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Bu sabah 
·geıa 

haberler 

Yazı i1Msi eeWo- : 2020J PAZAR 25 MAYIS 1941 İdare itleri telefonu : 20203 Fıab ~ kunat 

Sariye 
Filistin 
badada 
kapatıldı 

,-···········--···--······· .. ·····················-················-·········· .. ····-·-·--, 
l 1 40 bin lirahk bir · 
l vergi kaçakçıhğı 

Bir Fransız hava 
filosu Suriyeden 

Filistine geçti 
(Londraya göre J 
İşgal altındaki 

Fransada 
intıbalar 

tBeyrut, 24 (AA.) - Fransız 

makamlarının Suriye • Filistin 
hududunu kapadı).i'.ları bildıril
m.ektedir. 

Kahire, 24 (A.A.l - Hür Fran
sız şark radyosu. Glen-Martin ti
pinde Fransız tayyarelerinden 
rnürekkeb bir filonun, Suriyedcn 
gelerek Filistinde İngiliz hava 
kuvvetlerinin b:r tayyare meyda
nında yere inmiş olduğunu bildir
mektedir. 

fual altindııki Fraruada 
l.ondra 24 (A.A.) - Franstz 

hududundan müstakil F rarunz ajan 
sına gelen bir telgrafa göre, Hitler

(Devam.ı 3 üncü saı;fuda) 

ARNAVUDLUKTA 
BiR SUiKASD 
ltalgan Kralının 
yanında bulunan 

Arnavudluk Başve· 
kiline ateş edildi 

Tiran 24 (A.A.) - Stcfani a -
jansından: 

1 7 Mayısta lrn:ıl ve maiyeti Ti • 
ran hava meydanına giderlerle.en 
Yunan tebaasından bir mcczub kra 
lın yanında bulunan Arnavudluk. 
başvekili Verlaci'ye tabancasile biT 
kaç el ateş etmiştir. Mermiler kim
..aeye isabet etmemis ve Mihailof Va 
sil Lasi ismir.ı ta~ıyan mütecaviz 

(Devamı 3 üncü sayfadaj 

llylk bir 
deniz 
harbi 

t 

İngilizlerin 42 bin 
tonluk Hood mu
harebe kruvazörü 

infilak etti 
Muharebeye Alman
ların Bismark zıhlısı 

da iştirak etti 

Alman filosunun 
takibi devam 

ediyor 

Lond~ ~1 {A.A.) - A
mirallu~ <iairesi tarafından 
neşredilE;n resmi bir tcblıİde 
~yle denilmektedir: İngıliz 
.bahri kuvvetleti bu sabah er
kenden Groenland açıkların
da aralarında Bismark zırhlı
sı da bu·ıunan Alman deniz 
kuvvetlerini önlemişlerdir. 
Düşmana yapılan taarruz es
nasında vısma:ral Holond'un 
!bayrağını taşımakta olan 
Hood muharebe kruvazörü
nün barut mahzenine rt:alih
sizlikle bir isabet vaki olmuş 
ve infiluk c~miştir. Bisınark 
zırhlısında hasarlar vukubul
muştur. Düşrr.anın takibi de
ıvam 'etmekt:edin Hood mü.
rettebatmın ancak pek azının, 
ikuratılab!lmiş olmasından 
korkulmaktadır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Hood muiıarebe zırhıısı ................... ·-··············--··-····-···-·-···-····--·--· ... ······················--
lirld 

baklanda 
Dk Alman 

tebllil 

Almanlar 
Diride 
topta 

indirdiler 
20 Mayıstan beri İngilizler Kandiye 
yapılan harekat ve Resmoda hakim 
"Adanın Garb kısmı 14 Alman 
halen Almanların nakliye tayya
eiinde bulunuyor,, resi tahrib edildi 

Yeni Zeylinda 
ünif ormasile asker 

indirildiği doğru değil 

Almanlar dün de 
yeni takviye 

kıt' af arı indirdiler 

1 

l 

----

Defterdarlığa bir ihbar yapıldı 
Boöaziçinde bir fabrikanın 939 senesi 1

1 muamele vergisinde 40 bin lirahk . 
kaçakçıhk yaptlöı iddia olunuyor 

1 latanbul Defterdarlığına, Bo - leflerin mecbur olduğu tekilde 
1 ğaziç:inde büy:ijk: bir fabrikanın her ay kar ve satıı miktarını eöa-
1 40 bin lira gibi mühim bir ye • teren beyannameyi vermekle be. 11 

i kQna baliğ olan bir muamele raber, bu beyannamelerde haki -
: verg.iai kaçakçılığı yaptığı ihbar ki kar ve satış miktar)nı eksik 1 
~ edilmiı ve derhal tahkikata baş- göıtenni§t:ir. Fabrika bu suretle : 
: lanmııtır. Defterdarlık, fabrika. tarhedilcn vergi içın az bir ye - ! 

ya aid evrak ve defterleri müsa- kihıun matrah olarak hıtulması- i 
'dere ederek ikı heıab mütehassı- na sebeb olmuş ve maliyenin al- i 
aını bunların tetkikine memur m.ası lazım gelen 40 bin lirayı ö. i 

. . d . . : 
etmıştir. ememıştır. : 

Defterdarlığa yapılan ihbara Bu 40. bin liralık vergi kaçak- i 
göre, bu kaçakçılık gu şekilde ya.. çıhğt 9 39 senesi vergisinde ya - i 
pıbnıştır: pıhnıştır. Ayni kaçakçılığın 940 ! 

Fabrika .sahibi; muamele, is- ve 941 yıllarınd dR tekrar e - E 
tihlik vergileri müdürli.ığüne mu- dilmiş olmo.sı ihtim l dıarulinde i 
amele vergisine tabi olao mükel- (Devamı 5 inci aayfada) i 

'············ ........... -··-··-··--.... -.... -··-····-·--····----· .. ····-.... ···; 
"Son Posta,, nın mühim bir kazancı 

Prof. Dr. Ihsan Hilmi 
ailemize dahil oldu 

Kıymetli çocuk mütehassısımızın yazılarını 
bir iki güne kadar okumıya başhyacaksınız 

Her çeşid yazıyı mütehassısına 
yazdırmayı ötedenberi ıiar edinen 
ve bu yolda bir çok refiklerine ör. 
nek olmakla iftihar eden uSon Pos
tan, bugün bu yolda mi.ıhim bir ek
aiküğini daha tamamladığını oku -ı 
yucularına müjdeleme'lc.le sevinç 
duymaktadır. 

Çocuk 5ahibi ana ve babalar, o
kuyucuhmmızın ekıreeyetini teflül 
etmektedir. Böyle iken neden oSon 
Posta» da çocukların sıhhatlerile 
alakalı sütunlar bulunmasın 1 

lıte bu noksan bugün ayni za -
manda o:Scuı Postal> yazı ailesinin 
mühim bir kazıtncına vesile tctlt.il 
eder-clt ortadan ~amamen 'kalkmış 

. bulunmaktadır . 
Berlin 24 (A.A.) _ Alman baf. Kahıre, 24 (A.A.t - Ortaşark M ı_k. ti' .. dl .1 ifb'h • İ . . emae e n vucu en e ar 

kuma~danlığından tebliğ ed!lmiı- rngıliz umumi kararga.hının teb- ettiği ili:rn ac{amlarımızdan çıocuk 
tir: . ıği: . . . ,1 mütehassısı profesöı· doktor lhaan Prof. Dr. ihsaıı Hıilmi 

Giridde paraşütçüler ve ıhraç Almanlar Gırıddeki kıta arının u,1 . .1 . d L , 1 1 .,. b' '- .. k d k b 1 . İn k . . . . - . . tl ru nu yazı aı enuze aru o mu 11.ur. ır ııı;aç gune a ar o umaya aı ı-
edilen kıtaat 20 Mayıstanbre~ - ta vıy~ı ıçın. dun azımlı gayre er Muhterem profesörün yazılanır\3. yacaksınız. 
giliz kıt'alarile muharebe edıyor- sar:fetmışlerdır. 

(Devamı 3 üncü :sayfada) (Devama 3 üncti sayfada) 

Belgrad 
sefirimiz 
dün geldi 

CA.sk~yet:J 
Doktorlarımız arasında anket 

Cinauet1er nicin arııuor? 
Girid harbi, "taggare mi, zırhlı 
mı?,, meselesini halledecek 

Mücadele Almanlar lehine biterse kabul etmiye mecbur olacağız ki 
donanma Avrupa sularında ve Akdenizde çok kuvvetli bir tayyare 
himayesine istinad etmedikçe ne müessir bir taarruz silahı, ne de 

hatta müessir bir müdafaa kuvvetidir 
Giridi almak veya muhafaza 1 

etmek gayesil~ cereyan eden mu
harebe devam halindedir. Henüz 

Tevfik Kamil Koperler kimin nerede ve ne yaptığı vazıh 
Belgrad seflrimiz Tevfik Ka- olarak malCtm bulunmuyor. A!

:mil Koperlerıe_ sefaret erkanı clü.n rnan kaynakları susmakta ve İn· 
bi~ Rus va.punl7 Varn~~an şe?rı- giliz kaynııkla~ı da müphem veya 
mıze .gelmışlerdır. Sefırın ınaıye- yarı vazıh malumat vermektedir. 
tinde bulunan başkatib Früzan 
S "' k ·k· kAt'b ş "t· Bu vuzuhsuzluk. sade harb esra-
eıçu , ı ıncı a ı emse. ın k k . · · d 

M d. .. · - k·t·b M t f rını sa lama ıtınasının escrı e-
ar ın, uçunru a ı us a a . . k'k k 

K ·1 ta ·ı ·t k ğıfdır. Ara-in, ha ı aten arrna-
ayagı ve a şemı ı er urmay . . . 

binbaşı Kamı Gürtandan ba"ka karışık hır vaz~yelın bızzat taşı-
Belgradda bıılunan 20 kiş"den ~ü- ma~ta olduğu vuzuhsıızluğun da 
rekkcb T:.irk kolon "si de şehrimıze tes:ri. vardır. 
muvasalat ctmışlerdir. Yugoslav- Fakat, Girid mücadclesıni bü
yada ışlcı i Üsküb konsolosu idare tün• dünya, büyük bi_r meı:ak ve 
etmeğe memur edilmiştir. Sefiri- ndcta heyecıı.nia takıb cdıyor ıve 
mizin bugijn, yarın Ankaraya git- bır an evvel neticeyi .görmek is
mesi muhtemeldir. (Arkua sayfa 7 •1tun ~ te) 

' 
Profesör Mazhar Uzman harbin sinirlerde 
yaptığı tahribatı da sebebler arasında sayıyor 

Bilhassa aon günlerde katil vak- 1 nadığını iddia ederler. Bu suali ay. 
alarında göze çarpar bir artış oldu. dınlatmak ~:e meseleyi tanınmış ıuh 
Gün geçmiyor ki, sabahleyin gaze - ve sinir mütehassısları arasında yap 
temizi ele aldığımız z.aman, gözle- tığımız bir anketle tesbit etmek is
rimiz yeni bir cinayetın, yeni bir tedik. Ald:ğımı:z: ee' ablcı.rı neşredı
&cianın tafsilıittn takılmasın. Ci. yoruz: 
nnyetterin böyle ui~~enbi~e ._ç•.1ğa1 -1 Prof. Dr. Mazhar Uzman 
masında acaba goze gorunmıyen . 
bazı ruhi amiller de var ~·~ _Bir· diycr ki: 
ç.ok psikoloğ\ r ve sosyoloıı alımle-
ri, ekseri katil vak· alannın iılenişin
de içtimai ve ruhi saiklerin rol oy~ 

•- Bizim memlekette katil 
(Aıbu aayfa 7 sütun • da) 



2 Sayfa 

Her gün 
Almanya - Fransa 
Jşbirligi 

\. Mııhittln sırren ..J 
S on zamanlarda, bilhassa a

miral Dnrlan'ın Bay Hitler 
tarafından kabulünü rnüteakıb, AL 
manya ile Fransa arasındaki j ~ir :
}iği anlaşmasu~dnn çok bahsedıldı. 
Umumiyetle, lngiüz; kaynakların· 
dan gelen haberlere bakılınca, zan· 
nedilebilirdi ki Fransa, Almanya -
nın tazyikı altında ve onun yaptığı 
bazı faydalı tekliflere kapıln•nk ne. 
men Almanya tarafına geçip lngil. 
tere aleyhine askeri bir harekete te
§ebbüs edecektir. 

Vaziyeti bu tarzda müt lea et· 
rnek de pek boo değild;; htı.la ha • 
tnl sayılır iyi bir donanma kuvve. 
tine malik olan Fransadan Alman
yanın istifade etmek isten•esi pek 
kolay hatıra gelebilir bir ~ydi. 
Bıından ba,ka, Fransanın Suriyede
ki vaziyeti, Almanyayı kendisinden 
istifadeye aevkctmiyecek bir vazi -
yet değildi. Bütün bunlara mukabil 
de, Almanya, Fransaya bu harbden 
en az zararla çıkmayı temin edecek 
bir takım prtlar verebilirdi. Bütün 
hu ~bc:blerden dolayıdır ki Jngiliz 
kaynaklarından gelen haberler, 
Fransanın bu yolda yürümekte ol
duğunu kabule mütemayil bulunan 
Jihniydtlere çok mülayim görün • 
müştür. 

Halbuki, amiral Darlan tarafın -
dan evvelki gün yapılmış olan be -
yanat, bu tarzdaki haberleri mühim 
bir kımıile tekzib eder mnhiyctte 
görünüyor. Amirala mızaran, Bay 
Hitler Fnınsadan ne askeri bir 
yardım istemi~, ne donanma tale
binde bulunmuş, ne de müstemleke
lerinden şunu veya bunu istemiş • 
tir. Fakat bütün bunlan istememiş 
olan Almanya, Fransaya bir takım 
şeyler vermek veyahud vermeği 
vudetmi_ş olncaktır ki iki memleket 
arasında yapılması taknrrür eden 
işbirliğine, her iki taraf da mem -
nun olarak ve kat'i karar vererek, 
yeni bir faaliyet devri açmayı mÜ· 
nasib görmüş bulunuyorlar. 

Acaba bu ne demek i Almanya, 
Fransndan hiçbir şey istemediği 
halde ona neden dolayı bir takım 
iyi şeyler vadediyor'? işbirliği de. 
mek, sade galib Almanyanın mağ
lub Frnnsaya ~yi bir sulh temin et. 
mesi, iyi ,eyler vad veya t3ahhüd 
eylememesi mi demektir) Diğer 
taraftan, acaba, Almanya Fransnyn 
ne veriyor) Onu ne ile memnun e
djyor) 

işte size bir sürü sual ki bunların 
cevablannı bulmak lazımdır. 

* Bu suallere kestirme cevnblaı 
bulmak müşkül olmakla beraber, 
Almanya ile Fransa arasındaki iş -
birliği politikasının bugünkü vnzi -
}'etini anlamak da o kadar aüç gö
rünmüyor. 

Almanyanın F rans ı-lan istediği 
fey, onun Avrupa nizamına girme. 
m, bu nizamı benimsemesi. gözleri. 
ni İngiltereden ,.e Amerikadan kat'i 
aurette çevireı ek kendi selametini 
Ahnanyanın anlndı{ıı ve anlattığı 
tarzdaki, bir Avrupa birliğinde n -
raması gibi enslar ve bilhassa Fran 
&ız siyasetinin bu esaslara göre kat'i 
surette ayar edilmesi hususudur. 

Anlaşılan, Fransanın bugünkü 
hükumeti bütün bunlan kabul edi
yor. Zaten, Fransanın eiyasi un -
surları arasında bu fikirleri kabule 
kısmen çoktan amade, kısmen de 
bir zamandanberi mütemayil kuv. 
vetler vardır. Binaenaleyh bu nok. 
talarda Almanya ile Fıansa anlaı -
mıılardır. 

Buna mukabil de Almanya Fran 
aaya, bir Avrupa milleti olarak la -
zım gelen hürmeti gösterecek ve o
nun milli hayatın: sarsmıyacak 
aulh şartları verecektir. Bu şaıtlar 
arasında, hudud meseleleri olduğu 
gibi müstemlekcJer de vardır. Hu. 
dud bahislerinde, İtalyanın iddia • 
]arını bertaraf etmcko-\lmanya için 
müşkül değildir. Müstemlekeler bah 
sinde de Fransanın Afrikaya aid 
Mihverin umumi mÜ§terek işletme 

plan)arını kabul etmek kolaydır. 
Şu halde iki memleket arasında bu 
esaslara göre bir i:birliği yapmak 
mümkün görünü)•or. 

Fak at, işbirliği burada başlıya -
bilmekle beraber burada bitmez. 
Eğer bugünkii Fransa, hakikaten bu 
tarzda bir aiy.ıaetc kendisini kuv -
vetle bağlam~i:"3 karar verecek o -
)ursa bunun alt tarafından her türlü 
hardcetleri beklemek mümkündür. 
Fransa, bir kere mukadderatını Mih 
verin zaferine ve Mihvcrce anla~ı. 
lan Avrupalılık camiası fikrine bağ 
ladı mı, artık bu istikamette takib 
edeceği siyasetin bütün akıbetlerini 
de birer birer kendisine mal etme
ğe karar vermiş demektir. 

Demek olu}·or ki. Londranın 
Fransaya dair verdiği haberler boı 
değildir: yalnız bu haberlerin doğ
nı olması, ancak takib edilecek 
yo] ve geçecek zamanla multayyed
dir. 

SON POSTA Mayıs 25 

Resimli Dla.kale: İnanan adam yenilmez bir kaledir ... r· Sözün kısası 7'1 

Bir cemiy;tin raporu 
Münasebetile 

Bir harb muhabirinin mektubunda !JU sahrlar vardı: Bir harbde veya herhangi bir miicadelede bir orduyu, hatta tek bir 
- Bölük çetin bir tepeyi zaptetmek emrini almıştı, taarruza geçti, ferdi ölüme aevkeden, ateşe yürüten, ona eon nefesine kadar müda-

her adımda bir kurban .hiç de~ilse bir yaralı veriyordu, fakat düpna- faa arzusu, azmi veren am.iJlerden bir tanesi de muhakkak ki inanç -
nın atefi tedricen Dyıfladı, nihayet büsbütün söndü, düşmanın ric'at tır. Zira insan inanırsa fedakar, cesur, atılıan olur, inand:ğı ıey için 
ettiğini sanıyorduk, fakat tepeye çtktığımız zaman gördük ki, bir titrer, üzerine titrediği geyi kaybetmektense ölmeyi tercih eder. Ona 
kan.§ gerilemeden hepsi de mitralyözleri baflnda can vermi.olerd.ir. el kaldırana ltar.oı co§ar, saldırır. Bunun içindir ki, anne kucnğından 
Düşman da -olsa onun lehine olarak kaydedelim ki, bu mjifrezeyi ü- baılıyarak çocuia gençliğinin her yaşında müdafaa edeceği dava için 
midsiz bir mukavemete &evkeden amil, onun müdafaa ettiği davaya aarsılmaz bir iman vermeli, bunu vermeyi yapılacak vaz.ifelerin en 
karoı beslemekte olduğu inançtır. başında görmelidir. --·--··· ...... --·----·--- .. --------··-·-··-···----·-----·--·---... .._. .... ..__._," .. __ ... , _. ____ ........... ---

..,.ıı..._ ____ E. Ekrem Talu _ 

M erkezi İstanbulda bulu-
nan - ve galiba başka yat

de de şubesi olmıyan _ cHayvan
ları Himaye Cemiyeti> - ndı ne
den türkçeleştirilmemiş? _ son 

· ıgünlerde, ıbir yıll1k başarı)arJJ'll 
gösteren G:>ir rapor neşretti. 

cHuyvanları Esrigemc Kuru
mu> gayesi bakımından, gerçek· 
ten faydalı bir kurum<iur. insan
ların, kendilerinden küçüklere. 
zayülara. müdafaasızlara zuıüııı 
ve ıtahakküm etmeleri yaratılışla· 
rı icabıdır. Sokak ortasında. taşı
dığı ylıkün ağırlığı altında ısyan 
edip duraklarmş beygirim alabil
diğine kamçılıyan sürücü, insan 
olmak üstünlüğüııün o anda adeta 
gururunu duyar. 

Gene ayni duygunun tesiri al 
tında, zavallı bir k~dinin kuyru
ğuna teneke bağltyan, bilfdnucib 
köpekleri tekmeleyen, camda uçan 
sinekleri tutup ta kanadlarını ko· 
pardıktan sonra salıveren pek ço~ 
çocuklar vardır. 

Hele, ilkbaharın ışıldı ve ılık 

C G!nla ·adamları :::::ı Söz arasında: 
----·--· günlerile beraber açıklıkı~a ökse 

kurup ta, kırların ~enliği minimi
ni kuşları tutan ve ekseriya öldü· 

Amerikada azaları kadınlardan 
ibaret belediyeler var 

ren afacanlar hıç eksik olmaz. 

Lord oeawerbrooft 
• ve yenı 

Hayvanları Es:rgeme Kurumu 
işte bu füzuli mezalimin önüne 
geçmeyi iş edinm:Ş hayırlı bir te
şekküldür ki bütt.in medeni alem· 
de eşi bulunur. 

lngilterenin eski gazeteciler Kralı 
lngiltercnin sınai diktatörü 
~ilterenin gazeteciler kralı 

iken har.bin başlaması üzerine ka
bineye giren ve geçnelerde bir ne 
V'i sınai dikattör rnevkiine getiri
len Lord Beawerbrook İngiltere
nin en güzide şahsiyetlerinden bi

nasıl yetişti ? lık zafer Aragon eyaletinde görüldü. Bur~da 
belediyenin bozuk bütçesi ancak kadınlar 
belediyeye hakim olduktan sonra düzeldi 

Bana öyl<ı geliyor ki, biraz ev
vel gösterdiğim örneklere rn~men 
bu kurumun bizi.n yurdumuzd:ı, 
müdahale edeceğt vak'alnr başka 
yerlere kıyasen nadir olsa gerek
tir. 

Türk, yaradılış itıbarile mer· 

ridir. 
Asıl ismi: William Maxwell 

Aitken'dir. Kanadada cNouvcau 
Brunswick» de doğmuştur. Babası 
İskoçyalı idi. Kaloınist grupuna 
rnensub bir papazdı. İyi ve doğru 
bir adamdı. 

Küçük William Maxwell Ait
ken'in on kardeşi vaı·dı. O, en kü
çüğü idi. 

lMektdbde fazla başarıydı. Fa
kat f:!ere'K tahsilde, gerek disiplin
de temayüz etmişti. 

İyi tahsil görmüştür. Yirmi ya
şında Kanadada Montreal şehrin
de idi. Cebinde on parası yoktu. 
Sıkıntılı bir hayat -geçiriyordu. 

Beş sene sonra. yani yirmi beş 
yaşına geldiği vaktt Kanatlanın 
mali muhitnide iyi bir yer edin
mişti! 

Ona ~ıpta edenler çok idi. Ge
ne ~ sene sonra otuz yaşına bas 
tığı vakit tam rnanasile milyoner
di. Hem de İngiliz lirası olarak 
.milyonerdi! 

Mali ve iktısadi işleri :idare ey
lemek hususunda pek büyük bir 
istidadı vardı. 

~irçok kimselerde bulunmıyan 
bir hassaya malikti. Karşısındaki
lerin maksadlarını çaıbuk anlardı. 

30 yaşında iken William Max 
Ai tken f~iltereye $!itti. Orada ka 
lacaj~mı aklına bile getirmiyordu. 
İngilterede bulunduğu sırada bir 
çok fırsatlarla karşılaştı. Bunlar
dan istifade eylemenin yolunu bil
di. Girişmiş olduğu bütün işleroe 
muvaffak oldu. 

Mali ve iktısadi işleri az gör -
meğe başladı. Siyasi hayatın ca
zilbesine kapıldı. 191 O senesi inti
habatında me'b'.uslu.b namzedli -
_ğim koydu. Muvaffak oldu. Ash
ton - un - der Lyne'den intibah 
edildi. Muhafazakarlar fırkasına 
intisa'b eylemişti. 
f~ltereye ayak bastığından 

tam bir sene sonra William Max
well Aitken İn~iliz sivasi hayatı
nın en mühim şahsiyetlerinden bi 
ri olmuştu. 

Talii cidden çok Y'liVer ~idiyor
du. 

William Maxwell Aitken, ken
di.!'j ı:!ibi bir rahib ailesinin c:;ocu
ğu olan bir Kanadalı ile dostol
muştu. Bu adamın ismi: Bonar 
Law idi. 

Bu iki adamın dostluğu on se-
ne müddetle İngiliz siyasi hayatı 
üzerinde tesir iera eylemişti. 

Arkadaşlığa büyük bir kıymet 
veren Max Aiıt.ken sarfoyledij:?i 
(!ayret sayesinde Bonar Law'ı bir 
siyasi partiye şef tayin ettirmişti. 
Az sonra bu adam başvekil olmuş 
tu. 

iBu suretle bu ıki dost Asquith 
ın kurmuş olduğu temerküz kabi
nesinde büvük işler ı?Örmüşlerdir. 

Yaptığı hizmetlerden dolayı Ka 
nadalı William Maxwell Aitken'e 

Kadının umumi cemiyet hayatı
na girişi nisbeten yenidir. Bu husus 
ta en ziyade muhafazaknr davran
mış olan da Avrupadır. Buna mu
kabil Amerikada kadının umumi 
hizmetlere karşı gösterdiği alaka 
gün geçtikçe artmaktadır. Hatta 
Amerikada azası baştan başa kadın. 
lardan mürekkeb olan belediyele -
'rİn sayısı bir hayli kabarıktu. Av. 
rupada seçme ve seçilme hakkını 
kadına ilk veren memleketlerden 
birisi İngilteredir. Buna mukabil 
bıırbdcn evvel en geniş demokratik 
esnsları benimsemiş olan Fransada 
bir tek kadın meb' us seçilmiş değil
di. Buna mukabil belediye meclis
lerinde kısa zaman evvel mevki al
mış bulnmaktadır. 

Lord Beawerbrook Kadının cemiyet hayatına girişi, 
İngilterenin en :büytlk pahelerin- bittabi, birçok hadiselerde · olduğu 
den biri olan cpair» lik verildi ve gibi, ahvalin zaruretlerinden dağ -
kendisine Lord Baeverbrook un _ muştur. Erkeğin bulunamadığı yer 
vanı bahşolundu. de onun vazifesini kadına gördür _ 

Bun<ian sonra Lord Beaoer- mek kadar tabii ne vardı? Nitelcim 
rook'un faaliyeti başka bır şekil te&ırii işlerde de hu, böyle olmu, -
almıştır. tur. Kadın, temsill vazifelere ev -

vela bir hak müsavatı neticesi ola. 
!Bu şekil cfaaliyeh hayaıtının 

en mühim devresini teşkil eylemiş rak intisab etmiş, ıonralan, erkeğin 
daha az rahim ve çok kuru ve mad 

tirSiyasette ve mali işlerde matbu di tefekkür tarzına ıefkat ve duy
atın ne derecede mühım bir kuv- guaunun inceliğini ilave edebileceği 
vet olduğunu etra!ile takdir eyle- mülahazasile rnemur edilmek iste -
nnş olan Lord Beaoe11brook gaze - nilmiştir. Kadının cemiyet hayatın
teciliğe de başlıyarak İngilterenin da katettiği merhalenin süratini ifa. 
en rnüihim ~azetelerinden biri o- de edebilmcık için son yirmi beş se. 
lan: Daily Exspres'i satın alınış- ne içinde Amerikanın yedi eyaletin 
tır. Bundan sonra Sunday E,_-press de yedi belediye meclisinin tama -
gazetesini tesis eylm~ ve Evening men kndın eline geçmiş olduğunu 
Standard ;gazetesine sahib olmuş- kaydetmek kafidir. sanırız 
otur. Bu eyaletler ~unlardır: 

Sanki çekirdekten yetişme f;!a - Arkanzas, Kansas, Mişigan, O -
ıeteci imiş ~ib'i bu üç mühim ~a- regon, §İmali Dakota, garbi Virji. 
zeteyi pek büyük bir muvafiaki- niya ve Wyoming, 
yelle idare etmiştir. lk zafer Oregon eyaletinin Uma-

Elli yaşına basmıştı. Art:k ken tilla şehrinde kaydedilmiıtir. Bu 
disini lbüyilk siyasi tesebbfü;lere şehrin belediye iılerini ve bilhassa 
ve cemiyete hasreylemıye karar bütçesini tevzin etmek senelerden _ 
vermişti. (Devalnı 7 nc:i tn}fada) beri mümkün olamıyordu. Nihayet .......................................................................................................... 
iSTER 
iSTER 

iNAN1 

iNANMA 1 
Gazetelerimizden bir! geçen

lerde: 
- Boğaziçi, Kadıköy. Ada 

seferlerinin bu yaz esnasında da 
harb dolayısile yeni vapur alı
namaması yüzünden fazla f{e -

nişletilemiyeceği mütaleasını 
kaydediyordu. 

Doğrudur. Aynı zamanda, 
Allahın insanlara b!r gazeb şek
linde havadan. karadan ve de
nizden ateş ya~akta olduğu 
bir zamanda cennetten kalma 
bir köşe va!>im: muhafaza eden 
memleketimizin bulduğuna silk 
retmesi de doğrudur. 

•Bununla beraber bu sabah 
elimize bir resim ~eçti. baktık. 
Alay sancaklarile donatılmış 
bir yakın sahil vapuru, ıt:pkı 
bizim harbden evvel getirtmiş 
olduğumuz Ada vapurlarına 
'benziyor, hayır, onlardan da 
büyük, hatta 'biraz daha ~öste
rişli .. 

Resmin altındaki yazıyı oku
duk ve öl{rendik ki, bu vapur 
Tuna üzerinde Macar tezgahla
rında. Bul•f;!ar hükumeti hesabı
na harb içinde yaq.lmıstır. Bir 
kaç .güne kadar Tuna seferleri
ne başlıyacaktır. 

iSTER iNAN, 
iSTER iNANMA ! 

hametlidir. Hayvanlara alelıtlak 
1916 senesinin Şubatında yapılan iyi muamele eder Hele Türk köy· 
aza seçiminde vaziyeti ıslah etmiye lüsü atını, eşeğim, inP.ğini, keçi
karar veren Amerikan kadınları, ko 
calarna karıı şiddetli bir mücadele sini evlad gibi gözC'til', kendi İ:>O-
açtılar ve belediye reisinin eşi olan ğazından kısıp oıı!ar:ı yedirir. Biz· 
Madam Laura - Jan kocasını mıığ. de, kedi, köpek yavrularını, fazla 
lub ederek temsil ettiği aza listesini geldiler diye dereye götürüp te 
kfımiJen İnt.ihab ettirmiye muvaffak boğmak yoktur. İhtiyarlıyan ço
oldu. İşin garibi şudur ki bu şehrin ban köpeklerini ise, sahibleri öl
belediyesi kadınlnrın ~!ine Keçer geç dürmcğe kty:ımazlar do, kas:ıba 
mez işler düzeldi, bütçe m!ivazenet lara g-Otürür, aşı;. dükkünlarının 
buld. ve eski kefffiekeşler ortalık 
tan tamamen yok oldu. Bu hadi~ kapısına bırakırlar. 
se diğer bazı Amerikan ıehirleri Olsa olsa, hayvana zulmeden 
için bir ders oldu ve misaller yek- şe!hirlilcr, ŞE.hirli'.eriıı de, hiçbir 
diğerini takib eylemiye baıladı. şey bilmiyen çoc .oklarıdır. 

Bombardıman~ara karşı onun için mP\ela ben ist~riıu 
ki, kurum, faalh~tını biraz da bu 

lngifizlerİn İstihbar tertibatı yolda sarfetsin. Res .ınler. kutaıb 
İngiliz adalarının Alman tayyare lar bastırsın, fı!mler göstersin 

!eri tarafından sıkı ve tahrib edici ilkmekteb çocuk:,•rın.ı hayvanları 
bombardımanlara tabi tutulmalaTl sevdirecek konfc.>ıanslar verdirsin 
Lngilterede mevcud itfaiye teşkil&.. kır gezintileri tert:b ederek, o es 
tının günün ihtiyacına mukabele et- nada ve yerli yer;ndc kuşların 
mekten u:r.ak bulunduğunu kısa za- böceklerin, daha d:ı başka hayvan 
manda anlattı. Bu, her şeyden ev- ların faydalarıncltt11 bahsetsin, ha 
ve! mUhim bir tertib meselesi idi ve sılı hayvan sev~isıni çocuk ruhu 
İngilizlerin yenmiye mecbur olduk- na cazib ve ız bırakacak surette 
lan müşküllerin bir değil birkaç ta. küçücükten aşılarnağa baksın 
ne olduğunu meydana çıkardı. Bu Yoksa, belediyenin, amme menfa 
vaziyette ve herşeyden evvel yangı-
nın nerede çıktığının bilinmesi İcab ati !bakımından öldürttüğü köpek 
ediyordu. Ateşi söndürmek ikincı leri kurtarmaklc.ı. merkebini hır 
geliyordu. Bunun iç.in İngilizler, yal- l)alayan herhang: bir şakaya ceza 
nız Londranın değil bütün İngilte- kestirtmekle, kı.trumun, vaz:fesin" 
renin ç.ok mükemmel ve çok vnsi hakkile gördüğimc kanaat getire 
bir haritasını yaptılar. Bu haritada mem. 
en ufak köylere dahi yer verilmişti Hayvanları, b!lhassa içlerinde 
Bu haritanın muayyen merkezleri fatdalı olanları gözetmek, kClnı
elektrik tellerile esas ve hakiki mak, onlara işkence etmemek m
merkezlerine bağlanmıştı. Harita sanlığa ciiphesiz ki şeref verir. 
Üzerindeki telin ucuna da bir ufak r 
lamba konuldu. Bu tertib, muazzam Lakin her seyın mektebi oldu-
bir müşkülü halletmiı oldu. Zira ğu gibi bun~n da mektebi olmak 
yangın çıkan mıntaka, derhal ufak lazımdır. 
bir düğmeye basmak auretile bari- Gördüğümü~ işı tam görmeli
ta üstünde kendi isminin yanında yiz. Hyvanlan Esirgeme Kuru
bulunan lambayı yakmı, oluyor ve munun. neşre~.tiğı rarora bakılır
böylece yangından itfaiye mcırkez sa, işlerini tam gördüğüne inana
teşkilatın1 haberdar ediyordu. On - mıyorum. Ayı"ı değil a?. 
dan ötesi bir sürat ve canlı, cansız 
malzeme işi olurordu. Bu tertibat ~ ı;;; I "C ~ ı .. 
aayeaindedir ki .lngiliz adalannda '-"· v•••• aLU 
yangın bombalarına karşı mücadc- •••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
leye azami hız vermek mümkün T A K V 1 M 
ol&bihniştir. - * 

Yüzde altmış karla mal 
ıatıyormuı! 

Bazı tuhafiye mağazalarının Fi -
at Mürakab'! ~omisyonunun evvel. 
ce tesbit ettiği azami kar haddinden 
fazlaya satışlarda l,ulunduğu haber 
alınarak tefti~lere baılanmıştır. Bu 
arada Beyoğlundıı Berk mağaza -
aının lüks mağaza olmadıiı halde 
o/o 60 karla satışlarda bulunduğu 
görülerek hakkında adli takibata 
başlanmıştır. Malum olduğu üzere 
Fiat Mürakabe Komisyonu evvelce 
lüks olarak kabul ettiği bazı mağa
zaların azami o/o 50 karla satışlar
da buhınmaaına müsaade etrnıiı -
t.iT. • 
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Telgrd, Tele Ve T elsiz Baberleril 

leBaUd Banununda deöisiBliBI r 1 ~reM~ 1 Makineye 
' 

r 
Amerikan 
filosu da 

Groenland 
da. mı? Yok/amanın kaldırılmasına 

dair lô.giha Meclis Umumi 
Heyetine sevkedildi 

• Girid ıe~e~büs~ Verilirken 
daha buyuk hır 

Ankara, 24 (Hususi) - Askeri 
\re mülki teka.ü1 kanununun 61 in-

b
Ci maddesinın değiştiriimesıne ve 
u kanuna bazı fıkralar eklenrne-

8ine dair olan kanun lavihası u-
2tı.Unı.i heyete sevkolunm~ştur. 

'rekaüd kanununun 61 inci mad
desi mucibince zat maaşı sahibl~
~i senede iki defa yoklamaya tabi 
tutulmaktadır. İhtiyar müteka;d
lerıe dul kadınların ve yetimlerin 
~er altı ay-da bir belediyeden veya 
ihtiyar heyetlerinden ilmühaber 
llarak ibraz mecburiyetinde bu.
ltınnıaları büyü:t bi!" külfet teşkil 
ettiği cihetle yoklama ile takib e
dilen rnaksadhrın başka şekiller
de temini suretile yoklamanın 
kısmen olsun kaldırılması düşü
l\i.i.lrnüş ve bunu ıteminen bir U
~iha tanzim olunmuştur. 

Yoklama<lım maksad aylık sa-

Suriye FiUstin 
hududu kapatlldı 

(Bq tarafı 1 inci .ayfada) 
le Darlan arasındaki anlaıma bii -
tUn Fransada ve bilhassa itgal al
~da.ki bölgede detin bir intiba 
'lleıl etmişti!'. 

lava( Petain tarafından keodi
' ine yol' v~rikjiği zaman halk ara
~nda ne kadar menfur ise şimdi 
u arlan ondan da men.fur olmuş -
~. 

Bu telgrah-t Darlan' ın çı:eçenler
d c Bretagne'i ziyaret ettiği zaman 
rn-ru~ kaldığı haıımane tezahürat 
ayrıca hati.rll\tılmaktadır. 

Buyuk deniz harbi 
{Ba.fwafı ı inci SM'fada> 

.Hood'un evsafı 
Son Posta: Hood muharebe 

kruvazörü l!H8 senesinde denize 
indirilmiş, 1920 de hizmete gir
l'rıiştir. 42 bin 100 tonluktur. Boyu 
262 meıtre, az:ı.mi sürati 32 mildir. 
Makineleri i1 k hız.mete girdiğı 
Gene 151 bin beygir kuvvetin.le 
idi, 1929 c;enesınde yapılan taın•r 
tıeticesinde makinelerin kuvvetı 
24: ıbin bey5ir daha artırılmıştır. 

Hood sekiz 38 lik, on 14 lük, 
On bir 12 }i!{, dört 10,5 hık toplar
la ve müteaddid mitralyözlerle 
~ücehhez bulunuyordu. 

itatyan tebliği. 
Roma, 24 (A.A) -- İtalyan or

duları umumi karargahının 3 5 3 nu 
lnarah tebliği: 

Şimali Afrikada T obruk cephe
•inde Brescia hrk.asının işgali altın . 
da bulunan arazide düşman müf -
tezejerinin tank.lann ıh.imayesıinde 
)aptıkları bir hücum daha bidayet. 
te akim kalmışUr. . 

Sollum'un şarkında 2 lngiliz tan 
lile birkaç top tahrib edilmiştir. 

Düşmanın Binğazi üzerioe yaptığı 
l>ir hava akını neticesinde Müslü -
ınanlardan birkaç lcişi ölmüı "e ya
ralanmıştır. 

352 numaralı tebliğde 22 Ma -
Yıs gecesi bic ısabete hedef olduğu 
bildirilen kruvazörden maada 5450 
tonluk Dido sınıfından diğer bir 
kruvazör de ayni harekat esnasın
d a batırıılmıştır. Torpidolanmızdan 
biri gündüz j kruvazörden mürek.
lteb bir İngiliz filosuna tesadüf e -
derek bunlara pek yakından bü
C\lfll etmiş ve 7270 tonluk Lean • 
Öer tipinde bir kruvazöre bir kaç 
torpil isabet ettirmiştir. 

hiblerinin maaş almak hakkını dıkları memurların ma:ış vaziyet
rouhafaza e::iip etmediklerini tes- !erini tetkik etmekle beraber ma
bite yani kendilerinin hayatta o- aş yaziyetlerinı gizleyen hak sa
lup olmadıtdan. b:ışka taraftan hiblerile vazifesinı yapmayan mc
maaş alıp cı.lmadıkları, kız çocuk-, murlar ha~kında da bu layihada 
ların ve kadınların evlenip evlen- cezai müeyyideler kabul olunmuş
medik.reri gibi hüviyet varakası ~ur. 

istemek, maaş alanların nüfus ka- Zat maaşları sahihlerinin aylık 
ğıdlarına maaş sahibi olduklarına almak hat<itm. muhafaza edip et
dair meşruhat vermek, evlenme mediklerinı yoklamadan başka şe
vukuatını mal dairelerine haber killerle tesbi:e matuf ol;:m bu ted
vermek hususunda evlenm~ me- birlerin tatbikın:ı esas teşkil eıt
murlarına mecburiyet tahmil et- mek üzere zat maa91 sahihlerinin 
mek gibi tedbirlerle bu maksadın umumi şekilde bir defaya mahsus 
temini mümkün görülmüş ve layi- olmak üzere mal dairelerıne mii
ha buna göre tadil edilmiştir. racaat ederek nüfus kağıdlarına 

Mütekaidlerin yeniden hizmete zat maaşı aldıklarını kaydettir
alınm.ası tekaüd maaşlarına mü- meleri lüzumu gC>rüldüğünden 
essir olduğu cihetle bu noktayı ta- muvakkat 1 inci maddeye bu hu .. 
kibe medar olmak üzere müteka- susta hüküm konulmuş ve muvak· 
id memur jstihdam eden devlet, kat 2 nci madded·! dah~ bazı ted
vimyet, belediye müesseseleri, al- birler tesbit edilmiştir. 

Almanlar Giride 
top ta indirdiler 

hücumun 
başlangıcıdır 

'İ'f nıgiliz başvekili beş gün evvel 
& Avam Kamarasında Alınanla
rın Giride karşı şiddetli b;r hare
kete geçmiş olduklarını haber ve
rirken, 

Böyle lbir harekete bir müd
dettenberi esasen intızar edilmek
te olduğu cümlesini de ilave et
miştı. Bu bahiste mütekaid bir İ
talyan amiralının İngıliz başveki-
line ya takaddüm ettıği.ni, yahud 
da İnıgiliz başvekilini teyakkuza 
getirdiğini kaydetmek icab eder. 
Zira bu meseleye ılk olarak, vu
kuundan daha üç hafta evvel, bir 
İtalyan gazetesine yazdığı makale
de temas eden bu İtalyan amiralı 
cBernocchi. olmuştur. Hakikatte 
bu zat doğrudan doğruya Girid
den bahsetmiyor, fakat Mısıra 

karşı girişilmesi zaruri olan geniş 
bir taarruz hareketinin icab ettir
diği yaklaşmaların artık gecikme
yeceğini söylüyordu. 

Bir Irak petrol 
deposunda 4 

yangın çıkarıldı 

İngilıterenin Akd.:miz durumu 
bir müsellesi andırır, bu müselle
sin bir zaviyesini Cebelüttarık, i
kin<:isin Girid, üçüncüsünü de Sü
veyş teşkil eder. Üçüncü en mü
himmi ve en gücüdür, en sona bı
rakılmıştır. Afrika topraklarında 
gittikçe artacak bir sıcağın şim

(~ 1 inci sayfada) diden kendisini göstermesi yüzün-
Kandiya ve Resmoda havadan den lbuna ayrıca bu bakımdan da 

indirilen müf:ezele.· k:ıt'i surette zaruret görülmştür. Geriye Cebe
temiz~enmiştir. Daha uzağa inen lüttank ile Girid kalıyordu. 

Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz na
va kuvvetleri Ortaşaıtk umumi 
karar.gaiıının tebliği: 

Irakta, asi kuvvetler, dtln Fal
lujaya hücum etmişlerdir. Fakat 
şiddetli bir bombardımandan son
ra. eski mevzilerimiz kıt'alarımız 
tarafından yeniden işgal edilmjş

tir. Bir miktar kamyon ve tank a
lının ışıtır. 

Bağdadın 20 kilometre kadar 
şlırullinde Kassels hareket mevki
inde bir frak petrol deposu bom
bardıman edilmiş ve mitralyöz a
teşine tutulmuştur. Burada dört 
büyük yangın çıkarılmıştır. 

Alman tayyareleri, Habbaniye
yi bombardıman etmişler ve mit
ralyöz ateşine tutmuşlardır. Bina
larda 'bazı hasa:- vukua gel:m~tir. 

Zayiat hatfür. 

diğer ıgru?lar da imparatorluk 
kuvvetleri tarafmdan. Yunan kıt'a Mihver devletlerı evvela Cebe
larının müessir yardımlarile te- lütiarıkı düşündüler, İspanya nez-
mizlenmiştir. din-de muhtelif ıteşebbüslerde bu-

Almanların zayiatt lundular, fakat bu teşebbüslerinin 
Menemede ve civarında şidd~tli reddedıldiğini değil, talik edildiği

muharebeler cereyan etmekte:iir. ni gördüler. 
Almanlar bidayetb tutundukları İspanya devlet reisı gerek Her 
yeri genişletmek için esas gayret- Hitlerin, gerek Sinyor Mussolini
lerini lburad:ı sarfetmi;ler pike nin şahsi dostudur, son değişiklik
bombardıman tayyarelerinin bil- 1erden sonra İspanya kabinesı de 
tün gün yaptLkları şiddetli hü- hemen tamamen Mihvere hem 
cumlara rağmen azimkarane hır minnettar. hem de bağlı zevattan 
surette dövüşen k;t'alarımız düş- teşekkül etmiştir. Bununla bera
mana yeniden çok ağır zayiaıt ver- her hır taraftan ikıtısadi zaruret, 
dirmişlerdir. Keza düşman asker diğer taraftan da son ihtilalde e
nakliye tayyare'erinden bir -ço- dindiği tecrüıbe İspanyaya azami 
ğunu da kaybetmşitrr. derecede ihtiyatlı bulunmak der-

İrnparatorluk kuvvetlerinin ma sini öğretmiştir. 
neviyatL her · zamank;nden d::ıha İspanya Mihvere iltihak ede-

G• •d h kk d ·ık kuvvetlidir. bitir, Mihver lehine, Mıhver ya-iri a ın a 1 Kandiyıı ve Resmo'da nında ıharbe gırebillr, fakat istiyor 

Al hl \J Londra 24 (A.A) Gelen k" b · t' k l be · M'h 

t • • ı • u ış ıra mu lare nın ı ver man e ıgı malumata göre Giri<lde Kandiya tarafından kazanılmasının rnıııtlak 
şehrik hava meydanı düşmandan 

(B~tarafı ı inci sayfada) temamıile tem.izlenmiştir. Düşman, surette muhakkak ve bir gün me-
lar. Bunlar avcı tayya.:elerile ıtah- kuvvetleri için indirdiii malzeme selesi halinde yakm olduğu zaman 
rib, muharebe ve Stuka tayyare- şimdi kıt' alanınız tarafından top - yukua .g~lsin; o zamana kadar da 
lerinin müzaheretile ha-v adan ya- !anmaktadır. Resmodaki vaziyet de Ispanya Ingilterenin bu memleke_ 
pılan bir hücum esna<;md.l adanın ayni derecede mem.nuniyet v.erici - ti Mihver kucağına atmaktan çe
sevkulceyşi bakımından ehem- dir. Resmo, inen düşman kıt ala - kinerek göstereceği iktısadi ko
miyeti haiz olaı1 noktalarını zapt nndan temizlenmiştir. Şimdi kuv • !aylıklardan az çok istifade etsin. 
ve takviye kıt'aları aldıktan sonra vetlerimiz hem şebr~ ve hem de ha- Bu suretle İngilterenin Akde
taarl'uza geçmişlerdir. Atlanın va meydanını ellermde bulunduru- niz durumunu teşkil eden müsel
garb kısmı halen Aımanlar:n elın_ yorlar. lesin iki zaviyesi uzun müddet 

Toplar indirildi 
de bulunmaktadır. Hava kuvvet- d. için hücum edilmez bır hale gelin-Malemedeki vaziyet ise bu e -
lerimiz, müdahale etmek ıstıyen ld H ce elde u··çu··ncu·· zaviy.,_ olarak yal-rece mi.İillaid deği ir. ava mey -
İngiliz filosunun teşebbüsünü kır- danım elinde tutan düşman bugün nız Girid kalıyordu. Almanyanın 
mış ve filol-u Giridin şimalindeki de buraya kıhat indirmeğe devam hücum ettiği yer de orası oldu. 
kara sularınrlan kovarak 'bir çok ediyordu. 1-h,tta havadan bir mik- Giridin istilası için yapılan te
har'b gemilerini batırmış ve bütün tar ve beliti de kısmen 75 milimet- şebbüs mevzii bir hareket değil
ada üzerinde hava hakimiyetini relik topla bir kaç tane de havan dir, muvaffak olduğu takdirde 
elde etmiştir. topu indirmeğe muvaffak olmuştur. çok geniş mikyasta bir hücumun 

Çörçil'in Alman kıt'alarının imparatorluk: kuvvetleri Meleme 
Yeni Zelanda üniformasile indiril- hava meydanının şarktaki mevzile. ancak mukaddemesını teşkil ede
diği hakkındaki beyanatı yalandır. rini tutuyoriar. Burada cereyan e - cektir, birinci safhadır, ikinci saf
Eğer bu iddia Alman paraşütçüleri den mubarehenin şiddetli old.uğı.1 hanın içinde bir taraftan Kıbrıs 
hakkında beynelmilel kanunun tat anlaMlmaktadır. Meleme müstesna yolile Suriye, Irak, diğer taraftan 
bik edilmesi için bir sebeb ve ve - olmak üzer'!! vaziyet iyı olmakla be- da Siiveyş, Mısır yolile bütün Al.
sile olarak ileri sürülmüşse Alman l'abdr adanın müııferid yerlerinde rika vardır. Artık hükını..'<iilebılır 
başkumandanlığı öldürülecek h~r hala küçük Alman grupları mev - ki Mihver devletleri, daha doğru
Alman askerine mukabil l O lngi • cud olmadığı dıı. söylenernez ltı, bu su sadece Almanya 1ngiltereye 
l:iz ham esiri hakkında mukabele hal iz' aç edici mahiyettedir. saldırma teşebbüsünü hiç değilse 
bilmil"il tedbirinin tatbikını emre - A lman tayyareleri tabr~b edildi 
decektir. Kahire 24 (AA.) _ lngiliz ha ş.mdilik bırakmış, Amerikanın 

va kuvvetleriılın tebliği: giıttikçe artan yardırn.!., İngiltere-
Giridde: Bombardıman tayya- nin de bir uzlaşma sulhunu red-

Bu gemi o;tasında vukubulan 
e._ ,., .... ....... --..... - ....... ......... ...... , 
ıınfilak neticesir.de ikiye ayrılarak I . 
batmıştır. ı· 6 ayda pratik ~ 

Bugüne lcadar alınan neticelere • 
göre 20 ile 21 Mayıs arasında düş- 1 USUi İl& ~ 

İngilizce 
rnan ikisi torpidolar tarafından, i - ! 
lt:iei de tayyareler tarafından batı - i 
tılmış olmak üzere 1 kruvazör kay_ ! 
l>etıniştir. Bundan başka iki kruva~ 1 
zör Canot Dtomobil torpidolarımız i 
tarafından ağı.- hasara uğratı hmş j y• • •k• • d 
\'e bir kruvazöre bir torpido tara- : ırmı 1 ıncı ers 
hndan bir torpil isabet ettirilmiş ~ .. 

'1r.Denizaltılarımızdan biri Atlantilc ~ 5 ncı sayfada 
lıe 12 bin tonluk bir vapur batırm.q "-•••••-•••••·--····••••••· .. ·-·---··•••••••' 
br. 

relerimiz Melemedekı düşman kı - detmesi önünde uzun bir muhart:
taatı ile tayyarelerine geniş hasar- beyi çaresiz göze alarak sırf bu 
lar verdirmişlerdir. H ava meyda - maksadla Avrupayı Afrikaya bağ
nında bir çok Yunkers 52 tayya - lamak yolunu tutmuştur, bunun 
resine hücum edilmiştir. Miiteakı - için ilk şart ta İngiliz donanması
ben düşman mitralyöz ateşine tu - run Akdenziden çıkarılmasıdır. 
tulmuştur. tik raporlar en az on · d d 
dijşman tanaresinin tahrib edildi- Şimdi yapmak ist2dıği e o ur. 
ğini ve diğer birçoklarının hasara· Yalnız istemek başka, yapabilmek 
uğratıldığını bildirmektedir. ıte gene başkadır. * * 

Daha sonra yapılan bir keşif u
çuşu birçok Y unker<; S 2 tayrareai
nin kömür haline, birçoklarının da 
tamamen istimalden sakit hale gel
w.lt olduğunu teyid eylem.i.§tir. U • 

zun mesafe avcılarımız da düşma... 
na hü,c-..m ederek 4 büyük asker 
nakliye tayyaıesi tahrib etmiıler
dir. 

Batırılan 
mihver 

gemileri 
Akdenizde 48 saat 
zarfında bir ltalyan 

distroyeri tahrib edildi, 
3 mihver gemisi 

batırıldı 
Kahire 25 (A.A.) - Son 48 

saat zarfında İngiliz d~ııızaLtıları 
Akdenizde mühim mU\'affakiyct
ler elde etmişierdir. Libyaya g:dcn 
9 bin tonluk bir Alman naklıye ge
misi, 7 bin tonlılk bir petrol gemısi 
ve cephane taşıyan diğer bır gE.mi 
batırılmıştır. Ayrıca bir İtalyan 
distroyeri tahrib edilmiştir. 

Deniz muharebesinin, Al -
manların Croenlanda çık -
tıklarına dair verilen ha -
berleri takib ettiğine işaret 

ediliyot" 

Ruzvelt ne demisti ? 
' 

Londra 25 (A.A.) - Öğre -
nildiğine göre. Groenlaııd ::ı. 

çıklarında vukubulan deniz 
muharc':lesi Alman panışütçü
lcrinin Groenlanda çıktıkları -
na dair geçenlerde işae edilen 
haberleri takib etmiştır. Ha -
tırlardadır ki, reisicüınhur 

Ruzvelt bir gazeteder toplan
ıtısında şu beyanatta bulun -
muştu: 

e<Almanlıırırı Groenlend ın 
bazı kısımlarına çıkmadıkları -
na emin değilim. Bug!Jnden iti. 
baren Bır!eşik Amerika filosu 
İngiliz filosu ile 6irlıkte Croen-

1• •ı• t ı • • land sularında devriye hare • 
ngı iZ ayyare erının 1tetıerinde huıunmaktadır.11 

Kolo~ya v~ Saint - Ürtaşarkta mihver 
Nazaıre hucumları devletlerinin 

Londra 25 (A.A.) - Cuma ge-

cesi İngiliz hava kuvvetleri Ko - tayyare zay·ıatı 
lonya ve Saint - Nazaire lımanma 
şiddetli hücumlarda bulunmuşlar
dır. Büyük yangınlar çıkarılmış, 

şiddetli infil.lkıar vukubulmuştur. 
lngiliz pilotları mühim hasarlar 
müşahede eıtmişlerdir. 

Alman tayyareleri 
Süveyş üzerinde 
Kahire 25 (A.A.) - Mısır milli 

müdafaa nezaretinin tebliği: 
Alman tayyareleri dün Süveyş 

mıntakasına hücum etmişlerair. 
İnsanca zayiat ve hasar olmamış
tır. 

Irakta 
vaziyet 

Kahire 25 (A.A.) - Son daki
kada öğrenildığın(! göre vaziyet 
Rabbaniye ve Basrada sakin ol -
makta berdevamdır. 

İngiliz radyosu yeni 
b ir türkçe neşriyat 

daha yapacak 
Londra 25 (A.A.) - Yarından 

itiıbaren İngılız radyosu ciörciünc.u 
emisyon olmak üzere yeni bir türk 
çe neşriyata buşlıyacaktır. Bu e -
misyon Türkiye saatile 13,30 dan 
13,45 e kadar sürecektir. Bu .neşri
yat lQ,5 31 ve 19 metre kısa dal
ga ile yapılacaktır. 

Sabahtan Sabaha: 

Mihver bir haftada 72 
tayyare kaybetti 

Kahire 25 (A.A.) - Perşembe 
günü bü.tün !lafta zarfında Mih -
ver devletten Ortaşarktakı hsrb 
sahnelerinde 72 tc.yyarc kaybet -
mişlerdir. İngilizlerin kayıbı ıse 
sadece 22 tayyaredir. Bunlardan 
iki tanesiniıı piiot:.ı kurtulmu~tur. 

lngiltera üzerinde dün 
hava faaliyeti olmadı 

Londra 25 (A.,\.) - Düşman 

dün İngiltere üzerinde hava fa::ı.li
yetinde bulunmamıştır. 

t rnavudlukta bir sui'..asd 
CBaı:arafl 1 inci sayfada) 

derhal tevkif edilerek balkın inti -
kamından kurtanlmıştll. 

Tahkikatı işkal etmemek ve mü
tecavizin muhtemel cürüm şerikle
rini meydana çıkarmak için bu h8.. 
dise ş.imdiye kadar gizli tutulmuş -
tur. 

isticvabı esnasında mevkuf Ar -
navudluk hükum~ti erkanına kar -
şı şahsi husumeti olduğunu ve mak 
sadının Arnavud milletinin neş· e -
sjni kaçırmaktan ibaret bulunduğu. 
nu söylemiştir. 

Mibailof' un davas• pe-k yakında 
Arnavudlukta askeri mahkeme ta
rafından rüyet edilecektir. 

Bir ağızdan! .• 
Ankara radyosu hizi ıarlcı söylemiye davet etti Ve bu maksadla 

bir ders saati açtı. lık dersi d inliyenler bir köy türküsünün tempo
sunu bellediler: 

- Sen de bico, ben de bicoheeeyyl • 
Bu, Sivas köylerinden birinde söylenir bir türkü imi~. Söylendiği 

köyde bu masum türkü kuvvetli bir musiki olabiür. Fakat, talinı 
k~üsü bütün memlekete bakim olan ve on sekiz milyon talebesi 
bulunan bir hocanın böyle pestekerani temrinler yaptırması doğru 
olmaz. 

Birçok tarihi, ırsi ve dini sebeblerle sükutü harekete tercih e-den 
bir cemiyeti konuşl urmalt, seslendirmek lazımdır. Ve musiki bu işin 
en kuvvetli vasıtasıdır. Bu sütunda her fırsatla dilediğim Türk ce
miyetini hareketlendirme davasının bir ileri hamlesi de ~üphe yok. 
ki bu teşebbüstür. Asırlarca mystique hayat geçiren Türk ce-miyeti 
böceklencliği kuytu, nemli izbelerden kurtulduktan ı:onra uyuşmuş 
ruhuna heyecan, gevl}emiş sinirlerine alastilc.iyet, donuklaşmış dı • 
mağına cevvaliyet verm.iye mecburdur. Bunu başaracak unsurlar -
dan biri de musikidir. 

Yalnız bu vazifeyi Üzerlerine alanlann Türk ruhuna «Dallabiçoıt 
temposunda bir curcuna ile hitab ettiklerini işitmek istemezdim. 
Itri gibi bir bestekarın ruhundan kaynıyan t ekbir ayar.uda, milll 
ilahiler <ıHymne nationalı> yapacak lrndrette ehil san"atkarlartmız 
elbette vardır. Şimdiye kadar birkaç yüz tango ve emsali dans 
havası besteleyen üstadlar bu tarz eserler de yaralabilirler. Köy 
havalıan nihayet mahalli birer zevk ve neş' e terennümüdür. Rad
yo gibi bütün vatan çoc\lldanna bitab eden bir ağızdan Aynab 
pembe misilh'.i mahalle ve köy havalan değil milletçe benimsene
cek. kuvvette milli şarkılar beklenir ve bekliyoruz. 

'-:-'JJIUJ.on c~ 



4 Sayfa 
SON POSTA 

r~---=--s~~~e~h~·~·r~_• __ a_b_e_r_l __ e_r __ i __ J 
A~i~d~itı~~:::i~r Feriköyiindeki cinayet ırv~;d;;~~~~~,~~··· 
hükOmet satın alıyor Bir genç eniştesini öldürdü, Cemiyetinin 

Mayıs~ 

Fatih cinayetinin faili 
polis dün adryeye 

teslim oldu 
Sevkiyata dün de devam edil
di, umumi halilelerle gitmek 
İ•temiyenlerin normal posta-

kendisi de ağır yaralandı faaliyeti 

larla ıevkine imkan 
görülemedi 

Ekmek vezni va 
fiatı indi 

Francala ıari~yalı da tahdid 
edildi, artılı lokanlarda 

francala verilrniyecek Çocuk esirgeme kurumu kongresi 
Şehrimizde dün ~abahtan itiba

ren bütün fırmlard:ı ekmekler 
950 gram olarak çıkarılmağa ve 12 
kuruş 10 paraya saıtılmağa başlan
mıştır. 

Ekmeklerin bir kilodan 950 gra
ma indırilmesile şehrimzide bir 
günde 322 çuval un tasarruf edil
miş olmaktadır. 

Francala sarfıyatı da ehemmi
yetli surdte ·tahd:d olunmuş ıve 
francala imalatı için giinde 10 çu
val un verilmesi kararlaştırılmış
tır. Bu suretle yalnız hastaneler, 
sıhhat yurdları ve hastalar ıçiri 
francala imal edileccktır. Lokan
talar ve <iiğe: yerlerde bundan 
sonra francala verilmiyecektir. 

Kıptı kadınJar ıehir dııına 
çıkflrılacak Kongreden bir görünüş 

Son zamnniardn, şehrimizjn muh Çocuk Esirgeme Kurumu İstan. kez heyeti intihabına geçilmiştir. 
telif semtlerind.: bir kısım Kıpti ka bul merkezinin yıllık kongresi dün Yapılan intihabdn merke.7 heyetine 
dıınların kucaklarına küçük çocuk- saat 14 de merkez binuında akte.. Dr. Ali Şükrü Şavlı, Dr. Fethi Er· 
lar alarak ve kocalarının askere git dilmiıtir. den, Bayan Hayriye Kırdar, Hüsa. 
tiğini söylemek suretile halkın mer Konere reialiiine Cevdet Ham - mettin Sunol, Dr. İbrahim Zati Ô
hnmetini tahrik ~lmeğe ve para ko- di Balım ıeçildikten ıonra merke - get, Dr. Kud!li Halkacı, Bayan Ma
pannağa çalıştıkları görülmüştür. zin bir ıenelik meaai.ai ve İıtan - şulca ipekçi, Bayan Naile T. Sağ -

Vilayet, bu kedınlann toplab - bul içinde mevcud 35 şubenin faa- lam, Reşjd Çavdar, Bayan Refika 
larak lstanbul hududlan haricine Üyet raporu Dr. Fethi Erden tara- Hulusi Behçet, Bayan Reşide J\:litat 
Çıkarılmasını karnrlaştırmaıhr. Bu fındao okunmuıtur. Raporun muh- R . D c:- __ • • E._ Ş · ç k E.ai ecaı, r . .;>e."nıramıs 1';rt-m, em. 
hususta alakadarlara lazım gelen ~vıy•tına na~aran k.~c~ r r~en:ıd settin Günaltay, T. Kut, Zühtü in -
emirler verilmiştir. d urumunund"kuksent. e lıb ada ıy~_tı,dc.ı hanın seçildikleri anlaşılmıştır, An

en nazan ı a ı ce e eceıır> e • 
( Kuçu k ha herler ) recede inkişaf ettiği eörülmüştür. karada genel ?1erkeL ~ongresinde 

- . Ezcümle bu yıl içinde tamam ) 1 lstanhulu temsıl etmek uzere Şem-
• Dünkü ihracatımız 435 bin 

liradır. Finlandiyaya külliyetli mik. 
tnrda tütün, lsviçreye ku, yemi ve 
tiftik, Romanyaya zeytin, çiroz ba
lığı, Bulgaristana tuzlu zeytin, Slo
vakynya koyun deri~i, lıviçreye tif
tik ihraç cdilmi;ttir. 

yeni müessese Kurum teşkilatında settin Günaltay ve Dr. Fethi Erden 
faaliyete başlamıştır. seçilmişlerdir. Murahhaslann önü • 

Kongrede bütün bu mesai tak_ müzdeki !lene 7.arfında tatbik edil. 
dirle karşılanmış ve rapo,. t11avib mesini muvafık bulduklan dilekleri 
edilmiştir. Bütün şubelerin 1941 ıe dinlenmiş ve biiyüklere tazim tel -
nesi bütçes.ini ·~kil eden ( 73056) graflan çekilmesine karar verilerek 
lira 1 1 kuruş tasdik olunarak mer- celseye nihayet verilmi,tir. 

Pazar Ola Hasa n Bev D ivor k i : 

- Hasan bey ge
çenlerde sizin gazetede 
bir haber vardı .•• 

... Avrupaya çürük 
meyva eöndcrdiii i
çin . •• 

Bir tüccar para 
cezasına mahkü medil • 
miş. Acaba neden çü
TÜk rneyya ı:önd• -
an.iş~ •• 

Hasan bey - Av -
rupada :ıağlam bir şey 
kalmadığı için farkına 
varmazlar diye olma -
lı r •• 

Eyübde kanii bir 
arbede oldu 

Dün Eyübd ebıçaklı, odunlu bir 
arbede oolmui> neticede üç kışi 
vücudlerinin muhtelli yerlerin
den yaralanmışlal"dır. 

Eyüıbde Bülbüldere mahallesin
de oturan sabıkalılardan İbrahim, 
dün ekmek almak üzere Bahariye_ 
deki Tabirin fırınına gitmiş, ek
rnelderin p~İn olmadığını ileri 
sürerek fırıncı ile kavga etmeğe 
başlamıştır. !o'mncı ile ~abıkalı a
rasında devam eden bu kavgaya 
fırın müstahdemlerinden Abdul-

Facianın masum kurbanı ŞükriJfl 

rünnisa benden yüz çevırdi, e"J• 
lenmekten vazgcçıti. Geçen Sall 
günü mezulldum. Bir 500 Jık rs1'1 

alıp, sokaklarda içtikten sonr8ı 
öğle vaktı Hayrünnisanın oturdll' 
ğu Şükranların PVine gittim. HaY· 
rünnisaya ya!vararak, benden ay· 
rılmamasını söyliyecektim. Fakllit 
o, buna imkan bile bırakmadı. 
nişan yüzüğunü çıkardı ve yüzü· 
me attı. Bitkın bir halde evdell 
çıktım, sersem gibı sokaklards 
dolaştım ve gene içtim. Akşam Ü· 
zerj tekrar Hayrünnisanın bulun: 
duğu eve g!t'irr.. Hayrünn;sıı beJ11 

sokakta görünce, kaçmağa, ben de 
arkasından cHayr.innisa, Hayrüıı· 
nisa. diye hağırarak, koşm44ğa bnŞ 
ladım. Sonra .. kendimı kaybetmiş.. 
tim. Onu nns•l vurdum, bu C'inıt· 

yeti nasıl işledim? Farkında bile 
değilim. İkı gündcnberi yangın 
yerlerinde saklandıktan sonra. bu
gün teslim oldum.> 

Tevkif edıien s1ıdu, dün 'l'ıbbı 
adli müşa~edehanesine sevkedil
miştir. 

--::;::====-==========.;;;-c TiYATROLAR ) 
Beşiktaş Gürel sinem:ı.smda. 

26 Mayıs Pazartesi a.kşamı 

KAN 
Pıyeainin büyük temsili 

B34 rolde maruf film rejisörü 

Vedad Orfi 
ve beraberinde büyük bir temsil gru.. 

pu, Ken:ın Güler ve arkadaşları 

vardır. 

Bugün 

Sinemasında 
2 bfiyük ve güzel film birden 

ZOR LA TAYYA RECi OLO NC EYE KADAR 
F ranıızca sözlü 

Kam& RELL YS, kahkaha 
rekorun•ı lur<lı~'l film 

Seanelar: 2.30-5.30-9.10 

CORINNE LUCHAIRE ve Y. 
PlERRE AUMONT tarafından 

oynanmı' güzel bir film. 
Seanslar: .f.20 - 7.40 

' :••••• Bugün saat 1 l de tenzilatlı 
matine. -----~ 

---------------~ , Bugün 

BELEK Sinemasında 
2 gOzel ve zengin film birden : 

JOAN GRA WFORD ve 
CLARK GABLE tarafından 

yaratılan 

MahkOmlar Gemisi 

ALiCE FA YE ve DON AMECH 
tarafından oynanan 

SON BESTE 
Güzel bir müzikal film 

lah ta iştira!t edince iş büyümüş, .. _____ Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. •••••ll~F 
İbrahim sustalı çakı~ını çekerek -'-----------
fırıncile Abdullahın üzerine sal
dırmıştır. 

Üç kişi arasında vukubulan bu 
arbede esnasmd:ı tbrahjm fırıncı 
ile müstahdemi AbdulJahı çakı ile 
vücudlerinin muhtelif yerlerin
den, onlar da sabıkalıyı odunla 
başından ehemmiyetli surette ya
ralamışlardır. 

Gelen memurlar, üç kavgacıyı 
da tedavi çtlilrrıek üzere Balat 
hastanesine kaldırmışlaniır. 

r Bugün 

TAKSİM: Si NEMASINDA 
2 büyüle ve çok güzel film birden 

1-ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
Türkçe sözlü ve ~arkılı milli ve askeri .. film 

2 - HAVDUTLAR TUZAÖI 
lstanbulda Hk defa büyük macera ve kovboy filmi. 

Bugün aaat & i de tenzilatlı mat.ine. 



Fiat mürakabe 
işleri 

SON POSTA 

Ankara. 2i (Hususi) - Fiat 
lllürakabe işleri için kabul olunan 
kadroya ilave yapılmasına ve bu 
işler için Ticaret Vekillği emrine 
tahsıs olunacak paraya müteda-

~roı:;:e~~~;ıı::~; ~:i;;~il- M~-mtaz yu-zbaşı Bu kararnameye güre bu kadro-
nun 1941 takvim senesi sonuna 
kadar yedi aylık kar11lıiı olmak 
üzere iktiza eden tahsisat kor.uı- Yazan : Pıerre Loays Çeviren : Halid Fahri Ozansoy 
~· • . . ihtiyar profe.ör Chartelot, ıanld 

Ticaret Veklleti emrıne '911'- bir haetanın hayat yahut ölümünü 
Jetler Fiat Mürakabe Komisyonu- tefe'ül edec:ekmit gibi boylu bo • 
nun idare masrafları ıçiıı lS.000 yunca dofruldu; ... tini çıkardı ve 
lira ve fiat kontrolörlen iç;n açıla- yakından iyi göl'1Dİ7en pzlerile ba
cak kurs masraflan k&l'flhiı ola- karak: 
rak. '7500 Iıra tahsı~ olunmuştur. - Size bunu anlatacak vaktim 
Bu kadro, 210 liralık bir büro şefi. var, dedi; fakat bena trenimi ka.. 
170 liralık 2"?. l40 liralık 20 fıat çı.tmayın. Yarın Akademide :beya
kontrolörü, 40 liralık dört dakti- natta bulunmıya mecburam. 

lodan ıbarettir. 

Hindistanda yeni 
arbedeler oldu 

lııirla s 

["Son Posta,, nın lisan dersleri] 
8 ayda pratik usulle 
• 
:in ce 

HAZIRLAYANLAR: 

Prof. A. R. Thompson ve irfan Kanur 

22inciders 
Lesson twenty • two -



8 Sa:rla SON POSTA: 

( 1'1 e mi eke t B a b er 1 eri) ~·Son~P~~-~te&"-~:au. ~~~ 
Bartına bol miktarda Emette KOCA USU Bartın da 

Bir baba ogul parasına. 
tamaan ihtiyar bir 
kadını oldürdüler 

Barun ( Hmmi ) - 11 Mayıs 
Pazar günli Bartın-AmalTa yolu Ü• 
zerinde Asker auyu civarmda ihti
yar bh, kadınm vurulmuı olduğu 
haber veribııeai üzeriae vak'a yeri
ne jandarma komutan vekili gedikti 
ilatçaYUf Şellab Y urdagüven ve hii. 
k6met tabı'bi Dr. Veysi Kıpçak. ıit
miılcr vaı'ihtiyar bir kadının kanlar 
itinde ve ifade veremiyecek bir 
halde yattıimı görmiiılerdir. 

Bu kadının. Amasranın Kum 
maballeaiııden 75 yaılarında Fat -
ma ltık olduiu anlatılmııhr. 

HükUınet tabibinin göstet"eiii lü 
zum üzerine, yaralı hastaneye ya • 
tırıhnak üzere BartMaa nakledilir • 
kon yolda ölmü,tiir. 

Anlaııldıiına ıöre hadise bir ci.. 
nayettir. İhtiyar kadını parasına 
tamah ederek Gömü köyünden Os
man oilu Huan ve oi'u Ömer Al
tınok öldiirmütier ve ye&.. btrak. -
mıtlardlr. Suçlnlar yakalanın., ve 
tahkikata el ko1111allfblr. 

su akıtılacak 
Kavşak suyu adını taşıyan bu sudan şehrin 
24 saatte 304 ton su alabileceği hesablandı 

1Bartın (Hususi) - Köy kanu - hanları da 15 Mayısta yapılmıs\ılr. 
nuna istinaden Bartın - Amasra Orta okulumuz d-a bu sene (13) 
yolundaki Taşköprü civarına k.a - mezun vermiştir. 
dar akıtılan Kavşak suyunun şeh- Veteriner müdürü 
re de akıtılması düşünülmekte ve Vilayet Veteriner Müdürü Na-
~ttnun . için teşebbüse ~ilmek fiz Gün.gör, damızlık ayıgırlan 
uzeredır. . . _ ve sıfat kabiliyetlerini tetkik et

. B~n~n ıç.ın. daha .~e ~yuı_ı v.a mek üzere 11 Mayısta Bartına gel 
zıyetiı:ı:ı~. te!.kık ettırılm~~ıne ihtı- mıştir. Burada dört ~n kaldık.tan 
Y~ ~rulmuş ve Karaıbükten ge- sonra diğer kazalara aıtmiştir 
tirilen ~ir Polonyalı su mühE!ndisi Devrek hayvanla';ında ~rbon 
n~ tetkıkat yap~ırılmıştır. Muhen- hastalığı çıkmış ve alınan tedbir
dıs, yapılan tesısatı muvafık bul- lerle söndürülmüştür. 
~uş ve. ~ saatte 304 .to!l su alı.n~- Hava .,eidleri lfÜnü 
b~leceğını !hesab etmıştır. Bu ışın 15 Mayıs Perşembe ıgünü saat 
bır fen memuruna yapttılması ka- ıı de Cümhuriyet meydanında, 
rarlaştırılmıştır. hava şehidlerimiz için hazin bir 

Ev üalan merasim yaJXlmış, aziz şehidleri-
Tahliye edilen vilayetlerden ka miz hürmet ve minnetle anılmış -

zamıza da aileler ~elm~ basla- tır. , 
mıştır. Bu münasebetle, ev kirala- Merasimde jandarma komutan 
rında ihtikir yapılmasını önlemek vek;ili bir nutuk söylemiştir. 
için mahalli idare makamlannea 

Binada Uzel ..:,.1ıİ Y8 tedbirler alınmıttır. Bu cümleden Barttnda hayvan hıasızları 
'"\"' olarak, kiracı ve ev sahıbinin müş- • yakalandı 

dik• sernici terek imzalarile bİt'el' beyanname 
•y rv alınacaktır. Notere tasdikli kira Bartın (Huauei) - Manda çalıp 

B•ıu (H..i} - UJICI bitki mukavelesi olan evlerin 1939 icar- kestikleri anlatılan ve yak.ayı ele 
•• d!kif v-duıum betinci aergua 1'anndan fazla olamıyaeak, muka- veren Sarmaşık köyünden Nured -
dlln Şafak sinemM&nd;a kalabahk velesiz olanların kıiraları da b ina din Ertürk, Alim Erdoğan, Abdul-
Wr da-.ııetti lwzur* açılmııtır. ve~ nitibetinde olacaktır. lah Özğüç ve Atağı lhaaniye köyün 

U.. fellefe muallimi Namdar Birçok evlerin mukav\eesiz ol- den Hüseyin Bal, çaldıkları manda. 
Rahmi Karatay, 200 den fazla sen ciuAu anl~tadır. ların derilerini sırtlarına yüklemiı 
eJ.n bayllltta faal 1'01 aldı.ğına ipret lı miikellefi,.eti olarak çartıdan sıcçerlerken hüku -
ldmİtı yetiftirdiii ıenç san' atkar • Şimdiye kadar ıs mükellefi ye- mete getirilmiıler ve adliyeye tes -
t•rdaa do~ miie~ tebrik tine daml ohnıyan köylerle kaza tiın ec1aw;lerdi'r. Hıırsızlar teıvkif 

Bir köylü kayınpederini 
bıçaklı yarak 

öldürdü 

• 
ilk büyük güreşi 

Koca Yusufun Kırkpınarda karşısına ilk 
Emet ( HUıSusi) - Kazamıza 

bağlı Kurddere köyünde evvelki çıkan Pamokcun Osman oldu, Yusuf hasmıol 
gün bir cinayet olmuı, bir deükanlı d• 
kayınpederini bıçak!ıyarak öldür - bir saat gibi kısa bir zamanda yen 1 
müıtür. 

Vak'a §Öyle cereyan etmiıtir: Kazan dibine; Hanço, Pamuk - Cazgır eıleri tuttuktan eoo"' 
Bu köyde oturmakta olan Meh,. oonlu Osman, Adalı Halil, Karagöz duasını yaptı. Pehlivanların rn, 

med kızını birkaç sene evvel 1-Jalil Ali gelmiı duruyorlardı. belerine baıladı. Adalı için ,öt" 
adında bir delı'kanlıya vermit, fa- Hanço, Pamukçonlu 0Mnanla aöylüyordu: 
kat bir müddet sonra Halil ile ka- bağdaımLf, Adalıya çılgar yapm~k. - Buna Adalı Halil derler ... 
rıaı arasında fiddetli bir geçimsizlik istiy::>rlardı. Vo bu sevda ile gelmıt- Kırkpınarı yirmi yedi aene ~ 
baM(Östenni,tir. lerdi. . . . tUtan mefbur Aliçodan eonra ; 

.. . I h Karagöz Alı yalnız ba11na ıdi meydanın ilk eridir Boyunduruı-
Mutemadı kavga ar~an ve ra at- Ve Adalının hasmı olduğundan baı dan, tırpanından aakınmalı. · • H* 

sızh~~arda~ 90nrab bnılaayet ka~ın görefi yekbaıına Adalı ile payla1- çaprazından korunmalı 1 ••• 
Halilın evınden a asının evıne mak azminde idi. Sıra; Çakır Aliye gelmiıti. C" 
~a~mtı ve fimdiye kadar çektikle - Fakat; Çakır Ali He Yusufun gel gır tekrar ayni nek.aratla baiıfl ' 
nnı babasına anlatmıştır. Mehmed meai hem Adalıyı ve hemde dj - yordu: 
bunun üzerine k~zı?ı Halilden ayır. ğerlerini f&flrtmııtı. - Buna da, kündcci meılt'I 
mıya karar vennı§tir. Eğer Yuaufla Çakır gelmerniı ol- Çakır Ali derler .•• Anladık, •pir 

Kansından ayrılmıya bir türlü saydı Adalı ile ya Hanço veya Pa. madık. demeyin!. 
rıza göatenniyen Halil ise mütead- mukçonlu Oınnan, Karagözle de Yuauf için dıe ehemmiyet .,_,, 
did müracaatlar yaparak kayınpe • gene bunlardan biri tutarak, ilk gü- miyerek: 
derini iknaa çallJfllıt. fak.at muvaf. nü gürqi ayırd ettik.ten son a (Eğer - Bu kızancaza da Şumnulu 1' 
fak. olamamlflır. Nihayet bir gece çılgar~~n y~k~larını kurtan~la~) auf derler ... Yeni geldi bu meyd# 
Mehmcdin evine gitmif, kayınpedc- Karagoz Ali ıle ~dalı erten gune nal. dedi. Ve: _ _. 

1- 1 kla k ...:.f 1 Cüreıler ba-1adL Herkesin .,.c;.. ·ı "dd ti' bi ·· ak b 1 JLa aca r ve o"'annı pay af& • 'I'" • ~ ne fi e ı r mun ataya ata - k.la d Yusufta idi. Diğer pehlivanların fl.I""." 
_!L- b .. '- '- .1 ca r t. 

mıı, ~yet u munaJLaşa 1Lavga ı e itin rengi, Yusufun ve Çakırm reılerini birçok kereler görmü,le , 
neticelenmİf, Halll hiçağını çeke .. birdenbire gelmeaile deiitmitti. Çakır Alinin maksadı ıu i4i' 
rek Mehmcdi vücudünün muhtelif Eşleri cazgır verecekti Cazgır Adalıyı idare ederek güreşecek. 1' 

demek meydancı demektir. Daha nibnemiye çalışarak ve yenmiye '1 
doğrusu, Avrupalıların minder ha- savaımıyarak hasmını saatlerce ıi' 
kemi dedikleri tekilde bir adamdır reı yaparak yoracak ve ertesi giiol 

yerlerin~ ağır surette yaralamıt
tır. Mebmed biraz 90nra ölmiıftür. 
Katil yakalanmıştıT. 

Sivas Halkevinde sergi 
Fak~; Tiir4'.lerde herkes cazgır arkadatı Yusufa yorgun olarak ter 

olamaz, caza'lr olacak adıam, otuz lim edecekti. 
lmk aene meydan yerinde gürqmif, Adalı Halilin, nefes kabiliy.İ 
bütün pehlivanları tanır bir hakem- yükaek.ti. Beı, altı saat kıran, kıran' 

W.rek Maarif Midürii namına ser- merkezindeki ~izlerin tesbitine cdilmiftir. 
11,t açınıp başlanmıştır. Bunlardan 1307 den 

Sivas (Hususi) - Öğı-etmen o.. dir. Kimin, kiminle eı olabileceğini kan içinde güreı yaptığı vaki idiı 
kulu talebeleri tarafından Cumar - bilir.. çılgar olup olmadığını anlar Bunu bilen, Çakır, ustalığına güt1r 

Demir binid tcai günü Halkevi salonunda resim, Türklerde, caq•nn bir vaziıfeai nerelt Adalryı yormak istiyor~ 

H __ ·-..:.:-"- . .._. -~-· . 1341 dol'um tarihine kadar olan
er _.. ~ce ..... aına9191n ~ 1 . _ .-:1--:11 f " ti tah 'l edile 

Mulıtelif tarihlerde, Safa oteli cl>ise, çamaflr, masa örtüleri gibi daha vardır. Kazan dibinde yağla- Netekim, Adalı o gün aktam e_, 
müsteciri Mustafa kaptanın bot ar. çok ince nakı1larla çok zengin bir nan ve eı tutan pehlivanları kıbleye nından sonraya kadar bet saat p
tulndaki demirleri çalmaktan suç- sergi açılmıt ve hu i'Çllan sergi ÜÇ çevirerek dua eder, pehlivanların ret etti. Ve hamunı yordu. Net~ 
lu Kırtepe ~lesinden Mustafa gün devam e~ ve büyült bir ita. piri hazreti Hamzaya fatiha okur, de pes edip meydandan çekildi. 
Hamal, 3 ay 2 7 gün hapae mah • labalık tarafından alaka ile seyre- bu merasim bittikten sonra, güretc- Karagöz Ali de; çılgara düıtii -
Um oldu. dilmitıtir. cek pehlivanların isimlerini ilin e~ ğünden, o da Hanço il~ saatle~ 

t 
_L..._ u .. ::... id . . la ara 1Ş u~ıı::ı e ıye mı yare etm~ o~ serg e ıtına cektir 

bir emek nwı~ olen c;etidli itle- · . . 
· '--- · k nd k' kdi Ha~ .. ,_ 

nıı nenwcıti ar~ı. a ı ~a . r ~e HavlMl sayım yoklaması i(i.n 
~yranldtl.nıu 11Ziıbremedıldon .,_ her mıntakava kaUar tayin edil-
:=~tedir. --·-·- .. 11 .... - 11\i~ir. Yoklamaya l{eÇen avın 
( ) 

26 inden itibaren başlanmıştır. Bu 
Küçük Haberler ayın 20 sinde hitam bulmustur. 

Parti .-Hettiti * Yıldızelinin Kavak 1töyüade Parti müfetiii Kan Meb'usu 
açılan el dokumaetlan kunu köylii Şerefettin Karacan. geçen hafta 
tarafında büyük bir aıllka ile lr.:aq1- Bartına -lmiş. Parti ve Halkevini 
lanmaktadrr. tefti$ etttkterı sonra Zonguldaia, * Bartın biri K.rueqilcde, dl- oradan da Safranboluya gitmiş
ieri de Kozcuiazda olmak ÜzeTe, tir. 
iki köy ebesi tahadab köy bitçesi- Y oa.I Çl""41ara ,.....1 ... 
ne konuhnut ve Sıhhat Vekaletin • Çocuk Esirgeme Kurumu Bar-
den iki ebe t.,mi iateBMitM. tın şubesi, Çocuk Bayramı vesile-* l:ıımit ~ möcl6t;i Bed.. sile 56 yoksul çocu~a tam takım 
-Teddin Ahüıblt Maarif Vekile _ elbi6e ve ayakkabı giydirmiştir. 
tince bir derece tıerfi ettirilmiftiır. Kunun. takdire reğer çalışmaları 

Bocheddin A.lıi.kah Adapazann- na deıvam etmelttedir. 
da tetkik ve teki,lerde ~ak Maarif müdür Yelııilİ 
dönmüftiir. Zon«u}dak Maarif Müdür vekili * Katta han tehlikeaine kartl İlktedrisat miifet~i . .Hhım Gö -
alman tedbirler cüra'°8indıen ola _ Denıç, okulları teftış ıçın ~ haf 
rak, açık renkli lııinalltl'ln sri ve,. ta Bartına ~lmit ve Halkevinde 
toprak rensine boyattlm ... emre • ~apıl~ toplan.tıda, merkez. mual-
dilmit ve ite ba,ı...mı,tır. limlenl~, te~.ı.ye ve tedns hak-

v. • kında bır gonışrne vapmıştır ve * Kandırada eluneiin kıloau Zo~ldaj!a cfönmüştür. 
13, 1ı5 kurutıtan ...uhnaktadır. Bu.- 1tr4..a •• bitti 
rada tek ekmek tİpİnıİn kabulü arzu İlkıokulların imHıanlan 30 Ni-
edilmelctedir. Bu telc ekmek tipi sanda bitmiştir. Cü.mhuriyet oku. 
kabul edildiği takdirde ekmek bir !undan 56 talebe ikmalsiz diploma 
miktar daha ucuzlamlf olacaktır. hakkını kazanmıstır. İkmal imti-

cSon p ...... - bııfır.wı ea 

Trabzon f dmangücü grup birincisi oldu 
der, kısaca menlubclerinden bahse- kan içinde kıran kırana güreıti. Ni
der ... Ha~ta, güreı oyunlarındakı hayet Hanço ile berabere kaldı. 
maharetlerini zikrederek hasmının Bu suretle: Kırkpınarln iki mull
bunlardan korunmaaHıı tawiye e • te,cm pehlivanı olan Karagöz har 
d manı yenemedi. Adalı da bitkin bit er. 

Buaün, meydanda cazgır, Hki balde meydandan çekildi. 
pehlivanlardan meşhur Kambur Os- Yusuf; Pamukconlu Osmanı; M 
mandı. Kambur Osman, Yusufla ha meydana çıkar çıkmaz bastınnlf 
Çakırın eı olduklarını, Pamukconlu tı. Osman hiç tanımadığı bu ha11 .. 
O.mania, Hançonun da eş oldukta. kartaında ne olduğunu ffttınn ı ,a. 
rını biliyordu. Ortada tek olarak Güçbeli Yusufun akından kurtuluP 
Karagöz Ali ile, Adalı kaldıiının ayağa kalkabildi. 
da farkında idi. Pamukconlunun, dalmalan çok• 

Binaenaleyh: Adalı Halile Çakır tu. Üç dört metreden hasmına o
Aliyi, Karagöze, Hançoyu et tuttu. lanca luzile dalıyordu. Hatta bif 
Yusufa Pamukçonluyu verdi. defaaında Yuaufun iki paçalarıııf 

Cazgmn maksadı batka idi. Vo eline geçirdi. Bu oyun Y uwf içİll 
eı tutufturmaaında da maharet göa- çok tehlikeli idi. 
termişti. Yusuf, tehlikeye girdiğini görü ... 

Eğer, Karagözle Adalıyı tutuı • ce, hamıına boyunduruğu çekti. O.. 
Trab310n (Hueuai) - Bölgemizj avdet eden 1rençler merasimle kar .. turmut veyahud Yusufu Karagöze b d k lu 

futbol tampiyonu ldmangücü takı- tılanmıt ve kendilerile Üçüncü U. ve Adalıya vermit olsuyclı. Daha oyun uru zoğ idi. Boğuyord .. 
mı Türkiye grup birinciliklerine it- mumi Müfettiı Nazif Ergin ve diğer iHt günden gürcp ayınl etmek güç- iki taraf birbirini zorladılar. 
tirak etmek üzere Samsuna gitmiı büyükler yakından alakadar olmut- teprdi. (Arkası Yar) 
burada karıılattıit Sivas bölgesi lardır. Gençlerin ıerefine Halkevin.. Eıleri, çok kuvvetlilere nazaran, 

1 
pmpiyonunu sıfıra üç, Çank.ır böl. de çay ziyafeti verilmiftir. Resim braz aşağı olanlarla tutufturuyor- R A D y O ı 
gem f&mpiyonunu sıfıra altı, Malat- Temmuz ayında Ankarada yapıla - du. Maksadı: çılgarın önüne geç • 
ya bölge pmpiyonunu da aynı tc- cak otan Türkiye birinciliklerine it- mekti. Ve ilk güreıleri uzatmadan ._ ___________ _.. 
kilde •fıra altı sayı ile yenerek tirak edecek grup birincisi idman- ve pehlivanları yormadan çarçabuk 
hiç col yemeden grup birincilğini gücü takımı oyuncularını bir ara - yenik yapmaktı. Netekim de böyle 
kaanmııtır. Grup birinciliğinden da göstermektedir. oldu. 

PAZAR 25/ 5/ 1941 
8.30 Saat ayarı, 8.33 Marflar CPIJ, 

8.46 Ajana ~rler, 9.00 Hatif par • 

hizmette bulunmuş olan bır şahsa tını... Bundan sonra b irbir imizin çalar <PI.>' 9·30 - 9·45 Evın saati. 
Urzırn~elen hürmet, minnet ve şük olduk •.• Ve san'at için yaşıyaca - 12.30 Saat ayan, 12.33 Hafıt ıar .. 
ran hislerini ifade eden bir eda ,ğız ..• • • • kılar, 12.-45 AJ:uıa haberleri, 13.00 819 

eserleri, 13.SO Konuşma, 13.46 _ ı..ıo 
ile: Bu sözlerin verdiiti saşkınlık 

- Haydi, provaya bllfhyalım henüz Dürrüden zail olmamıştı ki Radyo salon orkestirası. 
Dil 18.00 Saat ayan, 18.03 R~o cd 

Bay · rrücüğüm!... Naime onu dışanya sürükluyordu. k t 18 30 z t or es rası, . raa takvimi .. 
Dedi. Senelerdenh~ri bsledi~i * Toprak Maruullerı Borsası, 18.40 Ra.4 

hulyanın tahakkuku Dürrüyü mes - 5 - Yo caz orkestrası, 19.00 Seçilmiı far-
tetmişti. Bu tatlı sarhoşluk içinde Şetvan. yakında başlanaeağı kılar, 19.30 Saat ayarı, ve Ajans ha-

y AZAN ı EICREll RESID provaya başladı. , söylenen. umumi provaların Mel - berlerı, 19.45 zara Leander ve Pola 
Bak ~ir . kere bana! ... Benden iyi 1 f~kirin delik cebi ı ... Ne dahiyane 1 $ın yardımına muhtacım!... Ağ _ O derece candan baştan, kalb- pomeni ile Temel arasındaki kulak Negri (Pi.), 20.00 KonUflJla, 20.15 Pa.. 
jonpromıye nere-:len bulacaksın? .. soz ... Ne güzel. ne modern!. . . Ben lama!. .. San'atkarlar çok hısse- den şarkılar söylemiş, dansetmiş- tırmalayıcı, yüz kızartıcı muaşa - sıı heyeti, zı .oo Memleket ~ 
. - İyi amma sen ne earkı bilir- fakirin delik cebj!. ·: Ne buluştur derler, cok ~kerler, çok ağlar- ti ki. pa~anın nihayetinde Apus- ka sahnelerine hatime ddilse de 31.10 Mefhur operalar <Pl.), 22.30 ea 

aın ne dans... bu! •.. Olur ~Y değıl... Ya beste- lar fakat her ıztırabın fevkinde tolun, Melpomeninin ve nihayet fasıla verecelinı ümid ediyordu; at ayan ve Afans haberl~rı, 22.45 A. 
Apustolun teessürü haf:! bir ü- si, ya müzik! Dinlesen bayılll'lll.ll! .. olan san'at kendilerine cesaret aralarına .girmeğe muvafak oldu - zira medburiyet tahtında duyduğu jans, spor servisi, 23.00 Cuband ıPU 

mid .pernbelığile boyanmı.ıtL Bunu Beetıhoven'ler Wagner'ler halteıt • metanet ve kuvvet verir Bi~ ~ yeni arkadaşlarının samimi al- acib sözler, şahid olduğu tarif edil
Dürrü pe~ali anladı ve sesine faz- mişler.... san'at fedailerıyiz! .. San'ata· ken- kışları ve tezahürlerile karşılaştı . mez hareketler kendisini son dere
laca emnıyet edaları verdı. San'at müesseselerinde haber- dimizi feda etmesini bilelim! Tekrar tekrar selam verirken Dür ce bizar etmişti. Bundan başka. 

- Şarkı da bilirim, dans da ..• ler ağızdan ağıza pek çabuk yayı- Bizi büyüten. yükselten san'at ~~ rü bundan sonra Melpomeninin Melpomeninin ateşli aşk:ndan şı
Hem de Sülünden çok daha ilhı- lır. Sülünün ~ttiği haberi de bir yalnız İan'attır... kal>:ne nüfuz edebilece~ine kat'i mamıış olan Temel ~n geçtikçe 
nı. .. H~le bir .. tan~m ~ar, olur anda duyulmuştu. Bu haberin en Bu ate$li. heyecanlı, sürükleyi- yen emindi B~ne kadar arka tahammülfersa huysuzluklarda bu 
~Y değıl .. : .G~ftei.~ ~enım ... Bak acı darbesini Yıldız hissetm.ifti. ci hitabeye cevab olarak Yıldız kapılarından ~irip fethetmek iste- lunmaktaydı. Mesela hazan musi-
dınle ~ılımın. llOZU siyah ka - aA'lamağa, sızlamala ba$ladı: gözlerini sildi ve: diı'ti kalenin büyük kapısı şimdi ki ilhamı perisi kanadile Şetvanı 
ranlık ~ır 'lece "ı.bı ... Nasıl?... -Eyvah... Sülün ~ttil ... Kal- _ Haydi. provaya başlıya _ açılacak. kale, yani Melpomeni tes okşadtkı zaman yükselen hazın 

- Guzel. •• b ' z 11 k lb' Be · ı r lim olacaktı. Bu ümidin ve alkı1- bestenin mn;ıltılannı Temel: ım... ava ı a ım... n şun- un .... 

dir-:ÇArkıkamasaımnı bedinle d~a jtÜzel - di ne yapayım. ne edeyim! •. Ey- Dedi. Yıldız bu sözleri Sülunün ların verdiği neş'eyle Dürrü oro- - Eh! .. Sus be!. . . Kafamız pat 

P 
·t 

1 
d 

1 
... ndi~b" ' n eyvah! .. vah. eyvah mahvoldum... bıraktı.,tı tesir altında olarak de- ve sahasını terketti. Henüz kulis- ladı! Seni mi dinleyceAiz! ... 

an a onun e '• ı .. ·• 
1 

Kara aslan beyhud~ yere onu ğil de sabahleyin terzi faturasını !islerin karanlıl"na girmisti ki eli- Sö'zlerile boğardı. Ne ilham pe-
- ~urada 34~al~dın5~e ... i·1t teselli etme~e çalışıyordu. Yıldı- tekrar ~derek bu faturanın bir ne bir el yapıştı ve kulağına he- risi kalırdı, ne musiki, ne mırıltL 

.. -
00

. 0

1 
ne

1
an s~n.k . . h ~r~:. ı . zın ~eçirmekte olduiu bu buhran an evvel ödenmesini oldukça sert vecandan t'1:reyen bir ' ses şu söz_ Fakat buna mukabil Temel, Şet

şıır Y e 0 ur·:·. . a e e 1 ınc~ esnasında Dürrü ~osunun n0- bir lisanla istedı~ini hatırlayarak leri fısıldadı vanın biraz sükunet ihtiyacını his 
mısraına.: Sevgıhm~n. saçı al~ır • tasını vermişti. Şimdi J.41lın orta- sarfetm~ti. Her ne sebebden dola - Hayatımızın en jtÜzel daki- ettiği, biraz batını dinleııPirmek 
boyalı b.ır tırnak ~bı .. · '!e~:ııe sında yer almış .cülümsilYordu. yı olursa olsun Yıldız Sülünü ta- kaları! .. Kalbimin en çılgın anı!. .• istediği bir anda. bir memleket ha
ne dersın; ... Bu ne te$bıhtır . . .. İki s~ayışta Yıldızın yaaına at- kib etmeyip kalacaktı. Böylece San'atınız karşısında hayran kal- .vası tuıtturur, her türlü ricaya 
Ne te$bilh.... ladı, elini aldı: kumpanya da daiılnu:vacaktı ..• dıml ... Geçirmekte olduA;um he- ra«men susmazdı. Her zaman aynı 

- Ne diyeyim, fqırdım kal- - Haydi, Yıldız ~zünü ıRl... Apustol derin bır nefes aldı. Mü- yecanı tarif edemem!.. Bakın!. .. iptidai hisleri ifade eden, her tür-
dım!.. Kalk berıimle 1{el ••• Hah töyle . .• hiın bir tehlike atlatılmıs bulunu- Kal>imin nasıl çarptıA;ını eliniz his lü musiki kaidelerinden uzak bu-

- Şaşırma ... Tefbihte hata ol- bana yardım et! ..• Gerçi ben bir yordu. Buna da Dürünün sayesin- lediYQr de~l mi?... Kendimi öl- lunan bu türkülerden Şetvana aı 
maz .•. Sonrası cok h()ftur., l>ak. büyük san'atldrım amma ne da de nail olunmuştu. Aı»mtol mii- m~ biliywdum .•. Sen beni can- na eelmifti. 
elinle: Baaa biraz rakı ılıdır. benı ola senin dti JrÜ.ıel bir arkaıla- eııe121ioe bu derece büyük bir landırduı... Sevgilim!... Haya.-

lstanbul borsası 
M/ 5/ 1941 açılıf - kapanlf rıatıan 
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[son Postal SPOR r·····--·············· .. ·····-······••n•···, 
E Askerlik işleri E 
'\... ............................................ ./ Askeri vaziyet DoktorlarımlZ 

arasında anket 
M·ıı k I Yedek sübayların 1 1 U•• me maç arı (Baştarafı 1 inci sayfatf.a) karşı birkaç yili kilometrelik u-yokla mala rl ıtiyor. Bir kısım meraklılar ı~ın, zun bir mesafeden filo rmharebe- (Baştarafı 1 inci sayfada.) 

iLu l"ntız" ar, fevkala·de heyecanlı - d ih vak'alan maalesef haurı avılır de 

G 
Fatih Aabrlik c:. • ..ı......;..den: ·u sın e raç ameliyesi yapıp bu fü- d k al 

1 F -ra.,......• bir avantür filminin safhalarını rece e ço tur ve çoğ ıyor. Şüp -

t a ay Ve ene. r 1 - Yedek sübay yoklaması 1 racı muntazaman levazımla besk- h~iz geçirdiğimiz içtimai, ruhi ve a a as r Haziran 941 den 20 Haziran 941 takib ederken duyulan ıbir merak- mek kabil olduğunu göstermeğe terbiyevi değ!şik.lik.Jerin bunda çok. 
gününe kadara devam edecektir. tan az farklıdır. Fakat, askerler j_ kafi idi; fakat, deniz kuvvetilc büyük rolü vardır. 

k •hl • • d • ı 2 - Her yedek aühay yok.la • çin iş böyle değil. Bütün dünya- müdafaa edılen deniz aşırı bir sa- Bir hadisede hiçbir vakit basit ra 1 erını yen ) er maya bizzat gelmek: mecburiyetin# nın askerlik alemi, Girid mücade- haya, hava silahının himayesi al- bir sebeb aramakla iktifa etmemeli. 
dedir. lsinin neticesinden büyük dersler fanda bir ihraç ameliyesi yapılabi- Zira, bir çok sebebler yanyana ge _ 

---- A - Rahat.sız olup gelemiyecek. çıkaracaktır. Onların merakları Iip yapılamtyacağını gösteren ilk Ür ve hadise ortaya çıkar. Halbuki, 
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı sert oldu • halde o]anlar (MahalJi hük.Uınet ta başka türlüdür; başka sebeblerden neticeyi işte bu defaki Girid mü- ekseriya son sebeb itham edilir, 

F d k d bibinden musaddak rapora bağlıya- ve lbilhassa şu sebebden ileri .ge- cadelesinden çıkaracağız. diğerleri nazara almmaz. Zaten mü 
ener ikinci devre e oyuna ha İm ol U cakları taahhüdlü mektuba şube def lir: Acaba, deniz kuvveti ile hava Evet, Girid mücadelesinin as- heyyayı infilak bir cümlei asabıye.. 

- terinde kayıdh olduğu sıra kayıd .kuvveti arasmda, bu muhare'be- kerlik fenni bakımından i.htiva et- de ufak bir kıvılcım volkai-ılar ya -
.ı. Milli küme deplasman maçları külatla kurtulan Ga1atuaray mu - nwnarası ve riitbe ile sınıfını bildir nin ba•mıdanberi kendjsini gös- t' ~. ..h. h . t b k ratmaya kafi gelir. Biz hekimler 
~lln Şeref 3ahuında oynandı. haaiınleı:i, müdafaamn yardımile mek şartile pıbeye gön<lerecektir. r-~n rekabet, bu Giı-id mü- ıgı en mu ım ususıye u no - hiç bir vakit sadece son sebebi tah 

lık maçı F enerbahçe ile Denıir- belli belirsiz bir hakimiyete geç.tiy- M~sela ( 6/ l O gjhi). term.iş ol tadadır. Eğer Almanlar, hava yo- kikle kalmadığımız için, herkes gi -
'l>or .,_. · G l t 1 ı d tutuk hareketler hep t"c 3 - Hükumet memuru olup da cedelesinde nasıl bir netice vere- lile ve hava kuvvet!nin himayesi bi, bu facianın sebebi bı'r aşk, hı"r " ' ı.ıuncı maçı a a asaray a ~ e . -~· .. ne ı e • cektir? işt k rk dl b 
"cnc;lerbirliği yaptl. sız kaldı. Genç!erbırligı mudafaa • b.erayi vazife şube mıntakaıı h.ari- e as er L emi u su- altında Giride yaphkları sevkiyat- tehevvür veya sinirlerde tevettür 

İatanbul iki tak..nnı fevkalade oy- dan, Galatasaray hücumdan bitkin cinde olanlar (tavzif edildikleri em alin cevabını, bu neticeyi gördü- ta muvaffak olurlar, İngiliz do- deyip, geçmeyiz. Bütün ıebebleri 
~lllaınakla beraber, Ankara . takım ve .bit~b bir hale geldiler, bun~n rin sureti) serbest meslek sahibi o. ğü zaman verecektir. nanmasının Girid ile Mora ya- ayn ayrı tetkik ederiz. Evvela ve-
.ı ltnı mailub etmeğe muvaffak ol.. .nebceaı oyun gene ortalarda boşu- lııp da Haziran ayı zarfında haric - . * rımadası arasındaki muvasalayı rasete, tereddiye, · tarzı terbiyeye, 
~uı.r. na d.iôi.?melerle deYama başladı. de bulunmaları mecburi olanlar (bu Denız ve hav-ı sil 1hlart arasın- muntazam surette: kesmesine mey- yapda.ğı muhite, geç.ird.'iği hayatın * Son on dakika oyun hiç yoktan mecburiyeti bulundukları mahallin <ia bu muharebenin baş.ındanberi dan bırakmazlarsa, 0 zaman şu ne- tarzına, key:f verici zehirler kulJa • 

Fener 3 • Demirspor 1 kasdi bir tekilde •e:t~~.e ba§ladı. Emniyet Müdürlüiü veya amirlik - göze çarpan rekabet hakikaten ticeye varacağı~ ki, hava km:veti. nıp kullanmadığına, aon zamanlar
Hakem Gençlerbırlıgmden Mu - ]erinden alacakları veM.k.alar) y()k- mühimdiT. Almanlar, bu defaki uzak ve merkezler müstes~a. hem da vücudü ve cümlei asabiyeyi zi-

F enerbahçe .. De.mirapor maçı cibi çuunmağa mechur oldu. Oyun lamalannı kerre dahilindeki vesaiki harlbe Ingiltereye karşı denizde filo himayesindeki bir ihraç kuv- fa düşürecek bir haatalık çekip çek 

~~k aüratli ba-1-dı. Çabukluk. ha. - zaman zaman, fakat lüzumsuz yere melttubla aöndermek auretile yok. çok gerı,· havad" cok u'"stü·n ola- t" k b. mediğine vakıf olmak isteriz. Cür-
,... _.. _ • 4 • ve ıne arşı tamamen müessir ır 

Llyetini alan Dcmi.rspor Fener - ue .sert oynandı. 1 lamalarını yaptıracaklardır. Vesaik. rak girdiler. Onların iddialarına müdafaa 1 leti, hem de deniz sila- ~ün ta;zıdicrasına baltanz. Bu gibi 
~eyi fdfıı:tao bir tazyikle bir Maç müsavi bir tekilden ileri &i- siz sıönderilen mektublar makbul göre hava silahı, denız' Sl-l"" .... ırun cınayetıer e mücrimin karıı taraf -
~··d On b · · d~-_.. ı o r- ·- ı ,, d w idi '-lam im , cu..ı. hının faik bir müdahalesine rağ- t _.,_. tah "ki d 

li det -.hak.im oynadı. irıncı .':a~cn. .- \.MI ataaara:iın gaı.i _ egi ·r ve :ro~ aya ge emiş denizlerdeki hikim.iyetı"nı ko··rlet- an ne ~ ..... ı n er gör üğünü a. 
daL;ı. _ _.._ D . 1 w b etil 1.!tt.i add d"l LL dir men, deniz aşın topraklara asker raa~ı l ç k d f ··ı d k b 
..._~«;MI emınpor so açıııının ry e oı • e ı eceJUCr . meğe kafi bir kudreti temsil eder. ihracına kadir bir taarruz vasıta- ~ b:'J~ur~ e a, o en e a a -
~ti&; tüt Fenerbahçe k.aleaiıuie Galataaaray: Oeman - Faruk, 4 - Meknıbla yoklamalarını İ gı"lt renin denizlere hakim ol- d E- a· .d .. d 1 . b " ı·lri d 
11«1' tnucize olarak kwtanldı. AdıMn - M\tn., Enver, Halil - Mua.. yapttracaltlar bizıııat yoldamalar:ı.nı n e sı ır. ger .rm mu<'a e esı ıze · sene ir büyül: fecaatile aü -

l.f üncü dakikada Niyazi ile Ö- tafa, Arif, Bülend, f:}fak, M. Ali. yaptırac~ sübaylann gotireceltleri masma karşı havalara hakimiyet bu neticeyi verecek olursa o :ıa- rüp giden muharebe amirlerin sela
~ arasında yapılan iyi bir pastan Gençlerhirliği: Rahim • Rıza; ataiıdaki vesaiki taahhüc:llii mek _ iddfa eden Almanya, hasmının bu :man kabul etmeğe medbur olaca- metini çok saramJştır. Mütereddid, 
~a YAfllr FeGerin birinci golünü Ahmed - Selim~ Halid; Keşfi _ tubla göndereceklerdir. deniz silahından istifade sahasını ğız ki İngiliz donanması Avrupa gergin, atiden endışenak .. 

4 
böyle 

>'\pt.ı, Ömer, Mücib, Ali, .Muzaffer, Mua- 5 - Şube mıntakuı haricinde o- azami derecede tahdid edooile~c- sularında ve Akdenizde, çok kuv- bir hayata sinirlerin bu !tadar ta -
Si.iradi oyuna ayni suretle muka. tafa. 1up da yoklamalarını yaptıra<'.aklar ği kanaatindedir. vetli bir tayyare himayesine isti- hammül edebilmesine insan hay . 

~~~e eden Fenerbahçe ikinci sayıyı Hakem: Şazi Tezcan. istenilen vesaiki bir dilekçe ile şu - Geçen seneki Norveç harekatı nad etmedik-;e ne müessir bir ta- ret ediyor. Tabii bu hal dolayısile 
~sitli.k eaen olarak kaçırdı. Fe- Ömer Besim be hatkanlanna müracaat etmek esnasında gördük ki Almanların arruz silahı, ne de hatta bir mü- zaten sinirli doğmuş, iradesi iyi kuv 
tittbahçe müdafaasını hayli sanan lzmirdSkİ maçlar suretiJe yaphrabileceklerdir. (Ma • bu iddialan bo~ değildir. Filhaki- dafaa ktrVveti<lir. ~,etlendirilmemiş, bir adam aşk, 
eıniraporlular 22 nci dakikada to- Üye müfettiılerine) aiddir. ka, Alman ordusu mahdud kuv- .Un, zıddiyet, belki de hakaret gör-

f;:ı, bot kaleye ataııııyarak talihsiz- İzmir 2.ıf (AA.) - İzmirdeki 6 - Gerek mektubla, gerek di.. vetlerle No.rveçın birkaç noktasını Askerlik alemi için, Girid mü- mek gibi sebebler karşısında çabuk 
~tini açık bir hakikat ol.krak i - :milli küme maçlarınd.a Altınordu, lekçe ile müracaatlarda nüfus cüz- bir hamlede işgal ettikten sonra, cadelesinin, fen bakımından bü- parlayıveriyor. Cünden güne her-
""'ll ettiler. letanbulsporu 4-3, Beıik.t&§ da Al • danlannda 940 yoklamasında ya _ · tün kıymeti buradadır. §eyin fiatı artarken ucıızlıyan alko-

D Ingilizlerle Fransızlar derhal ya- ı·· · 
eıniıııporun devamlı olazak la- tayı 2.1 yenııllşlerdir. zılmtt şube defter aıra kayıd nu _ * un teaır:inı de ilave ederseniz bu 

~rd ~ h. f 1 bi f l ··..ı ·ı f b"ldi rımadanm garb sahillerfae asker iradesizlik bı·ı··bu'"tu"'n artar. H•Ie' bo"'y Lı. l&ı mü ım ırıat ar ra.z az aca G maruı ve ru"-ue ı e slJlı ının ı - bb " " 
lllj ('\... __ d 1c.· b k' . . k ı1 Ll unu adamı ·ı . ı· d M l& d L çıkarmaya teşe üs ett:ler. Eğer Son üç gün zarfında bu bakım- lelerinin eline bir silah da T•erı"lmı·ş-1-1. ".Y""n a l a ımıyetı art lıul n arı n nıesı azım ır. ese a .ye e~ top. k k d • 
IQllrc eden iki taraf da ilk de-vrede Tğm, 4/ 160 gibi. bu i i memle et enizlere esaslı dan iki muhasım tara[ arasında se facia pek kolaylıkla doğuverir. 
tk denece~ kadar ıüt attı. Çeki- (Beıttar-iı 2 nci Myfada) 7 - Yoklamaya gelmiyenler u- surette hakim :bulunmuş olsalar- hayli mühim çarpışmalar olduğu- Binaenaleyh, herkesin gözüne çar., 
bt n ıütlerdeki isabetsizlik devrenin Joseph Chamberlain . tarafın- sulüne tevfikan mektubla yaptınnı- dı, çıkardıkları kuvvetleri kısa bir nu •görüyoruz. Her iki taraf ta has_ pan bu katil facialannda halihazı-

r tek sıolJe f enerbahçe lehine bjt- dan ortaya çıkarılmış olan •İktı- yanlar 1076 numaralı kanuna göre zaman içinde birkac mislı artırma- mının birçok gemilerini batırdık- rın da rolü olduğu inkar edilemez. 
~esine aebeb oklq. Demirspor ilk. sad İş Bir:HJP> fikri ~nden güne (50) lira cezaya tabi tutulacaklar_ ya muvaffak olurl~ ve bu .rnretle larını söylüyorlar. İngilizler, Gi- Fakat, biliyoruz. ki fecaat hununla 
'"rede talihsizdi. taraftarlarını kaybeylemiştL dır. Almanları mağluh edebilirlerdi. ridle More arasında seyir haJ;nde da kalmıyor, sinirler pek çok ıztı ... 

d Ik.inci devrenin 8 inci dakikasın- Lord Beawrbrook bu fikri ele 8 - Haziran ikisinden yedisine Fakat, Almanyanın hava silahı, yakaladıkları muhtelif büyüklük- rablar çekiyor. Ve daha kimbilir, 
.'
1 Niyaziden pas alan Ömer iyi bjr alm)ş ve cEmpre Free Tnıde> for kadar (kimyager, levazım. veteri.. deniz üzerindeki nakliyatı o tarz- te bir takım nakil vasıtalarını ba- ne kadar da çekecek. ıı 

~tlc Fenerin ikinci sayı.sını yaptı. mülünü ortaya çıkarmışıtır. Bu ner, dişçi. eczacı, t:ıbib) sınıfına a- da iz'aç etti ve deniz kuvvedlerıue tırdıklarını iddia ediyorlar. Bnna Dr. Fahri Cefaf'in fikirleri 
>u ~.ınir~poru müdafaada bırak.an o- umdeye büıtün kuvvetile sarılmıştı . .id bütün rütbe sübayların yoklama- o tarzda taarruzlar yaptı ki, niha- muka!bil de Almanlar ve İtalyan- «- Dogwrusunu iste . b"l _ 

I• b-~ bır tek kale halim aldı. Fener. B. k r· ... ....:ı· I ·ı . Si yapılacaktır. ı· ·ıt b . . 1·· d 1 ıı. f·ı w . rsenız, J "'1Çc k" k d d L: k ırço ·~uız ma ıyecı erı ve 9 H . 9 d 12 . yet ngı ere u ışın uzumun an ar, ıuasun ı osuna agır zayıat hassa bizdeki cınayetlerin en ok 
b •w ca 

1 
u retin en ço · ay - giyasi adamları tarafından c,gayri - azıran un an sıne fazla tehlikeii o~uğwıu gördü ve verdiklerini gösteren listeler ilan hangi ıebeblerden ileri geldigıw~ne 

._':.
1
b&i İçin Dem.irspor :kalesindeki kabili tahakkuk> sanılan bu fikir kadar (top, hesab memuru, nakli - k 1 kt 

.. ıucadele•ı tesıraiL k~lıyordu. ye, istihkam, oto) sınıfına aı"d bu·· _ as er erini geri çe i. et.mektedirle:-. Belk~ her iki ıtaraf- dair yapılmış bir istatistikten ha _ 
- Lordun sayesinde H:ök. salmış ve - ıB · al b kılı Al ı · b ı d ı llk devreye nazaran gevşiyen o- inkişaf eylemiştir. İnJitiliz Muhafa- tün rütbe sübayların yoklamaları u ınıs e a nca, man a- ta da mübala1a vardır ve belki eri eği im. Böyle bir istatistik 

hın pek durt,un bir jekilde iken De zakar Partisi bu umde sayesinde yapılacaktır. rın iddialarında ha'klı oldukları her iki taraf ta doğru söylüyor; "!_11evcud olsaydı, çok faydalı \'e de. 
~rapor 35 inci dakikada sağ içleri yeni bir hayatiyete mazhar olmuş 1 O - Haziran 13 den 16 aina neticesine varma~< lazım gelir g1bi yahud da bir taraf, uğradığı ağ·r gerli bir şey olurdu. Fakat. ben 
llkenderin mükemmel bir şütile bir t kadar (muhabere, süvari, demiryo], olmakla beraber hava s ;lahmm zayiatı yaldızlamak için öte tara- böyl~. dü.~ünürüm: Cürüm işliyenle.. 
tol yaptı. İki dakib sonra Demir- urLord Beawr'brook bugün 59 ya. jandarma, hava, ölçme, harita, i - tem.in ettiği bu üstünlük onun de- fa verdiği zayıatta mübalağa edi- rı mumk~n. ~lsay~~ da, bir akıl ve 
~~r ınüdafaa&ııu pek bo~ ve kale- şmdadır. Yaşınm ilerlemiş 'ol- mam, adli müşavir, sanayii harbi· niz siTahın;ı her bakımdan üstün yor. Bunlann hepsi mümkündür. sınır ?e~ın.ın muşahede ve mua-
)"i ad t •k b l N. · f ı. ı· ) fı ·d h"'t"" ""tb ··b old v t" · · k k·r· B" t' · b ki. w- "' yenesıne tabı tutsaydık o vakit .ı • e a aç. u an ıyazı eva.a a. masına rağm.en zindeliğini muhafa ye sını na a1 u un tu e su ay ugu ne tcesmt çı armaya a ı ız ne ıceyı e ıyecegız ve mu- h h ld b 1 d . • w 
'le bi "'tl F . ·- ·- . 1 ki 1 l kt d w'ldi Filh~ı--k N . l' d l . t" . d k · -k er a e un ar an bırçogunun haa f r fU e enenn uçuncu Nyııını za eylemektedir. arın yo ama arı yapı aca ır. egı . cıı.Kl .ı, 'lrveç mısa ı, ca: e enın ne ıcesm en, as erll ta oldukl .. k 'k 
"Ptı. İ~tiz Başvekili Çöı:cil tarafın- 11 - Haziran 16 dan 18 ine ka hava kuvvetile ker.C.is!nı faik su- itibarile alınacak clersi, doğru o- p f Darınıfgohreceddtı •. ıı K . 

Dernirspor takımı iyice bozuluo... dan çok daha mühjm jslerin bası- dar( deniz, makine, deniz güver. rette müdafaay:ı kadir bir karaya Iarak çıkaracağız. ro · r. a re ID erım 
~"· Fenerbah...;e daha hakim oyna - na cretirihniş olan Lord Beawrb- te, san'atkarlar. muamele memuru) S 
'll M 3 l F b "' fı d b b •- osyal bir hadise bu. Etraflı 
il aç - ener abçenin lehin - rook işte böyle bir adamdır. sım na ai ütün TÜt e sübayların Fe rı· k o .. y u" nd ekı· c·ı n ay et ca tetkiki icab eder. Ferdlerin sinir 
e bitti. Şimdive kadar airı'şmiş oldugvu yoklamalan yapılacaktır. I I 
F b h C h J o- 12 H 18 d cüm e erinin · gerginliği ve taharrü-~ ener a çe: i ad - Muammer, her işte olduğu gibi ounlarda da - aziran en lO sine şiyetile alakadardır. Bir kısmı da 

1\ U.rad - Ali Rıza, Zeynel, Aydı~ • muvaffak olduğu takdirde mutak- kadar bütün rütbe (piyade) ler. bilhassa aikolün tesiri. Büyük Mil-
. Fikret, Nacj, Yaşar, Niyazi, Ö - kak ki cen mu'"hı"m ve en a'ı"nam·.·k- 13 - Bu yoklamalarda aşağı- (D--a.--L. 4 un·· cu·· sayfada) d kah ·ı ·· 1 M 'll ' d k" k JI 1 b ] k ~... an, vecı e, muşterileden ba- et eclisinde evvel~ sene Adliye 
er. İ-..;Hz '"•hsiyetı· sıfatım alacak- a ı vesai ası ari e iri te tas - yı·n, Son gu""t"leı·de, onlara karşı l -· d h l d k V kil" · · d"W b D · Abd Ut Na '"F.ll' -r- di1c · 1 ile b b rl ô b • · zı an mu a a e e ere enışte ile e ımızm ver ıgi eyanat gayet 

Me emırapl~: h' ü F~dir "Cerıci, .tır. O. Tıı.ğrul 1 ;; l ark era e erin e u - hasım bir va-ıiyet almağa başla- kayınbiraderi ayırmışlardır. sarihtir. Türkiyede işlenen cihümlC.: 
la nna~ - ra ım, · ri, a - un uru aca hr. mıştır. Buna da sebeb, bir sene ~- rin işlenişi üzerinde sosyal ve ta _ 
li ın::ı, ladkemler, Rauf, Mehmed A. Kurdlu fındık kahve.İ ':'- - Tdi~:_hi9 tezkeresi, tekaüd vel evinden kovdugvu öz annesi Dün sabah saat yedide Hüsnü babeti ruhiye bakımından haZJT • .' 
• ıvıura . aatty .... rmut '· emı veya ger aakeri ve.aile. BU • işine gitmek üzere evinden çıka- 1 d v 2 G S " Y • Haticenin, eniştesinin ve ri>lası- k A k dd a ıgım ve yıl evvel beynelaıil~ . ar 1 - GençlerlJirlig""i o Fi.at Mürakabe Komiıyonu ta - reti. nın nezdinde oturmakta ısrar et- ra vu at ca esindeki çalıştığı krimoloji kongresinde okuduğum 

C 
-fından. mıahliit \:.ehve sa-ndan B - Nüfus cüzdanı, 2 aded fo~ atelyeye gitmiştir. d b" .. b I 

alatasaray oyuna seyircilere ... ~'f' toğraf mesiclir. rapor a utun un arı etraflıca i -
l: k dolayı bakkınd:ı taki-bat yapılmak~ · Beş on dakika IOJU'a bir müna- zah etmiştim.:ı, 
ıı.~vrb veren bir srizellik içinde pek ta olan Eminönünde kuru kahve-ci C - Hekim, eczacı, dişçi, vete- Hüseyin, eniştesinin evde bu- sabetle <iışarıya çıkan Htlsnü, ay- -------'---
ı:ıC aşlı pas!arla başladı. Filipos'un sattı~ı kahveler, beledi - rinerlerin (diploma ve ihtieaı ve - lunmadığı son haftalar için-de de- ni sokakta 47 numaralı berber Ce- " s p f 

\ı d Öz)e görülür bir hakimiyet al- ye jJc:.tısad miidürlüği.i tarafından sika SUTetleri) • faatla ablasmm evine giderek 0- Vadın dükkanı Önünde O sırada lŞl- on os a '' nın 
o a Gençlerbirliği kalesine yerle- muay-n• edı"lmı·ş~. Mahlu•t kahve- D - Mühendis ve kimyagerlerin nl il ık k . 

tltn G ı h . 1 . A f ... '"' •ıı h . b d "h . 1 b 1 d w nu a ve annesi Hatice · e s sı ne gıtmdk.te olan .'.kay'ınbira.deri ı· d 1 
a atasaıay mu acım en ri - nı·n ü-erisinde kurdlu fındık oldu - angı şu e e l tısa.s arı u un ugu ısan "rs erı· t~n b:.o.layan biJ pasla ı O uncu da • .., (Su, elektrik, yol, ilah) cribi vesa- kavga etmekte, bilhassa annesini Hüseyine tesadüf etmiştir. !:i iti -.. - ğu yapılan muayene neticesinde an • d"' v al k d 

ltikb~a ~til~rkeilzk muhacim Bul·Jendin l~lmı.nr. FHipos hakkında, ayn. ikleln4'n._ Hal,...azır mahall'ı emnı·- ovmKaergıseı kl.hsakınşmvaasıttaasıı.rle·, Hu··seyı·- Gec:kibvak'anın ıtesirile arala-
ır şu e aayıyı yaptı ar. ca sıhl:ıate muzır maddrler satmak ftl rı gergın ulunan enişte ile kayın_ 

Calatasaray .ayı adedini yükscL ,_ha l yetler tanJındian tasdikli ikamet nin bu tecavüzlerinden haberdar birader /birbirlerine hıdde'le ba'-~ suçundan dolayı da ta.rd t y1:1p1 a- • 
cek hücumların hemen hepsini caktır. senedi. olan Hüsnü, kayınbiraderine ikide kışmışlar, bu esnada Hüsnü, Hü-

'"r>makla beraber, Gerıçkrbirliği ·· 15 - Her sınıf için tayin edi - bir nasihatlerde bulunmakta, yap- seyinin üzerine doğru yürümüş-
..ı •lesine en güç yoJlardan gidiyor- Y-.U Aaiiye Bakuk Jlikimlifin - len günlerde yoklamaya gelinmesi- t ·· 
~u. Oyunu durgunluğa ıevlteden bu deli: ne riayet" edilmesi. tığı bu hareketlerden dolayı onu ur. 
~l lüzumauz sayılau paslardan ile- YozP,t belediye ebesi Fetıhiye Aydoğu 16 - Temmuz 940 ve daha ev. şiddetle muahaze etmektedir. Birkaç saniye içinde birbirleri-
l"i geliyordu. Yirmi befinci dakika- tara.fıından kocası. :İlsba.nl>u.t Fınd'lklı velki senelerde yaş haddine uğrı _ Evvel.ki gece, Hüsnü beraıberfo- le kapışan, kavgacılar hu arada 
~•n aonra topu iyi takib etme~e baı traımny cflddesinde 125 No.da aşÇ3 yanlann nüfus cüzdanlarına yaf de kansı İhsan olduğu halde, Ba- bıçaklarını da çekmişlerdir. 
qyan Gençler aerbest: bi:r oyunla ŞKH:- dükkanı üıitünde mukim e5kl haddine uğradıkları kayd~dileceğin ruthane caddesinde oturan Hasan Bu esnada :füseyin: 
lchtikeli olmaia ve aık ıık Galata.. polis komi.ser muaNini hAlen şoför _ den şobeye müracaatları. adındaki \>ir akrabalarına misafir- ,_ Ah yandım. vuruldum!> di-
l'ray müdafaaaını zoTlamağa bat- lükle mü.fteğil Tahir Aydoğu aleyhi- 17 - Yoltlama aabah saat 8 .30 liğe gittikleri bir sırada karşıları- yerek caddeye yuvarlanmış, HüS-
1•dı1ar. Şüt ve pas ü.tün)üğü Genç- ne a.çtıtı boşanma. da.va.sında: Müd~ dan 12.30 a kadar. Öğleden sonra na bjrdenbire Hüseyı·n çılonıştır. 
tere geçti. GalatHaray müdafaaaını deialeyh Tabirin ikameti meçhul ol- 14 den 18 e kadar devam edi]eı::e- nü de tek bir kelime söylemeğe 
l'oran Gençler tarafından biraz fa- m.uı huebile ilanen tebliğata rağ _ ği ilin olunur. Çok asa'bi bir tavırla ablası İh- imkan bulamadan kaldırıma boylu 
"'1Hü oynanmasaydı ilk devrede be men 7/5/94l tarihli celsei muhake _ Sakatlar çağırıhyor sanın yanma sokulan Hüseyin: boyuna serilmiştir. Hüsnü, sol 
jaberliği teminde mü,külat çekmez- meye gelmem.iŞ olduğundan hakkın_ Beyoilu Yabaoc-a Aakerlik Şube- c- Anan olacak kan ne istiyor memesi üzerıne aldığı derince bir 
erdi. Sonlara doğrn gittikçe dur - da. gıya.O kararı ittihaz ve ilanen teb- .inden: benim karımdan. İkide bir onun yaranın kalbine tesir etmesi sure-

(&,tarafı S inci sayfada) 
I am a small boy. My sister is 

stili a ~iri, but she is not very 
small. She and I giv help to my 
motller and father. After his meal 
s.he will put the baby to bed. My 
mother will ıget the bed ready 
and my sister will take the bahy 
to it in her arms. She will not let 
the ıbaby have a falJ. 

• Maarif Vekaleti öğretmenle
rin tatil aylarındaki vaziyetleri hak. 
kında yeni bir karar vermiştir. Bu 
karara göre, orta tedrisat öğretmen 
leri 1 5 T emrnuzda vazifele-ri ba"m
da bulunmak üzere yaz tatille>rini 
arzu ettikleri yerlerde geçirebile -
ceklerdi-r. 

~~~:f:\i~~~n 1 _O Galataaarayııı ~~~e 1~ Y: 'Yerilmişti~'. -4/81941 günü Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları aleyhinde konuya komşuya olını- tile derhal ölmüştür. 
İk.i kem . <>ziat asJıye hukuk mah_ mıntakasında bulunan ve şubede yacak laflar söylüyormuş!. . .> di- Vak'a yerine gelen zabıta me- olan katilin muayenesini yapmış-

"nci deVTe Gençlerin hareketli esinde .b~nmndığı takdirde kayıdlı olan ve olmıyan tekmil ya. yerek kız kardeşine bı:tğmp çağır- murları ağır yaralı olan katil Hü- tır. 
OyUnu yüzünden süratli baıladı. muhakemenın gıyabında icra edile b k ti k tl . 1 . - B wl h t . k l Dün vak'a mahallinde kendiEı"le 
~e...-lerOirloiL-in t•7'r'ı_,_den ıı.· a.a- o1 - ancı sa a ann sa a an mce en_ magv a ve ağıza alınmıyacak tarzda seyını, eyog u as anesıne a -
- ··..- Kllı _,, uurı müt- oer.ı a.u \Ulur. (1&4:) k k dl 1 k .. d lard go"ru" Qen Jbır· muh · · · ktul me ve ayı ·arı yapıma uzere küfürler savurmağa başlamıştır. ırmış ır. ~ arrırımıze ma 

nüfus cüzdanlan ve ellerindeki ra - Cinayet yerillı:? müddeiumumi Hüsnünün kansı İhsan göz yaşları 
1 l Hüseyinin bu hareketine müte- -

por ve vea.ika ari e 27/5/941 gü - muavinlerinden Turgud Oktay arasında şunları söylemiştir: 
!803 .sa"", Jta.n .. ....-.. Anlt oğ '- _ ·· ı ·ı& 1 essir olan eniştesi Hüsnü araya ,, ... ı una ~~-.an ara Huan lan köyünde açllan köy nü ıuoeye muracaat arı 1 an ° u - gelmiş, mahallen tetkiklerde bu- c- Kardeşimin bu hareketi bü-

enst.itüsü için yaptırılacak bınaJ.arm vaziyeı planlarile avan projelerinin nur. girmiş, kayınbiraderine gene iber- lunınuştur. yük bir nankörlüktür. Dört çocu-
1ıazır. latılması ve biıinc.lik kazanacak mlınann detay rAh'-'e"""' yan....a.sı mut"d nasi:hat etmek ı' .... emı'ştır" ...-.uıu ....... .-~ .. u · Maktulün cesedini muayene e- gu.mw , ihtiyar anam ve ben öksüz 
IŞi 23.Mayıs.1941 tatihirı<len 3.Temmuz.194.1. tarr'hine ·kadar devam etmek e Belediye reis muavini Lutfi F k t k b. b. 1 .. __ AL d T l h d A ı a a ço asa ı ır genç o an den adlive doktoru Hikmet Tümer kaldık. Kocam Hüsnü, bizden çok ~re memleket mimarları arasında m'İİ8abllkaya. k:onulm.uttur. ru:soy, ün a im ane e 1-~ tıntepe f .J 

M:•~~-~ _ _. . M f V kjn:A-o paz•r yerJ'nı' teft1·~_ etmt. ve zabıtaı· Hüseyin, bu de a da eniştesile ölünün morga kaldırılmasına lü- ona bakmıştır. Hüseyı· n ona nasıl ----a ş ..... ı..namesı aari e · ~~ il& tedri.st.t umum müdürlüğün- .. " ··-y 

den almaca:ktır. Bu l&rlı>amenin Maarif Vekilliği tıeıbliğler der~isillin belediye nizamnamesine aykırı ha- kavgaya tutuşmuştUl'. Hadise cad- zum görmüştür. loydı ... Velinimetini nasıl öldür-
L.....!•!!i:H111.1unuıuma.ralı!!!!!!:!!:ıLI•!!~~vıaın~d~a~!l!~!!!-·'~tl:ı1LilD~!.._!!oi!!mı!!!!W!.:·~-J(~23~ll.'.!7L> _f<~~71~>-ı~r~ek~e~t~ed~en~b~az~ı-esna=~fı~c~ez~a~la~n~d~ı~r-~d:e~iı~· z~e~n~· n:deki kahvelerden b;rin in Adliye tabibi, bihlhare Beyoğ- dü?... Bir türlü onun öl düğüne 

•• •• ~- --rA1l.An__ ...,_,.....,~.,_...uuLU..W'.AL.Lı.:ı~..u;iWil.Qlll ,..,,,. __ ..,..,,,........,,,._,,,.....=-J.=.ar...,alı=~in~an=am=::.ı ı.;.O;:ru.m:.=::;,;.:· 11:..._ _______ _ 

Maarif Vekilliğinden: 



SO POST 

Hika1e: Momtaz ynzbaşı 
(......,. 1 iDd ..... ) l va1m1flar. Bu ormanın ilk aiaçlık-

19'İlll beyle dcwam edene cece)'İ lan. çahhldan, yOMJDlan •armlf 
.._.eceiim, doktor, artık ae. (Mayıe ayının eonanda imifler). 

f • alacak kuv.etim yok..• S.ritin bıyık ~ defalar yak -

Elektrikçi ve DlkDmcll 
Aram yor 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lılet-
meleri Umum Müdürlütünden: f 

İdaremiz Şjfli tamirhanesinde i.ltih dam edilmet bere ı d6ttimctl ile 3 
elettritçiJe ihtiyaç vardır. Şüpla.- tehlikede idi. Maama. llıtnut··· Hakjlratea «korulukların 

(ila tumdilini teekin etm.iye çabt - dibi Ye senit .-zliiie bu zavalb 
t m; emeiim bota Çikb. KendilİDİ ıuceranın yegine mücnmi imifler. 
olmüt sörüTor Ye her ne IÖyleeem Günahını çakudım. 
ona mr Umicl ıPiı "NnlÜyordu. ... 

Birçok defalar, her ...türlü ceaa • Huta kachm terk.ettikten eon -
...,,_e ....... ..&ur kal~ ra, yemek .. lonanda ayakta duran 
..-.: •• .. . romanın üçüncü kabramananı gör. 

- Bu sece öleeeiim-.. Bu ıece düm: yani demek iaterim kocayı. 
~.. Siiratle timdi ne olacağına ıöz -

o a. * lerimin önüne setirdiın: bu adamın 

Fı'-L-.. .._,__._-L!.... eta' • L aünab çıkarma odutna .U-ek il-
~ uuucuuue caar m -Y- lcl .. L-d L 1 IMtti. Qlerl · · ·· d edebil zere o usuna ve - uun ona s.o -

·~ L-d ~ ı..~uaaf e ald - lannı uzatarak cAffet benit.. ben .,..--•r-uuneea ıYe. . . __ 
sklerini blcluaıak mınldanclı: bir .Eilim• diT"! arbamdan olum 

- Katolilder çok me•udl s~lecebe tamamile fayduaz. yok 
_ Ne dediniz> eser hut.a bu ölümden kurtulacak.. 
_ Katolikler bizden daha mee. .. ller dhetçe oan •ıkıcı bir eilrü 

.eti Allala onları çaiırchiı pa. eon cGmlel.r avurduiuau prdiim. 
nele.teri -.ine aaları4l1' ... Gi - Kat't oı.rak: 
... taa 71kanmıtlaıdır... Vicdan - fçeriye sirmek yuak f dedim, 
Uabıaclaa kartuhutlardır... battl aizi çajırtaa bilt'. Bu akpm 

Meaelıini deiildrmek mi i1ti - biraz l.ahr&m Tar, ütirahate muh -
~rdu ~ tac. .8ırüın sece ıeçain. Keaclilini 

K9ClirN :rann sirllnlaGz. 
.... llelWe ... dithmiJ• -. 

................. :iJilıı,.ı· • - • ..... ... - ........ -
~ L:!=+ -·' Al.. ........ lf.. f8Ji 4lilffan.ek bWI d .. 

- vi-11!~ ~ .. ~ -- iildi. 
; ~I ... bn•ı11• aman A7m eonuna kadar, INıfUC'ında, 

.:.. tekrar ,.-ıiına dltinli aiU ~ büetmmıliae nezaret ~-
1.emp cledaal k ldn bir öb6 zeftini du.vclum. Artık keadiaine 

:., tm.k * - ük& m ... tu ,azhaplan hJc büeetaa• 
m.,i ':.cta .....:: m dilimi n ithftann feid ........ 
~ala blkt1m ••• o leD* komq.. dilini -~~~~,~~~ .!_°ltur 

w ... ~-Ta--
..:.. Mat itiiaf etmek eeftıicl • • • min milttannı boa eormaclı. çinkii 

illlMlnl itiraf etmekl çocukluiundaberi ... do.tça bak 
- KG;lk Mıiclarl makta idim. 
- Bil&a. wa.-•ns... -~ 

.. itinfl M. Cluntelot .ada& kesti, bu -
A-J_ &..--' ~:.. ı tonaaua Mpı ile, bir tebeeeümün - ~ _, .. _,,.o,_ '---·~ . . edil • &. 

- 8- k....,, aldattı& UR:CI ..... Q"l bat•ıt .~ da. 
dakJanna ciolmnda Ye btlantu kal

• cWa. ta•• ? ..,.Jı,.,.k, clnmakı 
e.bar ,.dm• otanl-. - Ve Wr d.a.. oa aanpecljm, 

M.lıii -..da pek çok ... dedi. Baıb hir doktor tatbı. .. --leriıa J111üc1i pi.ad aktqrii IW F.W °ra ıs 
.............. fakat ba Mferld en 
cbnetll»lerin1len birili olmalı ki 
t.tuwaa ......,.. etmiJim. Çılgın lstanbul 

ERedai WnleaWre bitiftirdi Te (BılllHlıı I W ..,,.._) 
ntaiın liltine kaldırdı meydanında nam. vezir kesesin -

Oh 1 bınaln ela •• la den balı~ alsınlar... Vallahi bu 
- n ... an ta - benim Genç Mehmecl Pqa oilu-

711D· •• .a. her J81i anlatayım • • • ıma clab1 80Y1Q» 9 JWtı.de drel
........ '"" itiraf eclqim ••• dMa ... tinem ~ 
ah koıl1lfllhilecek halde iken.. • hı1 Dedi • • • 
mem o Romac:Uai benim tab'b et - ---·--------
..... lkımcelen ela Iİli idi... fakat 

=~~~"Bana lnammz,, 
bfuetW öcl.,.e&llecekaem... ba, :=.': ... itirafın utancı ile kahil Bu süt kreması 

- Salda o1u... nca.. ederim... 1.. • d 
- HQ. ....... ıc-eyin, ... usu u sayesın e 

•le ~le lrıoaapnakl• ruhuma fe-
IM 'ffl'İ7•nna. •• Sin .a11emiye c:e. 10 7flflllffMi 617 tM 
ar~ ~ttiiim hier. ıerd• keadimi """"""' ' c&ni b rıtmekw,ila... 4'1aL 30 

- KadınlanD eberiıli az eok 7flfUınnt/11 
bcaJamu aldataufJardır, -ada,., ··a...p,,,.+LI--~• !.dl hile oDları affetmitt;r. ......_..,.,..,.....,. 

- HiG biri laantumn tek ai • 
aıılaıada. .. kadar iJi, bu kadar 
m.Gk........ı bir kocaJt .W.mem.., 
tar ••• 

- Bir tek ..... mı) Ba, bir dl
.... cleiiL- ...U.. ll!k J&hnbk Jp ..... 

_ .......... 1-uator-
~ - ,..... • l=tıaıılıı ıimJı • 
... iaGmlu ,........ ~·> 

- Mllmtaz ~ 11Jı&ciaıl 
IJ'(eieeM~ftZİJ'ell 

~ nMua hiirlyeı ctızdanı. htıanühal tAlıdı. hiımıet milddetl 
ftllitaaı ve iti f'otx>lrafiarile birlikte 1811/Hl tarihinde fiflf depOıSU dahL 
liDde Milteharrtt Malzeme Müdilrlül' üne mOıracaatıan Hlsumu bildiri -
lir. ( 4014:) 

BAYILAHLAR,ÇARPINTlvESiNiR BUHRAN! ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
DE.N 20 DAMlf, ALINCA SıNıRl[q, YATIŞIA DERHAL F'EkAHLARLAR 

Gayrimenkul satlş ilinı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

KilAra 'Ye T&ko BerabJanm 21'10'1 bellb n'lllDlıl'Uile 8aDdJlımuıdan al. 
cblı <aoo> liran brfl birinci dereoe de tpotek edip 'Ndelinde borcusu 
ft!!Mdllinden lıattuıda JaPı1an 1a kib lllel'IDI ım Bola bnanun ta CI 
nwtdeetnın matufu 40 cı maddNiM .ııre llltlbaa lal.beden Ga1ataA 
~ Beretetade maballeıtiniD ......., eacldellnde l8ti 90.20. 
19. 12. 12 111. yeni IO. 21/1. 20/2 !folu aııuıda iti cStJıtrAnı olan tlrgir a
part.aamn on altı hiuede )edl hLleui. bir baç1* q m8dde&Je qık ar .. 
'1nm.JI. lııoıunuftur. Sabf &apu &iCil b(rdma PiN ~. Artlr
..,. lll'mek ~ (1112) lira ,,., ıılDOeai 'fereoftıir. lılllll ~ 
81t ilBiDlD wamı* •lllAlıa da lıabal olum. lltllanit blttla •llila. 
le ~ ....., "' 'ftbf Dinil .... ....al w tellllfJ9 ,..... 
..... MI*. Anım& tarCwMll •.Nlll Ud"'da IUbaea. tetk* 
..... .,..... 8andlk .... il&Sl MniltDde - IMdandueel•eatrm. 
~ llk'8 bJdı .,. alı 1a.aı.ba ...... ta ~ ... tııldlt ._.. 
..... Yardir A1WmQa limıil olanlar, ~ temt eclnet •tıbla 
vıtarıJan caırmaentuı hütında bel' 1911 Gtremaif ad w tll1Akld olanur. 
Blıinci anırma l4n/M1 ı&rı1ıine mtllHif Pw"8ll ctınt Oalalollmıd• 
t1iD Mncfıllauma aaı 10 da.n 12 ye bdar 111>Jlacaı:tır. M11Tübt lba.. 
le Japıllh!kneei i.Çin t.etlif edilec:et bedelin teldba1l aJnmıuı itabeden 
PllbeDtul miürellefiye"1e Be.nd1lt aıacatmı tamamen P9Dllf olmuı 
..Ur. Abl takdirde aon artıranın tu.blıtldtl baki blnıW tartile IO/'I/ 
Mı CUtbine miıaadif Qarllmba gtlntl .,nı mahalde Ye &Jlli eaatte aon ar
ı.... ~. Bu artırmada ~en 40k artıraıım Qftln• 
de ~-BK1arı tapa aicillerııe saıbal obmJan &IAbdarlar .,. tr. 
Ufak llatı -~ bu h&k1annı n b11ı1111ile tals w maaarlfe dair 
idıUalallm ilAııı Wl:ıindeo ltl>aren JinD1 sin iOlnde e'ft*1 ml8bitelerile 
berülr dairemilt bOdirmeleri IAamdır. Bu nıeUe bMlarmı bildirmemif 
eiaDlarla llaldarı tapa lliClllerile abit oblupDlar .._ bedeU:un pa)laf • 
mynctp llarif blırlar. Daba falla maltm&t llmat llUJıenJerin lt/13CM 
daııp Jlo.eile Auutain"• hukuk illeri eerfiline llll,ncaU etmeleri itim -
.. ilAD olunur. 

* * DiKKAT 
-.n»ı,et 8&ndllı: Sandıtıan &im an ...,.nnenbl .. t c&ltermek 
~ mvtwnmfntel'imilln loJlllut oldalu QmetiD ~ 40 ını tecaris 
etmemet Gmre ihale bedeHnın JVlllD& b4ar boDO wrmek ıuret.ile to-
laJI* c6Jtennelctedir. (tm) 

1 Devlet Demlryolları l,ıetme U. M. den: 1 
lh'wMNn lııedeli <l'JGO> lira cıı- mabtelif ll>'t.tta ıto men mmab.. MI_. IWik ı..lla tel1Pt1d4'1letta idiııiılıea .......... -* tt ....._ 

lnna CJ/f/1M1) 8alı dnt aat ttOJO > on bfı9utta H&Jdarpqada oar 
IJinut dahilindeki kamJaJon ıarafm dan qrk etsiltme wıulile aatın alı.. 
nuakm. 

Bd ile attmet ~ Clllll> lira (IO) bnıllak maftttaı temi
nat ft JranMUD tQlll l&tili ftlaUde blrllbe ebiltme C8ntl Aat.ine. tadar 
~ Ddrlıcl&tlan J&mmdır. 

.. ile &ki tuCnameler lıııımlQollclan ... o1ud d&lıtllmatta -
dlr. (40ll) 

• * lfubllnmen bedeli <5508> lira otan 10000 _,... ...,..... llltrl için bir 
metle tniDde tana'Yioe (4.l.1H1) oa qamba lbtl aat (15) on bette Ha7-
darpqlıcla Oar biDuı dah-11ndfti lııo miQOll t&Nfmıdan tapalı art uauli.. 
ı. utuı ahnacattır. 

Bu 111 lil'IUt ~ (4:12> lira (50) brualuk nunütat t.eminat 
manmı taım •ttill 1Ulblarla tek lifleriDi muıbtevl sartıannı &7Dl ıh 
mt <14> on d&de bdar lı:oaUqoD ıellUlint ftl'llltltrt Ummdıf. 

Ba ite aid 11r&nameler tomlQolldan PM'UIS olarM dalıtıımaktadır. 
(l'Jt'f) 

lstanbul Deniz Komutanbiından: 
DIDlll hJıelinm tJt.nci " ltinct llDlfJarlle l>tDJs se&l1 otuıunan ı 

lliriDci amfm& talebe ta)'ld .,. UbaUine l/lluı&r'1llJM1 WihiDdea iti -
bUen l>lflanacat 10/ Ahstoa/lMl tariblDe tadar d8'UD olanacKtır . 

t..ıanbaıda bulanan lıRekl1lertD KMIMP'Jacl& büman tomuanı11Jm1 
-. Uıerada Wl•ın••na m•m• u1ııera tubelerJne aılrscaat.ıan. <1148> 

T. iŞ BANKASI 
Kll-tuai+llt lllsaplan 
1941 iKRAMiYE Pl.Altl 

&raHt'•ı t ....... 1 ... ,., 1 .L 
....., ı "tı11ıt • tufllrrzte ...... 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKA 
Ktiilhıl tulbl: im 

8erme,..h 100.000.000 TOrk Ur 
.... ft .,, .... adedi: -

.... " tieUl - ... baüa ••••• ,,. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.80 
LiRA iKRAliYE VERiYO 

..... ...""' ... bmbanll - ···- ..... ........ ....,....,. ................ ,., ............... 
~ plAu ... ila'ullif9 .......... . 

• Adet 1,000 Lirehk •,ooo 
2,000 
1,000 
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Oi KlDun taılbllrlDde ~ ... 

. . . . . 
llAllS• 11111 
IKRAMlvaJ .C.~ 


