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Bu Sabahki 

• 

lngllizler 
Baıaltab 

Madagaskar 
ad asım 

ı,gaı ettiler 
lngiltere Harbiye ve 

Bahriye Nezaretlerinin 
müşterek tebliği 

Y azl ııleri telefonu: 20203 

Haberler 

Amerika 
rranıara 

nota 
verdi 

SALI S MAYIS 1942 İdare işleri telefonu: 20203 

esnuinda 

Rusyada 
.&ima• 

t&aı-ram• 
Cenu'bda mı 
ba,hyacak? 

Romanya üzerinden 
İtalyan kıt'aları 

sevke dil: yor 

r , .- .............................................. - ............................................ . 

i Malatya halkının 
imtisal nümunesi 
olacak bir kararı 

Ellerinde ihti9~çlarından /az 
la gıda maddesi bulunanlar 

• ~unları hükumete veriyorlar 
ltalrada Malatya 4 (AA) - Vlayetin °000Junduğu bu toplantıds yeni mab • 

1 il tle 
f.ateai yolunda aereken tedbirleri 

il S r hna 
sul zamanına kadar ibtiya-1-rın. 

: a k üzere dün partide valinin 'Yl9 
-- : reialiiinde hi.r toplantı ppılm)f • dan fazla yiyecek maddeleri bu • 

aral .1... E tıT. Mahalle mümeesilleri ve köy lunanların bunları hükUnıete tes. 
ıa- 5 ·ih~yar heyetlerinin de hazır bu • llm etmeleri karula§tırılmıttı'I'. 

t ··ıı t ' '················-·········-········-··················-······· ev. a mı • ~ .............................. . 
lzmitte korkunç bir 

aile f aciasi 
Sovyet tebliği 

ve italyan tekzibi 

Genç bir köylü kıskançlık 
güzünden karısını, kagınpede 

rini ve kaynanasını öldürdü 

Halk dağıtma birlikleri 
bn ay içinde kurulacak 

I ·n s · ı· ı ı • ~- _ L Ankara 4 (Radyo gazetes > _ 
n6' ıs pıf ıre ayyare e~ oır wrcın e•nas•nda Çinin har.ic~ dünya ile tek muva.. 

Birliklerin idare heyetlerine Partice göste .. 
rilecak namzedlerin seçimine başlanıyor 

m t r 
Bu aded :ımdiye kadar resmen 

kurşuına diız ıın;ıŞ olan Miamların 
en buyllik raıkamını teşki!l etme.k-

iagWz 
tarraNlerl 
Bamllarıa 

blcam 
ettiler 

rıne yancın bombaları atmıft ~a,. Sa1oası olan Birmanya Yl!unun ke. 
ar ve insan kayıblartna seJ,eh ol. $ilıpeşinden sonra, Ja.ponların Hin 
ınu,ıur. Bu dekikaya kadar alınan ~a karşı harekete geçip, geç. 
haberlere -ai11e, 6 dütınen uç~t dü.. ııJiYe~eri şimd:i. her tarafta mc-
türülm~iiıı. rakla sorulmaık.tadır. 

Manilya ve Talon lbermdtt Bazı ta!hminlere göre, Japonlar 
Vichy, 4 (AA.) - Dün gece B)hdistan(l taaınıu.z ettiılderi tak .. 

Mahrukat ofisinin de kadrosu hazırlamyor 

Vali yarın Ankaradan \ 
lstanbula dönecek Mar~ada ve Tulon'da hava tehli- dirde, Mihverin Avru.padaki or • 

kesi iıaretleri veriln:ıı~. milliyeti taklıarı da Libya, Mısır üzermden 
meçhul bir takım tayyareler bu şe. Ortaşardca dloğrıı yürüyecekler dıi 
birler üzerinden uçmuıtur. ı,Jçakaa.. ğer biır kol ise Kafkasyayı hedef Mahallelerde kurulaC'.a.k olan halk 
var lk>PÇU9U at.et açmlf. fakat hiçbir tutacakıtır. daiıtma birlikler ne aid hazırlıklara 
bomba atılmaııııaıtır. Böyle bir vazilyette Fransız do- devam olunmaktadır. Bugünlerde 

laallia tebllil namnaısmın müh-.n b rol oyna. bütün parti merkulerinde toplantı. 
Loadra, 4 (AA) - Jn.giltere y~ileceği ~8.rdır. Bu donanma, lar yapılarak hıalk dai tma btrlik • 

ha~ nezaretinin. tebliji: '.Jöyle bir teşe'bbüsun 'Qaşarılması lerin n namzed dare heyetleri se. 

ted ır. 
Al a

n tayyareleri de P~zar ,. Pazaıteai ıece bomba u. ~ H nd den~!bde Japonyanın, çilecektir. Bırüklere a d lüzumlu 
m • • • çaJi.larlmlZPn ~ürekJteb büyü1' bir qu Akdenıt7;de de İtP}yarun ışine evrak da tabedilmekte e esaa def .. 

o- iki Jogilız ıehrtnl tetkil .J-lamb.uısdaki doklarla deni• Çdk yarıyabilPr. Bunun içindir ki terler hazırlanmaktadır. 

J f
•tOSU ~ d .._ infaat tezaf4ılarına taarruz etm·,ıır Aa1k1o..SaKs001lar. son günlel'de Birlikler bu ay içı nde iturulmut apOD 1 bomb8ıa h•t Taarru~ eonra aıe.vıer içiad~ ltit. FTansız dıonanırnası.rııın vazıyetne .otacak. ve netredıtecek 1tararnam4' 

. ~ yük ya.aır~ar aörülmüıtür. tekrar yakınıdaın aJ'AkadaT oluyor. ıle haaliyete ıeçeceklerdi r. Dağıtın• 
Viıi, S (A.A.) - Pa• fik Okya.. Bedin 4 ( J.).(,U) ~'I Sainlı tılau.ir -...ıtı U.U bom. lar. Bil.bassa İllil Ja.pon ımıiralinin birliklerinin dağıtma defterlerine 

noeunda Ma•aD adalerın1da f!1 ln iliz amb• ı~~urı • Lala:nmıı ve di.ipnıan sıulıarına ma - Vlı"lşiyL :zıiıyareti, birçok tahminlere hangi eye, hangi gün. ne miktarda 
ıünierde Pt bvve.&i bir apon ıı- el 1 b ''- m itılf• >{uenmt .... lllflıı•) )'Ol~ bulunuyor. . .. (Devamı 2 ncl •Jfadal 
loiu mopla.amJ~ • a 

~__._L~---.... ~~~~~~---"---~~~~~~~~~~~~-



Hergü~ 
-· 1914 laarbi gibi 

Ba lıar6 de galiOWlni 
Sallıa ltanrlılcsız 
Bulacak/ 
~--._. u,.M .. n.J 

SON POSTA 

1 • Telkin 6em kolag, hn1 dl güçtür t= 

-

• 7 ....... 1ılr ....... ... • ................. .Pbal ·~ 
........... .......... .. ....... lw'r'a ... , 2 ... ,._ ..... 

--•-ttnıll'a' ............... ._ .. s•m 
- d>JmMia lnıMr lılr ......._ lıl&er ah netloe ...... ,..._ w U)r, •• 

"' h '' 1111' Alı Jlıl -...,..,..oa ..... •amdlJlr.• ,,...., - __ ......... ftkh1er .............. 1 ... ~ - .... . -·· 

- ........ 1 ,.., 1 .... ~ 

... --............. f.,MI • .... ....,_,....1.,..-._ 
-11 / ~ 
D-* ..... tıl ......... . 
-~· •• ,.$ .... .... ....... . """ --...... .,,. .......... -.. -.... . 

1 

........... , 
a., gen~ ltız 
Meslcktltı1-o laa&b,hal 

~--·--- C•1ni6' _ _. 
• 71 &alllQ ... Us llr ...... Mlma 

11 .... .... ..... ..W.,ded 
w ........... .... .. htıııll. .. d .. 
._.. Ch' ... lll w..ttlnl ...... -- ................... .. 
ftlhk •'-·~ ...-.yor. 
Aıun bıVlt a...., -t*icw~n .__ 

....... ,b ............ 
,._ ki 9ldan tePll et.dl .,re.:de ea 

-- ,.,... ........ da JWaJ ..... ...................... 
• ,........,. ......... ,..an:rase.. 
'*eawww. Al!.....,. eilaN& .ıanl'llt'a u . 
.... keaılt• ra.c.rı tluılllıd -.1e .............. _ _.. 

Fakat bu..., ıra. PSlf 'H anla&q 
•blll1Mi • JıılMr ...,.._ 5 ılıılı me•. 
_........._._...._...._ .. n'&. 

..... ......... lmldi ı..diftf' •ilsii.. ....... •••ıı ..... 
.,_ı tsıfWJ .. .._.~ 
.. •entroı .._ Jıa _,. 'kalem ddaa 
• ........ ......,_ " IBTalfak .... ...... ...... ~..,.._.., .. 
.... taııd- ...... '* ......... 
...... "'1M ...... ,..... llıl• ,.ı. 
- '*' .... lledll 9lft :retmea. 
................... Wıuı.-
.......... 4wılılE. 1 ..... ...... ......... , ., ............... .. .. ·.-.... ·.-.. ... 
• 2 • ......,, .. -.... .. ....... .......... ......... ... ..... ..._ 
Gı ... s I ' IJI ı ' ...._ 

................. '-1~ ......................... 

... ........ 1 t ... ..... _ ..... _ ..... .... 
-~---111 t '•"Tr.-. 
lııM • INtıelM - .... • Vk 
...... > ET .. ·- talölJr. 
r tı • r ..... ..,. .... ... -. ................. ...... ....... ••ts•• ı •••ve kaw "'° ,..._ ... - ..... ..,.eJWIT. Ta • 
..., ................. ndd talla.. .......................... 
ietıbl "- r8 J!!llllr, Ya , , , ıs, Jlt., 

........,a........-tııta •eıaum 

... ':4 ~... il ........... de"'"· 

....... » 1 ............. '1 
ttllr' m. ......, aa ~ ftt .._ 

... ,..,. ....... , ... - itin ... 
" ı 1't;.11! P,!fJ aı 71 1 1 t wllt 

-~--*"*~·---IJllllllLA ........... ··--........... __ ........ . 
dj~~ c .. lıal - -.... mlJtllldQlıııie • mem• 
.ı-= 

.... - •'Pi ....... ,_, 1ıat • 

----•'r•••----1....,ık*IF ... ·- " ,... _ .. 
•• il .. ' • 3 .-.& ........ 
..... •~ıitstlr. MU ' ._ lllltl-.
.... s C lk .. s• cm. 



SON POSTA Sayfa 3/1 -

• t'• 

ş 
• fi • 

ımız a ı mız 

• • • 
rn , ı y 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 



b. 

' 

ar n eller' ve dudak"an 
t · ordu, yan kapıdan ç k p g't
t lbrah:m Pasa scnde1even rclım.. 
larla oda 1'l tcrked'ncr, Sultan Ah
rr.ed tekrar geri)c dönerek B şfr 
e · vı 'sted·. K z'ar ağa.,ı durumu 
t(:' ker crördüğü ;çin padiş hın 
h urunda t trc:-reğe baş1am1~. 
c; 'bd"r 1d, bu sefer üçüncü Ah
medin dudak1arınea kalb !huzuru 
gö teren hafif b~r tebessüm vardı. 

SON POSTA 
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>~ lıiiP.B'Ahltl@t, -·rde \Samsunda 19 Mayıs Y-~da Rumen Rapid Baş çınar güreş!e~i başlarken 
Karısı ve karısının ô~ıkı tara-1 bayramı hazırhldarı Şiddetli kış yüzünden incir le kımı iki maç - Doğru E.oyiı.iyorsum.!z.- Koca r~J:;dJr ve biz ecneb.lerin biJ.. 
luıdan öldürülen adamın iple' . ağaçlarından ba~ka narenci - Yusuf ta Parıste bulund.ığu rnlılL med f{•mlz ibirçdk h8.!•ıkat.en h-

S&msm.ı m:ısusıı - on dokuı r.ıa. daha yapıyor detle tek b,r kad,nla t{Oruşancdi. tıva etmckteair. Yaşa~ ı~ tarzları, boiulduğu anlafıldı 1 yııı 5110r "·e C""..n~!Uc bıeyraınıM. ali proz ye d~ zarar gördü - Türk pehlivanı goru~nez. na gore Ti.ırkler, suı.s. m.ilden ve 
---- 1raan viiay'~le Va!i Mını.v!n.l Ahmed Öı. ---- --- Yalnız he alı ıle bağdaşır. mükcyy faitan tamamile uzak kal 

izmir. musnsiJ - Çeşme:tin Ol'&Ctk flin 'b~w.:mııi~ top~Mıan kutla.mil lıe Aydın (Husu.si) - Şiddetli kı. C _ · :· ·· ek- -· Helfüı dediğimz nedır'!. maktadır. tTüiik k3dar kuvvetlı) 
köyünrlen R~ Altını &aa.ınru.iid n,~ «ııısG!.t Ye !L\n:ılm edibn!şl.ir. Ya_ ıın vHayetamW:leki narenciye ağaç.. uma. tesı ganu m - Nikahlı ikarısından başka her daI1buneselının sırr, oudur. Tı.ir'.ı<-
ö!dü.rmcltle ~lu lcart51 Veo&bet AUın1 ıtılıa.ıı lr.ı. pro:r.r.m& 1'9nııı, &"~ :rıt ot'tarını tamamen denilecek derecede tebleraraSl spor kadın hara.nırlır ona!. !er, hayp.tlarını suj ... t:mal etım1' 
\"e h'zın 1lir t~nail Sa..yaruı tehrbnb dutu c"bt bu sene el..: &edeıı Teı'blyc~'kuruııtuğunu evv~l:c~ bildirm:ştim. .. ~ - E!. Bağdaşıyor <leme'k. yorlar. Hay •lt tanlan gayet sade 
.u; -• ....... Umum Mlidü:ri:ıi.,."iinön ~lb et'tf.tl «E./tıkı. h 'dd 1. ~ k d m .. sabaka.annı _ Öyle amma ... Altı. ayda, se- olmakla beraber rhattır.~ ,,_ırcnn ~aınt ... ııd~ mu.hıık.m>e. oa ar, !il eıı. ı 30gu .. ve on~ın d Diy~r ve ) azısına nihayet veri.-
teri son ~a &'Clmlştir. Son celstcle bedi $a1lt.erı :u:.u.rı Şefe~ ııembotiinıı ti\. irııcir ağa-çl~rına ciA zarar verdiğini seyredeceğiz ne e bir, hel'iılı il(' bağ\laşır. Bn-

• &f.Yam ~nü ko-,usu on Uç )Ia.ybtaı kın size ırnisaller getireyim: Bize yor. 
obuyct hMd;;md"J. is+&ııbat tıbbı adli"'~-----"'- ._,.._ •• -.1 •• -1 h 1 meydana çıkardı. ~·~ rn:!..n. ı.,ehl ' ]ce 

~-- .,_e -·-unı..ı.n azır llJl., O\ raf arınıızla yatımağ:ı miisa.,.de ~..., ı•uı:r.. rt' wanı evvc 
nıü.cı~ !>"lmiıs olan rapor da ~ c>l.an h~i ~ r.eonıtn b r prog?'IL!.n. Bölgede vteı.kikat yapan müte - Roın.anyanın Rapit takımı önü • etımez'c:-r. Geceleri, babalarımız. böyle idi. Kara Ahım -d, okur y~-
o\unmw;t1"'. ('~e hti1ıümet &a~t.infn h taı 9 !!k ecWeotık ft vU'iyM- hoouıluuaıhamı&lar soguk dokunan müzdekt Cumartesi llınii Caletasa- anaları.mtz yata:k odalarıınn n ka. zar bir adam olduğu halde bütÜl'l 
if;ıd.t-~i a.r.ı~::ı ı-5rtilen syrıt:.k, bn lıad.R ,.W1leoektlır. budanmasını tavsiye etmekte ve rayla, Pazar günü de Grı latasaray, pıs"nda elılerinde sopa nöbet bek- bir inısanlık ve pehlivanl.k g.da 
suretle orta.d::-n u:kml.Ştır. Dak.!M, ıu. 1'• :nrm ıı.por h~uatyı:ıl.lıerlnden biri. bahçe sahlbleri de bu füretle hare. F enerbahçe, Beşiktaş mııhteli tlerile lerJ.er.. . nefsini bilfrdi. Çünkü an 'anelerl 
rapor.un41'a R-.!~m ı .. ıf' bo"-lwak ıa n ek boı...l!Ot' Mıır.eu nıaJısusıı.cb baarr. ket etmektedirl 0 r. Bu ~eht>hle bu yıl birer maç daha yap.~caktır. Roma1~ - Allah, Allah!. Bu. nasıl adet? ona bu, dersi vermişti. " •u "' .... J f tb 1 l B k ht tı Koca Yusuftan sonra Alıme<fn diirü~H.ınma gi•!cm!"' faka.ı. sonnı tım~.ci'ıı.ııbı;yra:;. vefllmillarm, viliı. tch mahsulünün u olacağı, ha-tıt; ya 1 u 0 cu ar u re~ mu e~ - Evet bövledir bizıde. Gece ha-

~ V' namile saha.ya çıkab,lmek için Ro. lile ŞC'~na ~ıv:up belki avradının Pariste göstermLş olduğu muvaf-
ma.hkcmede nrd.u...ı i~nde: ~D :redd ~. lılütlılttlıulen ~imla. rekoltenin yarıa·n•n bıle elde edile. d b' k d h d :t • fa.kıyet lıer Türlkün vüzünü ak e .. ·•• 1 manya an ır aç oyuncu a a a- o-lao;;ına gider dıye kap•mızda SO- J 

_ (la.«'di muaY'C'De ettlttm nkU il. oa Clll 'li(:f'r k>'~ ~n~!k ma.ııp.sına mi}"e-Ceği anlaşılmak.tadır. Maama - vet etmeğe karar vermi~lcrdir. pa elde yatarlar. Gece san nııma dccek derecede bü~ üktür. 
· memui=ü- wv;lit eıbeaMa. w • ld · FransıZlar. Kara Ahm<!d' b'r 

zerint' yaıla.ış o':uı duru enkazınml ___ 1f.ih. asıl aga.çlara tesır çok az 0 u. Mektebler apor bayramı raya kallkımı.ş olsak .. derhal yatak. Fraru>!zdan daha zivade tutmuş 
altından ç~ı 9ebC'bıl1e k.albmln B' aJ ~ dJ l • O.andan gele-cek mahsul yılı normal Mekıtebler arası, ders yılı spor larındnn fırlarlar ve kon~rol eder. 

ıg cı gıaa ma ae erı ,..- · ve sewni.ş1erdir. Bu, babayiğit 
aıbn:ıtt.ı. o~dutunn :amıbdun.. _1 b l d 1·.-.1·1._ --lwı" elde edik<:e<Yi umulmak _ faali.yetinin aon müsabakaları 23 IC'r. Işte btıl"Un için Tiir'k pehli-

:uam ya Of a ı '" nııoa ., Tül1k çocuğu, her türiü harckatile DMn'.ş!J. l'dlbı adli Jn~lnin ra. ucu 
1
) B _ _ı h tad.ır. Mayıs Cumartesi günü F enerbahçe van1annın ilikleri doludur. Daima ecnabiJ.ere gıptJı. verı'Ci b:r rnabi.. 

B!ıga (HusıJ.tlf - ura.aa a - stadınd.a yapılacaktır. Kıı. ve erkek "ıırslııdırlıar. Hızlıdırlar. 
porunda ölıömılin, crsedln durumuna 9'C . .Jt __ b' d'' ·· lm ki J D--1 yet arzetmiştir. Sır-ası geldiği za• 

v.ır.ı.ıu ıraz yemı onmuş o a a Jzmitte esnaflar birlik talebelerin atletizm müsııl.ıaka arını t:"Ui. A:hm d A 
boynuncb"ıt Weıne &"Öl'C. iple bohkhıtu &"lda meddelori de ucuzlamıy.ı. baş- müt~ak:b beyaz v~ kırnıızı küme~ Fon; Fiz:ık muharriri Kara Ah. man Kara e in vrupaya o-
l~b't cıjilmi4ıtir. liaşka cltııleneoek şa. l&mıştır. Bı.ı cümled.en olarak üç li- kurmıya ba~ladılar de birinci olan iki takım arasında,me<lin:lbevanatmı şu 'sÖ7.lcrle ve lan iki s::-yahatinden ve bilhassa 

ı ~ı 200 · ciihan peh1ivanlığı hayat ve mü-lıld k:almamtıadıaat koca lıaWi olmakla raya ka~ar ~ır ayan tereya~ a;ı kmiıt (Husu.si) - Şe~rim!z~e oynanacak futbol maçında. mektcb şalısi mütalea.r;i'le bitiriyor: saba'kahırınıdan uzun uzadıya 
marmnn kadın ik OıD& işlk o)dıutu fein ku.ruş.a ınnuş, aylardanberı _o ku.bütün esnaflar. aralarında hır bırlık şampİyomı olan takım bellı olacak

1 
cTürk pehlivanının beva•rnt1 o. bahsedeceğiz. Şimdi gelelim Sel:i· 

Rulvanı artı:ıft.n kaldırmak ı.aran ve. r~ 3&..tl~a~a .. olan J&pa.nak beş kurmağa başlamı~ılardır. )ve bu suretle 1941 .42 me~simi sporl . nik Beşçınar güreşine! .. 
!kuruşa dıt~muştur. . . k _ı_ •1 b kk 1 )faaliyeti !k'\mamlanmış olacaktır. nemasında yapılacaktır. Takım ı. rertk c.!ruıyet ~meta. Veca.bete ,.ar. .................................................... Şı.mdıye a.U11Lr terzı er, a. a -,. .. k 

1 
tib il bi i . la k kl';b kı.ı Kara Abmedin Selini?< Bafçınat 

dtın film.ekte ~.ı İ.smıLİıl Jı.ıklıar.ında y dd 2 3 N • lar k.Mablar, za.hireciler birlik teş. Hazırlanan programa gore ız ar ar e r ™'.~ o ca l! e pa, giireıi 
I ur a ısan 1 • ' • • K . ·ı ~arasında 80 metre koşu, yüksek \'ekaranıan boksorlere de madalye ve. Kaı·a Ahmed, sf'ıa·nı'k -hrın· i müdldl!'~umumloin f:l.cftasmı serdef.nıcsf ıkıl etnıı,Ierdır. ırtuıyecı er, ma- la 4X80 t b k'rilecektir - r 

· la b l k.ç l d b. lik uzun at ma, me re ayna ı · i1k . .rördüglu için bu, bÜ'-'Ük Tüı-1< 
l(lin muhall 15 Ma.yıaa blr<aılnlauş_ b nıfatu. raci r, .. a 1 .'ar a ır '-'ar:"'l yapılacaktır. Galatasaray-Fener spor b " 

• eJDe ayramı kil k d 1 J .., şehri onun üzcrinıde tesir yapmış. 
tır. f--eş. etme uzere ır er. Erkeklerin programı ise şöyleı bayramı tı. O, o güne kadar boy le büyüi' 

800, 1 jQO, 4X 100 metre k~ularl Galatasaray la Fenerbahçe klüb - bir Türk şchrı görrncmı.ş:ti. 
tanzim edilmiştir: 100. 200, 400, lcri bir arada olarak 1 7 Mayıs Pa. Selanik, Ba~o\.an!arın Atkdcnizt 
ve Balkan bayrak yarışı. Bundanlzar günü Fenerbahçe stadında bü - açı!an büyük bir kapısı idi. Hct 
maada; uzun ve yüksek atlama,lyük bir spor bayramı yapecaklar - sene burada yapılan pnnayıra yüS 
gülle ile diRk atma. jdır. Atletizm mii.sabakalarından binlerce Türk i<-lt rak ede:-di. Bur 

Mi.i.sabakalarda birinciye beş, i - sonra her iki klübün üç takımı ara. t>cdacklan kalına an'ane deovam e, 
kinciye üç. üçüne.üye bir pııvan eJsındıa futbol ka~ılaşmalarl olacak. c ·p gidi) ordu. 
sas kabul cdilmi~tir. Bu müsabaka- tır. Çi..fit.liık sahiblerı :mallarını Sei8, 
lar~.n seçmeleri 1 O Mayıs Pazar sa. Türkiye boks birincilikleri ni.k panayınna getirip ~atıyorlar, 
bahı saat ,30 da Fenerbahçe sta - Türkiye boks birincilikleri Hazj_ mukabilinde mal alıyorlardı. BU 
dında yapılacak.tir. ranın ilk haf1ası üç gün devam e.t - v~ile ile Sela:nikte at koşuları. 
İstanbul boks §ampiyonası mek üzere Ankarada yapı,lacaktır. pehlivan güreşleri, yaya 'koşuları 
İstanbul boks birincilik müsaba. Müsabakalara Ankara, lstanbnl, teııtih olunarak cümıblişler yapı· 

kaları önümüzdeki Cumartesi ak .,İzmir. ve Mersin bölg~leri bok8ör - lırdı. 
~~"'~:.-..~:.:;_;;;.--;:,..;w~~~~~~~~V~~~..._~_..__.._ıl"'lllıı~.,._.,.._.,..___..__.~~..__.._.,..~~,ııııı.ı,.,.,,şamı saa.t 20 de Beyoğlu Halk. si - leri i~irak edeceklerdır. (~ var) 

mankemeoe 

l 
b 



5 ayu SON POSTA Sayfa S 

• e 1. a e e 
Al a ve 

Sovyet 
teb ~ıı r 

J i_ngilte'.ede ikinci 1 İtalyanlar şi. diye 1 ingi'.tere, Rusy~ ve 1 ç TV Aç ET 
hır cep ·~ açılması kadar ne bdar Ort şarkta ı wrnrnwHr!ll A L· r M • N D 
ısraı 1 nteniyor gemi kaybetmişler? Polonya ordu:arı tfütam; · t: 1 

Y 
· ·1 - .ı..-.-- . l.skender.>l.)e 4 (A.A) - Bugu··n Londra 4 (A.A.) - Polonya. eL lngİ]e 9 mührühaS - «Sulhtan sonra buyük zenginlikle. 

enı eçı en uır meb'us dedı ...... ~.J. .... r_,,....~ - "· · 1 ile bunık r~'- tkl 

k
. B • h lk ••"7'"""'"" .... ~.u.. rcu.aım ara gore çisi Kont Raczynsk:i Pazar akşamı, I d · ...... r er arasında bu ulanı 

Alman 'ar cephenin 
orta kesim· nde mu· 
vaffakiyet kaıa 1:.iılar 

ı: « rıta.nya -·a. .' ~ı'"!~iyeci İta.:.}'mım hrubc gın.şındenber; Polon)a milli bayramı münasebe - Or UDUn ıaca. ı lez:ıdın rın~cud olmama ı iea l 
na.rnzeJler değil, ıkmcı cephe 1,250,000 tıicanet ton :5.tosu ba - tJle radyoda bir nutuk söyiryerek son eder. l\lemJeteı• zi nnıdafaa eden bı 

tara/tarları istiyor!>, n~ş bulunırn tadır. Rusya.dan gelen bmlerce Pol .... ~ ODUŞmaSI çot bhrantaıı.bnn • dikı ıııırb l 
Londra 4 (AA.) - Ofi: Ingil.tı dem:z \:e hmra kuvvetleri askerırun Ortaşarka gönderlld g - T-lDlll yra ı ı.~~- 1 

eU.receii tol> lriiJ';a; can \c m.ı 
Son günlerde yap.lan kısmi se • g.eç.~~n tbütün brr yılda 715.0ılO to _ ni, orada, Tdb~ ve Libyad \. re "muhru has Lordu .,ır . , ... feıLüirllkbrıuda ra sokak oka 

~;"mae H.ug'by' den mustakıl namzed nuato ba!ı~ &duklan. halde; Polon) a kuvvee rini takvi i' ede- ford Crlppse hllrb oııra ı dunyaıııaı n;ı. dolru;ıp boşu boşun:ı ekmek J>3J'aSı n 
Sovyetlcr de Leniı1gradda Al olarak parlamentoya snylav seç Jen u :v.ı • .n li:!k dört ayında 147,000 coklc>r"tıi söy·e~tir. sıl g-önnek .istedıtım a.nlatrua,. fırh.ttınr larııu arı 
manlara 

0 
- • t verdirdik Brown, Deylı Maıl gazetcs nde şöy.' torri1iıto baıtı~r. ~çı. İng: crcde bulunan Po on 'erdi. 

l . ~ır ~~y~~ le yazıyor: · Bundan baŞk~ top)lekun tut.ar- )a tümenlerinin t:ilimlcnn ı ıkmal ısfr Staıford Criııııs memlekcUnı Rus. 
erını soyluyorlar . «Brıtanya halkı art k ,, k rtaşjye.. arı _3~.000 tonilato olan 8 du r ... n etmekte olduklannı ve Polonya • teımil ten l'a:r.;rercrck Lo.n_ Bu beşeri d . unctlerlndcn d t. ı di 

B I • b cı n_amzedler değl. ikinci bır cep • gemısm.:ın de batırımış olması muh Sovyet anlaşması neticesinde tPŞ- dr.ı).t dondükt.en sonra bir ucfa lnhhab m ~ mı y~ ne em t.ı 
lı '"' . c.r_ n 4 (A.A.) - Rcsmı tc - hen n aç · hnasına taraftar olan in- tem~. A~n;cıa; ~m'an 132.000 kil edilen Rusyad&ki yenı Polonya dairesi e llcnr;erilcrilc, lılr det'a rad_, ~ı.ra.n her iw;:ıum muhterem m rı 

g. . . sanları istiyor.> tonITwt.olufk 23 gcımJ de hasara uğ~ ordusunun, !loş ayları zarfında da 3 oda büt.iin dunHı fle, bır defa da Aum ~ ı dttine mfatıct.t:ır olat:ığı ~ r 
dü ŞaJ\ cephesinin orta kes .:_nınd_e Diğer taraftan. Deyli Mail gazc- raiıhnıştır. tal lın görımeğe devam ettıg"ni an-. \"C Lcırd.tu Ka.nıacla.rı az..ılarlk konu • s!zdlr, fakat bu lns ını duşunr-t'ıt-r ae11b 
h }lllana karJl yapılan meYz.11 b r teS. baıı ) azıs.nda, kısmi seçimle - latmıştır. muş, a:rrıu guetecil.ere ele iki . de. ne şekıde talbik eılllccel? r r•ri•P ıı 

ucum lllU\ f} IUp:tle b dlml§- rin halkın. parlamemodı:. artık da ı·rınanyada vazı·yet El . .._; . . .. 1 biti" ·~: Ult'çte bulunmuştu, fakat bütün bu de. lnsbıhalnde maa!rscf objektif t:ıv l:vr. tıT. • . . . • çı, S041erını şoy e rmı .. wr: d La ha kabılıyeth adamların yer aldık.. Yeni seferin arifesinde Polon _ meç \"e l.."1lllqşmafarı hep en z..y e b'T l ek, bı.r t.em!'unı. bl 
h . po yada ıoe 1unmı.nsk cep - larını görmek istedığini ve uzun (Ba, :ra harb meydanında Uç ser.eye lks!ne, llusyamn ingntere ile I blrllıi ıüumı gör~onu: 
~sındl', d\iş.manın l edı hücumları zaman6r endik ]ara bağlı kalan ~ çenher ahın~~· l inci sayfada) yakın biT zaman ~el ı• İiıya ne, ~ ık\lcUn h:ırbclen d:ı. :> ~k.. - 1' ~ ll,J ılıc gı, n:ısıl l n ıd;u af'ı 

Puskurtülmü ür. 1 rla · ·çtimai me,kılerı yJk ek o - H 1 . ~ ınmıştır. Japonlar ~ d ~ d---...:- b •--'- dteri.le ayni hı: ~ otnı tal mafuı şimdIJ~ Umi moodlarta ar ınl.;ıral 
H h- --'-- ıı. ' l . opey e;>a etmm cenubunda ·ı dus.. ugra ı m cuııut:ı ' ır araya ""'l"uıo. hızwnun.a hası'dm" U testi t cd ı d dfy 

B ava ucuıua.cu-1 !anlar n yahud zengın erııı Avam man kuvvet] . . • ,. '"aım~dığı nisbette önemlı kuvvet. ış • mtt T or. şu 
k erlin, " (A.A.) - A'man bıı.~ Kamarasında bulunmalarına taraf - b nı şİmdid crı~ umnnıi ka.rarg~ İer bulunduracaktır Sir ·tafford Cri on konıı$JIU1... bu ıb yerimle blr istek, a 1ı 
2 o.~utanl.ğ.nın b ld"rdlğıne ~öre, tar obmıdığ•aı iıhat _eylemiş bulun. pon hücuml:~ının ~t::ıı~ cıdu. Ja.. . smda ımut.alea çerçel·rslni gculsleterelı: ıuı l ir. J"ü lı"'nın k1t bT 

n-uıyı a av uç klaı 1 himayesııı de duğunu lbelirtmektedır. da gİttikç rt şı d etıÇik~?Jısı.n.. • 1 d büYiilı: dunya meselesi wıunde )er aı_ l'erilmemi o'dııbı 

KEı:"Yl'edcn tuka"Jar, bo}Jevikllcrin -~ les.im olr:a:ta:t:r sayJ a n ru.kcr.ı ıta •y: a faşistler mış g-onhorırz.. - a • b"r ene _sonr;ı 
erç ')'ar m dasında ki bav.a a an • O 5 f • r • 19 3 8 .. · 1918 StJllıuntlan on:ra dün 1ıt ne hale tımrn 

larında. b rb r"ni kovah nn dalga. /O aızn Muttefikler tehlikede d t k f t ı:-eldl, )ent ulhlan sonrn ne şekli ıılm 1 

lar halinde id.detH hücumlar JaP - Sıokholm 4 (AA) - Stefani: arasın a ev f a nu lizmı! lUührü has lonlıınun inct'.leıllt;l 
ınıılardır. Bomh depolarına . ve t ,;...v;.a erı· k ş"d l" I. Svenskıı Da_g~blndt:t gazete.sinın mesele baılnr. 
Yerde bulunan uça.klanı büyük ha .•il li ' ~.) Lon~ra muhab.ırıne göre, lng:liz. (Baflarafı l inci sayfada) Sir tafford CripJ)5in çb':litı tabloya 
sar ı.~rd rilm" tir. Bomba dep~u - Ankara 4 (AA) _ f\laliye Ve- ~esm_ı ma~feUerinde, _Bi.~anyadakl der.hal lhatbc son vermesıni lstedık göre: 
rıun "o'- -dildı-· ı go"" eren hır sı... l T k. C h lngı1_ız - Çin kuvvetlen ıçın şiddetlı· lerı sanıı.ınaktadır. - tt1918 den sonra bir tıı.ra"ta.ıı 1·n. 

J x ~ gın ka eli ve ür ıye um uriyct Mer- d t ' 
ra İnfılaklar kaydedil i. Aıskerı kez Bankasından: en l!.e -duyulmaktadır: SöylendiğL. talyan ajansının tcku"bl giltttt.. ile diğer tıırnfbu tfı.b\ ik:nll~ 
bara.lalar ,. d _: ..... olu hatlarına "' d 

5 
, . 19118 "k . 1• ne gorc. bu .kuvvetlenn hızla geri Roma 4 (A.A.) - Stefanı ajansı mm• l~r ara ında, b'r tarattım da hi.,. 

d 
a e cu .... ;.o • • ı uz c l'a..ızü ~·c .;, ı rarnıy.eu k 1 · 1 1 v b"] · -a tanı . 'b tleT kayded lmıştır. t h ;il] . . 1> •. 4 5 194' çe mış oma arına ragmen, ger - ı d "riyor: ut i~hlcrin ı:engln \"c fakir smıflan 

So
e ~ teb':;;.; pa '\: eı~nTı~· ~ı_· ~unc··-·~ . u - •, çekte hala sarılmak tehdidi ahında Roma 4 (A.A) - Stefani ajansı arasmtlıı büyu müs:ıvntsrilıkl r gUrül. 

vyco. u.ıs• R • azartesı Ul'K\Ye uınnUn}et n·ıer- b 1 k d • .. b:ı..:ı · 
4 

(AA) _ euter. k B k d Mal" \ k.l u unma ta ve urumıarı gun geç- •.ıufI"fJOr: dij" ~ı fngilh r tarafından takbih 
So""Y ~--· yarısı. tebliği: ·ez M a~·as.ı~ \ l)ed _ e -~etil tikçe daha s;k:şık bfr hal almakta. Sovyet teblığ·, İ'talyan faşıst par ed · 
3 Mae . g~~ ~-pbede hiçbir ö. jvke :r ez 'lka~l ası ve bıger adn- dır. 'tisi ımensublarından ba?.ı kımsele.. ~ barbd sonra g· ülen :num..'\ra 

Y .s gunu - a mumCSSl n e noter uzurun a . . .z_ğ ,Wh • ı· ı 
nemli degvic:ık.lik Qbntun ştır. . d"ıL 8 1

• • .k • d"" 1 Şıddetli Japon taarruzları r n <= u ce~.esme ta])-an Jıtıt a. burnu. yem riıden ura rörül 
y res'i lCl'1I e ıen ncı ı ramıye ve or. Lo d:r 4 (AA ) lan ...,;;.,....ıerilınes · l ytı d b 

2 Mayısta 25 oü t.lyya düncü amorti k ·delerinde 37350 n a, . · - Çunking 6
'"'..,. . - a e m e u : istenilen ~nzaı:a. :ise bunun tersi ol_ 

gerltll f'ttinc b r ":\ 
rşısmıb kalınmayacak mı? 

ir SWford CrilJl)S h • bıh!lJı l' na 

sın:l Hlnd.lstau meselesine de tema 
etmiştir. Sözleıil'den anhyonız k 

- «İngİll.t!rt: ~rbden &ı1>nr.ı il n • 
tanı tnm hürriTet ve m ht 'l'd \t'l't' 

eektir.> 
H:ılb • Binit kQVIT in 

:ı k riJı bbu.J dt.ğ' knnı.rd D n)ı 

Hiııd's1anın is1.ed1t.i tam büırl et Il ı 
muh1 rlyeı değil, ~ lkıaldir. 

lllildm devletlerle Uıbl den•l~ı ınfl 
lcUer anısmd:ı ol:ın buyük tir uçunm

0 

tahrib edil · t" Biz 8 tayY re kay IO OOO 204320 radyosu bıldıriyor: Japonlar LaS- hınduklan ı~ ıtev4kif edildıgJ?U ur.ık ıanm. _.. 
b 

mış ır. numara . , numara h" . . • b:ld" eikıt-..ll! --n h be ik d nnıw. 
ettik. • 10.000, 239525 numara 5.0-00 ~onun 100 _kılomet.ıe şİnınlinde ııun ı::uır._ .ou -~ r. o a. ar -:-----------------:-------------

1.eningrad ccphesınde t 392166 5.000. 77 798 numara 1000 b_ır noktada Ç n mevzilerine karşı mnnasızv \ e gulunçtur kı tekzıbe ( T ta ( • H l 1 ·ı· I·... Ç 
Moskova 4 (A.A.) - Sovye 193562 numara 1000, 331320 nu. şı?deıli ~ir tnaııruza geçmişlerdir. ibile degmez. _Bol evikl:iğe karg• ngı iZ yyare erı anı- ngı IZ"'r V0 İnli'er 

telbliğin kti . 1000 r 347797 Çınliler ınadla mukavemet etmiş - Y. ıran ·iharb ltaFyada halkın en burgı hücum ettiler s· d h. ı· 
Leni:g ed r.e_..esinin bir ke~i _jml aoroao 3657,~I· . nulmOOaOra lerdir. Her iki taraf ağır knyıiblara zıyade severek bendmsediği bir 1rmanya a ze 1r 1 

ra c .,,. s· l"kl rı 6 . ' o nı.mara • - harlld· Her\k bT ki f . l k, Qft.,., l k 
rnande bazı Sovyet. 1·."·~ımat 37S618 numara 1000: 401747 nu.. ugr.amışt:r. l\~uhnrebe, ayni kesim.. ı:. ·~ es 1 ır aş.~t - . (~~afı l lnci sayfad) gaz ffil U\tan·yorlar? 
tan~, 1 O top, bir hayl muhAlman mara ı 000; 25768 numara 303; de, Cum~rt.esı gec.esi durmadan de. bo~vikl~e karşı yapı.lan muc~e ymler ~kılmşt ı r. . 
geçınnişlerdh. Binden fazla . . 

1 
7645 7 nurnroa 303. ı 83954 numa vam etm~tır. ~ym zamanda, Japon led~ doğ:m_ur..ur. Faşistler bo.,. • Holandada ve Şl.ma li FraM da, (Baştarafı 1 (nci sayfada) 

,.e bazı başka harh rn~1zı-.'.'1es ru e e ra 303 ; 187366 ' .numara 303: hatlarının gerisinde hareket yapan ~zrmn ~ kat'1 imhasına ve bütün Büyük Britanyay karşı k: nlata 11;e nın 200 ildlornetrc cenubunda Th 
~y '\"C eri öldürülınuş.tur. eJ 20683i numarn 303. 207060 nu: Ç n ku\-vetleıi dünnnn mevzjlerin~ ı:ıs~nlıgın '~ bed~a.ht ~~ ·e- ~en düşman aklar.n n ha'\: alan • gayo yaıkrnilarıında Japon t~arnı. 
Merkez cephesinde tıın~sk~r mara 303, 265297 numnra 303, yaptıkları taarnalvn devam et - t ın 1:'~fahmı teımn edmc.ı;ye ka- dJkJarJ alanlar bomb \"C "'" uçak- zunu durdwımak ı'çin huku:...u du 

Çt'n bir Alman taburu _gen pu d. 28051 numara 303 291954 numa. m şler ""e keyda de~t>r az.ııuçbr da• mucadele edeceklerdtr ları.aı.ız aralın.dan bombardıman c.. \"el kaidclerlıne n mn ola:::-.., ze -
tühnü~ür. Bu ıt.ahur savaş alanın a ıra 1000, 34215 7 • numara 303, elde etmislerd}r. İtalyan gazetele . . nqriyatı d~.lıniştir. Şimal Frans41 üzcnnde 2 hir:Ii• .garla dolu obüs kullanmıştır 
200 ölü hırakıxııştır. . Ka 366967 numara 303, 390195 nu • ~(o DUD Pm llnde it.oma 4 (A.A.) - Stefanı b: di. ~~şrnan bonrl:ıa uçağı duşuriilmuş • Dığer taıırltaın ~.c l~ız . 

MoskovanJn batı şimal nde, - marn 303 405456 numara 303lira Ç~m-g 4 (A.A.) - Lashı.onun ny<>r. tur. Çm ıt'alara da Ma:ndala)ın 200 
lenin ce h~de biır ı;:ün siiren çar- ve a tc~ 596 numnraya 40 ar 60 _'kılomet.r~ katlar şun:ıılinde ıtal):an gazetelen, muv ftaki _ 

1 
Kıyı servisine _mensub u~nklnr,. k! omcıt.re lkadaır cerwh batısınö._ 

Pi 1 
P da 300 den fazla 

1
. "kyr . ve 11 1 30 • ded nu Kvıe!Ş) eışde bu- muharebe yapıl _ yets:ız11il\.lerocn hoyal sırttrkarıa ua Norveç ktyrsı eçıgrnd ı duşmnn 11 Magevc ımuharobesinde rn'- mı·n. 

şma ar eanasın ıra ı ·ramıye · " - kta "ıcl ~ · ~ b • fı - J k · ,~.. ·.ı;.. Al k dl "!rt1'r d rnmti İsabet eh'nli, ma o · ~ '"" 0 n b 1-dırııı\or. ramış v~ clukta beliren gıt- gem s nı asnnı ugnıtrnş ar ve ıyı taron zehırli gaz J...-ulla.nm nrdır 
man yo · e m~ • _ maraya a a; • Londreya göre tikçe daha dcarnnlık ıst k.b:uctcn üzerindeki h.edefleri bombnlnmış • Faikat ~ :terniıne ~si . 

-o- tir. Londra ':t v~.A.) Londra büyült ~d~lcr duyan J{enrlt mıJ_ ludır. erine ~ ararı yahıı; kendil~-

L.IS8 v J orta d A' t salfilıı~eLU mahfc,.er.nden bıldırıl let'eı-..ııı a1ıd~tm:ı:k maksad l düş.. B.u. hareketler sonı.~dn bomba rine olmuş ve karma karışık b; 
Rusya a man aarruzu d ğinc göre, di.ın!kü Pauır günün- anan.n )<ıptıgı rnam:vralann ço - ae~ m b s ~ 1m z nok - hakle geri ~·ı.:rn:işlenlir. J· 

Okull
larda ı·m•ı"han COOUbda mt başhy ..:C.\k? deıiberı B. :a durumu.uda he ~ " k~ca m~'yetin.l . _b:r and r. • or?usu -~sü Çunking m:.im~~ l 

1 
f men ıh~ bır deg ı oLrnamı.ştır. ~e d<iı!la ıbclı.rtım.ek ıç o, Ing•l z - Alman tayyareler.inin akınları s flli İngr1ız ve Amerfil{on ~cneraB(' . b d·ı '• (B 1 taraf• 1 (ne s~y ada) Çm ktn.-..·t."tleri lrravaôi, lngıhz AmeriL\an propageıııdasmın ltal:ya Lonıdra, 4 (AA.) Hava r i arasında yaıpılan toplan•d aı\ ht: 

tarı· hlerı tes t e 1 QI ıan!11n g~eğ~ ~!~ı lı h~er ~uv1.-etıen Şintivın üstünde n. n n sanki ist•şeceği münf' r:d sulh nazırı ğını~ ~ün akşamki teblıği: men sonra ze'hırli gazıerın ana 0 
verı..ıı:nek~r. u • "' e ~ ır. gır ağ:.r Ç&L"'Cıme!ktedit er. J~n- masalı ile alak:alL olarak geçen Pazar gunll;- oıta ıık kararmadan çıkmas•nı manalı bulmuş v Japon 

A k 
4 

(Huus:i) _ Maarif sa, hare!katın evvela ceJ>!ıenın :r· lara k thaki.miyet tesis ea;ilen hafta yayıdığı baştanbaş u uı- • az evvel, İngiltereni n batı cenah hürı<ürnetimin bu yasak sılahlann 
Vek·~ 8:1°8 'k 11.ıırda Haz"rnn devıes: nub k~mda baş=ı,ıuıa ~nk- an.ivada A:üı.la bazı çarpışmalar ır.a tra~rlen n etmekted.r. Bu "imde biT şehre at:lan bombalar kullarıı1onasını büyük b r cLklrni-
irnti~.::~~nu n ~layacaiı tarihled medileb ır. ~. t al n r, D~ o~dır. B ıı te 1 edıle rrayal ıma"nsu - haber~ r ve san -ınasarlara ve az miktarda telefata le takib edeceğini iıave ("\ 1 m 
tese· . . Buna göre orta okuL kO\a ceph~ılll!. de ihm .. et nem~] cek daha bazı asiler vardır. sas.}"1Qn o[l)'~:h.umalar, İtaI3arı hal. ebeb olmuştur. tir. • 
lar ~ e;::fe;de Mııyism 27 sindej te<fıtler. Br·.ans'k :eı ~Ja?-'na ~d- Japon ar b~ıca iıkı tleri ııareke1 ın~ .k:elirr.esıi imes:.ne ay1151 Londra, 4 (A.A.) - Dün gece. ============== 
dersle: kesilecek, 30 un~ . devlet J a-Tf.~ın eım;te .u ~ u~tc ~~h= yapm~~a r ·ar. !a!ka:t bunlardan bi~~ ed r. Gaz te er d , ~ Büyük Britanya üzerinde k · Al _

1
da taanuz ettikleri hnva ne .. areti u. 

orta k 
1 

ve lise blıJiııne ımtiha~1nıı ~ ddt.çe. Moslro-\ ~ su M h h~n.g sının daha onemli okluğunu hakiki zabıta romanını '.rtıeımnuru- :man tayyaresi dnha düşürüldüğü ve rafından bildın1mclttedir_ 
i 0k~ ilan edılecektir. Hazıran did a::ıtmda sayJ a 1 ır., a_a :a;a soy'leır!ek güçtür. • yetle Jrnyde1nn~~ir. Çünkü bun bu $\lr:etlc. gccdeyin t.ahrih ed"kn .Bedin 4 (AA.) - Resmi teb. 

ci:ec~a erkul ve lıseleı:n 1 ve 2 ncı <;ovveıtlcrı~ de. kış ay.~~ h~· n ~ Japon ! a-ı harekeUer.indetı b _ r, ~n ile kadar sıkıntıı diqman tayyarelerinin sayı.sJ 6 yı !iğ: Büyük Brltanyaya k.an yapı • 
,0flr 

1 
~n not kamc~~i verilecek MoS'<ovn cı_var~nda ye1nı a hı~a T:°nc sı Bİl'!ma:nya yolu boyunca içTnd buionduğu '\'""e nınnevı-yatı. bulduğu haber venlnıektedir. lan vnşa. haf f &avaş u akları 

.n. ar n. L• . • - d ge• •rıruş olma arı mu ~c - L ,.iL. ...,..,,,... • .1 • .ı d-.. ;;,ı.. l..J ,ı;.,, '-- 1 H • eh..!......:ı ~--ve itse son ısınıftnn f ;se iJXt rı:ne nn -"L. a .... • .a:;.ıı .~ .""":~ametinde, ikinc:sı nm ne ıa.auar u~ ~~ıu5... uc-- ngiL'erede bombalanan f tder ngs §_ ~eııo.ı önemi askeri 
tilıanları başlıyacakt.r. 2 Haı.ır~nd.a _..., :ıdT. Ş.nch:.n Ya:::is,i ıboyı.mca yapıl:mak g br surette ~erryur. . Londra 4 (AA) _ y er • tc:rıs:ler: gund~ tam iaa.bet kaydet. 
orta o ul son sınıl.nın eleme ımtı- • • mı"l}ı"" . t<?dı.r. Bundaın başlka bir de İrra - Gioma;Jc d'"~Wia gazetes'.n:ı:lc chmidt 109 tipinde tayyar.el r bu• m lerd1r. lngil. z bomba uçnkları -
1-ıanlar ve 15 Haz. ıanda sôzlii. ım- H~-ıd1stan4;\ vad yu~a~ mecr ı iboyunca b&ş.. G~da _ diı)'UT ki: .. gün öğleden ısonr.a c~ub sah lınde n~n Alman §clı17krine ynptık}n.r. ted 
ıiha ar ap lacaktır. 16 Ha~ran- ... cf ve mil"i bir Cep· ka bır ak-r bar et daha vardır. . c!'llgrlız ı;e Amenkan kütlcleri-~bir şehri bomilalamıf:!ar ve m".traL l\areketlerı.ne kan:ı, m s ı lleme 

fla n l se bitinne O U • • Petrol byuları nm her ihald çok kuvvetli uyuş öz ateşine tutmu,.far.d r. D· m n olarak Almon saı; uçakıar ı nda mU 
23 Haz.ırıu::ıda da he ktru1 m·:ıçı stenıvor Lonira 4 tA.A.) News Clıro- turncu itaçlara iıht" racı .-ar ki İn- ta""""releri b"rbirin&n ~k uzak tqekk"l önemli t ' "Her dün 

la b - ı u· Aıme:r"k .TJ - .-- gece 
k m ban rt aş. Ye . Dellıl 4 (A.A.) _ Madras n.c e ~zet~ı Bmma.nyada!ki petrol g ız ve l an propagandaları bö elcrdc faaliyette bulnr.m :Jar- de E:xter şehrine ve liman yangın 

eski baS"\·ekili Raç:ı. Gopalatari. Ja- a_raz me daır_yazd gı bir makale- ibu gibi masafürn U)'durma zo_ dır. B rkac; ölu ve yaral vard r. ve tahr"b bomhası tm lard. ı-. 
__,_ v pon ileri harekeltini durdurmak n:ıak s:.nde d.~ r ki:. nında kalıyor. LOl'ldrn ve Va ~- Bazı bJıahrra bo~la.:: "sahet et - fn..,."lh w;.ııhlar 11:ıı d.. gundi.iz 

·ıst nbulu ""k c Dl .adile milli bir OYCU e m"Ili b"r B.lrmanya. - ı petrol kuyuları- ton propagandaeılanm temin ed - m bir kirsede ya ç km - aı;e:;lar himnycs.nde 11: yıla -
cephe kurulması lehinde acı b"r hL nı:1 'he.~ ş'.md:iı harb ve ;..tev _er lim, ne ftaI)a, ne d Almanya, ne tır. r na yaklaşmak ehb.. hi di r . . 500 b·ı" ·ıra tab yapını ır. Raça OngTenin po. ı~ınd~.r .. Ta!hrib işi ~it.mişt.ir. ne jmÜnf~d- bir .. Stilh ne de :l<:ete bir kayıblar venJir.kek pli 

ırıın H li.tikas'nl. ta~ etmi~ ·ddeı~iz1ik n: ~~u-~ ıha1111de!kı Japonların sı:ırtı duşumnuy-0rlar. Harbe somı- Lonc!'.ra 4 (AA) - D1.111 ~ece tür. Alman avc ları ve 
Y d 

1 
k ve iş beraberliğı yapt1mama1t sl;7. - goz.len oauınde bu toıhribatı yapan na kadar devam edlilecek: Vi! h:11't- İngil"z tayyuda·n;n 

1orn-<:İn ce. ma bataryaları ıo d-

tah ·ıs e ! 3C0 setiınio. ramct ve mu&lbet. siyaseti fen adaml.an sağ v-e salim H'ndts- bm 1aHM muharebe meydanların- n aalu1lııde bulun n. Kri9liansun. şünnüşlerdiır. 
yakla.,tıkça men~ mukav~met .m~ - tanıda bulunuyorlar. Bu haha· !da :r.d'erle taaytyün eyliyece-'ktir. -

A k 
4 (Humııi) - Birkaç olcbığnou söylemlo. tehi k<" ~ıtpd~ Londradaki Bumr.ıh Oil Compan:y Bu acık !karar, Duçe ile Fülı:rer a- tl'~lllll•••••llıil••••••••••••••••••111ı• 

n ra, L , b h" l a demi"- tarafından rl< m. ~e verilmiştir. ras::nda Salibul"gtla yapdan top - lstanbulun en .. ok ı.. -g~end ;;; . -i -::~"--ayıldı-
•undenb•n .11..nm zde bulunan ı.:ı- selesi a ıs mevzuu o am z .- Y G" da d " oe "'" .. ...._""'"'. .. ,.. ~ e.n . Jantı a venitl<!n b"r kere dahaı B p k 

n'bul Val ve Beledıye Reısi. L\rtfı tir. Berne 4 (A.A.) ~ Stcfnni: te:vid ed lım~. u r mbe A amı 
rdar y r n akam fstanbula dö. Cmx:lberradan bir t~f. ============== .A. 

ile(' ktir Va\i burada nlakal·larla Amerikada şe,{er Japonların Yeni. G"'l'lede Markham dır. Sarı.ıan !kUV'Vctlerin nıiktaıı LALE semasında doğacak 
· PAULETTE GODD ~RD ve BOB HOPE'nin 

ınuht f temnslar yapmlf, bu arada "k t b" · n ı ıen arek de - 3' 
• 'hr n yakacak iht"yac. ile me$ul ıvesı aya a J et:;.ılderini 
o muştur. B ldirildiğıne göıı: lstan- Nevyork, 4 (A.A.) - Bugün - K ~ bi:r Japon ika u O k 1 'Ja ar 
bulun yakavağı iç· n maluukat. ofı. den itibaren B rl~ik Amerikada ~e.. metre kadar 'f.~e bu unıe 4 (AA) Mac yara :iı 

nı.- m:ılli korunma serma~esınden k:er ,.~aya tabi tutuhnuştur. O - çıkmıst:r A uru umumi karargAbı J p 
500 b n r ra tahs" s edilecektır. kullar kar.t ve karne d w tmak uze. 30.000 kiti mahSlD" tayyanlerind n mürekkoo büy k E ş Ey TA N 
____ _:_ ________ -:_:- re 3 gün muddeıle. iaşe. 11ervisi er& - To1{)0 4 (A.A.) - Japorı kuv - b.r teŞkilm Port Möre by'yı bo -

Doktor Hafiz Cemal rine ~erilecek.tir. Adam pa na Hr - • ca3a1ar v t :garı k"" - balad:ığını bildinnetedir: 3 b 
leıcek şek~r mikıtarı çoculdar d.ı fez1erıne ~ apılan yeni Çl'kartma ba, !bn- av tayyal"'Sr düs&rülmu-ş.. 

KADI 
(Lokı:ıan Hekim) .. c:lnhil olmak üz.ere t 5 günde bir l b. hareket1erı sonunda M ndanao a - Er :taraftım Rabaul J"ma. esrardan kudr~t . •. Korkudan hareket 

Divanyolunda 101 No. da bergun redir. Jki libre kerdcıı fazla bu _ dasındııki düşman kuvvet'crin"n n•nda bh- J t b ~l;ın _ nenin en heyccrml filnud r. 

haııtn kabul eder. lundurm ya ktır. çembcrlnuncs"'lli tamamlamışlar • mı\t:ıı:. ı""•••••••••a•••••ill•••lll•m•••s::ı•J 
Telefon· 2 !044-23398 

n 
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BAŞ 
.. 

- DJ~ - GRiP -.. 
Ve Bllftln Ağrıları 

Almanlar bir kruva-\ iş 8:.nkası küçük 
zör ve birçJk nakliye tasarruf. ikramiye-

gemisi babrdılar sini kazan anlar 
Bet"lın 4 (A.A.) - Resmi tebhğ: 
Oenuıb demzmd<?, dentz üstü ve 

deniz a.lt11 J-ıarb gemileri şıddetlı 
t:ııttma içinde uçalklarla birlikte 
gUruerce yaplanı harekat esnasın 

Ankara 4 (A.A.) - Tur.kiye İş 
Bankasında ikumbaralı ve kumba-
rasız lküçuk tasarruf hesabı olanlb.r 
arooında teıitilb edi1ımiş bulunan 
IDmıımıye planının 4 Mayıs çe'kiliışı 
bugün banlkaıwı umuımi mer'ke -
zinde ve noter !huzurunda yanıl -
mıştır. 

Bu çelki!liŞte tkend lerine ikrami
ye isalbet eden ıtal'ıhlı]er n isimle-

da kuvve~h himaye altında seya
hat eden düşman 'kafilelerine hü
cum etmişlerdir. Bir denizaltı, 
10.000 tonlu!k b:ır düşman kruva -
zoruııe torpille ilki tam isaıbet kay 
dettmi1ş 'knıvawr batmıştır. Al ,. rin , lhesab numaralarını ve hesaıb 
man toıp"do muhrıb1erinden mü açhrdı'kları şube ~riltezinb bildi -

oolcl<eb küçük biır filo kendisindC'll riyıoruz: 
sa\ ıca oldu3cça ü!'#tün bir düşman 1000 ı:ıralılk iikramiy.eyiı Erzu f

tcşki ile savaşmış, müteaddid rumda 3300 hesa'b numaralı Os -
d~man destroyeri'ni Sığır hasara man, 500 li'r~ık :lkraan\reyi Beya
uğr:ftrmşt.ır. Bır Alman torp'do zıd cİstaribırh da 6747 hesab nu
muhr"bı a~ır hasarlar alml.$Ur. Ka maralı MayfutC1" kazanıtmşlardıır. 
f leye da:hil bulunan ve yekunu İlki y:üz clll:işer llı-a kazananlar: 

İstanlbulôa Hlkımet 58633. 12,000 ton tu.tan ıkı v.apur toı pido .. . 
muıhn:blerim':IZ taraıfmdan battığ Yuz.er lıra ikazananlar: Ankara-

. .. da Me'hmed 12128, Antalyada Ja-
sa.nılmaıktadır. Denızaltıları mu - le B ad M .ı..~ıL.- 4 553 n· 

. ..,_~·· 6500 1~·"- b' , un; a e·h.ıu~ -:r , ıyar. 
hımmat .fu.ıvıu ton u.A ır va- balkırda Naci 1780, Manmada Nı _ 
puru bait.uımı~ ba.Şka b!ır vapuru had 772, Mersinde İbrahim 329 
da torpılleımi.$l~rdir. Savaş uçak- İ~tarlbulda Kad'ruıye ve N erımaın'. 
an yekunu 19.000 ton tutan 3 ti - İıJmiTdıe Gomıel 2161 ve Fikret 
caret \'apuru batıı:ımış; oüyük bir 16850. 
aflebı de ağır hasara uğratmışlar- Bundan baŞka on he~b sahibi 
d r. .e1P~r lira elli tıesab sahiıbi ylr _ 

---o mişer lira ve efili ~csaıb saMbi de 

1941 mahsulü Fa
sulye ihtacı yasak 
Ankara 4 (A.A.) - Tıcaret Ve

kal.€"tmden: 
1941 mahsulü :fasu~)nc .ilhracına 

musaade edilmiye<:eğ'i alakadar ih 
racatıçı b" lı!klerinc tebl"Ç cdild ğl 

onar lıra ıkazamn1şlardır. 

g b' Anadofo ajaınsı vasıta.stile de 
ılan ounmuştu. 

Buna rağmen Vekalete bazı mü 
racaatlar vaki olduğu aı1, 1941 
mahsulü fasuly.a üırac na ,.üımdi) l' 
kada'I" okluğu g ibi bundan sonra 
da müsaade ~ılm.iryeceği bir kere 
dnha iJ an olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~-

r 

musahabeleri 
(B&flaral 3/1 de) 1 ltdi bir ıJahsi)et olarak 'kaydedilecektir. 

pmııfyonJutu musa.baü.la.ruıa. ıiormiş Koç :\felımed, eski Türk pehlivanları 
v& kendi okkasınct.&n (kıataıorl) bır faz. rlbi etllmez bir karak~re. avlanmaz bir 
laııile rureşt'rek dıiny:A ikincisi olrnata ahlika, Slnılmaz milli ve dini bir vic. 

mına.ffMı: olmı..,tu. Chan pehlivanı Ka. dana malikü. Avrupada buhmdutu müd 
r.ı. Ahmeddt'n bir ~ne sonra Parlste ~·çt- ile beş va.kit namazını terkettiğl-
Tüı1llük namaıa hlnıayeslz ve kimseıdz C"öııulmemıb,u. Hatta rUr* çıkar'".Aen 
.elı: bı14ın-.ı. prıı~ yap:ın bu pehllvanımı. 

her va.lı:U iki rik'a.ı namaz kılu, duasını 
zm ismi K0ç :\l~dldlr. 

!ıimler"nl ve muvaffakıyetlerini Av_ yapar öyle meydana ve hasıınlarma )tar 

rup:ı ve Amer a kllablarında bulup o. şı rel.irmiş. Bir rün Fransıı olan mene. 
'11\ldueumu-ı Türk yit~ erini maale d jerl Du.bley ona sormuş: 

h'ç !Mr!m'tz bilmiyoruz. - Aslanım! Güreşe çıkarken namn 
Koç Mehmed, b:ı artı hafifliğinde bir kılmak, Allah emri midir? 

pehlivandı. F&ka.t çok sert ve ada.leli KOCA Mehmed, biç düşünmeden şu 
idi. Ayni umanda da. mahir ve ustal revabı ~nniş: 
idi. An<'ak sekun beş kilo kadar rclen _ Ttirklt>r ve müslümanlar cenge l'İ. 
Koç Mehml'd, bu'un dıinya Jev cü 5"- rertten dünya. ile alikalarını ve b.ırçları. 
leline meydan okumuşlu. Alaturka )"at 

• ıJ h"I 1 ...... nı keJıerter. Bu, sebeblt> en ~n duaları_ 
röreıpınde de !BY ı pe • van :ırımı ..... an_ .... • 

1 1 1 
• 

1 nı ve uonı va:ı re er nı yapar ar. 
dır. 

Koç Mehmedin Avrupadül muvar • DubleY hayre-Ue: 
talııılye!lerinl ve pe-hlh'll.nhk derecesini - Bu, bir cenk midir? ~hıı.yet bir 
eonebl )ta> na.ldara ist.inad ederek bile cüreş! demiş. 
blr.ıyoruz. Koç Mehmed, 1900 da !rendi Koca :Mehmeclln cev:Abı ,u _.ınıus: 

~odo;inde ldunya f:ıını,lyonlutunu - Bit Türkler (llrl'Şi esasın:lan renk 

aldıiı halde aiu- siklelte bulunan \"e olarak altnz. Muh~brıye rirer ıibl çı. 
dünya blrinc'Utt finaline kalan Belçi.. karnı. 
lıalı K~n lo BuŞ('ye meydan oku . 
muştur. l\lüthİf btı- mücadeleden sor.ra 
1ııendlln4en kırk kilo fazla olan ha!'imına 
yenilerek clünya ltinclsi iliı;ı edllıdl, • 
tir. 

Libyaya gönderilen 
Alma:ı generalleri 

Koç Mchmed. 1900 dünya. şampi • Londra, -4 (A.A.) - Nehring 
yonluk mü....a.bekalarında me~ur Fra.ıı_ ve Bismarek isminde 2 yeni Alman 
•• pt"hliva.nlarırulan Laa&rteresl ,.e cenc generalinin Libyaya geldikleri bu -
meşhur Alman pehlivanlarından \'eberi ııün Londrada teyid edilmektedir. 

matıub et.m~. . • ı 
Maalt'Stf Koç l\lehmedın resmini bıle ,. Yazlığa Gideceklere: 

Avrupa klta.blarında 'e mermualarında 

1 
BASJB KOLTUK 

buluyoruz. Onıın harldekl mu,·affakı _ 

yelleri Turk mflletlnce malum olmadıgı 1 ve MOBiL y ANIZI 
rı'bi resmi de, eşkali de malum delildlr. Her yerden Ucuz 
Yitfı!lerinl bu derece ihmal rtm~ bir 
cemiyet l"Br mıdır? 

Ben Koç 1Uehmede yeUşlim. O \'l\. 

lııitler sıuatıı idi, \'e yaşı geçmiş olduğu 
halde rureşiyordu. ~ultan Hamldin son 
devir başpehlh·anlanna yetişiyor Jıaı a, 

)t'lll.) ordu. 
ESki peh!lhımlarımı7.da bir adet ,ııroı. 

Beş on para toplamak, lhtl)·ıt.rkı:lıklan 

z:ı.m:uı Haccı ~·tmek.. Hıı.cı olduktan 
sonra sakal S".&lı,·enntk. işte Koç !\leh. 
med!n sa.kltllı oluşu bundan llet'I ı:-etı • 
)onlu. Siyah top saka.Ilı. beyaz tenli, 
yay gibi vucudlu ada! il, ortadan blnıı 
JÜks k bo) lu, fmalide çe\ik ,.e bal.umlı 
b\r pehlivandı. Ben, bu tariCI ihlı)ar 

ha.llJıde ronluklerime g'ore \'llı;ıClandır_ 

mış oluvorum. O, · klmbillr genç iken 

ne U? 

Koo l\feb~. 1896 "Una olimpi) iMi. 
lannıt:ı .cill'f"; o'acA.tmı duymuş, JrispeU. 
nl omuzladıiı ribl Yunanis'ana g"lt.mfıı, 
tak&t. olimpfya.d komitesi ~lehm..:di mü_ 
aa.bakalara sokmıamıştı. Abdulh:tmld 
devriatin sıkı kayıdlan Mehınedin Atına 
kapı)anna. dayanm:ısını ho bulmamış, 

sa.rayı ve Babıaliyi telaşa dUşürmu tıi. 
Atina Türk Sl'fare!I derhal ::urhın~l 
çatırarak Atinadan un.l<laşmasını \'C 

memtekett> dönmesini ihtar etmişti. 
Zaten :\lf'.hmed, olimplyad komitesi 

ta.rafınd~n şu cevabı almıştı: 

- lemlt>ket.ini-ı. bu oyunlara i5t.lriık 

istanbu'd.ı Riz:ı pasa yokuşunda. 
66 No. All:\IED }"E\"Zl"nln 

ASRİ MOBİLYA 1 
'9- ;\lağaza ından aJınız. _, 

, 

J;. 0(1ll· 
SAÇ SABUNU 

Sacıu111lıı ''"nıafu• ıcı11 huıııcıın•• 
tulrinl lllı lıwllaıııtt• ıırecelı~lnl•. 

FRENGi 
''e 

Belsoğukluğu 
na tutulmamak lcln 

EN hi İLAC: 

Protejindir. 

DERMOJEN 
l' A.SIK, CATLAK. EKZEl\IA ve 

('İLD YARALARINA ff'\kalide iyi 
gelir. Derinin tazeltnme-slne ve 

)'enUenm~ne blzme-t eder. 

:-:liJıriiAiiıialiiil~M!i!iiJın !ara glnnek ı cln 
mıeınlelre"int:rıle ttektli.t olmak lazımdı · 
Blnae-naleyh. tek ba ınıu müracaatlnizi 

kabul ectenıeyl-ı.. 

HE& ECZANEDE BULUNUR. 

,. GÖZ DOKTORU~ 

-Nuri Fehmi Ayberk 

T'ÜRKİYE iş BARKA.Si 
Küçl!k tasarruf hesapları 1942 (KRA~IYE PLAN! 

K.SŞlD&L&R: 2 ŞUb&t, t Mayıa, 1 Atu.stol. 2 İklllc1~1n 
ıanbleriAcle yapılu. 

1942 ikr.~miyeleri 
ı adet 2000 Liraıa - 2000.- ı.ı.ra 40 • 100 • - 4000.-• • 1000 • -1000.- • 60 • 18 - 2600-a 'JIO -1aoo.- • • • • • • ... • •llOO.- • -• • • -aooo.-

il • .. ' -uoo- • -• 11 • -aooo-
• 
• 
• • 
/ 

Sefa~thane rüç hal Ue Mehmedl. 
A~ıncUa.n u:r.a.ıla...cttınnış, saray re Ba. 
bıi.linln kl&şına nihayet vennlşll. 

* 
Hayda.rp&4a Nümune ha.stanM.l 

ıö• müteh ..... ışı 
ista.nbul Belediye Iıarsaaı. 

Tel. 232lZ Türk pehlivanlık tarihi yazıldıtı u. ı 
man K~ Mehmed. bu sayfalarda ele. ~--•••lııi••••••r 

MİLLi KORUNMA KANUNU 
En ıon tadilleri, muclb ıebeb layihaları. latanbul Mürakabe Ko • 

mlıyonu azami kar haddi llatelert. Mahkeme içtihatları 

Avukat Nazmi Nuri Köksal 
Cihan ve Üniversite klta'bhanelerinde aatılır. . .............................. -........................................................................ . 

Son Potıta Matbauı: N..,t1at Micltirih Cihacl Babaa 

=--------=---=----SAHIBls A. Ekr- USAICUC& 

i LAN 
Esldşeblr vlli)eUııln merkez kı.uııına tabi Sepetçi koyunde: 

Şarkan: Liçln Kocayayia kp<:alndekl beton .sulundan SUiu Çördü tepeslnd_. 
beton sütuna hatlı mustekim, 

Cenuben: Sulu Çordu tept>Sindeki beton sut.un mevkllnden Kart.al tf'peslo.. 
deki beton sütuna hattı muslakim, 

Garbt>n \'C şlmalen: Karla! tcpeslndekl beton sutundan ba lıyarak Sepetfl 
Ataçkırdı tepesindeki bl!ton sutundan bllmurur hudud başlan ıt·ı olan J,içiJI 
Kocaya) la tepesindeki beton su tuna tıal:ı munkf'.slr Ue mahdud 230 hekt.f.rclaJI 
ibaret arazide 5/17 numaralı ruhsatnameye müsteniden Asaf Öıdenk, Şukri 
Oğuz, Zeki Df'mlrtasçı taraflar.ndan ararnalıla meydana çlkanlan Krom ma. 
deni adı Çeçenler uhdrsine ihale ikılınaratından maadin nlzamn meslnln 36 
ve 37 el maddf'leri mucibince bu babda bir giına itirazı olanların 24_3.91% ta
t'hlnden itibaren lkl a~ içinde Ankarada iktisat \'ekilf'tlne ve tn:ıh:ılllnde vili
yet makamına bir istld:ı ile müracaat eylemeleri llln olunur. 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASl 
Kurul"' tarihi: 1881 

100.000.000 Türk Lirası 
Sabe •e aJı!.nıl Adedi: Zil 

r1a1 Ye 0-n 1aer nevi lfanka maamelelert __ ._.. ............. ~ 
A 5 '1 

=::::?dli:lliilıilla!!i!~~2~___,ı~:...;_~ ..... .,_:ı..., 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.HJO 

LiRA iKR4MiYC: VEt<iYO~ 
Zina& Baııkuı.Dlla luualaanl~ " u.Unaa &uarnal laeublarmda • 

.. H liraeı buhuıanlka MDede ' defa ~ldleeek klll"a ile aeal'4aad 
pllna söre lkraml7e datı&ılacall&lr. 

4 Aded 1 000 Liralık 4 000 Lir& 
4 • 500 • 2,000 • 
4 » 250 ,. 1,000 .. 

40 » 100 • 4,000 ,. 
100 » 50 • 5,000 )) 
120 )) 40 ,. 4,800 • 
16P )) 20 » 3,200 ); 
Dlkbtı Bealıllanndül DMalar 1tU aene itinde il Uradu atala 

tleımf7enlen llP'ami7• t*tatı talldlnl• 1rr it t.....U. TVllecıelııtlr • 
ltar'alar •Dede t clel&. 11 llM&, 11 llulran. 11 S71&1. Jl Birllld 

ÜD11D tariblerlade 9Ni1Melılil' 


