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Dün sabah ve dün 
gece yapılan 

hava tecrübeleri 
Çok muvaffakiyetli olan tecrnheJerde 

10.000 vatandaş vazife aldı 
Örfi idare Komutanı: "Halkın bu 

benimsediği muhakkaktır,, 
işi lô.yıkile 
diyor 

ltaıyanlardan iJtinanı ed.iJc 

Derne'yi işgal eden 
brb molz..-i .. n ..... .m bulunduiuMO f (j RL Ü 

İngilizler şehrin 
cenubunda mühim 
harekata giriştiler 
Habeşistan, Eritre 

ve ltalyan 
Soınalisinde vaziyet 

le& lt.•htre ao (A.A.> - İngiliz umumt 
tarırlhnun tebliği: 

.._ .. ~bnda Demenin zaptı bu sabah 
"'l.tr ilrn lf\tı'. 

tr!t.rede Agordat • Barentu bôlıe
lftıde, ıne..re ve bflyftt mikyasta Kap 
:01.örıtı naltljye bölllltlerinin taaliye. 

netıceatnde ilet.iham olunan arazi 
tUçı~ne ratznen, kuV'Yetlerimi -
~ t.aha.tşQdU ıüçlübüz devam et • 
llıe1ctecı ir. 

lfab&f"ıfftanöa, jMetemma'nın. far -
kıfl<la fiddetıi ite.şif kolları ~aallyetı 
devanı et.mektecıir • 
..__!Devunı 7 inci aayfada) 

General Metaksasa 
milli cenaze 

merasimi yapılıyor 
Yeni Başvekil bir 

beyanname neşretti 
Atina, 30 (A.A.) - General 

Metalı:saaın milli cenaze merasimi. 
nin yannlci Cuma günü yapılması 
muhtemeldir. 

Müteveffanın cesedi bugün kili
sede teıhir edilecek ve halk cenaze
nin önünden geçebilecektir. 

Gazetelerin bildirdiğine göre ge
neral Metoksas ilk defa ı 7 KS.nu. 
nusani tarihinde toplanan kahine 
toplanttSJnda rahatsızlanmıt ve bcr 
iazından muztnrib olduğu anlaııl-
.... t Jk· gün sonra kendisine mu-

Askerl vaziyet KIT'ALAR 
Dernenin zapt. 
karşısında 

YAZAN ı 

Emekli General 

E. Emir Erki:et 
tlon Pos\&, nın uurt 

muhırrtrı 

/ngiliz.. /talyan harbi: 

Clinün en mühim vak"uı 

Demenin fngiliz.ler tar~~.nd~n 
zaptıdır. Filvaki bundan ıaı:ı .~ün 

1 Tobrult - Deme yolu uze-
e'V'Ve '-" . 1 e rindeki Bomba mevıuını. a an v 
Demenin 75 ili 80 kılomet~~ 
kadar cenubundaki El Necilı 
mevkiini içjndeki ltalya!1 kuv
vetlerile birlikte Rrnn Nıl ord~
ıunun Pi yancısı dün Deı:ne lı
manının zapbnı ikmal etmıf bu
lunmakta idi. 

CDe.amı il inci sayfada) 

·-

BİNGAZI 
ÖNÜNDE 
Cenubi Afrika ~ 

ordusuna mensub 
kıt'alar faaliyete geçti 

Dün aqamki Radyo psetesinden: 
Tobrulı:'un aulı:utundan ıam 1 ıtm 

aonra. bugün de Derne limanı :tıı~wa Du. ~.-U aLına .... md• ,.*uı.r- ............. oa.. INm~ 
kuvvetleri tarafından ifgal edümıt - .- .,..,,_... ~ ~ ,......... .._.•=• .. -. 
tir. . ... -------------ı Derne Sidi..Barrani ve Sollwn uaD 

kacmış ~lan küçük İtalyan tıt'acıır.. Seyhan ve Gedı·z lan ve tehrin garniwnu t&rafınd&n 
müdafaa edilmekte idL 

Deme'nin ifgalinden aonra, timdi 

Bingazi yolu İnıi1iz motörlll ktt'al~ ne h •ı r 1 e rı• önllndt tamamen eıçılmıttır. Hafif 
kuvvetler daha flmdiden Bingazı ön. 
lerine varm1.11 bulunuyorlar. ( ......... · ···· .. ,..... tekrar taştı 

Adana, .30 (Huıuıi) - Seyhan 
nehri tattı. 200 dönüm araziyi ve 
12 köyü •u bastı. Son dakikada •u
Jar iomeie başlamııtır. 

Garhi Anadoluda 
lzmir, 30 (Hususi) - Garbi A~ 

nadoluda icar fiddetle yağmaktadır. 
Denizlide yollar knpanmıı, ban 
köylerle mlinakale kesilmİ§tİr. Di. 
narla Karaköy arasında tren yolun
da tipiden karın irtıfaı 6 metreyi 
bulmuıtur. 

İzmir, 30 (A.A.) - Son yağ
murlardan Menemen kaz1LN dal-ü
linde Gediz nehri suları 25 santim 
yük11elmif ve ımlar ovalara yayılma.. 
ğa baolamıştır. Sular Menem.en şer 
sesinm üstünden aomakta ıae de 
münalcallt devam etmekte ve eim
dilik bir tehlike görülmemektedir. 

ı J!_ zırblıaından °öriin1t-r: Cebelüttankm bir ngin& • .,.... 

WW Te 9 UDCU 1)1 ° I 
• .... ilfaİr! tirada 

... ı ır. ı b" 
1
• 

"affakiyetle neticel~nen ır .. ame L 

,, I t Bilahare bognzdan ıat vapı mı ır. b k 
ı . 'k b esasen arsa -ıtapılan bır mı ro I · 
lar.1 d müzmin ii sere te81r 

<Jll mevcu b na 
cderf'k dahili bir kan.. 0J:;;akan 
ııcb .. biyet vermi~ ve uç Ü il 
?11 ':ledilmi tir. Son defa Salı. g .;. · 
<>&leden sonra da knn nnkledıdlm)ıyti. 

Af manga 
Cebelüttarıka 

İngiliz, Alman 
mütekabil hava 

hücumları 

Biti erin 
yeni nutka 

Alman Devlet Reisi 
Amerikadan da bahsetti Örfi idare komutanı bir ıı~ teftittt:n Çlkıyor 

(Devamı 3 üncü P)'fa a 

Yunan ordusunun 
esaslı bir harekete 
haşlaması muhtemel 

_. Dün ak§amki Radyo gazetes1n
'lCn: 

lı San zaman)ardn lngiltere tara.. 
ldan verilen harb malzemesi ve 

: iha ile takviye edilmiş olan Yu
~'n ordusunun, Arnavudlukta ya
t 

11 
bJr zamanda, esaslı bir hareke

~li batlanıası büyük bir ihtimal dn. 
tıde bulunmaktadır. 

((Eier harb uzun müddet 
taarruz 

edecekmiş 
Vilhelmshaven 
bombardıman 

devam edecek olur•a bu 
tekrar lngiUz.ler için büyük bir 

Amerikalılara göre •·ıd· fbedbahılık olacaktır» 
eaı ı -

Almanlar büyük bir Londra, 30 (AA.) - Hava ne-

hazırlıyorlarmış zaretinin tebliği: taarruz Çarşambayı Pereembeye bağh. 
- . du··n gece hücum bombardıman . R d gazetcsın- yan • . 

1
• 

D .. akşıımkı 8 yo u Wilhclm11havende ve §Jma 1 
un grup ' d d"'' h d flo-

den: . \)manya- garbi Almanyasın n ıger e e 
.~ ·1lkbantf:J1:Waştıkçn, f ~ 1 istila re bir hücum yapı:nıştır:. Ta~y~_rele-

• in iltereJt:J'ıırşı ,rapacag ık rimizin hepsi üslenne donmuştur ..• 
nın 'l:.L~~·· Cf~avni nısbette sık ti o·· Wilhelmıhaven.e yapılan hu-
teşe~u b~s:A:n>fftedir. u(n Devamı 3 UncU sayfada) 
meyzua , ,Cl....i pyfada) 

(Dev •~ .. 
' · .. '· ,,..• 

... f , 

Dün akpmki Radyo gazetesin
den: 

Naayonal sosyalistlerin, Alman
yada. ik~da~ me~~i~?i ~le ~.ldıklnn-
nın sek.izıncı yıldonumu muna!lebe. 
tile Hitler, bugün Berlinde fu>ort
palast'a bir buçuk l!!aat devam eden 
bir nutuk söylemiştir. 

Hitlerin bu nutku, eski nutukln
nnın tekerrüründen ibarettir. Nut

(Devamı 3 üncü eayfada) 

Dün ıehrim;zd~. biri ö~ledt>n ev-ı yet Müdürlüğü tarafından bütür 
vel saat 1 O da başlayıp bır ıaııt 35 kazalara ve alakadar ını.icsacaelcr 
dakika devam eden, diğeri gece sa- bildirilmiştir. 
at 8 de başlayıp 9,30 da biten iki Saat 1 O da bütün alarm düdiıl 
alarm iŞ'!reti verılmış ve hnvn taar-ı leri Ötmeğe başlamış, sokaklard 
ruzuna lcarşı pasif korunma tecrü. bulunan halle soğukkanlılık ile eı 
heleri yapılmıştır. yakın umumi ıığınağ girmiştir. Na 

G U d ·· 1 1 b kil vasıtalnn ta.yyaredcn görülmeyt n uz yapı an ecr 8 cek yerlerde durarak yolcularını ç 
D .. bah 7 30 d V ı· knrmışlardır. Vapur ve trenler d un sa sant , n a ı ve b 1 d U ı d L k B led . R · · D LA f" K d O u un u an yer er en nare et el e ıye cısı r. ut ı ır nr, a- · ) d" 

ı 
mcınış er ır. hiliye Vekaleti Seft-rberlik Miıdürü 

Hüsamettin Tognç ve diğer alnkn- · (Devmm 7 inci ... ylada) 

dn r Jar vilayette top Ja n mışla r, IO!lıfıiıııııoıı~~--------------_.._,_.._,~~~ 
hazırlıkları sözden geçirmioıerdir. Bu sabah gelen haberler 

Saat tam 9, ~O da Jııtanbul hıı,·a 
müdafaa mıntaka kumandanı Jkn.z 7 inci sayfadadır 
itaretini vermiıtir. Bu i§aret Emnı;.,._ __________ ~ 

"'W' wn.an-.44-A•~.n.-,.'.Wn•~~ 



2 Sayfa 

Hergün 
---

Alarm işaretinin 
İlham ettiği 
Düşünceler 

,._. ____ Muhittin Blrceıı _,) 

.A. y1ardanberi aesini duyma -
dıiımı.z düdük, dün, saat on 

sularında, latanbulun lwvasını, yak.. 
laşan bir tehlike haberüe titrettiğj 
zaman evde, İsviçre gazetelerini o
kuyordum. Bu mnda sokakta bu -
lunmamak, şüphesiz iyi bir talihtir. 
Nazari tehlikeyi, evde, rahatça ga
zete okuyarak ge.;irmek. sok.akta 
bulunp da sokulacak bir delik ara_ 
mıya çalışmaktan elbet daha ha • 
yırlıdır. 

Tehlike iıaretinı takih eden bjr
kaç dakika içinde, g'5zlerimin gör • 
mediği so:ltak hareketini, kulakla _ 
rımla takib ettim: Kapanna dükkan 
kepenklerinin gürültfüıünü. yüksek 
sesle birbirlerine ak:ıl öğreten birkaç 
kiııinin, heyecanlı sözlerini dinle -
dikten sonra, birdenbire muhit, de
rin bir sükuna gömüldü. Şehrin en 
hareketli bir merkezinde o)du~m 
halde. etrafta her seyin, bir anda, 
derin bir sükuna gömülüşü ile anlı
yordum ki lstanbul halkı, bu ma. 
nevrayı muvaffalı:iyetle yapıyor, o 
zaman. ben de ilerlenıiş ~ece sii -
kunu içinde. elimdeki gazeteyi bı -
rakarak, düşünceye daldım. 

Gazetelerde, bir zamandan beri, 
Türk hallc:ma «alarmı>, yahud «a -
lertn diye yeni ve müna~ebet~iz bir 
kelime öğreten bu tehlike düdüğü, 
~imdi, artık tarihini unuttuğumuz bir 
devirde, he-rgün İstanbul halkına 
saati haber verirdi. O düdüğün se.. 
sile, bir kısım insanlar saatlerine ba
karlar, bir kısmı işlerini bırakırlar, 
bazıları, o güntin geriye kalan Rat
lerinde yapacaklan seyleri teluat 
bir gözden geçirirlerdi. Bu ses, bir 
iş sesi. bir ıuilı seıQ, bir medeniyet 
sesi idi; yürüyen biı ha.,ntın. sakin 
ve rruıttarid nahazanı, bu s~İn du
yulmatrile bir dakika için, hususi bir 
kesafet k~becler. herkesin dikkati 
uyanır, hareketi veni bir <lalpdan 
geçer. bütün İstanbul, bir lahza için. 
de. hep birden sanRlrr ve tekrar İşe 
ba~lardı. Dünkü düdük ba"ka türlü 
bir düdüktü: Bir anda hayatı dur -
duran, iruıanlan mukadderatın, ra.st
ge)'" etrafa saçtı~ı tehJik,.ler içinde 
bırakan, havatı fek kalhi heleca
na uğratan bir di.idiik; bir sulh, iş, 

• mf'~eniyet diidüiü de;;il, bir harb, 
bir durma, bir tahrib düdüğü! 

* Birkaç dakika içinde bütün İs -
tanbulu derin kucağına alan gece 
sükuneti İçinde, !!lnıdi, zaman za -
man tayyar,, motör!erinin sesleri 5şi
tiliyor. Demek Jolaşıyorlıı..r) Bom
ba sesi isiti]miyor; bellti, valnız ke.. 
şif için gelmişlerdİT; belki de, şurava 
buraya bombalar da atı]mıstır) Bu 
motör ~esleri. herk~i bir ~ıR,ınağa 
soltulmıya scvkediyor. 

Sığınak. Fakat, doğyusunu söy -
)emek lazım gelirse, bugi.in, yesı:ane 
emin sı~ınak, ralıh, ka<ler, yahud 
da Allahtır! Bu harb patlamazdan 
evvel, tayyarelenn yapabilecekleri 
fenalıkları düşi.i.ıcn insanlar tara -
hndan icad edilen s1ğmak fikri. dö
ne dol1.ı"a, halen. şarkta bllhassa 
maruf olan bu manevi manayı ifade 
eden bir kelime oldu. Artık sığınak.. 
lann o kadar müh.:m manelan kal -
madı. Övle bomb;ılar kııllanıTıyor 
ki, onJa,.a karsı hiç bir kafi korun
ma va.,•tacıı voktur. Hatta, son za
manlar!la v.~lenierİ•"'l anlattıklarına 
göre, biiyük ve hakiki hava taar _ 
ruzlanna uğramıy11 ah mış olan •e
hirlerdı-. h'alk, nılıavet 51ğmaklara 
iltifat b·Ja etmez olmuştur. Berlin
de de, Hamburgda da, Londrada 
da. yava• vava" mütevt'lckil c:arklı -
nın man~vi sığınak: du~ 6Uru inkişaf 
edivor, ve, bir zamandanberi, in _ 
sanların t .. hJilc:e halinde yataklann -
dan çıkro.adıklaıı bile görülüvor ! 
muşl 

Bu. ce.carete oi<luğu kadar haya
tın ucuzladığına, dünyanın tadı kal
madığına, vaşamanın bir yükten 
ibaret telakki edildiğine <le alamet 
olan bir hadiudir. Evvelce, tehlike 
i~aretini duvduklım zaman, heye • 
canla sığma~a ko!'lı:mlarm lc.afalann
da. eğer halen tal:h ve ~ı~rınk mef
humlım l\VJJl mah:" eti almışsa, bu, 
insan denilen mahlıikun her şeye 
kolavca alı:,tığlnı da gÖctteren bir 
delildir. insan ruhunu, daima ümid 

SON POSTA lkincikanun 31 

Resimli M:a.kale: Sun~; vasıtalar .• Sözün kısası 
Kıssadan hisse 

E. Ekrem Ta..:u 

il ay, Allah iyilik versin! Nere. 
den aklıma geldi? Tam kırk 

yıllık hikaye. Rahmetli Muhsin a.ıı

latırdı: 

O devirlerde, mahud :ışiret isyan • 
!arından biri olmuş. Epey genf! ;:;ı~ 
de bir isyan. Devlet alel5.de Vc.'.saitıe 

çarçabuk bastırmuı. Badireden ya.ıta,. 

yı nasılsa kurtaran birini sorguya 
çıekmjşler ... 

- Söyle bakalım, nasıl oldu? 
Heri!, ayağında beyaz, bol paçalı 

bir don, üstünde rengarenk bir göm
lek, ba.şın<ia binbır pi.ısküilü bir çev .. 
re sanlı keçe külah, tafsilat vcı-miş: 

Bazılarının .sıhlıatli zamanlarında çalışmak için, kahve .Sı - En iyi münebbih tabiatın kendisinde olduğu gibi, en iyi il:lç da gene ta.. 
biatın kendi kuvvetlerindedir. Pek muztar kalmadıkça, mutlak bLı' zaru • 
ret görmedikçe tabiatı ıslah etmek için sun'i vasıtalara müracaat etmek
ten çekinmeliyiz. 

- Bey. beyzade, yeğen.. kırman 

sahabları.. üç min gişi toplandıb, 
vardıh, yayıldıh ovaya. Hemimiz li
lablı, hemimiz külahlı. Derken bab. 
tıh: garşıdan, dört kötü aUı Osmanlı 
gözükti. ıUlan, garı.,ah! » ciedık; ga.
rıştrh. Silahların yalpırtısi.. mızrahla .. 
rın .şalpırtisi .. tozu dumana, :r.eye gat. 
tıh .. ortalık mayna oldi. Bahtıh: b~ 
den beş yüz yiğit getmiş.. dört kö~ 
atlı Osmanlı duriy 1. 

gara gibi bir münebbihe, hasta.J.ık zamanlarında da ilaç şek -
linde bir iyileştirieiye ihtiyaçları vardır. Hakikatte her iki va. 
sıta da .sun'id.1.r. .......... --· .............. -··· ................................ _ ······· ....................................... ··-······· ··-········ ........ -............ __ ............................................ -... ···--· , ................................................ , 

~ Söz Arasında ~ . . 
"·······---········ .. ···•••••ır:••• ..... ••••• .. ..-1 
insanların geceleri 
karanlıkta görmeleri 
temin edilecekmiş 
Birleşik Amerilcada Vaşingtonda 

üniversiteye bağlı kliniklerden biri. 
nin doktoru, bü
tün Amerikan 
tı b alemini he -
yecana düşüren 
bir keşifte bu -
lunmuFuı". Js _ 
mi henüz bildi
riJmiyen bu dok 
to:- insanların 
geceleri karan
lılc ta görmeleri
ni temin etmek üzere imiş. 

Doktor insan beyninde buluLan 
bir guddeyi inkişaf ettirmek sure • 
tile bu neticeyi elde eylemek. niye-

• 
lkt1.sadi etkikler 

Genem: cGarışah!• dedik.. g:;.rı.ştıb. . 
Sil3.hların, vs .. vs .. Babtıh: bizden mill 
gişi daha getmiş_ dört kötü atlı oa • 
manlı duriy!. 

«Ule! dedik, bu ne biyle? Defa. ga. 
nşah!ıı Garıştıh, vs .. vs .. Bahtılı: Bir 

B ugünkü harbin en kuvvetli Bugu·· nku.. sanayide ilk tatbikatı, çaydanlıklar ben galmışmı, bir de emim oğlu ııa.. 
.silahı tayyaredir. Hemen he- oldu. Çok geçmeden bir çok mutfak so. Dört kötü atlı Osmanlı duriy! 

men bütün askeri mfıtehas.rular, bu. h bd levazımatı alüminyomdan yapıldı. Olacah iŞ değil: Bizi dutmasınlal' 
günkü harbde rol eynıyan, ha.rbin ue- ar e Amerikada a.lüminyom her ~cydf;n diye, ben vardım orda otlayan bir 
tiee.sini tayin edecek olan saahın tay. ziyade nakil vasıtalarında knlla-:ul - eşşegin altına sohuldum. Emim olJi 
yare olduğunu söylemekte müttefik:- a 1 u .. m ,. n yom maktad.ır. Amerikada istihsal edilen getti, değirmenin suyuna gırdi. 

alüminyomun % 38 i nakil vasıtala - Dört kötü atlı Osmanlida.n biri ge!,. 
ta'Ier. "" d Tayyarenin ba§lıca iptidai maddesi •• rmda kullanılmaktadır. Am.erlAa a di, mene sordi: 
chafif madenler. iSmini alan alümin - un binek otomobillerinin bir klsml, yük - uıe, sen kim.sen? 
yom ve mağnezyomdur. Tayy:ırele • otomobillerinin hemen hemen ekse • - Ben bu eşşegin sıpasıyem. 
rin büyült bir lcsmı, .sert :ılümin • ovnadıg"" 1 risi, alünıinyomdan yapılır. Çünkü a- - Ule bu eş~ek gançıh cle~il. 
yomı denilen madenden yapılır. Tay. ol lüminyom hafi! oldu~ için bu sayede - Anam Öldi .. babam ilen gezlrem! 
yarenin kanadları, gövdesi, -Yelhasıl rol otomobil ve kamyonların :i{endi ağır. Osmanli menı bırahti, getti Ha.soya, 
motörden maada olan «karoseri> k.ı.s- lıklarını azaltmak suretile sür'atıeri- ona sordi: 
mı, baştanbaşa alüminyomdur. Bu ni artırmak mümkün olabilDıekte • - Sen kimsen? 
vaziyet, bilhassa bugünkü barb şera. Y A ZAN ~ dir. - Ben bu değirmenin gu:rbosiyenı.. 

1 .. ·· tı ff Şimdi alüminyom trenlerde ue kul- - uıe öt/ 
~!:i ~=~:ı:U::C:. Y - Hasan Ali Ediz !anılmaktadır. Şimendiferler>n sbr~a. G~iminçoı. Gırimin.çol GırilJl.in,. 

• ll' il k tini artırmak bahi.s mevzuu oldugu çol.. A.Ummyomun e ı yı ı zaman nk hatıra gelen şey, bunı::ırı 1f 

t 'h • ide bulunur. Fa.kat en çok bulunduğulalüminyomdan yapmak olmuştur. Fa. Yukanki fıkrayı şimdi neden ha • art Ç0Sf maden Boksit'tir. Lakrn alüm:nyomun kat son yıllarda alüminyonu.-ı kıy:rr.e. t ~ 
ırladıgmıı buldum. Afrika ve Ama .. 

tind~ . imi§. Doktor ~u hariku~ad.e Son elli yıl içinde en çok kullanı • b~~an ~ecrid . ve istihsali. . bir çok tini ve ehemmiyetini artıran en m~ - vucllukta cereyan eden muharebelere 
keşfim tamamlamak uzere faalı~et- lan, en gen.iş ve en mütenevvi bir tat.. guçluklerı mueıb oı:nakta ~: him keyfiyet, bunun tayyare teknı • aid resmi tebliğleri siz de okuyor ve 
tı: ~~lunmaktadır: B~kalım ke~ıl:r bile .sa.hası bulan , madenlerden l"ıiri, I 1825 yılında Dan~.ar~a 1tımyager. ğinde ve tayyarelerde kullanı.şıdır. dostlaı'Jmızm el'lcrine geçen üs~a 
gıbı ınsanlar da hır gıın gecelen go- alüminyomdur. Bugün bütün dünya_ !erinden Ersted, alwrunyomun klor Alü . şı"mdı'kı" rolü adedine dikkat ediyorsanız fıkranın 
rebiJecek.ler mi) da en fazla istihlak edilen madenler Ve potas halitalarını izabe etmek SU- mınyomun mıina.sebetiru s·z de t kel" d .,...,..: 

t·ı b. t· meçhul oir m~ den• ı a ır e ece ........ 
it 1 k d · · b"' ··k iÇiıı<ie alüminyom, ~ineiliği alır. Bu-ıre 1 e, ma ıye 1 

.. _ "". • Geçenlerde Amerikada çok Jikkate nizdir. ayan 8 a emtSI UJU gün alüminyom 0 kadar vasi bir tat. keşfetti. Bu, alunıınyomdu .• ~u h.adı. değer bir muhakeme cereyan etmişti. 
bir lügat nes, retmiye bik sahası bulmuştur ki, onu hemen seden i~i !11 sonra Alman,.Q.limlerı.~:: Amerikanın bütün alüminyom istih - ~. Chae'H. ~alu 

hemen her evde her mutfakta bul - den Frtdrıh Veler, Erstoo ın usulunu salatını elinde bulunduran cAlümin. 
basladı mat~ görmek ~ümkündür. aynen tatbik etmesine rağmen, alü • yom lrumpanyasııı n<iJı büyük bir A.ı,=============== 

' Fa.kat 1852 yılında vaZiyet hiç. de minyom elde etmeğe muvaffak ola_- merikalı alüminyom tröstü vardır. b..a.ssıslarını.? ya~~ıkl~ı hesabla.ra na 
İtalyan akademisinin hususi bir böyle değildi. Çünkü 1852 yılında alü. madı. Fa~at·buna karşılık, b~şk~ bır Mahkeme, bu tröstü, imtiyazlı ve ra. z~an, motor ha;ıç, bir tayyareyı ter. 

şubesi tarafından hazırlanmakta o. minyom 0 kadar güç ve 0 kadar az i.s-! usul ta~bık etmek sı:reıile alumınyo_ Iİtı"bsiz vaziyetinden istifade ederek a- ~~ ~den madenı aksamı:° % 69 u a-
lan ltalyan liıga- t'b.sal ediliyordu ki kilosunu ancaklmu yenıden tıke~f>ettı. lüminyom istihsalatını azaltmakla it. lumınyomdur. Gene aynı he.>abla.nt 
tinin ilk cildinin 1t100 dolara sa~ almak mfmık1in • FransIZ a~rinden Hanri flen -ıham etmişti. Mahkeme müddeiumu _ n~zaran ~yy~re motörlerindeki alü .. 
yakında intişar dü. Kler Devil'. daha ba.ş~a .bir usu_ıı~, da_ miSini!l iddiasına göre trös~iin bu va. ~ıny-0~ rusbet.ı: %. 22,6;. m.a~om 
edeceği haber Çok ve ucuz alüminyom iStihsali, ba çok mıktarda alumınyom ıstıbsa - ziYeti, memlekette tayyare iSti&-al1i _ nısbetı .. % ~,2, çeli~ nı.sbeti: ,,, 74>. 
verilmeI.:tedir. ancak 1886 yılında yani, bundan 55 line muvaffak oldu; ve bu bulduğu ı tuu azaltmağa. matuf bir harekettir. bakır nıSbetı % 4 dur. 

Heı- biri bin yıl önce mümkün 
1

olabilıniştir. 1886 maden~ 1855 yılı Paris serg_isiı~de te.ş. Mahkemede ortaya şöyle bir mese. Alüminyum yalnız tayyarelerde kal 
sayfadan ibaret yılının Şubatında, Çarlz Martin Holl bir ettı. Napolyon m ~lumınyo~a le atıl.mış: 50 bin tayyarenin yapıl - l~ı~~~a ~yor; umumiyetle de-
he~ cild neşre - isminde 22 yaşında bir Amerikalı, ilk alaka~ar oldu ve bu hafı~ ma~e~n~ maııı için ne miktar alüminyoma ih.. nız ustu ~-e ~enıZaltı ~arb filolannd• 
dile<:ektir. defa olarak elektrolitik usulle alü _ · ~.ke_rlık .. baknnmdan tatbı~ ş~kıllerını ı tiyaç vardır? Mahkeme müddeiuınu.. da genif ölçülerde .. b.ır tatbik: sahası 

İtalyan aka - minyom istihsalini keşfetti. Bu keşfi duştindu .. ~apolyonun nıyetı, asker miSinin yaptığı hesablara naz:ı.ran buluyor. ~?1'a, aluınınyom.un kulla.. 
demisinin husu. müteakib iki ay sonra, bundan hiç kasketıerını b~ maden~en ya?.maktı. Martin .tipindeki bir ağır bombardı • mldı.ğı m~him yerlerden biri de. zırb-
si şubesi bu lugati beş senede hazır- haberi olmıyan, hemen hemen ayni Fakat, madenın fevkalade guç elde I man tayyaresinin yapılabilmesi için Iı otomobiller, w;keri kamyonlar, ye 
lamıştır. Bu müddet bit rekor teşkil yaşta Pol Eri isminde bir Fransız da, edilmesi dolayısi1e de pek pababya 7,5 ton alüminyoma ihtiya9 vardır. umumiyetle binek otomobilleridir. 
etmektedir. Çünkü Alnıaıılann meş ayni usulle, yani ham alümillyom ma m~ oı:na.sı, onu bu arzulanndan v~ Binaenaleyh 50 bin tayyare için 375 Bütün bunlardan başka alümin -
hur lügati olan uDeutsche<J \Vörter- denini elektrik cereyanae tahlil ve 1 geçırttı .. M:ı~ıı:afih __ Napoly.o~ m_~r~ - bin ton alüminyoma ihtiyaç vardır. yom, tayyare bombalarının da ayrıl
buchn tam yüz senede ikmal edil- tasfiye etmek usulile tesadüfen alii. - sim elb.selerının duğmele.rını :J.umın- Halbuki, buna karşılık bu tröstün maz bir pa.rçasıdır. Bütün bunları 
miştir. minyom istihsaline muvaffak oldu. yom~a.:n. yapt~ak .suretae, kısmen 

1

1939 yılında.ki alüminyom istibsaHi.tı nazan itibara aidığmııa takdirde a. • 
İngilizlerin ccNew English Dictio. Genç Fransız büsbütün ba.şka bir şey kendısın~. tat~ etti. 158 bin ton; 1940 yılındaki istihsalatı lüminyomun bugünkü ha.rblerde ve 

nory of Oxford» lugati de elli sene- elde etmej!e çalışırken bu usulle alÜ- Ho11, ~ııe:eıerı. ha.mızı. ~~bon. vası.. i.se ancak 17-0 bin tondu harb sanayiinde oynadığı rol kendi 
de itmam edilmiş,it! . ın ist"hsaline muvaffak o.Imuş. tasile alumınyomun ok.."i<lını tecrıd et.. Tröstün mümessi.U Mister Vilson kendine meydana çıkar. 

mınyo 1 ıı: tile al.. · · tihsal'nl d ~ ' İtalyanların bundan evvelki ve tu. Halbuki Holl, bilerek ve şuurlu o.. n:e .~ure umınyom 18 ~ ı u müddeiumuminin bu kanaatine iştııak Yazımızın baş tarafında izah etti • 
Academia della Cru~oa tarafından ıarak yıllarca ucuz alüminyom istih. şundu. Fakat buna muvaffak olama_,etmediğini; çünkü 50 bin tayyareden ğimiz üzere, alüminyom elektrik e ., 
neşredilen liigati ancak 90 s~nede sal.ine çalışmış, ve bile bile bu usule yınca diğer çıareJere b~ş vurdu. Ha.sılılhep.sinm bombardlman tayyaresi ol- nerjisinin yardımile küUevi olo.r~k iS-
ve P hadine kadar yapılmış idil varmıştı. kel8m, Holl uzun tecrııbelerden sonra mıyacağını söylemiŞ .. maanıafih, 1942 tihsal edilmektedir. Binaenaleyh bit 

1 il 'k" hü "'k ad Holl, daha 19 y~ında bir talebe i.... elektrik usulünü keşfetti. Maamafib, yı)ında, bu i.Stihsal tempo.sile, alü • memlekette kütlevt olarak alü ~ 
spanyo ar 1 1 fJ r JO ken, profesörü Cüetto'nun derslerin - bu usul sayesinde alüıninyom istih - minyom i.stihs:ılinde bir noksanlık O- miny-0m istihsal edebilmek için, 

istasyonu yapıyorlar den ilham alarak elektrik cereyanı salini keşfettikten sonra da, ikj sene ıabileccğini de ilave etmiş.. her şeyden önce 0 memlekette, genil 
vasıtasae ucuz alüm<nyom ~tihsal et.. müddetle hiÇ bi~ sanayiciyi keşfıle a. Amerikadaki bu muhakeme, ahimin I ölçülerde inkişaf etmiş bir elektriJC 
menin mümkün olabileceği kanaatine liikadar edemedı. yomun bugünkü harb sanayiinde oy_ sanayiine ihtiyaç göstermektedir. ya,. 
gelmişti. Hakikaten bu keyfiyet biraz g&.rib- nadığı muazzam rolü tebarüz ettir - ııi. alüminyom için, bir memlekette 

İspanya hükume\i, iki büvük raq
yo istasyonu tesis etmeğe karu ver
miştir. Bu istaa • 
yonlar, Madrid
Valansiya yola 
üzerind,. yapıl • 
mağ.ı "h'-şlan -
mıstır. 

Bu radyo is- ......... .. 
::a:ıyonla-" 

Holl, üç sene hiç durnındo.n, önoe. di. Çünkü alüminyom, bir çok bakmı.lmesi bakımından fevkalade entere • .'Sadece Boksit bulunması; mağnez • 
ıeri kolej laooratuarında, ronraları lardan harikulade mükemmel evsa!ı sandır. yom için de mağnezit ve dolomit bu 
hususi ola.rak ça.ı.ı.,tı. Alüminyom İS- haizdi: Hafiftir, harareti ve el.ektrik Al"' . t a e lunması kafi değildir. Bu iptidai mad. 
tihsalile meşgul bir çok filimlerin bu cereyanını nakletmeğe mü.saiddir, gö. ummyom ve ayy r delerle birlikte. inkişaf etmi.ş bir elek· 
sahada muvaffakiyetsizliğe ";Jğrama - rünüşü güzeldir, diğer madenlerden saı1 ayii trik sanayii de bulunmah ki, alümin. 
lan. ve ancak pek pahalıya mal o1an daha gül} tahammuz eder. Yumuşak .. .. (Devamı 6 uıcı sayfada} 
kimyevi usullerle cüz'i miktarda alü- olduğu için her şekle kolaylıkla gire. B~unku ~YY~_reı:rin en esaslı İP- ................... on ............................... . 

minyom istihsal edebilmeleri, Holl'ü bair.. tidaı maddesı alumınyomdur. Alü _ 
zerre kadar ylidınnadL Nihayet alüminyomun da hakiki minyomla mağnezyom, cıhafif ma- TAKViM 

ikinci kanun 

rınd.an biri l 20 kiiocycle üzerinden 
orta dalga, diğeri de 40 kilocycle 
üzerinden k.ısa dalga neşriyatı ya -
pacaktır. ve teselli içinde ok.şayan ırulh ile. 

bizi her zaman hayi\t tehlikesi kar
şısında bulunduran harb arasında, ( 
yalnız birinden d!~erine İntikal eıı _ 
nasında bir gec;id veya geçiş ( ~eçi
sim değili) faılu var; tıpkı sıcl'lk su. 
dan so~uk suya ge~erkt>n oldu~u 
gibi: Bir lahza bi; tit:-eme, bir ~il -
kinme, bir ııUf! •> ı.ayhilsı, ondan 
sonra alışma ve soğuk .stıyun ka -
nınızı harP.kete getiren tesirinden 
memnun olma duygusu 1 

Alüminyom tabiatta pek mebzul _ mahiyeti anlaşılmağa ~andı. Alü- clenlern namı altında bugünkü bava_ 
dfır, ve hem~n hemen bir çok maden minyom istihsali ile allkadaı- bir çok cılık sanayiinin temel direğini teşkil 
cevherlerinin terkı'binde oksid halin _ tröstler teşekkül etti. Alüminyomun et.mektedirler. Amerika tayyare müte-

f STER i NAN, i STER iNAl\IMAt 
- Muharebe nerede ve ne Yakit bitecek? 
Bu suali gazetelerimizden birinde gördük. 'I'ıı.hminlere girişen maiekdaş 

bu bahsi lrurcalıyan ilk gazeteci değildir, elbette sonuncusu da olmıya _ 
caktır. Sıra ile hepimiz ayrı ayrı tahtninlere girişeceğiz, fikirlerimizi söy -
l'y~eğiz. Meselenin e.sa.sı tahminlerden herhangi birinin hakikate uygun 
~ıkıp çıkmıyaeağın<iadır. 

Geçenlerde bir yerde görmüştük: 
Emeğini esirgemiyen bir gazeteci kolleksiyonu aQlllLŞ, Alman ordularının 

Lehistan hududl:ırıru a.,tıldarı günden Garb eiıphesine dönerek orada 

Gazeteıerde çıkan haber ve bo.şlıl\ların birer hiilasalannı altalta diZ. 
miş, 

zevkle, ibretle, ha.yretJe okumamak, okuduktan sonra da düşünmemek 
mümkün değil. 
Meslekdaşımız kendi kendine: 

- Muluıl'ebe nerede ve ne vakit bitecek? diye soradur.'!Un, bin bir çe. 
Şi.d t.ahminlere girişedursun, şahsan biz muharebenın nerede ve ne vakit 
biteceğini bu dünya yüzünde hiç kimsenin kat'iyetıe bilmediğine, IJilemi • 

yeceğine inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

Rumi ııene 31 Arabi" •e1 e 
l.J!M 1860 - Reami sene -2 incikanun Kasını 

18 1941 8J 

CUMA 
GÜNEŞ 

l\ı1uharre 
İMSAK 

s. D. ..), D. 
8 ıs 3 6 aı 

ı 50 1 vS 

lnsan garib bir mahluk ve hayat 
da tuhaf bir şeydir! 

* Dünya öyle oldu ki, hu tuhaf 
hayatı feyleaofr.a yaşamaktan daha 

(Devamı 8 iaci ıayfada) 

da taarruza geçtikleri güne kadar, 

ı STER iSTER iNANMA! i NAN. 

ÔAle 
s. LJ. 

v. ııs ~7 

E. 'I 04 

1 ilci:ıdi 
s. J. 

16 06 
9 4.4 

Akşam 

s. .J. 

18 :t.:ı 

12 

Yatın 

s. o. 
19 5:; 

1 jj.l 



SON POSTA Sayfa 3 

Telgraf, Tele~on Ve Telsiz Haberleri 
ı Türk -lngiliz mali anlaşması ı.~~.t1ftQe:ı Veraset ve intikal vergisi 
hükümlerine tevfikan hazırlanan ·Y::.l::.::k:: kanununda değişiklikler 

. 
Hitlerin 

yeni nutku 
( .. tanılı 1 inci _,.fada) 

il... bö;,ilk bir ltmnmda hiçbir yeni 
~· ınatıdea ve,.a telkin yoktur. 
·~ltta söze çarpan ı,.,hca ilci 
holcta .. ..ı.rdır: k e n e Ş r O 1 Un d U P atlamak iatida<lında olan Ankara 30 <H~t) - Veraset ve intikal vergisi kanununda d~~klikler arar nam bu harbe takaddüm eden yapılma.cıına daır bır kanun projesi hazırlamak fizere tetkikler ynpJmak.. 

günler manen na11l yıpratıcı iseler tadır. ~ilen tatbik edilmekte olan vergi kanunundaki tarh ve tahakkuk 
bir harbin hareketsizliğe 98pkınan Uı&ullerı ı.slah edikıoek ve vergı nısbetleri tezyid olunacaktu. liitler clemobaeileri fiddetl• --

~id ~ ve hunlar naede olur. 30 (BU80!!> _ 2 BlrineiU.. Ct'ımhariyet Merkez Banka.smea ~ 
il ol-.ı kat .. etle ·ma.a edecciini Ankara 'hl' Tft t İngiliz malt pılacak tediyata malın ıthaline rı.id 
e&,4~. ~ ı :un UHO ~:~le~ .tevfikan İn • gl1mrilk makbuzu eaas ~ ede:_. 
Ha~r kL Hitlıet-, Sovyet - ~ ingaiz uruı graınına dahil 2,ııs.1 s~yılı ka~namenın 3 un. 
~n doetluk pekhndea efl'el ay- g mıeıı:eUerle yapılan milbade.. cü ıuddesı mucibince tefkU edilen 
iti ti~dede komüm.tleri te1tkid et- ~= :arısUe icra edilecek tediyeler heyetin İngiltere ve İngiliz .ırası gru. 
~it ıtlyadmda idi. aattında btr ıcararname nefrolun - puna dahil olan memleketlerde a • 

Ameriltaya le.arp • du. _ tredr1if açılmak suretı1e ıthaline Jii. 
Nazan dikkati ce~ ikinc.ı Kararname MaM8rına gor-e Merkes zum göreceği mallar iÇin Cfunhuriyet 

~t• da, Hitlerin, nutkunda Ame.. Bankus :tan.tmdan alınıp .satılm~ Merkez Banka.sı malın ithalinden ev. 
-adan h.heetmesidir. }·lider, bu ~ Vekile tararile tMbit edılm;,ş vel de tedı)'at yapabilir. 
~acbetle fngiltereye yiyecek oısn İngtliz Hralannın 2 K.enel. l!MO İngiltere ve İngaiz lirası grupuna 
~ ~e nakleden bilumum tarihinde İngllislede iıMa edilm~ 0 

• dah'I memleketlerle iŞbu kararın l'e~
~ılerin, hangi milliyete meft .. b lan mali anlaf!IMlY8 tevfikan Pr:~le- rine' takaddüm eden zamanlarda ya.. 
..__ ol«m, batmlacai-1 ~ rini ödemel'e Ye tab&l etmetc C..."üm - • • 
~·_.Hidcr dem•iT ki: Amerika bo huriyet Merkez Banka.sı sallhiyeUi • pılmış olup ~ıyesı tek~mmül etme. 
~ ınildahale edene, Almanya il' Ctimhuri,et Merkez Bankuınm miıŞ bulanan ıthallt ve ı~racat mua.. 
c9- "-rb ıravt-lerilli d..-fittipece-ktiT. ~ ~ tatbikatından möteTellid !tA.r ve melelerl ifbu kararın netrın<Ien itıba -

BeUo aa lllll.k saran hazaneyıe aiddit. . ren 2,11541 nyılı kararname mucı • 
8erli., 30 (A.A.) _ D. N. B. Tftrtti,.e i1e İngiltere ve İngiliz J;ra. bince teşkil edilen heyetçe verilecek 
~: 81 rrupaa& dahil .memleketler ara - kararlara ~~vfikan cttmhuriyet Mer-
~ toeyalizna iak:.tAbıntn anda yapllacak ithallt ~e ih~eat kez Ba.nkuınea tufiye oluınur. 
~i yıld&niimü münaebetile. muaın~ mliten!lıd ~,yata İngiltere ve İngllrı lirası grupu • 
' Beninde Sportpalatzda mu- her ihracat ft Jiballt muamele& ayrı na dahil memleketlerle yapılacak it-

~· bir tembar Y•_!"}mtttfr.n.:: ayn taqıl&tUnlme.t ~n ~~ezı B:ün hallt ve ihracat muamelelerıne ır.ü.. 
.... - iir e91WM11nda, r uhnrr, ta.mıee. Tttrlı: - ngill'I an._..u -ı teallik taku limited ş.lrtetine veril-
.... ben beyült ,.bmnzltkla heklo- ttmıerine göre tMiS edilen hususi he- . ~ . 
"-' biı- lı: ..L.J • tir t' veud niabetinde dôvil m;ş olan saJA.hıyeUer Cuınhurıyet 
~ aatu ~ emtş . Dr ablarda ı me M kez Bankasınca is\imal edilir. 

asi;~ pTopapnda nazın .. · \ahlıis oiunur. er 
~ beJ.. Führm adamlemıı Te bu. k 
~~':nm~d::· :~::e~ Döviz ahm ve General Meta sasa 
~~":'D:.'~~ı..~:" 1:~; satımına aid milll cenaze ~ z&rfmda, Alman milktinin 

l.reri, fttilleri zaferden zafere, k s. . yapılı yor 
~~f~etten. ~azaffe~e gö- ararname mera ımı 

b ftür, demııttr. 
"l: aunctwm sonra, Fnhrer, aicl~~U Ankara 30 (Hueasi) - Kiır ve (Bat tarafı 1 iuci aayfeda) 

ısı., •,.•nda kürsün aelmifhr. zararı hazineye aid olmak üzere Haıtanın vaziyeti fenala~ı,, baş
~hrenn nutkUM1n PYn Te9mİ Merkez: Bankasının yapacağı dôvi~ vekil koma haline girm~ir. Viyana-

1 9'1<hw: alım ve sahmına dair hükumet yenı ya bir Yunan tayyaretıi göndt-rile. 
~iıh~, eTVell. 1933 de iktidaı:a bir kararname netretti. Kararname. rek mütehassıs Pr. Ekkener getirtil
"'"'- eatnde1t eTVefD dene-ye bir ye göre MeTkeı: Bankatt İngiliz lrra- mele İtıtenilmişsc de Pr. ancak gene-
--.r •tletm.iştir. aı alıp satabile-::ektir. İngiliz lira11 ral Mf"taltsasın ölümünden bir bu-

F' h.rritereye h6cum döviz ohnakt.n çıktığı için bu ka- çuk saat sonra Atinaya gelmjştir. 
""'t~h,_. ıözleriae ,öyle demev et. Tara lüzum störülmüttiir. Atina 30 (AA.) - Başvekil Alek • 
- or: sandre KrO'Z'5, deniz, kara ve hava 
~ ç :yüz sene zarfmda, Brrtanya ınedik Bilakis, biz iktidar mevkii~ kunetıerine hitaben aşağıdaki be _ 
'"et Y• inıperatorluğu, yalnız kuv- ıu yeminH! geldi.k'. cAlman ~ılletinin yannameyi neşretmiştir: 
~cebir ve şiddet ve dainıt harh- hf9bi!' menfaatini terketmıyecefioı. Kralın emrile hükümeti Te ayni za. 
l)hı kurulmu~r. Dernokraai, bu Bir kafl4 bile terketmem4'1e umetmlf manda kara deniz Te hava nezaret.. 
~İt ~da, .velnız bir maıke tetkil et- bulunuyordum. Bunun içindir ki U • !erini deruhde ediYonım. Düşüncem, 

tir. muml Harbin ~ki harbcularının tn • he~en eYTel aramızdan kl\ybol • 
"t T~ kanııp'an gilterede caniyane eserlerine yenıden muf olan büyük millt ,.ef, hava, kara 

'!lad •haffijd kampları, Almanyada b&f}adıklannı ıörünce, Çörçil, Ecen, Ye deniz tunetleri l&Ahatçw mi.til -
llltili edilmiş değildir. Bu kamplar, Dut! Cooper, Hore - Beliaha, Van • si! uker ge~r&l Metaba.i'a matuf 
~ z:l.~r:in kadıdır. l~liz~~r, ~u aittard, Çmıberlayn ft Hahfab'Jar bulunmaktadır. 
1-tJ ~UC88eaelet' va91taeile dıKer mrl- ıtl4 de oldutu gibi, ayni '-wıdakçüık 1 Bundan aonra heyecan, hayranlık 
d~rı rnağl'1b etmevi onlım lnıriliz faaliyet4ne b&flayınca, o zaman an • ye muhabbetle sae bu mukaddes nıtı 
~ obati. bo:rundunı~nu kab'!le ladun ki bu adamlar, Almanya ile bir eadeledeki muhariblere hitab ediyo • 
tlt bur eylemeyi pek iki öiretm~ anlaşmaya varmayı hiç istemiyorlar. rum: Bil, saptecıllmif ve yorulmaz bir 
ılu BilAkls Almanyayı yeniden yere aeıe.. asim.le feYk ye heyecanla zaferı!en 

f\\ııh :Britmıya dilnya imparatorluğu bfleeeklerini sanı,.,rlar. Bu tene.lerı•fere, fel'tlften şerefe yttrihnektesi -
'- ~tının Yolu üzerinde ~ kan sarfında, 1934 aeneeindenberi, lbun ili&. Her samandan daha b6y{lk ham.. 
l'\~ 1141arından bityük göllec bl.- oldatu tanıda hareket ederek kuv - le ile. 

Lfbr. MUi bir aurettıe 8illhfı bir memleket 4 Atustos ıne tan'hinin mftbdii bu. 
~ .. ~ «Bir hayal• Tiicude gıetirdilll. Alman milleti bu • lunan btiytik ada.mm Qisdili şerefti 

"" ~ be~ ra~num, balln bl. na buct1n btliyor, fakat Alınan mmetc J(Mda ytriimete deftlll edecetinize e.. 
~ bir inctJS deTie~en bahııet • benüs herteYi bilmi70t'. minim. 
q lrli b'1 btr hayalden ibarettir. Çtin.. Frama .Allabm J&rdımile kralunımı -.e tef 
-._ lsiiytk Britanya, dftnya fttahatı. Fran .. bu harbe girdiği zaman, lerimimı de tradeaile dlifmanm mu. 
~tanen ~tlmal hatundan Anu • bunun için biçbiT ıebebi yoktu. ta~Di tıraeak, muatf• olacak 
ıı.ek en tefi memJeketidlJ'. Bu de - Fran•, sırf, bir kere daha Alman- ft Yananlılıitı ebediyen tunetlendi. 
~tir ti Btty{ik BriU.~ya, ınecın• yaya k•Tf! harbetmek ~apnaİIM' le~ nırek btiyök mUll fefin muanam dil
'• lnıan cemi~ ru.t>eten zeyıf pıhmftır. Fn..,rlar dıyorlardı lu: tüncıelerine llJtlt oldutunuzu g&tere 

t.ıabalık olmıyan bir tabaka.il Ren haT"ZMtnı ;.riyonu:. Bittabi Al- eebinilJI. Onun ıribi vatana öl'fl mtl
'-t faaıcne yahudi zftmJ'e8inin de da... manyayı pvçalamak istiyoruz, bit- kellef bulundupnas bliyök vaslfeyi 
~buı11nc1atu bu ml1mta•. \abata tabi AVU9turyayı Almanyadaa a~ yapmak jçfn hiçbir fedaklrbttan çe.. 

faa~ i!Rismar edilen bir dev• mak istiyOTUz. ve o zaman ha.~u.. klnmi)'ecetainis. 

devresi de o derece sinirleri harab 

ediyor. Öyle bir harahi ki, insan, ı"ngı"ltereye yardım H b · t 
gayri ihtiyari §Öyle birkaç aylık bir a eş 1 s ana 
:!~:~~eek1~:~;:~ s~r;0ni::ti:;;dd~n: proJ· esin da yerleştı"rı"len 200 
ne olacağı bilmemezlik ve tahmin 

~817reb::~!eb~~;~~~;~i~t:i~:~ tadf at yapıldı I bin i'a:yanın akıbeti 
ku harb durumu ıçınde ızhar etmek 
yersiz görülebilir. Cünkü bir harb v9:0~ıı~ . 30 CA.A..) - Me'b'usan Lonıdra 30 (A.A.) SalA.hıyettar 
cephesinin müessir netice vermek- meclı& harıcıye 6!1cümenf, akdettiği İngaız mahtellerı, Habeş.st.aua yer • 
ten uzak durgunluğuna mukabil me- gı~i bir celsede, Inglltereye yarduna leştirılm.ş olan 200 000 kadar İtalyan 
ela Afrikada birkaç muharebe cep. daır kanun projesınde bazı tahdidat hakkında ciddt bır end.şe ızhar et • 

hea.inde alabildiğine mücadele edil- yapmıştır. melatedırJer. l-1lhak.ika vata ıporver 
mektedir. $imdiye kadar inki~f e- Komısyon evvell kan~nun mer'i- Habeşlılcr&n .etinden gWle bliy(lyen 
den muharebe vaziyetine göre de, ye.tte bulunaca~ı müdd.et.i tahdıd et. orduları bu Italyanlar ıÇın ':>uyuk bır 
buralarda, bir zaman kervanların miŞtı'r. Bu tabdıdat.a göre kanun .. o tebdıd te~kil etmektedir. Bunların bir 
aylar zarfında katettikleri merha • Hıızıran l943 tarihi.ne kadar me: ->- çoğunun Adis..Ababa gıbi büyuk şehır 
leler, adeta mes:ıfeler tayyedilivor. lacaktır. l ıerde bulunduğu öğrenilmıştır. Bunla 
mut gibi ııeçilmckte ve takib Tekor- Mundt ticaret gemUerine Aınerıkan nn ergeç gıda maddeleri sıkıntı.sile 
ları tesis olunmaktadır. Arnavudluk harb gemilermin refakat etmesini karşılaşaoak.la.rı muhakkaktır. 
harekat sahası için d~ ayni fCY söy- kat'i surette meneden bır teklıfte bu 
lent-bilir. lunmu.şsa da bu teklif reddedilmi§ • 

ltalvanlann bu mıntakada Ar • tır. Maamarıh encümen Amerika harb 
navudluk hududlarını a arak Yu • gemilerinın böyle bir lşde kullanılmı. 
nan arazisine tccavliz t-ttiklcri tRri- yacağına dair bazı hilkfunler kabul 

Romanyada 498 
kişi tevkif edildi hin üzerinden ancalı: üç "Y (l'eçti. Na- eLmi§tir • 

miitt-nahi vesait~. lranıdakiJ .. rJe kı- Encumen bundan ba.şlı:a , tadil et... Bükret, 30 (A.A.) _ D. N. B. 
vas kabul ctmiyecek müsellah bir tiği bir madde ile Ruzvelt'ı salA.n yet. Resmen bild;rildiğine göre ıon 
kadroya malik hulunan miitecav·z, tar 88k~rl tenerin mfitaleasını al • isyan hareketine iıtirak eden mü
bu müddet zarfında muvRffakivetli 'madan Ingiltereye harb mabııemeai l fCVviltlerden 1 Ob sı Bükreıle, 392 ai 
bir ileri atılı~ va.par ı:.-ibi olrlıı Son. vermekten de menetmektedır. taşrada tevkif edilmiştir. Şimdiye 
r11. fu:t ... i"t1vat~ızlıi.'!ın c·· .. "'"ile kar- Diğer muaddel bir madde ile ittt • kadar mevkufların ismini bildiretı 
ıılaştı. Hamle.si kınldı llni giden haz edilecek Cıedbir'lerdeın kongrmin hiçbir resmi tebliğ neırediJmemiştir. 
kuvvetlerin birbirf,.ril.- "lan muvl\- muntazam raporlarla haberdar edil.. Yalnız eski Bülcre, polia müdürü 
salaler hııildi. Bunlar kısmen imha, mesi karıırıa,tırılrnJftu. albay Zavclianocwn mevkuflar ara-
luamen esir edildikten snnr:? aman- Encümen di~er bazı tadil teklifleri. aında bulundu~ bilinmelıttediT. 
sız bir takib ile tf'krar hareket ü~ • nl reddetmıştir. Mevkuflara iyi m~rnele _yapıl 
lerine kadar iade olundular. lı dığını göatcnnelt için polia müdQ-
bununla da kalmadı. Bu ü~ter ge - Tic?ret Vekilimiz Afgan riyeti tevlt.ifhaneai herkese açık bu-
cildi ve muharebe Arnavudluğun lk d V · • f" lundurulmaktadır. 
ta ortalarına naklolundu. Oi.iı1man tısa 8Zlrl şere tn8 ------
i!lll'diği hatayı ıuılRmakla beraber bir öğle ziyafeti YE rdi Egede tütün sabşı 
daha fazla geri?em,.nin fecaatini de 29 milyon kiloyu buld•ı 
idrak etmiyor d,.ğildi . Çünkii !on Ankara 30 (A.A..) - Bırkaç glin • 
dağlık arazivi de bırakıp ova)'a dti- denberi. şehrimizd~ . bulunmak~ olan İzmir 30 (A..A.) - Dün aqama ka.. 
şecek olsa, bütün varlığile A1 nıtvud Afgan ıktısad ~ez~rı Abdülmecıd h~n dar yapılan tütttn sat.1.§Jan. 29 mu_ 
bataklıkları içinde boğulacağını gö- şerefıne evvelki gun Anadolu Klübw:ı yon taodur. ~n sene ayna mM .. 
rüyordu. Son mezbuhıme mukave • de ve Tiearet Vekili Mümtaz Ökmen det zarfında bu miktann .ıneak ra.. 
met ~ayreti bundandı. Fakat bütün tarafından bir öğle yemeği zıyafet.l nsı sat.wnı.şt.ı.·----
bunlar devam eden bir harb vazi- veramiştir. 
yetinin kat'i neticeye ulaıtırmıya - Dün de Abdtumecid h&n, Tie&Nt 
cak tali safhalarıdır. Esas cephe Vekilımizın şerefıne Afgan böyilk el. 
garbdir ve neticenin orada alınmUI çillğinde bir öltle ziyafeti vermif \"e 
mukadder değilse. hangi yoldan bu ıbu z.yafette Baricı'J"e Vekili Şflkril 8L 
kalenin fetholunnbileceğini soru, - raeotlu ile Hariciye ve T'ıcaret Ve. 
turmak ilk akla g~len .ual olmak kllıe$Jeri erUnı haslr bulunmut\ar-
kadar tabii ne vardır. dır. 

Son zamanda bir takını Alman 
başlarının lngiltereye kar1tr yap•la. 
caiında ısrar ettikll'ri taarruz ha -
reketi de eski alika ve dikkati u -
yandırmaktan uzak bulunuyor Te
tehhüaün azameti nalum olmakla 
beraber bu mütemadi llkın ,.tmt-k, 
her taraftan 31lrmak • ..aldırmak gibi 
sözde lrıalan tehdidler karşıııında, 
tıpkı şu sihirli oda masalında ol
duiu ~i. insanın: 

Hsriciye Vekilimizin Macar 
Başvekiline taziyet telgrafı 

Ankara, 30 ( A.A. ) - Mucar 
hariciye nazırı Kont C.alcy'nin ve. 
fatı dolayı.ile Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlu ile Macar baıvekili 
T C'lelıti arutndll taziye ve teteklcür 
telgrafları teati ~imiştir. 

Macar Hariciye Nazırının 
cenaze merasimi 

lngiliz, Alman mütekabil 
hava hücumları 
<Ba.ttantı ı inci !tayfada) 

cwn, harbin bidayetindenberi bu 
mühim Alman deniz üasüne yapılan 
42 inci hücumdur. 

Alman tebliği 
Berlin, 30 (A.A.) - Resmi teb

liğ: 
İngiliz adalan üzerinde muhare

be keşif uçutlan yapan Alman hava 
kuvvetleri merkezi f ngilterenin şark 
sahillerinde ve lngilterf"nin cenubu 
prkisindt! endüstri tesisatına hücum 
etmitlerdir. 

Kara kuvvetlerine menıub uzun 
meıuilli toplar da İngilterenin ce.. 
nubu .arlcisinde bulunan aıkeri h~ 
defleri bombardıman etmi1ttir. 

Cel. gel de (lÖr: diyeceği g~]iyor. 
Destursuz bağa giTenin sermaye

sının ne olabileceği mütearifesini 
tekrara lüzum yoksa da, insan. artık 
hu neticenin bir an evvel tahakkuk 
etmesini istiyor. 

S-ı;,,, &a9ırı c,,,,.9 

29/30 Kanunusani Receai muha
Tebe tayyarelerinden mÜrf"kkeb mü-

Budapefte 30 CA.A.) - Bu aabah teaddid tayyare filolan LnııdTa ci. 
muteveffa hariciye nazın ıront Csaky varındaki askeri hedeflere infilaklı 
nin cenueal, büyük bir merasimle kal bombalarla yangın bombalan at-
dırılmıttu. mı•ludrr. 

Motnrıu kıt'afar Bingazi 
DnOnde 

···········----·-··· .. --······-································· .. ····························-

ır. Halk kftUesfnin menfaatleri ~u lar birbirini takib etmİI ve mıllıyet ('enerı:nme ıtaa ederek w zafere 
etın tvnılu"1tıda ft refalımda fikri asri olan yinninci utrda tama- u.nıımaı imanla batıanarak daima (8- t..w. 1 inci aayf.da) 

l'Ol oyna.mas. 111ile imklneır olen Almanyamn ileriye yftrftyftnils. Millet de tek bir ~aıı ltpli aınanda Derne"nin 
ır «Bir ...-. tahribi için bol bol l.ayaUet'e kap1I- adam gi)i kendial'ne lA.yıt evlA.cllan nöfuau ıueo kifiden ıb&retti. Fakat 

•rictte de, Btly1lk Britanyaıun d6n m11larchr. (ibl QJ"&nık bulanacaktır. 80ID teneleMıe nllful ~Jı: arwuftır. 
hlkimqeti bir serabdan ibaretttr'. Jngilt~eye miiteacldid defalar el tmza Cenubi Afribl.ı.ınn faaliyeti 

""' büfm~ıi hakkındaki İngffil uzattnn. Jnciliz milletile bir anlat- ~ Krelie !falrobi IO CA.A.> - Resmen bı1dL 
"'-1"'* Anupa kıt"uma kal'fl dt - maya varmak p~m1mrn bft- nok. B eldlia aözleri rfldiline ıöre cenubi Afrika ord1111una 

e-re lrabil oldutu kadar fa:ıla talll ;dL Arannrda ihtilanı hiçbir A. 2-J' (AA) y . b menaub " hücum arab&lanndan mtl 
neı unsurl&l' t.opllUllla,. da1'&D. k. Tek bir ,ey Tardı: tine, ;;,v • - enı at- lııol Morale 

ır P'akat bu Aw.pa lrıt'uı dl me.ele yo 19
' _1 L-ı......:-:.. Almany._ vekil matbuat rnümeMillerine apit- tefekta bir de~ .... ~ ti . ~~ 

. Ahn-.. müatemeem:e..,.num ~-L! L-. b 1 . t.akumda bir d- ..... nıe Dl ....... 
a İ iliz taarnısundan ın.uım . . 1 •1 alasm• effni ı-~ _,,..anatta u unmuttar. 

ng tkill ~ en ya iade9i. rncı tereye. a F k h aBeni burada görüyonanuz. Çüa ~ uln1ımlftD'. Jıdıteatıben w.. 
h it deTletler teşt! görlntl- bG natmakta dıeTam et'tiln·. .a at eT kii hal beni seferber etm;.tir. Çün- kubulan mukabil bir İtalyan taarru. 
ıç defille İngiltere • feJ'e rafnMn ite,, bota grtti. lı:ii benim ren . ·m daima hizmet su tardedilmiştir. İtalyanlardan ölen. 
bir dünya devleti manza~m Bvmın .beblerin; peUlt anh- L.:.. VP .f ~ b. · . • d lerin 30 ae 30 arumda oldutu tab 

•ha . in b(iyiik dtlnya 
0 

AlnMnyalllD biTli- etmea.uı. azı emız ızım ıçm ma • . • 
faza etmek iÇ • _ _. .. ""' ta te- Y ~· Bu eebeb fTet ed' detea ölen fakat manen ölmeyen mm edilmektedir. 
~rini birbirine tul<U'l __ .a ™": A~anyadan ne ıvor. Metak•eın 'çizdiii Iİyaaıeti taltib et. c:ı:ıı:ıı=ıı::==-==:::::ıı::::::ıııı:mı ..... =======-

btt, edlYof. lar, ifter napanato~ v.,,. na.,.o- ~ktir göre Metak .. un ölümü, Yunanistan 
ı.a...ı:ı.._____ _.ı -1...ll.!l• nal ıo.yaJl9t ohun, ıster demokrat • . . b L b. im LI be b .t,. ,..~ nuı:c:uu oqu kıt otorit oı..m .hcinei dttecede Bu ayaaet l>in;olı: şeref ve mu- için üyüa. ır zıya o aa. a ra er 
tuı>aıc:ta milletıerın ınt.1>_&~ ""8A'--- er ic;tim.İ terakkilerinden vaffalôyetlerle teterniç etmİftİT. Yunan milletinin di.lctatörlere karıı 
nbam,gızJı#ınl tat'1 bir Bil nnan~?"' l Okyamtmn her ild Bil!tefn'lı: bütün Yunıtn milleti, muzaffer olmak huauaundeki azmi-

\' rar etmış bulumnakta~ır. . neh~ d ~oh 8\avfara ancalt ftınU Metaluıasa itimad ederek ona na11l ni deAğıt.E'-ei;_~~~:~r.teeasür4eri 
lda, Yeni Alman milletinin yenı tanı n a ... u 1 . t fUUrtm uyan- büyük eserini tatbilta imltln vennit - Mi'"uu.a 

tn rayhı kurulın~ur ve cenub. söyliyece~!~vaffak olacak- ise bize de rrkımmn bu tariht mü- Atina, 30 (A.A.) - Atina ajan-
taın da v.aniden Italltınmıttu'· mış oldugu • -- .ıelesini j.n bir surette nf'tİcelen- aı tebliğ ediyor: 
y ~~ cao J• Türkiyenin Atina büyük elçiai f... et Yeni unsurlar meydana ı;ııt - hr. b _L em1eketlerde dirmek için irimad v~ yardım ede.. 
..,, bunlar ckuvvıeUer minr.ene • Bu sahada ald~~ m iabet eden ceiine eminiz. n nia Alcayeıı, •cl.a Boune Ecptien-

a:... btr hayal haline getirmi§tı'r. Bu de buhranla~ .o ugunu Loncfnıda teeedr ne» gazetesinin muhabinnc beya-
··-- J 11 Hkıx. 30 (AA ) C 1 natta buhmarak Yunanistanm, tari-
& i:"'• artık mevcud değildir. de i ere ma h mftddet Londra, . · - e-neT~ 
~"'~ mill~in menfaatferi Eier harb da a azub lngiltere Metalcsıurn ölümü. Londradıt .. denn hinin bu en buhraob anında maruz 

Coır lfltler, Almanyanın Millet - devam edee~k olunıah. hLu oll\CJ.\khr. bir teeseürle kar~ılanmurtır. Mute-ca- kaldığı feci darbenin yalnız dost ve 
erniyetin; ve 811!hmlanma kon- ic:;'İn hüyiı°k brr heclba t ~ _,. , L viz ltalyanlara k&r'1 Yunan muh- müttefik Türkiye büU.meti tarafın-
ın h rogramJmı :""f a id ed ·m dan de~ fakat ayni zamanda hü. ı terke haricden mecbur edil. f nfl'Jİlixler emetl • P önde~meye wmetin.i cesuTaM are en mı . tün Türk me11eti tarafından da ken-

e d.~t ettikten .90nra JÖzlerine malt için biT komlS)'OG g ııefin nihat zafer g&n6u6 şr&reme~ı- di mıılt matemi gıDi derin bir 9m'et-
:ı: 9Yaın ~: ltalkısacaklardır. dile Dut.- ~dett dolayı mnwnt bir tee9IOT ız.. bi.eedeceibıl ~tir 
~ milletinin meııfaatJerinl ( Ajan9 deva"!' .va)r kay her ecfiJmektedir. Om-t k••ate te • • 

iıc:in iktidar !De'fkiine ıeı • ku huracla kesınattir· 

uld tarkıhmn yem medlullerinden 
«Titrerim mücrim gibi balııtıkça i•tikbalime!» 



SON POSTA 

( __ Ş ___ e ___ h_i_r __ B_a_b_e_r_l_e_r ____ 1._· -JJ 
3 gün sokakta Yarından itibaren onmnş Vitrin:erde yüksek 

kahp yakalanan k k fiath ayakkabı 
talihsiz aşıklar 100 nrnşlar geçmiyece görünmez oldu 

Birlikte lı~ak Jel:kanlının 
teyzeainin evine iltica etmif • 
la, fakat ihtiyar teyze kendi
lerinden nikah kağıdı ıormuf 

Eyübde oturan Nihad isminde bir 
cenç ile tı:vgilisi 1 7 yaşında Melek 
birlikte kaçmağa karar vermişler ve 
bir gün Kağıdhane köyüne gitmiş
lerdir. Nihad genç kızı kendi teyze_ 
ainin evine götürmüş, karısı olarak 
tanıtmıştır. Fakat, kurnaz bir kadın 
olan ihtiyar teyze: 

c- Çıkarın nikah kağı<llarınızı. 
göreyirnfıı 

Deyince, iş meydana çıkmıştır. 
Bundan sonra genç a§ıklar tekrar 
yola revan olarak, $ifa havuzu de
nilen bir yere gıtmişler; üç gün üç 
gece yağmur altında orada kalmı,_ 
lardır. Nihay~t genç kızın ailesi po-

lise müracaat etmiş, iş de böylece 
adliyeye kadar intikal e-tmittir, 

Bu ham9enin d•ıruşmasına A!!li.. 
ye 8 nci ceza mahkeme5inde dün 
baıJanuak, laz kaçırmaktan maz
nun bulunan Nihad vak'ayı bu şe
kilde naklettikten sonra: 

«- Bcnün bu ışde suçum yok, 
hz kendi nzaaile V.eldiıı demiştir. 

Mahkeme, şahidlerin celbi için, 
taL1c edilmiştir. 

Bu paraları yarından sonra Cumhuriyet 
Merkez Bankası şubelerile maliye vez
neleri kabul edecekler, yakında · brblsız 

kuruşlar da tedavülden kalkıyor 

Birçok mağazalar, vitrinlerin 
deki 30 liralık ayakkabıların 

yerine ucuzlarını koydular 

Ayakkabı fiathrı etrafında, piya
sada geniı mikyasta tetkiklerin ve 
teftişlerin başlaması üzerine, birçok. 

Uzun nmandanberi tedavül j tarda gümüş yüz kuruıluk bulunan. ayakkabı mağazalarının vitrin)erin.. 
mevkiinde bulunnn gümüş yüz ku- lann paralarını, gitıelerinde tebdil de yüksek fiadar taııyan ayakkabı
ruşluklar yarın sabahtan itıbaren etmeğe başlamıştır. lara tesadüf edilmez olmu~tur. Bu-
tcdavülden tamamen kaldınlacak. Gümüş yüz kuruşluklar, bir müd- nun sebebi. kontrollardan ziyade 
tır. det sonra malsandıklau ve Merkez son neşriyat dolayısile halkın gözün-

Bu yüz kuruşluklann yerine ka- Bankası şubeleri tarafından da ka- de büyüyen ayakkabı fiatlarını 
im olacak gümüş bir liralıklar ayni bul edilmiyeccktir. mümkün mertebe hafif göstermek_ 
miktarda Merk.eı: Bankasının Darb- Gümüş yüz kur.uşlu~laı:ın teda- tir. Birçok ayakkabı mağazalarının 
hanece tevdi olunmu, ve Cümhuri- vülden kaldınlma~ıle bır liralık bul- vitrinlerinde 25-~0 liralık ayakka
yet Merkez Bankası bu giimüş bir mak hususunda bn aık•nb mevzuu- bılar yerlerini >imdi 15-18 lira ara. 
liralıkların son a>artisini de piyasaya bahs değildir. Eo;a!len kağıd bir ll- 1 sındaki ayakk~bı!ara terketmisler
c;;ıkarmıştır. ralıklar da tedavülde bulunmakta- dir. Ayni zamanda, vitrinde 1 S li-

Yann sabahtıı.n itibaren gumuş dır. . . raya teşhir edilen bir ayakkabıyı 
yüz kuru!'lluklar yalnız n·aliye vez.. Önümüzdeki Ni"lan ayınm hın~- almak istiyen müşteriye içeride, bu 
nelerile, Cümhuriyet Merkez Ban- den itibaren kenarları tırtılsız ~~r avakkabının fiatı 18 V'!ya 20 lira 
kası şubeleri tarafından kabul edi- kuruııluklar da tamamen tedavul olarak söylenmekte vevahud da 
lecektir. mevk.iinde.n k_aldu:-ıladaktır. Bunla- müşteri vitrindeki ayakk~btyı istedi. 
Gümüş yüz kurucıluklın pİvasada nn yerine tırtıllı ~ır kunısluklardan ği zaman bir tc:k mevcudu k tklığı 

tedavül etmiyeceğ-i için, Cümhuriyet ki.fi miktarda pıyasaya çıkanla- kendisine bildirilmektedir. 
M~rkez Bankası ellerinde fazla mik- caktır. Piyasada .ı.yakkabı salısları bu 

Asfalt yollara kömür tozu l AIArm işareti verilirk~n 
dök tlmiy C3k kamyon a1tmda kaldı 

Belediye temizlilc idaresi, karlı Dünkü pasif korunma deneme-

Bir doktorun günlük 
notlarmdan 

Kalb darbesinde 
lntizamsızlılı : 2 

Men§ei asabi olan intizamsızlık... 
tan dün bahsetmiştik:. &as itiba. 
rile en mühim olan şey uzvi bir 
A.rizaya merbut olan ltalb inti -
zamsızlı.klarıdır. Bu uzvi tagay • 
yür de doğrudan doğruya kalb 
adale.sindeki i.stihaleye bağlıdır. 

Yani kalbin biz:zat kendisi tabii 
evsafını kaybetmiye başlamıştır. 
Elya!ı adaliye, elyafı şahın.iye 

yani yağlanmıya. yüz tutmuştur; 
veyahud da müzmin oir iltihab 
bu adaleyi bozmıya başlamııtır. 
Ayni zamanda. kalbe giren ve Çi.. 

kan büyük kan damarları da ge_ 
ne uzvi tagayyüre yüz tutmuştur. 
Damarların bünyesi hastalanın~ 

ve bo2ulmıya başlamıştır. iıte 
böyle olan intizamsızlıklar son 
derece ehemmiyeti haizdir. Böyle 
olan bir talb ve böyle aru g~le
ren damarlar sık ve ciddi bir kon_ 
trola tabi tutulma.lı. Derhal teda.. 
Yiye ba.şlanmalıdll'. Bu tedavi tıb. 
bi ve sıhlıidir. Tıbbi it:alb kuvve. 
tini mümkün olduğu kadar ;ade 
etmek, bozulmasına sebeb olan 
.şeylPri ortadan kaldırmak, yükü
nü tahfif etmekten başlar. SıhhI 
tedavi de umumi hıfzıssıhha ka.. 
vaidine riayet, ciddi bir ıtina gö.,_ 
termekle tatbik edilir. 

t z. ö. 

Ceyab istlyen oku)u..:w.uııu.ı.ıı 

pesta putu yolamala.rını rlca e • 
derim. Aksi takdirde tstekl~rı 

rmıkabelesu kalabfilr. 
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SPOR 
Bu hafta yapılacak 

lig maçları 
İstanbul Futbol Ajanlığından: si 

2/ 941 tCll'ihlnde yapdaca.k ur ma~ı.ı' 
Fenerba.hçe stadı: Saat 12 Fener • 

bahçe • Galata.saray B, saat 14 Bd
koz - Süleymaniye, saat 16 Fener))allo 
çe • Topkap. 

Şeref stadı: Saat 10 Beşiktaş - Bel• 
oğluspor (Bl, saat 12 İstanbub""J)Ot' • 

!
Vefa, saat 14 Galatasaray • ~tıntııl• 
saat 16 Be,ikta.ş • Beyoğluspor. 

Ka.ragfunriik sahası: Saat 12 ~ 
köy • Ortaköy, saat 14 Do!ı;uspor ' 
Eyüb, saat 16 İstikl~l - Demirspol'• 

Anadoluhi<ıar sahac;ı: Saat 10.30 }.. 

1 nadolu - Rumelihisar, saa~ 12.30 ae1 
' lerbeyi _ Alemdar, saat 14.30 HilAl ' 
1 Anadoluhisar. 

Mekteblerarası voteybol 
maçları 

btanbuJ Me«teblerl Voleybor 
HeyeU Baskanlıtınd&n : 

Sl/1/1941 Cuma günii Eminönü asJJ 
evi .salonunda ya1nlacak maçlar. __ ..J 

Ticaret Liresi - Vefa Lise.si P""" 

1430. 
Pı>rtPvniyal Lisesi - ŞiŞli Terakki !

saat 15. 
31/ 111941 Cuma günü Beyo~lu II# 

evi salonunda yapıl.acak ma{lar: . .......ı 
San'at Okulu - Ist. Erkek L. tJV 

14.30. 
Galatasaray - Kabataş L. saat ıf· 

Nafia V ek:li 
Ankaraya döndü 

günlerde asfalt yollara kömür tozu sinde elek.trik idaresinin 204 numa
dökmekte idi. Henüz kat'i k.abul 1 ra.lı lı:amyoneti, alarm işareti üzeri.. 
muameleleri ılmal cdilmiyen asfalt 1 ne Çarşıkapıdan Gedikpaşaya doğ
yollann müteahhidl~ri Belediye~e j ru ko~arak geçme-kte olan Tatyos 
müracaatla bu selcilde hareketın ı isimli birine çarp,·uak muhtelif yer
yollann bozulmaa1na •ehcb olduğu- ]erinden ağır smette yaralanmasına 

şekilde devam ederken Fı~t Müra
kahe Bürosu da tetkiklerine ba~la
mı~tır. Deri fiatlan etrafında yapı
lan tetkikler neticelenmek üzeredir. 
Diğer taraftan Sümerbanktan ds bir 
kaç gün içerisinde cevab beklen.. j 
mektedir. Bu tetkiklerden alınacak . 
neticeler üzerine, ayakkabılara bir ~------------..,, 

Eskr!m ve jimnastik yurli' 
İstanbul eskl'im ve Jimll6Stik yut' 

dunun teşekkülü i~in llzım. gelen .,.1 
saade alınmış olduğundau ve 2 P~ 

Şehrimizde bulunmakta olan Na. 
fia Vekili genenıl Ali Fuad Cebe-
soy, dün akşamki ekspresle Anka_ 
raya hareket etmiştir. 

Nafia Vekili, Haydarpaşa garın
da Vali ve Belt!diye Reisi D.r. Lutfi 
Kırdar, vilayet, Belediye, Parti ve 
nafia müesseseleri erkanı, dostları 
taraf1ndan uğurlanmıştır. 

nu bildirmişlerdir. sebebiyet vermiştir. 
Temizlik iıle~ ~kipleri hergün Şoföt Hüseyin Özkaya yakalan-

asfalt yolları su ıle yı.k.ayac.aklardır. mış ve yaralı ayni otomobil1e Cer
Soğuk havalarda yollar gece don rahpa~a hastanesınc kalduılmııJbr. 
tehlikesi.ne kartı gündüz, sıcak ha-

fiat tayini mümkün olacaktır. Müra
kabe Bürosu ayrıca ayakkabıcılar 
cemiyetine de mÜTacaat ederek a
yakkabı imal masrafları hakkında 
sualler sormuştur. 

B'.r sinema kı:pıcısı sevdiği 
k'zı elinden alan genci 

Fiat Mürakabe bıçakladı 
Eminönü Halkav'nde Komisyonunda Şehremininde, Karaba, mahalle-

valarda gece yıkanacaktır. 

Karagöz gecesi sinde vukua gelen kanlı bir hadise 

E ·· d K 1 k' · Fiat Mürakabc Komisyonu, diın adliyeye intikal etmiştir. Hadisenin 
rCUffi8.1 a fili m reStttl Eminönü Halkevind~n: Vali Muavini Ahmed Kımğm riya- suçlusu, Ahmed Hacı isminde bir 

Serg"si J .. rm açtl yor l 1211941 Cu~art~sı a~şamı aa: setinde toplanmıştu. Komisyon, 1 sinema kapıcısıdır. Hacı, iki gün 
at ~20.3_0). d.a hır Karı:.goL gece~ı dünkü toplantısında, piya!adaki evvel, sevdi~i kızı elinden alan Ka.. 

Yarın Eminöııü Halkevinde res- te:t•t1dılmf!~ırb. Bu tobla~tıd::'. Fdvr I bazı ihtikar hadiseleri ile, ayakkabı sım ismindeki rakibini bir ağız kav
sam Ercümend Kalmıkın Fransada nuz. 

5
1 bv~ E d 1§"~t şu e~l Keısı ~- ve peynir fiatlan ~trafındaki tetkik. gasının sonunda bıçakla ağır suıet-

.. . . _ çent a rı sa ıyavu~gı aragoz . .
0 

• K . te yaralanmıştır. Kasım, hastane.ye 
vucude ger.ırm1>1 oldugu eserleıdea hakkında bir rnüsahabe yapacıı.k ve lenne devam ctmı~tır. orrusyonan k ld I I 4 ık k l k 

· 1 k 1 d b 1 l a ırı mış, suç u aş ya a anara , mürekkeb bir resim sergisi açıla- İrfan Açıkgöz tarıtfmdan Karagöz ge ece top antısın a u mese e c- d.. dl" t r d"I . . 

TEŞEKKÜR 
zevcim Mehmed Ereni kaybetmek bat 1941, Pazar günü sabahı saat 

suretile uğradığımız: fel~ket karşı.sın- da, Ta_ksim, Sı~elvi~e, beden te'' 
da gerek cenazesine gelerek, gerekse biyesi 1$tanbul bölgesı salonla~ 
mektub ve telgrafla taziyede bı:lu - kongresi akdedileceğinden, .,rn,kad.t 
narak aH1ka gösteren dosUarımıza. ların t.eş"Tifieri rica olunur. 
ayrı ayrı teşekküre büyük kederimiz M~ aıııular _, 
mA.ni olduğund.Eın bu hususta muhte- .............................. -_. •••••••••••••• 

rem gazet~nizin tavassutunu rica ede_ İnhisarlar Vekilinin tetk:ktJ 
rim. Melilıat Eren Birkaç gündenberı şehr~e b\J ~ 
-------------- ıunmak:ta olan, Gümrük ve Inlıisarl 

C l Y A T LcJ Q L A Ll ) Vekili Raif Ka~a.deni~ tet~ikleri~e ~': 
i 1 rl n _ vam etmektedır. Vekil, dun de i:nb1 

sarlar Umum Müdürlüğüne ~id~ 
Şehir ttyatrosu akşama kadar muhtelif meseleler t 

i'I 
· Tepebn:şında dram k.ı.s_ zerinde meşgul olmuştur. 

mında. Akşam saat 
20,30 da F ahrettin Kerimin dün 

E.'1.İLİA GALOTI'İ ak§amki konferansı caktır. Serginin 13 30 da açılış me l oynatılacaktır. rin bir neticeye bağldnacağı zanne- unAha ~~eyHe _esSıml e ı hmıştırd. I . 
' • 20 d'l kted' mea acı, u tana me nc.ı 

rasimi yapılacak ve St>tgi 16 dan 21~/ ~ 9-41 ~azar ~k!8mı saa.~ 1 me ır. sulh ceza mahkemesinde yapılan İstlklil caddesinde Komedi kısmında 
itibaren halka açık bulundurula- de Tu~kıye ~gır: _Dılsıı:_ ~~ Kor!_er sorgusunda, va~'ayı şöyle anlat- Akşam saat 20,30 da 

Dün saat 18 de Eminönü Halk~ 
salonunda, profesör Dr. Fa 
Kerim Oöka.y tarafından cHarb caktır. T"8&nud Cemıy~t~nı~ 7 lui)li~ .<K0~- Edabiy~t Fak'iltesi talebe- mıştır: 

le~ orkestrası) lKtncı ko~serını Evı- <<- Bir müddet evvel Saray İs- KİRALIK ODALAR 
mız sal~n;ında verecektı.r-, sinin Karagöz top!antısı minde bir kızla tanıştım. Kısa za- Hergiin ( Küçük haberier J siı\iu mevzulu mühim bir konf 

verilınişttr. Konferansı kalabalık 

dinleyici kütlesi alA.ka ile takib " Her ıkı toplantının gırış kartları manda birbirimizi sevdik ve evlen-
Çocuk titatrosu 1Çin gi§eden 

bilet verilir. 
büromuzdan verilmektedir. Üniv.erııi~.e Edebi}at. Fakülten.~_ta.. megve karar verdik. Saray, benden C Dün 150 bin liralık ihracat ya,. l b ı · k k h ] 1 --

pılmı.ştır. İsviçreye fındık, titfü, is.. Askerlik iş/eri: e e en, yu se .. ta sı .. gençJgme l çeyiz hazırlamak üzere 160 lira pa- ----------------------------
veçe deri; Romanyaya balık; İtalya. . -- mahsu~ ~.Irr:ı:ak uzcre. bugu~ saat 18 ra aldı, sonra da yiiz çevirdi. Ka

de .. Emınonu Halke~nde bır. (Kar.a- sımla sevişmeye ha .. ladı. Ben de, 

miştir. 

ya yumurta ve Yugoslavy&.ya, ha.'.jhaş Şub-e davet ) ı rt b tm ı d Y 
. . -~ goz top antısı te ~ ~ e ış er ır. paramı geri is~edim. Cevaben: «Pa-

sevkedilmiştir. Beyoliu Yerli Askerlik ŞubeMden: Toplanbda, bu mıllı . temaşam~z rayı Kasıma verdim, vit ondan al» 
8 İki arkadaşı hesabına seyrüse - !.'ralftl ''ihtiyat asteğmen (331_1817) hakkında konferans venlecek ve hır dedi. Kasıma gittim. Parayı ,,.cnne

fer muayene raporu doldurarak, va - M. Muzafferin şubeye miiracaati. nümune fasıl gösteri1ecektir. di, aramızda $iddetli bir münazaa 
zif~ini suiistimal eden oeledlye şo - ..................... "' ................... ---··-··-··-··-··-······ .. ····-----··-----· ........... ---- geçti. Bu 81Tada kendimi müdafaa 
!öıterlnden Ra.sim. hıll.klmıdaki adli ( y . • d b ı için bıçağımı çıkardım ve onu ya-

tahkikat bitmiştir. enı ıan arma er aş.arı raladım.)) 
Suçlu !!"Örülen Rasim, 7 nci sorgu Hakim, sorguyu mütealctb suçl0-

h1i.kiminin kararile asliye 6 ncı ceza yu tevkif etmiştir. 
m:ı.hkcmesine sevkolunmuştur. --------------

l RADYO. j e Dün, Ortaköyde, Vapuıiskele .. 
si sokağında bir ev inşaatında' Çall.f
makla olan Ebltillah oğlu Oğuz Kül 
adında bir işçinin bB.şına taş düşmüş 
'.le başından yaralanmasına sebeb ol_ 
muştur. Yaralı i.şçt Beyoğlu hastane
sine knldmlmı.ştır. 

8 Belediye, 94-0 yılı içinde §"hrin 
muhtelif seıpUerinde 13380 köpek ve 
3405 kedi öldürtmüştür. En ~ok Bi. 
rincikfmun ayında 1550 1'E! Nisan a _ 
ymda 1400 kedi Ye köpek it.ıit olun. 
muştur. 

O Dün 2abıta ta.rafından Qember
lıtaşta Vezirhan caddesinde buluna.n 
Eşrefin kahve.sinde yapılan sildh ta. 
harri.si esnasında, ayni semtte Ali 
baba sokağ"mda 13 numaralı evde o -
turan Ahmed oğlu Fahrettinin cebin.. 

de 2 gram esrar bulunmuştur. Suçlu 
yakalanarak hakkında .ka.nuni tak.i -
bata ba.şlanmıttır. 

-
Jandarma Gedikli Erbaş Okulunun bu devre mezunlarına. Dabıliye Ve.tai 

tarafından §ehadetnamelıeri verildiğini ve Vekilin bir nutuk irad ettiğini yaz
mıştık. Reeimde Dah.iliYe Vekili öztrak: bir mezuna diplomasını verirken gö_ 
rülmektedir. · 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan bey, bir za -
manlar pek çok \ıa.rca • 
n:ın leblebi .•• 

..... Son zamanlarda. a.r
tı& unuiuldu ... 

.... Leblebiciler cemlye • 
ti şimdi eski rağbeti ih -
ya.ya ça.lı.§ıyormuş. 

Ha.san bey - Rağbet • 
sizlikten ~ikayet bence 
haksız do.stum. Hergün 
kahve içiyoruz ya! 

~ Sl-1. lMl 
8: Saat ayan, 8.03: Ajans haber • 

leri. 8.18: Hafif müzik (Pl.) 8.45 - 9: 
Yemek Listesi. 12.30: Saat o.yarı. 

12.33: Şarkılar. 12.50: Ajans haber • 
teri. 13.05: Halk türküleri. 13.20 - 14: 
Kan.şık müzik (Pl.) 18: Saat ayarı. 
18.03: Radyo cSwing~ Kuarteti. 18.30: 
Fasıl Heyeti. 19: Seçilmiş şarkılar. 

19.30: Saat ayarı, ve Aajn.s haberle_ 
ri. 19.45: Yeni şarkı ve türküler. 20.15: 
Ra.dY<> gazetesi. 20.45: Te?!"~il. 21.30: 
Konuşma. 21.45: Rad.l"O Salon Orkes.. 
t.rası. 22.SO: Saat ayan, Ajans haber. 
leri. Borsa. 22.45: Rad,o Salon or -
keıırtra.91. 23: Cazband (Pl.) 

Ankara · borsası 
30/1/lfKl açılış - kapanış fiatları 

ÇEKLER 

Açılıf 

LOnd.ra ı Sterlin 
New-York 100 Dolar 
Cenevre ıoo İniÇ. rr. 
At&Da 100 Drahml 
Sofya ıoo Leva 
Madrid 100 Peçela 
Belgrad 100 Dina.r 
Yokobama 100 Yen 
~tokholm 100 İs~ Fr. 
Altın 

ve kap&mş 
~ 

132.20 
3Ll4 
0.9975 
1.6225 

12.9375 
3.175 

31.1375 
31.00W 

23.45 

E.alaanı ve Talavilit 
Merkez Bankası pe§in 110.-

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantel.siz bir kuruşlukların yerjne dantelli bir kuruşluklar darb ve ~ 

yasaya kafi miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir kuruşlu~~ 
Sl/Ma.rt/~l tarihinden sonra teda vül~n kaldırılması kararlaştınl~ 
Dantel.siz bir kuruşluklsr l/Nisan/9'1 tarı"hinden itibaren artık ted• 
etmiYecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle ~ız ~~ 
sandık.larile Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve Ciimhu~ 
Merkez Bankası şube.il bulunm.ıyan yerlerde Ziraat Bankası fUbelerıP" 
kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kı.ıxuşluk bulunanların 
Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerinde 
lb olunur. 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Her sene olduğu gibi bu sene de 1/1/941 tarihinden itibaren aş1.ı.ı' 

cinSleri yazılı Cıdanların muhtelif nevileri mektebimiz :rıdanlığmda .ısaCI 
şa 91karılmıştır. --' 

Fidan almak i&tlyenlerin Bur.sada mekteb müdürfüğüne başvurmaJ"' 
rica olunur. 

Metteblmizde sa-tılınakta 

Şeftali 
Kayuı 

Erik 
Kiraz 
ViŞne 

Elma 
Armud 

olan ein.sJer şunlardır: 
Muşmula 

Top ve adi akasya 
Maklora 
Oladiçya. 
Gülibrişim 

Mazı 

Muhtelif aşılı ve aşısız Amerikan bağ çubukları. 

89tiin şehir halkının konuştutu 

ve 

ŞARK Sinemasının 
07nadıiı 

ARABACININ Kili OUNYAŞKA 
HEINRICH GEORGE - HILDE KRAHL 

Silper film.inin kazandığı fevkalade muvaffakiyet ve her taraftan ~ 
kubulan taleb üzertne bu fi.lın iiçincü haftada gösterilecektir. 

1 



31 lkincikinun 

Askeri 
vaziyet 

( Ba, tarah l inci sayfada) 
~örülüyor ki İngiltere:, lıalyayı 

t-1nb.da geni~ ve kat'i mağltıbiyet
ere uğratmak ve onu bu kıt'adan 
çıkarmak için pek büyük gıtyretler 
N-rfctmektt;dir. Bu suretle İngiliz 

ıl ordusu büyük 1umunın da yn
~ındn Bingaziyi z.aptederek Bnrka 
Yarımadasının en mühim ımhil mın
~kalannın işnclini bitirmeııi pek tıı-
oiidir. ., 

Garb Trablumnda: --
Ceneral Dö Co~Sbi hür Fran-

eanın Cnd gölü ha'lretfüindeki müs
~rnlekcsindcn hareket eden küçük 

r hccinsüvar rnürreze bir Frar.SlZ 
~ülaziminin lcumandasmda o]aTak 

3SO ilft 1 .fOO kilom.!tre katctnuş b: Gar~tr~~lımı 'ilıiyetinin cenu
nd 1.::ı bızım eski meşhur menfa. 

hız olan F'izanın merkezi Murzuku 
k?jmış ve almıştır. Bu de gösterir 
.~ talyanlann şimali AftiL:Adaki bü

tun mevkileri anlnşılmnz bir ziıf ve 
tereddi içindedir. 

Doğu Alrikada: - -
Eritre ile Habeşistan ctzafında 

'-'e dahilinde f ngilizlcr tarafından 
ruvaffnkivetle harekata devam 0-

l:Unmalctadır. ftalyan · Somalisine 
karşı da yeni muvaf fokiyetli bare-

el tlcr b10•lamı tır. Bunların neticesi o • 
ıırak Habeşistanın yakında lta1-

:tanlann dfoden alınması pek me
trıul ve muhtemeldir. 

-·-·--·-·-·-·- 30 s _,_·-·-·-·-· -·-·-·-·-·-·· ene evvel --·--·-·-·-·-·- -·.-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·--
JobruB . Derne . BiDDIZİ 

• ltalyan ar ·ki af eş 
aras nda ıyorlar 
Aslen Türk olup Trablusa gelerek yerleşen Ramazan pekgözlü, 
kurnaz bir adamdı. Trablusun tahliyesinden sonra ltalyanlara 
sokulmuş, bü sayede onlar için yeni bir felaket hazırlamıştı 

Y:azan: Emekli General H. Emir Erki/et 
- .f - :=::AJ<-= O_E kabileler ltalyanlann Sirtteki büyük 

İtalyanlar düştükleri çok fena ___ .b-c-==-:~ • hareket hazırlıklannı haber aldık _ 
vaziyeti tashih ve kaybettikleri kuv. -~==._#l-F/{. ~ larndan korkabilirler idi. 
vet1eri telafi etmek için hıılyadan ... "" --~ cdbirli, kurnaz ve ihtiyatkar bir 
ve Eritreden kuvvetler celbetmeğe wğ.f.. 'i; '"~.:.(~ r J. adam olan Urfelle kabilesinin ıeyhi 
barladılar. Pek ~abii olduğu üzere. 1r~ !; M"°"'" ve Urfellc gönüllü tabur kumandanı 
onlar Garbtrı:ıb1uaıı bölgesinde h;ı - '·~ :• Abdünnebi Bin Hayr, ccnub 
ıııl o1an umumi bozgunluğu düzelt- Elv•f~·-\1> batı cihetinden vukuu melhuz bııre--
mek ve isyanı bastırmak istiyoılar- ~':-:::o.., ~ ' lcetlerc kar§l Urfellc bölgesinin mer 

d ~,;.r~~ba}1 lcczi Beni V did. ( 2) de kalmayı ve 
10

fllc 1-azırhk icraatından hiri!i Mııı.. "tJ"u~·:,ı n lıalyan miralayına teklif ve o da 
n 1 _ ·ı_ .. ~·~ ... ratada ve Sirtte kuvvet top ama& L ,~· .~ 'i · kabul ctmiıti. Burada yerlilerden 

S11··fa 5 

1 _( ___ H-:-Ad=i~s~ __ er=-_K. __ ar_ş~ın __ n_~'.:._....ı/ 
Kabahat kimde? 

«Vak'a Taksim bahçesinde ge • 
çer.» 

. Anne, çocuğile birlikte bahçeye 
gırcr. Sıralardan birine ot l A . 

1
. unır ar. 

nnenın c ınde kağıda sanlı bir 
!_lasta kutusu vardır. Kutunun kfı -
&'ldmı ?'ırtar, yere ata.ı:, kutuyu a -
çar: İçındcn bir pasto alıp çocuğa 
vcnr .. Çocu~ pastayı ver, Elleri kir. 

ıl;nm~d r. Kırli elini sıraya sürer e
ı sıra a vıcık bir leke bırakır A' 
·· ·· b" . nnc 

!orur. ıhraihz kenara çekilir. Cocu -
guna ten eder: 

- Elini sürdüğün tarafa sak 
otura},m deme, üatün kirlenir ın 

- Anne ben oturncn~rn. • 
- Gel başkıı ııraya oturalım 
Kalkarlar, bir başka sıraya ~i • 

derler. 

* Birkaç dakikn sonn bir çocuğu 
elinden tutmuş bir d dı bahçeye gi. 
rcr. Bi.raz evvcl boıalan sıraya doğ
ru yürürler. Çocuk oturacaktır. Da
dı bağınr: 

- Kirli orası oturma. 
Cocuğun nyağına bakar. Bağlan 

çözülmüştür. 

- Ayağını ıırnya <laya da bai
lryaynn, 

Cocuk çamurlu ayakknbılarr.ıı BLi 

ranın temiz kalmış tarafın dayar, 
Dadı çözülmüı bağlan bağlar. Sı • 
ranın üstünde koca bir ~amur izi 
kalmıştır. 

Dadı, çocuğu elinden tutar, u • 
zaklaııırlar. 

. . * Bırkaç dakika daha geçer. 
.. ~nne, baba, ve yedi yaşlanndıı 

gorunen çocuktan mürekkeb bir aile 
bahçeye girerler. Mahud emıyn doğ 
ru yürürler. 

- Suradn otursak. 
- Oturulacak sribi degı··ı wr 

içinde. ' ~ 
Baba düşünür: 
-:- Kababnt belediyede, buralan 

temız tutmak onun vazifcsj, Yerlere 
de bak, Uğıd içinde. 

. Cebin~en ııigarn oaketini çılcnnr. 
Bır tek aıgaıa k lmı11tır. Onu alır, 
kutuyu yere atar, uzaklaşırlar. 

* Bu manzaraya b~zat eahid olan 
dostum: 

- Sen aôyle, dedi, kabahat bo
lediycde mi. yoksa beldclidc mi~ 

r:J ""' ~1. ./..tu.LiUi. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Çatal ağaçları olrnuıtu. Mak adları Sirtten ftare _- A:~~/~~ i':{i 2000 kadar muntazam asker vardı. 

1 lcctle Sokna üzerindedn M
1
orzu

1 
ka

1 
yu- ,\\ ='İ l 1 ~\·..... İtalyanlar, Sirt kalesindeki tcccrn Resimde gör-~ 

..ı- talyanlann Amaı;udlu:7. getir- k B N " t ann • • • 1 · · h d-··· J.I. '111:1 .. ~ rome ve a cum "! a yan l:, BirMtcıf'lfl ~.i Mıırıta mü cnnı ve taa1ruz azırlıklarını ta- ugunüz çatal. 
ı 

1
eri yeni fırkalarla yaptıl:lan an- birkaç bin deve3ini talan eden GL ·~ .~;ı"ıı~ı;NJ ~ mamlıyarak kalenin içinde ve dı • çiftçilerin ot d 1 an Ve beş gündenbcri devanı c- dadefe kabilesi ile diğer asileri ce - :. ~~'J.. .. ~f-.; eında ordugah kurınuşlaıdı. Bunlar kaldırmak için t\.: 

ı en Yeni ftalyan mukııhil tnnrruz- ulandırmal:b. .,..~~;":."?:1 \~#//"'" nihayet harekete gel-li\er ve netico- kullandıklan Di ~~ 

Yunan - ltalya11 harbi: Kaligula'nın ordusu 
Miliddan 37 

&ene evvel Ro • 
~ _ hillc_ümda~ 

~ olan Kaligula 
bir deli idi. Bri-

:nnın Elen ordusunca defedilmesi Bunun için Mısrata ve Sirt böl - ., ~,ıta .. cı'°"'"iih•,, • ~er.ı.~ de Ka~ır Bu Hadi adile maruf, çolc ren ismi verilen • 
.,: turduruJması Yunanlılar he•ahı- geleri kumandanı olan fta1yan mı- • ı.11~~~1':.ır·;.· ' merakla, heycceınlı ve kanlı olduğu çatal değnek • tanyayı istilii 
\'t'fı· a~.iolunacalı: yeni ve eh~mmi- ralavt ( 1) buralardaki hnlyan ve ı 'ı\ \l\vffi .,,_ ,,,-.:.;::~· kadar kat"i mahiyetli meşhur lerin aynidir. Fa emeline kapıl • 

Eritreli kıt'alardan baıka yerıi er - . • : .: ~ <=f,.,.~ .. :•' mareke vücud buldu. (Krokiye at e e yapı • mı:ıtı. ır ordu n bır muveffakıy" ettir. .1· ''1 !: • • k il } B' 
ln&'l" Alm h b" il k ~.,.,. ~:: ,er ,..;:-.Aı 1n• L '~ ) mı• .ı W•Jd" A ile Romadan --er ız • an ar ı: den de gönü ü as er yazmıya ve $.J'·ı... c. l)"ü'.t"' ••• ·:··-- ıuaKınız . ., cel?I ır. • 
A - bunlardan kabile kabile göniillü ta.. · 'f:...- r·· !: .. ·:::··-'- Şöyle ki, haly.ınlar Knsr Bu Ha- merikada yeti - hareket etti. 

la Vrupanm şİma) batısında, hava- bur]ar vücude getirmeğe ba$1amıt- :. I': .,_ .. :. ..... i.( dıy" c dogw ru hareket etmiclcrdi. Bu- ten bir ağaç bu Ordu Geniz kcnanna vasıl olduğu 
..:~L Uçu.şa mfuaade eder etmez Bü- k - ,; :1 -'· -" -·~111 '" d 1 zaman. hükümdar kumlar ara•ınd-L! ""11; B tı. Bu hususta onun en ço guven - 'İ,ı; \\ ~·N-ıt uM"" radaki 400 kisiden mürekkeh mü. tarz 8 çata üç lca D aıu 

lrin~e ~tı~ıı:n~r:._ta;;a~ suz lb~lry·~~- diği adam Ramazan ~lcyhli vevf a- 'J. ~· < i: cahidler kuvveti Y.asnn (3) birkaç dal bırakmaktadır. Ora köylüleri ot mi~~k~~:ıarenk.l:rirul çok Rbcğco • 
erı y "d b ..... T ... hud Ramaznn Şetvi au,,· a maru ya 1,lleııiin ~ :: Km. şimalindeki kum tepelerinde ve k ld v • nn ,,op anıp omaya 

,._ ~nt en a~ amı~r. Buna na- .._ - h"dd" G 1 .:. ·· a ııacakları direnleri, bizim köy- götürülmesini emretti. Aakcrlcn· de-
-.cıra .,. h man eski oir mucn 1 1• r-nera • ·~ , ı • • , ,, " .. '·'•• hu kumlu tepeler arasındaki ııel ya-
l

. n, ır aftalık zamri tntile tür- - 1 T-__ı. . . ı-ı d d h k 1 ld k niz ktınanodan kabulı: topladılar -u rrıa 1 Halilin ifadesine gore as e~ un;;. o- nklannın gerilerinCJr. ı;teni .. bir cep- u er en a a o ay e c etme • d b "" 
"ftll na ar vermek hususunda isti- T bl ] k 11 " or u unlarla yüklü olduguw halde 
..... c sa f d'J kch I b hud lup ra asa ge ere yer 1 ~mış 0 • • he tutmuşlardı sa·t,tan tüfekten tedirler. Romaya döndü. 
jlrnu,ta:. e a'u:nlıı b::~.:~ ..\Tnıan~ lan Rıımazan. Carbtrablusunun ta-I Abdi! Ası Ccrm, Abd il Nebi Bil - ı iborrtti. Miral~y Milani ltalynn ............ ----·-------·-········· ......... _______ _ 
tcrınh ilkbaharda fngiltcrcvi istilaya rafımızdan tahlivl"ll;ne takaddüm e. hayr (Urfelle ~yh1er fCY_hi) ve Ra- F..ritre ve yuknnda tarif' ettiğimi~ 
'lrı~c büs edecekleri yolundaki tah. den znmanlardn hal!anl~ra ~a~ı ve mazım S:ıveyhlı):e mektublnr ve ha. ftnlvnn taraflı ı yerli ve gönüllü 
A ın ve rnütalcahım Av1'1'1padft ve parlak ve muvnffokıyetlı mucadl"le- berler gondennışh. Bu mektubla • binlerle askerlerd"rı mÜrf'kkeb ınü
AJ1erikada devam ohınmnl..tadır. lerde bulunmu' pek gözlü, kumaz, rın meali umumiyetle Osmanlı or - teaddid taburlannı mücahidlerin bu 
te:bhn.~a, Büyük Bri•aııyayı irtilayn ~addar ve her şevden evvel gôvur dusunun Süvcy$ kanalı üz.erinden cephesine taarruz için ye.ymı tı. Top 
tr\rj llS t"tmediği tnlcdirde fngilte- dfüımanı mÜtl""iq'1b bir mü!!IÜmRndı. Mısıra taarruz edeceği, kendisinin lnnnı da bunlann gerisinde kum E } d • 

l na11J mağlOb edecdc.tir . f~e bu Rnmazan, TraLlusun tah- önden bazırlığn ve yardıma geldiği, trprlerinc verl .. ~irmi•ti. Miralay ve V 8Dm8 8 pa,ra, bah S lu 
Sii ngiltere, farzı muhal Mmrdan lıyeınnden ııonta, ltalvnnlara ııokul- ltalyanlam kar~ıA muknverr;et ve .hn- mahremi Ranıaz:m Süvevhli topçu 
de "'eY"ten ve hattf'i b6tii~ Akdeni?~ muş .ve M~an~rıi? m~hrcm ve mutc • rckette de.v~m lazım oldugu ı;e ılh •. tarassud vl!'rinde idiler. Misrata ta- Bir genç. erltı:k: Ba! ?· f. anlatı-/ dan ayrılmamak, meseleye de fazla 
~e~ çıl:ma~I\ mcchar edilse bile 

0 
medı olabılmı$tı. Mıra~ay, Ramaza~ hakkında ıdı. bum da. Misratalı fakat RamaHnın yor, aöyledıklcnnın bulasaBJ tu: maddi §ekil vermemektir. 

hu e rn
1 
ağluh olmayacaktır. Çlinkü vasıtasile gönüllü yerlı asker ~z~. Bu mektub!ar. yukımlarda yaz - adamı olan. bir ı.cyhin kumandasın- «- Seviliyoruz, evleneceğiz, ai- _ Aile rcisiniz ba "t b" .. k. 

Ct-1: Y~r cr~e fngilıereyi mağJGb ede- mnk jçin ht'r müracaat eden~ brr tu
1
- dığımız gibi ute:ı bütün Gıırbtrııb- da ııağ cenah geri .. inde jhtiyatta bu- Jderimizin muvafakatini de aldık. leme csnaııında vazi s:uu 

1

.r mu. a • 
na:vat.ı u J k f •

1 
fek, kafi fiııe.k ve ayda 3 bmtu_ a - luımnu sarmış ve dnlaşmı' olan, Oıı- lıırmvnrdu. Resmi muamele yakında batlıya - ı.::.nlannız.ı sa-: . ylc k.zı h':e ı~,_-tc At- • nsur ar yo hır. ngı te-- _., ı._ ,,,_, .,.;.. .. .. mı o ara ıç aDJt rıe 'l:ddcmzden ehemmiyetli mrette tınından ibaret bir ne maaş 011~1 • manlı ordusunun gelmekte olduğu Muharebe ltalyanlar için iy; gİ- calc. Fakat bu dakikaya kadar işin I d l • 

llıadJ?dı a. ne petrol ve ne de lıam yor ve bunlardan taburlar teşkil c- hakkındaki miibalağnlı ı ıüheyyİ<' diyordu. Nasıl gitmesin ki. bu ka- mali cihetine biç temu edilmedi. bma akl" anb;tsın,_ ka.r§ı ~raftan da 
den· e almamalrtadır. Bizzat Alc.. diyordu. Bu münn!ebctle anlntırlar haberleri tCYid ve takviye etmişler- dftT taburlarla \'e toplarla yalnız Bu hususta ne yapmalıh ~~ak ıy~ 1 .C:C.~lden ~yı eorsun ve 
~ıs ~ zaten fngiltcre içfo işlek bir ki. birçok yıllardımberi Gnrbtrab • di. 300.400 müc?ıhide karşı muhraebe Avrupalılarda ite evveli bu eon duzab.ercyj ı:tkllm~dc bırakma. 
de il Yol ohu.aktan çıkmıştır. Onun lusunda bulunan eski ve ih~yar bfrl Miralay Miani, emrindeki ltalyan ediyorlardı. Bu P.•rada n·üı:ahidle - noktadan ba§lanır, eaaaen kızın ııi- an w ır c~ se ~. . etsın. 
ları'J1,!11ı surette ve emin olarak kul- İtalyan banka memum mıra]ayın ve Eritre kıt':ılıırile şeyhleri idare • rin sol geri tllrnflıırından Krdndi - lesinden ne gibı cihaz alacağı pe • Eğer aıle rcıaııuz yoksa bu iı sizin 
du 'f(J ~zait deniz yolu Knp yolu- yanına çıkmış ve nvaktile .. yerlil:r: sinde teııkil ettiği yerli Misrata, Ur- fe ( 4) lilerin kuvvetleri göründü. ıinden ve bütün muhitinde bclüdir. Bmuzla~~·uza .1üklcnccck, de'llekth. 
d r. lngıltercyi Irakta ve Hindistan- 3 lira vererek onb~ı:ı t~feklerıru l felle. Tarhun ve Garhtrablusu ta • Bunun üzerine miralay. sağ ct." • Bahis iki aile reisi ard.ıımda kum bir uw takdır~e ben .olsam doğrudan 
li~· "Urrnıtk iııe Rus _ Alman iş biT_ toplamış idik. $imdı ıse sız onl~.18 bıırlarını karadan ve denizden Sirt nahı gcri•inde ihtiyat bulunan yerli goru§mc canasında hallediliverir, d.ogruya .mşanlım ılô knnuşmnyı ter. 
fl'l ınc bağlıdır Jc:i, bu da asla hahis hem tüfek <ve cephane, hem de us- kalesine sevkcderek burada topla • Misrata tnburunun K~dlldifelilrre ııonru da saha gençlere bırakılır. cıh edenm: 
doİ":nıu değı1dir. O hatde dönüp telik 3 lira maae verivorsunuz. Buna mıatı. karşı hareketini emretti. Fakat bu Frengin bir alıtlar ııözü vardır: . - Benim yapabilt."ceğim şu, va-
t ~Şarak gene: «Almanya fngilte- akıl erdiremiyomm. Bu yüzden ~~- Carbtrablusunun cenubundalci taburun riyasetindl"ki r.dam biuat - İyi hcsabdan İyi dostluk do- 2byctim bu, aizin aileniz buna ne :J1 nasıl ve nereden vurup rnağlub ~ımWl büyük bir fr~~lık ıre!7bı~ır. Ccbd bölgesinden bir Oımanlı ıü.. Ramazanın ge}io kurrandnvı deıuh.. ğar, derler. ekliyebilir, o da, onun bileceği § y, 
(:_>ke'ktir) » ııualile Jcarşılaşmz. Her. h~•de bu. akıl kan. ~egıldır» bayının kumandasında şarklı ahnli- de etmesinin dahıı muvafık olaca - Ben de ~b~ kanaatteY?m, yamız diyerek hiç maddi ol:namay: tcrc:ilı 
llı unLü «Almanya fnp,iltercyi joıtı1;ya dcmıoı ıse de clınlt."temc:n•~· . den mürckkeb olarak toplanmış o- C:.,nı bildirdi. Bu t~klif. fl\biidir ki mevzu n~zikb.r,. çok ihtıyatla lıa. - ederim. 
lı: eeuur ve muhtaç de.ucktir. O bir Filhakika Trnb!us b"J1gt-sınde ıs- l 400 k' ·lik bir kuvvet Sirt Jca _ Ramazanın ter•"'hile vt;ki olmu tu. rcket cdılmesı tcab eder. Huııusılc 
, 6b bsencler harbe dnyonahilir: bu yan artık umumile!lmişti. MirıılaY'.8 ı:nin 35 

1Km. kadar cenubundaki firalnv mavafı•ı .. .,t ~tti. Rnmaznn bu bahiste Frenk adeti bize henüz * 
t
" ~ le bekliycbilir. O halde fll4?il- gönüllü asker yazılnnlar, mahza bıı j K B H d' evkiindc bulunu _ Sveyhli veva diğer adla Ramazan tam olarak hulamnadı. Her aı1e lcar-
erc Al 1 d )"k ld tm k asr u a 1 m l M d k" • ı· k b"l" · · k d" c manvayı ııasıl mai? ub e e- tüfek ve üste ı para e -: e e 1 I d Ştcvi miralayın emri e iuatn ta- tısın a ının ma ı a ı •yetını en ı 

~.tlcti.r) n vo1undn ters 8'.ıall~rle 'l<"B- maksadını tokib ediyorlardı. Bun - yor a.r ı. d . I M' . • (Devamı 6 mcı sayfada) başına hesab edeı. ~izli malOmat a. 
L }'ctı rnuhahme ctmrk fıkri yi'nlıo dan başka t 91 ~ de, kücük bir Yu- M0ıs:nta il~ ~oırlnu aoylan ıkaunrnınıanz n:: lır, maddt cihu, daha doğrusu pa-
'lJr Y ) k b L b' " •1 B' ' böl es:İne ge teme 1 Ve ıag ti; 
l' 0 8 ııanma tau D"Kn ır ıse nan vapun e, h11~azı kg 

1 
• mazan Sveybli en vakınlar.ndan bir (2) Beni Velit Mlsrntnnın 120 Km. ra yardımı yok gibidir. Karşıhkb 

rııt\t~rnaz. Zira, zaman fngiltere. A- lerek DefneS~a ı :l'!e çlı:ı. mı'.ı ko an kaçını daha evvel Sirt kalesine gön- kadu cenub bntısındndır. menfaatler, yalnız başına yapılan 
1 erıka ve Sovyr.t Ru!)"n lehinde iş- uri Paııa ırtteıtı et! 1 sanı a (3) K üst hlt m ınto d ek.. 

d
"lllektedir. Vakti gelr.rPk bı• üç d (Hassun kab'lesindcn) Bu derdiği gibi Kasr Bu Hadide bulu.. . asr m n c cın mülahazalar ncticcıı!nd~ uygun te-
,. 1 h amı k • · " h'dl · 1 ' d adam tır. l"kk" cı·ı· el v l"t irJe,.tiği znman /\lmnnvanın Salala haber gönderere gctırtmış nan muca ı 1 er reııı enne . c k (4) İtalya lnrın b'rknç bin deve • a ı c ı ırsc mes c ev ewası ve 

lllaglüb edilebileceği a~karrlır. Ja- ve onun ve diğerlerinin vasıtalarile gönldererek ktahd~~llar~1a.n ktaor.!."bua· sini Bu Nci;de vura.~ ve tnlnn eacn hediye şeklinde basit cihazdan iba-
Ponva bu' 1 ii · 1 ma anru ve en ısı e ı• ısra '° · 

iz.mirde Bay «S. 5.» e: 
- Kan tahlili ile babalı~ı tayin 

etmek meselesi. EveL geçenlerde 
buna dair bir !conferans dinlemiıtim. 
Fakat hatırımda iyi kalmıtdı, sızı 
yanlış bir düşünceye sevlcPtmektcn 
korkarım. Adli h'b müdüründen ao
nınuz. Memleketimizde bu hususta 
mutlak salahiyetle ııöz eöyliyehile • 
celtlerin başında gelir. na as a m nı o nmaz. runun mücahidlere yardım edecek- umumi ayaklnnmıya mukaddeme tcş ret kalır. 

Bu makabil üçlü ittifak hareket (1) Genemi Nurinin h3tlrladığına u k bil A(r B O 1 "'" taa "k" .. I ad Mi nid'- l•n"n'ı ha:ı..- -r verdirtti. r::nkü civar kil eden kuvve i a eu · ny · • ye tııvsiyem umumt yol TEVZE 
k . rruz!"' 1 ı, uç ııeııc sunra ge e- gglö~r~e~b~u~m~t~rn~l~a~yı~n~::;ı~~n;;;~u~·~=;.;',;;~;;;;~;;~,;;;;:;;;;~~======:=::=,:~~==~~~::=~~====~~~===~=~'=:~~~~~~~~~=~======;====~;;;~~= 

ılır v,. ~mdiki Larb pekala dört ; macıklara kalkı•ıyordu. d .. b f k b 
b· vıl uzayabilir. Ası] ehe . tl" .son poe;ta» nın tefrikası: 7 H 1 .. l d fakat ogruya. enzer en u a ir ıcy 1 tını eğiyor, ya da suya sabuna do-
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ı.. ır rı ki vardır ki" 

0 
da Al :nan- lenmın • . . .•. 1 - , d lenı bana vcnn, hane' ... R3k!anıza, tu. Her vaptı~ı. hrr sö•·lıodiği. hak old k d "tırı ıı.. • d E t tesın ~oru m ı:ıı or e- • d . Elb" k '- h u mu, «a~zını apn, llU'I" eni - l""adıihnı qÖ .. iivordu. Sonbalıllf ge-
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A.ı aması ihtimalidir. Bu s .. beblc l ğildi. ~~tün u u~Ia en lik taze • selerimin hepsi bol .geliyor! Bir ~y kiin olmıvan. f:ıkat ne korkunç ~e. şan kovuluyordu. sına tekrar hem de ne diller dö -
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lıir 1 ~.ayıflatmata ve bu ihtimalin ]iğini kaybetmi~ti; n~llzının ~:a~ui' : tiyorl» diye imrendirmei;e, üzmeğe zorlanma. bir cezalnnmn ııahnesine nımın yanında bnhaınn<ı dönmri?r ma .. gibi idi ••• Fakat aılcadan öylr 
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0
arak sahil ve hava tertiba-j..ber verıycırdu. f l kul hutayım, pek kansızım diye yap • kabahatlerde, akla yakın gelecek, görmüyor, adamcağız ya ıusup ha- yalvaran babaaa oldu. ,Arkası .ar) 
evanu 7 inci sayfada) fakat artı'k daima Ye aza • 



SON POSTA: lkincikanun 3f 

( Memleket Haberleri ) 
izmirde 

liman çok esaslı bir 
şekilde genişletilecek 

Adanada b:r kadmın 
556 lirası çahndı 

Karasuda sıtma ile 
mücadele 

İzmit. (Hususi> - Kıra~;uda sıtma 
muayenesine 18,103 kişi ti.bi tutnl • 
muş, bunlardan 10, 142 k~I tedııvf al
tına alınmıştır. 11250 metre uzunlu. 
ğundıı ka.nal temizliği ikmal edilmlş 

ve açılmıştır. 1600 met.re murabbaı 

bataklık kurutulmuş, 1300 metre 
hark: açılmıştır. Bu arada. s:tmnlı va
ta nd şiara parasız olarak . kinin de 
tevzı olunmuştur. 

Edirne Halkevin · n faaliy ·ti 
Edırne (Hususl) - Halkevi salo • 

nund.Jı Halkevi reisi Dr. İsmail Hakkı 
Kutkam tarafından Halkevi.mizin 
muhtelıf .kollarına rnensui:> aza.sına 

b'r çay zıyafeti verilın~tir. 

Bu mıinasebetJe yapılan bir top -
lantıda EvımıZtll muhtelif işleri ve ça. 
lışmaları hakkında ha.sbihnllerde bu
lunulmuştur. 

Konya Halkevi re'.sligi 
Konya CHusust> - Halkevimiz bıı~ 

tanı Ferıd Uğur sıhht vaziyetinden 
istifa etmiş. yerine bıı.ro reisi a\ukat 
Hulk Kamgümle seçilmi.Ştir. Bu mü. 
nasebetle bll' çay ziyafeti verilmiş, 

toplantı sa.mıml bir hava içinde geç. 
miştir. 

c ·orı Postaıo nın tefrikası: 1 

Çankırının • 
ımarı 

Antalya {Hususi) Beden 
terbiyui mükeliefiyetine tabi 421 
genç Cuma ve Pazartesi günleri ol
mak üzere haf tada iki gün munta • 
zaman talimlerine devam etmekte • 
dirler. 

Geçen Kanunuevvelin 2 7 sinde 
yapılan 2000 metr,.lik Atatürk ko
fusu muvaffakiyctlc neticelenmiştir. 
Bu koşuya 18 atlet İştirak etmi,, 
birinciliği Sermed Ur, ikinciliği Maz
hnr Balta kazanmışt•r. Bu ayın be. 
şinde de Adana Çukurova~ının kur
tuluş gününe izafeten 6000 metre
lik Çukurova kosusu yapılmış, bu 
ko uya da 18 atlet iştirak ederek 
birinciliği Vahid Karalar, ikinciliği 
Sı-rmed Ur, üçünciilüğü Mazhar 
Balta kazanmıştır. 

Geçt-n hafta da 6500 metre ii. 
zerinde Sakarya kMıı~u vapılmı,, 
birin~iliqi Sermt>d '' ''·inciliği Maz_ 
har Balta .. üciir Vahid Ka-

ralar kazanmı,tır. 
Futbol bölge birincilii{i Manav -

gat, Serik, Kurkuddi, Elmalı kaza
ları klübleri Antalyada temas et • 
mek üzere çağırılmıştır. Mart İpti • 
dasında bu klüblcr arasında müsa -
bakalar yapılacaktır. Değerli valimi-
zin himayesile spor işleri giinden 
güne inkişaf etme!ctP., e!!kı ve yeni 
elemanlar haftanın üç gününde 
muntazaman futbol ekzer izleri vap. 
maktadırlar. Bundan ba~ka Şubatın 
ilk haftasında yapıbca1< olan 7000 
metre koşuııuna h~z rlanılrrinktadır. 

Diğer cihetten V'lli kor.ağı kar • 
şısındaki çocuk bahçe!\i, jimnastik 
saha~ı da 1778 l:rd sarf!le çocuk -
ların jimnastik yapahilf"cekleri a -
letlf"rlf" ve kum havuzlarile tam ma. 
nMile çocuk sporlarına mah~us bir 
saha halinç getirilm.,.ktedir. Resim. 
Antalya futbolculannıı bir arada 
vn~tt-rmektedir. 

~~~_l!~ 
Bir derdiniz varmış gibi görünü • 
yor, size bir hizmette bulunup bu· 
lunamıyacağımı öğrl"nmek benı 
memnun edecektir. 

Genç kızın gözlerinde bir ışılc 
parladı: 

- Evet, dostlarınızla buradan 
kalkıp gİtmekl~. dedi. 

Vl 
Pencereleri lcapaml'lkla meşgul 

olan genç kız ilk önce arkasında 
duran Stepheni gormedi Onu gör. 
düğu zaman bır adım geri çekildi 
ve bakı,ı sertle~ti. 

E rkek mükedder ve mahzun bir 
tavırla: 

- Beni affedcce~inizi ümid e • 
d t"+n. dedi. Kardc.,inizin (;!düğünü 
bılı ~ ordum. Fakat yabnncı lejyonda 
ölduruldüğü h'lkkında "en ufak bir 
habf!rim bile )'oktu; bunu bilme -
diğıM için babanızı bu kepi mese
lesi uzerindc 111üşkül m~vkie r.ok • 
tum. 

Genç kız kapıya doğru yürüye -
rek ııo~uk bir tavırla: 

- isterseniz artık bundan bah • 
aetmi:;eÜm diye cevab verdi. 

Y a:zan: V alentin W illianı• 
Garrison onun yc,lunu kesti ve: 
- Niçin buKÜn öğleden sonra, 

benim adımın Berg olduğunu tah
min etmi tiniz? dedi. 

Genç kız kızardı: 
- Çok ba~it bir hataya dü§mÜş. 

tüm, diye cevab verdi. 
- Ru .. arada bana bir telgraf al

dı~ınızdan da bah<ıetmiııtiniz; hl\I • 
buki benim çektiğim telgraf elinize 
gl"~memi . Berp, adındaki 11dam 
kimdir ve burada vağma edilf'cek 
bir şey yok d emc.-ni7den ka11dınız 
nedir? 

Genç kız çok soğ-.ıl.. bir tavır al
dı ve cevab verdi: 

- Bu sua?e ct'vab vermemeği 
tercih edf!rim, dedi. 

- Sizi basit bir tecessüıı se'bebile 
sorguya ıekmed~nıi temin ederim. 

Garrison kaşlarını kaldırdı: 
- Bu çok ı;t"Üç, dedi. Babanız 

burada istediğimiz kadın oturma • 
mızı rica etti. 

Genç kız soğukça sordu: 
- Şatoyu satın almak niyeliniz 

var mı? 
Garrison on\uzlıırını kaldırdı: 
- Şimdiki gibı hoşuma gitmek

te devam ederse, evet. Hiç bir yl"r. 
de görmediğim en pitc-resk köce bu
rası. 

Genç kız : 
- Bu korkunç bir şeyi dedi. Siz 

Amerikalılar, her şeyi pnranızla sa
tın almayı bir fazilet !layıvorsunuz, 
de~il mi? 

En tahkir eJici bir edıı ile konu
ıuyordu. 

Stephen ona melankolik bir ba • 
kışla, ve müphem bir tavırla baktt 

- t:asadi tetkikler 

ve elini koyu renk saçları araıııında 
dolaştırdı . 

Ve müstehzi bir tavırla cevah 
verdi : 

- Oh 1 Biz e.,ltisi gibi zengin de-
~liL \ 

Fakat Flora onun mÜE.tehzi tav -
rını görmedi ve: 

- Bövle b:r ~tonun mahvolma
sından ve müthiş surette yalnız kRI. 
masmdan sizin ne menfaatinİ7 ola
caktır? diye sordu. Sizin dolnrları
nız, size bu eski harabeyi, birkaç 
hektar kayalığı ve toprf'ğJ almayı 
müsaade eder. Fakat buranın ru
hunu ize veremez. Mac R~aysı2 
Torrav ne işe yarar? Siz orada bir 
tuff"yli olacaksını:'. ve daima da bir 
tufevli olarak kalacaksınız. 

Genç k171n gecip yiirümesine mii 
11a.ade etti~i ani\ kadar Amerikalının 
yÜ7iİ anlacıılmaz bir ifade taşıyor • 
du ve Floranın yüzüne derin bir 
bakışla bakarak ıııövle ::evah verdi: 

- Mevus hir haldl"vim : N ... ya
pacağım hakkında hiç bir fikrim 
yok. 

Genç kız :tcı bir hiddet tafıyan 
bir sesle cevab verdi: 

- Babam henden her ıeyi giz -
ledi; şatoyu satacağını bana bahset. 
mekten utandı ve bu da anlaşıldı. 
Bue;ün öğlede~ sonra sizin buraya 
geldiğinizi öğrenince bana hakikati 
itiraf edebildi. Buna ben7.er bir fikir 
ilk defa onun kala!lında doğmamış 
olduğunu pek İyi bilivorum; Lon -
dradaki o sefil Mac Taggart bu fik
ri onun kafuın:ı ııoktu . Eğer bunu 
daha erken öğrenmi, olsaydım, ba
na inanınız Mösyö Ca~riso!l sizi şa. 
tova davet edemİ}ecekti. Bu aııtı~ 
itiraz ettiğim .için lanunt yollardan 
mani olmağa çalı acağım ve elim
den geleni yapacağım. 

Stepyen güldü ve cevab verdi: 
- Mükemmel. Vaziyet! vazıh -

!aştıran şey de işte budur. Yaln•z 
çatınızın altında bir gece geçirmeğe 
mecbur olduğum için, düşmanlıkla
ra nihayet verip bir mütareke akdet. 
mek ve dostça hareket etmek doğru 
değil mi? 

Genç kız çok kederlı g3rünü • 
yordu: müteessir bir sesle: 

- Oh 1 Çok nezaketsizlik göster. 
dim. 

(~nr) 

Baılık 
1 nci 
2 ncı 

3 ncü 
4 ncü 
iç 

Tek sütun santıınl .......................... 
maktu 500 kural 
.,..Jıife 400 » 
ıahile 250 » 
•ahile 200 
•ahile 100 
•ah ile 60 

,, 
)) 

)) 

Son •ah:le 50 » 
Muayyen blr müddet zartınd' 

fazlaca mlkt.ardıı. ilfin yaptırt'' 
caklar ayrıca tenzilatlı tarife' 
mizden istifade edeceklerdlt 

YfŞ Tam. yarım ve çeyrek sa ,. 
Uft.nlar tçln ayn bir tarife de 
piş edllmLştlr. 

Son Postanın ticari il!nlarııı' 
aıd işler için şu adrese mürll 
caat edilmelidir. 

banl'ıhk KoDektlf Şlrke'I 
ltahramansade Ban 

Ankara eadd1191 



ıı İkinrilri ... 

ar 
c:.'"'ata riay 3f etmiyen!er 

~ik~düz tecriibesind~ ahırın ve. 
..,'n sonra Karagiımrükte ve 

•I Pı h.ri . d 'k' b" ' \ıla cm e ı ·ı oto ı..sw1 

bltı tını c;ı1'.armadıldarı görülmüş, 
~rfar ve biictçileri h.ıkknda 

A... c Y•pJmıştır . .... ~ ("' __ 
""4p&da bir men.1w:.at aab
•lehıike bittil» itareti ve-

Fransız sahil 
lngiltereye 

Londra 31 (AA.) 
-1ıilindeki uzun men 
toplan dün sabah pfak 
vel karp ahile ateş aç 
cak birkaç obüa atılmıtb 
ne ~ jgpnca zayiat 
mİftİr. ------J 
Irak Hariciye ve 
Nazırları istifa 

Baidad 31 (AA.) 
nazın Nuri Paşa Said v 
zm Naci Şevket Bey 
!erdir. 

Yunanlıler 
aldılar 

Atina 3f (AA.) -
)iğ: Mahalli harekit nef 
ZJ mevziler zaotettik. Jk" 
mak üzere 200 balyan 

( 



SON POSTA 

HANGi RENK sızı MES'UD EDER ? 

PARASIZ 
Bu sihrimiz 
yeni pudra 
renkleri tec-
rübe ·edile

bilir. 

10 KADINDA 
9 U FENA 
RENKTE BiR 
P U D R A 

KULLANIR. 

Hergün 
(.....,.. 2 inci sayfllda) 

rahat bir ıey yoltur. Meaela, ben 
korkak bir adam deiilim; fakat. ce
sur bir kahraman olduğumu da id
dia edemem. Fnat. günün birinde, 
eğer hakiki bir lehlike oluraa, tam 
bir aüknnetle kendimi yalnız Allaha 
emanet etmeie çokt11n karar vermit 
bulunuyorum. Eier tehlike beni ao
kakta yakalarsa. berkain yapmıya 
mecbur olduiu fe)'İ ben de yapa • 
caiım. Fakat, canımı kurtarmak 
için defil, camia inzı'babna uyn~ak. 
vazife olduiu .açinl 

Hayatta her ıMan için ölüm za
ruri bir teYdir. Biz. tesadüfen aı -
meyiz; fakat, teeadUfen .,.a .. dılt -
mız muhakkakhr. Bulf(lnkü manuız 
dünyada, va.-mak için. tehlike dU • 
düğü çalınca, aıçan deliii blr para. 
aziz canımızı mulaafaza alhna al. • 
cak bir aıitnak ar1111uya ne iham 
var) Su dakikada. bütün dünya. 
mütemadi bir tehlike içinde bul• • 
Duyor: Bomba telılikeei. torpil telı
likeai, top tehlikesi, ac:Lk tehL'knl. 
içtimai aefaletler ve içtimai ihtiW • 
ler teh1ikeei... NeYilerini daha da 
•vabifeceiimiz bOtUn bu tehh"ke • 
ler içinde, inaanlar h&IA gGlüp oy
Duvorlar, içip danı ediyorlar, bir 
kelime de. bua-ün L;in ,.. .. yıp. ya
nn icin calımyorlar. Bu, zayıf m... 
mn ktlTfttli .. ntftdm F417ie•f 
k_,.ıd81t raralı r Belk1 de pril> .ere.. 
nCir, fakat. ıö·ı1iyeyim: Baaa'.nktt 
dünva rnUcadele.alni banmak ltla 
a"lal. ~ aiwade nJ. 
tt. .. 1~-ı11e ib&W~ .an:lır: H• ..,,& 
feyle1afca kabul eden ve her tehl
keye kar• göz yuman bir OattlnlGk. 
Eier ferdlerde teuh6T edecek o 
hu duytftl. ayni zamand• mill1 
met. Millt bir ;eref ve bir ~et 
disiplini duvcru!Iİ)J!! de hfrletmltı k 
lununıa, o miUet en emin ve en bv
vetli hir aıfınafa ..Lih olmuf de • 
m11frtiT. 

s:'.vet, en l>ffvU1c 11ftna\, tarih 'ft 
hltlisat 11lına*'· her m111etm kenclJ 
ta.,1.inde ve !tendi fatikhaHnde am-

l'ena rentıe bir pudra, Jibiinibe 1 pilltb ile tanttırıımı.ttır. Bu .w.yede mıva ve -vantnun meelmT oldulu 
lrortunç bir malcJaj :mamuuım ,._ pddranm aaatlerce abi\ talmuını '";Jlt ıaeref ve izzet dtmf119U. menaa1> 
dr ve aisi oldutunudan daha tul& temin ettlll libl pudranm cildin 1•1- n"1u~ cemaatin ~l&met ve aaadetl 
~ CÖltelil'· Tenlllise unun renkte b ıabil itruatım muaetmUine ft bu dü.Unc...;dir! 
bir pudra intihab etmenin ~ne ~ auretle cildin kurumUm& ft llr\191- - il /, m 
ft111, yüstinfistlıı bir tarafında bir meline ft binnetice bunıtülatlaı'ID (.Mil. lHJ.H l..DU~lt 
renk ve diler tarafında balta renk sahuruna da mlıni olur. Her ~ -. ........ - ... - ... 1 -· .. ·--

padra tecrübe etmektir. Bu tecrilbe. trema t6pllile kanftmlmıl lnefhlll' 
Ji hemen bugtlıı, lbe param olarak Tokaloa .......... tuııanınıs ft bir- ... ,_. ........ , 

1. 

ftl'llecet 19ni Ye CUib mıtlerdeti ta9 stlD. sarfında teDIDilde Japac&. llışl)a& W: ltUm R9llD .... = ':0~ ~> :.:: tıu::m tıe=:. '= = Hatw••t a. .._ lllmO TOPTAI UTIŞ YE•: ISTANBUL. Sil.TAi HMAI tWIOI BEY BEÇIDI it. 41 ·il ta.: 11• 
.._ en - w modem bir mülM ant ....._ TWDiDJse .,._ mık PEIAKE8f SATIŞ: ODEON ....... ,_.. • IEYlllLu 1nt11JL CM. 'il. aı 1 

.. tune ~. llhllmll m...,..• 1ılr9d4l4 ._.we *• --::----:-_.:;-...;......;;,;..~~--------------------------------------..JI llir p, tam Ye kumu bir IDeelitle fen tıtanlnlJda 821 No. poıta tutUIU 
reııtleri ıntihab eder. Mlı9liDe <Totalon puılruı 8enlll t)'-..., ten. ............. : 

Tene pJ9\ UJ1UD b1a Ja1 pudra P. T.) rtld o1M&k taıebde 1111 mem,. BQr8'IL oi11I Qmaan KuriDill DH1-~ boıf aldJlı pa • 
•J'Millde artık maQaJll bir Jtls ili. D~ 1DD1*Hf -*'-da nlmaa. rQa makabil birinci derecode ipOtek 1IPtlll ~ Ollnanala aa.. 
rClmniyecettir. .,_.... .,........ 181 • ne111r .ıa afü pake' pudra 16nd• • mnpeta mahan..,.,. •atklala C9f1D111 .._,_.. elti 11 19Di 30 No. 111 
~ bir uuı dalnliDdl cKremt. d,. reeetw. bir tarafı BaJl'i beJbl banal bir tarafı 8aml efeDd1 h&nMl ft bir tarafı 

1 Belediyesi ilin lan 1 1 

lstanbul 
Cerrahpqa ba.ltaWtDe QI mecralarm alD•w illa ,..._ JaJll • 

lacat tana1 iDflıab- Upa1l IUf 1ll11lilt etlil1ıııMrt lrollalmUl\Ur. kee'İ be
cleli 10'129 lira 11 k1lrUI ve ilk teminata aıı lira il tunqtur. Mukavele, eır. 
llltme, bl.Jllldu'ht iflel\ pnel, · huuat Te tennl tartnameleri, proje te • 
fit blliluile INna mııetem diler nrat M kurut mut.abiliDde l'en ifl~ri 
111ldtlrlOllDden ftl'llecektlr. ihale 4h/Ml Salı ctın1l aut 11 de Daim! 
Sncimende ppllaeaktır. Taliblerin ut teminat matbmı ftJ& mektubJan. 
ihale tarihinden 8lltls ctın enel Fen itleri llüdtlrlüttlne mQracutla ala • 
oatıan tennl ebllJet ve MO yılına aıd Tıcaret Oduı yUita.Jafile M80 1111-
maralı lc&Dunun tarifatı çrnutnde ~ teklif mektublanm 
ihale gOntl aaat 14 de kadar Daimi Bncilmene ftl'llleleri llmndıf. ••• 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Hakimli
ğinden: 

t.tanbalda ~ Kumrulu aotak K111D1'11 apubmanı bodrum ta\ 
1 1'o. da lıılllıl&af• olhı Said Pekfen. 

Antarada 8amaDpaWmd& uı111 matbua rnınd& '11 numarah bau • 
de tanım Za1ka Peqen vekili Sadık Otlndll tan.tından alqbinfle açı • 
lan ihtara .......... 1219 ..,. .... 1•a .. .._. ICra kdma ma. 
batemeli IODUDda evlililin tahmil ettili vuifelerf ,apnıamat matsadile 
fflDiSi terk ettilinisden bir a7 sarfında e'ftnise d6mneııialıı ihtarına dair 
verilen tarar illnen teb1il edildili halde ııemeresfs ta1mıf w bu ihtar ta. 
rannclan aonra da bir &raJ& p)medJllDiz uılafıldılmdan kanunu mede. 
Dinin 132, 134, 138 ve 150 "'' hukuk 1111111 il. kanununun MO mcı mad • 
delerine terlik.an boşanmanın Ye kabahatli oldutunmıdan bir 1ene mtlcl,. 
det.le evlenememenize ve davacının da tıQ Jb atın ıeçmedikçe evlene • 
memesine ye ttlc;tlt Alfanın nllJeı&nin anneliDe ffrllmlline, fimdilit iL 
t.1ralı: natawı talrdirin• mahal olmlldJl>na ve haftada bir atın len.Dm 
tıemıb edec81i yerde çocutl& tabii mthiaaôet tıdlibile w maarifi mu • 
hakeme ile 11 lira tlcreti vetlletln lilden taru.ı;ne kabill tıem1ll olmak G.. 
•re '1/ 12/MO ıtıııtlncte tarar Yerlldili il&n olunm. •iM• 

Y ozgad Memleket Hastahanesi Baştabib
Hğinden: 

1 - AmeUJaıhanede çalıınnt n J9tittirilmif bir hutabatıcı ile butane 
IAboratuftftDda çalıfacat bir llborantin alınacaktır. Her iti.linin de bu 
~ oallflllll oımuı f&l'ttır. Öcretıeri elliler liradır. 
ı - Buıanemilde 40 lira tıereıli &fClbl.fdılt aOJktır. lluUatta ar.J?IC& 

bir ıtinCJ. &f01 " bir de bulllfJkeı ~. Tallblerln bomema ve hfWıil • 
bal ~ hutaumile iltida ile mtıracaaııan ilin olunur. (820) . 

Kayseri Belediye Riyasetinden : 
Kesbahanm n.m Hra bedeli UtiSI elettıit. n ve fitirme teliılat:I 

IVl/Ml Qartamba stlntl at 11 da lblle edllmek bere kapalı zarf wulile 
lbiltm119 n.zedilml.I ise de yevmi meztürun bayrama teeadtlf etmesi ha. 
MbBe MM numaralı kanunun ıs tınctı maddeli mucibince ilk 11 gtıııfl 
olan 11/ 1/Ml Puarteei günü muaJYen aaate tadar bir tetllt vati olma • 
lılından mezk1lı' tanunaıı 40 mcı maddesine tevfıtan 13/11941 tari • 
hlllıden itibaren bir a7 m1lddetle Pamrlıta t.onulmut oldulundan tallble • 
rtn Antarada Naf"ıa Vetllet.i yapı ,.. imar Jt1eri reislili ile istanbul be • 
lldJJeli ren 111kltır1Qtlndl bulunan proje Y9 tefifleri te• ederek 
Jl/llMI Perf811lbe liln1l uat 16 de bdar BeJedi1e" Encilmeni BiJUetine 
muracaatlan ilAn olunar. <•7U 

sen• mumaileJh llaJrl beJ haDlli " MbQlll w &arafl ralli tuas im De 
tevrili .. pmımma bin d6rt. Jiiıl lira tvme& Mlrdlr edilmJt olan nm ta • 
m•mmın amuml htlktlmler daireliDde l&alarü pu&J& tnribneaiDe b. • 
ıv nr1ıııı1ıtıir. 
~ ft1111ti ballrul: llestQr IQrlmentu1 hilen Blmalı 

Oelme IODlmdan • taJ No. llUDU ba'lli MbfeD •btab hane olup itbu 
blınenin l8IDiD katma cephede ,edi ba•m•tb ınozaıt merdlftDle ~ıtJhr. 
Bir aofada iti oda, bir hell " bodııml kaıa iMn merdiYeD mevcuddur. 
Bodrum kat: Zemini ~-ıo bir anlıtta bir .. oda .. •mlnl tırınm 
çlıii bir mutfak " bl.bçeJe açılır tapı ftl'dır. 

BiriDCi tat: Ufak bir IOflıda iki oda, bir lıel&. 
Çatı kat: Bir çatı aruından ibarettir. 
Bahoe: iti ıaratı ahta perde ile ıabdid edilmit n iObMI• eı tuıumb11mı 

ba 'ft bir tuJU. bir erik " bir ıncir alacı ftl'dlr, 
Vmaml eTl&fı: OaJrimeııkul ahl&b olup al tarafı JaDIUl dunrJJ. ı • 

tinci tat cumbalı iÇinde eıettrit ve n teailatl ftl'dır. GaJrimentul tamt • 
re muhtacdır. 

1 - İ.lbu caJflmentultln arttırma l&fUWnelli 4/J/Ml &arihlnden itı'ba
ren 938 • 31'11 No. ile t>'•kildar iera daireliDlıı muanen N'o. aunda herblln 
16rebilmeei iOiD açıktır. tılnda 1uııı olanlardan fala mal6maı almak 11-
teJnler lfba ~ Ye ... 11'11 ...,. Jro. de WW'1itımfW 
mtıracaat etmelidir. 
ı - Artmnara ifliralE ifin JUtanda ,..aa kQmetlıa: ~ f,I Disbelinde 

peJ ftJ& ıniU bir banft.nın teminat met&alMa. .._ td-1eeektir.Ola4de IK) 
• - fpotK ......._.....,,,.,. ........... ,.. ... -- .... 

hiblerinin gayri mentuı tıııertnd*t 111tıamn bualae taır ft r.ıurafa 
dair olan iddialannı ifbu illn tarihinden lt."bl.ren ıs ıtlıı iÇinde ewatı 
mOebitelerlle birlikte mea1ur&yetlmiZle bildirmeleri ieab eder. Atai halde 
bat.lan Tapu aleillile aabit olmadıkça utıt bedelinin P&Jl&flllUJndan ha.. 
riÇ kalırlar. 

4 - Q6aterilen ctınde artırma7a iftjrat edenler artırma tartnameeini 
otumut n ltlzumlu malt1matı almış ve bunlan tamamen kabul etmif 
ad ve it&br.r olunurlar. 

i _ QaJti menkul 21-2.941 ıarUıınde Cuma ldntl .saat lt den 11 ya ta.. 
dar Üaktldar icra memurıutunda üç defa balırıldJtıan aonra en çot ar. 
tırana ihale edilir. Ancak artırma bede11 muhammen kı)'Dletinin ~ '15 ti
ni bulmaz TeJa •at iltiyenin alacalma ~nı olan diler aıacat.ıılıar 
bulunup da bedel bunlarm bu gayri menkul De ıemm edilmif alv.atıan. 
nın mecmuundan tula,a cıtmasaa en çot artıranın taabhtldtl b&ti taL 
mak tzere ~ 10 ıtın daha ~id edaeret ı.J..Ml tarihinde Puar 
ı..i gilntl nat 14 den 11 Jt. kadar Usttıdar icra memurlutu odunda 
arıırma bedeli aat11 ilti1enın alacalma rtıçlwı olan diler alacatıılann 
bu p.J?i menkulle temill edilmit alacaldan meemuundan tuıa,. 'flk • 
mat tutn• en oot artırana ihale edilir. 

BGJ1e bir bedel elde edilmeae ihale yapılmas. Ve •at talebi :ltıfer. 
t - Gayri menkul tendilline ihale olunan timle derhal TUOm mtlh • 

ıet iÇinde parayı Termeue ihale karan fe1bolmıarat teaıdillnduı ene! 
en ytıaek tetıırte bulunan timae anııetmif oldulu bedelle aımata razı 
olur~ ona, ?'&zt oımu ftya bulunmaaa hemen '1 Sin mtlhletle artırmaya 
çıkarılır, en çok artırana ihale edilır. ttı ih&lt araaındaki fart ve gecen 
cnnıer ic;in ~ 5 den hesab olunacak fai:ıı w diler sararlar aynca hnt,. 
me hacet tabnat.sızın memuriyetimiZce alıcıdan tahsil olunur. 

<Madde 133> 
T _ Alıeı artırma bedeli ~,aricinde olarat yalnnı Tapu ferat harcını 

20 aenelilt nt.ıf tavil bedelini Te ihale karar pullarını vermete mecbur. 
dur. Mllterat.im vergiler, tenvirat ve tanzifat ve telllli)'e resminden mL 
tevellid belediJ• r6.aumu Ye uıilterakım vakıf iCareli alıClJ& aid alma111> 
artırma bedelinden tenzil olunur. ı 

f.tbu pJl'i menkul JUkanda ı&ıeltlea tartb&e 'Öatldar icra memur • 
ıutm odUmda ltba ika w ~ ••- fU1Mmell dairellDde ata. 
ıacatı a&.n olunur. ıaanın 

Devlet Limanlan lfletme Umum Müdü 
lüjiinden: 

Rumellfenerl :ratınJDd& '8lil ~ alan lta4JOfarın JenJden .. 
olu cibalarmuı monta,Jı ill blMrilerek uauı.n fenni &ecribeli 
-.ıa IOıDI'& tamam oldalll U!ll,fl'mMla 1/l/1M1 tarlblndln IUbuen fa 
aUJN ~ Un olaııar. 
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1941 Koçuk 
Tasarruf Hesaplan 

iKRAMiYE 
PLANI 

1 adet JOOO liralık - 2000.-
1 1 1000 • - 3000.- ' 
1 • '160 • - 1600.- • 
• • 500 • - 2000.-
8 • 150 1 - 2000.-

35 • 100 1 - 3500.-
80 1 60 • - 4000.-

soo • JO • - tooo.-
:&lllideler: ' labat, 1 MaJW, 1 
ı-. 1 ~ tullllllll'!! 

Jt.p&:ır. 


