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PERŞEMBE 11 BIRINCIKANUN 1941 

Berlin, 11 (Radyo) - Al· 
rtlcııt reami tebliği: 
ı Brıgiin Mlal 15 te Rlıyıtag 
~k'!'Gde İçtimaa davet edil-1 

'Japoa tayyareleri trafından \atırı1an Prlace of w.ı.. lauvuöra 

··••ıtır. 

Japonlar, Filipin 
adalarına asker 
ihracına devam 

ediyorlar 
Anıerikalılar Nevyork 
Linıanını mayolarla 

kapadılar 

Japonlar 
iki İaglllz 
Zırblısını 
batırdılar 

Prince of Wales va 
Repulse, tayyare 1 

hucum ile kaybedildi 

idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kunıı 

Alman ve lji;~;;ıu;ı 
Sovyet aatlnl 1 

tebllllerl 
·"Almanya ve ilalya 

Almanlar, "Ruslar k 3ndilerini bizimle 
çok ağır zayiat harpte sayıyorlar,, 

veriyor ,, diyorlar 
Sovyetler Ürelin 

şarkında Elets'i aldılar 

Bertin 10 <A.A.> - Alınan orduları 

ba41tUmandanlıtının teb!·ii: 
Dotu cephesinde mevz.ı taarruzları 

muvaffa.ldyetle püskürtWmUştUr. Düş_ ı 
man bu miln.ueoetle yenlden kanlı 
vahlm zayiat vermlıf,.lr. 

Alman hava kuvvetler\, ehemmiyet. 
ll te(lltlller halinde, dolu cephesınln 
cenub ltes1minde düşman askeri toplu.. 
l\iltlarını ve harbe hazır zırhlı arııba. 
lannı ve Sovyet hava meydanlannı 
müessir suretıtıe bombardıman etml.ş_ 
!erdir. 

, I>Uı,ıman MoS'ıtova etrafındakl &aha. 
da yaptıtı taarruzlar neticesinde hava 
ilcuvvetlerimiz tarafından ehemmiyetli 
zayl&ta uATa.tı1m1$ır. tımen RölU şima. 
llnde de dutrnana zayia t "erdirilmiştir. 

SoYJe& tebllti 

Londra 10 <A.A.> - Sovyet gece 
teblili: 

9 tıWntm g(lnU, kıt'alarımııı bütür. 
cephelerde düşmanla çarpışmışla.rdır. 

Ruzvelt, W ake, W iduay 
ve Guam adalarının İfgali 
haberine intizar lazım ııel· 

diğini aöyledi 

Vaıington, 1 O (A.A.) - M. 
Ruzvelt, .:lün akşam radyoda 
söyled iği b ir rı 4tulcta, tl .r le4ilc 
Amerikaya luırıt yapılaıı Japon 
tecavüzünü takb ih etmift ' r. Re. 
is demi,tir ki: : 

Amerika kongresi ~e mili~ : 
ti. bu tecavüze mua.khele ctm ıt- i 
!erdir. Bir 1<ere daha miinfer"d : 
kalmakta muvaffak olabilece. i 
ğimiz hulyasını müebbedrn ter. § 
kederek önümüzdeki büyiik va. ~ 
:zifeye baılamamız lazımdır. i 

M. Ruzvelt, bundan sonra : 
efkarı umumiyeyi yalan haber. ~ 
lere kartı miityakkız bulunma. : 
ğa davet ctmıı. Guam, \Vakc ve ! 
Widway adalarının dütman ta. ! 
rafından zapt~d ikliğin i bildi. i 
ren yeni haberle hazırlı:nmak i 
İcab ett iği n i ıöylemiı, .Japonla . İ 
rn Pasifikte den iz üstünlliğünü • 
aldıkları hakkındaki iddialarL İ 
nı reddetmiştir. İ 

<Devamı S inci u1f:ıda) : 
8 tıkltA.nun günü zarfında, 6 Alman 

t&yyareai t&hrlb edUmlştlr. Biz 3 tay_ 
rare ıtaybetot!Jt. 

(J)eftmı 5 hıcl sayfada l '-········· ······················-··-····_./ 

~· 11 <A.A.> - Filipln adata_ 
kıta en '6ı:nallnde bulunan Luzon un 
~ lah!llne dün yıı.pılan Japan hü.. 
~t atır olmuşsa de. püs. 
~in . · F'a.ltat Japonlar bu 
1rer cı.ı.-~linde başka bir yere u.. 
8ı& --~ta nıı.rvaffalı: olmuşlardır. 
laıPetb.raya &alter çıkarma teşebbli!ıü 
O. atı ku~etıı bir filo blniayesl :ı.ıtın. 

A.-.:...... 'riır hava hUcumlle yapılmıştır. 
;._.._ &anarelerinio hücumu 
~r•. 11 <A.A.) - Faip!n &dala_ 
~ ~a aster çııkarmağa 
leın aı - el&ll G Japon n.ül~e 
~ Amer,iaı:ı tarnreler inin l)Ucu. 

"5 inci jorj,, 
zırhlısı da 
battı mı 1 1 J an n htirbin Bitler Pek yakında 

Tokyo ı• CA.A.> - Resml blr teb .. ap on g l B ı· d 16 ~~ -

1li::r~~:i~r~ales11 zırhllSl ve eRe-: •l' ı... if.Jıa ndakı• er ID 8 =KUCUK:~ 
~~~·~an:~:= . ı " sa sı ıı~~·ı'l-=r 
p.rk aab1J1 acıtmda btırı!mıcıtu" B d.. o A .k "~ ,,.. 
ı::"E~~~ ..... ~tor~;t hedefleri nelerdir? u on ş m~rı a Yazan: ~ •. - L z T~hsin 1-betı utram~ır. Bunlıırıbn 3 il tam 

haaa er almış, b.rı ba•ınımıe. ik15l 
ra utr&tılmıştır. 

Lot? Blnnpurda vul1et 
dC!rı dra. 11 (A.A.> --- Sinupuma 
ı.n:~ neşre<t·len b r tebl"ğde Ma~ 
car:p a leab.ab3hruda Jı:ıt'Ot'larlA atrr 
lar-nt.şınalar vukua ıtPld' ğ~ vt> Japon_ 
te&.r. 7.aYlat.a u~rodıkları bi1dtr:ımek_ 

Uz.adc4&rk 1ngı1i'& filosu. D/10 İlltkl~ Japon harbde Çok ll)lnal Ve lDCe 
nım ıecesı Slngapurdan çıkarak Ma. • • 

=~:ı~ıam:·~~. ~:\:~~~ Japonya, Alman stratejisini kullanmak alakadar görülüyor hır .. ka\b maherası, ~dk 
nn saat 10·30 d t\ r 10· Japon denız suretile, en mühim üslere taarruz ederek guze ve eyecan 

1 

tayyarelerinin .hücumuna uğn;.m~,tı. Buda~.,.ft 10 CA.A.) _ Alman dev. bir meVZU 
Ropulae ırnrvuörü. bombaların ısa - h rt k • t• .11<'9"" 

Lond Ron« Kon~a betile derhal batmıştır. ~Smlnl ŞaŞ ma ıs lYOf tet relai Hitler Berllne dönmüştür. HU.. p k k d 
lroı-• ra. 11 CA.A.> - Dlln aJtşam Prlnce Of Wa.les zırhlısına da bom.. r-- 'S p kamet ııa.zetestnin Berlin mu.b.abirl 0 ya ın a 
"•tıt...,ı'korıe'dan aiıntLn haberl •r e röre ba isabet etmiş ve ıemt iskele tarafı.. ·- ' on osta,, nm denizcisi yazıyor --ı Hitlerin bazı Alman r lcallle ve b llhas. 
d1Jıo,,.~"'11n hilrnınunun ~lınd llik dUT~ na ya.tmuJtır. Zırhlı. buna rağmen • -1 !Devamı G 001 uJfada) ============ 
~ ı~ blld"rilmekted 'r . ikaomata çalışmış ise de saat 14,50 de l:ı:ıglltıere ile Amerıkanın B~ilk 
~:::'"'k limanın• mavn döktiMii daha ba.Şka tam isabetlerle batmıştır. Okyanustaki harb kuvvetlerine ve 

~"" Oı1ı: 11 <A .\ .) - N•vyo'"k ıç Gemller nasıl battı üslerine karşı Ja.pollyanm yaptığı tııas. 
~>H;ın Yakınlnına may:ıler dökUl_ sa.vgpon 10 <A.A.ı _ tnglliz 00 • ltm, ilk ba:aşt.a gorilndutlnden daha 

81 nanmamım en kuvvetli birliklerinden esaslı hedeflere miltevecclh büy!lk bir 
li r Amerikan amiralı iildü olan Repuls eve Prlnce Of Walesln st.ra.teJi hareketi oı&rak tavsif edile. 

Qeı:~na:on. 11 (A.A.) - B~hrlye Mal.alta yarımadası açığında batma • billı'. 
l'll ı:cı blldirdJğine göre, tuğaml... <Dennu 5 iocı ııayfacla) Bu hedefleri şöylg tesbl: edebil'll"iz: 
Pearı C8mpeU Kld, Pazar gUnü ı - Şiddetil b.r baüıula Amerıun 
81nda !lıart>oUT'a rnpılan taarnrıı esna. DUnkU ·ıng·ıı·ız, ve !nsiliz donanmalarına atır zayiat 
~~~..cır. verclirel"4* bunların ltuYVetler.lni 2Afa 

her ay ıooe bombardıman uir&tımak ve her lki filonun birleşe. 
l'fe ıa,.,.IU'e5i y&JNUl&k A ı·kan ve Japon rek ltesif bil' taarruz ve mu::ıare.a küt 

l'f\a ~. 11 CA.A.> - B!ı leşik .Ame. me r ıeel vücuda getirmelerlnl mAnt olmak. 
t.ı:uıı !Jıtlhlırıınat nazın Nutzan Ameri_ 2 - Bu bar.tının Japooyaya temin 
t.an..r ~ ay bin ağır bambGrd•man resmi teb[ı•g"" lerı• edeceli fay-dal.an kul.anarak teşebbUB 

eııt imal edecdlnl bildirmiştir. imkAnlıırını elde toplamnk ve hamıı. 

Sovyeller bu sabah :?::s:r~~!~a~:~ ·:~: 
h 

Çin mihvere 8 - Bq turetle ele ıreçecek olan 

ususı bir tebligw harb ilan etti ~:o::v~~~dl!~=~::usa~~ 
olan blr takım üsleri aUratle ~ et_ 

n tt
·ı mek ve Japonyl\mn H ind Detı1zıne, 

Batan gemilerin 
tel Af isi İngilizler 
için çok güçtür 

Hadisenin en dikkate 
değer tarafı bunlann 
tayyare bombalarile 

batmalarıdır 
( «Son Po•fa)) nın deniz. 

ci•i yaıyor) 
İngiliz donanmatJ Malaya 

eula.nnda iki büyük kuvvet kay
betti. Bunl.udan biri Prince of 
Walee zırhlısı. diieri de Repu.. 

<Denmı 5 lacı aaTf&da\ 8Şre 1 er Manillada 200 bin. buınn BUytlt otyanus &abasın• hL 
~ d d kim bir vasiYebt secmeslni temAn eJ-

'llıl ~· 11 CA.A.) - Sovyet hu_ kişi bombar ıman 80 lemelc. !Denau 6 ncı sayfada) ~----------~ 
re~- lıloııltovanın 360 tilomeL dağlara çekildi ~~ 
Ql iat.t e&ode bulunan Elep mevkii~ C As'·erl •azlJet :J batında~ etmıe!erdir. Burası bu ay Slni&PUT 10 (A.A.) - 10 1lkk'1Nll .. W 
tıuaı Almanlar tarafından alm. ötle tebliti: 
~ · 'Burada iıkl Alman piyade fır_ Buai.lrı erkenden dtJıim,an Malet:J& 

Ö)Q llıııba edilm:Ştır. Almanlar 12 bin şimalinde karada ve havada faali:reı_ 11 k k h b • • •Ik 
..:: J&ralı bırıı.'!tmışla•·dır~ lerlne devam etmie, faılt&t fazla te - za şar ar ının 1 

14 ..ı.,hkl SoVJet resmı tebUtt . nı.kki ltydedememiştlr. Japanlar, Males 
8ovy Ot/lana, 11 <A.A.> - Bu aabahkı yanın şark sahıline Kuant.an'ın c.aın 

"Hamlet,, davasına 
dün devam edildi 

Peyami Safa ile Celaleddin Ezinenin vekili, 
seçilen ehli vukufa karşı bazı kaydı 

ihtiraziler dermiyan ettiler 

ha~ =:ı :~~~~erde şldd4!tll mu_ ~~ra:m:ıı::y!~ ;:.:n:= saf bası Japonlar lehı·nde ı:tı(} ebele~ YlftU& gelm'ştlr. Modt.ovanın ta te~ etmişlerdir. Bu m:md'e 
l"t le&ddicl bslmlerlnde kıtaatımız ke. Japonlarla çarpışm&lar olmaıatadır. Dialdi nmh•kemeclm ltlr labhe 

1 n~ merkezleri zaptetmişlerdlr. tıırao hareketleri 
Manllll 10 <A.A.> - Japon kov _ nda devam edı• yor Hamlet clavuına A..liye 1 inci celiaimleri mahkemeye bildiri. 

Ltb
wad& vetıerin;n Appari ve muhtt'llnel olarak cereya za mahkemesinde dün de devam leo Hultuk Fakük.eıi idare huluk• 
~ diler muhtelif noktalara ihraC 7ap - edilmittir. CelM Hat 11 de seçen (Den.mı 1 DCI 1:1.1ta4a) 

AJ mata muvaffak oldu~u remıen kabul defa olduiu ıibi bu 1efer ----... man rlc'atl edllmekıtedir. Yazan. Emekli Oeneral K. O. de ı tnci aiırcezama ıeniı 
l 

Lacon'a ihraC' • l d ı-- d 
he .~ndra 11 (A.A.) - Libyadan Ma.nllll 10 <A.A.l - - Japonlar, do. BirlJıclk&nun tarlhll haberler nin bir tıti böJ.aeaine tarsı ıılrlflniş oL ıa onun . a açluu•ır ve ava 
Eluz taze bir haber almamamıttır. nanmanın w hava kuvvetlerinin yar • !,.;;,,: uzakdOIU1a ve P&Sfite d&ir dUıltlıarl tecavild hareketleri h!ç deti]ae büyük bır münevver ve halk 
~ Adem ıeri ahnmttır. General dımile, Luoon adasına 1k1 ihraç hare. arı.ııarı Japonların '1 Bi:rinoJClnıı.mdıa iki baftad&nberi yaptıkları bir hazırlık k.ütl~i tarahndan takib e. 
ı.c°i"'el ıaıbe doiru çekilmeaini keti yapmata muvaffak olm~lardır. ~)lok .Amerb ve tnıııtereye barb oetioellııde tam bir d.enis aevltüloeyş dilmiıtiı. 
t>:ı_1.._ etmektedir. Alm..nlar zııhlı RıeMn1 maJraml&T, blr befjncl kol llAD etııı.lkleri aıradoa Havai adalar.ile, bUlwıı er*Jinde tcra et.mııete ve Bir. C la • ıln ı .. 
-..cut--'- il . ~eai meydana ~rmlflardır. Bu - -- v-..... "··üne. ıa.ı ... Amerikan1n bu bölgelerdeki ha. e enın. aç . ı:uın ~.~ 

---rı e rıc"a.darını aeddet.. mm vuif-1, >'•lıa4&o hava tehlılı:eel P1JılPn ada]ıanıl&, Bo·-- =.,., -d-• _ '-•a ıkuvvetlerile muhtıeUf teakıb. Onıveraae Rektor-
~edlrler ı ... u=-ı AL d...x. __ .... '-.. , •· :;: ve lılaltsJa ıarmıe..-_na, va. - .... w v _Lı: . L f f · ı.: 
.._ IL..N_ • - mer ~roma .,. ı.aretıerl vw._ ft .......-" -na ., - .. .-ı. Amerit• ta* abl1k · c ...... A...,mı ı a.aa IQlaclaJ liigince -vu.u .. ı athc 
~·-· <ne-a 1 .... ....... - QllM- • .., • 



Hergün -·-Uzalcşarlc lıar61 
Karıuında 
Rasganın fJazigeti 

"'---JJı-- Upld .. 

Zil"ade 
aa 

SON POST.( 

Beslmll Bakaleı • Ümid yalnız lcendi çafıpnanızdadu = Sahalıtan Sabahaı 

Japonya ne idi 
Ne oldu 
Ne olmak istiyor? 



ıfi atı---
Çocuklarda ağız ve 

diş biçimsizliği 

SPOR 
ingi!iz takımı dun 

Ankaradan 
şehrimize geldi 

Bir seçme 



r. 

Donanma piyangosunun son keşidesi 

mış. Olmıbcl: C<MMımud llatmln P\.. 
yan,pıeu> db'e 1enın ~ cCst1 il .. 
mez mi?. Alt tarafmı oku7tmoe.s bil&. 
bütün aletı a1ıaıll. Tra.ınvaya ~lP 
hana seımez mı?. CKa .. ya M&hımud 
Ba11n .. Ya ben .. ) demez mı?. Seni ıo·n 
yir.mi ~ mıelll: kMı benden b<ıeaD.. 
mağ;a. kalktı. Haö.ı yoktu?. <Aman 
t.a.ncığım.. a.no.s lcarıcıtım. Tabanınm 
altım öpeıvlm. Beıı eııt.tm aen etme> 

- 116 - D~rede Y&JKı.rdlnl dlye plve.r yakar olıd.um. B zim kan - G - mel'11n polisler hapuhancden ka~tı- nün de tüfekleri vardı, Pencc 
Donanma oem.ıyet.ı bır c~anıo> - Yok. güzel çocuktan eevıır. u"meu türkcU A ~~ O kt:Ş.ıdiı üç .Lra ıdl. JJoş _ B ne duruoraaa.?. He.r:andlll otlunu oatırdını. Sülün g:bl JŞ80İ0 ffiUkab818Sİ iım dakikadanberi bana bır li'..h:.ca tahta kepenklerini teıbit eden 

tane ~e.r lıray,, b. eı. aldwı • .eu bJ&t... _ Ne 7apıa.nm?. dcll.k8nhdll'. İki w e~tiY!re bennn iki nefes aldırmadılar ve i§te nihayet ğeller çözüldü, kepenkler a.• 
leı.1.D nı.ım.ual&rıtU blr kfıiıcla ba&tl_ _ ~üler de ölliıedi Ja?. Ma. sa.a.t yalvar olduğumdan ıa;la tesir R, umelihiı~mndaki harab evde, etrafımı sardı 1a1. Fıı.kat onlara ka. ve tüfeklerin uamlulan dışarı 
rara.k Uc bin nli.ıba Y8P'tlın. CYa.rmı deımıkl sor.muarlar?. Bu defa da b9fkA yaptı. iki lA.t ahba.r. IA! ta gllsel du. kaçakçı Basanın yirmi MDe çakçJ Haııanın :yirmi •ene evvelkı tıldı. 
ı ra.)a or.ı.e.k bllıt~ ünvaaJ.le b3Jl,adlm btr mUblir J'8CJllr, Bu bu paralan dn.kla.rda.n çıtınc:ı. zanııedersinklm fl evvd çetesi efradına ziyafetler ver- Haaan oldui..ınu isbat edeceiım.

1 
Haaan kepenklerden birlıı ıı 

d L tarafa 10Uamall''l'. Bu ~ o va.kıt topla?. lA.vta.da.n ı;War. Blz!m konuşmamız ne diğı genış, malta dötell tqhkta Onlara kendimi pahalıya aatac.:a • lığından d!ır.ırıyı gözetlıyen Sa 
yewenı W l.ıld. • Bılha.ssa Yaııundıa (lf. - Xmden t.op~ayım. olacak · Cathık zurna. g.b! o.k~l ıimdi tüyler ürpertici blr sahneoin ğım. Yalnız r.eyc yanıyorum, bılı. seslendi: 
ley ~) kuvvııw .idı. Katw.n aııw_ - Be.run ıı!bi ~ilerden ı. Senin Bir l'Czel k3S:n konUIZ!l&Sl., oır fUAOC h h!kl ı d h k 
daJu b(qUk müılıUr de kuvvel.l!: C'l'e. datt4rin J'Qktur?, oğl:anm ıkonu.şınası .. görtlorırun. Zanne~ a~r .1 arı YClPI ıyor •ı. bor muaubnl~· na ak yereB sızın de - Karaıılık adamakıllı b 
~t Ye t<'..abhUdaıt ~>.. - Var?. cıecıem ti blllbfil MUor. Kan n:llıayet a,.ıiın ortasını boydan boya a§:cıızı e aya so tum. iliyorum, mı~ 

Uç bin ntl3ba <ort...ıc l>llltt) ~ihdmı - Orada isl:nler J&.tılı ddil. Berandm oğlunun iki lıUıle tıslnvrak kaplıyan büyük maıa aolcak kapııı. yakalanmak veya teellm olmak lıL - Hayu, daha değil ••• 
el .şer kuruşa :oaWJı:. Şu ~etle on bet - 'hm!ı? batlandı. . nın önüne çekllmi§, yol tıkanmışu. n!z~ gelmez. Onun içi.o benimle - Polisleri görebillyor musu' 
lıra ver P a d~m ~ bUet.e Wfl btı_ - İBtanbulda ne kadar enay1 varı;a - Ka Möayô Ardaş. Bu herıfı ee_ Sağ tarafta eskiden gece ve gür.düz bırlıkte sonuna kadar çarpl§Scakşı- - Bir tak.im gölgeler gör:.i1' 
tıln masraflar Çlktıkıta.n sonra 'bı.n tabii bilior&un?. nin büYWt halıınn 1c1n a.ffedeonım. ateşle dolu duran ocak, ıiındi •yah PIZ Keıki gelmeaeydiniz. 
lıra> cebime <keymuş oldtmıl ı -TabUI. dedi H f d 1 1 rum. 

Yerin kwa(lı \a? dere.. IJ<lr.anma - Ben doktorların yerinde ol6am ~~ılan Arda'ın hatırı büyiltçe ve korkunç bir dcliktıen ibaretti. asanın etrct ın a top anan ar a. - DuruyOTlar mı. yoksa 
Cem!yet1 bunu dUYırw~•. Bir mü!e te ICAb edınees adamları hiç emrazı ak. iınl,?. Çarça.buır: barıştık!. Yoksam se. Pencereler yine kaba. tahta kepenk. r~sında bir kımıldama ol~u. Hepsi. yorlat mı:> 
cıurara.k han a.ı. ev eri, aı;ıarr.ınıan_ Uy-ey-e, tıbbı adlıyeye )"011.amam. nııı ymUnden akşama e\e girem.ye. lerle örtülü duruyorlardı. Bu yilz.. nın pek fyl taoıdıkları bır ses, Sa. - Yavtıf yava~ yak.laııyorlat 
lan dolaşt~ baş mış: - Kme ,rollarııın?. celrtlm. den dtpnda akşam henüz yeni olu. lihin acai yükseldı: _ Ala, bckliyelim. 

- S.ze; :ra ım hray.ı ort.a.k p~ango - Malunud Saime eorarım. Eter Fa.kat; dün ~şaro .. ikin~ bir kavga yorkeın içerisi çoktan kararmışl4. Ta - 074iln:e be Hcısan •.• Bugün 
gel4rdiler ~?. ~en n deftcr·ne geçeni_, m~haltkat oldu. Ntsn.8ranm blrıne on ~1 h1 ra vandald lamba yakılmamıflı. bunun değilse yann aynı §ey olacak d<-ğil Bu vaziyette beldemiye b" 1 
Bazı yerl-arde: aklı noks:ındıx. D ftt'rlnıhı l::m yolua çmnış. <Ma.hınd lud ~~:~ ıb~ bl:; yerine bir sandalyanln üıttüne di. mi? Yirmi ıe-ne evvel aana ne de- lar. İntizar uzun sürdü ve kork 
- Hayır, demı.şler. muhakıkıııık a.klı tam:ımı!ır. Muayeneye seni al> eor nr. ........ .. ..,. k"I . _,_~,__ · · K · h "b' oldu. HaS4n ıkide bir pencere 
Bul yerlerde d~ klı;.,d.-m~ oldutwı. ne ıınıum \'ar ki?. b -'ınn"' on beş ıımyı tıç b~ k'ş'.ye ı cm bırkaç mum mem:aoa1% ıemL ~ıştım: açakçl av ayvanı s. ı 1- d v • 1 1 11 ' 3"' ..,, J l ld z.1 ·b· dı N l ğ b il L ogru ı er eyJp kepenklerden dan: Oaaeteler ben:m <Uç b n> aded (O!' t.Msiın ed.nees r.dam başın!\ yırmı pa_ artn ö gün yJ ı an gı ı göriınii- r. e zaman vuru aca ı e • o 
- Evet. Oetird.l~rl dem eler. tak biletJ> lı:iğıdı bıstırdllPmı vazdı..- r.ı ~ . .) ded!mr.e de bir türlü ikna yorlardı. maz. nin altınd•n <iitarı bakıyor, • 
,,.. -• '-·- t d'... t '-· o ·-~·· · 1 lh t b bah tdı: H d taşhğın ortasında ayakta durıt .an .... ıtmı 11\4 Xrmıenıye C6a ıu e - -r. ._.t bu mesele m"'mtl'll deA'fl edeıned".m. En n aye ll sa - Bu alaca karanlık içinde kaçak.. asıın sor u: 

tim: di. Fakat <belıı bilen alıp ta Cilç bn) rar eve döndüm. <Mahmud eı..:;rıe çJ Hasan ve onun lzmit hapishane. - Herkesin sllahı var deiıl mi? düıünceye dalıyordu. Ne dü3uP 
- Ka ahbar?. In !şdlr?. dedı. Sen ortak l'lıste&l y;ıp!ın.ea derhal mene Panaalıtı pzlnosunıb tesadüf etı.ım. · d 1· b 1 ld'· · - Var ... Var! yordu~ 

bilet ıönderdlıı. Her ne ıSe ortak ol. d ldl. - Ha,kk\ml ven'll> diye Uç lira IJ r acıını ıın en ~açıp st!n " a ae ıaını 
dult. Çıkar oEmaz, öb tr ta aftan Do. !ate- m siniz? Bıletlerln bir ta 0 Jr.ıadar memnun oldu1A:- ki. Mnnnik duy&n bırkaç eıkı arkadaıı ayak - Kur<.unumuz yetişecek mi) 
namna c~etı <Bu iş dotru dd ı_ cm beş> lı.ra !\Tam.iye dıksın ne..inl' <Gönttın nrtt?. B!z slJylem!f'k kulmt üetU, earib b•r mükalemeye dalmıt- Gene Salihin aesi cevab vereli: 
dil'> d~e bllettınlsl de elimizcten aldı • Zavafü Kürk.çil hanı mlb~I A. al')ıD~tm. Sı:kıştırıncas bak pata_ lardı. - Ölünceye kadar yetiıir. 
Sen ııene yarım l.ra.y'\ karşı hiç ol. 8'0b dendi, h'.zim yannı.şa.r ı r lk or. lan tıı".,..sıl ?ereoT'' d ve sovlndl. Bc.1\ de Hasan çok değı~ml~tl. Yinni ae. Bu manidar cevab dinleyenler • 
.ma2111& ellm.iae bır kı\tıd parçası tu.. b etı:.erden - txın.m olduğunu b 1. dırdırdan kın'tWdum. 1 nelik haplshaııe hayatı onu adeıa den bir ikisini güldürdü Blr kLSmı 

:r~~ar n~~~ı:: 6"!ı~~· :o: mıY ~~ bj"ey! 
11~ ~e U~~e eıt ·nandı~ pnram oldlıttmJı nası t1anınbmaz,_, bir dadanCyapmıh§tl. Saç. da büabütün suratlarını ~sular. Ha. 

mdur. Şa.eırdım. ka.dun ah'bar'/. Ma. dendi geldi. CDoıi.anıruı p.yaııgc;:,unıı _ 0 dalavereyi de be-:ı yaptım. Se. arı . emueyaz .. ı. . ~en et aene san: 
demki elımizdso ala.oülarck onun l . ortak olumun> el "'' rsc beş 00 b~ nl birkae defa1sr g~rdll ı.Avnntı ııU_ ıankı alnına, aozlerının kenarlarına, O h11.lde ikiye ayrılmalıy.z, 
rlne hıo olmazsa bl. pU3Ula o sun v r_ ı.-aı* 1.ş zanne tım. <Ne ortatı ahbar, rlİl"Ol': kd!nmı on ııd.lm UerdeJı gel'o:r .. yanaklarına b rer çizgi çekerek dedi. Bir kı~mımız altkatta kala -
mek yok?. CMA.ıbmı;,i s.ı m n ır. doğru decllm. Donanma CetniYetı 1 e bu i~ dem1tti. ~ l!Te.vı kUıd lıra yap'ıTd'ım ı:r.t rap ve meşakkatli ömrunun cağız. Biı kısnıımı:r. da üat kata çı.. 
d > deorlar; ltend J.u. bllıııbUW ı ı n_ nN.aK o.ıaoağız). CHayır., dediler. Yn. Beş lk.~JU!t kolonyn aldım. Kllld bl"-aabırn tutnıu~ ardı. Uzun kirpik- kacağız. Çok muhtemeldir ki polia-

ed P 0 kAtıdı d& e;imJI.de:ı ııhor_ rnn 1 ra verıp ortak bile lexe ş~r · pat'Qlıı.1"8 8il"d!l:n. E ine. V'tflnce~ bUT. ]erle çeVTİli iri Çl'klr gözleri, kayıcı ler damdan dnma atlı) arak tavan 
::mdi liı> d ye bu b ş b l ~ pl_ ~:ıı ) Bu *' ko aydı. D r b çuk nuna götUrdtl: <Mahmud Sn m n pa. h b 1. 1 1 b i 

0 çıba bız h--~• ... kı-"-n ., , ... _ lir d. B it nd . bi b I) d' bal'lo.Tdı ıNeden ı1n'ııı.d1n) ve telaş a.-ı~ an. uç arı eyaz. n. arasından eve dahil olmak istesin. 
.....,...,... wuc .. - 11 v r m. r c. nı çn, r • Ttı81 ,ye ı;• • d d ki 1 d' I' .. L ] H • b' k d ca ?. zıın madam Manni.k lçın; bir d kert ded.ZMe. <IAvtmta k.o' u'Jl' Karı arı ce u a 11.rı vı: a Un l!. agzl o er. er penceıeyı ır ar n &§ tut. 

- Bendıtn! me cariyen.z Marl iç n b rer 0 .. tak 0ı_ ı-11ndnmaik irin onun kl?'k ııek ıı trııfı ma•a belkı Haı.&n oldu(Cun~ an!a- malı. Onlar ateı etmeden ate~ et • 
- Smden!. Ka nden senedıs,z .e. c. Gazetelerde olrudu.'U k.I bu 1.ş ~- ırı.vanıtalıdır Paro.sı da. llvantalıt'i!T) mnk kabil ob.:ıyacaktı. F.akı mag - mek yok. Kur~unları <la boi harca .. 

pet.se met mete r alınır?. Yoltaa o nln 4kJm:ş, bir buı;ıuk llnı.nm g'tıt.i. c\tmleZ ml?. rur ve küetnh dunıJU kaybolmuş, mayın. Ben alt katta kalıyorum. 
i:e enler de ~n adamlanndı? B rı..t tinde del llm. .~nca.ıc eve ne cevab - Afer'n ty, dUıtlnmilftln. !\ yerine her dakıka bir infilak bekli. Salih sen U!thta çıkacak arkf\daı. 
aa ; ötıüri.i pr1 top'adıl. O'ur ~ .. vereoet4.m o a+:ş:ım ı;.uıet• r.6türme - Ne deorı;mı ahbar?. Du Ktlıirr. d k k k dl I' h I' ) 
f3en1n 1'in olunoos Mlamın akına he.r etim. Gaz~te sord ılar: <Handa unut: 1'-"nmın e611:ınan nl!.S!l zengın o,du1:ı.r, yen ~ amln.. or a ' en ~e ı a ı arı a~ır. . . .. 
~ •elı0r. muouml diye cev. b vrrd m. Xız b!r bllmeonUnt. ıiomııtl. Ostu ba11 pek hıırabtı, b-:L Sa,ıh bu lfl çarçabuk yaptı. Dort 

- Merak etme. Btıi bilete plyar.'° t&tım romanlan ta«ib edeomıııs. su. - Yok. 1i ki h~pishaneden kaçtıklan ıoDra bq kiıi tatlıim nihayetindelu ikin.. 
~ Mil de hlaıenı alırllll. ratmı yanın metre aatt. Fakat gu,_ - AQ.am\an bana atıl dı\nVJ1T1ar?. bunları alelacele tedarik etmiıti. ci kata çık.an ahfab merdıvendc 

Ya o marufa arabaaı tekerltt t.eler b r ırUn yazmakla ıus oıurlar7. ~ «tıl ahrl:lr? Entee: ırtmtı onu Donuk bir 1 .,8 ve m.,.u• bir eda kayboldular. Altkatta Huuıdan 'baı 
Udu' m9ıftrü neredtn b~?. 8enin ~n oldu mu b;r hatra: on bet tstt>it ederler? Alnadtn nu. banm eıı. 11 . b plnız Uç kiıi kalmattı. Bunlann = =~ w~ııer al10rlar ::.,:ürüor. Vl:re ya=~~ annıl. IA1'tl .... ?f!Tl e_. Demek her taraf ÇCYTlli ha. İçlnde Salih de Yarda. Haaan onları 
da _.. ... uıanar ki: ısu mtnıi!rl tıılDd : :-8 ~ ·b~ llabmucl ..._ ....._. çocukları cl.dı Kapuaa ~ıaldJk. Bu pe.cerclcre 7edertircU. Hçr llçü • 

Son Posta 
Yerebatan. Qatal~eşme aok 

İSTANBUL 

ABONE FiATLA -·ı 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. JV ---

Türkiye 
1400 750 ~o 

Yunnn 2841) 1220 710 

Ecncb 2700 1400 800 

Abone be.'.leli pqlndır Adrc. 
değııtırilme~ 25 kuru~tur. 

.__. ... _ 
Cnab tı;ın mek~ublara ıo 
t11rutluk Pul Ulveat llmndır. 

Posta kUWA: 741 latanbw 
TeJlr&f: 8oD ?Olta 
Tell'lon: IDI03 



Bik&ye 
Bulmacalar mız 



Bnrsada yar ımseven er 
cemiyetinin faaliyeti 

Yeni :ııeytin mlaaalii ba yıl 
her senekirulen birkaç mislı 

itala 
Gemlik (Huaıai) - Bayıl Gem 

--- - -· lilr.te yeni zeytin mahsulü 'her sene 
Bura CBuauısl) - Vallm.1&1D refik&.. ıaur.krma illvetea bu seııe d&b& bır kinden birkaç misH fazladll'. Hel 

=te~~Ul.:1~ ~~ 1:: =·yeni k.unl&ı' açmate tarar TV-dip zeytinin dMıa yeriade 20.2~ 
eti .m &'(1nlerde m.ea. lednı bir B\Bıl&r araam~ .Almanca ve İnailıL ~~nı14 ka~a.r aa~9:': bura~~ı 

ır.aı daha bll1aadırm.1J bulım.uJQr. ce. tw1llarile do.vet beki d.ık lucarlar bıriıkte köylunun de yuz.u. 
•et, b1lh.- liU it rlcaç ıUn •rtında ~a.ı. Şl&lb, ç~, to'a, u~ r: nü eüklürmüftür. 
mGtıNddkl kollara N'J'ılmılıılt sutt~• ıa.ıı dıa vardır. Bu aaydıtım kuraların Şiddetli eoiuldlır 
,atauı " yamsma :muhtaç eCıeıerlla ..,.,.., huınıııuDda şlmd!den ıaaı~ Bu .sene Gemlikte hiçbir sene cö 
i8ımlerini teabit eoalt. bu .•iltlıere yar. ptilmif bulunulmaktadır. rüani~ eoiııklar b~am.ıt, ,dıre 
dımluıla tluhmlnat& b&GolWIU.,.\JT. Bu Ta..rnaf battallı b:L • k&b"liın<i k d.. Ü 
arada loh.-a ttdmlua tımclan .ık .._ uc mu.cıze . ı . on ar u~ 
ra. buıtml bekort•t• 1&1*' uhramau.. ıc.m ~Mel ve tua.mıf hana11 bu tür. Mahrukat ıtının blr ·~ ~dL. 
ıar-.- da kıPk bedtTeı.r bazlrA • MDe fC!hrimi9de bö:ıtlıı m.Anulle teba. resi lıakkınciald karar maclblDC. 
PMıldw'•. Yardım.Wfenler cem17etim:s rUa ettlrUecekt!r. Bu mCnuebe<tle belediyenin Taktinde te~in etm~ı 

_,uta tD'thtaç oocu:Jtlara mek Ha~ ve ıruıkteblmie senit öl. liz.ımcelen kömürler her nedeue 
,eb lcw tMı ,,__ GMıl'e .. arif oQde bıamllklar yapılmakt&dJT. lU ıelmemiı kamür yakmak mee-
m~ıutü emrıııe muanen para tab.. Alkeri ... atllaanınch bDDa•lar bur" etinde olaD remıi devair, bil 
ıdaatl ela~. Odbt1i blr = Alılııerl tl8ede aç-..lan im:Wwıla.ra 4-ı..! ilk ve orta mıekt.ob .obalarım 
.utmıı ile Jt ~bu ha71: m tıirfllt etmek ttwere :nırctun muhtel1 d M _ LLet ocuk.. 
. in fa,Jıdalı m.e9&ıJı ~hrlmı& senstıı. yerleftnden eehrım.ize .,elm!e olan yakamaımtlar. ır. emıcm ç 
'ff n ~ s etmil c~ kar,& 1300 Jl&blı t lebe , ıih&nla ie'tıi tarının eılııhatıle allkadar olan bu 
m'DmkOn olan her yardımı ya,pe.cakla. ?tık e~ ban~ a~ a::O 210 ite ehemmiyet vsilme9i n daha 
rmı büdiımlflerdir. talebe ~ihandl muvaff.tk olarak fazla bekletibneden Gemlik kömQ.. 

llü&Af ~ awak ,.emek mektebe alımnllbr. rünün verilmesi lüzumunu hatırla.. 
J:tızı:W oeml.7etia:ıl Bura& 6Ul*I ta. 

rafJndaD liR " ortı& akullan devam 11\watrat olamı1Ml taıebelllr •l.16,.e. ttrn.. 
eden ulıt.ao talebel'e SIC&k yemek ve_ ~ marac.at ederek ml'mlek~l · Yeni orta okul blnut 

lrl-ılr:mtedllr. eemtJtt &1l'IO& eehlr JOt_ attln* Qıııere 7&rcmı latmı'elercUr. Gemlik yeni bİT orta mekteb bL 
'-ırM.ltnt:ıa d. odmı " kllmftr trni 9'.. Bllktlııınaimis, acıkt& taıaıı bu tele. na9tfta kaVUfU1Vr. BuNda orta mek 

mek 1aararmı almı.t IHılunmattadır. belertn iaoe " lb&telenpi tem!n etm4. teb açıldıjındanbori muvakkat bir 
lldlHhule Jenl kanlar lr.eDdUerinıe huamı1 YUl\a ile ıa"91e •binada yerle,en meldeb içia ba de. 

BaJbvi idare ~ PraMISU. liUll ktıün'tn.e t&ıderm19tir. fa tehinle ~ bir bina ntimllk 
Jsmitte et liatlanna sam edilmiftir. Şimdi bu binanııı V~L 

., ılJ etten celecek planlu tlzerJıa~e 
zorlap 'Y"P 1 dem tedris uullerine uysun bı.r 

Babaeski (HUMUi) - Son sün-~ (ll:on; ~~:t tekilde tadili yapılacak Ye cl~e 
lerde l.tanbaldan Eciimeye 11clen ya.rdmı lQID et ~ Dm yapm bir müddet eonra bu yeni bınada 

alar Babaeskide oto'biılere bi.n ıbır. ıtaramıuım kiloılu 8G, dağlıç 96.devam edilecektir. 
mekte pek zoduk çekiyorlar. Bır C:ı1nrCJt 815 . .kıl ~ ü, tiftik 10. d& FJ.mek iti 
klaım yo1cular da otobüslerin dol &O, aıtır 40 kuruş olıJruftur. TereJatı. Belediye ekmek bu:lu'8ılUD1D ~nil;: 
maa yüzünden bir sece BabaHkide nm to\osı da 165, Urfa ~ı 186• ne seçemediğinden karne ..tliin~ 

almak aztıra~ınc:la. kalıyorlar. Bu.. Tratımn 7&11 1'5 : ~ ~ lhdu e"trnittir. Butırdtiı kareleri 
un önüne geçılmeıı neye mütevak- : ~tteha Mü~ fmıitten dl. dörder kuruş bedeDe evl~ro vere. 

kıfaa bir an evnl ~ılmah ve halkı ter ldıir 'N babalara odun ft t~. cek nüfus batına ya~. kılo olmak 
bu zorlulı:tanlan kurtarmalıdır. mtır mt.lısıDl yasat eıimiştlr. Bu IOD mere her eve ekmeğtnt Du karne. 

Çorla yolanJa bir lramyon 
J 110riltli 

Edime (Hamal) - Şoför Mua. 
tafanın idarc•indeki 45 numarah 

l.kanı~ID Çorluya 20 kilometre me.. 
denHmittir. Kaza zararaız 

• rlu adliyesi talıkikata 

~ ııırmt halkı odun vıe tllm(h' lerle temine baıı:lıyacaktır. 
..,...... oı*i.YOrd'U. 

___ ,____ Trakya umumi mülettiı 

Siruula .oluklar ve kar vekilinin tetkikleri 
lliT88 CBlBlll> - VıIJ.yet(m.1ziD her Edime (Husasl) - Evvelki gün 

••'llldan IDD ııUnlerde ıidde'U 10 ·merkez nahiyelerini teftite gitmiı 
laklar htwım ı11ıı:n1Je başlam*ır· olaa umutni milfettiı vekili Sabri 

Ba aNd& tar 1"'1nıY& tıq1amış ı ö ı· · F "d N b dl her taraf IMtrU bir ortQ eıtında ney i1e ~ ıı_ııız _er _ o~er u 
ak ,ehrımıze donnıuıl,rdır. 



11 BirİllCilrla-. SON POSTA Sayfa. 

'Telgrd, Telefon Ve Telsiz aberler· 
Amiral Darlan ı Don Basın Birlig-inde Batan gemilerin 

Kont Ciano 1 telafisi ingiazler 
To~~ ıo~~~ş~' 11ı·b meselesi nzerinde için çok gUçtUr s iiiiiiiiiiiiiıi--..iiii~..:,_,:_:.- -

~.:: ~H! = .. ı:~ ir toplan ı yapıldı lod -~~:.=. _, i,y::~,:::::.::rd• ~ = .. '=-:::.: 
. Nazın Am.in.2 Darl&nla aonat- Prince of Walee lncıliz donan. Blrbç cfiıı tnftre 

llbiittGt. Göriipe lta~aıı ve Fran11Z .... .._. 10 (AA) .. t • -..ısa• :reni •e mı ku"n'etli iki pişivor &elllain telcrat -::m lılrolaralı: .:-: 
lllGtareke komiayonlarının sabah • - Busü • I be.ttir. Fak.at di.iplia -.W L.i.. · 'nd "- · 'dl H' · 1 

1 
J tanlara da ---:. -•-- Lıı- ....... .__ -- 10 tanbul D-~ m..ıu.i "- 'nd _1.. _ ___.:__ı_ .,,.... gemJ9ıl en olrl r. ız:aıate ~re ı .__... - __ _ 

- a ıelmit bulunaulr.ları Pa.. ..-ın ,..... mer .. ~ . e m~ı.:e h-hm-a Ye Jıu.Unıılan wak bir 8eDe olnaafbır. 3.S.000 ton AllılM7a llll'll .-lwiai •llldanlu. llDda &
115 

h 1 n idar eeka. 
\azaıo Madmfta da olmuıwr. Kont Ankara •e . l.tanbuıl sazeteleıı ile yenı kelimeler &.. Bhliii .,.k hlk sövd 12 000 lak 8et1* _,.._ .,.._ .. at. ..._. ~- &emu ec1i1memek pr&ne AJ.maı.n il 
C &Jıo 10 '45 cie ve biraz 90nra da Anadolu Aıa~~ ARkara ~e &.,. heyetinde bir clil k.omite.i tara1ı':. bir çelik ~Ütıeai,le n!ı~ tıne!ıfı1: lerde ._ • tir. Wr .,., • .,... a b a 1'111 

Anural Darlan ile ıelakatıadekiler tmblal n+-...ılJerı araanda bır top dan toplanacak "ft Jaer .. bet SÜA. 35.6 hk 9ekiz büyi& b • a.d7eda ~--. ohlrua adler ıhlllman iddia edl1mlt oldutmMa lrıl ıelrn flerdır. Janu yapılmıtllr. Dili~zi Turkçe. de bültenlerle böttiın paetel-'e Bir _%-J,x..... nlL- d top ttatflr2:e ~l ~~!.':,ıer, lllr uu ~• blb.. &lrll70 ona. ı--·--L ı:_.:ı "L:..ı_ b rik • ....ıı_ - -.a•.-- auaen e aaa e ıo mı --~. lre9dWal Mldiı'• lbi-. saman kom na.aı mile ckıe.I .ı 
..,.ı~ teme-• Dil•-.-. üdin l azaa~ ,.._....,.eJdar, Ayrtc:a aüratle hareket edel»ilir bir semiy- ar. l'llllJula bltb AT1'11P&n bir ....., 

Dunko l·n:·ıı·ız, muharrirler 1ıtu ıayey evumak içın raciyo,. a)&Aa •e aueteler ,..._ile eli. Repal8e bam kra.vazörllRe gelin Ba TuiJeMe Alman _...annun ıu. ......._,.. ~1.$1D&kta elan Alın&D78 
- ..-j.c.ki ~ .Nte iize.riacle aaJat., tJ:'ı kehmeler ta.ika d. l:Alirileeek.. ce, Cihan Harbı devrinde hızmete sfbalıertDıie w7a Iııı.aaarda tekrar ha. nın ikinci l»lr ol detiştlnne harüe 

Am k J 
-·-'·rdlr tar. · • 929 d · -~·ı · reke&e ~ it.ere u.Jaklarma .._ y&pMll&yacatmı 861lflllliş olchıtamm 

eri• a e apon .....,.. : 3 M it ehle ıınm" a tamır eaı mıı ve ye. tilmml ...u ~- da bi117oras. Bhee Y&ld7et rene • n v 1 - Dilden ıaiimkfıa oldaiu ~ d'l ayalı e t.. ~t uutnda nilettirilmit. l>izim Yavuzun me~ B.Ular ,...ı .. rıkm-. iimJdlerhı ııok1ada olmMLı hraber ab'aset .., 
.., • dar y~ keli11M1eri atmak n ı: iını .oalemek İ41i• ~zeta.. aub oldaiu inpat tipi.ne uypn., 28 uı. &•"...,. ~ceJded .-btıl. minin Z4 saatte ıt h ti i ttrmeı r smı tab'ig erı karfılıiı 'buhmm.1yan yal>.ncl kelL ~~t .. ~~ tenmleri mil sürat Ye fakat. 3'6 Lik altı topa ....-. ,.enJ&:m ~ bauriaanla)'• abttd"ı bir derlrflp tesatt nma ek 

mderin hiç deiilıle tuTif ,ekilleriai Ba üç temellz'.iiMtinde re,l . . ..ı.ib bir hafif zıddı, yahud da harb .. &iJat .......,., arınnama.lan 4a lmllnsudır . 
.,.,. ],. ... ....,. t ,_, -1 rihk~l.,U....ı.. .Moeeıa, ! .,.did ._ -hanid.... a.- ııı.&lı btL k~vazörii idi. Bu tip aemide!' in. ..=..:..""""':'.:..::'kl•M..,:. ,.:;.:: .. "'::.':,"'..;'' .. ba.:.::..,"";: 
~ •ı. lfaret ftle!'lk .a*«t yeriae ,iddetleac:liraMk, takV'lye ye.. isi Talltuile dıl iU..llba- •i: 1riliz .donMU1luln~a bunun .efl ola- venM!IDek ioiD lıol&ylıkla mtidalaa etli. üliirken Almaa ordu'1tnwı ba ıDeclN 

Ci:~ Wıllti riee 1t11Yfftleod~> aılCak. ~İr J.amle ~ MHll $.amı.. rak bir Renown bır de a)'!ll t:lpter., lnDeoek ID81"lilıel'de belılrmek mahl ri istirahatten tııtır de t'drrrlı: tncntr 
~:!'-' 10 A.A. l - 8aJlt '° fe 2 - Her ...... rrir yeai tiirkçe ze fiiba• ve •:ntlutınıe -.ulu••• fak: daha batka vaaflarda Hood Wr ..... eedlr. dftlllrlıillr, ,abus, l l'e7e biraz daha fı».la ebemnd7et ft --~rı tebl i: kelime bulmak ve a.lhnmekta •r- dileii..le w.-..-ıc:tr. va ı. Alma ....._ ..... b•n'kAtı tatU et_ rlp wrm17~ de c18'6JlllebiBr • ..,_..;-~ ~alııül'UDllB em1l t 8a defa bMaD iki zeminin iki•i 9lell W 1MI brar •laueWtlle ft9MI lnsiltere m stiYenlltr iki uM 

0 

~ Jrlliden taıır.m edı'1Brl4tlr. D - 1 . n· R zveltj ku de lnailiz cloaanmaa için btiyftk 'Ye ...... YUltuile ...... ...... ... ~ ile deniz Jluvvt:tlertn n 7ble • 

- ~erde hud11dlmlUA tMrr1ll Batırı an ıngı iZ u n nut telafisi kolay olm179n b~erdir. =-..::: .~ . .:"'::. -..:: :=-n':.~ ---=-
.............. - ...,_ ltW' Kuantandllk TU!Ye. E.. ziyade dikkate deier tarafı da ~·- 1tlr ._ .... __ _. mfd ~. Aft'IQ!a deaistnde sayatl,,._. 
--- - bh' ~kl!lı:. ,-ıar ·1e • . . . . .,._.....,.. _ ....... -· ı: n....a h . gemı rı ............ 1 .... ._,.._, bun1arın bir de denız harbı netıce. 7e1ma ,..... •-eclu1*t .,..._lilO' tır, Y~m lan .,,._ W 

...... .,... 
10 

C~ll ~ ._ ~ R~elt, Ja~a tanıfıadan sinde değil, belki de tayyare bom- ........... l»tr .a&nın aoktalanada: :: = • :::;:-~ ~ 
!it· , ... w.ıı 

1 
ütcl sa,waı takı~ edı1'.ea a•yuetten bebeederek balarile batmlf olmalandır. Bunun.. Wrl -" ........... rlaıe ~tar. edecektir •• ıra • rue --· 

-=entan teeiminde ıt1n saki."l ıee. lan. ııo Mıb emMQlda 1:nailJs daDall.. 

1

.,. aır1uetın H~tler ve Mu.oü.ıai si.. la bir kere daha •bit oluyor ki bu Eler 71Uu1m~ol'llllk iki ile etinden.. Ba ~ AbaanT-' inat.tul lıı 
l'ttı Alııı.n raporb.r.a. atre cttın. mMlDIIl uiTadttl en ~ darbe - ~ı e _muvuı olmaktaıa da fazla günün harb semileri, karalara yaktn iMii Alman teVsl'lerlMt! .W.tu sllti tlfade ~ ~Mllr n ..._. 
o~ .. _, ~- Ç&'1' -•• ...- blroıl ..,.ıı _....,. "" ~ıye~. 

0
&öst ... dıiiaı !'Blatm 1 olan m':-•da.. ~le~e b,.ı aleL - ,.......,...., .. • • .._. -n ı. ..,._... •• ı.....;... -

p.. at' 880 aıman hal»erltre '6N. Japon ve aozwae fOY&e dnam eıtauttir: ıdak &cızlerdır. Eakı bır tekne olan ~. arWl Denee ı.....-a lannda llltlf ... etmefe rallta1ıllı 
~ ıta::U. "'1reUe ç.ıt'J> san kıt'aa - ıcet!f tanıarelH'in1n clUpnan 1~ Bu. öyle boaahlı bir elbırJıiidir RepnJ.e'itı deThal batmaaile, Prince Almu erhsannn ntndıtJ ın..affa. bu da mlhnJdtnıntr. 
Gen tıını.--:~:runun cenut>Ullda ~~ 1C11melerile. b0~~ .. !"'"8.:=- ._.:.__ ki, dwyanıa bütün bt'aları ve l>ü. of Waleain dört saat kadar .u ÜL :e:':n::~ ,.:t'::...=u: ~ 1~ -~ ._ı:e~ııtelsramaa~ ~ t--._~ ~ :nanevyatlan w.u g t'z t 09U tarauu .... n a._ _,,,_- .. d l . 'md M'b -'-'im • "-' . ik' "- .. - .. ~-- .,. n;a ..... -·~ · lııoJ ketif ateŞın• ratmen. ban tun en zer. ıı ı, ı ver atra.. tünde duraal esi 'Ye oırı ı oom.. ıll..O,e11aa. Darlan tt.Jyaya wt_....ır. lk .., 
-~ n~ en ba!'.ftr D kA1'il ~arı arasında 4 aa.a1ıtıen tejileri tarafından muazzam l>ir harb ba yerine birkaç bomba yemedikçe Alman onlaaun11 llarebtsls ınraltıuı Yaki olan MI ~ ret\11 Mr rr._ 
~ ~ ı.tuc;umua h~ biı- ıa:: : .. .. bı.r zaman stÇt.il'l ı.etiıtıimek.. meydanı telikJu ed ~edir. batmama.ı.ara~da~~ f~rk fazla bır flcllleW .... ıeylm Ye teşkt11t lıüı. M hnır an,.._uma AlllllHIT ... • *' 

"""-1 "*1 olmamı,etır. ted r. M. Ruzvelt. tunları uave etmi1- ehemmiyeti haız de1rıldır. mmdan daba ~ bir "'1Uiyef e tle ttab'anm mhlan .. t .. • 
'81\ ""•- teet"m><Je Penj&blı ı.ır mo.. JAa*a ıuılik etlı'• tır: Bu iki semi, Uzakfarktaki fnaL blduudllt• 9111~ R• ordun he. ntitecek ol1lna ehtııu•ıell derhal • 

Ull'lC 7 cWşma nnı ~ B l it k rinde de &7111 testti 78'PllUS olac-.atı lqdlr. lllit ~ t.bf1b n ta ı r_ Loodra 
10 

<A.A.> _ Re9Dlldlr: Japonya, ır et Ameri aya bu liz donMUDUlnln söz bebeği iclı. batıra pim llJı: lhtlmalc11ır. Bu 'bövle sma.rt 1t11-.ı1•nh 7e0l 7Mllelchl' 11 
~tıaQda etm:.ıır. Pr nce Of waıes ztrhılıaı ile RelJUl8e cum etmedığ· akdırde, ıanimetin Hatti iki sün evvel Bay ChurchU. olmUJa bera'ber AJm n onltmında ttvor. ne olc1uk1anuı lnlmlse plll'll 
~~ ~ ~e ıa1sd 

1 
h:ç b r :!;i ~ kruYu!ll'i1 btitmlti-D'. takeirnine iftir.k edemi7eceji, AL Kamarada Japon taarruzundan hah- ırörtllen Jıarekf'l~s1'1in Ru ordmnrnda /1 "'~'"' -m r "'""""• "'-· ++ 

--.ı ~faza ..ım~:ır.l' ma Baiall jiier paUer manya tarafından kendisine aöylen .sederken lngilteren.in bir zamandan 
~ın ııehir caz kullandı~ Tobo ıo <A..A) - Japon ;mparaw mlşıti ve Bırlcşı'k Aımıerıluı hükU. beri Uukprkta yapbığı hazırlıkla.. 

't!ri ti' habftr 11. ı•:r.r.rr ıut umllllll ıc.ararwabı den z ~e&. bil. meli hunu haf talardanberi biliyor- ra da temas oetm.iı ve bu arada İIL 
~..Kncda Derleme dlrıyor: 

1 
ri dU bah 1 du. Japonya. Almanyadan bütün giliz bahriyesinin en güzel kuvve7" 

~ •l..tde 10 {A.A.> NepeciUen : :;~~ ::a.: üs. Puifik çevresi üzerinde ıimal, mer }erinden bazılarının oraya gönderıl 
~ ~ ~ süne lü:1ml etmıf erdir. Tayyareler, kez. ve. cenub ~rib.la~ın ıarb miş b~lu~d~.ğunu zikretmişti: O 
~ &f ed lmeitte v düşma _ tarşı toıyına topçUısttnun şiddeti at~. sah lkrı de dahıl olmak uzcıe ebe.. sözlerin üstundcn pek kısa hır ~ 
~~u b. r ım tt:cı.r. Mu ne ratmen. hangar'~rı tahr b mu. d_i ~e tam b r kontrol tesisi vadle.. man geçtiği ~v~\de, İniilİZ ~a~v~l.. 

'l'lılaltı . vaııat cıimall&r " lki ~ yangm rını ahmftı. fıcıin ima ettııı ıemilerden ıkısının 
~ lO • eeıe. ~ =• ..,,......... Sal babı Almanya n ita.,,• reunea barb batmıt oın.aı hiç wüp1'eeiz \nglte-
~ ta .. 

1
._ A.A. > - Hıe1m d r Bir ~-~1-11~000• • .:.1~ bir 'lan etmeden •u anda kendilerini rede aa bir tean yapımt olacaktır. 

bı--.. _, diJaın ile ııaı-.-a ICanlllA _ .. _..e "• ...,.. .... B' l 'L Am 'k ·ı h b b l'nd ~-- 1-ıDde lı:A1ıı 1~ talı- ..._. Alltll7e semiılln• ba. ırını..ıır. ır etı-. erı a ı e a.r a ı e 
~tlnişler ve ~u te:.:-:n\$ımda B r Japon harb ~, Puarte.t s&. u,ymaktadırlar. Almanya, bütiin 

tClpJann.,ıl&rdır. -.ııı Baa&-Kenc açı&mdı& 6000 tıan. diier Amer•ka Cümhur~yetlerini 
y~ ~ teW tt luk aıW'ılı bir :tnıa t caret ıem.IBiıli kendi dütmanları .ınıfına idlıal edi.. 
-~ ilk 18 \A.A) - ~e ne_ -.peıetm-. . yor. Amerika, Japonyanın hareke. 
-~ reuat ~ ilade Japon Loodra 10 CA A.) - Sallh&Yetli. bir ti ıaetlcainde dünyayı teftclid eden 

Llbrada 
vazıret 

-- 111 ~ adaauun ıaıtıiDılll ~ bik:Hrl~: hl'k · 1 l'd F k b ·~ Oti*ları Ye lll'• ~*tlnöt _ &~n alman bir raponja ~e ıL ey.ı ıza ekctme ı ır. ~·at u 
bllcl 11aelı:tecl r. Prtnce 

01 
Walel ile Repulae'un },la_ nar~..etı yaptı lan ~nra düayanın Londra, l O (A.A.) -· lngifüı. 

~ ~ .-.. IMiY.-ıd Japon bl1t."lllllUD9. k ~ h&_ gerı kalan it 311lı'• Hıtler ve Mu•o.. kıt'alarımn Uby.daki büyük mey_ 
'-ılı ~ ıo <A A.ı Bu •- r~ yapbtl&n crsda batlrıl4ıkJ&rı lini tahakkümü altında l,uhanduiu- dan mubanıl>Miain ikinci aafhaea 
ı...,_ =ırce!ı25 de Ban..Prst'tl'*?Cla b ld rUmeık&edır. ?u keşfedecek olarsak., ou, hiçbir 90nuna yak)afmıt 'balundaldlırı 'H 

~ ~ *...- 'flll'llniıltr. il•. hl .-Hntn Yn•Nier &ıarafmdao lfe yaramıyacaktu. Hatb, uzan ve düpanm zırhl• kuvvet•eriuı tahıib 
-- 1'ırlln =u ~- A - bstıridıtl bMt•?"•k· r.-.nl J&J>Olllzahmetli ohcalrtıt. Japooya ile yap. ettiklerini busün ..ı&blJ'etli Lon.. 

Bu akşam 

SARAY Sinemasında 
Kahkaha ve Şarkı Kralı 

EDDl KANTON' 
941 de çevırdiii ~,...,.,.. 

ALt A 
a:ızı.aa 

PANSiYONUNDA 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ve -llizce Orijinal prkık 
komedi.ini sörmıeie ıelecek 

ae)'lrellerın tabkahadan ba711mamak itin tedbır ittih.& 'Ye ni ... 
kin tedarik etmeleri rica olanu. 

Yerlesıinizi neld• aldır11m. Tel: 416S6 l'i .... tile~...._ · =•.::":o m~Ut. aı:· bi rnız lıı-:rbin. ilk plen 1ı1;in kur. dra mahfe11erı beyan etme~dir .• 
..._ ... -... 10 CA.A.> _ Harb ye ne. mıŞ.ır. - banlartn lillte9ı. ....... olacakbr. Düpnan zıthlı b"n'ed~rı ço~ cıd ~ J.o:oo adymm 1&ıit eııll:tine ,. .... ..._ ...... _... 7.. M. Ruzvelr, ~rurı olan fedakar. eli bir darbe yemiflet' ve J•l Wr ~:::::::::::::::::::::::::~ 
.._ tuaımdMı 1llPlalı taamı.. TalıııO 10 <A..A.> - Den. umumi lılt~ meml~ket.•n. aaxıri~~ma·ın~ müdafaa hattı aramak il&ere pıhe j 
ı.. ~ lı.al'a ve den!s kıınet.. kar~ MtıWt: latmlf Ye .lkı ıaM1İ veya dort mı.lı doiru ric"at meeburiyetınde kalmıı 
b'~ ıerı ~il 31 Jaıpm WJ&IWl ka~ilm.Jtir. para ve ıptıdat madde '•tıyeceğiu tardır. 
~ Hiç bir Japm lftllı.i ~-•$Jr dedilı:teo sonra aozlerine tövle nihı&-

V~ 
10 

._,_.._, -" Tolı.yo'. 10 (A.~). -. 1 okyodaa ,.et ~enniftir: . ~ ~ R (~ o.atı! t r ~ D.N.8. a1ana'H b ldırılı)or: Bırletik Amerılr.a.. nıhai ve tam Roma, 10 (A.A.) - İta.IJ~ or-
~ ~ ~ınan pi~~ lf- Bahriye dair~einın re.sm~n bi~dir zeferden .,. k~ bir aetı~yi kabul dulannın ss~ r.amarala ~: . 
~ etlllJt oMD&iarı :muhtemel bulun. diiine söre, MaJeıı;ya 1abil cıva- edemez. Harbı kazanacagsz n onu Solhnn 'bö~~eıınde k~v'l:etlerialız 
~ '-1 Aaerıta toııınat ualarm: rında Ja~n ltornba tay.fareleri ta- takil> eden wllıau kazan~aiaz. tarafıadan. muclaf~.a edilı-n ~tiata"-
~ ~ tarafından ı;öyJe~lılll raftıdan JqİIİ.z fiJoeuna yapılan tL •Vt • kem mevzılerde dupan t.azJllU faz. 
O...Wı ı:~ r arnaz. net'cesi:wle .«Klng George v Alrr.an ve Sovy t t b,ıg erı lalafmlfhr. T'>bnık c~au.bund! mu.. 
~ i\tofı-._,,';!aret taşıyan bazı tay ••'fıharb aeınİa'nln batmı, olmaaı harebelere devam ed1Jnıı1 VO >U es. 

-·-llQ.QSll a.iyl r..yor - • llSU tıı ı act aa1FUal d d" LI 1 _L_'b 

ltaJ,an ..Wlıı 
YARIN 
GECE 

Sinema· 
11nda 

FeYkdlde GALA 111.amereli 
Giıllıl Mllİ ile b86l ciGnJa7ı t..llİI' ... 

ZARAH LEANDl!R 
So.-en bir kalbin 11Etırablat"lnt, •even hlr kadaia lıeyecad hayat1Dt 

lfae•ıAJa hiiouta · muhtemeldir. Yeni bir B.m waferi na. a . u~an zırn ı vaaıta arı twl 
1t1ııı":' 10 (.\.A.) _ B Çareamıb& Bu huauata henüz tafat\&llı bir TL MoeıkOYa 10 {A.A.ı B....ı bir edılmlftlr. ~ ....... ...,. , • .,.:: bombu _ P"' alınam&ml•llT. Japon bomba,. --· ......,,. Len - _. 2.000 laıilız ui•ile L

0

bJodaa ae (0-Woe iM FWl.o) 
"-iıtra_,&ıe er; t dalc ba nde dıman tayyarı-.eıinin <cRe!'tlaen v_e dolwru.nda Tikvlnde btr zafer ur.an.. len a.emilerimizden biri Yuııan -- B6ytlk .. 'ft ihti~u t\lmincle lıariltalar yaratacaktır. KADIM 
taarıı. ~'*"in dış .mahalle erıne ccPrince of Waıc.a» nrb ı ar n b r 4*l&rı bildir lmeldedlr. 80YJ~ er. tı. h lkrı yakınlerınde bır ıiütmao de.. ~ Ba NDenİn UNU'TULMIY ACAK SOPER FiLMiDiR. 

KA O 1 N S Efi"icE 
~ l&---ıleı'dlr. muharel>e raet cuinde bat rd ltları rarlarını ltolay'lqt.ırmak ıç ~ ormana n·zaltı ıemi.ı tarafından torpıllen- --YarJJa ıece içın yerleriu"zı eTTelden hstuDUL Telf. 49369 

IDOlı ~ ,..!O <A..A > - J~lann Lu.. li\mci ılslenmete teşebOüa eden rıc at balin. mi pir Kwtardına faali,..etine de. ııııl~---••••••••••••••••••••liiiiiilıl 
l'1rl.lt. -n 1'" ~lı han tur. ma ur. •l or'! dek Almaıılan ıatib ~"Ye geç. ~'imek ed' ~ ~ adaanda D&Yao':ııf8 J..-W ne Y • • m•tedirler. vam 

1 
t "· 

bıd. ~ Han a.t m ay ışı.. Tobo 10 CA.A > - stetaıı · JAndra 10 <A.A.> - lıloekoN rad.. .Berliıı t C&.+> - Alman cmdlllan 
11-.ı .._ lktre doinı Japllauetır. Ba.hT1'e nnarettn:n renı1 'b ı tebli. J'OllU tıaratuıdan J'apdaıı 1ıUlllllt taeya_ ~liınm WıUll: 

•a l cenUanda. c:arlt p dd ha_ tinde kapıiedildljlne JÖl'e. JapGD bom na a Almanlar tarafıucfarı t!" :kl un Afrika flmallnde fiddeUı • ....._....,...,.Se!Mı-
~a baara \lll'Ull1$1r b&ıdaan ı.nareıen taratmdan ~rkt başlaDllOIDda aııuan ye omm p.rU:ı_ lere devam edlJmetWir. 

11-.ı r.:,e T Ulaero 'bombalan- ft ,.,.,.. JDeU111 do«·r=eeının killll lı:.._ da bulun.an meta Rıll taneüer1 ıara_ A1man Stub.s'lan ile ~ tıanl. 
tar C81lubada ~r oııtııu6- 1n1 tlae'riııe ııaı.-~nın l&lk ~ llft'i fından ıeri aımmışım. relerı, dütmaD'lll mot6r111e k.,.lilerto.1 

aoaiıı:ıda ,.ı&n 'bir ıaarrus aet'!Ce - ııt Alman b rllt! tamam ile bor.gUD• Ye 1:nc1UI ta}'J'&l'e Jtarş IDo7m& ba -
~ chobs _ Ple d haıPa ıne,daa111ı& lliade ltlnc Geol'le V zırb'ısı. bUYiik utnııııılmıe\lıl'dır. AJmau kQ'lbları ö ü ta17a me"VZı'lerln1 amnttak(Jııı&le 1Mmı.. 
..._...._~~ tunrelere ciddi lıllJ'iat Wr ~iıllılıDe b&ı.auttu". Bu ,en mu ve yaral• otmak 8zeıre 11800 ~. balamıelardll'. 
--.-ı-.u ~ h&tkında mufaaaal rapor ,,_-.tan ~ Jıbnll l halkın ~-IOO eet kiti8hı cıhıar d9tlara ilı;: __ ....,. __ _ 

ea *8ılertnı bödiıt1or . .,,. k!tinill Berlindeki Amerikalı 
.,. ec Ja.pı.ı...ttedrr ~ ha.. 

...,_. -., ......,..ittir. muhabirler Almanya· 
....... ~.Japon '-nare ...,..nm hebn2.. 
-.... aid n"Yawet _.. ..,...-w-er. dan çıkarılıyor 
tor~ 10 <A.A.> - Jspoo apara. Şal..-rini SÖnıD laalbl M01Tf1KAN .c;yfediii bir cim.le 

Dün akşam M EL E K Sinemaaında 

VATBBLO B6PBÜSİJ 

BU AKŞAM 

ŞARK 
Siıemuında 

EN ŞEN VE EN G0zEı. 
Komedileıia bhaun.Dı. ••• 

HANS RUHMAN 
" Dilber ••• z.ü 

HERTA FEILER 

BIBLBŞBR BALPLBB 
(Half!Vaacbe Piciklicıb) 

Birbidai anpr... ~iyor... "Ye lMılatuyoda-. •• 
KAl.Bl.EH A1DA TARAK Et.l..ENEN AŞK ••• 
BAŞ DôN:>OROCO 8'R MACERA ••• 
~- •• Et.Lf.NCFJ..i... BlR FlLM 

Yeılorınixi enelden alcbrıııız. Tel: 40380 

J \lllUal kararı'ftı teblii edıiJOr: LDndra 10 <A.A.> - Berlin Ndl'O- Q 1 1 1 .,,.=., Jtıı aıan. 0ıuam ...... a ~ w .ıın. A.1maD bHm ~ reili, BU, 1941 S9ı8Sinin EN G ZEL F LI D R . • ._. balla bMID ~tb. bıdan&n A.. tld M7tik )'114emn Mr ~" l'efta!We .... eli w lalılll IMirik flJml 

~o..ıı:: ~>-.Çin aarı - = ~ .... ':Letlıerine iUpTmkçeEA ~KıK't·•Ş··Aı : il Busün ~~=ı:-: .. itibuen G E N Ç A Ş 1 K L A R -.ı Sot.qı, s.u ıikrit -..mı Bu t.edbtrbL. Birl- Jmerik.rıdMi CLAUDETTE COLBERT - a.ARK G AB LE 

}ıiiii;.~"':"....=..: :::::::::·:::!.!:"~"=': •ET.EK'te nlRKÇE .söZLO EL HAMRA SINEMASINDA 
~ \te n.ı,.... !wb UAa birler ntllclliDıllıl t>mmıo cıiıdllim'l 

bttcr $$:Mt.'.::~~~~~~~~;f;;;:~,j .. ~,;.~ ... !;!!ı~t~e~dlr;.::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~B~u~ak~p::m~9~cia~~~~:::::::~~~~ 



so~ POSTA 

Japonyanm harbin ilk saf h8sm
daki hedef teri nelerdir? 

(Baş tararı ı inci uyrıula> cok mühim blr strateJ!k ıSkele noktası 
Hardtıa,ya bakıldıiı zaman ııörUW::r teŞkil eder. 

ki Btty.Uk Olcıyanusu harb sııhnes.n nen 4 - Gene ılit b:ı.mlede Japon bah.. 
mühim aah.a6ı. Ç!n Wnd;stanı, Mala. ıiyS ve Japon ordusu, sıkı bir işbir. 
ya yarmmdası, Fetcmen~ Hin:f.st4lnı liii ile, Almanla.rın Avrupada tatb:k 
ve Fllt>in adalan Ue tahdkl edilen a. ~ \tiıltlerl usulleri lw);.anarak, Filıpın 
dalar, yarmıadalar ve boğular mın. adalarına asker çıkarmışlardır. Teyld 
taıkasıdır. Ja.p<ınyanın bu muharebe edilmJş haberlere göre, .:aponl4r Fili. 
ile hlllltim olmnk lstcd.'A'i salu da za. pin adıala.rı iru.ı>unun en bilyUk par_ 
ten bu sahadır. Falta.r., bu &.ahanm oası olan LuJon $.dasmın p.rk şim.a_ 
veyahuıl oraya hAkim noktaların ele Iindeki ikörfeze evvela\ paraşütlPrle as. 
geçlrilmeSI, WıUn bıı den.'1zlerde cere. iter indıımişler ve oraya ycr!emı !;!er. 
yan edecek uzun müoadelen!n safha. dir. A.slterl bir mUdara~ teşkilatına 
lan ve katı netlcelc..'1 bakınnnct:ln en sahlb bulumnadığını zannettıt m:z bu 
büyük ehemmtyetı hA'zdi!'. Eteı· Ja_ ada.yı Japonların kolaylıkla işgal ede. 
pooya, bu -.hayı Jcıısa bir zamanda bilıecelclierinl tıahm.n etmtit &mblld r. 
ele geç.rebilec'!k o!ın-s:ı vey hud MlUD Pili.pin mllstıeml.ekesJı:n mcrkezlnı tes.. 
en ı:nü11lm no!c'.aları tızerlnde Mkfmi. kfl eden Manllaya tlS.\ bır zanıand:ı 
yetini tesis ederse, btlyUk dendzler hAklm olurlaraa bf}tUn grupım 1.<;ti1A.sı 
m~or .. besinln b"rınci ve en müh"m çıcık gecikmez. 
safhasını kazanmış sayılır. Bunun lç!n. 5 - Hentlz ~ıruı malOmat o!ma_ 
ınr kl. Japonya,yı dört gilndelıberi bü.. malclo ~ab~r. JanG..,. -. 1 b · s "
tün creniz ve havA kuvvetierl, bilt.'Uıl gapur'a mütevecc"h b!.r taarruz!!. gi_ 
aSkcrl teı';lki!Atı1e hareket ve taaUyet rişmiş oldıukları anlaşıl•yor. 
h3.lınde gör{jyonız. ~ - Y&h!td Mala.ya • araz'sL 

Yukanda. efö._"d\(:imiz hed<>ilere ne aSker cı'ka.ımaya muvaffak o1du'ıt. 
varmak için JapO."lY~ ayn! zamanda ları mutmık:k.ak:.U-. Ç~kanlan kııvvetin 
bu R * ro.lU1n -ı b'rçok n"'k rı"a mu derecesi, taarrıaıın şiddeti ve il-!ı: hıe. 
b~n tıuı.rrue ett . lln harelıt"tler\n de!lcri hBkitmı\!1 mal•'m1L az olmıık·a 
~ımd ve kadar göl\.'Öi:dıttm..z neticele_ beraber, hede!ln Sl.ngapur olduğu ve 
rl sımlard.ır: bu hede! Uzı>:-n'! h.-ıy. mıh "ll 'kuv_ 

1 - Amer'kanın bllyU!- b:ıhrl UssU vetler harekete getirl~mıŞ bulunduiu 
olan Havai adalarına ve b 'zz!lt Ame. anla.şıhYof. Slngatıar, billUn bu f'.aha_ 
rıka !:!osuna karşı ynpwın Ui.arvuz. da.ki İngiliz kudretin n can nokt.asıdır. 

Bu toruTUZfb Amerlk ı do:ıar:ması. Japonların lt.lı'{l:ı kuvvet.ıerUe bu nok_ 
nın u{:radığı 1.ııy"at, Japon kaynakla_ ta üııerine yürUmer:e çalışaca.ıt:n: •ndan 
rını:ktn btldlrılml.ş olduf:.ından d'lha Uphe ed"lemez. 
fazla görUnüyor. tngil.z ve Amer luı:ı + 
uynaltlım Havay vaziyetin' pek va_ Gfüıill:Uyor ki, Jnı:ıonya. Almanyanın 
hım ~ğl.lse bıle .karışın ol.ıırak tav. Avrupa& kullandıf:ı y-eni usul!eıi tat. 
sif edı)"'Orlar. b;t ederek, Ayni zamanda, dcn!zı!en. 

lstnnbul bor•a•ı 
10/12/lıU açılış • kapanış fiatltarı 

AvılıJ n kapanıt 
....ondra ı 8tarlhı s.22 
·ew. Yorlt 100 Dolar 123.20 
.:enını ıoo tn.ore J'r. 
\tadrid 100 Peçıı& 12 89 
Yolı::oha.ma ıoo Tın 

'l ıı 100 ı. ... ICr. 30.8875 
Bir altın lira 27.45 
24 a.varlık bir ııraın kW~ 
&M.m 

E.ham Ye TabYUlt 

Sıvu • &nurum ı 
Sıvee _ Erzurum 2. 7 
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21.10 
19.80 

Hit.er Berlinde 
CB&e tarafı 1 inel AJ'fada• 

S! Ra.yştak reisi· Mareşal Görlnc Ue 
B"öru,tüğün(l bildArmek.tedir. 
• A.Yni muhabir Alman resmi malıfel. 
lerinde U~rkta inkişaf eden vazl. 
yet haıkıkında Alıu.:ınyanın n<*t.at na. 
zarına dalr henıiz beyanat.ta bulunu!_ 
madığı b!ldirmek,tedir. 

Stokıho1m 10 CA.A.> - Alman devlet 
reisi HJ!.lerin Berllne avdeti RUS'Yada 
!kış seferinin bi~tltine delllet e~titl 

söylenm«t.edir. 
Alman tebllğlnde y.:ılnız cmf!vzit faa. 

1 yt .. ve çarpışmalar• olduiu tayded!l_ 
mektedlr. 

ıtantat lçtlmaa ç:ıtmldı 
Bilkreş ıo <A.A.> - Rador aJansının 

Bcrlin muhab!rlnın bir telgrafına giL 
re. Rayştat bug{hı için içtlmaa davet 
edilmt;ıtlr. Pilhrer bu milıwısi"betle Al. 
manjt<\nm yenı lhtiW k.arşısmdaJtl 

hatttı ha.re'ıetin! blldlrecekt r. Umumi 
suret\ıe :zıımnedildı~ine ıröre bu hatb 
ha.reket sarih ve üç!U pakta unun 
olacaktD'. 2 - Japon!ar M'dvııv ar'a'annı b!T "o,·adan ve :C-arada•ı en nıllh!.nı stra_ 

hamlede ele geç~rmLŞl.erd.r. Bımı.sı Bo. teji noktiı.lanna. taarruz ett!~i ve has. 
nolulu gibi mtis~htem drit ls1l de a n•m şaşıırtıp en :r:ıilhlrn dtlğUm n~-
dındnn cb anla;ı:ııcatı ve~h·!e, Ame~ te.ıa.rın• ele geçirmeıte ıuırar vermıış Doktor Haf iZ Cema 1 
rica ile Asya .uasınW\ .yarı yo , da! ve işe bq141m•*ır. B•ı t0şcbbHsUrı ilk 
bu U"m.ak hasebile. ço~ mt\h;m b!.r ağızda vıereeoeii netice'.er, işlerin b\B'l. 
lstilıad ndktası vlk:uda getırır. JflJ,orı. "'an sonn.ırt inkişafları baklmmdan 
!Arın bu mühlm iskele noktasını ko_ revkal!.de ehe.ınm1yP•I h'l z(fü. Jap<>n 
la.Yltkla t&liklm ederek. is<;kbe.ldıek1 muvaf!alaıYetllerln\:ı. dev"'.ıın edip e<\ıe. 
har~tı balmnından onda:ı cok 1stL m!yecdi, beoUz inltlş:ı.f devresinde bu.. 
fade edecekleri zannolunıı.bilir. hm.an bu har.e.\et1erin Rlnbetine bal. 

3 - ~ri.kalılann ell"rlnc gect!~ "ıd!l". 
zamandan.. yani yirmi beş sm!de:>be. &\bıı.lıarda.ki vtıs•at, mesafele-rdek1 u.. 
rl b"r t.(}TlO: tahkim ed ICJTW'mış otan ...,ınl~ ve nlhavf'• m1lll"-'l!l\' V" V">Sıt'.I 
Ouam ad:ası da balım Jap<ınlarm el. •e<far!'rlnill mUskülAtı gibi unsurlAr 
ler1ne geQnrlş bulumıy~r. Bu v.ı~ dR Ja.pon:yan111 aı•rtıındedlr. J..ehlııdc o. 
PUipln, Ma?'9Chal ve P'ormoo mtlsellesi ıqn '9ir şey varsz.. o da ha!'"tm1arının 
arasında, güzel b:r Umanı Ye d~ter a. huırlıltsrıllklan Ye ~OIJ bulunmaları. 
dalara nimet.en daha ıenlş saha.sile dır. 

C: Askeri vaziyet :::J 
(Baş ı.araıı 1 lncl sa)'fadaJ 

üs e depolarını Cok iafil avl~a:lc 
,mlllıım zararlar lras eyıemete 

bunla frak 1uklarını daha z~ade mey 
mma (,;;: tadırlar. Bu haberler 

=~ b .\ Blrinciklnun ta. 
r.bU :etrteelk btti Havai 
8d&1arını& karş.1 yapılan h --ıun tah.. 
m.ıı n feviktnde ctddt ol<tutunu ~ bu 

1 da \'Ukun gelen ş'dde-tli ~iz ve 
;:: muharebeleri net ces'nd" Blrle. 
,\'it AtnetliJtanın bir zı.rh\lslle b)r muh. 
rib'n n bl14-<.-ığmı. d ter müteadodld ge_ 
mneri\e lU\.Va ınrydanlannın vesaiT 
mu~lerınln ha&ara utradıltını. in_ 
aanea r.a,.yılat mlııt.~annının da yansı 

ölU, yarısı yaralı olmıık Uzere 3000 
kıad&T olmıtunu bt\dlrm•ı-te. paraşltt_ 
çU b "rll.lclıerl de kullanılmak suretile 
F 1Jlp\n adalarına yapılan .taarnız es 
n.A81ndıa aynca Karolln taktın a<la'a. 
rılr Mttnıal tr.lkım adalarının şimal 'Jı:e. 
narlarmda ve Mnn111f. • JTnvı ı dt!n'v. 
yolu öıerinde bulunan Birlt'Ş!.lt Ame. 
r'kaya ald Ouam ve Wa1':e adal'lTUla 
da t.eQIWllz vA.lti olduğunu V'! Bı·kş"k 
.AmPrlkarun Pe'.<inde buhxld~ 

oldu" ı 200 ııiltLhendazdan ibaret. lj.r 
den~ mUfrt"MS n.o eGir edilrnl6 bu!un_ 
duıtunu da ılA.ve etmelı::t.ed·r. 

ruzt ha.rdteıte başlanmakla beraber 
BıYam • Ta,ylA.nd hWcQmct.ile anlaşma 
suret.ile Pransız Bindi CinlEAnde ta_ 
~ etmış olan mUh!m Japon kuv. 
vetlerinfn Siyam araz:sme dahil ola. 
ra.k Blmı.ıınyaya doğru yth"Umeğe ba.."
ladtklarml bıldı..nne4tted!rlc:r. 

MaUun o1duğu üzere 13!.nnanya, Ben. 
gale körfez:n1n şark sahil nde Hındıs. 
tanın bir parçası olan bLr mıntakadır 
ve ba~rl gene Bel'gale körl[Z, sa_ 
h l.nde kA1n Bangon şehrlct r lng 1 z_ 
lerlc BlrlEşlk Amerikc.lılann Çunikmg 
hllkOmcUne yardım için ıst'fade et _ 
t..klerl y0l ve demil'Yclu da buradla., 
şimale doıtnı gider. Franı:;ız Hind C 
niaı ile Siyam arasıııdıı.kt hududun bir 
kısmını teşk.ll eden M 0 rkong nehri.nln 
en uzak noktasından B nnanya yohL 
n'l kadar olan mesafe takır:ben 1000, 
fakat S!y.nmın Dll'rkez' olan D'.l.l'eok 
şehrinden Rangona 1t d:ır olan mesafe 
'"e takT ben 600 :tllorn •red!r Bu mm. 
tıııt:ı Hat.tı~Uvaya yakın oiduku ıc:n 
ı..urııd!l. kış kııygı .. ı dn Y<*tur. 

(Lokman Hekim) 
Oivanyolunda 1 04 No. da berıüll 

lıaıta ltabul eder. 
Tele fon : 2 10-44-1.3398 

,. YABANCI DİLL!:RE A.tD • 
öô.RErMEY1 :eh:..ENı..ER.tN 

ESERLERİ : 

ALM,..t~CAYI 
Çabuk, Kolay Öğretim 

Yaııatı: Mualhın ENVEH. 
208 aah.lfe, çıltll: 110 Krf. 

F ~ .AN~IZCA 'il 

EN SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDRA 
RENKLERi 

nin bu se
n.eki kollelt
~ 1 yon lan. 
flleVSim roplartnııJ y\lz ve ıe. 
hin yeni renklerle nhenktar olması 
lb~ geld.Jğini gosterlyor. Bu &OD 
ınoda yenJ pudra rcnkJerl de bir 
Fransız eüzollik mütehassısı tara
fından lcat ve piyasaya arzedilmlş
tir. Burada. bunları an<:ak Toknlon 
pudrasmııı yeni ve caz.ip renkleri 
arasuıda bulabilirsiniı. Şeffaf gü
zellik ve gayet beyaz ci\Uer için 
"Naturel.. pudra şayanı tavsiyediı'. 
Ekse.ri ıanşınlar ile açık tenli es• 
merlere "Rosc,. uygun eellr. Pen• 
be bir parlaklık verir. 'Rac:bel., 
pudrası da esmerlere Caz.ip bir renk 
verir. • 
"Pedıe". yar.ın aldığınız gfuıeşin 
altın amerliğile ldenl blr surette 
lmtiulç eder. Bunlardan başka To
kaloıı pudralarmın şimdiye kadar 
hiç ıönnediğinlz cıaba canlı. daha 
caz.ip ve dııtıa parlak renkleri var
dır. 
Tok alon pudrası. ·~ valand ınl
mış.. ta ki bu sayede on defa daha 
inceleşir ve Adeta Udlil gibi görü
lür. Taze çiçeklenn esanslarlle ta
Ur edilmlştir. Terkfüinde "Krema 
KöpUtü.. bulundutundan tkl m\ıll 
daha çok zaman ıablt durur. Toka
lan pudrasının ycnt ve cazip renk· 
terini hemen bugünden tecrübe edi-
niz. · 

iPLiK bUktürm.jk ve 
80 BiN yaphrmak 

iSTiYF.NLEBE MCJDE 
SÜT'atıe her ne nunı.ıııra olursa 

olsun bWdlm ve bobin yapılır. 
Adres: ÇemberlıtaıJ Vezir 

han No. 8 ve 14 

lST ANBUL BELEDİYESi 

ŞEHiR TİYATROSU 
Tepebaıı dram kısmında 

Bu akşam saat 20,30 da 

MÜTHİŞ AlLE 

lıtik.lal caddesi komedi kıamında 
SAADET YUVASI 

İLE SABAH, VE AKŞAM 
_. ,,,_11ıv*-• ..,. ıtmcle 111; t1ıera ........... 

dt.lerlnlıd ~YlllD. 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMT MERKEZiNDEN: 

Sandık lmaliyesi Eksiltmesi 
- Maden suyu ıişeleıine mahsus yaptınlacak en az 2500 ye 

en çok 75 00 aandığıın imaliyeai için 6/ 12/ 941 tarihinde yapılı~n 

açık eksilt~e tek~if. olunan fiatlar haddilayıkında görülmediğin
den 25 I 12, 941 tarıhınde saat ltl te pazarlıkla ihale.i k.ararlaşttrıl. 
mııtır. 

2 - İsteklilerin behemehal atölye aahibi olmalan lazımdır. 
3 - PcUarlığa dttirak için (300) lira temir.at verilecektir. 
4 -. Şutname için Yeni Postahane karııısında Mimar Vedat 

Caddesınde (K12ılay) hanında Kızılay Deposu Direktörlüğüne mÜ· 

racaat edilmesi ilan olunur. 

Eskişehir Hava Ktırumundan 
1941 seneısl llrurban bayramında. topiaııacaJc kwt>an dert ve bana.Jctarınıl 

ihalesi 15/1. Kfınun/941 gUnüne rası.Jaya.n Pazıı.rte& günü s~ on dört." 

Esklşehlr Tilrk Hava Kurumu f\J,besinde ya.pı.lacatından talib\erın ~ 
meyi görmek ~!.n !sta.nbul ve Eskişehir Ha.va Kurumuna mUracaa.tlan. '11 

ihale cfuıilnde Eskişehir TUr'k H.a.va Kurumund.& bula.nmaları ilan olunur. 
d06f8t 

SÜMER BANK UMUM 
MÜDÜRLÜÔÜNDEN: 

Bankamız ve Müe11eaeleri kadrolannda memur, Şube 
tefi, Revizör, kontrolör, müfettit ve teknik müfettit ol•" 
rak çalııacak elemanlara ihtiyaç vardır. Bu aabalarci
tecrübe kazanmıı olmak matlubtur. 

Bu vasıfları haiz olanlar arasında seçileceklere 3659 " 3968 
aayılı kanunlan göre ücret veıllecektir. lstek.lilerin tahsil •• biı: , 
metlerini gösterir vcaikalarla 22.12.1941 günü akıamına bclat 
Ankara' da Umumi Müdürlüğümüze müracaatları rica oluaw. 

Hava Kurumu Gemlik Şubesinden 
Tüıık H-ıwa. Kurumu Gem'll8' fUıbeSl taıra.rmdaın bu sene topMnecglt _.. 

yun, keçi, sığır derllerlle barsaklannın aÇılc aırttırması 25/KAmuı~eı/P' 
t.arlb.lne aı.stlıyan Peırşembe günü saat on t>eşOO yapılacktır. 

İstelkın.e.rin '1rtnamesini görın& fuıere İstıa.nbul ve Gemlt rat>eıertn' 
~e pey sftnmek tçln ~ günü Qemlilt şuıbeshıe % 7,50 muvakbılo "lf " 
15 lk:aıtı teıntno.tiarUe birlikte müracaaıt.len UAn olunur. clOMı'l• 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
Türk Hava Kurumu Balıkesir Şubesindeo 

Türit H:a.vıa. Kurumu Balıkesir ıubemlziD kuri>a.n bayramında ~n.,.ı 
kx>yun, lreç1 d<>...nlerlle baTSakları.nın ıacvn ~ ~ arttırması 15.12~ 
Plazamtesı günii yapılacaktır . • 
İstekllJmn tartnaıneısinl gönne'k ~ istanbul ve Balı.mıdr fUbeld'

tııe ve P!'Y 6Ünn$1t için de Balıkesir ~esi.ne müra.o1a.Uan ılln ole " 

Bahis mevzuu edıllen haberlerle Bir. 
l~lılt Amerikanın bu t.eblifıı biraz ince. 
leDlnıe dertıal anlnşılll", iri Japonlar, 
Birleşik. Amerlltanın 17 zırhlı, sı kru.. 
va.ı.ör, 7 tanare &?mlııi. 112 muh'"b!, 
113 deni7Jaltı ve 5800 ıtayyaredıen mü 
r~eb olu;p yarısından z iyadesi, hat: 
t,ü dö'l'tte Uçilne yekın mlktan Pası. 
fide ve Ha vat adalarında buluııan 
donanmasına ani b.r darb" vUTarek 
bunun bir 11tısmını imha et.rne-kten ve 
bu suretle k.eod leMln c!'m'an 12 14 
zırhlı. 2 mull!lrebe kruvıı.zörU. 8 tay. 
yare gemisi, 12 ağır kru\'az5r. 25 h"ı. 
fJf mıvazör. 93 muhrlb, 43 torpidobot 
ve 70 don!zaltıdan ibaret olan do • 
nanmaı.arına unıum1 heyet. ltlbarllE 
bir tetevvtık kıazandınnak ve bu esna. 
da u.avai Usk'rlnl işgal edemeseler b _ 
ıe Bırleşik Amer.ka denız lı:llVVC'tler nl 
11avaı adeJanndıı.n Manil'l\fa gelen 
deniz yolu üzerindeki müteakıb havıı 
ve don:fl: Osler'nden mohruın o!.r hal 
g ·t.lıımdtlten ve Dun& muvaffak ol • 
ctu~n ~e Bırleşlk Arn<>rita do. 
nanmasına kar.,,: yan vı.: geriler! b'r 
derroeye k.adar muhnfaoın ed!lml.ş ola. 
c.aiından cenubi Cln denlznln şark, 
ga.rb ve ccnub sah llcrine, yan. Fll',ı:ıln 
l\(iaı.ıı.rıle Sing pur ve Malezyaya ~ 
Pet~nk Jl'ndlstnnı adahrına knrş1 
~·ııdıklan hareke•ler d'lha fazla b'r 
emniyetle y8')abllec.elt bir durum <'lac 
etın~n ibaret b r plAn takib e~. 

Birleşik Amerika kısa ve acU tedb1r_ 
ler alnul1da me~u dU:r. İngtlızler, 
Hong..Konc, Slnııapur. Malezya, Blr_ 
rnanıyada ve Felemenk Hlnd"&anmda 
sıkı m{)dafaalara hazırlanmJ-6lar ve 
kısnen de buna b:ış!amışlardır. Bun. 
dan evvelict yazımızda blldirdilt.leri _ 
mbıdcn maada Avustralya doınim•onu 
1a Japonlara barb ill'.n e.t.mlştır. Fa_ 
kat, bUtiln bu tedbirlere rağmen he 
nf&., h ç b r taraft~ın Jaıxm~a arazi· 
s•n'n h'ç ~r yerine bir hava hUcu:ın~ 
··apılamamıştIT. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 6 8 . . ·k" 1941 . --: 
AK T ı F . ırıncı anun vazıyetı 

nur. (10869> 

ted rler. 
8 ve 9 Blr.ndUnun tar hU Japnn 

haberleri de Wake adssının lı gal edl. 
lerek oraya Japon bayrağının d.kil • 
d;ğ!nı. Japon den:zaltılarından t>nşka 
Japon ıte.yyarelerlnın de San.Frııns go 
sahnlcrlne bazı akınlar l"aptıklJırını, 
Çindek4 fngillz ve .Amer k:ın iJn•!yazıı 
böll!f'ıerinin işgal ye Hong..Kong ile 
Sln8~ ~ur OslerJM urşı sıkı bfr t.ıaar. 

Alman.va ile 'tta:ya gerçi bugiln de 
B rleş1k Amerkaya harb il!n etme_ 
m ~rse de buna mu!t:ıbll Sovyeı Rus 
ı da, İngil'r'er•n Ru~ı.wa hoş görUn 
'l't için FlnltLnd.lya. Macar'fltaoı v; 

'V>m::mynya harb ittınında gösterd'f;i 
tehalilkt' ra~en henilz Japanıyaya 
harb ll!n e'mem·ş o'du~unda.. Uza'{_ 
ark ve Pas'flt harb n n ilk açılı" saf 
hasının Jnı•ymıa .. ı"' lt'h rv1o bir msınza_ 

g&lterd t nl ~abuldr ıı:<ınıre• Y'\Ml'" 
ve buna gö~e teakUb ('drcl."k hMtselere 
lnt zar edllm lcab <'drr. 

2 - Bugilnkil ~rnan tebU[ıl Sov_ 
yet cf!P}lttı ndıe harekA.tın kışın gös • 
tereceğl şiddet veya müsadryc ttıb! 

ve bağlı br hale ıt"'dl~ nl kaydetmiş 
e her halde kış bıroz daha miba~d 

bir cehre gösterrn iş olacak. k: Ot'mıb 
ct-pheslnin Doneç Mlgcs'nde mUttc ~ 

flltlerln .Ş:ddet.ı! hl\rumlannın devam 
• •...;ı lt'n b dlrm.ştır. 
Ş:ma'I Afrika ceph"!l'ndl\ İngil izlerin 

" dört gllnd"nberl ye..'l d,.n b şlııdı't. 

1 n ta':\rrıı h!lr ıte• İngi' zlPr "çln 
'1l"Mllt ~r•lnr t -n ni mıreUle de 

m etm~-+edlr. l3•ınunıa berııbor M'h 
r k ı•ırvf"t'er n n çok sıkı m1ıtııh"l"'<>

ve mUd ta 9.lardan gPrl talmmnakta 
olduk1arı da anlaşılmaktadır. 

K . D. ············································-······ 
Son Posta Matbaaaı: 

Nt;triJ'a& Mlidlirti: HllseYin Raftl> Emeo 

s~ntBl: A. ZkrMn u•A?"Uatı. 

Kua: P A S I F 
Ura 

A!tıııı: San kilogram 72.60U'11 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki mubablrlerı 
Tilrk urası . . . . . • 

Hariçteki muhabirler: 

. . . 

. . ' 
A.l:t.m: Safi kilogram 9.4"1,033 
Altına tahv!li kıl.bil" serbest dö-
vizler . • • • . • . • , 
Diğer dövizler ve borçlu Klirinır 
bakiyeleri • . • • • • • , , 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
t.arsıııtı . • . • • • • . • 
ttanunun 6-8 1ncl maf.ldelcrlne 
tevrıtan Hazine tarafından vf.ld 
tedlyat . . . . 

Senedat Clbdanı: 
Ticari Senetler • • • • • • 

Esham n tahYllJ.t etizdanı: 
< Deruhte edilen evrakı natdl. 

A < yenin karşılığı f'!Sham ve 
< tahvilA.t. <ltlbart kıymette> 

B < Serbest Esham ve Tahv!lat~ 
Avanslar: 

Altın ve döviz Uzerine avana • • 
TahvllAt llzertne avans • • • • 
Hazineye kısa vAdell avans 
Ha1.ineye 3850 No. lu kanuna ıöre 
açılan altın kal'$11ıkh avans 
H!ssedlU"lar: • 
Muhtellf : • • • • • • • • • 

--- · -

Lira 

• 
> 

• 
Lira 

• 
• 

Lira 

• 
Lira 

Lira 

• 
Lira 

• • 
• 

102.124.558,79 
10.084.905,-
11.540.928,90 

112.750.392,69 

458 042.39 
458.042,39 

13.279.567,90 

-.-
55.488.483.42 68.768.051,32 

168.748.563,-

21.764.266.- 136.984 297,-

298.965.916,39 298.965.916,39 

f5.204.041,93 
8.996 454.71 54.201 .396,64 

5 010,07 
7.808 690 -
l.197 000.-

167 500 000. 17!; 510 71}(1 07 
4 500.000.-

14.719 0929'1 
Tekiln Rll1R57889.411 

l Teaımua 1938 ıarlhladea 

Senna1e 
'tııtı1at akçesi· 

Adi ve fevkalA.de • 
Hususı ' . . . . • • 

Teda ·· ı; . , • . • ' • ' 
De 

vu eki banknotlar· 
nıhte dl! • Kanun e en evralı:ı nakdiye 

tevnk: :a;ı 8 tncı maddelerine 
ted!yat ne t.arafınc!an vaki 

Deruhte · · • • • 
edilen evra1ı:1 bakiyesi nakdiye 

Karşıl~ı tanı~ · · • · • • • 
illvet.en tedavtıı en altın olarak 
Ree.sk e Vazedilen 
vUI ont. mukabili illveten •• _:._ • 

e va7.edilen ...,.,... 
Hazineye Yapıl;n . l: • . . . • 
avans mutab!I! 

390 
a ' ın lı:arşıhlı:lı 

mucibince Ulvet 2 No. lu lı:ımun. 
dllen en tedavüle vaze. 

MEVDUAT·· . ••• • •• 
TtiTk u,.,..., . 
Altın: San kilogram 
!850 No la ... 877,150 

. ••nan:\ l'lre h açılan avans ınuka aYln.-:H 
nan altınlar: bW te•dl OIL 

San kilogram _ 
Nvl-ı Taah'hfidatı• Sa 541.930 

Altına tahvil! lı::abıl • 
DlğE'?' dövtzı döVIZler 
bakiyeleri er ~e _aıaca1ı:ı1 ıtılı'i~ 
Muhtelit • . . . . . . . 

Llra 7.822.019,15 

• IJ.000.000,-

Lira 158.748.563,-

• 21764.266 -

Llra 136.984.297,-

, 17.000.000,-

> 250.000 000.-

• 111.500 Mil . 

Lira 82 411.8!!9 1;3 
JI 12127q .. 'l'.! 

> 7R.124 lr.7,!l') 

Llra -.-
ı; 23295111 51 

Yelı.an 
llibafta: t.koato hacldl ,,, 

.,. t altın a....a----- ••aaa " ı 

"""' 
Lira 

u .000.000,..... 

13.822.019.ıl 

515.f84.297,/ 

83.6"5.61 ··" 

78.124.16'7·-

23 .295.l ıı ·:: 
138.481168'· 

9.f8 
867 .857 .811_:.:.ı 


