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MAYIS.tQ,2 
FEVKAL.lDf CfkiliŞ 

Sene 12 - No. 4223 Y uı ıalr.ri telefonu: 20203 

afs at 

CUMARTESi 9 MAYIS 1942 

rle cı ) 

idare itleri telef onu ı 20203 Fiatı 1 kunıt 

Japonlara göre 

Mercan 
denizinde 

lllJlk 
mabarelle 

Japonlann batırdıklarını iddia ettikleri Wanpit isimli lngillz 

Bir Amerikan zırh- ·. 
hsı ve iki tayyare 
gemisi batırlldı r muharebe gemlal 

Meclis Parti Grubu 
dUn f evkalide bir 

toplantı yaptı 
Günlük ekmek istihkakı 

hakkında geni kararlar verildi 
Vaşingtona göre t ............................................. , 

Bir İngiliz kruvazöril• Netice ne 
bir lngiliz zırhlısı 8 JapOD Olacak? 

Yeni mahsule yaklaşmakta bulunduğumuz şu günlerde ekmek bir 
gün 300, onu takib eden günde 150 gram üzerind~n verilecek 

hasara uğratıldı gemisi . 
Avustralya Başvekili i 
devam etmekte olan : 

Madagaskara 
Amerikan 
kıt' aları da 

Başvekil ve Ticaret Vekili 
Muharebe batırıldı 

devam ediyor 

1 

deniz muharebesinin Ankara s (A.A.) - c. H. P: 

B• hat•ıt kruvazo·· r k 1 Meclis gru,pu umumi heyeti ıbu -ır ehEmmiyetinden Çl iltQT gün 8/5/1942 saat 17 de reis vek li 

b d 1 b h d' Sey{han meb'usu Hilmi Uranın ir en Z tayyare 1 a se ;yor 1 Martinik adası da reis1iğinde fevkatade oıarak top • 

ana gem.ısı· de "·ıst·ılA her saat ı dikkati celbediyor ı~~~ılkıtan ve geçen top ,. 
. lanı.ya aıd zabııt hüJasası okun • 

Kalifomiya muharebe 1rem1slnin Alnkara 8 (Radyo ga~t~ı), . - dufkıtan sonra, hükfunetçe halkı 
Slloetl hasara ug.., ratıldı h k•k t labilecek ~a ra4Jıosunun .~ldirdığıne verilmekte Olan günlük ekmek 

To .. , o~ 8 (A.A.) - İmparator. 8 1 8 Q ıore Mada.gaSkara, İn.giliz kuvvet.. mllktan üzerinde dündenberi alı. 
lu-k u ... umi karargahı aıaiıdald teb. b hd.dt• terinden scmra cenubi Afrika ve nan lkararm mucib sebeblen hak. 
lıiı neırelmektedır: Ayrıca iki şileb ve ir 18 1 1r '' 1 .Amerikan iut'aıarı da karaya çık- bnda grup umumt heyetim hu -

Yen Cine sularında faaliyette 1 mıtlardır. , kftmetin tenvir etmek istedığ ve 
bulunan ı.mparatorluk. donanmasına bir sarnıç gemisi Framızların VUJJetl bugüınlkü fevkalade toplantının 
mensub bLrüldcr 6 Mayısta Mercan de batırıldı Canberra 8 (A.A.) - Mü.. Kap 8 {A.A.) - Son za~anlar. mevzuu bu d:ıduğu riyaset tarafın. 
denız.nde lngılz ve Amerikan bit.. measi11er meclisinde beyanattta da MJ .. a~~ar,:ia ooup bıt.en1er dan heyete bildirildi. 
ltklerınden mürekkeb kuvvetli bir bulunan barvckıl Curtin Pasifi. haı\dk.ı.nda ryı an~lUına.t alan bır zat sm alarak kürsüye gelen T'ca. 
fı1o 1bııluı:lduğunu kc~etmıf,lerd.ir. Vaşington 8 (A.A.) _ Harbi)"l? ğin cenubu garbiıinde oimdi MadagaSkar mudafaacılarımn ya. senesi hububat mahsulünün elvo-
7 May !lla Japon b.rliklerı düşm~n nezareti tebliği: cereyan etmekte olan deniz ve k~a mooi~atsız kalacalrlarııu ret Vekili Müımt.az Ökmen. 1941 
t09\:il ne taarruz ederek Calıfornıa Cenr.ıa.b l>aü pasif&:. Çok 'yi ha- ba'l(a muharebe~n bu bölaede bıldiıımektedır. Ç(inkü aylar var ~ olmamas sebebile hükiıme•çe 
hpınde b r Am~rikan zıriılısın~ ~-· berler almmlflır. 4 Mayısta Japon harbin idarn un ndan ha - (D.nml f ,_. Wlllb••) daha Eyl-Q.1 a mda ekm n k me 

izahat verdiler 

Ba,vekll Dr Refllr Saydam 

hal bat rmıılar ve Camberra ~ • ve Amerikan kuvvetleri .uası.nıda (l>eYmnı 5 inci ~da) .ı 

1 
f.le verilmesi tedbınnın dhnd itını 

de b r lng hz k.r:.ıvnörü ıle War... cereyan eden deniz muharebesin. ' .,/ apon a• (DeT&ıpı S inci aayfada) 
prte t p rı.de bir İngilız zımlııını cici- (Devamı 1 IDd sayfada) '9 ........................... -·--····-··v .-

1!.::"~~~tı..ı;~"'f;~~~-::~· .!ı:::: ·- Bladlstan Valı·nı·n rı·yasetı·nde 
bır Amenkan tayyare ıemlılN ve 

~eo~:~7s"nbC~~~~=~~~r.bıT tayy•- - ~ badadaDll du··n yapılan toplantı 
Taarruz devam etmektedir. Bu 

muharebeye ııMercan denizi muha • aştılar 
rebeııu iımi verilecektir. 

Gemilerin tonajları 
Ber'lin 6 (A.A.) - Tokyodan 

D. N. B, ajansına bildiriliyor: 
Mercan deniz' nde yapılan deniz 

çarpışması esnasında aşağıda yazılı 
gemılcr batırılmı~ veya ağır hasara 
uğratlmı:Jtır. 

1900 tonilatolu1' Amerikan uçak 
gem ıs Y orktown, . 

33000 tonilatoluk Amerılan u • 
ça.k gemt!i Saratoga, . 

32000 ton'la oluk Amerıkan hat 
tı hatb gemiıi California, .. 

9850 tonilatoluk bir lngılız bari> 

gem ı .d 
Bu kayıbllar henüz ıeamen teyı 

edil'memiıtir. 

Japonlara karşı 
oymak için herşey 
den evvel tayyare 

gemisi lazımdır 
r Son Po•ta» nın havacılılc 

ıniiteha11ıaı yazıyor] 

Uuılqarkta Japonlar Okya • 
nuela Ydeıt kten •onra karada 
da lıel'gun ıç n Hindi.tana doğ. 
ıru leılleme1ttedirler. Bu lıafta 
ıç nd Japon kuvvetlerinin çok 
müh b r hava ve deniz üs. 
au olan Akyab'ı da l11al ettik • 
ler b ldır yor, buraa Kalküta. 
dan ancak 500 kilometrelik ıbir 
uçuş menz 1 nde olduğuna göre 
Hındı anın en mühim ve en 
zen'i n bir şehri olan Kalküta 
Japon tayyarelerinin tehdidi al
tına airmiı bulunuyor. Japon • 
ların k-arşııına gerek mıktar, ge
r~ltıe kalite itibarile klfi gele • 
bilecek kaNl kuvveti çıkarmak 
Avrupada.'lu, Afrlkadakl cep -

Japonlarıo batırdıklarını lddia ettikleri Amerikan Saratos• 
tayyare sem1ai 

._.,.... -- - -- -- ....... - -- -- -- .....-., 

[ "So~_ Posta,:iliı1~i diyor ki ] 

Ankara 6 (Radyo ıazeteai) 
Viıiden verilen bir habere göre. 
Birmanyanın inalinden sonra oött 
koldan hareket eden Japon kuvvet.. 
!erinden bir kolu Hindistan budu • 
dunu apra.k Ganj nehri idame • 
tinde ilerlemektedir. 

Çin tebliği 
Çunlông 8 {A.A.) - Cuma aa. 

bahı nqrcdilen Çin tebliii: 
Çin hu<ludunun içinde ve Bir • 

manyad.an gelen Japonların ilerle -
mek!te olduğu Yunan vilayetinde 

(Devamı 5 ind .. yfada) 

Mercan denizindeki V;ingtona u;• 
muharebe nasıl oldu? ra:l':~ış 

Dünlta toplantıdan bir İntıbo 
(Yazısını ikinci sayfamızda bulacaksınız) 

Japonların batırdıklarını bildirdikleri lngiliz 
ve Amerikan barb iemilerinin evsafı 

Nevyotk 8 (A.A.) - İyi bir ------------------------':"" 

7 Mayıs ak. 
pmı lngil'tere 
bahtıye nezareti 
Aanerl.ıka deniz 

kuvve t le - ~~~~§~~§~~~~~~~~~ rinin Salamon E 
adaları civarın.. 
da 7 Japon harb 
gemisini batır -
dıklarmı ese -
vinçli biT ~a • 
ber:t diye bıMi. 
riı:lken diığer ta- --
raftan 8 Mayıs t==~...c:.~==~ı.... 
tarihinde Tok -
yoda neşredı -
en ımparator. A 

luk ıkarargMn • ~u..r..ı1..1...1._0J<Y NUSU 
nın <tebliğinde 
Merean deni • 
zinde Japon de. 
niz lkuvvetllerinin 

membadan Vaşinıgtona gelen fakat 
teyid edilmiyen bazı habrlere gö.. 
re General Weygand, Lavalin ik.. 
tidara geçmesini müteakib derhal 
Fransadan ayrılarak Fransız Fa • 
s1nda Rahata giıtmiştir. Gt'!neral 
Laval Alımanlara askerl bir yar • 

(Devamı S inci sayfada) 
····················································. 

BUGÜN---. 

Tarih duygusu 
YAZAN 

Prof. Dr. Sadi Irmak 
(ÜçüncU eayfadadır 

• Hayat ve millet 
davamız 

YAZAN 

Ahmed' Hamdi Başar 
(Üçüncü aayfadadıı 

Parayı saymadan 
harcıyan bu sınlf 
nereden çıkll? 

Memur güç geçiniyor, harbden evvelki 
müreffeh aileler geçimlerini basitleştirdik
çe basitleştirdiler. Buna mükabil satıcıyı 
güldüren bir başka sınıf türemiştir. Harb 
halinden istifade eden bu sın ıh bularak 

yakasına yapışmakhğımız lazımdır 
YAZAN: EKREM UŞAKLIGIL 

_ ~:~ı~n~ ~n~ ..:a~:ı:d:. ~~::. ~::d:. ~ı::a~~~ ~ 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-P .ırayı saymaaan 

Harcayan bu sınıf 
lVerelen çıktL? 
~----Ekrem Upkhıll 

TAKVİM • 
Rumi acu• 

18"8 -Ni1an 
2'i 

9 
Cumartesi 
Resmi ••:ı• 

1942 

Mayıs 

SON POST..( Mayıs 9 

Reslmll lllakale ı Çocugu ve ihtiyarı birleştiren nokta .• = = ' 5.E'hahtan Sehaha: 

• 

c<İstiklah refikimiz, bir anket 
açtı. Salahiyetli taJısiyetlere «MiL 
li tiy!ltro olur mu, obnaz mı ? » 
sualini sonıyor. 

Bu anlm~e cevab veren bir 
edibimiz tliyor ki: 

«- Şehir T~atrosunun eser 
seçme ve program hazırlama işle. 
ri kimsenin tammadtiı, hiçbir e. 
seri obnıyan Dramaturga veril • 

mlıtlu 
Haf ız:amizi yokladık. Yakın za. 

manlarcla Şehir Tiyatrosu Dra -
maturgu değitmedl. Eskidcnheri 
bu vazifeyi gören Mehmed Şülaü 
Erden gene it baJındL. Bu zatın 
ise e.senizlikle itham edilecek bir 
taralı yoktur. Zira Şeklıper'in e • 
sederinirı pek çoğunu dilimize 
çevlrmeslle maruftur. 

iNAN 
iNANMA! 

S inema bir terhige 
Vasıtasıdır amma 
Bir şartla 
~-- Burhan Cahid 

Teşekkür 
SevPli bnmıır, kartleşim, eşim :lk • 

bllll ~n Teftltı münasebeti~ ce • 
uaze meıraSlmlıne btil'3ık ve bizlcr:i 
tıel&'l'af, ~ w bluat f.eseJJ.iye ko. 
şa.n akraba. Q ve dostt.ırıınua v.e '.rica_ 
ret Oan er.ki.o. ve memurlarına. a.yrı 

aıyrı teşetdcilre büyijk elem ve kederim~ 
mini oldııığunda.n gazete.nizl.n delileünf 

rica ~ 
VddeSI 

Ha.tice Baıılo 
~L 

Ka.ymvaJlde:si 
Caııfcm Çetiner 

Esi 

CUMARTESİ, 9/5/J9t2 
7.30: Saıa.t. ayen, 7.33: l.l&n.')ık pras .. 

ra.m (Pl), 7.45: AJ3,ns hıaberleTl, 8.30: 
Seınf'onilk p1'l(JC'l'lUD (Pi.), 13.30: S:ı.a.t a. 
yan, 13.33: Tiirl ~ pt.MlaJ', 1:us: ı\. 

Ja.ns haberleri, 14: Riyaset.icüruhur b-. 
c!ow, 14.40: Mılroıra llkıbcailar at koşu. 
la.rmm lıa.bm&ıleri, 18: ~aai a,-a.n. 
18.03: Raityo cf:uıs ttı"estınuı, 18.45: 
Radyo çocuk tıı!ıübü, 19.30: Sad a:yan 
Ye aPN> habıtrlerl, 19.45: Serlıest 10 
.ıakikıa, 19.55: F9811 beyetl, 20.15: ıtad. 
yo ~ ıe.45: H~ m:ık'amW.. 
daın ş:ıd.ılar, Zl: Kaınaşma. 21.15: Din.. 
leyki ls(~Jerıl, 21.45: C$llr ve nesir sa. 
illi) • 2%: ~ sa.kın cıdıe!lln.sı 2?.30: 
~ :t.t a.yan, ajans h'M>erleri ve bon;afa.r. 

lsianbul borsası 

Açılış ve 
ondr11 1 sterlin 

'\ew.York 1110 Dolar 
' enevre lOO İsviçre P:. 
'1adrld 100 rcçcta 
- .ckholm 1 GO tsvec Kr. 
Bir aJ.1ıın lira 
211 ayamıat bir gro.m külçe 
aıtm 

Esham. ve Tahvili& 

Sı:vas Erzurum ı 
Sıvas • Erııunım U. '1 
19U De.ıni.r,yolu 1 
1941 Demirtf• il 
A..qlın Çimenıto 

:;.z.ı 

130.70 
30.S65 
12.9375 
30.7, 
3-1.95 

479 

19.85 
19.95 
19.SO 
19.5!1 
ıua 



Hayal ve Millet 
davamız 

Sayfa 31f 

Tarih duygusu 
Gençliğe canlı bir tarih duygusu vermek için harcanacak her 
emek yerindedir. Çünkü bu duyguyu uyandıramazsak gençliğin 
ideal ihtiyacını başıboş bırakmış ve onları yabancı ideolojılerin 

zehirli havasına terketmiş oluruz 

Yazan : Profesör doktor Sadi Irmak Bir insanın lıentlllJlne "MQslilman,, denmesi için nasıl 
/stlJmlığın prtlarını, iman esaslarını ili/mest lcab 
ederse Tiirk olmak için de 1 ilrlılilğiln ıartlarını ve B ~a~~ de~~ !eıe!ı~::!;:s!!;i K~~l~i W:.~'t 

esaslarını herkesle b•raber bilmesi lazımdır ~·Bir milletUl kalitJllŞ yetteki abideleri harab olmaktan 

lerirrıizi şu şekilde ştimuHü dü 
şiimnedt 2'JOJ"Undayız. 

ve )'Ube!iş devrelennde tarıh kıorumak ~m bir cere) an da oldu. Yasan : Ahmed Bam di Batpar d\QWU&ll canı.• ve bilikıs ıarıh ıu bikir e011emez. 
~ .zıida düçar olması, Falkat bu husustaki faaliyeti 

I 1 E>vet. bır ıkimy.ager size i.htıiasJ nına tek damla be$a kan .kar... miGıeıti' bEildiyeıı :felikeUere de~ kafi saymaya iniltin yoktur. 

B ir günden diğerine geçim d..ışmda saydığı bü.tün bu işlerde- n:wn1f Olduğunu ısbat eı.me~i. :lai- ıet eder. Buna dünya tarihınden Milli abideler bakımından vazile 

1 - Bl.IDlann harab olmaları 
na meydan vermemek. 

2 - Aıbikieler n bulunduklar. 
çevreyi ayni mımari esaslara rca 
ederek estetik tesirlerini tebariiz 
etltiıımek. (Devamı 4/2 ele) 

:1Joduıbar1 ıçirıde heıkes, hiç kl ceha.letiııden sııknnadan, batta fi gehnez.; . belli bır hudud :ııçınde pek ~ mısaller getırmek kabil-
lJ.graşnwiJğı bir takım l§lere akıl gur:urla bahseder . .Bi.r müiıendis y~aya.n bır lll:illet:e baıı.ı ol:rrı..ası dir. Fak.at bu sabada en açık şe- ('-------------------------. 
erci rımeye Q&llflYOI'. Öyle inaanlar c.Böyle §e)'ie~ aklım ermez. der- için oowı o mılletı topluca y~ hadetJ. Tü.ric tarihinde buluruz. ''Son Posta,,nın bulma"ası·. 23-{tOı 
tan:ınz lkıi bunlar ömürlerinde birken, onun kendi ihltıeasmda.ki me- maya hak veren davalara herites.. Tariıhimızin büıtıİ.lıl büyıi.<k ham- \1 
deta gıda maddeılen nereden. na- selıe'lere ne müiffUş akıl erdinn.iş le beraber bilmesi, anlaması ıa.. leleri ku.vveıtlı bır mazı h ssile ba- '----·--------------------·~ 
aıl tedarik edılir, fiatları ~dir, &dam okkığunu da. ayni zaman.. zııı001ıl". Buı bilgiler insanın et\ ke- şanlmıŞtır. Sakarya ve Dumlupı
ry.ıs: ve kıöt'WJÜ harıgtlleridir gibi da, söylemek istıer. Fa.kat güaıün miğı, vicda.nı gilbi kendine bağlı nar zaferleri, ta.rihi mefahirı can
herhar~i bır 91.la.le verecekleri tek bilrındıie tıadıseler hayatta hepinu- bir şeydir. Bir milletin ~fradı fP.. laodırmaık., hatıti bu vakıalara gü-

Banlmdan 30 tanaini ltollellerelı bir arada yollıvan iter 
olru.)'llcunıaza hu 1*/i~ talıdim edece;ia 

cevaıb ben ne bileyimden ıbaretti. 2Sin ulun ~ına getırıınc)e zor- dilece'k yollarda farklı istiıkamet- venmek ve gi.iNen uyandırmak 9U- Soldan sata: 
Ha~ at ıg.üçlüıkleri yavaş yavaş bu lar, tesadütler b!zı bir takım ev _ ere marun.ış ~ra ayrılabilir- reUle yaratllrmştıır. Ataturk mil- 1 

- Bir l'ftlık "" 
en al.81kasırL ve cabfi olaırlanm.zı velce ıb .l!mediğiımitz ~eri y.apıma.. ler. Fa-kat niıhayet varılacak nok- letııe tarih duygusunu uyanık tut- bir emir (Z), Ke.. 
bıle bu mewulara ~ekti. Ek:meğl.rı ya sürUkl.e111e o 7.&Illan bu. ta. yani milli gaye ve ideal hi mak içm en çet~ mü<:adeleleri der lfl, San'.& 
m1kotarındaTı. fia.tından, iasulya.. leklerı.ndıekı iıhtısaa hayat için k.imge ·çin şWphe edilen bir şey yapm.l!jtır. Bu .nucadeleıerı, baş.. (!). r 

nm, et.n durumuna 'kadar her şey Wi gören, msanlar apışıp kalır- olamaz.. Art'ic onun üzer' r:df' bıL langıçta şüphe ıle karşılayanlar, 2 - Yamn ita. ' 
!llmıciı yaşa-yan insanı alikalandı- lar. Vaıkri hiç lkimse, hır deo;let gisWilk.., aliılkasızlık, yahud ayrılı onda mi.ilbal&ğaiı bı.r mılliyetçilı- nıti (!). : 

nıyur. şi-nin başına geçtikten sonra, ih- miıllet halinde 1ıoplanırnış ıioıı&ania- g n iılermı gorenler olm:u.ştur. F~- 1 - Temb " • 
Gene <bi1"dk jnısanlar, hatta b 'l- tı.sa& d.-şında bır mevzuu yaaqa- nn araları QÖkıl'nÜş esıkı bır duvar kat dünya tıad~er.nin son ınkı- lebsiıl l3), Rü.. 4 

1 2 

gın1er ve bilhassa mütehassıslar dıiı, yahuıd orada da ıBenim bu gibi parçalarwnalan demektir. Bir şafları. bepimıze tarih tezın 11 ö.. rir m. 
IJ€ra~~t61arı ıme9k!lk dışında hiç ·şıer~ aı1dhm erıme~ dedıgi ~r~l- ~eıt.ı ancak .. ve her şe~en ÜS- nemıni bü'tün sarahatile oğrett •. ez~.-;.:~~ ô 
b:ır b~lgiye ehemmiyet vermemiş.. meımıştır. Falkat ha) atın bütun tl.lll otlan bu ll'DÜl,ıter~. bağ: bu top_ Tarihi ıst hkar ve :st.hza ıle te- ıı--ıı--
ler· topluca hayat görii~ne ~tü- safhalarında devamll şekilde ayrı lu ve beraberee goruş bır araya liılkki etmeye meyleden Fransa ha- m. { 
r~ tecrUbe ve malfımattan ken- vaşa-nm•ş a:ta.kadan mahrum kal- ~tirir ve ıtıoplar. Aralarında böyl z*1 bir akıbete uğradı. Amerika 5 - BoJ"llll -.. 
dilerıini uzaık tu1ımuşlardır? Dün. mış biT takll'll i.ş~~i, yalnız iyi .nL bir ~aşna d~ya°-: .her bid ~ Japonya taıihlerınde mağ!übi- 11 

(!). ANobm ba. 7 
vanın davaıarı nedir, tarihin gı- ye11lerle ve ener]i.le ~~letmek ·:m... ltendı ıMl!SaSı 2-çbndeki i.şle meş - yet bwwımamasını ele alarak bü- bMl <ıı, Nota 
dıışi nedir gibi birçok münakaşa- kanı ~ktur. Onun ~ n, ckserı~a ~l oldu.~. ~~e. hayat ~e yUk hamlelere hazırlaıııywlar. <ıı. l 
lara. bütürı dünyada fiki.r ve mcz.. iş başına geçen.ler. şayed toplu bır ~ıl~t ~ gıbı mevzulara aıd Tarihten }uz alamayan hareket- 6 

- Kusa llNll. 
heb aynlıDdlarma yol açmış olan g(irülpe malik değil1erse, s1kıntılı bı~ıye :dlıtıyacı ol.ma~ığını s&nan er Jnki§af edemiyorlar. Bu ha- • llt heeell (!), 91 
mevmrlan bir tarafa bırakalım; zamanlarda yanl~ b'r yol dahi in::-8-nla~ ~baret hır topl~luk 'lclmdan yeni hamlelere hazırlanan Unk nlduı m. 
men "etimİrl.ıde şu içinde buhm- tutacaık., onu ~rmiyecek derece- mınet .. ~ğildı;: bu, olsa olsa, ihtı milletler içın taritı bir kuvvet Emmelııtea emir '-

3 4 s 6 

duğumuz buhı'aNı zamanlarda de işin cahiıf.ı olurlar. . saıs bö~rıne ayrılmış ve ar kaynağıdır. (Z). !m-ı:::-s: 
kendi deıdlerimiz, miilf davaları- Türlkiô'erıin baş davası nedır? ~a~a ~rek .bağ kuru~aıh- Tarih te iki vasıta ile canlanır, 'J - Vla7e& (!), N• (1). \pmlter <3>. 

7 8 10 

mız. mim idealimkı, Wnıtn esasla.. Milli enerjı na.d kullanılmalı? gı ıçı~ ~ıllet hahne gelmemış <>- tarihi hadiseler, tarihi eserler. 1 - Bolıa (1), <'* plqlru lıir laaw. ' - Nota m, No6a (2). 
rumz ne~rdir diye herhan«i bır Ltberal'i2m, !kapitalizm, ı.osyalizm lan bir :ış topllwuğudur: Me~le Birincilerini iyi yazmak ve iyi nm <J>. 5 - Acemin llUIYD l!), Bir cllla ..._ 
aydm ve ~ Tü:rke sual sor- ne demektir? Ekonomi. politik ne bir ~ısas topluluğu halıne gelı~- ötretmek ne kadar 1.8.zımsa ikinci- ı - Nota (Z). tllllll (!), Acemce 7İİllİİD 111.a&.ı.u.t (it. 
maktan lmr«unurı; çekininiz. Ala- dernektir? Para nasıl bir nesne- ce, mıDet ortada .kalmaz. Ben_ bı lerini iYi nuiıafaza etmek 0 kadar ıt - Ba1llıt afıılıım m, Bir P87IUI. 1 - ~ m. Be ulam .... fll. 
cağınız ceıvab, yurdun ancak birdir? Türiciyenin hududları. i~inde Tüdt ~r ebiı:voe.rı~aha mute önıentidir. 1ıer (ti, Bir ı9* (1). ......_ (!). 

an lltaleai ha?inle yaşayacağına davası. hu~arı. dışmdakı ıfleri h~.bır ~ . . ı:unu, :gen~ .Aıcaba bu vazifelerimizi hakkile Y'*-ıııllll ..-Pr&: 'J - Bir_. (!), Al'Mm ._. (il. 
hev•ecania inanmı.şsanı.z, sizi ılit ne-len:Pir? Bugun ıdeal ne manaya bır '1'üıtt nmhe~l61 ye~ b.t'. :başarvor mu;yuz! Türk tarihini ı - Bir hairftn m, Gw m. Se. ı - Jladelli elclla (3), BIJiiqe (1). 
raıba süı-Okler: rıeeUr? gi>i meYZuiar, ih.tısas ifi meriblıyı ~ .ihtısas böluml~nn- frenk g&de delil, kendi g6rüşü- -- aece mephııl m. t - s- Wr "b stMne ~ 

- Banlar ıberüm ihusasım dı- değildir. Bir imanın, Türk ~lmak de k:u!l&!labilınm. Fakat dünya nôzie yazmaık için Atatıüııkıün aç. 1 - Sona eWl (1). • m. 

~ t~~·~-f~~ ·-·~~~··-~ ü-~~.~™·~~· 
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«S<ın Posta;> mn tarihi telrikc.ıı: 98 

Bir ayak snsi yaklaştL Bu sefer nılar.am:ıştı. cÇak.T> göz!ü muha- Kapı :t..-anad1 bir k~ kadar da.. 
4 

nxı ~ bir ç t .göz ma ",,al .ı.·~?. n aLıg 1 · n:ü ne geLmtştf!:. Gani ha ar.aıfa:n d;ığ.ı içi:n A:b u~ani e-
de "ne ) a.p~tı: ef.enWilin j ür:eıği çarpıyardu. Ya, f.enıd. içer'ye s yrı-a!b:ldi. 

.Kı: StZ sıız? Ce\~ıer ağa saTayda yoksa? Ya- EH.eri yalın pala!ı muhafızlar 

Ga atasaray bugün j 
Rapit t e a şılaşı ur 

Kuruluş tarihi: 1888 

100. 00.000 Türk Lirası 
Şuho ve aJam 1li!edi: 265 

Zirai Ye Ua:ari ııu llt!\'l b.ınka cııiatn~clert 

- Şe'~ade Suloe) man ::fendimiz v~ ımazıgn.la . ~o..~l'?u. ~akan dik ıdıik b~'.kı:yorl<ırdı. ~a~ı bı) ıklı .. Romanıyanı.n Rapiıt takımı bu _ 
h kıfmıry~.ı. sultr.nım. Dört güındür mu:lıafııı:, ~f.cnd.ıyı gorur gunnez V€ ç.a!kır gozıu adam el nı ka·ldırı1EJ gun üıçüncü :ma~ı Istanbul ik'n'Ci
sarayı humayuına uğrayamô.n ış yavaşça soyJ:d : . ] i1eriıde !kararan C-efüıd ç~nesi si Ga1atasarayfia Şeref sahasında 
khı'k. - '.Ka.pı c gz:;ına yana"ı:; yoAd:ışı.m. yolunu gösterdi·: yapa:calctıır. Geçen ha'fta ynptıgı 

İçer den b:r .gülüş j§itild': Albdülgaın · dendi seıv1nçle sor- _ Lndi beni tcl:Bb c~ ı,.n, ağ~ e- .iıki maçta büyülk biı· mar;fet gös. 
- Şc'h.zade Sü,e)ma.rı gece Üs- du: ıfıendim~rzıe gitsek gereık. ternwrrüş .ıofan Romanya 'takımı 

k .. " ndan g3di. Doğrusunu SÖ\'- Cevher ~a hazrcilerlni buL _Bundan nu nı'..liFr? sahaya ve ınuhüe biraz daha. faz_ 
lrn k:n s: z? • dııınuz mu? Mulhaiız ıb~nı/"~~llılcl:ı, ce;, aıb la alıışmış o1ıdugu için bugün da-

Köse .a m ağ7Jnı mazgala doğ- - Beli, ağa efend:miz C€nabnı- 11,rermedi. ha ınoıım_aJ b'r maç yapmış <lla-
r:ı uzat.ııP yav a fısıldadı: zı lbelkler! Biır kiipri.i a!ıtıı kadar <enli .kap: cakıt~. Istanlbul ]ig. maçl_arında 

- Sa a ) irm.i b~ altın veririm. l'hti~ aE ıadam sevincinden az kıeımerini .g;eu; lP topr.ak ~ola ç.ktı- şampıyonay;ı _ lka~:tmlş 01ma.lda 
Bir p .. u'ac.ığıını ~a~r •. anı ~1- daba di...~~kti. Kap ya yaklsşın- far. Ya bu muhafız 'ken ·s:ni aL ~rabe.r ıta~d ~ d~er ma"lar ~ P
.zade Sill ~vman e cn~z . l::ı ~ı ca, <lenür kanadlar<Ian birinin sa- .da.1.ızya:"Sa. ya pusul \! 1 C51ıer a- mak 

1 
surcıtile uzerlnde en çok kn

C-e'\ er aoaı tıaızıretlerm~ u.aş't!trf" ,gır 'bir gıcn .ı ile aralandığını gör- ğay.a 11e:r.memiş te ba k s.na \ r. n. ~ı:rc*a olan . ~allatasnraym 
mı z? dü. Çakır cr""zl;ü muhafı.zın sarı TTifo.,ı:? c--ray 0 ......,... k • . b"'k.. Ra.pıt kar..şlSrnıd.a iYı ~r derec al-

K 
•. .,.. :r~ ~· -'1__ k , o .. ..._..... . wcı Ll-d. apu; na u U- lb-'I.' _0 ...._ d' S A-:ı.... .. .?' n . n •u r ;nu1>:1U1 ·aaar I prrasa 'brj,...lk nrını, elma ·ık lan c:ı.. d .k ı-l- , ması ~er.mı::uuc T. on uac1nı. 

ki u ~ :pu u a Ç1Kar~rak o~ -aL ı_n_ •• •• .. • • • -L. 1\ · en ) cır. n . .l!l\. 'e 1snzdı. Bura- seyahatinde &ıkatlan:an mcrk z 
• ., l:"'l'I'.. J"U1..'1.l!ITU l'Y?'CC' -seçtyornu. 'Iu- da lk~disiın" pa ,... 1 . , e t 1 uıa!fl! i!'t tıı· ·T· a·· . . . k ~ça. parça t:ı:se er mua~-aın En• erin bıra1ı:acağı ibO'Ş'luk 

_ Al . 1d lt · a :.t. • gu u ı. [ 1 l'l15€.erın 'haıberı b?le o1mayncak- .. ~.ı~ .J lı . 
. d' )O aşı.mı, on a mı pe- - JsticaJ P.\ le voldasım. kapıvJ t~. İhtivar adam korku ""' şu""p:ı...,.. I ~ıJ mkl~- oyunu,n:uak er .halde bn 

ış n 11". • J · • " • . '" •Lt: 1 a.ı<Sn • 'ıı.ı>: v.apaca ı1.ır mı 
•v· dat..1ııa zıyadc açamazuz. Ar.alıktan ı~mıdie duıralayarak yava'-'ça sordu: • . ruvoru.z. 

' ıga~ d lıı,.,:nden tıak.an çakır dühul xvvlan A x. ı..... i} ,' "a· •) Bununla beraber. fi k b takımın 
.. , ···~· .. .. Jı·-·, ·~J • - .o.,ga 1wzr<:>. :erı ııere T. ~ "k' ..... d"ı ,_ 1 g ~.r -0n a ı.ll.u .g0o.ı unce u:,..ıa _ ı (A k ) oyununu ~ler ı ı :ıına~,~a ı.r.ıuıt e 

··•• r ası var · parla.el., k ın ses usulca m.1rıL ___ scy.reıtmJş olan Gal hı.sar.ayın bu 

d~ı~zat anlan. Be 1en Terbiy.;si Um~.ıın Mü:lür1üğüı_-eı! :a~~-~~~~e~.:!1~~eu oyun.. 
1 ;yar sev·nç'e ıuzatb: I - Vilayet, kaza. "Ve m~~!eır ge11~1t lilüprexılıWıe brd1!ıı tcı"biyesi mükel. Ömer Ee.<ıim 

Ya, b ~unda \)&{ iyel'm rri? ~l'lt'!li'ni ~'!lnnalt Üı;ere a~ 'şaT~ -~sl:nı.ic ve nrU&abal.-a imtibuıiJe İstanbul butcs birinci!ikteri 
- Bel", şunda kenara çe:kTip ~o rğ"Wıen ~ •lmrıca.~. Bu aı:ıım..zedl::er I9t2 Tcmımuı: veya. Ag-us. 

bc:ik C"TI. fos a3 iir.a. A~iı.t'acl:ı yıı.'l.ılı \'e altı ay d~ bir kur&a. til111 twtuılaca.Kla.ruır. 

A'bdı.i1gani le'.i.endi kenara çekL n - Ar:ını!lın e'\s:ıf ve ~:lıl'thr: 
l!p beldem c /baş adı. Bekle: e A -- M~ımcrin kıı.ntımıiı&t bir memm- i~'n lıesbit ~iş bwuın:ın ~artla.n 

z • ordu. r:"-. ::l.a ha112 o'.ınak, 
b k i;ı. en iki k i a- 1B - 35 yaş n a.şm:un:ş bulunma!,, 

v k · · k"' · C - k&:e.rJ'k ,az fesini ')"&pmış o'ım:ık, 
ş 

0
1 yu nrıı g zıını) or, ose zorm 

geniş ve s·msi:ı;aih d rn:r 'k:ı.pılal"'.n 
) an tarafında har · ts~ duru • 
:ı du. 

aat lk:adc.r bir zam.,.n 
ıı::.uyti. İ . :<l. n, sc~ sada çıkını
) oıdu. Ha a b:..ılutlanıj or, gece 
ıı; U e ık.üre rı) or, Abdülgani e
fondi sara yar g: re!bilmekten ar-tık 
'tur.udunu ıkesı 'Ortlu. Hai.l:n.ır.o{, ne 
p as a olursa o' un Tap!.;:apı sa. 
rayına g:ı:ı;nesi laüllll'ld1•. Burada 
yapı a>Cak o ık dar müJıim işleri 
\·ardı ki, muıvaf!ak o1amad1ğı tak
o "rde lkazanıı1mış sayı.lan davayı 
ka}ıbetmelcri ihtimali pek z:yade 

D - Eıı az ona 'Jr.e".t'l.cb ~e)a. mu:ılfi'li me"~~~n mert:llll veya 19S9 3"llmda.ıı 

son.."14 e bıış <>lnılu!ıı'.ı t·n çı:k n1~ bwuntnat • 
E - X utn~inc göre bir t,ıa;;ı.bhiıdname vm'llllC'k. 
(' - Mıisilbaika ım~!hatı:ı -<s'3.lJJu jımn:uıtılk ve tııil>eth:nıd'lrt ameli olarak yap. 

tır.J'at1aı,'l;l'.;ı r. » 
Ill - Talib ola.nbr: vtı:ı.~-et meı1ı:e:dethı:de va!flere, ıka:r:a ve nalrlye merkmfl!_ 

ııiıM:!c b ~t®miıll'a lst!de\ ne murar..aaıt etlecekleNilr. l'tliiT3<:aa.t zamanı ni._ 
h:ı.yet 4 Il:ı7"1'ltn 94'? günü ~ bitmiş ola~kiıır. 

ıv - ''eıt~ ~t ve mıı:sr r: 
A - 31i56 C'l"'İh wadül l.'a.n'lIIm.l\.a göre ~.n iittat. ill! ~r kursta tıu 

lu.mhıftdla.rı müıldet :ıaırfınd"a giinde 150 lnımr;ın c«ım~ Ü:teı'e ha;rccra.h yev 
tniye.l.m. 

B - Kazanaıiliı:.rın bölgell."rin!len Aa'liıı.ruya ~ Y•I ~ ve yolda 
geçecek günler ı~tn hlır<:ırah yevmiyeleri. 

V. - Kurs eS.nrustıid'.a. çalışma için. ı-i~ ıcltilse ve ~-cı'Jcka.bı Uımun Mü. 
dıüıı:ük~e veıriTuceA:. 

htarıhul :boks birl..n.."'ilik müsa
bakaluı bu akşam Bcy<Yğlu Ha1'k 
s"ırı.cmasınıda '!nıpılacaih."tu·. Büiüın 
boksörlere a k olan m:aclaı:a nk • 
c: n 20,3{) -da lbaşlanatakt'ı.r. 

Bakırköy Halkev:nin 
mUsabaka'arı 

Bakırlkıöy Ha:ucevi, ıı:Babar ılku 
pa:sı. namile voleybol ve ba ... kct.. 
bol turınuvaları teı'tib etrn'ştir. Bu. 
gün 'başhyacak ımiisabakalara Ga
hı.tasaray, 1Bo2lkuırıt, Kurtuluş, Bo
ra :ı,re Şisl: Hal:kevi takımlar~ i;şt~
rak ed.ecektir. t'Iüsabaka.lar Pazar 
gü ıü yaplı1acak .maçilardan sonrn 
b ;teceılctir. 

Akıt h1fzıs1 lıhası 
cemiyetinin toplantısı 

z;raa.t Baıiknsında kumbarJ.11 ,.e lhba.ııılll la.sarrul besabb:t'ında 

as 60 ıira.sı lıulunanla;a ıteııed• 1 defa çek1lccelı: kur'a 
plina &"cire lkrawlye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1 J(){)() Liralık 4POOO Lira. 
4 » 500 • 2,000 .. 
4 )) 250 ')) 1,000 u 

40 )) ı 00 » 4 ;000 '>l 
100 ı> 50 • 5,000 )) 
.l 20 )) 40 • 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 ti 

ıUik:kat: Hcsa.bt~nadak1 paralar bir .sene le(nde t;O llraillla ~ 
diı..'1111b'enlere lkra~ -clktıtı 4a"kdi.nie % 20 fazlasUe yerllecektlr. 

Kur'alar senede 4 de(a, ıı M.U t, 11 lluiraıı. 11 'Eylül,, 11 Birloc:l 
k8.1t0n tarlhlorfndı.> ~iı.llerf'lı&ll' 

Be~ed:ye Su ar İdar s·nd n 
Açık Eksiltme ile ot satışı ilanı 

i~ ~öy:tmıte (}öllekf;\ ıçayın lllUDile ınwııf on:n1il ~!'lind• 
me\~ıM ~ ortaal- açlk :rttırma. & aııitılacaktır. 

1 - Ssıltış şa.r.W"mesl idaremiz ltva&mı .ıa!ft:sinden 'P3l'3Sl2 o!llnfı: ah». 
bllir. 

2 - l\'lu~ tıemiınt SG UraAlır. 

s - Açık arlıtınn~ 18/Mayıs/9l2 Pam.rtew giinii saat 111 4A x!W cl;ıtıtuıı. 
de y.ı.pı.tıa.ca'ktır. « 519l!D ................... -._ ................ -._. .... ..__.._ __ ................................... ... 

Son Pe>Q Matbauı: Netriyat MiiClürü: Cihad Babıua a•·t~ı:tı.. 
Ma'7lgal deliğinde yeni bir kıp:r

tı olduığunu <hcyunca bir ç~cuk 
gibi sevindi. Evet iköse ada.m ya '!! 

vı. - F8.ila ra.rsna.t tçin ,iila,y~ ~~ tetıbılJest b6ltt b~lık.I:a.rma., 
lıııaiıala.rda. 'Ye nabişelerile Üill.a kaymak~ arı~ ı&zıra&r. 

-31:1(,:5128> 

Türkiye akıl hıfzısoıhhası cemi - ========== 
yetinin yıJlık toplantısı clün Etibba.. SA.HJ.81: A. Ekrem CŞAKJ.JGb.. 
Odaaı aalıonunda ya.pılrnıştıT. 
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~lÜN.OLOG: 

B J.ı düşo.ıu;eli insanım 

Balıkçı uyumu6tu. Onun uyudu~ 
tunu gören bir çocuk. ya.vıı.ş yava.ş 

ranma yaikla§tı. · 

taktı ve 

SON POST~ 

Yeni 
bilmecemiz 

Bal?kçı uyan<h. Oltayı suya iiaL 
dırdı. Bir de 11e giörSttn, şnpkası da 
olta ile blrllıkte &uda. yüzmüyor 

mu!., 

Marıs 9 

Ztraat balılslerl :J 
Kiraz karda 

derinl ğ nde 



412 Sayfa SON 
---

Tarih duygusu 
«Son Posta» nın spor tefrikası: 46 

i'zmirde Balı kesirde 
-----------

(Bat tarafı 3/1 de) ı yah gelmesi de uzak bir ihtimal 
3 - Bu a:bikieleri resimle, sine- değilrl.ir. 

RRK~raAhmet 
?EL. _51 

ma i'le, broşıüırle, kitabla milletin İstirnınk kanunumuzun da bu Arnavud oğlu huzurda. 
M alz~4! fiatlarınm ve amele 

yavmiyeainin laz.lalığına 
rağmen tııri.stik yollarda 

faaliyet devam ediyor 

Yeni mahaılün beTekeıli 
olacağı tahmin 

ediliyor 

her taıbalkasuna tanrtnna.k. hıusustaıki iormaliıteyi basitle~ir-
4 - Hepı.i.nde küçüık büy~k bi- mcısi ve ucuzlatması laz•md r. - Evet oğlum! O, meşhur ve 

rer ımürı:e meydana get:rmek. Çıümıkıü millJct menfaati ile fcrd namaığlub .Aıınaıvu<l oğlu, tam alt-
5 - Bunları görmeye geleceL menfaati çarp~n yerlerde ehbette ffi19 altı okka itli. 

Balıke•İr (Hu&ul!Iİ) - Balıke • leri tatmin edecek ku:vvette per- mi.lle<t menıfaati tercih ediJmek - P<:b bu Oikıka He nasıl na-
lzmir (Hususi) - Bfr yıldoınbc-11inle zirai iatihaati.n, bilhaaaa yaz. scmel yetiŞtirmek. lazımdıır. mağlub oluryor? 

ri devam. eden İzmir • Efes t~istik1 lık. telcimin ~ttrılmaaı jl§\e.ri.nd.e Bu satırları bana yar..dıran :ın.tı- Bursa, Konya, Sıvas gtbi tarihi - Onu kıiırnse yenemedi ... 
yotundaki faaLi·yeti ~örmek üzere büyük. btr enerji He ç.alı~aktadır. balan son Bursa seyahatimden şehirılerimizdc imar har<'!!<cti milli - Kimler1e güreşi. var? M.e.sela 
vilayet da imi encümeni az:u.ile turis

1
Sonb.ha.r ele.im mevsim.inden evvd a.lıdlm. Diıına.ğımm s(iıkuna ve ru.. aıhi.deler etrafın.da başlamalıydı. Kavaooğlu Koca Lbrabimle var 

tılc. yollu ve müze mi>dürlerinden1baflıyan terilcat neticesinde kışlık hı.mnm vecde otan ihtiyacını en Esasen müstakbel Tüt.:C mimari mı.? 
mür,.kkeb bir heyet Efeaıte te~ilı:at..lelcim eski senelere nazaran çok lyi tatmin eden y-er oknak db1a- üShJıbımıda bu eski escrierden ala- - Var ..• 
ta ~ul~muttur. . . !faz.La ôkl'ak. yq>ıhnı,tır . ..Sanların yısile Bursaya çok sık giderim ve cağmuz birçok dersler ve örnek. - Yüz ottrL oklblık BUM Ka-

hımır - E.feıı tunstık yolu Arapçı neşvünenutları normal olup tenelb _ her defes~ınıda bir hayli al"kadaşın ler varıdır. He11halde bu pırlanta vasoğlu, yen€1IDCd:i mi? 
köyün-!e" ba~layarak 26 kilometre büt mev.stmı müsaid gİH İği takdiır_ da ayağım Bursaya alı~ırırı:m. abideleri cam kınıkları arasında - Hayır ... Hem d'e üç glıreş.. 
-480 m~tre u.zamakUıdır. Bu 480 de mah1Nlün çok bereketıli olacağı Ben:iım için Bun;aıdaki milli eserle- bıralkmamak lfuzımdır. Busrurıkü l.eri var Sultan Azirzin huzurunda. 
metrerık kas:m Selçuk - Kuşaduı umul.mekte.dır. l'e dbymak imkinı yoküı.r. Fakat vaziyetleri işte böyledir. 1kinci - Al'lah, Allah!. 
şosesinıden ayrıb.rak E.fes harahe.ii- y. ~• it k.' ~ ı:.... t. . h l işte lbll' sevıgi ve hayranlığ:m do. Murad Vürlbesinin bulunduğu kom. - Mütıhı'.ş biır adamdı. Safı dö. . ,, d. .. .. . L eli ll!llll e ım ra.a ... .1e ı :ıae aen k·ım· ,..,..nmr ~ 
nın ve yı."' ıunna1ma gıtmede r. . _.ıı lt d d tm kt la~ledir ki eks'..k tarafları da pleks meydana ç~karılsa ne güzel İl tiş """UIA. bilr yaıytlı. U.stalıgı 

_ı ·r· d"'--' . ıyl ~111Uar a ın a evam e e e- h df -.l •1 d l' · f ~-· d d. ve ~onr:arıan ı.ave e wnlştır. r çu..._· h'.t" .. 1·ı. • gün,. er e as11wa a.cı ı e uyanm. bir manzara te.g\dl edecek~ Yf.s:, ıer şe'Ylın evl.11.ın e i ı. 
9 ·-ı·v· d I u aır. ı.r....,ı u un guc ıe geceyı D.. --1 • lıma y .1 . . M~""" An.ı-,...,,,,,...,1 K k mel'r,. genı~ıgın c o an yoıua- . . uınyaua eışı o yan eşı ıçın ve Yıı1dınm camileri icin de avni - °"uur .l'l!Nl\.vJ'""' ... u azı çı 

rafü adaleli ve geniş enseli. Ne • 
zun ve ne de kısa boylu. Her tar• 
fı adaleli idi. Sıırtında torik balıjl 
gibi ilki tane ensesillden kuyr~ 
sdkıumuına kadar mü th:.ş ad ele 
par'Çası vardı. Hiç yağ denilen şa1 
vi1cuıd:unda yoktu. 

- Çdk yaman adammış ... 
- Dahası var ... Onu topuklatl 

üzenine basııp yürürken kizrıll 
gıörmemiştir. Bir ceylan gibi ay~ 
parmaık.larımın üstündıe giderdi
Güreşte bile böyle hare-ket edercl-

- Bayıldım doğrusu Muırad a
ğa!. Ne yaman adamım~ be?. :SW 
de pehHvan olaıea.ğtz diye uğr~ 
yoruz .... 

- Oğlum, pehlrvanhk okka ili 
değikJir. Ustalık, ceıvtıer, yaratıJıf 
lazımdır. 

ki fa.ııltyı>t kıs.ım kısım tetkik ed..il. düze k.a.tarak çalışmaktadır. Çıft_çı- ~aıba b:lr mi.inevver memur bıulu- şey vı.kidir. Emirsultan camii ~er- Kara Bekirle de güreş:iı vaı- mı? 
miş ve karşıla~·lan humrnaTı faaliyetl rı:in ~unüulc ~ıs;r. ve kpatadt~s ıh,. namaz mı? Bir abideyi takdim f't- viler arasıından güzel bir manzara - Var. Sultaın Azizin huzurunda 
takdir oTuDmuş.tur. tıyaıçjarını te~ ıçın 

1 
oor ın~l - mek w ,gezıdiııı:nak bür.Uk kültür vermektc>d'ir. 1ron al1.ı saat güreşmişler. Kazıkçı 

Malzeırne fitalarının ve amele yon sermayesı~en ayrı an para J e lstiyen bir f:ı.aliyettir. kinci Mu- Yes'ıl ile birHkte Bursa müzc>si Kaıra Bekir, Amavud oğlunu ye- .. - ~n . .. ~~~ğ~~nun ç~ 
yevmi ye~inin P"-halı lığına ve fıkda.. muhta.-ç çif.tçiılerın !'°humluk ihtiyaç.. radın, Cemi-n, şehzade Mustafa - tıaım bir aıhiıdeler maıha 11es; haline nemeyt'Il.ce •llll"S'3'.mnı~, sıkı bir gul :resınardıı goO uım.l k a ad~e. oyud ""' 

? ı t t mtn olunmu~tur t .. :r4>el . ~ b 1 d ~ h . ıı.-. do k •ttd V bö l ar.ı v . yuın arı. en ı ıca e-
nma ıa~men vilayetin turistik yollar ar . a~m~ncl e "ft . . . · k ndm .J~UJ ı,.;;...~:1nb:ı u uın U5U sksa 'k..a- getiri1eo'bılir. ,'."""'ik\Y'Ul nlk .. ~.~~ ~u~ he, ykıe- derdi. A'kl.a gelmedıi.k verden ad• 
program ini tahakkuk ettirmek yo_ Ek.ım ı ,tıeıı:ın e Çl ç.tyı tenvır e~e. a ~ .... ,, ~ ır TneılnUMln e J BUTSada eıkıs!lklli.ği duyuları şey- ' e UJÇ'U~ ~KdUaıMI asımını rcr -

lundıık i çal!şmalacı durmama!ktadır. ve ieab eden fenni u51.1J1erle bilgılen liği şiddetle hissediliyor. lerıden b irisi de bu ab'dclcre aid raTalk. erzıeırdk yenmeıK i'stemi.ş. Al- mı yenye /· .,_ ..-.ı.,:ı·ıg-·ı 
le .. · a.HJ ı · t ,.ı;...; · boyu-·..ll.-.'L.l kı - en.1Şeııre ~ z~ Malum olduğu üzere İnciraltı • öiretme ıçın zıraat mu. ~ erı Fatihin doğ'duğu rivayet edil,.n, resimler ve ıkoUeksiyonlardır. A- .~ ....,....nn ıııuu-.ıuK a - rmı.ş. petı'tivan m idi? 

Güzelyalı turistik yolu bitmiş ve yol daimi olarak köylerde çıftçiıle~le boyl-e ohna.sa bile çak eski ve ta- caba Bursa Belediyesi ve Halk.evi Oy'le o1duğ'u halde gene yE!'tlerııe- H ı hl. · dı "!;' k t 1 
k 1 d rdl T'llıc ·~e ...ııd ı- uıh_ ,_,_ k 1 b. . . . b' ,.,.,,;,...· - a. pc ıvan . (' a a ya 

pr >!{ramınm i lk. kısmı tamamalan- tıem.as etme te, on arı~ • e c • nııı v• u""-'a m ~a o an .ı. her abide içm bol restmlt ırer "-.ı'ı. . . gür · b;'Jımıi"YQ d A d 1 ~ 
m ı~t! r. Hazirandan itibaren ikin . m~gu.I' olmalcta ve ıhtıyaçlıa.Tlnl nayı, o kadar uğraşnamıza rağ_ broşür bastırıp zı'ıyaretçilere mü- K.aıra .Afunedın hıa.yretı. artmıştı. .~1 . bi : u. R na ~.~, ':iıt 
parti ydl programının tatbikine ge. tesbit etmek:tedirtler. men, g()Temedik Bu binama bir na:sib bederle sıattırarnaz mı? Böy_ Olur şey d~1Ah Ke'l1<i"ısıi altmış ~ 0 

an :ı:e . zı~oo·v·U~<:' ı.:keırd 
çilec::ktir. Buca yolu ile at koşuları kısmının bir şa'hıs eline gectiği le bir broşür muhtelif çeşidli ka- altı dMka g.e'ı'lv'ordu ve, ~ük or- kann~n ·t_r~ . b.1

11?'ımı~ u 
1 P b 1 l · b l d' · · b' t ·h' rivayet edilivnr. Bu do,ı:.ru m~dur m.Aıar ~;""'rı·.,.,e ıı..--tırLlıp malivet ta ~ı..Hvan.ı ildi. Bu. 'küçük ortayı ara So. uca gu~~·v 1 ı~~r? u. saha~ na giden yo. ınar aşı yo u zmtr e e ıyesının ır avzı ı b'1~- f-··- J ~ h :ı.. ldh '!...' ~ ..... , ""'"""' " b~ v' bi~ ~:~. ~~....... - nra nasu ogrenuı .. 

yap laca!k yonar arasındadır. Üçün İ . B 1 d. i d n 215 11942 11.U~ıı, a"Aaıt: erııa e ıfınayı f•at101a sattırıla ılır sanıyoruz. a. e ~ıraımauu!~..... K d. . . k d k .. ~ 
cii parti de ~ergama ve Çe~m.~ yo~-tari~~ı~az;t:n~i: ~i~n~i sahifee.illP ~mi:z.e şidrletle muhalefet e- kt·a ikiı.ğııd.cı dü1okanlarında bu bi- Kara Ahmed, hayr€'tloe: b.-d ~ ~l .:run H a ar.1 u_c::. 
1 d k b 1 '- b k bJ İzm dikli. nafaııa aid bazı resimlere tesadüf - Muraıd' ·~.aım! Bu, 'lıd.am sağ ır e n 1 ~ • ~rı erın 
arı vıı-. Lr 1 un ar pe~ uyu r de (Hayat p3hal:lıg~ :na dair ir- yanında helVB.(!I çıraklıgı yappıor .. 
h ,_ d Bu semt, heıihaldc Türk tarihi- ediliyor. Falkat bUın1arın hiç b;ris' mı şi!mdi? d M ml k·,.,.ı· d .. · . . . · ". 

e emnıııyeb ta,ımar;.ta ır. de hazı~la.nan rapor) başlığı altı n- .,.,....u edı'l,,,.., O'i1•7.o.lil·ı·1~- dngvı'ldı·r, - H"'...nr. AL1ab rahmet evlesin u. e ~ <:>~ın e gureş.ıTm. ış. ~ 
---o--- nin ~n aziz hatcralarını saklı yan ..... ~ ..... "'~"' ı:n~ ... "'J • ' d lba.bad hl 

K b"kt b l d. b"t . da intişar eden yazının brr parça- hir mıntakadır, fa.kat etrafı dar bir çdk:ları. pek kötüdür. Akade- baş on sene evvel vefat etti. nRa anl'nde ğanil ~ lt~kalnn:ıt 
ara a e e e ıye a çeıı sında «İıımir Belediyesinin kanaati- -N-1 -:...,;n ~afi ıı..--ası bu vazı·fe - N" b:ıci-.Jı- bir adamdı? ınne ı ya e gu .. r .. eş 1 - er·~ H ) K b k sdkd'l\..lar, çi.rlkin evlerle çevrilid~r. .......... ...v~' ııuı; ' •ırl'\ıt: d d lı 1 l'P 

Karabül ( 'UWsi - ua ü ne göre, Türkiyede et fiatlarını~ Cami ve türbelerin estetik tesir- ile tavozif edi'l~IP her cepheden - Kara yaj:ttz .. zav;ıf kuru SU- en o a a ştı ve onune g~ crnl 
belbe~i.yes~ Nis.anllidt.rbr:Si ~t~labr~- yükseliş: ne lst.ı.nbuJ Beled.iyesi amH Leri kayıboluyQr. Haföuıki az bir e- müikemrmel resimler aldırılabilir. y~nme~e ~aşladı. Derken yır 
nı .'tı.rmı~ ~elı ·~ u~~esım /eslt tt olinu~tur. llah .. ıı şelclinde bir fı kra melde ihu muıhiti tamamen açarak Kısa tarihi nıot1ar bu resimlere mek yıerindedir. Çfuılkü bu duy. ~ yıırmı be,ş ya.~arlalda başpe]l.. 
~;ı~tı~. ke ~ xyenı~. a 1 .~e ~ 8 :,görülmüttür. Belediyemiz şimdiye Bursa ovasıına naZ.tT ve her taraf- eldlenerelk her abide iç.in faydalı guyu uyaın.dıramamak gençHğin i. lıvan oldu. . 
a ed_ o.nı.aG u.zerel ~ııoçrıe~ı 

1
. lcaı kadar höyte bir kanaatte bulunma_ tan görüılebifü bir hale getirmek bir broşü:r meyclana geleoili.r. Res.. deal ihtiyıa.cını başDboş bırakmış Çdk çahulk ba-:.~1l'Van oU 

var ·r. ""'<e~ v· .. ır~ c an . . . . +_,, ...... " .. ~lrl · 1 cml b 'd 1o·iı · ze ID""" d' b .. ...,. h 25 078 1!-•• a d:ğı gibı bu hususta hıçhır ktmseye kabildir. .ı.sı.imlaık kanunumuz, samla:rımuzm ya~ arı resı.ım er ve arı ya ancı· ı oo J erın - ._.. 
aı~ .~ • .,.~ tı u ~~OO Ji • d .~<117 t de bu selaade bir beyanat veTmiş belediye bliltçesinin darlığı gibi de buna ekle~ebHir. Bursa Ha11te- hrrli havasına teri.ketmiş oluruz. Arnavud oğlunun güre~inİ 
ç ar. m.ş r. · .ıa an 1 re d v ·~_J' H k'k 1m sebeblerle bu milll vazifeyi gec vi ıgürzel san'atl'ar ve edebiıyat, ta- 'l'ürlciyemi:zıd. e o. ikada.r ~refli ve: bağ. v enen Yen~hla: ağa.larındsıı 
olan fevkalade bütçeye, belediye - egı-.wr. a 1 ata uygun ° ıyan _,_,.ı.~ ::ı... aıb d 1 .J. k b ık h tt ı DLl 

f ,_ · k d. r·k' bıraıkım.aık ne d~receye kadar doğ- rih llro'lılan için ne caziıb bir vazife! hCllA.iıu tar.wı ~ e en varwr ı ır ısını onu ımaye e ı er. " 
nin banlt.adıaki mevdua.tı ile; elek. ve sır muna"irın en ı ı ır ve b ·ın-tı . • v .b. ,. ~ 1 A d •-J:ı ::a· . '-'e.. 

al h ı lm · b d -~j~·-? Bu semtin ar1lması Bu.rsa Bu emekleri ;,...iın bütün memle'ket azı. mıUR:: erın yap~ıgı. gı ı sun ı aga ar rnavu ıuıı. er. ıı.ıım ı 
trik, ~u ve imar planlar!n!n tahak. müt cast ma su Ü o ası ıca e en nıuıw: "< "'"< 

1 

.... ;,..,,n...ird Arn d k A 
Belediyesine turi2im hareketi sa- kenıdilerıme ımüteışekkir olur. tarih ves:ika'lan aramaya veya ya- ·~· e avu ço tur. rna: 

k.uk'U irin belediveJ.er ba·nkaatndan bu f;krantn gazeteninizn ilk çıka. :~+;..7 ·-·,·t M --·-' ,c;.1. .ı. 1 1 kt ld f::ıl 
v " yesinıdıe bfryi!ık varidat getirebilir. * raJtmayıa .1111 .... Jaeımız yv.n. ur. ev- vU<.1 Oı:,:ııu, ~ıe vacı ı an ayrı ı. .. 

yapacağı 20.000 liralık ietibaza ca.k nü"a~ında tavzih. edilmesini Srrf 1ncinci Muıradın evini görmek Gençliığe cadlı bir tarih duygu- cuıd abideler~ziı gen~li~e tanıt.. pehlivanlığa döktü. 

--~k~a~~~-ı ~tı~k~o~l~a~~~k~g~~~~fi~·ı~m~e~k~te~d~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~k~rn~~&~~~~a~v~e~~~~&~~~~ru~~h~~~~~ns~~~ ~~~) 
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9 Mayiı SON POSTA 

[ e gra'.f, Telef on Ve Telsiz ' BaberleriJ 
Sabahki Ba.beı-ler 

ri~erCLtn denizi 
muharebesi 

lag liziere göre 
2 tayyare ge .. nı.-;ıie bir 
kıuvzör, 7 muhrib 

batın. ~ı 

~' <Mabareb8> 
şimdilik 

a 11 
Londra, 9 (AA) - A vustral

yada müıttefik kuvvetler baŞku. 
mandam Mac A.rthur'un kar.ır
gMnndan 2 saat evvel alınan teb
lığe göre Avus't.ralyanın şımal ve 
şimali şar!kisinde şiddetle cereyan 
etnıekltc olan büyük den·z ve ha
va muıharebes" .muvakkate!l dur. 
muştur. Japon filtosu cenub ve ce
nubu şaıtld istiıkametlerinde iler
lem-e'k istem.ehe idi. 

Müıtte-fik deniz kuvvetleri Ja_ 
ponlların yolunu !kesmek için hü. 
cuma geçmışı-erıdir. Müıttefik harb 
gemileri dJayet ve inadla çarpış
mışlardır. 

Düşman um:led1lımiştir. Fi1o
muz hareketlerine devam edecek.. 
tir. ---o---

Ruzvelt'in muavini 
mühim bir hitabe d; 

bulundu 
"Almaıya ve Japonya 
topraklarım4za hucuı11 

e:leb:l r.ıer,, 

Milll Şef 
Dün Gülhane hasta
nesi doktorlarına bir 
çay ziyafeti ver _iler 

Başvekil yeni 
Dahiliye Vekilini 

ve Parti Sekreterini 
ziyaret etti 

ı Meclis Parti Grubu dün 
fevkalade top~antı yaptı 

(&§tarafı 1 inci ıay{ada) 
"e geçirdiğimiz şiddetli kış ayları 

Ankara, 8 {A.A) - Reisi. 
ctilinlhurumuz, A.nlkaraya nek.. 
dilen Güllhane Hastanes. pro
fesör, baş asistan ve asistanla. 
lanna dün Çanıkayadaki köşk.. 
ler:nde bir çay ziyafet" · ... ermi.ş 
lerclir. Milli Şefimiz doıktorlar~ 

.Anıkara 8 (Hususi) - Muhterem içinde de iaşe ~nin sekteye uğra
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam. mamasma d.ilkıkat edildiğıni ve bu
bu:güın yeni Da'hiliyc Vek.ilı Dr. güne kadar 300 gram üz.erinden 
Fikri Tuzeri ve yeni parti genel hal!lra ekmek verildiğini izah et _ 
sekreteri Memduh Şev'ketı ma ,- tikten sonra yeni mahsule yak _ 
h.-am'larmda ziyaret etmiş.tir. laşmaıkta bulunıeluğwnuz :;;u güıı _ 

~--,o lercle 'her ihtimale karşı gerek or-
du ve gereat halik ihtiyacı için ih. 
tiya1ıh ıbulumnayı lüzumlu gör _ 
düklerini ve böyle bir stok temL 
nini mümkün kılımak üzere yev _ 
miye e!kınek miktarmın bir gün 
300 ve onu takib eden günde de 

V aşingtona göre 
la uzun bir hasıbihalde bulun- (Ba§tarafı 1 inci sayfLd•) 
muşlardrr. de düşman 'kayıbları şunlardır: 

Anlkara, 8 (Hususi) - M illi Bir .kruvazör, iki torpıdo muh-
Sf"'f İS11Tiet İnönü, bugün saat r.iibi, dfuıt topçeker ve bir iaşe ge-
16 da Büyüık Mill:et Meclisini mist batırıl.!m.!:ştır. 9000 tonilatoluk 
teşrif ederek Riyaset" cü.rrmur bir demez tayyare ana gemisi, ha
da"resinıde bir müddet meşgul fif bir kruvazör, bir şılep ve bir 
o!lmuşlarıdır. taşıt gemisı ağır hasara uğratLl -

'- mııştır. 6 Japon tayyaresi tahrib e-

B. Eden harbten 
d.ilm.işt.ir. Mııvaffak olan bu hare-
ket Sallomon adla.lan çevresinde 
cereyan etlnliş ve yalnız 3 tayya -

sonraki dünyayı re~~:~ım~~~lrnn denizaltl-

tasvl·r edı·yor ları ve deniyeleri Uza~rkta şu 
düşman gemilerini batırmışlardır: 

Orta tani[tfıtoda bir şilep ve bir 
Ed1inbourg 6 (AA.) - Harici_ sarnıç gemisi, küçük toniJa.toda da 

ye nazırı M. Eden, bu ak§am Edin. bir şi1ep. 
bourg'da söylediği bir nutukta harb Yukanda ziıkredilen hareketler. 
den sonra!ki dünya durumunu tas • harbiye nezaretinin evvelki tebliğ 
vir etmi~ ve demitLir ki: lerinin hk b"rinde y~-ıtur. 

Sulh için fedahkıirlıklar yapmalı_ Batırılan tayyare gemileri 
ylz. Bu harb ba~lanıadan evvel dün Londra 8 (A.A.) - Japonların 
ya g°'2lJeI'ımizin önünde ufalıyordu. Merea.n denizinde yapılan bir mu
Harb, bu golişimi hızlandırdı. Harb harebe esnasında batırd.ııklartnı 

15-0 gram üzerinden verilmesine 
karar verdmtlerini ve bu hüku -
met kararımdan grup umumi he -
yetini haberdar etmeyi lüzumlu 
telaıkfki ettiklerini bildi.rmiştir. 

Ticaret Vekilinden sonra söz 
alan ibirçok hatibler hükumetin, 
yeni mahsulüm idrak edileceği şu 
güın~ercle böyle bir ihtiyat tedbiri 
alı.mnasını sureti mutlakada tas -
vilb etmişlerdir. 

Bu arada bazı hatibler önümüz_ 
deki hububat mahsulünün hüikıi
metıçe ha.l!k:tan ne suretle satın a -
1macağrmn izahım isteml\Şler ve 
orıdu ile bitikaç büyiHc şehir hal -
km;n iaşesiıni temin edecek mik _ 
tarda hububat satın aldıktan sonra 
müıstalhsil yedinde kalacak mah -
sulün memlekette serbest bırakıl.. 
ması mU\·afık ola<'ağı volun.da mü 
talealar c;e>rdetımişlerdir. 

Bafvekilin beyanatı 

-
hul olan verimini ve memleket 
tesadüfe bırakmıyarak hükumetin 
mü afaası:ruın ş.lınd.den bilinmi -
yecek ihtiyaçlarını gözönünde bu. 
lundurmak mecburiyetinde olan 
hükıimetin müstahsUe ıbti) acı fev 
kinde bırakılacak mahsul üzerin _ 
den memlekette serbest t icaret 
yaptrrıhnasını doğru bulma,dığm 
ve grup umumi heyetinin, bu hü
kumet har~eti hakıkıruia nolctai 
nazarının b:ldirilımesini istemiş -
tir. 
Başvekilin bu talebi riyasetçe hı:> 

yetin re\.'lne arzed lımiş ve hülk(ı. 
metin hareket ve satın alma ted
birlerini umunıi heyetin tasvib 
ettiğ'i anlaşı]ıını.c:ıt·r. 

Ruznamede b ~a madde olma -
dlığından saat 20.2-0 de toplantıya 
son verlmistir 

Madagaskara Amerikan 
·kıt'aları da çıkttlar 
(&§tarafı 1 inci sayfada) 

ki Fransadan Madagaskara kafile 
gelmemiştir. 

Bu zata göre, Diego - Suarez a... 
lındıkıtan sonra İn,gilizler büyük. 
bir mufkavemeile kar.şılaşmıyacak 
lardır. Çüınikü Fransız ~uvvetle 
rinin en büyük ı:k.ısmı bu den"z üs.. 
sliınde toplanmı~ır. 

Martinik adası 

Sydney 9 (A.A.) - lleri müt
lef ,. usıcr i nden gelen haberlere gö. 
re, iki gündür pasifikte cereyan e
den deniz muharebelerinde Japon .. 
ların kayıblaıı çok ağırdır. Amui. 
kan bomba tayyarelerJ. düfffiaD ge
milerinden mürekkeb bir topluluğa 
pike taarruzu yapmış en aşağı rki 
büyük tayyare gem isi, bir kruvazör, 
7 torpido muhribi batırın ışla..r ve bir 
çQk başka gemileri de hasara uğ -
ratmışlaııdır. Bomba tayyarelcrirun 
dal?galar halinde yapılan pıke ta. 
arruilarından sonra bir tayyaıe ~e... 

mi-si alabora olmuş ve hemen bat -
mıştır. Bomıba ve torpillerin cisabet 
etıtiği <f ğer b ir tayyare gemisi boy. 
lu iboyunca ateş al'ınıı ve müteaki.. 
hen batmıştır. Japon donanması da. 
ğılmıştır. 

Japonlar ·ne diyor? 
Tok')'O, 9 (A.A.) - Japon aske

ri müşahi~:eri Corregidior'un te~ 
tıiın ohınasından bi.raz sonra İngı
liz ve Aı.nerıkan fı1osunun Mercan 
adasında uğradığb mağlılbiyet ha
berinin dilişrnan için öldürücü bir 
da11be teşkil ettiğini belirtmekte-

Ne\"JOJ:!.k, 9 (AA.) - Cuma aK- den sonraki dünya daha. .küçük ola. idllia ettikleri Birleşik Amerika
şaım mıllete hitaben, radyoda söy caktır. 1nfi.rad içın !::>encil siyaset nın Saratoga tayyare gemısı dün- Hatiblervn beyanatından sonra 
!ediği bir ırıutuıkta Reisicümhur için fena komşuluk .siyaseti için yer yada meV<:ud en büyüık tayyare ge kilirsü.ye gelen Başvekil Dr. Refik 
muavin. M. Wallace, baltalama ve l:.almıyacakıtır. Britany.ı ımparator_ mi:erinden biridir. Leksington ge. Sayıd:am, yeni hububat mahsulü -
poopagnda cephes:iınde önümüzde- luğu için dünyada artık infira<l ba. misi tipinde olan Sarat~a 33 bin nün mübayaası hakkında icab e • 
Ki aylarda cıniılwer tar.ruzunun en his mevzuu olamaz. Başkalarının bi tıonilı3.toluık olup 253 metre uz.un- den teikımil kararların hükumetçe 
yülksek dereceye varacağını b,L zimle paylaşacakları Jdare vazife • Iu..ğ"un<ladır. Bu iki gemi oidayette alındığını ve satın alma teşkilatı.. 
dirırni~tir. sini temin etmeliyi~. Sılahlanma ~ znihlı olarak kullanlolı:makta iken nın yer yer yapılmakta olduğunu 

Londra 8 (A.A.) - Madagaskar 
Büyük Britanyanın kontrolu altı
na gi.rıdll:cten sonra Panama ka ,. 
nalı karşısında önemli bır ıoı.rate _ 
jile durumu olan Martinique adası 
dUckat çekımdkte bulwımu.ştur 
Viclıy, Fransanıın yıkılışrndanberı 
orada saiktı bulunan 250 milvo 
altıın lirayı nakletmekle meşgul _ 
dür. Bu alltınlıar iki denizalt; ge 
misine yük1enmekte ve hitam 
yüık geımHeri tarafmdan Vene 1• 

züelava naıkledilmekkdir. Ha11r _ 
larcadır !ki, Vaşington n~ v· Ch''i 

mev<:Ud anlaşm.ava Vicby'nin ba 
arasında Marıtin;que h a · 1~ ·n · 
tı Hind'.stanın bu bölge-;:n~ 'Jl " l-ı 
vere yandınn etmcd"ğ" m·· ~ .-.+
sta.tü!Jronun muhafaza ru b 
lunuym-,lu. 

dıirler. 
iİınıgi1izler muhakfkak surette bu 

yeni fcııaıketin neticelerini hisse
decekilerdir. 

Yeni ikı bil-yük uçak gem"sinin 
tahribinden sonra Amerikan filo
sunun elinde yalmırz; üç uçak ge
misi 'kalmıştır. Bu suretle Birleşik 
devletlerin Japonıyaya karşı hc.>va 
taarruzu planları. suya düşmüş-
tür.> ---o---

İngiltere H :ıva 
nazı;ı,hava faikiyati 

bizdedir, diy=ır 1 
Lonıdra, 9 (AA.) - İngiltere 

bava ;nazı.rı Ardh1bald Sindaır Le 
yanat'ta bulunmuş ve hava ta:kL 
yetinin İngiliılere geçtiğini bildir 
mi:ştir. 

Ezcümle demiştir 'ki: 
- Ahnan hava kuvvetleri !Çın 

bu yaz çdk müthiş olacaktır. Ge
ce, ttüındfüz:, hava-da, yerde AL'lla!l 
kuıvv€tlerine insafsızca hü.cum e
rlılccektir. 

Pilotlanmıız daha iyidir daha 
tıstadııılar. Miıktarea A1manlardan 
fazlayız. 

1940 muharebesinden sağ çıkH{ 
tan sonra hep hazırlan<l~k.. c.alı~ 
t k A!. nların elinde hakimıyetı 
a ~lunm"Oruz. Şimdi onlar-
d O arı ezeceği~ • 

--o-

Çuk hariciye nazırı 
" ikinci ce he 

kullulamaz,, diyor 
o • 9 (AA.) - Hı.ir dün.. 

ıl cemiyetnm ikirı.ci 
·ımını,,.,·n~ı; d s3z alan Çekoslo-

t r: 

nazı.rı Masary".ıt, ru 
pad b "·r ikinci cephe
asınd:ın bahsetmenin 

n olduğunu söy'lemiştir. 
a aııyk şunları ilave etm:ş_ 

:Sır ı ci cephenin kolayca ku;.. 

nılab ği haktkmda hayallere 
kapılJ.mamalıyız. İkinci cephenin 
aknım te uğraması. demoıkratların 
enıelı için ağır bir darbe olur. Bi
naenaleyıh. işgal altındaki memle
ketler hallkma rnümlkün olmayan 
biır şey lhalklkıaı<la cesaret verme
meliyiz. .. 

Wallas şöyı1e demiştir: larımızı artık hiçbir zaman bu ka. geçen harbden oonr;ı. tayyare ~t>- söylediıkıten sonra, müstahsilin ken 
Müıttefik mille:t.ı~r.n olitün as. dar ihmal etm1yeceğiz. . misine tkalbedillımi.şlerdi. İngiliz disine ve tekmil ailesi efradile 

kerleri tam oosaretleri ııı tı.>plamd- \ B irleşmiş milletler yo1 kesenlerin tayyare gem:Jerinin en büyhl.de _ hayvanlarına bir sene için yeter 
lı~ı.r'la~. _1942 yaz. v e son?aheı.rını~ hırsızlıkla r ına mani olmak ve hay. rind-en b iri olan İllustrious 25 b :n rnikıtarda:hasılatı ve bu meyanda 
bı2ım ıçın son .. d.erec~ kr z dı.::ues dudca usullCJIA kazan ılan muvaffa. tonilatoluk oMuğu halde Japonla- txlhurrJlu.ğu bırakıldıldan sonra üst 
olacağ"ı::a . kanıım. H t.ler, nakavt k iyetlere mani olmak için lazım ge. rın A!ka~ \'e Kaga tayyare gem; _ tarafımın hüikUmetçe satın alma -
e.cf.lecegını anıl.ayıp elinde 1r lan len zab•ta kuvvetın~ snh.ilb bulun • crı 2€ bin noo er tonilatolukt lr. cağını ve hububat müstahsili ol-
b~'ün ku.\.:ı:ter· son ve ümi.~:z mafı.drlar. Barı,ı muhafaza etmek ı\!kagi dahi <>vvel.ce zırhlı idi. mıyanlar?a istihsali k!:'nd'sin kafi 
hır darbe ıçın toplayan boksör yükü ve harbden sonra iktısadi uz _ fngillzlerin tekzibi geJımiyeceği anlasılacak olanlan 
gi:bidir. Sem ve umumi taarruzu la§ma mes"uliyeti Büyük Britanya- Lonıdra 8 (A.A.) - Mercan de- iaşe edeceğin.,_ yeni mahsulün meç 
bazııf.nrken bu ada~ıın A.albınde ya, Amerikaya, Rusyaya ve Çine te. n.z"nde cereyan ettiıği bildirilen 
kortlrn \'e ha1!kıınıaı ıçınde durma. veccüh edecektir. muharebe esnasında Warspite 
da büıyüyen b:r mem.nunıyetsiz!ik M. Eden l\fadagaskar· da'ki fngi. znihlıs:ıının veya başka bir İngiliz 
var., 1 r z hareketlerini et tamamile muvaL zırtı'Lısını.n batırıldığına daır Ja -
Aımerika lkı.t'asına karşı yapıla- fak ohnuş hareketlern diye tavsif ponlar tarafmdan ileri sürülen id

ca k ıbir taarruza karşı tetMte dur etitikten sonra şu sözleri ilave dmiş- <l:ada hiç bir hakikat izi olmadığı 
ma.yı tavsiye eden Wailace sözle- tir: amkallik dairesi tarabndan bildi-
rin·e şöyle devam et:ti: Bu hareketin önemi kendi başı. rilımektPrPr. 

&kflenmiyen darbeyi vurma'k na meydandadır. . Vatlngton memnun 
ic·n H tl.er ile Japonıyanın bera. -. ---o Vas·nıEMn 8 (A.A.) - ~rde11 
~rce hareıkAt edccek1erınden e- J Jar Hindistan Hul'L, basın topla.nbs~rl-~ hükô -
min olabiliriz. Bu ibelki de, Alman apon ~t maih.mfarın·n Pasifi'.~ ~atı ce-
taşıt tayıyareleri Dakar'dan Atlan hududu aştllar nubunda cerevan ı;<le~ buyuk mu-
tilkte mekik ddkudı;lklaTı ve Latin (Bqtarafı 1 inci .. ,,fada) lıarebe haiki\nndakı ılık rapoTl~:ı 
Aanerikasınrla br A1ma11 kal'km. bu sabah da şiddetli muharebeler mPımnunivetle lkarşıladıklannı soy 
masına bir istikamet ve destek ver devam etmekte j.dı. Topçu kuvvet - leım"$ir. 
d1kleri sırada. Japnlar ın Al3skaya !erinin yardımi le Vantung yolu ho. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-
ve sim.al lbat. ılkıty;nnıza taarruzu yunca ıimal doğuya doğru ılerle - M A R M A R A 
olabilir. mek.te olan düşman, Çin müdafaa 

o 1 hatlarını yarmak için bir çok taar-

Mad ag askarda ruı.:kr yapmı~"' da, Çin kıt'alar! 
düşmanı .ağır kay blar verdirerek 

a.lkı~larla çınlıyor 
senenin mucize~İ 

müdafaa püskfuıtmiı_"ştu_·r. --oı--

d d. Netice ne olacak? evam e ıyor (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Viışi., 9 (A.A.) -. İyi haber alan yati biT önemde olduğunu söy. 
mafillcrden fui'ldirild:ğine göre !emiştir. 
dü.n ak:.şam saat 17 de Madagası.ka~· Başvekil deni.z muharebesi 
kendisini şiddetle müdafaa et- hakkında şunl.ırı ilave etmiştir: 
meJdte idi. ccBu muharebenın neticesi ne 

M. Laval büyük 
elçimizle görüştü 
Vichy 8 (A.A.) - Başvekil Lıı.. 

val bu;gün Tü:rJdye büyük ~lçisi 
Beh "ç Eıikini ve müteakiben Japon 
bü.yülk elçisini kabul etım:ş.tir. ---o 

Vaşingtona göre 
(Başljlrafı 1 inci sayfada) 

dunıda bulumnağ.a teşebbüs ettiği 
takdirde Fasda müstakil hır rejim 
tesis edebileceı'k vaziyettedir. 

Diıaer cihetten Vaşingtoııda bu
luna~ bir.çok nüfuzlu şahs· ) et1er 
ganb msıf tküresindeki Fransız 
müstem ekeleritı"n Mih' er ta a -
fından ku anıfilnasına mani olmak 
için Birleş !k Amerikanın bu top -
raı'klanın :kontrolünü derhal erne 
almasını isteme~"'te ve bu 'hususta 
dertıal tcrrtibat alıması icin !hüku -
met nezdinde ısrarlı teşebbii6lerde 
buitımn~adırlar. 

olacağını ~· mdıden kımse kes -
. tiremez. Bu çarpışma harbin ne

ticesi üzerinde ıkaı'i surette mü
esş.T olmıyacak, laka: müşterek 
dü~anımıza Jcarşı tarafımız -
dan derhal lakib edilmesi tazım 
gelen tabiyeyi tayin edecektir. 

Canberra 8 (AA.) - M"t 
lete hitaben radyoda hır nutuk 
söyleyen haşnltil Curt· n bilhas. 
ea f(>yle demiştir: 

Bu geniş ölçüdel.:j harbde bir 
kaç hafta içi.nd · nd 0 1"" lece.k dar
bele,rlle bütün dünyadın ııarıııl • 
masl ihtimali olduğu u s"ze a_ 
çıkça söylüyorum. Avustralya 
için tehl keli, hayati h Ad · selerle 
dolu ve son derece m "h m haf. 
talar lk.a.rşıs ndayız. lqt 
at ihak"kat olabilecek 
diddit. 

Derhal har kete g çılm s"ni tav
s·ye eden a andan Pepper şunlar 
söy·l.emişt r: 

cffz" at:Ü{amızdan hanç.erleı.likieri 
bu sırada k h kuık yarınağa vak -
timiz ~ıdk.tur.> 

BİRLEŞEN 
GÖNÜLLER 
Jeanent.fe Mac Donald 

Henry Fonda 
(Baştanbaşa renk1i) 

Ayıca: 

Amn en büyük fa~iasl 

FENA YOL 
...... Son gün1eıidir.•m•9' 

Gülme ,ampiyonları ~ 

LOREL HARDi 
MEKTEPTE 

(Türkc;e) 
Bütün lstanhulu katıltıyotlnr 

Ayrıca: 
Bütün gençliği coş an 

Kolejii er 
Rev .. sii 

ALEMDAR • M.LLI 
Son günlere 

yet.işiniz. 

İki kft'e ildnkı 5 eWilru lsba.t t>den, Llııidc:ıı t ~. kioca. dıilnr.tyı 
c Wld a bil ya Jııa.dJ;ıır küçüll!en 

IPNOT1ZMA, MANYA TİZMA, İLLÜZYONİZMA 
Protesöni ıörUlmcmlş esrarla hünt'rleırlni &'~ 

SES SİXEl\IASI VE TİYATROSU 

av:ı 

Beyoğlun.ıla. Şehllr Ti)·&lı-o!JWlu.n eski komedi lımmmrI:ı.ı:lır. Tel: 49369 
Biletler heırgün ll,30 dan !Cba.ren t.!yu.lırnmm Plelerinde satılmakt:uhr . 
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Bu Sa 'ı Akşamı SÜ M ER Sineması 
Bu sene bir tayyare kazasına kurban olarak ölen 

1 CABOLE LOMBA D'in 
BRY AN AHE.RNE ile beraber çevirdiği ve 

gelen son filmi 
Amerikadan yeni 

GECE NÖBETÇİSİ 
İhtiras!:, hisli ve kuvvetli şaheserini takdim edecektir. , 

' r esrarından yaratılan... Seyredenlere sonsuz bh 

l 

Hayatın b"nbi 
neş'e duyuran. .. Gözlete hayTet, dudaklara hayranlık dolduran: 

1TE. GODDAR - BOB HOPE'nin son zaferi PAULE 

KA 
Bugü 

DiN ve 
n LALE 

SEYTAN 
s 

Sinemasında 
kalb1eri heyce anla yerinden oynataca'k, göniilleri esrarın dehşetile 

aarsacaktıT. 

Dl KKAT: Mi K E Y B A Y R A M 1 
Heyecanla 

1 - Tec.·· .__ rı susturmak iç n ik müs'tesna Miki birden 
rubelı Bebek • 2 - Donald'ın saatli bombası 

Bugün ııant 1 de tenzilatlı matine 

,-- BUGÜ N E L H A M R A D A 2 Film B~rden 4t. 

' 

KIVlft CIB. PAŞA SAB Y KONSERi 
B 

.. 
üyük Türk fılmi 

HALİDE .. 
R. 

SAİD • Y.~ŞAR. 

KE..,IAL 

Seansı ar %,30.6.9 15 

Büyük mus·1m fHml fransızca 

l\IARTHA EGGERTH COL'ETTE 
DARFECİL .. P. MAGi'\"ER • 

MARCEL Sİl\ION 

: 1.4 30.8 4 



6 Sayfa 

"Son Posta11 mn denizcisi diyor ki 
(Ba,tarafı 1 ln~i aayfada) nüleri ıtaarruzu müteak.iıb Mercan 

doğusunda buılwmıaktadırlar. Mer ıden.iızine aı~ ve muhtemelen 
can denizi ismini alan denizde A. avdet e1nnek!l:e iıken Japon iilosu 
vustra ... yanıın şimal doğusunda ve ile karşılaşmış, lbu suretle bu de
Y cnı Gine doğusu ile Sala:rnon a. nizde bir muharebe cereyan et -
daları , Yeni Hebrid adalan ve ni. miŞtir. 

SON POSTA 

BUR UŞU KLU KLARI 

ve LEKELERi 
nasıl ''SİLMELİ" 

* 

9 

lıayet Yeni Kalidonıya adasının b.ir Şimdi Jaıpan ~bliğine bakalım: 
yarımay şeklinde çeıvreledıği Bü. Bu tel:iliığe göre Saratoıga ve York
yük Okyanusun !bir parçasıdır. Şu town tayyare gem:hleri i1e Califor. 
halde A vustralyadan SaLarnon a - nia sınıfı ıbir ımuharebe gemisi ba
dalarma varaıbilinek için Mercan tı.rıı1ım.ıış olduğu.na •gli)re Amerika.. 
denizini !katetmek mıa:ndır. lılar 33,000 tıooluk ve 40 tayyare 

İngfüz te1ll.iğiınde bahsedilen ha taşıyan 33 mil sü.ratfnde 8 tane 
rekeıtıte Amerikalıların yalnız üç 20.3 santmıetrelik topu bulunan 
tayyare kay'bett:lkıleri ziıkred ilmek. 1925 senesinde iınşa ettikleri en bü 
tedir. Şu halde Salamon adaları yıüık tayyare gemJJ.eriı ile 1936 da 
ciıvarmıda bullunan Japon kuvvetle- inşa eıttfilcleri 19900 tonluık ve 60 
rin-e Aımerikalılar evvelA taarruz tayyare t~ıyan 34 mil süıratinde 
etnüşlerdir ve bu taarruz da her 8 tane 12.7 santimetrelik topu bu. 
habde aralarmda ticaret gemileri lunan daha modern bir tayyare 
bulunan bir ıkafrleye karşı ya !- gemilerini ka)'1betmişlerdir. Cali -
pılmı,ştır. Taarruz deniz tayyare _ fornia ımuhareıbe gemisi ise 32600 
leri tarafından icra edilmiştir ve ton!luk ve 12 tane 35,6 santimet -
bu uçaklar AımerJ.ka tayyare gc _ relilk top taşıyan bir zırıh1ı idi. MeL 
ml!eriınden uçurulımuştur. İI'k alı- bourne<le 8 Mayıs ıtarihinde neş.. 
nan netice de Aımerlikalılar lehin- reıdilen ·bir tebliğ bu kayıblardan 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günd'e 3 defa muntazaman ditlerinizi fırçalay1nız. 

de ohnumur. Fa1kaıt şunu da söy • •bahsetımeme'ktedi.r. . 
llyel iım ki 7 hatib gemisi denince Ja,pan tebliğinde ayrıca Ingiliz.. 
ye!knazarda ~'Ülk g~bi görünen lerin W a~i~e. sınıfından b!r mu. 
bu ımuva.ffakiıyet gemiı tipleri söy- hareıbe gemısı ile 9850 tonluk Con-
1eıniızı.C€ ehemmiyetini niSbeten berra sınıfı b ir ağır lk.r~yazöı:ün ya 
kaybeder. Çüırlkü iddiaya göre Ja- r~!and~~arı ve g~n~. dıger bır t:ıb
panlar 10,000 1ıoın.luk bir kruvazör , ~e. ~oe W~ıte ın ·baıtırıldığıı 
2 ımufhTib ve dört garııbot kaybet • bılıdırılmetkıted1r. 
~lerdir. BUll'lidan b~ka .Jaı)onla- Wan:ij>ite 1913 de inşa olunmuş 

6 ta · d.. ·· ·· ım·· b . h ve bu harb esnasında tadil edil -
r.ı:n ,yıya..resı u:şuru u.ş, ır a . . K k' ı · d 
ftf kruvazörü ile ibii nakliye ge. miştır. azan, ".~ ~~- ı.ne ertn en 
misi ve 9000 tonıluk bir muavin ~a !komuta ikıöp~u ile tayyı:..re 
ta.yyare gemisi yaralanımı.ş. bir le- defı batary_aları "..erulenmış! 4 u. 

. . çaık ıtaşııyaibılme.k uızere tertıbat ya 
va.ııım gemısı de batıırı~.ştır ... ~-a- pı llrm.ş ve güverte zmhı fazlalaştı.. 
yı1::11ar .:ırasında ancaık .bır buyuk rı~r. 30000 ton maiırnanrecinde 
lkıruv_~r ıbulunım.ası _ve muharebe olan ıbu zı:rlhlı Norveç harekatmda 
gerrulen o".anaması dıkikate ~ayan- ve Alkıdenizde çoık ismi geçen 2.4 
dır. Bunı..ıırila beraber Amerikalı - mil süratinde 8 tane 38.1 santimet.. 
lamı hemen Mç kale alınmıyacak reli'k top taşııyan bir muharebe ge. 
derecede urara uğramış 1bulunmıı- misi Queen Elizaıbetlhin eşi dir. 
lan it iıbarile İngiliz tebliğinde ha.. 8 Mayısta heınü-z devam etmek.. 
disenin sevin\ili bir haber olarak te olan deniz ımuharebesinin ha _ 
tavsi.f olumnas~ yerinde ıdi. ki/ki ıkayJibları ile neticesi h€nüz 
TaıbminimJıze gör~ Salamon a - bilimnemcıkle beraber bu deniz 

daılarınıdaki ıtaarruzu destekliyen muhareıbesin1n ileride Uzakdoğu -
Aımer:ka filosu ve billhassa uu işi da cereyan edecek o.lan harekata 
.~ören tayyarelerin uçurulmuş bu- bülyi.lk ımiıkva~a tesir edeceği tah-
lundukları Amerikan tayyare ge. min olunabilir. S. G. 

Japonlara karşı koym3k için her 
şeyden evvel tayyare gemisi lazım 

(Battarafı 1 inci sayfada) Bundan bir ay evvel Amenikan 

Bu yeni ve 
tayanı hayret 

GÜZELLİK 
REÇETE Si N i 
tecrübe ediniz. 

Cl1d hUcey-
relerlnden 

istihraç edt. 
len ve genç 
ve sağlam 

bir cildln 
unsurlarına muşabih olan ye· 
n1 ve kıymetli bir hülii.sa. Bü
tün dünyada tanınmı~ bir clid 
mütehassm tarafından kef
fedllerek kemall lttna lle se· 
çilen hayvanlardan istihraç 
edllen ve «Blocel• tabir edl· 
len b1r cevher, 4imdl clld 
gıdası olan pembe renkteki 
Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. Bunu her akıam 
yatmazdan evvel kullanınıs. 

DERMOJEN 
YANIK, CATLAK. EKZEl\IA ve 
CİLD YARALARINA fevkalade l1l 
g-ellr. ~rinln tazelenmeılne ve 

:venlleıuneslne hizmet eder. 

" HER ECZANEDE BULUNUR. 

,. Yazlığa Gideceklere: "' 
BASiR KOLTUK 

ve MOBILYANIZI 
Her Yerden Ucuz 

istanbulda Riza pa.şa yokuşunda 
66 No. AHMED FEVZİ'nin 

AS!! ... ~B2~<Ly !.J 
FRENGi 

ve 

Belsogukluğu 
na tutulmamak için 

EN trt İLAC: 

Protejindir. 

Gelnıe Sulh Hukuk Hi.ldmliğlnden: 

(ıLAN) 
Sil: uyurken clldtnlz bu kıy- GıWze lbaızinei nıali;v'eslne lza.feten 
metli unusurları masseder VfkilJ aıvukat ZöLfJk;uo Ozan 1a'l"a.fınd'an 
Her sabah uyandı!lmızda An!ka.Tad'a Gebze eski ma.ıttniid:ürü Ah. 
cildinizin daha taze, daha mecl Hamdi aleyhine açıAaıı:ı 64 Ura 60 
genç ve daha yumuşak oldu- Jr.un.ış ılst'irda.d clavasm.ın c-1.Ya.ben yapı.. 
~unu görürsünüs. OündÜJ- ı:m lmılhakeme li0111mda.: 
teri <Yağsıı - Beyaı> Toka.· Müdlleia.leyh ~ Hamdiye ya.pı.. 
lon kremlnl kullanınıı. Bu laın ilanen ~p.ia raimen ma.bkeme. 
basit tarzı tedavi ıayealnde ye cıelmemlş ve bir vekil de gönderme. 
her kadın 10 ya• gençleşebl- -"- o.ııll··"""-""""'n ·-ebl"'h m·' ..... ~biJl o 
Ur ve her genç kızın ıııpta ....... "? '! ................ w.. .. ~ • 

nazarlle bıı.ktığı •ayanı hay- lan ıaılbnu, dıönt lira. ıı.Jtımı., kuruŞUn 466 
ret blr tene malik olabUlr. kııruş ım:ı·hieme ımasrafı ve bes yüz ku. 
Tokalon kreminin müsmlr J:l1&'1 üe~ vetı:alei!le birlik>te Alumii 
neticeleri garantilldlr. Aksi H.a.mdlıleın ta.hs•İlı:ııe 2'1 .10.93'1 taı IIıintte 
takdirde par nız iade cdUir. ı lı:a.b!U tıemyiz olmak frure 'kara.r veril. 

'-••••••••••mr miş oTıdııtu ilanen tıeıblil o'hınur. 
(937/51) 

helerden bir netice almadan müm- tayyareleri «Tokyo» ile bazı Japon 
kün olamıyaca.k.tır. Hatta Hinclista. limanlarını bombardıman ettiler. 
na yükselt bir hava kuvveti gönde- Fakat bu Amerikan tayyare gemi. 
r.ilse dahi burası tamamen emniyete !erinin b ir defaya mahsus olmak ü.. 

İ~~:m~~;:"h1:~:r:~~·!i~e ç:.:~~ 1~.:~: ::::e~~a7~~. 0~i:kıa;~P~: ~:~lc;:°;:I Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
muru ahındaki muharebelere alış. merikan tezgahları boş durmuyor, 
mı, "kara kuvvetlerine karşı hava gece gündüz çalışıyorlar. Fakat me.. 
kuvvetlerinin tam bir muvaffakıyet ıele daıima ihtiyacı karşılamakta. 

ı temin edemed iğini bize Almanla_ diT. Japonlar 2 kişilik denizalıtı ge. 
rın Şark ce.pheıtinde geçen sene yap misi yaparak pratiklik göstredi'kleri 
mış o~duk!ları tecrübe (ı'Ö!l'termiş bu. ·b· 7 8 b" t l 1 • 1 gı ı - in on Ui( tayyare gemı-
unuyor. ' leri inşa ederek de ayrı bir husu. 
Şu halde bunlara karşı yapı lacak 1 · t .. ~ · 1 l E~ A. 

• _ıı· ha k l 1 k sıye go,,,.e:ronış o uyor ar. · ger 
en tesıım re et on arı can a aca ı "k l ,_ -'ki · 1 "b' 3 3 b' 

k l 
..ı Ok k" merı a IN!ır e.,. tıp er gı ı . ın 

no ta annuan vurmak. yanusta ı 1 35 b" 1 k · · 
b '•t•• ' rt"b 1 k k .11 veya m tonu tayyar egemlSJ u un ı ~ ar arını esme , menzı . .. · d 
h "l hd'd 1 1 ki mşası uzerın e durur ve bunların 
aıar ı nı te ı atına ama a. . . ... 
·· k. . l ıı_ · ı· k " b . · d ınşasının bıtnıesı de senelere bagh mum un o aol tr ı unun ıçın e . 

bor miktarda tayyard gemisine ih.. ka.lırsa herthalde pratık hareket et.. 

t
. d A t 1 d' 1 mış ohnazlar. Müttefikler iç1n lazım 
ıyaç var ır . vus ra ya a top ana- ~ . lb" 1 O • 

k b .. ··k h k ti ·1 J 04..an şey ır an evve kyanus ta ca uyu ava uvve en e apon • . . . . 
!arın i~a!i altındı\ bulunan «Fili. hakıımıyet t~ın e~mek~r: .Okyanus 
pi nıı üslerini tekrar ele geçirmek ko ı nasıl o1sa g ı ~, fakat Hındı.~tan ~;~ 
tay değildir. Bugünkü durumda Ja. li~e a~tı~dadrr. "r'.'uka.rıda so~.led.ı ~ı
ponlann üsleri stratejik bakıım.dan mız gıbı bu tehlıkenın ibugun ıç ın 
deniz kuvvetlerine yüksek bir yar_ 1

1
önünde... dur~hnası .imkanı kolay 

dım temin etmekte ve kendilerince olmadıgına gore gerıden vurmak 
bütün bu geniır ıahada emsaki2 I çareleri~i. aramak en doğrusudur. 
bıir hakimiyet vermektedir. Japon. j Bunun ıç.ı~. d~ her şeyden evvel tay. 
larln elinde bulunan Avustralyaya yare gemısı lazımdır. 
en yahn 'bir üssün veya adanın Mltat Tuncel 
Avustrafy-ada toplanan yüksek bir 
li-wa kuvveti tarafından ezilerek 
i ,,..ga1 edifd,i'ğini farzetsek bile, deniz 
!erdeki h8ıkirnıiyete dayanan Japon 
kuvvetterin&n buruını 24 saat son-

Dunkü meclis 
müzakereleri 

An!kara 8 (A.A.) - B. MM. bu
güın yaptığı toplantıda sıhhi va
ziyetinden dolayı istifa eden Da
hi11ye Vekili Teıki.r<lağ meb'usu 
Faik Ô:z;tralkıın istifasını kabul rve 
Dahiliye Ve'kilhğine Erzurum 
meb'usu Dr. Fikri Tuzerin tayin 
edilımlş olduğuna dair Riyaseti 
cümlhur tezkeresi okunmuştur. 

Belediye yapı ve yollar kanu _ 
nunun 10 un-cu maddesine bir fık. 
ra illavesine lüzum olmadığına 

Hayat ve Millet 
davamız 

Bir mihver kafile-
sine taarruz 

(Bat tarafı 3/1 de) 
ve millet görüşü ben.iım ile müş.. Londra, 8 (AA l - Hava na. 
terek olan bir <llOkt.or ve mühen-ızırlığı teMiğinde b'ildiriyor: "> 

dıs ancak benim mi.l!letimden ol - Sahil servisine mensub Hud$on 
ması J0ızımdır. . tayyareleri dün gecl! düşmanın kuv 

Bug'Üınün davası, Türk milletini vetli bir himaye altında seyreden 
dlünıya hadiseleri ve kendi mese- ı 2 tz · · H ı 
leleri iıç:inıde yaşatacaık olan tek .. ma w eme gemısıne 0 anda 8~ -

1 'b d H Tü
· ...JI- d'" e hılı açıgında 2 defa taarru:z etmış~ 

yo u ur. er ıır. unya v . ... 
mem'lelket davalarının büyük e- lerdır. Akşam karanlıgında yapılan 
saslarıını bilen, topluca gid ılen yo- ilk taarruzda bir çok gemilere bom 
lu aıiliyan bir cbütün bılgh den balar isabet etmi ştiı-. Bir çok saat 
sonra mi!Jlet camiasına girmiş sa • . sonıra karanlıkta ikinci bir ıtaarruz 
yıhr. Bu, yalnız ihtısas işi deği~. l yapılmıt diğer bir gemiye bomba 
ya11nız mekteıb işi d'eğil, tek kelı- düşmü~tür. iki tayyaıe noksandır. 

Adalar Sulh Hukuk Mah-
me Hl yaşama işidir. Dünyaya a. 
yak ·basan her yavru ana kııcağı n
dan b~lı'yara:k, muhitin ve roUle
t in.i n ıbüıtüın tesiI'lerine, itiyadları- kemeainden: 
na ve hayat bilgilerine yavaş ya. 
va.ş açılır. Dilini ana kucağından 
öğrenmeye ba.Şlar. Sonra mekiteb. 
lerde taihsU ve teıfuiye ~le millet 
camiıasına lkaıtılacalk., orada yerini 
alacalk şe'kiiJlde iihzar edilir. Tıpkı 
onun gi·bi, ana ku<!ağıından, aile.. 
den lbaşlıyan bir bil,gi ve terbiye 
siStemi i.çinde, QOCuk miıllet camL 
asına kendisini bağhyacak toplu 
gfuilictl, iman esaslarını bilmeli
dir. Nasıl bir insan kendisine 
müıSlümanım. denmesi için islam
lıığın şartJlarıım, iman esaslarını 

Heybıiliada.cb. ~ caddesinde ikn. 
nıet eıtmeılı:ılıe lkKm lliıameigahı meçhul 
laa!a.o Mllılliyadi otlu Todori mlra&çıla... 

rmd.aın oğılu ~ rve kızılal'l !Ralıo 

ve Despinaıya. 

• 

PETROL OF~Sİ UMUM 
MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 

İsta.rlbll1 dahi\iode bulunan ve hn..~ratı i)ldüıımdUf.e kullanılan müsta.h-ıarla.r 
J"&pa.n aıü~n ihtlyaçla.rı lluluna.n peiaolıuo t'e'Vz.iinde bi.aseleriı:ıin teebiU 
için e!lerindle mevcud mamul müstahzarla.rla. bu m~lahı:adarın ya.ınlması.ııdt. 
k:UDaıııı'lan ham ma.dJlelerin neviı ve mikta.rlaır11ıe bunların itJılahru ve 1940 ve 
1941 imaliıt ve ııatış1.annı müsbit vesikaıla.rla 15/5/H2 taııihine kada.r müra .. 
oaa1l!a:nı lüzumu blldlrilir. 

İstanbul Elektrik, Traınvay ve Tünel 
İşletmeri Umum Müdürh.ğünden: 

1 - Keşif bedeli 87406,85 Ura olan Sllihtaıula. 10/35 kilovoltlıü yiikseltlcl 
ve kıeşlf bedeli 63425,52 liraya batiğ olla.n Bcya.zıtta. 35/10 kilovoltluk in.. 

2 

dh'lei iki ti.il mel".s:ezin iıı,.ası tşi kBı}lllJı zarf usulü He ihale edilecek.Ur. 
SiWıt.ıarda. inşa edilecek ırnerkezin D11Lvakka.t teminatı 5620,:a, Beya. 
zıata. 4ınşa. ecfl~k meTkezin munl:bıt teminatı da 4421,13 liradır. 

3 - Her fki muhavvile merke:ı:l fçjn bir arada CıekLU verilebileceği gibi her 
•biri için a.yr1 a.vn teklif te verileıbillr. 

' - W muıhavvile metiı:ezi için bir arada tıeııılif ed:ıJılifi ta.k.dirde müte. 
aJıhidl'eıll asgari 100.000, yalnız ~i ın.mrez için 70.000 ve ne. 
lVa.zıdlılaAı.8 merkez lçin de 50.000 lirallk bi.n:\ inşası isini ya.pmu; oldu 
tunu müsbLt ık ves!kanın da. dlter kaınuni vt"Sil&le beraber ıbrazı meo 
lbw"i.d!lr. 

5 - ~Cl!fJ~n Leva.nmdan paımın.z tıedlaırdlk edlılecek şa.rtna.mesindekl tarl.. 
fa.11.ı unun olarak 20/5/9l2 Çarşamba giinli saat 15 e ka.da.r Metro 
Haınınm 4 ün.eti katınd:ıki k-0mlsy{\n ıö~bllğln~ ma.kbm mıt.labill ve .. 

rilmlış olan.ası llzundır. (51'71) 

1 lstanbul Leiediyesi l iln arı 1 
~ ha&ta.haın<ısl. ioin alınacak '76 lkaJem tıbbi ecza ve 8 kalem hbbi 

1evaaimı, 2490 No. hı kanunun 16 ıncı maı.idesinin L fıkrasına göre pazarlıkla. 
sa.tıaı allma-Oaktm:'. Mecmım.mın tahmin ~ (2352) tim. (50) kuruş ve Uk 
tıeıminıaıtıı (352) lira. (89) kurıı.ştur. Ş:ırtı:ıaıme Za.btt ve .:mıameıat Miıdiil'lüiü 

lı:ılJeıDlnde g-öruleb2fr. İha.le ll/:>/942 •Çeırşamba c-ünü 9:la4 14 de Daimi En. 
oümende yapılaca3ıl~. T.Ui.blerln ktnl mwt ~uz veya. mdrtublar1 ve 9U 
~ .Ud Ticaret Odası vesikalar\ le llıaıle · &"ÜDÜ muayyen saatte Daimi En. 
oüınenıdle buıunımıılan. (5298! 

Vilıay.et jaın.dla.mna. telefon şebekesi içln dılNwak 23 lrolem muhtelif tel&fon 
malhıemesl ve alışa,p te{efon direti açık 4!1k$iltımeye lııolııuılınuı.ştur. 

M.emnuunıun 1.ı.bmin bedeli 20'72 lira. v.e lı'lt t.cmlnıaıl.1 155 lira 10 kurııştıur. 
S.arlnlame Zaıbıt ve Muıa.meılat l\Iüdürliitti blıeminıde göriileb!Jir. İhale 14/5/ 
942 Pe!"fl'mbe aiinü saa.t 14 de Daimi Encümende ya.pıla.eaktır. Talihlerin ilk 
tıeımmaıt ıJQakbuız veya ıneklublılll'ı ve H2 yı.l.ına a.U Tkattt Odea veslkala. .. 
rile jh,de ciinli mıncyyen .sa.a-lta. Da.imi Encümende bulurımad&n. (50231 

İst:aıılbUI Çapa. :U lncl !.Hı: okul blna~m.-ı 1ıaımhıl ~ık ekl!lfltmeye koouknııs. 
tur. ıKdf ~lt '798 lira 36 'ıl:uruı, ve ilk temh1at1 59 lln 88 kurustu.r. Keşif 
.e IJ!lftnaıme ZQ.bıt. ve Muamell.t Müdürlliliü kslcmfındle ıörülebinT. İhale 13/ '5/ 

94'2 ~m'ba gitoo saa.t 14 de Dalml Eodimende ya.pılacaktU'. Taliblerin ilk 
teminat maftcbm: veya. melctubları. fhaJe iartbhıcten üç elin enet Vlli.yet •a!ıa 
Möılürlüğlinıe mü'f'a<:aa.th :ı.laea.kluı fenn• e.hUıveti ve 942 yı11na .ıld 1 lca.T"et 
()dlası ıves!l ıtıl!altlle ihale cüıııü mua.v'.l'en saa1ıt.e l>a·\ml Encüme'Dde bulunma. 

la.ın. ( 4986) 

' ra tekrar istirdad etmiyeceklerini 
kim temin edebilir? Halbuki Japon 
lar Avustr&}yayl 'kendileri için teh.. 
likeli bir üs olarak kabul etmekten 
çok uzak bulunuyorlar; ba~lı baışına 
küçük bir dünya olan bu adanın ne 
kuvvetine, ne de silahına bi.iyük bir 
kıymet veriyorlar. Bu şartlar altın. 
da Japonla.ra karşı indirilecek dar
bede mütte6klerin dayanacakları 
en büyük kuvvet her şeyden evvel 
Okyanu~a hakim olmaktıır. AmerL 
kan filosu gerek kalite, gerekse a. 
ded •itibarile üstünlük temin edebi. 
lir. Fakat hava üsleri ve hava ha.. 
k'imiyeti Japonlarda oldukça durum 
hiç de paı11ak değildir. Amerikalılar 
bu '9aziyeti geçen sene Havai ada.. 
larin<la uğraml.§ oldukları baskın. 
dan sonra pek iyi takdir etmi~ ve 
derhal 1942 senesi içJn tayare ge. 
ıniıi inşasına 'başlamışlardı. Henüz 
bugüne kadar elde edilen netice ve 
ha7 1 r'lıkllar hakkında hiç.bir rnalCmat 

dair dahiliye encümeninin mazföa
tası ve maden1erin aranma ve iş. 
letihnesi haSdkmıda!ki kanun layi -
hasının müzakeresine devam o ~ 
lunaraık, enciiımeooen gelen tez _ 
kere kabul edilımiştir. 

Nalhiye teŞkili ve idaresi, nahi. 
ye mıüdüıilerinin intihab ve tayin 
usulJlerLne dair Q{anun layihasının 
19 un~u maddesi üzerine müzake
reler devam etmiştir. 

- bilinesi l!zım ise, Tüırk olmak için 
Ti.iırllclıüğün şactllarını ve asasları
ru 'he11ke5le ıberaber ve herkesle 
1JiT1ilkıte bilmesi lb:ıımd.ır. KöylU.. 
simden. i-şçisinden, çocuğundan, 
bUyüğ'il:nden şehirlisine ve en ile. 
ri ımüıtelhassıslarıına kadBJ' he~es
ce müıc:rtere\k olan bir ana dava, 
bir ihayat gö~ü bilgisine malik 
o]mayanlar, cemdıyet dışımda, mil. 
let dıışında lkalan!1ardır. Bugün 
hizlırn eksijtimiz, i~e budur, ve 
Tü:rikiyenin '>Stikbal ve hayatı da, 
her«c~ ~!dinecek. münakasasız 
lımaın -0lu118cak hayat ve millet 
g.örl\şıfiıne 're buna inanmayıı bağlı 

Yaınlro TeodlorldJ., Yorıi Galanld! sni. 
1'8.apıısı SoClya, Mlltiıya.di otlu J,eonida. 
kını Manya. Vasi! okl'u Nlko VasU kaJ 
Fotini VaBll mı KaSr.Yopi V3$ll km Pa. 

nayola ~~ ıoğllıu Todo.rl mira.sçı_ 

larınıfan kiaınsa Tepopolu kı~ı Pelaylya 
km Kaıt1na tazı Nefdl ile p.yl.aai ve 
müştereken mul:asarrııf bu.•ıınd'uğunuı; 

pa.rse[ 27 kapı 'l8 ınumamh evbı iza.lel 
Heybeliada Kuyu.başa sokağında. ada. 55 
Şİİ1U ~'Ul saıtrlması hakkında. ll(lı.Jıan 

cbvaıun duruşıns. ı&iinil ofaıı G/5/H:! 
tamfüLıte müsa.dil Caırşaım.ba günü !llat 
H de mah1ııemeye .gelmeniz için çıkan. 
laııı dl<veli\yderln a.rlm.5ma verilen meş. 
ııulıata ll/3/lJ31r:aırı l.kaim~tıgahmLı; n\eçhul 
ka'ldıtı ııuıllı:ışıl.mış ol.duiunda.n iliııın 

necp-' tıaırihmm ertesi gününden :onrte. r- Memur Aranıyor ~ 
bel' ohnılık liııtte ,,rr a:y müddetle nan.P.11 

1

14.15 ya~U\da ilk veya <M"ta ta.h.

1 
tebliıaıt. icrasına.. ıve. dluru~manm 1~~6!. 91Ui btr erkek memura. iııth ao l'llr. 

9~ tıa.rilıhıe ımüsadif Ça:rşa.mba. ıunu dır. Dl,, depon Mehmed İbNlılın 

sa.aıt U de tıalildne karar veriıliıniştlr. O Bertamen, Yeni Postane ca.ddesiJ 
ı-ü.n ve ııaatta b1a;at ~enltı veya bi._ Meii'ca.nıor han. 
l"6l' \•e'dl. ~ön.dlermeniz lüzumu tebllt o. \ 

ZAYİ - atamı İaşe Şeflllğ{nden al. 
ılLltm dıokıuz rrlifınTulc (Ç. B. 3) ve bit 
cJe (A) lş:ıretıD 2321, 2319, 2320, 232Z, 
23'23, 552, '550, 551, 2322 num:ı.ralı e:ll.. 
ınR ka.m.eierlm zayi ettim, u uled 
ııa.n edS)·orwn. 

Ram1de Şeyh oka.tında. (lOOl 
cıumarach Demir 'füfeke.l 

_verilmiı değildir. Meclis Pazartesi toplanacaktır. bir ıruıeeledir. ·4. H. B. hmur. (H!?/H) . ~-!'1111!1-------!fiml-' 


