi kudı. 
- Ne~ dedi. Abnrayı, bizim 

Y eıiJtulumbayı beğenmiyor musun} 
Kerem eti Ora11, dünyada eri olmı
yan bir semttir. 

- Amma yaptın, Abdullah bey 
arncal 

- Öyledir, va! Sen butün dün
yayı git, dolaş. Yedi iklim, dört kö--

yer bulabiiinen qkolsunl Bizim 
Y C§il T ulumbo gibisi ne gelmio, ne 
de gelecek, Merdlik. vefaU.rbk, te
miz ahlfık, tokgöilüliik, haııılı bir 
insanı insan etmek için ne ki lG.z.ım-
88, btmlan toplu olarak anealt bizim 
mahallede görürsün. 

Mü~gan pek kani olaıuıyordu. 
- Imam o mahalleden değı1 mi) 

Bakkal Hüuıü dedenin de semti o
rası değil mi idi? dedi. 

Arab Ahdullnh iki elini, mıdeiı 
kaldırarak reddetti: 

- Asla 1 İmam Ebülhayınn bn
bnSl buraya taşradan gddi, yexlqti. 
Bakkalm da nexeli olduğu maiUın. 
Yabancılar bizim orada foyalannı 
çabuk meydana vururlar. Yeşil Tu
lumba mehenk taşıdır! 

Bu l:ad r böyle :aenaııında bulun
duğu mahallede oturmağn nihayet 
Saimle kanaını kandınnea, kendile
rine orada ev bulmak vazifesini de 
üzerine alan Arab Abdullah, LAleli 
camisinin binız aşağısında, bahçeli, 
ufak ve şirin bir e cei:-izi hemen 
kiıaladı. lll U Ir /tt in $L•n ~ .. UH 

~------------.......... .. 

ahraman 
asiteriere k ş 

hadiyesi 
Askerlerimize kıt hediyesi topla

mak rnahacüle Halkevleri. okullaT, 
Üniveraite ve diğer kurumlarda ça
]ı§malara dün de devam olunmu§-
tur. 

Dün Vali Muavini Ahmed Kını
ğın :riyasetinde; Komutanlık, Parti 
ve Belediye mürnessillerinin iştira· 
kile bir toplanh yapılmış, hediyele
Tİn teııbit ve Alakadarlam teslimi 
meseleleri üı:erinde görüşıilmüştür. 

Kaymakamlam da askerlere kış 
hediyesi toplamak i~nde varife ve
rilmiştir. Kaymakamlar ve Halkevi 
idareleri askerler için veTilen torba
lardaki etyavı tesbit edecek ve a
ğızlnnnı mübürleyeccklerdir. Okul 
talebelen askerlere hediye hazırln
mak üzere faaliyete geçmişlerdir. 

Şişli Halkevi dün vilayete mürn
eaat edere.lt, Halkevinin kıs:ı bir zn
manda 1 O bin parça pamuk lu yelek 
hazırlıyacağını hildinn~ ancak 
Sümerbanktan 300 top yerli bez n
labilmek üzere vilnyetin tavassulu
nu istemiştir. 

Vilayet bu hususta Sümerbank 
nezdinde teşebbüste bulunmuştur. 
Her tarafta hediyelerin bu ay için
de tamamlanarak askerlere gönde
rilmesine çalı~ılmaktadır. 

Muhtac asker 
ailelerine yardım ay 
başında başlıyor 

Muhtaç nsker ailelerine yapıln
eak yardım hakkmda görü~ülmek 
fizere, bugün bütün kaymakamların 
iştirakile Belediyede Reia Muavini 
Lutfi Aksoyun riya.setjnde bir top
lanb yapılacaktır. Bu toplanbdn, 
uk'er ailelerine yardım hakkında 
yapılmakta olan hazırlıkiann sürat
le ikmali mesel~ etrafında g()rü~
lecektir. 

Onlar, halbuki. ne basit. rı ,Jet' 
suınnne veylermişl lnsanın··yor· 
bunlardan utanncnğı bile gf ~ 

Bizim çocukluğumuz. 0~ 
pek uslu, ennicesine uslu r. şıırd' 
Bir de adımız o vakitler hO 
çıknuıJtıl. · d~ 

Geçenlerde, gene bu ıı>:tı~ııi f' 
ziyarete gitmişti:n. KendiSI 
öfkeli, yan gülüyor buldu~:13~' 

- Hayrola} au ali dudıı.ı-
dan fırladı. 0: ·ııı ı/t' 

- Ne olacak) dedi; biıl 
d ad .• 

-Bir kabahat mi işledi} 1,ı~ 
- Yokl Bilakis, oğhın!\Te 

hazırcevablığı hoşum.l gith ·~"'dt' 
zim, her vakit bahsını ettı ıJi 
05ki enailiğimiz hntınma ge 
kendime içerlı.-dim. tdıı? r 

- Anlat. bakayım, ne o o3 \ . 
- Deminden, içeriki odil ~ 

d 
.. .,, 

dadın avuz avnz bağır ıgı S:' ı ~ 
dum. Tabii merak ettim: ~~~ , 
b n k tım: Çocuk bnlkondıtn ı,ıı 
bir şeyler haykınyor. o'Nb ll" • 

yorsun, oğlum}., dedim.. /\.ı 
dü .• «Hiç, babahı dedi. q!'il)til" , 
Hiç olur mu h diye ısrnr .. ~~ r lı', 
sefer: «Vallab bir şey deS'! ~ 
cığım 1 Sokakta iki k isi . bo~c:lıl 
da. onlara mesaj göndem<O· 
9emez mi? , 

- 7amane çocuğu!. lcJır ~ , 
- Öyle. Biz olsak, v:ı 11• 

dür a•ağı iner, kavgarıl?rı; c • 
nna gireT, pir nskına bır "ı 
nık, sille, tekme cf,. biz yettııh'. 
günün çocuklan akıllı masa r ~ • 

-Evet .. dedim. ~_.arn~rııt'lı•, • 
selerinden ilha., ve ornek 1 ' 
lar. Bunların !llrtlan yere ge 
cektir "'1 ... d('nıin) 

- Övlet. · / 11 

c;, etl!em ~ 
- l' 

Asilerlik işlet ' 
- t\ 

Yedek Sübay okUluıt 
sevkedilecekler 

Fo.Uh Askerlik Şubesindell: tt 
ı - Askerliklerine knrtıl' 1erı olduğu halde muhtelif seb~~ 1 

• 
dek Sübay okuluna sevkcd lllıst 
Inn yüksek, tam ve ortn et ıı V 
melllerle gene kısa hizrıle 1) ı~ A 
haiz oldu~ halde kaDlPınr 1 
etmemiş ehlıyetnnmesiZlerlll st 
941 de Yedek Sübny okUIUP

11 

ıeceklerdir. 

1 00 k tt .., • · Bu sebebden: e ıı: 
Uruşa S3 IQI ÇIVIY8 A - 940 yılında lise or eJt 

60 dan fatura kesmiş 1 ~:k~~=~~ o~~::u ~c:~ 1 
Sirkocide, Ankara otelinde otu- vam etmiyecek olnnlanrı. tırdJtl ~ 

ran Mustafa adında biri, dün zabı· B - Yoklamasını yap diJd ~ 
tnya mürncnat ederek, Kımtarcılar- dek SUbay Okulunn sevke ~~ ~ 

kteb "tt'~indCll ıl da ı ı5 ııayılı dükkanda nalburluk de me e geç IP 1 bill ll 
yapan Agobun, kendisine 2 5 kilo h1 ~ebcbd~n dola_yı mekte ı..ı:ı 
çivi sattığını ve kilo başına ı 00 ku- resıne yetişemem.ş oınnıar lJıJC ';j. 
nış aldığı halde 60 kuruştan fatu- C - Sıhh1 mazeret ıuıseeP f 
ra kesrnek suretile milli korunma seneye bımkılanlo.rın heltl 
kanununa muhalefette bulunduğunu mürncaaUı.n iltı.n olunur .. 6eıı: c 

iddia ve ihbar etmiştir. Beşiktaş Askerlik Ş~~f~ 
B "f d ·· · h k ı- Askerliklerine ~- ) tıı 

u ı a _e uzer_ıne are , ete geçen du~u halde bu yı1 (l940 yıl1 
xnbıta, dun badıseve vaz ıyed ede- t b bl 1 ha iık ıut'~ ".J 
rek, Agobun milli. korun"tln kanu- ~ ~-e e.r e hzı~ geç ı;eP c eY 
nuna ay kın harekette bulunduğunu et' nlıyend vleya nu geri .... ~: ~ 

b . · · A- b b d olm an o nyıs c ...- ~, .. 
tes ıt etmi~tir. ~o , u suçun an hal yüksek tabsiline dC .p 1_ 
dolayı adliyeye verilecektir. ve_ end k ..nb peceiC ı~ 

mıyen ye e ~u ay ye '"S ceıl ı 

V e bir akşam, güneş 1.stanbulu 
türlü TenklCTe ~arkederek gurub e
di~orken, illı: defa, iki aşık gihi, ev
lennde başbaşa kaldılar. 

Birdenl»re. birbirlerini keşfetmiş
lexdi.. ve bundnn oolayı :ikisi de 

metıiler askere sevked~c~e 
ellerinde diploma ve ehliye ııJde e:,. 
nüfus cüzdanıarı olduğu ll e 1 J 
15/11/940 cuma günü snııt ,.rı- to' 
.şube merkezinde bulanıııııld' ı'/ 

2 - Gelmiyenlcr ııakk111 ııııııt· 
hayrette idiler. muamele yııpılacı$ ila:!.!··~,.· 

ı ......... T ...... A ........ K ...... V... 1 göz erinin içine Saim, kansının 
derin derin hakh. 

- Müjgfuıl dedi. 
- Ne var, Sa im? 
Delikanlı dilinin ucuna gelen ke

limeyi birden söyliyemedi; biraz 
diişündü.. sonra~ 

- Seni seviyorum 1. 
Diyerek, genç kadının iki elini 

tuttu, dizlerine kapandı .. 
Cunbanın içinde idilet'. Müjgun, 

oTtalığı alev alev tutusturorak ha
tan güneşe uzun uzun baktı.. K en
dicine. bütün bir muı:tarib mazi o 
gün~e ibe her bahyormuş gibi gel
di .. ve ertesi günün daba parlak, da
h .-şaah olarak doğneağmı dü
şündü •. 

Kocasının üzerine doğru eğildi .. 
Hakiki saadete tesne dudaktan 

tem cı etti .• 



Elen'er dün 
birç k esir 

a!dtlar 

t ir, de iz ve havayol anna ı 
u t zi vesaiti mü ayaasi 

e 

Almanya • Ingiltera 
harbi 

Sayfa 3 

a 
Veygand Fransaya Dresden şehri ilk 

dönmekten defa bombalandi 
imtina m1 ediyor? Büyük petrol tesisalın

da yangınlar çıkarıldı bı (B .. _. __ ._ 1 iDe1 sa. .. fada.) b 1 1 yA z A.. Nevyork 1" (A.A.) - Avrupadan 
'tıı~~doa ~~i:mde k~dilerine 1 r r e az r a r ......... E:::ekli g~~~;:;.......... gelen ve Ne..;orkta dolaşan §ayialtu'a 

~ rı tuzak tan, dağ fırkaaına 

1 
H E _. E inanmak ldzım gelirse ~enernl W~y- Londra 12 (A.A.) _ İngHip hava 

ı_bijd~ ıtneak 3.000 ki,.inin kurtu- • mlF rki/ef gnnd Fransaya dönm~ı reddetmiŞ- nemretinin istihbarat .servisi, evvelki 
~lct·~· tahmin edilmektedir. Zan- Ankara, 12 (Huat:W) - Müna- )erin i.faaı için ihtiyaca göre üç u- 1 oSon POo!taı~nın ukeı1 muhnrrtrl tır. . . gece İngiliz bombardıman ta.yyarcle.ri 
~tı ı Ine göre bunlttr, bütün teç- k.alat VeldJeti Devlet Demiıyolları, nmm müdürlük araşınde tak.eimi ................................................ NeyYOrk Times gazetesı bu §ayialar. tarofmdruı Almanyaya ve Ahnanla-
~;ı terkederek küçük gnıplar Devlet Denizyollan Umum MüdiiT- MünahalAt VekAletinc:e yapılmak lmanlar, Ingilterenin aylar- la IAbrevillee'in genernl de Gaulle nn ~altındaki araziye yapıinn hü. 
~,11.t e Arnavudluia varmağa mu- lük" ı ri) D ı t Ha ll 1 b' mil 25 b' li d b b ] h ib kuvvetleri tarafından zaptı ve Hin- ~ ._ ·~~ olınutlardır. e e, ev e va Y0 anna şarti e on ır yon ın raya an eri ir tür ü ta r' e- d1 _ Çini'deki karga§alıklar ve Hin _ eumlnr hakltında mutemmim t:ırsu .. ı 
L~n hnw ....4: " 1 L M mı.ı'lı:tazi aleltimum vesait, techizat kadar gelecek yıllara geçici taah- demedikleri müdafaa kudrotiıu lur- d'ı-Çin'ı umuml v~,,.. ... ~ ..... : .. aı De _ vererek diyor Id: 
·~ t n &'"

0 1 unan ımr mun- ve malzemenin .ipariş ve mübayaa- •- M"--L la V mak ve aakatlamak anycaile Londra ~ ,...,<NUU ~ .. ~tlflçflk mOfreı:cler topl malda sı hnklı:mda bir kanun pTn"ieai hazır- hüdKrre girişmeye u.nıuı;ft t e- .. coux'nun istlfa.sı arasında bir mU - Uznk mesafeye yapılan en şiddetli 
Silt\"'? .. o.lrnu,lardır. Öğleden evvel Jam-.. ·~· kaleti mezun olacak. m. şehir ve limanile Büyük Britanya nnsebet gfu-mektedir. hUe~, Dresden civarında Ruhland-
~"" ıt~tt} k oy-· S rfedilecdt bal'~ ·ı 1940 aduının muhtelif yerlerine şiddetli d Il3e Be b 'i troı tasfl 
.tr ~ ı . bi~ ~afile gel~ği ıı~bi Bu proje esaslanna göre bu ida- a me ıg ı e hava h6cumlaıı yapmakta devam Nevyork News gazetesinin ZUrich a rg an sun pe -
~r l>enılennın golm~e de :Pl- rdere müteallik alelUınum vesait acneainden itibaren dokuz sene için- diy la muhabiri diyor l:i: yebanesinl istihdaf etm~tir. Bu bü -
'-h~ı ıhnekte ~di. ~u . mın.tak&Ca teçlıizat ve malumenin müba~ de itfası şartile senelik itfa miktar- e or. r. . . • ·~ Bitaraf Dl1lhfeDer genemı Wcy _ yük petrol tcsisa.tı, ynngm bombaaı 
~~ bitti Ib "'e tasnıf edılm~ ~r ~d~- veya sipa~ edilmek suretile temi- lan ve faizleri umumi mÜ\ azeneye Jngılt~c da hı! Berlrnı, dıger. Al- gand'ın Fransa.ya dönmekten imt.wa yağmuruna tutulm~tur. Tn.!tlyeh:uıe 
tiııt ı5 uhnaktadır, Tahmtn edıldı- ni ve bunlara aid her türlü hizmet- konaeak tahsisada ödenecektir. man fe~r ve lı~na~arını v~ ışgal ett~ine dair dolaşan §&yialan ŞinUill binalanna tam isabeUer v~i olınllf 
'e t3f re, hnlyanlann ölü ve yeralı altındakı ehemmıyetli yerlen bom- Afrikada bir ihti.IIU çıknca~ına ışa.ret ve 4i<J.deUi infilA.klnr vukun gelm.ştır. 
n~ lıtl: r. olarak zayintı ı 2.000 ki~ p d d Ed d 1 balatmaktadır. o. uçak kuvvet- addetm ktedir Bir saat süriın h ücumdan sonra, tas-
~~~h "ifıye ltıtaabndan mUrekkeb o- arti A IŞ irne e su ar leri itibarile henüz Alınani ra e . fiyehane mıntak.asındn. k.eslf karn ciU.. 
ııı~~~..J r\anın üçte ikisine ballğ oı- '( denk bir vaziyete gelememi§tir. Avam ve Lordlar ma.n bulutlan çıkaran ibUyiik yan _ 

""Qll', • t •• 1 d k •t• Bu husu.eta a:-ıcak 1941 de Al- gınlar hüküm siirınekte idi. 
A.. Yunan tebliği vaziye gorüşü ü çe 1 lyor manlan geçeeeğini umuyor, Çünkü Karnaralarmda Çember- Bizzat Dresden §()br! de flk defa o-

" tina 12 (A A ) El d kendi uçak sanayii gith'kçe inkitınf . larak bombardıman c"n .... :.. ve bu 
~t~·'ıktnnandn~lı~n-::- dü~n ak~a:: CBaştarafı 1 hıoJ sarladal Edirne 12 (HustJSl) - Birkaç gün. ettiği gibi Amerikadan §imdi az ol- taynin hafıraSI faziz edildi hüeunı, saat 21,15 d;:;; e kadar 

l!h ı en 16 numaralı tebliui: ve uzaktan alakalandını n bütün ci- denberi devam eden yaıltnurlar lresil- .a da, daima artan bir miktarda u- Londra li (A.A.) _ Bu un Avıun sUrmüştür. Gaz. su ve elektrik te.;. _ 
\Qt .. " ~lla kftdar alınan TaprırlaTn hetleri iki saat kadar süren bir za- miş, hava açılmıştır. Sular çeldlmek.. çak almaktadtr. Kanada ve Avua - • g satı bomba.rdmuı.n edilmiş ve Dres _ 
'~t•ıar günü ve buc-ün, Pindos man zarfında Haneiye Vekilimiz tedir. _._ tra}ya dominyonlnn, yalnız; pilot ve Lordlar knmaralan topl ~tı:ıarını den'in esaslı demiryolu iltis:lk nokta-

~~} ıtaaında, aralannda bir ço~ı izah etmq ve ondan aonra söz alan 1 d yetiştirmekle kalmıvarnk uçak da ~layn hatırasına tahsis et - Innndan birinde biiyük yangınlar çı. 

~• olrruık Ü"Lere büyllk miktarda batibierin bu meaelelere ve hüku- Btikreşte zelze.e en imal ediyor ve Ingillereye gönde - ~er ır. kanimıştır 
"' 'h 'Ll · JL B · ] Avı:ı.ın Kı:ı.ınarnsıncia B. nr. .. "il, At. · . 
kn cııiri alınını hr. H~r cinste-n mete tevcı otRtııı; onSsuda tereb' aş- "J J • 'tt'k rıyor ar. lee ve •-'-'bft'd c:ı'-clar ~ :::;:_r Kn Lorieıı_ t deni. zal~ı gemilel'i ilssü, u~ t~ Iniktarda mal•eme elı'mı'•c vekilimiz Dr. efik ny am ıu.at 0 8fl Bfln sayiSI Qi 1 Ç8 Görülüyor ki. harbin bu eemtin- .ıu..uı .u ı=• ......,......... .... t b 0 - b 

t. ~ ,. b k · b d · h mnr~~·-"" da H""'cı..e Nazın Lord san suren ır ueuma mnruz ıra -"'"-ll, ceva verere ıca f: en ıza atta İ de muharcbe fRnliyetleri olmakla ~.. .... "' kılın t 
J "~ııd b lu ar 1y0r Hııli1aks ile dığer hn.tibler bu•,.;a. ölu". ış ır. ~t \'e Üz, d~an, cophe üı:erirı- u nmüfhlr. h"raber savaşa kat'f mnhiyet vere- , .... 
~~r menıleket dahit;r.de şiddetli lzahat ve beyanat tamamen u- (Baştarafı l inci sayfad:ı) bilecek imkan ve ihtimaller, hiç ol- den çok heyecanlı ifadelerle bahseden .Ainuuı tebln 
"11lhe~/aaliyetinde bulunmurtur. mumi heyet tarafından tasvib olu- 10 Teşrin'-!ani e.kşamına Jmdar Z61 mıusa uzun bir zaman için, mef _ nutuklar söyleın.şlerdır. 
t\~ rrı,ı,~ Ozerfnde birçok nokta, narnk saat 17,45 de celseye nihayet ölü ve 476 yaralı tesbit edılmJşt!r. kuddur. Bununla beraber Alınanlat H F } 

Berlın 12 (A.A.) - Alnuı.n başku -
mandanlığının tebli~i: 

tıı~ıı ~ıtnc-asir bir rnYette bombardı- verilmiştir._ İçinde 226 kirncinin bulunduAu Carl. ne burada ve ne de başka aleıniarda ı . Ür · ransız arın 
~·ıı..rt. ı rnı .. t,r. Dlinna'l h va kmr- H't, l t t ton apartımanı ıeı~etine gelince, harbin ııiyasi ve askeri irıis:yativini muvaffakiyeti 
~~·t "" lll('ml~ket dahilinde buı er • 0 Q 0 mes'uller tevkif edilm~tir. Bu apartı... elden bırakmamak azmindedirleT. 

Dünkü' resmi tebliğde bildır n ve 
10-11 Teşrln.sani geeesi muharf' e t '1 
yare filolanm~ turatmdan Lo drayn 

Londra, 12 (AA.) - Hüt Fran teve.h edilen ~ılık hücuml n ~3-
&ıı: kuvvetleri umumi karargahı a- nasında Warm Wood Seruhs'un oıma
tai'ıdaki tebliği ne~retmi:tır: linde Wiilesden şehri mmt:l • ında, 

~ . . .lcByiC'Iri bombardıman et- mü'a atı 2,5 saat Sürdü manın enkazı ara.sındnn şimdiye ka- Bunun yeni bir t .. znhürünü ovyc:t 
~~ 0~çhfr aske~i hl!'dde i!ıabet dar 54 ölü ve 82 yaralı c;ıkanlm~ - Rusyanm ba,vekili ve duı işleri ko-
\~ a:tnıştn. Sivil halk arll!'lndn (Ba$tıızafı ı t cl sayfada) tır. Billtreşte yıkılm::ı.k tehlikesıne ma.. miseri Bay Molotofun Berlin seya • 
~"' •u ve yaralı vardır. ~dald te!ll.mi neşretnıJ.ştiT: ruz bulunan 183 bına tahliye edilmiş- hati teşkil eder. 
~ ll kı:nrvetlerhniz. dütman a- Buı;;iin ~leden sonra, Hitler ~v- tir. Dıte~ "'2 bina da hn8::ı.ra. u.Ar:u:nış Şimdiye kadar ht>p Ribbentrop 
1 '~~nde keçı1ler ynpmı• ve yetıer ~~.hA~ kmn~rler rel.!i ve tır. Bütün eğlence mabnlleri kapatıl. Moskovaya ~iderek Rua ric.alile gö-
~· tı ta Avlonya lımanmdalr! haneiye komiserı Molotofu kabul et- mıştır. rü ür ve mukaveleler aktederdi. 
li ~t hu Hm nda demirli gemi- miftir. Ve urun müddet tendislle gö. Btikre§ 12 (A.A.) - Ha vas: ı Şimdi ise. Molotofun hem 'bu zi""ll _ 

ardıman etmi tir. riışn~ur. Alma.n haneiye nazırı Btikreş rasadhanesi sekiz yer snrsın retleri inde hem ele Alman ri('~lıle 
11 hal t-'-r~· Von Ribbentrop mülAkatta hazır bn- tısı kaydetmiştir. Bunlnrın yalnız utü . • k '~ 'kt d' h 1 rd 
"io~ ynn ~ ıbı halk taratmdan hJssedilm' tar Ge s ya"ı, as en ve 1 · ıcıa ı sn s n n 
'ı'lı 11

• 12 (A.A.) - 158 nu- lunm~ur. . .. Deka ral Antonesoo memle.k te ıhşlt ·b nbie-, görüşmek ve bdki de bazı kararlara 
9 tebJi"' Harıeıye tomıter muavıru no - c a en r 1 1 1 k . . B 

1
. 

~la ..,.. ~: f b . t' esn""ın.a- Molo•"f'a beyanname nAln'<>tmt"tir. ve an aşma arn vnn ma ıÇln t'l' ı-
l ı,._.,.ı • • . b' _, zo u Zıyareı _, "'" "" "'Y'~ 'Y h ·v•. .. .. H "'" tı.... .,. rıısanı gecesı ır ae-

1 
f tat tm' tl Lej,...,nerlerln fC!i Hor·a ş........ ,_ ne seya at ettıgını goruyoruz. cm 

"'! ··ıı~ ın .. L • Akd • d ı_ re a c iŞ r. oT- ı ı - u•u•, .,_ d b h Al R .. 
~~bir In e:~ezı .en ız ~ ""l;iv- HitJerin muhnfız kuvvet.lerine men- zetelerin zelzele feltı.ketzedelen iQin e u s~yn at, ~an.- us mıınıı-
ttııı.~lftır ırılı~ gemı kafıl:eı~e sub bir k.ıt'a Molotof geldl~l zaman bir i:ıne a.çaeaklannı bildirmiştir. Ya. aebetlen ha~kındakı bırç.o.k dedıko-
tıı..:l)t h· Gende bulunan buyuk d- k ltun .. ·r t . huöiler bu ianeye ı.Ştira.k etm~e me dulann henuz ortadan aılınmPClik -

Hür Fransız kıt'alan dun L'bre- Ha.rlesden ve Southneton'dn bulun n 
ville gimıi~lerdir. Geceral Te tu mu mu vasala yollarmda buyuk ya "tn -
kavemete nihayet Yerilmesini em- lar çıkmıştır. 
retmiş ve hür Fransız kuvvetleri 
kumandanına teslim olmuştur, 

Ron1anya Başvekili 

Evvclee de bildirildı~f vcçhilc s· u _ 
ko.s tipinde ta.yyure tiloları H.uuıch' n 
cenubu şark! açıklarında kuvvetle hi
maye edilen bır gemi ı· !ile.s ne llü • 

Bükrtış 12 (A.A.) - stefanl ajnn _ cüm etın~tır. 
sın<ln.n: Dlişman avcı t:lyyarE:c-rinın ve tay. 

Başvekll Antone.sko, faşı.st llUk{t - yare dnfi toplannın ıddetli mu ıı. • 
mctinin daveti üzerıne beraberinde vt'mcttne raimen tah ıım·n 44 bl-:ı to. 
ha.riciye nazın oldutu halde 14 İtın- nilütoluk 7 ticnret & mısi batırılmış _ 
eiteşrinde Romaya giderek Daçe ile ı tır. Bundan başk 5 gemı de eiddl 
kont. Cı:ı.no'ya mülfUti olacaktır. h!lS!lrn u~tılmıştır. L.'~tir ;!hıılde iki torpil isrıbet ".e oner en se resmını ı a e ıruş. zun dJ.'Id' - leri bir aırada vaki olmaktadır. 

"tt oır " .. ü T d . tir "ttı ır. '4 ~~u~ tM~m. e~- ~ı2 UA)-~t.ler-M~~ ~-------- E-d~demu~ellimün~~~~~-m~a3B~3Q~~-m~~B~~~~~~~~~~~~ 
b ı}tttli:. "?flBI. m~htemeldır. Du~ millAkctının iki .buçuk saat sürerek D )f iz zayiatı hakkında !er.l~ izah etmiştim ki. ln~ilterenin 
~l'ıı'n ;ı~ cıddı ~asara uğradı- saat 1& 18 de nıb yet buldu.#u bildi - . • ' ' • . . ıstılasını başaramıyon Almanya In-ı 
tt i d lmek~edır. . . • lıgıuz erm bır fekztbl giltereyi yenmek için Sovyet Rusya 

~'!- ı:1 ~ece fulıyet halınde bu- ~tır. ile Japonyayı Ingiltere aleyhinde 
ı,ı:ı,~i/tıı:ı:al~1arımı7. yeni bir mu- Sovyet ~atbuatı Molo~ofun Londra 12 (A.A.) - Resmen bıldi- harbe tahrik ve teşvik etmek mec-l 
~~"~jet daha k zarımışlardır. yalıalinden bahsebnıyor . r~tır: buriyetindedir. Başka da bir çaresi 
~- ~•~ Altde-nizde ,ıı.rkn doğru Moakova, 12 (A.A.) - lngıl- 1 Alman radyosu, dün akşam ki neş - k O . . Al J 
.~ '<~'~~t • • M k b" "k 1 · · B . yo tur. nun ıçın manya apon-n.:>'~ .ı e o.lan ve kuvvetle hı- teremn os ova uyu e çısı . rıyntında bir deniz katilemıZe yapı _ d . . . '. 

1 
• ı 

~ tq'J • . . C · d" k S 1 B' ı·~· yanın yar ımını ternın ıçı., uç er ıt-ıı~..... en hır rremi kafii-sınden nppa un cı Jam ovyel er ır ıgı lan tnnrruz esnasındn 37 000 ton haC- 'f k kd . ş· d' d B ıı. 1 ı ··•ı}') t .. ha · · k · · · B v· · tı a ını a ettı. ım ı e- ay n o-
'dır orpiiJemioler ve hahr- . r:,c:ıY~l o?.'~en .. mt~avmı . ı- Iminde 00., vapurumuzun bat:ırıldı~nı lotofu Beriine davet ederek 
~h. • §ın-.y ı e gorufmU§ ur. bildirmiştir. Alınan başkumnndnnl®- R 1 ·ı 1 h' " ı 

lı ...- h .ı . • • S b B 11.11 1 f . . usyanın, ngı tere n ey ıne mute -
ıı. 11 2 ''Q gennsme IS8bet ovyet mat uatı, • 1" 0 oto un nın bugünkü tebli~ bununla da ikt. 'h b' . b' ı·~· · 
~ıı T . . . . B ]' ~ · t h kk • d - veccı tam ır ış ır ıgını ternın et-' tri:ıfj esrınis ni ~ectoıı•nın ılk er me ynptıgı zıyare 8 ı.ı a. fa. etmiyerek zayiatı müzaycdcye çı _ k . . 

4<t lo cl : düş:nan te.yyareleTi Ta- tam bir aükut rnuhafa~ etmektedir. ı knrm.ış ve takriben 44 bin ton nac - me ıstiyor. . . 
' H,/'l:l Üssiin .. hücum etmi~ler- B.:r tsveç ı.o.zetemıe cöre minde 7 ticaret vapurunun batırıldı- Unutm~roa1ıd~r kı. Jnponyn. ıl~ 

~ \~al b linıanının tayyare dafi Stokholm, 12 (A.A.) - Dagens tmı bildirmiŞtir. Ha.kikatte hiç bır Rusya ln.gı}terenın ~synda. en ~e}lı 
tr ."rı "e linıa~da bulunan ıı:e- Nyheeter ismindeki lsveç gazetesi- vapur bntmanııştır. İki vapur haiıf ba lı tanhı ve tabıı rnkıblendı~. 

~ ~i~detle mukobele etmt~Jer- nin Berlin muhabirinin tahminine hasara ugnmışsa da bunlar da taınn- Bu se~~le onl.nnn, mu~akltat ~ır 
A 1 o} ha.rb P.em' · 'ddi bir iaa ... öre Almaniann B J\.blotofun B~r- . tted 1 zaman ıçın dahı <Olsa, mu te.rek duş-

t ~tı ı ıne cı - .., · men emnıye ır er. l b' ) 
d· ~r. Zayiatımız yol::tur. lin ziyaretinden bekledikleri ;ıey bir man aleyhinde uyu,ma n n ve n e-ı.. 

d: ~~"n tnvvaresi düıürülmü- Sovyet teşriki mC88:ai aur.-tile Ingil- l::giliz fiiOSU tekrar meleri de mümkünsüz değildir. Bu-
~ l~t tYYard .. •in mürettebatın- te:renin Arnerikaya yard.mını kaı§l- 1 nunla beraber Berlinden dönecek o-
~ ~~~ hlllı eah- edilmiştir. Oc lamnkhr. halyan fifOSUnU aradl lan Bay Molotofun hemen Jngilte-
r o)rrı taY'}'arf'Sinin d ha dBf(irül- Muhabir ilave ediyor: reve harb ilan etmesi ve· Sovyet or-

~ ilird llsı nıuhtemeldir. Molotofun mniyetinde ftslceri er- (JSaft:ı.rafı ı Inci sayfada) dulanrun derhal Hindistann yüriı ~ 
~~a'l e l<alahnkı istikametinde kinm bulunmaması ve birçok sana- dı. Bu filonun linu:ınından çıkıp tık- meleri beklenmez. Eğer bunlar bir 
\ı "r b t';•~ndan npıl:ın tt-Şeb- yi tcflerinin bulunma!ı, siyasi me- madığını bilmiyoruz, fakat bildiği- gün hakikat o1abileceklerse bile, a

ıt:._ llrız bir surette pÜ!I.:iirtül- selelcrin de büyük bir ihtimama miz şey. ona tesadüf e~e~iğimiz?ir. nıdan uzun bir znmnnın geçmesın.e 
ı..~ mazhar olması muhtemel bulun- Hava filosunun ynphgı hucum ıse, tevakkuf ederler. Her halde bilm~ 

~ '\o1Eı.ı tıun bombardımanı ma~la b~r~ber ~~retin .. başhca ti- Musaoli.ni ve Hitle,?n İngiliz filosu-ı lidir ki Almanl~nn h~defi .?udur ve 
\,1~ıı 1~ 12 (AA.) _ .Rugiin 1- ean teşnkı meaaı ıle ~unasebettar nu ?e~rden ~~gncakları hakkın- onlar şu andakı Berlın m uzakere -
~ı..~t-' Y\rar,.1er' 1 kt a ak oldu~nu gÖ'!term,.ktedır. dakı ogunmelennı propngandıı ta- lerinde bu nayeye kolayhkla ve ya-
., \l;ı b 1 ı a ça an uç r T • ö h d t tbik · · d ' bı k ... 

~·!ral.~ unan kadın ve çocuk- a2ymıse( ~~. gAr)e T' ba.sınbaa d~ .1ç~ln en.n:e
1 

:.aç kın bir zamanda vannnk imkno)nnnı 
'Vôz nt~i açmıolnrdır. Londra. 1 '~· • - ımea om. U§mesı ı e netıce enmışıtr. haZITiamaya çal~makla rnenuldür-

~~, ,'1\ıd _ llüler gazet~ başmakale:ıı.nde §U satırlan Fı~o~uz oldukça kalabalıktı. ler. ÇUııltü Sovyet Rus ve Japon i 
\t ı ltı ' 1 ı ( A. ~ B" yazıyor: ~glıariden rıynldıktan sonra aldı- birliği. lngiltereyi yenmek istiyen 
•l,td trnleht) d. ki -A utün d~e- Mihverin bugünkü hummnlı dip- gımız raporda, 'taarnızun muvaffak Almanlar için bir :zıırurettir 

N~'enin bir lhtıyıı.ç, zevkln bir saadet olduğunu nnutınayın12. 
Amerikanın çok sevimli iki yıldızı: 

JOA BLONDELL MELVIN DOU~LAS 
&rardJuı heyecan... N~'eden bayııt.._ Kudretten azamct ııt::uı 

çok güzel bir fUm ya.rnttılar: 

Yarın Akşam 

r 
LALE Sinemasında 

en buyük bir zevk fırtınası, en rüzeJ bir neş'e hııftası yıı.ratacaktır. 

BU Gü Şet~de FER H sinema da 
Tel: 21359 

ŞöhreU düny.uun 5 lut' sma 

ı-

Leyla ile M ec nun 
GÖR{)ı.J\IEMiŞ n1R MUV Af<"FAKh'ETLE 

pE Sinemasında • 
1 devam ediyor. 

~~tl yu~ er k· l lı:'k'~ ar lomasi faaliyeti, kaı:ançl rın henüz olduğunu, birçok yangınların çıktı- ~ M . 
~ ~-t t eder kn ~.nso 0

: d . rnıa vakitken tahkimi ve Nazi modeline ğı ve bir tayyare IT'eydan. ile hım- ,Ab 4{_• 

)do~·~arb:t nıu!ore u~~a.7 UYK\ln yeni bir Avrupanın henüz geriara şiddetli isabetler kaydedil- f'7· . 
tıın~~t . ~t-k 1 uzere 2önullu Ne.zi askeri tahakkiimü ayakta iken miş olduğu bildirilmekte idi. Bun- ---~~=-===~==~==~!:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #;b,. ıstıyor ar _ _,. d 'k' d" h \ :ll\ " . kurulması arnı8\ınu &tÖstermelctcaır. an sonra ı ı u~an ava grupu- j .1!1, ıı <A.~ırınLu- Çtkarıtdı: . Fakat bu !an~y~! şimdiye ~ad~r n.un. bize ~kıa~akta olduğu bil~i: ISTANBUL HALKINJJ\T D KKAT N AZARINA : 

'- ~ ~lln .) - Dün gece Inr~ heyeti umunnyesı ıtiban1e lrolnb bır nldı. Gemılerde herkes bunlara ıyı 
ltıı'lı\1ltı ~l n tayynrf'l-••,-ı Arua - surette semcresiz kalmışttr. bir kabul ~östennek için hazıl'lan- 1 

\\ cı ''n \en limanı olan Drae'ı Hitler, Molotofu Beriine davet dı. Beheri altı tayyın~den müte~k
\ı ~~ll t:aetnıı,ıerdir. Bir mahru. rlroeklf", Nazi politiknsının gittik~e kil d~rt grup, Yan_! 24 düşman tav: 

t )arı tnaınue tahr&b edOmi~ artan durgunluğu kal'Jilamak ıçın yaresı saydım. Du~man ta •yıırelen 
~ ~ ~~~n 160 tnometre oznk yeni bir teşebbiis daha yapmakta- taarruzlannı bilhasn tayyar e gemi· 
• ~bir ta r. dır. sine tevcih. ettiler, fakat hi!_tU~ bom-
\llt lttıı boYnre filosu da A,.lon - B. Fon Ribhentropun 15 ey ev- balar gemıden uzakltırn du~tu. Tay: 

, 11CJ>o.s lllbardttnıı.n ederek blr vd rtoskovaya nasıl l:ı'r istical ile •.rarder, toplarımız•n faaı1asız ateşı 
-..........: tınu bt!rhava etmiştir. ~; olduğunu hnbrlatan gazete, ltmda nihayet uznl:laşıp gittiler. n· Molotofun seyahatini bu kadar za- Uzaklarda bir tayyarenm bird~nbi-

~~ • 1t Fransız man sonra dahi ıayyare ile değil, re arkasından c!umnn bırakarak de-
r. !ll~l 'b tre11le )''&pmiJ olmnsınu dikkati çek- nize dü~ğünü gördük. Gemilerde 

~;" t 
11 

SJ hahrıl dı mekted:ir. • ne hasar, ne de insnnetı zayiat ''U· 

cı 12 (A, Gazete devam edıyor: kubuldu. 
, •tıı1 .t\.) - Vıehy'den ha- B. Molotofa bo seyahati ynph- Bundan ımnm daha uzun müddet 
~ eHr~ ,..____ d ' 1 - d h ' 1 a d" 1 . . 'li i . de • q-.ıı.ııız enıza- ran sebebler uzerin e ta mın er e u;mnn tayya:e crmın m.enzı çı~: 

Uır Onulle kuvvetlerinin bulunrmık fıı.ydaınz ohır. Belki de de sefer ettik. fnkat dlı~an bın 
eına mfuıj olmak lÇin kend:sinden bilhassa tealihat aaha- rahat bırakh. Mevdftn olruvu"'muz -aand& bUmıt - oqacJa daha fiili ~fr yardliQ ko.,.r- erteti aabah kabul 

<ALEMDAR) ve <MiLLl> töinem.alnrın.da ı lhs.ftadanberi cösteıilcn ft halkıntum 
m~ cun Mısır'm en büyök arUstlf'Ji 

görülmmılş tez:ıhüratma 

LEYLA. MURAD YUSlJF V E H Bl 'nin 

K 1 • 
1 

(Arapça ~kılı - Türkçe sözlü) 
FiLMi BALKIMIZIN AKl n DURMADIÖJ ve 1\IEZKC'n SİNEMALAr.IN SAL0::'\~1 İSTİAB ETMEDİÖİ 
İÇİN BUGÜ!'ı'DEN İTİBAREN BIR BAFrA M{)DDETLE, BUYt:K YE GF.J\'lŞ S WNI..ARI OLAN 

IMA~MA~ 
&ineD13BJlla na.klo!nnmuştnr. Halkıınıza bir hafta (l\IARMARA) da ı terilmeğe dev:ım oluııa.e:ıktır. 

DİKKAT: Ayrıca: a-ıARMARA) nın yaıl prograuu olan ve ll yıldu tarafından 

KADlNLAR OTE:Li 



4 Sayfa 

ilandiya ile 6 milyon 
·r lık alışveriş yapacağız 

SON POSTA • 

SPOR 1 RADYO 
QABŞAIIBA 13/WlMO 

M U t 
8: aut &1&ft· 8.o3: :aa.rır müzik acar ypeş (pt,) 8.11 : AJans haberleri. 8.30: 14ti-

zik. UO - 9': BY kadım. 12.30: Sa.a~ a-

tak' ml 
'

·la )'an. ıU6: K.al'lflk §arkıl.ar. ı2.50: 
Tearet anl9.fltla.sı akdetmek üzere, 

1 

lm bedelini de lrez& F'ın ma.rln otıı.rak Ajana haberleri. 13.05: Kanşık prıu.. 
m mleketanıze gelen Finlandiya tic&- alaeaklardır. Ayni 4ekilde Türlttyede- ya 1 k 1 lar. 11.10 - 14: Radyo Salon Orkes -
ret heye~ • .Ankarc:ı.daki müsakereleri Id töccarlam da Ftnla~ya Mtt.ık- pl aca maç ar tra.ııı. 18: Saat ayan. ı8.03: Oda mu.- B s 
ml'l.sbet bir ~kilde neticelendi:rerek lan ma1m bedeliDi Merkes Bank.asln- .sWııi (Pl.) 18.30: Komışma. ı8.4!!: Ço- aş, diş, nezle, grip, r matizrt' 
fehranaze dônmüıt ve barada.n. da Sof- da.n Ttlrk llra.sı fizerinden verileeek _ Mefhtn' lLacar takımı Uypett ile euk saati. 19.16: Çocuklar için müzik. 
., yıı. hareket etmifttt. Ur. &!ki ·anlaşnada tedlya §ekli ater- yapzlaeak maçıara aid te.terrtıat.ı ~ca- 19.30: f3a.n.t aran. ve AJans haberleri. NevraiJ\ Kırıkhk ve bütün avgrılarımzı derhal keser· 

Aktedilen yenı t~ antaşmasına lin üııeıinde yapılıne.k.ta idi. Yeni ~ ra.rlqtmnak maksadile dfln ~ l.B.46: Pasıl Heyeti. 20.15: Radyo Ga-
~töre, Finla.ndlyo. lle aenif milQ'Mta ldl her iki~·~ de münuib gö.. =tab. merk~~ ~ı. 22, 28, 2D m. zetesı. 20.45: Bilyük Küme Bazı. zı.ıo: Icabmda günde üç kap alınabilir. Tnklitlerinden aa~ 
mUnasebat tesis edam~. Badema rdlmt\ftftr. .ı.tlnun Ue ı .LDilcikAnundak:i ma9 Kon~. 21.45: RiyaaetActmıhttr Ban Her yerde pullu kutulan III'U'la isteyinis. 

ıÇ pıyasamızı.n lhtıyneını ~ıllJ& _ Di#er tara.ftan görll~elerde nak _ 1a.r ftl ma a. ya.pı.lıı.cattır: dolu. 22.JO: saat ay&l'l. Aja.ns haber- "ii[~!;~~!J:JI 
ca-k bır çok mevadın F1nlandiyadan ltyat ~ de ön sathada mefttlllbabs Ma.ca.r ta.tımı 21 BirincikA.nunda leri; 22.45: Cub&nd (Pl.) Ili: ~~Ui:~ 
tedarik! mümkün olacaktır. Anla§Dla edilmişta Harb vaziyeti dolayısile ya Gala~y, 22 sinde Fener~. 28 --------------------------------------
k.ırşılıltlı ihracat ve IUınlM tıymeu.e.. pılaca:t ~vt:ı.yatın ·nıntaa utrama- ind~ Istanbtıl B muhtelitf, 29 unda ise 
rı ıt.bar1le 8 milyon linJ.ıtt:ı:r. Yeni an- muı içın milııa.sib '§etnler ar~ Beş~a. ı İkincikA.nunda.ki son m&
la.ısm!Q'a g6re P'inlandiyad.an gelecek tır. Bugtıne kadar F1nlaıı<liya ile ya- ~ da Istanbul A muhtelit.l ae oynı _ 

mcvoıd §Unlardan ibarettir: pıla.n ttcar1 münak.al" Tuna yollle ve yaenttır .• 

Istanbul Levazem Amirliğinden Verilen Harici Askeri Kıtaatı ltanları 
A.fatıda. yuılı mevaddın ltapah zar.na eksatmelert bizalarmda yuılı gün. aaa.t ve mahallerdelı:i aakdi ,ı;ıı~ 

t.lm& k~oda J'&Pılaeaktlr. Taliblerin tanunl ve.sikal&rile tek!lt mettubl&rını ıhale saatıeriJ:ıdell Ziraat makineleri. ıs ton ampul ve- bsmen de deniZ )I'Olile olmakta ıcıo. .~elik voleybol maçlan 
aa.ıre, 195 ton faya.n.s n ı;ıoıı;elen 84- Yeni ~ya cöre d.&h& aüraW .ı.ıJtanbul mmtakumın senelik vo- aaat enoal k.omaayon.& -.e.rmeleri. Şs.rtnameleri komi.syonlannda. görülür. ~ 
ya, 100 ton cam eua. e bin ton kib- sevki'yatm temini &çin Odesa _ Hel&n- leybol te~ik mtisabakalanna gelecek 
rıt QÖPÜ 'soo ton .ııeııtua. <ba mllı::\ar tl tren yolnndan istifade edileeek ...e hattadan itıba.ren Eınjnöoft Haltevtn.. 
lr.ontenjaaıa cörectır. İl.e:ride .ı'tW'.ı.la- nakliyat bu yo!c1an yapılaeakbr. Mü.. de ~lanaeaktır. 

CiD.Iı Mikdan Tutan Teminatı Ihale gün Te -... İhalenin yapııaeaP 
kilo Lira Lira __-/ 

catcÇır) 22,800 ton Mr cine k:Atxl, 2300 tahldlerin ifadesi'De röre bu yol hem (~;:::::~:::::::::::::::::====:::-
QOn karion. daha. yakın ve liem de daha ucmı ._ T 1 Y A T R Q l A ~ ) 

Buna mukabil Fi:nlandJyanm oiı'!den lacaktır. r 

Kuru tuuı,.. 
Pirinq. 
Pa~teıa. 

Kuru .lOta&. 
zeytınyatı. 

130,1)()0 43,562,50 3,267,19 29/11/940 ıo Konya Lv. Aınırliııi 
33,000 16,~H2,50 1,268,44 29/ 11/940 10.11 Konya Lv. Amir.ı$-
63,1.100 9,058,26 697,22 29/ 11/ 940 10,10 Konya. Lv. Aınırlill-
40,000 5,500 412,50 29/ 11/ 940 10,41 Konya LT ~ 9-

alrıcatı meftd da 4unlardır: 
tl bin tan bnümum nebiıtı J'&ilar, 

10 bın ton ~k, 10 bin ton y&prat 
tnt'Cn, ISeO ton çetirdek pamuk, 200 
ton turu yem~ lfi btn ~ ham ko.. 
7Wl dcri41., 500 ton ttftik, 300 ton z.ım
ps:r&. 

Beyd, memle~ btlha&te. hn
bubıı.t m1lba.yaıw i(ın cörll.şmelerde 

bulunmalt l\zere celm~l. H~metl
mızce bu i1bf. mevadm i.h.r&cı mene
dılaı.Ui old~undau Finlandiyaya h u
bırb:ı.t vermek mtimkün olaı:wun~tır. 
Yalnız görü.omelerde bJ.lh.a$sa bu .1ok:.. 
ta gözonlind~ bulundunılarat hubu -
b:ıtın ihracıno. mü&ıadA! edild.i!l za -
ı:n.an Ilk olaro.k Finlandtyuya Yeril _ 
m~'sı tara.r~t.ırıhnıştır. Beye~ aza_ 
wr. An!aı.ro.dnti temaslarda gösteri _ 
leıı hüsnü kabulden ve iki memleket 
arasmda tdbarilz ettirilen do3t.luk 
hlslerınden memnuniyatini beyan et
mı.$1Crdir. 

Ani11.4IM, 1 BirincikAnun 1940 tari
htnden itibaren tatbik snhasına Ji _ 
re<.'ektt'r. Ticaret anlaşmasını yürilt _ 
mek ve her iki piya&a üzerinde kon -
cra'larda bulunmalt üzere ayrıca. 4, .ti
~illk muhtelit bir ltom~n ~kil e_ 
dılecekttr. Komisyonun iki azası Tlirk, 
d "r 11:1 nzası Fın olacaktır. 

ti ınll:Y<ın lirnlık ticaret anlaşmasm
d Jr: kur.aa göre 1 Tftrk lirası S7,75 

Haylaz talebelere kar şe 
şiddetli tedbirler 
(.Başb.rah ı buıl •yl&ıla) 

Den zamaolan esnaeuıda i-ne
malmda, hariçte dotapo ve talebe 
için memnu olan yerlerde görülen 
talebeler okul disiplin ltUTullanna 
verilccek ve ~iddetle ceznlandırıla
cıı.klardır. 

Dünkü toplantıda. bütün mekteb 
talebelerinin kuket gıynıt!ğe mec
bur tutulması dn kararlaştmlmıştır. 
Kasketi bulunmıyan talebelere, ta
lebe bileti verilmemesi hususunda 
Maarif Vekaleti va~ıtasile Münaka
IAt Vekô.leti nezdinde teşebbüste 
bulonulması rnuvafık. görülmüştür. 

Tramvaylard biletçiler başındA 
mekteb kasketi bulunınıyan talebe
leTe, paııo gösterseler dahi, t ... lebe 
biJ,.ti vermiveceklerdir. 

Umumi yerlerde talebenin kon
trolu faaliyetine hemen bıışlıınacak
trr. 

Mekteb müdiirlerinin toplantıla
n sonunda kendilerine san· nt mek
teblennin ça)ıo;malnnnn aid hazı~la
nan film gösterilmi•, bu filmin bü
tün taleb,. ve ö~retm,.nJ,.r tf\Tafm
dan görülmesi kararlnştırılmı,tır, 

n markmo. tekabill edeeek~. Yeni ZAYİ - Vefa Erkek L\sesi orta. lru!-
t. ~rı takas u.sulune gbre yn.pılml§ ınından aldığwı şehadetnamemi zayi 
o lu~tmdan F'ınlo.ndlyada tilecarlarl ett m. Yenisini alac&!rmdan eskısı -
P !"& ıınru Fin bankasına Fin markı nin bükmil yoktur. 
o ak yatırac.D.klar ve sattıkinn ma- Keruuı Bulı'ıı.n 

KurulUI tarihi: 1888 

si: 100.000.000 Türk Lirası 
~utıe Te aja.ruı adedi: 265 

Zirai ve t1ear1 her om banka muamelelerı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

Zi.I'aal Ban"uırub. t,umbaZah ihJ:ı•u=an tasamıt be6ablannda 
eu az 60 Urnsı bulunanı...ra ~ ' d.e1a çekllecek kur'a U. ~atı • 

daki plAna eör• ~· ~· 
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4,800 
3,200 

" içinde 50 lirada.n qatı 
, ın ıulaslle vcruccektir. 

un, 1 Mlu't vo 1 BUl,. 

Şehir "nyatırosa 

Tepabt4ı dram kımnında 
Aq&m saat 20.30 da 

14, 40t 10,080 756 2/121940 11 Edirne eski m~ 

Arak ıaJamı ansuıda 

Garaj ve p&YJOA. tDfUL 
Saman. 4,500,000 

600,000 
500,oot 

101,161,61 6,308 30/ 11/ 940 11 Diyarbakır. 

18,000 1,350 29/11/940 16 Çatalca. 
15,000 1,125 ~/12/940 lf Gelibolu. 
37,500 2,812 28111/940 ll Yo~at. ai 

100,000 10,750 6112/940 ll Kırklareli H~ 1 e&dd~tnde lı:pmedi b&mmda 
Gündüz saat 14 ~ 

ÇOCUK OYUNU 
Ak.şanı .ua.t 20,SO cla 

* * u45J..lo7-ı' ~ 
.~ır.tida yazılı mnaddm pau.rtıkla eksat.meleri bizalarında yazılı gün aaa~ '" mahnllerdekl asketl ~ıl 

iJma komu;yooıa.ruıda yapıla.c&kt.ır. Taliblerin ihale saatlerinde aid old~"U kom.i.ayona gelmeleri. şartnll:ıı 
ltoın.syonla.rıo<i& curüllU. f DA D 1 

Beyottu Hı\J,K sinem&.~nda 

1 - .Lorel Hal'di .ş arl)'oc 

cına Mikda.rı Tutan Teminatı İhale giın l'e aati İhalenin yapıı.aesıt 
k.Uo Lira Ura .-/ 

2 - Elmu hırsızları 
3 - Kur,şundan yılmı;yan siıYlU'l 

····································--........ .__ 
Son Posta 1\fatbıı.a..<u: 

Neşriya.& l'ıllidanı: Selim R941P &DleQ 

SAHiBLUC.i: 8. Ragıp EMEÇ 
A Ekrem UŞAKLlGİL 

Arpa.. 

Bu.lgtır 

Kuru fuuiJe. 
Arpa . 

Ot 
Sabun 
Zeyt.tnyei. 
Kuru o\. 
S anıt. n. 

400,000 
84,000 
50,000 

400,000 
275,0\)G 

30,000 
12,000 

750,000 
50,000 

** Aşn~ıda yazılı mevaddın Itapalı znrfi& ek.ısıltmeleri NiMeda askeri sa.. 
tın alma komisyonunda. hızalarında yazılı 4rWl 'lti saaUerdo ya,pılaca.kt.ır. 
Tal">lenn kanuni vesili::ıı.lnrile teltllf nıektutı1anW .hale aaal.lcrinden bir 
saat evveı konıisyona vermeleri. 

Cinsi Kilosu Tutan 

Yulaf 
Patates. 

960 OOt.) 

80,000 

72,000 
4,800 

__ ..-
28 11/ 940 ı~ 
29 ll 940 16 

(1457 .10770) 

Ayrı ayn iki aded mutfak yaptınlacaktır. Kapalı zarna eksilt~i 
28'11 940 Perşembe ~nü saat 16 dn Es~ cuskerl s tm alma komis
yonunda yap!lacaktır K~ır ve projelerı koıxusyonda gurülur. Her iki 
mutf~m k:eş!f bedel! 2!,202 lil'll 2G k.uruştur. nt temınatı 1740 lıra 11 
kuruştur. Taliblerin kanunt ve.:ıikalarıle ~ mek.tublnrını a:uı.l8 aaaı.n.. 
den bir saat evvel kom13yona vernı leri. 1451-10745) 

** Aı~a~ıda yazılı mevaddın kapalı z:ır!la eksiltıneleri ZJ ll 9-te CUma gL 
nü saat ll dt' Edırnede Havsada askeri sa.tm alma k.I)DUSyQnunda yapıla
cakt.ır. Taliblerın ıhale sıı..ı.t nden bir saat evvel k.anwıl vesikalarile te~t 
mektublarını kom~~yon.ıı. vermeleri. 

Ciru!l Mıkdan 

ton 

Lft.h:ı.n 63 
Pırasa 63 
Ispanak 63 
Maydıınos. 1 
Havuçı. 50 

Tutan 
Lır& 

535~ 

'7245 
7560 
lll 

S750 

Ternınatı 

Lira 

402 
5« 
567 

9 
28~ 

(1419.10575) 

en birinci 

Kan, K vvet ve ·ştiha Ş ruhudur. 
Her Eczanede bulunur. 

Kocaeli Vilayetinden: 
VilAyetimiz hususi idare-si için yaptınlaca.k S5 kalem mabbu evrak 2 ln

cıt~rinln 25 incı Pazartesi günü saat on birde ııçılı: ek.:,at.me auret.ı1e ihale 
ed.llecskt&r. Muhamm~n kıymeti t:899• lir& c.35• kuru:,tur. İsteklilerln o rün 
zikredilen saate kadar Ticaret odası vesik:a&ı ve altm1..1 yedl buçuk ltnı.h.k -
muvakkat taminatla vüA.yet makamına eartname ve nümunelertni ı~ -
mek lat.iyen~rin vıHı.yet. hususi muhasebe müdürlüğune mi.ıracaatıarı. 

t:l06H~• 

Lutfi Aksoy Üsküdar Parti Deniz Harb Okulunun 
rc~üliğine seçildi 164 üncü yılı 

Belediye re.i.s muavini LUtti Aii.ioy Denlz Harb okulu, kurulWJunun lM 
'0: kildar Parti rel.slı[tine seçaml4t.r. üncü yıldönümünü kutJulamnk \lıe _ 

8 re önümüzdeki Pa.zart.ooı günü mek... 
t'st!idar kaymakamı bulundu~u nra. tebde bır merasım hazırlamıştır. Mc-
dn kendisini o muhite pek ziyade sav. ra&mde eski Te yeni denizCiler bul u
diren Lfttfi Aksoyun bu yeni vazifesi, naco.k, nutuklar söylenecek. ve muh
fisktidarlılann kendisine olan ba~lı _ t.elif ~eoceler tertib oluno.ca.ırt.ır. 
lıklarının yeni bir tezahü.rüdür. Lfttr. 
Aksoyu tebrlk eder, bu vazifesinde de 

~dileriz. 

Serbest konferansiann 
ikincisi verildi 

ÇOK MOHIM 
Erkek ve kadın farkı yok 

ADEMI IKTIDAR, 
BEL GEVŞEKLIGI 

ve za.fiyeti umwniyeye kaorşı 

Bormona fabriknsmın 

Habları çaredir. 

8,400 
8,250 

19,200 
8,937,50 

15,000 
7,800 

48,750 
20,000 

630 
619 

1,440 
671 

2,250 
1,270 
7,313,50 
3,000 

15/ 11/ 940 lt 
6/ 12 '9f0 10) 
7/12/940 
9tıa;g.ıo 

ıUJ 

10) 
10) 10/ 12 ' 9<10 

16/11/ 940) 

Konya Lv. Am.ır~ 

Çorum. 

16/ 11/940) Çanakkale. 
19/ 11/ 940) Çanakkale. 1 
19/11/940) (1455-10'168 

** ~ Tedrisat binası inşası kapalı zarf llSUlftl'l ek.!Dtmeye konmuştur· ~ 
mesl 25/11/940 Pazartesi günO. saat ı6 dSl E3k~hır askeı1 satın ~~ ıt 
misyonunda. yapılacaktır. Ket;if, proje husw! ve eksiitme ş:ırtnıı.IJle-9 ı? 
misyonda görülebUır. Keşif bedeli 39,060 Ura 85 kuruştur. D· temıWltı 1 

liradır. İstekliler belli gtlnde kanunda "" ~amede yazılı ves:.ıl~ ~ f 
mino.t makbuzlarını havi teklif mektubla.n.w. saat 15 e kadar ıtortı~. 
vermiş bulunncak.lardır. (1425-11)63

1 

** Beherine tahmin edilen fiatı 900 kl!l'tlf olan 5000 tane y.ın bB 
27 ll 940 Çareamb:ı günü saat 15 te Ankara M. M v. satın J.L'11!1 ~ 
yonund:ı kap:Uı zarf u:mlile ih:ı.le edilecefinden LSt-ekl~erın 3375 • 
ilk teminatlarile birlikte teklif mcktublannı ihale santınden t>eneı'~ '1 
blr saat evvehne kadar komı.:;-yona vermeleri. ll39S.

1 

** 1 

Gösterllecek yerde üç aded bina ya.pb.nla.caktır. K palı zarOıı ~ 
mes 25/11/940 Pazartesi günü saat 15 ele İzmir Lv. Amırlıjı s:ı~ ~ 
kom..,yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli C0,307 lira 92 kuruş .ır ~ 
minatı 5265 ,ıırn ~O ~uruştur. Keşl~ ve şıı.rt.namesl 402 kuruşa tolt ~ 
dan alınır. Isteklilcrın kanuni vesıkıılarile teklif mektublnrını ,ı.ııJe 
tınden bir saat evvel komı.Syona vermeleri. (14~3-10579) 

Ad ed Liralık Ura 

ı 2000 = 
s 1000 -
2 750 -• 500 -
8 250 ::::0 2000.-

35 100 - 1500.-

80 50 =- 4000.-

300 20 ... 1000,-

Türkiye Iş Bankasına para ya: 
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliiniıi 

de denenıiş olursunuz. 
Kcşideler: 4 Şubat, 2 Ma -ıı Kuml:t:ıralı ve kum~~~ 
yı:; ı Atustos s ikıncıteş _ hesabiarında en az e 

'rın ~rıhlertnde Y puı.r ra.sı bulunanlar kur ya 
dahil e ırıet. 


