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GONLO"K SiYASI HALK GAZETESi 
Her Yerde a Kunlf !~ 

ltalyanın Afrikadaki üsleri bombalandı 
- . 

Kahraman millet 
• 

insaniyete, meden.iyete, ahlaka ve adalete karşı 
harbeden/er behemehal mağlıib olacaklardır 

Yazan : Hüseyin Cahid Yalçın 
V elvele v~ heyecanla dolu bir = 

buçuk asırlık t rihiJL türlü 
tlırıu uğultuları arasından, muazzam 
'lair ırmak co kunluğu ,.e berraklığı 
De hır ses kulaklara aksediyor. Bu, 
f\inyaya hürriyet ve istiklil nurla
tlnı getiren Fransız inh,labının ebedi 
te ilahi nagll}esidır. 

Bir buçu~ ~ ır. cwel olduğu gibi, 
laenıcn lar, gene 
her ışlardır. 
O te kavuş-

a uhuv
istemi
istemi-

Ciimharl'f!i8ilnbfn son seyah&üerl fl8na.'llllda. a!ımiuş bir rmlmleri 

1Italyan cebhane ve benzin 
depolan tahrib edildi 

ltalya harbin ilk günü zarfında. 
27 ticaret gemisi kaybetti 

Almanların bütün tank, tayyare ve ihtiyat kuvvetlerini 
kullanarak yaptıkları büyü:k taarruz güçlükle ilerliyoı 

Müttefikler - İtalya .1 
harekatı 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz rad. 
yolan bu akşam şu haberi vermiştir: 

Bu sabah erkenden İngiliz ba
va kuvvetleri, Libyadaki İtalyan 
üslerini büyük muvaffakıyetle bom
bardıman etmişlerdir. 

Yeni düşman gafil avlanmıştır. 

Tayyate meydanları bombardıman 
edilmiş, mühimmat depolarına hü
cum edilerek buralarda yangınlar çı
karılmıştır. 

inlulib hentlz 
~ erdi tı. :hl ablan adını-
1-r tehlikecleydi. Hürrıyet ve inkılab 
dahıli hainlere inzimam eden ecnebi 
lbüstevlilcrın kuvveti altında bo
Culrnak tchclıdine maruzdu. Fakat 
kılabı benimseyen bu büyük millet 
atanı tehlikede görmüş ve bunu 

etmi tı. Bi..ıtlin enerJıler birleşi

tdu. 

Bin bir ıı;oı luk 'e sıkıntı içinde 

Milli Şef ismet lnönü 
Ankaraya '!.ydet ettiler 1 

Hava dafi bataryaları, İngiliz bom 
bardıman tayyarelerine ateş açmış
tır.. Fakat umumiyet itibariyle 
İngiliz tayyareleri, az mukavemetle 
karşılaşmışlardır. Üç lngıliz tayya
resi üssüne donmemiştir. 

aıti ~- Afrlkuma taam. 
, f. J 1ngılız hava 

ınan Fraıısa, tarihinde mislme 
lladir tesadüf edıkn bir ham1c ile sıl
~yor, doğruluyor, toplanıyor, \'3-

~ topraklarını çib'11cyen düşman
•a hücuma ko uvordu. Ordular 
~glüb olu~ orlardı.. Fakat Fransa 
llnan vermez bir azmü irade, sarsıl
'ıaz bir iman ile ihmalleri, hiyanet
~ cezalandırıyor. aciz generalleri 
lırşuna dizi~or, her tedbiri ihYor, 

Jai bir- ~ydcn yılınıyor ve nihayet, 
lbUzaff er ve galtb, dü.,.<mıanı kovu
)or, Yatanın şeref 'e azametini te
lbin ediyordu. 

Y alruz Fransanın d ğil, medeııi 
~utcfckkir beser tanhliıin de en 

e~ ~ft"fli .destanını teş-
ee111....,,~ak 'a butdn. büyüklüğü, 

ı v .. lk rı ile zihinde 
'anlan saldıran 
ttansız v erlnin göğüs-
lerinden fı kıran milli marşın 18.huti 
~clcnnı işidir gıbi oluyorum: 

ıcatkın f''Y ehli ''at.an.. 
._!'1' n n bugün de ayni zor vaziyct
~ır. Kendisinden iki kere fazla ba

bır dti mno, büyük bir kin ve 
hyı irini<' senelerden beri devam et

bir hazırlıgtn verdiği üstünlük ile 
'-ldırmıı;tır, 1'"'ransız topraklarını 

emi ·tir, Paris üzerine yürümek
~. Arkadan, Jı"'ra.nsanın en zayıf 
dakikasını bekleyerek ucuz, bedava 

k~hramanlık gösL"rmck istiyen 
l<a: c.ıcs millet . ona hiyanct hançc

l'iııi ı>ap1am&ğa khlkmıştır. 
~ro.nsızlar.n kalbinde parlayacak 

lı fret ve isyanı, :ızmü iradeyi kendi 
bl~rimizin duyf;Ulrınna bakarak 

~kala takdir ve tahmin edebiliriz. 
vıı 'n için<lir ki bugün bütün Tür
~ Ye tc.k bir i:ıs:ın gibi ayni şeyi his

·yor 'c ayni muhabbet, hürmet 
b temenni dalga.lariyle müttefik ve 

Yük mılletc gözlerini çeviriyor. 
) li.Ucum Fransaya kar§ı yapılıyor.· 
llknt bu hürriyetin, l>eynelmilel mü

'betl rde hak ve adaletin taraf
~ ve kale i F'ransa olduğ-.ı i~indir. 

b Fa ansa ya karşı değildir; bütün 
~nhlc tarihine karşı, ahlak ve ada
~ pr ru iplerine karşıdır. Fransa, 
bu Yüksc.k mefhumların nurlu bay
ta· m wunak mevkiinde bulundu -

il ilse) in Cahid YALÇIN 
(Sonu: 1 DMD •tılfede) 

Ankara 11 (A.A.J - Rcisicüm- ı de hususi trenle .Ankaraya avdet 
bur lamet İnönü, bu akşam saat 23- (Sottu: ı 1neı •hlfede) 

Bulgaristan nereye gidiyor? 
---~----------~-Bulgar komşularımızın totaliter devletlerin 

muvaffakıyetine duacı oldukları bUtUn 
taV1'u hareketlerile göze c:arpmaktadır. , ~ 

llaftf )111'&11 Alm:ın zabltleriııi:ı ~d ecllldlkkıri (Vanıa) du bir görünüt 

Bulgar bükiııneti ;·c Bulgar mat- ne bilyük harflerle koymaktadırlar. 
buatı haleti nıhiycsindc son aylar "Bitarafım,, diyen bir hWWmetin 
içinde büyük değişikliklere p.hid ol- sansür altında İl görebilen gündelik 
maktayız Bilaistisna biltün Bulgar matbuatmdaki bu bariz tarafgirliğin 
gueteleri Almanlann garb cebhe- mana&1nı anlamak için Dhinleri yor
sindeki askeri harekatını en mutena mıya lüzum var mıdırt 
yerlerinde okuyucularının gözü önü- (Somu: ı ncl sahifede)' 

Fevkalade mühim yeni bir tefrikamız 

Hitler bana dedi ki 
-->ıı--•--

Yazan : Hermann Brauschnlng 

~ T erceme eden: Hüseyin Cahid Yalçın) 
Bugünkü harbin p&t.ıamumı mUtnlab lntilR edm ba eaer, 

Bitlerin bütün etkir ve !ll!•Hni gayet dein 1118 -c* Wr pldlde 
balı~. 

Pek yakında başlıyoruz 

kuvvetlerinin bir tebliği, bütün Şarki 
Libyada ve İtalyan Şarki Afrikaam
da düşman tahaşşütlcrine hücumlar 
yapıldığını bildirmektedir. 

İtalyan mtlstemlekelerine 
hal'a taarruzu 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz rad
yolannın bildirdiğine göre, ttaııu 
müstemlekelerinde, İngiliz mi.istem -
lekeleri için bir tehdit teşkil edeblıe-ı 
cek hava kuvvetleri kamplanmn ek
serisi, alçaktan uçularak bombaJan.. 
mıştır. Libyada yapılan bombardı • 
manlardan başka, İtalyan Şarki 
Afrikasında, ezcilmle Asmaradaki 

(Sonu: a llncll aahlfede) 

Muttefikler-Almany 
harekatı 

Fransa harbi dün de bütün şiddtr 
tile devam etmiştir. Almanlar bütün 
cephelerde taha§Şüd etmiş olduklan 
bütün tank, tayyare ve ihtiyat kuv- Alrdenlwle faaJJyet.e pgen. tngWz donaııması 

~~~1§~~,--... ,~:::!·:::A"·;~-~~~~~i 
miştir. Bu vaziyet bilhassa Fransa- Akd • d J ·ı· f f•I l J l nın timali §arkısinde daha ziyade enız e ngı ız ve ransız ı o annın ta yaq 
Dlüşahede edilmektedir. Riems ile filosuna karşı büyük bir tef evvuku vardır 
Argon anupndaki cephede müttefik . 
mukavemeti daha ziyade kuvvet - ----..--..-~-..----. 
lidir. Almanlar burada garbden 
ve cenubu karbiden Reims'i geçmek 
için V esle ve Ardre vadilerinde ağır 
tank kütlelerini de harbe sokmuş -
tur. Şampangnede Almanlar ver • 
dikleri müthiş zayiattan J!Onr& yeni 
fırkalar girmek mecburiyetinde kal
mışlardır. Alman taarruzu bilhassa 
Rouen ve Veron arasında çok şid -
detlenmiştir. Bazı mlltearrız kıtalar 

burada Sein nehrini geçmeğe çalıa
maktadırlar. 

Almanlar Majbloyw. çeviremediler 

Paris, 11 (A.A.) - Fransız teb -
lifi, Maginot hattını çevirerek ar • 
kadan hücum& matuf olan Champag
ne'daki Alman tazyikinin gev~ 
Di göstermektedir. 

Taarruzun diğer eenahlannda, ... 
l*6!ın llPP Sefne'in öbür taı..ı.. 

(lonu: 3 Uncü uhlfe4e) 



8ayfa: 1 YENİ SABAH 

ne rinin as
hemmiyeti 

Şehir ve Memleket Haberleri 

italy_an~n harbe g~r- "ÔKUYUCU 
mesı ..pgasalarda mu-

T: deuJeti .......... · • si- imn tir tesir ,aptı 
yası maceralara namzecklir İtalyanın ~esi İstanbul 

BUlil1*il (Tuna) ıulceri, lttımdf 

turistik nehir yıiludar. 
Bu yolun milletlerarasl ehemmi~e

ü u1'11ıınjf ılwd'l Asıl * P ..,, 
1919 tarihindenberi resmen beynel
milel milnakali.ta açıln19tır. Sulh 
·-ıiı1nrila lllihil' !f ma11ua Q Mm
._ ...,,..... rt•rlu !me de ._-. 

her vakit müstesna mevkiiııi muha • 
faza etmiş*. allikiıl •llluöevirlerin
de Tunadail.ııı*..._ i!"hdi'., e
dilmiştir. 

Lakin barb halinde dünya (Tta· 
fic) ,,açitleri bulunan Boğazlann 

kafmldCl d ı? ikada tMk.t tıııllDm • 
dm .mehir jl>llul ilemm• .... iyet 
kesbeder. ' 
~n balblıenleki 'tee1llbe ve 

derslerden Umı Jntlba, ~m 
kıymetini meydana çıkarmıÇtır. 

'l'Unanm .üzerine kurUlmuş bUyük 
ilemir ~terin ullıel1 .wJyırta 
bijyük'1w!ıyhldan ve himt9tleri gay
ıl .ubtli ialllrdlr. 

Tuna nehri kaynağından itıbaren 
60 metre genifJiktmı 1ı ıabym.k ted
rici :teftllllÜ eder. ADak f,Plı-v) a 
gelince mUnelreHıta mDlaid olur. En 
fazla .genİIÜk peyda ettiği 1000, hat
ti, :l800 metre yen Roınanyadacb~ • 
Köelterıeeden kalkan tnn1er 'Tuna 
i1zemıdeki :moo metre munluktaki 
Çeımavoda demir köpııüeiinii -geç -
melıtedirler. 

Pllhakıka Tıı merkezi Avnıpa-
lllll ,. · yük su yoludur. Münaka
ıat itibariy de cllbıyanm en mühim 
ve Girin · nehridir. 

Harbin bu Abaıaı~ 
takdirde nebi 
tllWannın karak 1 v 
mek üz re Ka,racıeııııze 

lerin 
tif tir ınuıenrılJl ae:cen!K eliizillilb 
len il 
dojnı 

Ahn.an m muhteli ve 
kuabalannı Ye Oftbmnı sulad ktan 
aoma güzel .,._.,..~.ta* 

yolmaa devamJB -»mı Jteye 
gelince cenuba te eder; ınmn-
t&Zllm Vmtsndlı btle*r -.e lilutp
ristan ıle Romanyayı tabü bir hudud 
ile ayırdıktan son zarif Ro~a 
toprakl nnı da i ka ed rek Kılia, 

Soulin , yahud Sunne ve Saint - Ge
orges (Hwrilyas) i imlerinde üç a
ğızdan Kar denize dokWür. Bu ağız
lardan eyrillefaille ea fula wıiisaid 
olanı Smme r. 

Tuna nehri - 2.860 kilometre im· 
tiGdmdlldır. 'ile tıir CJ&k kdllm1 V3r
dir. Nehrin en galt ~ Bmn&lll! -
dadır. Bır ili iki kilometre arasında
dır. 

:8eıinliğt 4'i metreden bqlar. :1, 
8, ıo met.reyi ve (Bortes .Ge lw) -
'(Demirkçı) nam memdlle ille ıiO 
m.etreyi Wlur. 

-
~· 

•NELiK MOO 1m11 
1 AV.LtK 760 » 
~-AVLIK "4IO » 
1 AYJ..tK '1IO » 

12 MA.ZtflAN tMO ÇMIŞAMBA 

'.lana nari ~ 1Her ıame mami üç 
aıy'Jllctınad-ecier. Sıeyriisefer tatil o
lunur. 1 Nisanda buzlar çözülür ve 

ı(brlllk) 'llıqlar. llu.... S:V'" 
nıpadaki hali harb v~ dolayı
siyle muntazam seferleriD icımı ka-

l o•--••Mdlr. 
Şinıakltııı lft •gsıH>dw T!\mlıer 

Tunada seyahata Almanyamıı ce
nılıı.mtia kiin ~v)dmevkünden 
llele•iwk+r. •-da 'l#J U •e ...ııau. ne-
lıir ek!IP'*I vıpnılan ..-..w•h'elif 
memlebt dahilindera ..-ek Dul • 
....... usctlllatUllar .. 9"' 

atte _.... aı• ı 4te 
kraliçesidir. 
... ı.smı ""'l•;e tlemlr '1* 

köJri .jk+ :Mfblır. "8plıLla ve•dnı 
F ' i5 le -de •DJQfhUHlar. 'Badapefte
'Ye gidildiği vakit Marprit •edaıum 
2lyııret etmemek ~'* ndknıı
bk telkil ed•. :apur, Wehleye 
'Jliklaşıı'lmt akf"l'ftrk "ellel'lerinden 
minareler görülmektedir. 

g. 1 hm pıtp M1a.tı g -* 
iBtlymler Lam'da 'ftpmrda ---
lar "Ve treni ablar. 

Romlıap - llW111ıe litıatlk 
yolcular Banumyada .an...._ dm 
(Giurgiu) .ela seyahat.e ..... iQllı 

rbekliyen 4Dakll -vuıtası bulmlar. 
Bu lipupn telılııettikten....,. Bul-

priatlmda 110D. ilWele.olan ~k'a 
muvaaallt .ıttince .............. -
r ive çek mnntuem i\larna Piijlsrı-
na eimendiferie bir k&G aıtBk yol· 
criluk kabr. 

işte suHıda :bu ımuazvm ve man-
:ıııarası çok .r 'lJmaa nehrillin -
:anlamı lle1tk ~ bu .. 
-ııece hizmeti varbn esnayı barbde 
mukaddem tatlı seyahat habrları
-. yalnpnıyan tep tllfek, mitralyöz

' mevadl :a:aüşWle ve harhiyeyi 
aa.kin aularnu1a '1l81detmmi, hiç ta.-

talya, miWııifikinin k..,.,_i 
ıiliQrlk ıihtins ve .ltllplua 
~ ıillları ıBe oJıaıobe p.d.i. 
FraDllamn en *1- M!D8nmda, lqn
tere11111 • P gMw'OJ Oftfıw-o tir 
..... _....._ ..... ~ ..... , ....... IMlll ••• • ••• ea;:m-
ii tir lllll8da '8l880<000........ topla
... ,,, ... , &'fııtlbir dtlllıdtiıı bunlu& 
kılıç çekmesi vakıa bu iki müttefik 
hrebına-Jlelki .de...-.U arzu bir 
eey shjiWjr.~.ae*i .. in ıpek de 
;göriindüiA Udartbwlmaç ..ımr et
memesi muhbmy!ıldır; mHmJdjndür. 

İtalyanın sekiz mil)lllDU, 1q#ıı abi • 
Jleeeği •llelin ')f9idiı1Ddar. Jlu8lin e
llinde ini mdıtaruı ilörtte tiri -mev
eud olsa._prektir. Bunaıkarlı l'lan
l(UllD J)'Ja1Uılberi bir, bir 1JuGtık 
ınülyon askwi buduclda ....,_u 
gene .lta&Jan ınembatanndan öğren
miştik. 

ııa.ı,a le Prama araamda Alp 
dalllm ,... llir huddtbır. Ba 
dağlar, .ahil bmn zffht 1 ah• 
men bütiln Jıddud' llQJuı-.ıo . ..._ 
....... bir~ ... 
c\iilıma ıdaMIMi ıiç, tdıirf Jıilnnete 
itlifadıchr w Rransa huclqdne doğ
m ·••ür' lf'kteı 6-7 yüz metre,., ka
dar Wlrek devam etmellt.air. 

!Parlhde hu dlaiPan 8l&D BaJOlı 
cihangirlerdir • .Qünkt1 m.Udması ke
Jaydırw l'nmada burada JIÇm 
a*lertJwiardmvv.lltlimin"'•.mi
dafaa .mevZlleri bulumlu:ju iddia. .. 

~ ~ ) 1 r ··dır. 
oa.. ıM AJ: 6 • Vtl' .- - - rn&rr 8mm için ltalymmı ınfltlJS'tme 

~f =MAT 1 ~'ti ._..T karUaa .............. "<W'P 1* 
GO.. ~ :G8- .Qlle..atlliltlJ ~ ~ blı 
141 04 33 8.33 04.a& 12 14 18 14 "kayaya çaı pa:mir -W ~uu ' Amlltlll 
... ~mı~ \kpm ır.tn .,ıana.a.ellll• F mh•IDıl&r. 

12.- 02.oa w.rı D .41 '21~ Deniz inıneti waıd• alae pliııce, 

JPtyualanliııla 1111\Umı bir tesir hu
sule .getimaiştir. İtalya ile iş yapan 
'bir çok tadrler husule -gelen nakliye 
müşkUlitı karşısında bu memlekete 
..alee ;yaptıktan tlipa~ı::U
midlerini kesmişlerdir. İtalyama 
ilim harb etmesiyle Akdeniiideti 
lllontr6t...,.,_ wtatlik ~• 
"başıamnş öMuğunılan"mBl'liıtlbade
lesine imkin kalmamıştır. Kama • 
f'ıh 1Balkanlar ve Kaadeniz yollari· 
.le il ,.pe·n.ıjği aııeedilmekte • 
ıııllr. 

,+ 91dM1d•dlazı milesseseler namı-
.na mal •tın ~ aian 
-. m• ı t e at! ı alblp81ila"m 
lc•••thllir. 

İtalyana .4a harile pmesiyle li· 

Dirt istiHasına da cev 
'Uamıyan tiir vatnllqş 

"91..--"'-• 1191ckınN • ıııer ._,..,,..... 
ile M•llye yeklletlne glSnderdliilm dört 
........ H ....... u ollNll 42 ... FiRieWwol 

"Hrtt11'fhll ... 111 .,_...tnMttlıt"ftınft• 
r•hdır. 

Bld•yn'llhür•c .. tlmJ'lltuf 4 ... lt'oe 1~ 
Uırıhlndeft it....._. ...,.,. 23 ay 
dar uzunt4tlr umarı 1#11 f\llNe ....-ı.t 
nln bile l'llnevtıll "'"u-eNJ• ...-&IMed 
ve netlcnlnden bir m•IOm•t •l•ı ... -.ııı.tı 

Derdi razı derunuma .lnzlna•m eden 
ut*ı ......._ yMlltp JIMI!..,_... H 
h•ngl bir vatand•t•n rencide olm•11n 
rlzadad ol111,11y•n lclll, 11nUbeccel tııUkO • 
metl CU..Ml,....._~-ldrt ve 
atıfetlnden her An Umltvar bulunara 
ltİmln ılrndlye k•d•r n.111 .,lr •.-

. b•OlanctrOının UırtııftMa ,._..... .... ın 
muhterem gazetenizin dılltletlnl rlc 

J11t11ı ..,...,. beldeoıMktedir. Fa.- ediyorum.• 

ı.t,..... ~ı.mıı Midi sebebiyle Edlırne Kale Jtl .o.tan ...... , ... 

ıtthı geç vakte kadar piyasada hiç 1 1.-mııııı~N-•.· ıİıı211!11 ~--••tıİıı''•'•'•'•ılıll•••.,.,..lll'!'~n~ 
..bir Jul.beruahppmanuftır. Bu.lusm· 
tlılrl ratramıvbir tki gttne kadar öt
wwnecekiir. Dolar tekrar yUhelme
ile bıae'11•ftjjbr. Dihı akşam bu te
re"fftıtln W kuruta kadar ~gu 
an>aPmıpr. 

Smı aylar zarfında miihim mile • 
tarda av-.. olan 11ırae&tın Jtalya-

111ll harbe ~yte daha ziyade 
~ wnnectU-+Jrtedir. Dun 
:ımı••r.·•-1111111..Uere ~ 43 ilin 
1iralılt lbacat~Dtl!Mleai kaydedil • 
mıigtir. Bu imaea.t meyanında 1tal
pya ymllUl'ta, ~ Jıeadir, 
Romanyaya pamuk gömerilınqtir, 
ıtalya ~e 'Dbtiyeahı bi

ıdlmılŞ olan .3,5 milyon lir.ahk alaea. 
jmııı bDiinJerde tafiye eliln&ı 

.ı.JrlecmzHeılir. 

a..... .. ı'.tilltlll ...... ........ ...... ....,..... 
:J'.ao.plıitttıJri Sömibk ve Kauı

blk demir fı ';1!b h Whd 00... 
nan koldu' 1Jiıo, kaç jilıı iwWel i Et. -
ballk npmwa tebrimize geimeğ J haş
ıawıpr, 'AıygMr baka tarafmdan 
ewelce hamiuan ~i .......... ~. 
Diğer taraftan Etibank sanayi tet

kik heyeti azesmdan Ekrem de bir 
kıı.ç gündenberi tehriınizde •'ulun
maktadır. Bay Ekrem, 1stanbulun 
lrömiir tbtiyacmı ve vaziyetini ıyı bir 
şekilde tetkik edecek, açılacak tali 
depolar ıçin Belediye lktısa l MU
d lugıyle temas ed cek ve ayni za
manda Etib nk kömürlerinin 1s -

1da: bt t.tiptaiı ve e 
f v ti rını te b·t ede kt,r , 

Bank nın Kuru me ve Kadı "y
de tok ettiği komürleri bu fiyatlarla 
4e h 1 8atlşa kanlacaktır • 

Bir .. wç'l'ti ........ ı=& 
yerinden yaraladı 

Evvelki gece, Kumkapıda, kıs

kanç)ık yiizülıden bir agır yaralama 
vak'ası oimuş, Sadık adımla bir 
genç, 18 yaptdakı DIŞIDhanu do.kuz 

Dltlttefilıllelia donanması, İtalyan yerinden ,_....,.ıpır. ı..flimae .,y. 
donanmasına çok faiktir. Bır kere le olmaltm': 
it.a1pn do• .. -•mıı t.ııiilito 1111198- Sadık, K-h apda Tf!!bwtçi ma
m•u 550.000 den ibaret iken yalnız h•'h1 nde _,.a ~ 
Fransız dewmam ""'II0.-0 tondur. O anan on .az 1111"'hJri Jmı Pe
lngntere donanması ise 2.250.000 rüluia ar rtffrHl!t en-el aipa?en
tan. ı.Akd • i -Jtalya ..., __ • • -.ur. a..lık~ igelgnç ~-

-.ı.147.-vazg ieiaeı~l'rt dan, Perlllanla aralarmda. mtm•h-
liO .. Jqilbn.O puça.gmq -waaha· ş&l8.r oldaiu için, aileai, hi'lam 
flllB ediJWclu. ~ llatlte p- Sıullğa www .._ " w> ll:eıe 
lDle8i 1'flan ümeıme İllgihere aaa dir. Sadik enJllki pee, p.t.1ıı..., 
ntan ftl idil M ...... ,. ~. 8llWiyle Mt dD -.le 1

1 rğı 

lhld,.... '411 llllllik ftllbıeti, bara- bir mnda df ' pm eft8e gttmif, 
:ct.dır. ..,..,. Mitin muvaauuı eıNe iki lliJ 'ı llelı 'l:tı utııa 11flar, 
lleailecektir. lltllbulti 0 Mittin kö- Sadık, Perihana, annesiyle babasını 
-mtirihıü ve heminini Jaa ieden getiı'- artık .dinlememeaiııi söy~, W.
iiJor, -bir tek iaıJe maddeleri h;in ha- dlltleri yere beraberce gitmeleri tek
~'Dlulltaç Md&ouyonlu. Akdeniz· llfime kbll -§bir. Pertllan h 
•ıJngtm gemlleri, ttatyan ta---- .-.ı ftldddiRBe, arataıllMa bir 

ı ~ - ... -ıııliaS t 111 .....,_,,, 'S8dlk '=-=9m 
lleri ft ia1111ftwMı a i ytmmden, peJı: ~· 
'1'8bat do••• "• &ile ltalyan gemi- t*<dıık lli}eatr •wı ilıeriBe Ylril -
Jeri için linıwttlatdan •Jftlmak bile 1fi'• ,ere ~~ ) eı idden 

y&ralamıf ve h; f1u. 
irabil +.JIMtir. ı9ai' n,,..,,.~tişen komşu-
~tvnWk ~ ~ t- 1ar W#0 Ed?" dl!;&I 3' ıki ' s 

taJyan CleaiioOUan hlltiin ltaJpn ıUhaııeaine kalıliınlarak tedavi attına 
aihlllerinl taiib ederler. lllltt.efik .alınıB; .... 

-rilolan Jcin bUtlln sahilde bu hatlar Sadık, aaklandığı e.v.iDde..diln..aa-
apaçık bir hedeftir. Nilıayet İtaıly.a- :Wı yakalaawş hakkıDda takibata 
nm bütün mijatemlekfteri Afrika • ~ ştır. 
dadır. Akdf!Dirıe hiün ~an t- LJ ......... __,iıllllrwma 
.taJ.yan fiıo.u bu mlt8*e ı+eJ erin tecrübeleri yapılacak 
iqesini ve mühimmatım, ,IPifdafa•· Bugun Okmeydwıada Ye mma günü 

8ID1 temine muktedir ola~ıpralrtır. :d .Jhıtelıi• ~e t.nare-daft'iupla-
M'aamaflb büttln bUDlar: bir saman rile aldi.f .miidataa tıacriiMLeri 71P'1•Mk-

I A-'-·-· tır. 
JTlflMles 8ir ft ~,,.a itin yeni !-==-=----=--===-=-ll!lllllsl 
bir lruJ haitıl mevcut olamıyaqjı .eeriJ4ijiae, lfW&..wilmek .üwe ~ -
.hilde "'İtalya i;iıi bir k4ç Jthk bari> 
tiile mutu vwr 11Mflılr. 
ltaıJUL.s ooJrt•+-~ 

..rait altıoM ·-~ ...... ,., .... 
bammUl .ed- O, J'rauanın ya 

Sabık Sumer Bank 
müdürü umumisi 

·mahkeh19yu witdi 
.~ 

ıılnkaıddaı verilen malumata na
zuan Blitabya tuğla ve ıldreadi 
fabrikasının Sümer Bank taallrı
dan satın alınmasında vukuu ıddia 
olunan bazı yolauz muamelelerden 
dolaYreakl 8tbneı Bank anmm11itfit(l 
rü Nurullah '"Esad Sümer eskı ıdare 
meclisi niai ve cJaalen N,ijde Valisi 
i3afa, -dan ....-ı lllkklll'UMa 

ara Ilildtei -'illi _.ılliuı 
hukuku amme daV411 .açılmıetır. 
nk tahkikata sorgu hakimupıce 
dnmı d"Mktedir. --····-iit mura1181ıHemi&-
yanunun Mra 1 
Fiyat murakabe ~ dün 

vali muavini Halrut Nihad Pepeinin 
:-rjyaaeti alfmda w,iıH f t' n. Ko
miaycıaa ft"Nli. ma)'l ve tical'et-er
llabmdan iki kitı aec;ümiş ve miitıea
Jriben "pıla maddelıel';}'le Jlaı hava • 
yici aamri)'e maddelerinin fiyat ve 
ür wiıllıeöeliai t.Mıit Çn 1 1ikwr
larJa t •r ,._püeuştv. 

Bu Wn•hr en Joaa. lıir u•Mda 
ıdlw)ılhııım, ~ ~ :tfp
tancı ft 111111 ! M"llect?m C W ilıeııı Ek 
meenı kiriann ilavem im ~ 
blltün maddelenn fıyaüan tsbit e
dilecektit'. 

Komisyon bir C}Gk maddelerin fi
yatmı 10 ffanmn ..tarihiadeki atış 
fiyatları tiıaueıinden kalRıl ebniı9tır. 

Hiç kimse hiç bir vesile ile Akdeaiz 
yobmwı kapanmamu bir ihtikir e
llÜIJSi olarak telikki etmiyecek ve 
fiyatları yükseltilmiyecektir. 

Komisyon manıfaturadan nra 
gıda. maddıeieri)' atta:riye Ye mc a
ciye satış fiyatlarını t bıt edecektir. 
Satı larda malların ıilenne üket 
konulması v ıas ıle lı y._. ... ._ 
sı şaı ttır. K01111 yon tic ret erbabi
le tema l r bıtırılın ı e k d r r 
gün toplanacaktır. 

11"91' 
ıımıliiı 
her~ 

W-Utti. 
au9daki likbeüeri ebmon~e ... rı 

-.ttl'nURRIK : 
t tsrflula werilm.......,. ntr•'1,.r 
.-bWıbul belerill9'-1 1kı&ı;.ad MWiül'J41ıjil 

'loprak Qfası Mahsulleri tör 
~ bir dilekte btanbUla her l(ln ve
.._,.... ...... ld ıa ~ ıı..arfııll!le.
diyllJ'e. mülhak ka&alar ıçın de lllllllde 50 
tıan ~ .-edlmMiıJ 116 .... f#r. O i8 
bu talebi kabul -etmiş ve- bu -b a h • 
zıtlanan kararı lk olunm k u er He-
yeti VelCiieye etmit&ir. 

'1iiw~ek• 
~ 

Bulgaristan nere 
. ·,ar !t 

(Beş tw1Y1/1 J. inıi-<1rq 
'"Balkan pakbna girmt!mekte 

eden B11lpr bülrfümtleriam, A 
pa hal'ht •• ;I ilııtttatı ....,ll'l'l"st 

neler düşünmellte olduklanm 
edebilmek millllkün olmıJa 
~. 

lhigar llt>~lll'imız, 
~~ ta4 'ilai-Mte,en 
cu bir dış alyaset takib edege 
~ lflllt:ln. ıw,.,. ................. 

Doktor IMMieivano~tMası bU 

~ !lluJIV~enfıtMfee 
ic-'lan wumna, ftk'*alm 
~f, ~ miletine 
vtmarda bulunmuş ve komşul 
dan bazı Bullar miltt taleblerini 
)'Oluyla iıl'at •atiıecıcttne dair 
bu vidlann tıe.ııaklmlı: ettililm 

yüztimlm tiUn ·~ ttaı 
istirahate çeldlmeğe mecbur o 
bir. 

Omm ..,.me bqvekilete 
pl'ofesör l'ilof, telki1 ettiği hftk 
azaları aıasında-Alman taraf 
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ve Vo fu-uıl r• ı 

alyanı r a a 
fütANSIZ SABAH T .nı.tG 1 

Pı:ıris, 11 ( A.) - 11 Haziran 
tarlhli saba.lı oobUği: 

Deniz ile Oii e nrasmdtı dü!jnınnın 

ine nehrinin karşı y-.dınsma doğ
ru yaptığa ilerleme tıeşcbbiiı:;lerinin 

dunlurul\luğu teeyy\id etmekw.dir. 

h mba.: .u ın tm'sl r ir. 
llenız ha\ a kU\'VOtl "nne m n'inb 

bir filo, Coutoocl• Cİ\:aruwa H ınkel ı 
tayyare fabriluıhlrım boınhardımau. 

etnıl~ ve kısmen yakmı~tır. 

üsleri bomba andı Oi.~ ile Ourcq ara..-.an1la düşman 

geoo yeni mevzilerimizle U,Wasa geç
rue~e ~şnu~tu. Aisne . ve Mense 
U-.r.crinde mühim bir şey ulntamı~tır. 

AIJ\IAN TEUL1Ut 
Pithreriu umumi kn.rargiUıı, 11 

(A.A.) - alı t.ebliği: 

(B>t t~r•ft 1 ncl Nhıfede) 

• ı1.va nıeydanlan da bombardıman 

ıdilmiştir. 

Ceuuhi Afrika birliği ha.lyaya h.,-t, 
m~. ettt 

Londra, 11 (A.A.) - Cenubi Af. -
rika lnrlığiııin ltalyaya harb ilin et-
Uği bildirilmektedir. • 

Salahiyettaı· mahfillerde şu cihet 
LCbarilz ettirilmekledtı· ki Cenubi 
Afrika birliği, İtalyanın harbe gir
me.qi ile sıkı surette alakadardır. Fil
hakika, birliğin şimal hudutlarının 

ötesindeki bıgiliz müsteml~keleri 
kuşağı, Habeşistan Vt"' lt.alyau Soma
liai hududuna kad~r gilmektediı·. 

Bu müstcmlekeleıiıı menfaatleri. ay
ni zamanda bit'liğın d menf ıutiııe -
dir. 

l'cni 7~1and., ltal)aya h:ırb 
ililu ~tti 

VaRiııgton, 11 (A.A.) - Basvekil 
Fıas<'r Yeni Zelandanın bugün mem
leket saati ile saı: t 10.30 dan it ibaren 
İtalya ıle harb h imde olduğunu be- 1 
yan etmi . th. ' 

Hindifoôtan lt.Mlya ile :ha&li h;ırhde 
Silma, 11 ( A.) - Hınclislan u

mumi vnl i, ltalya ıle hıırb halinde 
oldıığunu ilim etmiştiı·. 

İtalya knt1mm hitaht~i 
R mm .. 11 (A. .) -- I<rnl - lmııa

ratoı', harekftt mınlaknsauıd.ıki mli
sellfı.h ltalyan kuvvetlerine hilab e
den nı:; J1d.:ıki beyannameyi neşret -
mi tir. 

Biitlin k ra. dc-ni?. ve h.ıvn kuvvet
lerinin b,1!'.kum ın lanı sıhtile \• 
hane 1 ınımın n'anesinc tevfikan 
bu•ıdnn yirmı b · · sen"' ~vvel olduğu 
gibi y ne .1 amzJ tki ınrvkiimi ah -
yorum. B'itiiıı <'cphc-l"l dt" icrayi ha
rcka t e<l n kıtaalın kunMndanlığı 

f,ı ·iımin Duçesi ve impar todıığun ı 

birinl'i mr.ır~ımli olan hiikumel r<>i i
ne tevdi ediyor um. 

ll rt-k~t mıııtnkusı, 1 

11H ıziı1111 1!)40 
r1 for F:111 ı ımmel 

1WnLn fönıual rına nı.a~" dökiildii 
Londı~ 11 ( L'\. \.) - \'enedik 

kôrfczi ilf· Quarnf'ıu körfC'?.inin bazı 
kısım} rının ,. ' hntün \ıııavı.ıtluk 

karı sıılarınrn mayn dökiilmek snrc
tılt• tC'hlikl !i hal(' konukluğu bngiiıı 
bahı iv.-. n ,.,, , etinden teblig edilmiş
tir. 

Kahraman millet 
( 8•11t1nrd.;aleftP11 dctl(ım) 

~ııı l n d"layıdır ki iptida onu yık-

01 k ı!;tiyorl 11'. 

Londra, 11 (A.A.) - Reuter a
jansı bildiıiyor: 

ltalyanın harbe girmesi dolayL'iile 
husule gelen askeri mooburiyetlerf 
tahlil eden Londranın salahiyettar 
mahafili, İtalyanın silih altında bu
hman askeri kuvvetlerinin 70 illi 80 
fırka, yani bir buçuk milyon asker, 
ve kuvvetli bir donanma ile tayyaı-e 
kuv .. ·etıerinden ibaret olduğunu mü
şahndc ediyor. Bunların da tabiati
le dii.<:ıman kuvvetlerine büyük bir 
iU'ı.v<.' teşkil ettiğini ilave ediyor. 

İtalyanın ordusu, Alınanların em
riyh' hareket edecektir. Binaenaleyh 
Harbı Umumide Jtalyan kumandası 
ile hareket ettiği zamandan, daha 
çok faal bir sm·ette kullanıla<'..nğım 
beklemek lazımdır. 

ltalyan ordusunun kullanılabile

ceği birkaç hedef derpiş edilmekte -
diı·. Cote cl'a;ı:ur dahil olmak üzere, 
Ko ika . .Malla, Kıbrıs bunlar me
yanındachr. Tunusa gelınce, lngil -
kredeki telakkiye göre. Ifransız kı
tnatı, LihyHdaki ltalyuıı kıtaalına 

karşı hareket etmekle biiyilk bir 
nıemnuniyet dm·acaktır. 

.Mıı.m c;oklanbı.:ri .Mussolininin t:\
mah cltiğ'i bir yerdir. Fakat Londra
daki kana,ıta ııaznl'nn, 500 kilomet
relik susuz bir çfü, bu mevsimde zırh 
1ı kıtaat için geçilmesi ı"!liişkül olan 
bi: mimi teskil etmektedir. Libyada 
200.000 \'e rı:thiopie'de 50.000 ltal -
yan nskcri mevcuttur. Bunların hep 
si. iıışelcrini temin edecek olan deniz 
milnakal:ıtının idamesinc bağlıdır. 

it:al~ 1111 g~.eh•lerinin t.ehdiı.lleri 

Rom ı. 11 (A.A.) - D. N. B. a
j3.nst bıldiriyoı : 

Popolu di Roma, İtalyanın hı:trbe 
gll'rncsi miin. scbctiylc yazdığı mıv 
kalede Akdeni7.dcki İngiliz - Fran
sız kııv\'ctlcrinin henüz olduğu gibi 
durduğ~ınu ve ltalycıııın çetin bir 
vnzifc karşısında bulunduğunu. zira 
Tunus, Fas ve Korflika kuvvelleri
nin henüz muharebelere girmemiş 

olduğunu hatırlatmakla ve fakat 
İtalyanın vnzifesini ifa kabiliyetinde 
olacağını bilclirmcktedir. 

Ga7.eLe, Musoliııinin komsu mem
lekctJeıi harbe süriiklcmek isteme-
diği hakkındaki beyanatını bilhassa 
kaydetmcktcdiı'. Bu devletlerin ken 
di menfaatlerini Polonya, Norveç, 
Hollanda ve Belçikada.n daha iyi ko
ruyup korunııyacaklaıı görülecek

tir. 
Rcgimc l•'uscistu, Musolini tarafın 

dan sayılan devletlere İtalya düş
maııl,ı ı ıııın lopnıklaıından deniz ve 
havıı \is.: \i olarak istifade etmelerine 
mani olnıalaı ıııı tavsiye etmekte, ak- ı 
si tıı kd.irde 1talyanın şimdiye kadar 

Fınıı&ıvı • zclıktı .. a sonra, yalnız 

kalacak lngılt .. r ·yi m l~lfı b elmek ~ 

mıkanı haöıl olac lgını iimiri ediyor
lnr. ln0 ilt 't l' de ortadan kalkaı sa 
artık bi.itlin Jü ıya y ılnız kuv,·ele 
tapın mİ.t:jtİıdı'.'rm keyif \c hevesi ü
niine er ilmi. biı ziyafet ve sefahet 
.;ofr t ı h·ılindı· onların ohıcaktır. 

1 ·ki hattı hareketini değiştiı roek mee
budvelindc kulac:ağını bildirmekte -

V·ıhti le, ~ı.ırı valışi Ccınıcıı sürii
}(•tJ Roıu~ impıııatorluJuııu yıkarak 

duııy vı l;ır zülmet devrine batır

nıı. l.n dı. Buglİıı ~ıyni nıii.ııtcvlilerin 

nt>:..!indcn ,..,ddik lerini iddıa edcı.~ .. r
lc o z nı ... ıı y:ktlcın Roma intpaıa

toılugı ına \ eraset hülyasınd~ bulu
mı ııl u· eh·le vermişler. g(me medeni

yeti yıkmak ve ycnı biı zulmet dev
rı <'<'mık 181.ıyorlar. Bırı:ılar o ka
chu bi.iyuk. emellerinin dairesi o ka
far geııistic ki eski ve yeni düııyanın 
hiı bır tRrafı hu at~ ve vat.set tu
fımının folaketlerinden kendiaini 
kuıtanımıyacaktır. 

Fak11t inıtanlar bu kadar a.şağıla
ra aa . .,miyecekletdir. Vaktiyle o ka
claı nıfüHıış diişmanlar arasında .. e
lamel w: zaferi teniin etmis olan 
kah1 aman millet, şimdi müttefikleri
nin de yardınıiyle bu kanlı kabusu 
'lU tl<l<'aktır. Beşeriyet yeni bir Or
tar· ğlııı ı to.hammül edemiyecek ka
dr ı in1'i ıt elmiş ve ylikselmişLir. 

İ.tı ... lnlı,.,ıu istikbalinden .kat'iyen ü
mid kesmedE."n Almanların ve İtal
yanların galebesine ihtimal verile -
ınez. 1n ·:ıniyere. medeniyete, ahlaka. 
ve adalete karşı harb edenler bebe
ı.-ı.ehal nrn.ğli'tb olacaklar dır. 

ltusoyia Caaid YAl.ÇIN 

dir·. 
Mu~"olini11i11 t~mri .H~ıni~ 

Roına. 11 IA .• \.. I - Mussolini mü 
:;eHah İtalyan kuvvetlerine hitaben 
bir emri yevmiyi neşretmiştir. Bu e
mirnamede e:ı-.dimle şöyle denilmek

tedir: 
I\:ral - lnıparatAJrun kararile bu -

günden itibaren bütün cephelerde 
icrayi harekat. eüen kıtaatın kuman· ' 
danlığını deruhde ediyorum. Umu
mi erkilnıhıtrbiye reisi mareşal Ba- 1 
doğlio'yu vazifesinde ipka ediyorum. 
Bundan başka mareşal Badoğlionun 
emrine tibi olmak üzere mareşal 

Graziani'yi ordu erkanı h~rbiye reis
liğinde, amiral Cavagnariyi donan
ma. erkanıharbiye reisliğind~ ve ge
r.erat Prioolo'yu hava erkanıharbiye 
reisliğinde ipka ediyorum. 

I...ondra. (Hususi ı - Amirallik 
dairesinin bildirdiğine göre İtalya
nın harbe girmesi üzere müttefik 
ö.eniz kuvvetleri Akdeniıdeki muh • 
telif İtalyan üslerinin civarında 9 
büyük mıntakada mayn tarla.lan vü
cude ııetirruişlerdir. 

ttal~'an kabiOOHinia möb.lm kararlan 

Roma, 11 (A.A.) - D. N. B. 
İtalyan nazırlan. meclisi, Duçenin 

riyasetinde, bugün yaptığı birinci 
fevkalftde harb toplantunnda, ba11 
millıim harb kanunlan ve ayni a -
manch h ırb vazı yeti ile lıR.rb ekooo- 1 

misini alakadar erten miıhmt baıı 

tedbirler kabul etmişltr. 
Duçenin teklifi üzeri.ne tam Dll 

veya kısmı küllısi d~"Ullan devletler 
ubaasma ait bütün emUlk mfısadere 
edilecektir. 

Alman diğer bir tedbıre gore bü
tün gtda maddeleri fıyathırı, tarife
ler, kiralar, manşlar ve yevmiyeler, 
harbin devamı müddetince değişmi
yeeektir. 

Adliye ııazmnuı bir tRkHfi iızcri

M harb halinden istifad • etmek su· 1 
· retile işlenecek suçlar hakkındaki 

cezalar iki ınislıne çıkarılmıştır. 1 
Bundan b:uıka bazı yeni fevk ı ·de 

vergiler de ihdas olunmuştur. Ez -
cümle, silah altına çağınlanlann ai
leleıi için bir yardım ı:;ıındığı kur
mak Uzere fabrikalarda çalışan ame
lenin yevmiyeRindcıı yüzde ikl nis
be-tirıde bir vergi ııhnacaktu·. Bun -
d.uı başka kazunçlnr üzermd u de 
yüzde be.şden yi.izde ymniye 
lıusuı:Ji bir veı gı cibayet olun 
ttr. 

A \ ustral.vada 11 biti haly • 
lt>\'kif tıdlW4 

Londrn, 11 (A .• \.. ) - vu tı-.llya
ua 1 i bin İtalyan tevkif ed.iimistır. ___ ,,,, ___ _ 

Müttefikler 
Amerikadan harb 
Gemisi ahyorlar 

Nevyork, 11 (A.A.) - ASSQCla

ted Press'iıı Va~in&>1.cıu nıuhabırınin 

iyi hcıber uıuu nıalıfillcı'dcn öğren -
diğiııe göı-e, İngiltere \'e Kanada, 
Amerika Birleşik devletlerinden tor- 1 
pido muhribi salın almak imkanla
rını tedkik etmektedir. Satın alın

mak istenen torpido muhriblcri A
merika Bırle.şik devletleri donan ıa -
sında halen kullanmakta olan Umu
mi Harbden knlma bazı g nıilerdir. 

Alp cepheKinde yeni mevizlerine 
ye~niş olan kıtalanmna taarru7. 
eJihu~t~tir. 

FR SIZ 'l'EBLlOl 
Pui."', 11 (A.A.) - Fnuısaz akşaııl 

teblijti: 

Mubd.refHI oebftesiıUa heyıl'ıi umu
otly6!'ti ÜMrinde, döı,.maa, l<anu'l wr
la.nlJlk t ... tiy•)r. 

Oi....,.'i.n gıt.rhın~ Juşma.n. Rouen 
ile V t'run ara mda ine ~'ıu~k i4:in 
g&)<tttlt'l.rini Ud nıigtiol! çıkamuştır. 

Düşm<f.ll, un'i bulutlar a.ltmd1'. """" 
hir ü.:Mrindt' k()1,riller kunwy '\e 
C!"OUh ~biline tankhır Çtkamn)oa 
t.-~hbü,.. etmi~t:ir. 

ıK•t.aı,lTınn~. dunnadan nıukabil 

hii~mnda hu!uuarak, d ism.aıu tut
nnya ç.ah':}ntalrtadır. 

Oiifl>'in ,,.a.rkıuda, J•'ort.e 1'füo11 lıtn 
bt I•'ercden Tard(•11oi-.'n l•ad!tr Ourq 
tnuu~ boyunca ban•ket edt>rı dtiş

num fırl.i:alurı. bir ("Ok tankla.mı rmi-
uheretiylt> yenidl•:rı hikum etmi'!'
lerdir. Bunlar, k-;ıro.ıJum•la yalnız 

dtlmda.il:ınnuu bukuusb.rdır. Zira, 
f11·kaia.1·11nn:ın kısmı 1.\\Ui~i. muka
vem,.ti ~ta&rııe·4Jı oenuhmuı uaklt't - j 
ntt•k emrini ahııı~lurdır. 

~rktu, düşman, ~arhden Vf' cıe

nu h ··!lrbmdau ı:~im ... 'i 't''Çm"k için, 
Vesie ' rdre \adilerinde n.ii,u tank 
kiıtlt•ierini ..uhaya sunııii'!"tur. 

Ch:unı•agut-dı- du ... man ge..ıt' Ais.
ne'in cemth•ına. )eni iırkalnr ~et:ir -
nıi~tir. 

(arı;ı...ma.b.r, saflıkta hunıher, hü
tii11 l..a.retournt> ınnuğı boyunca )'e

niden }Jı1.~a.nu-.tır. l...nr?tonnu>'in ge
çidkrinde ~iddeUi ç:ırpc..nıala.r ol
maktadır. Kıt-.ıl:ınnuz, AUlb,..,~ nin 
oenııbumla mlit<-addit muluı.hil hii
cum!u.rda bulunınu":lar \ e dh!1nıa

m cldtli Ztı.) hl.ta. u~ratnu ... la.rdu·. 
Ahme ile Mt-u:w ar.ısmda, diisıııa · 

Din hiitün hücumları gtori ı•i.i kiir -
fülnaü~tiir. 

Ha\a kunetıerimi7., lumıheim, 

Neustadt, ı~ra.nkfort meyda.nl'\r1111 1 

l\la.nş denizi ile MeU!jıl) arasında 

büyiik nıuharebt- biitün ~dootiyl~ 

df'vam et.mekt~· • .'a~ Cl'llll<\hda ve 
merke-Ade, mağliıb olan Frılnsız or
dulann.ın takihi fa811astz dtwtwı e
diyOI". 

Reinıs Vi' Argonne an1MJ1dıa ~id

deW. fakat Fif.'JIQereli mu.lıarebelı-t ce 
reyan eunekt.00.k'. B~ ytırde Al
man kdaları mühim dUşruan rrnv 
v6tWi ~vlma~dir ve bwılar• ltth
rih, edeockleırdir. \'erdiği clddi ve 
kanlı 7.a.yiat V6 nıuhim nıiktanl:t. &

si.r ve kayllflt tiği uıalzemec.ten '''" 
ya düşrruuun mukavemet ku -:aıti 
~ittikf.'.e amlnınktlldır. 

Muharebe tan an•leriudt•11 urıte -
seldcit miifrml'ler Ha\ u lim nmı ve 
nhtımlanm t.-kr.ar bornht\rdmua.n e
tkr.-k J~kfüz'ltori ttıhrih t·tıni". hir 
t-Oı pid~ı tıatınm~ \·e a.ralanodtt bir 
tlestroyt•rlr IO.ı ){) tonluk ild ıuıtdiy 
gNni .. i iıuluu m di~l'r lı:w.ı ·~mi ... ri 
de ha..-.ars u~ratnu:-1 u·(hr. 

Alrıuın ha\ıt kuneU··ri t.ı.,,-atı 

diişnu:uı 7.trhh ı.oUanuı, uıltli, f'it•ri, 
1.at.u.[lt fafuı~~itl.•ri i ve nt.u n ıla rı 

homhs.rdımıı ı t•tnıi.~krilir. '~ mdau 
ba..."·a aşağı Oht· ılt· a.....a~ı \~ u "l ·'na 
hir kaç S.opriı hom"ıırdu um \l' ~ns
ttwn 1ahrih 00.i mİ!oztir l.i. •ı ı tJf•rih 
diısnı 11111 ril''nb ic..in nniltiııı 111r t·n

~ol teşkil <'lıııt>ktt"dir. 

l':ı.zar gfüm, hir ı.ruvaz:Jr ' • t•utt 
nakli~e .-aımnı Sinuıl dt uizuıi ı si· 
nıa.liude lı mıb.ırdınıuu ed"l fr::-tir. Bu 
gemilcrt• ciddi isabt~Uı•r vafu •lmu-. 
\e hii~iik hir l.:ı:o.mı yamn -.tır. 

Gi"OO d\i-:;ınan ta).' an·lt'ri \ h •·ıu 
ynnıu ~ima.ti \(' .hall"4ı füıt-rinf" hom
balar atnn ... b.rdır. 

lhin ıhismu.ıa 29 t "' ., a.r.- f, , llo!'t -
mi~tir. Bunun 19 zu h::ı' mu'ı trl"hl"
lf'rinılt>, ft . ı dafi haf.\r) ahırı t.,r.:,tt.ı 

d ı11 vt• nnit~b \kisi ~ ı•rı.l • hrih ~m-
mi tir. 

Bumtnıt lı u-;;l • .ı fü· h:uı:ı j 1. '! m 11 

dti~unihnh-··tiir. 
Sekiz \im m hn')arei'ii it-.1 ;·ıı~ 

Vaşington deniz mahfillednc ge
J€'n ha~t let e göre, Almanla?' altı 
torpido alan ve 1600 kilometre ha
reket kutru olan 250 tonilatoluk 
küçük denizaltı gemileri inşasına ça
lışmaktadn·. Sanıldığına göre bunla
rın bir kısmı, sahilde montajı yapıl
mak ilzere Almanya dahilinı.le parca 
parça imal edilmi§tir. AlDlanyanın 

bu deniıaltılaı·dan ayda 12 ila 20 
adet yapmakta olduğu sanılmakta -
dır. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii?iiiimii~ 

Müttefikler -Alman ha e atı 

• 

(Baş tarafı 1 inci uhlfede) 

ilcrlemeğe matuf bütün Alınan te -
şebbli::;leri durdunılmuı:;tur. 

Merkezde, Fransızlara yeni mev-
7.iler işgal imkanını veren yeni bir 
sevkulceyşi ricat vardır. Bu yeni 

ltalyanın nihayet harbe ·g irişinin 
dünyada uyandırdığı akisler 

ltalyanın hub kararı Biiktt.şle 

nasıl karstl1LRd1 

Biikres, 11 (A. A.) - İtalyanın 
ilanı harbctrneı:ıi Rwnanyada ôerin 
biı hayret uyandınnışlır. Ruınan -
yada f!On dakikaya kadaı- İtalyanın 
harb huici kalacağı zannedilmekte 
idi. Şim<liye kadar resmi hiç bir ak
sülamel olmamıştır. Yeni hiç bir as
keri tedbir alınmamıs ise de, ihtiyat 
efrad bakiyesinin dünkü çağırılması 
Rumen ordusunu seferberlik kad
rosuna iblağ etmiştir. 

Burada ilk sorulan sual şudur: 

Rusyanın vaziyeti ne olacaktır·? U
nıumiyetle düşünülen şey, fili bir 
müdahaleye kadar gitmek dahi icab 
etse, Rusyaııın politikası Balkanlar
da sulbü korumak olıu:aktır. 

Burada ikamet etmekte olan ltal
yanlar B. MuSROlininin beyanatına 

karşı M;;tkça ist ikrahlarını ili.n et -
mektedir. 

İaviçrede 

Zurich, 11 (A.A.) - 1talyarua 
harbe girmesi hakkında şımdiye ka
dar burada hiç bir ı·eemi miitalea 
serdedilmemilftir. Büyük bir tesir 
uyandırmış olmakla beraber, hava
dis ltviçre halkını hayrete dtifir -
memip. 

B. Mussolininiu İsviçre de dahil ol-

· . .; . .. . ' 

m.ak ilzere, diğer· milletleri harbe 
sürüklemek nıyetinde olmadığına 
dair beyıt.natı, emniyetbahş telakki 
edilmektedir. Maamafih lsvicrenin 
\'aziyeti daha nazikleşmiştir. Çünkü 
şimdi tamamen muhariblerle ihala 
edilmiş bulunmaktudır. 

lsviçrenin iktısadi vaziyetinin, 
Ct"nova'nın muhtemel bloküsü dola
yısile daha zorlaşacağını ve bu şeh
rin şimdiye kadar lsviçrenin tenef
füs uzvunu teşkiJ etmekte olduğu 

söyleniyor. 
Ru lgari11tanda. 

Sofya, 11 (A.A.l - Reuter: İtal
yanın harbe girmesi Bulgarist.anda 
hayret uyandırmıştır. Memleket sü
klıneti muhafaza etmektedir. Haberi 
hususi nüshalarında veren gazete -
ler, Balkan siyasetinin bituaflık ol
makta berdevam bulunduğunu kay -
dediyorlar. Umumi intiba Sovyetıer 
birliğinin doğu - cenub A vrupasında 
barışın muhafazası için !-;idcletle co.
lışmakta ohlıığıı meı·kczinde<li r. 

l'unaniıd3nda 

Aüna. 11 (A.A.) - İtalyarım har
be girdiği hakkındaki ha.her muhtc -
lif mahfillerde büyük bir endişe ha-
11l etmiştir. Bu mahfiller Akdenif.de 
•yrileeferinin hürriyet Vt> emniveti
nin Yunanilıtan için hayati bir ehem
miyeti hai11 olduğu .. l'J.u bildinu~ktedir. 

ı 

m \'Zilere lıcr'üz lüic;um \a1<ı o'm..ı 

nu.,lır. 

Yeni lngilı7. kıt.-ıatnıııı kaı a) ı ı.ık
tığı ve diğ~!rleriııın de yoJ~ ı oldu;u 1 
hakkındakı b yancıtlar efkarı umu . 
miyeyi pek ziyade takviye etnw~tir. 

AtUee'nin ht•)arıatı 
Lonara., 11 (A.A.) - Reu \f, bu

gün Avam Kanı.u aısınd.ı Attk·e 
Churchılhn yerine nskcri \ il7Jyc~ 
hakkında beyanatta buluumu:=ıtur: 

Attlee, Chuıchıll ile müdafaa ua
zırlarmın biitün 7.amanlarıın m ili 
müdafaa işlerıue Lah.ı:;ıs etmeleri ıcab 
eylcdiğinden dolayı gizli cdseııın 

a.kdoluuamı; acagını haber ve: mis 
ve 1t.ılyanın harbe girme~i hakkında 
d..a şunları s(iylemiştır: 

Bu derece az bahaneli bir kaı ar 
bulmak nadirdir. lngıli.: \'C Iı'r muz 
hükumetleri, maruz kaldıkları nıiı

temadi hakaretlere ı .,ğmen sabırla

ruu isb,ıt etmişleı dir. 
Mussolininin kaı aıı. demokra~.iler

dt'ıı kazandar terııiıı <'lmek ümidi He 
maddi ve ulçak dül:iüncelt."rın nıah -
sulüdiir. 

İtalya, • şimdiden müttefiklerin 
deniz kudı·eLiııi tatmıstır. 1 l İtalyan 
g ·misi müsadeıe edilmiştir. Oc İtnl
yıın gemi~i kendı tnyfnsı trır :ıfından 

balırılmıştır. Diğer 011 ltııly:uı ge
misi mütt fik lim,rnhrındadır. 

Attlet.·. h nd·ıu .rıııı :ı., Ro ~cvdlin 
be~:ınatıuı mc,l!ıdınış ve demi tir 
ki: 

Bu bt·~ ırı ıttun. <.liıııyadJki Mir 
nıill• ı .. ı 'ltı;ırn alın:.ılıJıri.ıı. I~ JOse

v 1'ın ~ııi '·•fikk1·0 :-ılınıutt.ı hulu· 
~al' ığı Jı.ıl~krn :la wı dığ"i tenıınalla. 

yol rıc im i ll' U7.lln Vt ,. •l' uh r.sa ol
sun. meıiE.'ııiyct dııv,ı. ınııı nıh 1\·et 
galib gc•lec('ğini nıuh ıkknk bir tı.ılc 

ROkınakt,tdu. 

Psris "a~h·l.-ri artık <;Jkmı~ ı.u:·nk 1 
Paris. 11 !A.A.) Reut1.:r: ı 
Bu sabah şafak, Pnrisdc ren':3i · . 

w mağmum olarak snkmücıtiir. Ei.i-

Vapurlarda izdiham 
Bır rkadaş u!attı 

' - Pu.a.t gıinu bir ış çuı Kadı
koyune gıtıniştuu AJu.;ao:ı ilsıU w 
ycdıye dogru lVdet etmek uzeıoe va
pur ıskclesme geldtğmı zaman btt
yük bu- kulabalt[da k,ırşılo.§tım. Ga· 
lat.Maray - Fenerbahçe maçının ~ 
yırcileri İstanbula vdet ediyorlardı • 
Vapur geldı. Kapılar açıldı ve ıçert 
nıuthış bu hücum başladt. Vapur o 
kadar doldu ki, bütün oturacak yer
lerde-.n maa.ia vapuı·un orta kama.°"" 
sı ile güverte kısnımdaki yerler-da 
onıus omu~ tıklım tıklım y )1 t ıl<t 

d•>ldu. V nıba.y t g\\ç bel ~ pur 
it'.'keleden ayrıldı. O gü~ f tmıbula · 
gelmceye kadar bllhaaşa Rarnybur
n u a.Jnntıımıda. ve ·i>pnide ıskeleyö 
yun.ışırken vap tf' adeta devrılnıek 
tehlıkelcn g,,.çir'dı Yan doğr ı y t
m st ÜZ€ nue tr • k kadın ve ~o -
cuklar hcyccand.ırı çığlıklar kopar
dılar. FakA nıuuzt.> im l ıda ye nıtl . . 
v ıpur K 1 iı coy ıskelc,,me ~ c11ıa~ır..ık 
kaza.sız fx>ı t--,ız yolcu' ırı k pruy 
çıkardı., 

Sırt gı->nn su'ları~ı Vt." bır 'rn · iA
kelc m..-•mun.ın m 
v ıku t g ~h•n b11 

MUR4D 

Vefat 
İ:;tanhu.J ı :\,.;ıı- •i "ı ı a i;. iıı ··1 

A ıy.mak !nnı •it n i ı ıu:m u .ı. 

tii · :lrı \ ·li H.tr.ııc i tr 1~n g e ku b 
SPkt.B. in i.-11 Fy ip İ·"ki B >:ıt.Dn i ~•.>

lesi mm ı alı lıanc,.,ın•l · v •1 l ·t
mıştır. C ıınz"'~İ 1::? 6 910 aı uba 
gürıü Eyiıp mı nrlt• o"I.. n 01 ı uı

dan s0nra ebt:<li ınt' i ~ıine tc\.dı ...
lunacaktır. 

M~' li rahm .. t t') !e) ._., 
==

ttin ~clıir, dumanla öıtiiliidii ·. Ctiu-
kıi yangt•ı bombalaı ı, civar lakı. n • 
hallere! yangın rıkarmu~tu·. • · ine 
boyunca bir köpriıde.n ötekı k{ipriı 

gô?.ükmektedir. Nitekim, CoııMf"lie 

rneyda..nının bır tara[rn•la i u ... ı ır 

ıdam da mey lamn obfü tamfııı la
kini f ırk d ·miyordu. 

Muhacid"r. ekseri. i yayan n! ımk 
c.h mir yolu ista yonl.ırınn gıtm · Üd 

idi. Eksl'll oıılcnn lt' CO\!Uk !il lh 1 -

li.lll \\.•yahu 1 ~ötıiı 'b•lec1.:kl ri ef.Y•
) ı ha 1ıil k\i ·ıik ı abııl u· itmt.>'ktıt 

ı fı. 

P.:ıris g ı, ,•telı·n b ı~ıhı son d~fa 
ol,uak c;ıkm.11ln. Oaz•'l'li'r Mu~soli
nin 1ngıltt"J(' v .. Fransava f ırb ı .!'l 

ett•ğini bıl iı., ı lu. B ı:ılcı m·tkm ... 

leri sah ıh aıt ıkid • durm• tu•. P'\
ri .. J ~ b r t'k !ı.ıbt>r >.ıvr·ıısı ucşrcdil· 
n det 
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l'.E.Nİ SABAH 

C~ ____ o_R ___ J [iı~bin içinden sahneler 1 

Fenerbahçe - Kurtuluş Dünkerk kalesi nasıl Dünkerk'de neler gördüm? 
Atletizm günü müdafaa edildi 

·------- Paris - Soir gazctesıne Dunkerqucden 

Fener bahçe Atletizmi teşvik maksadile bir 5 ~~~~~r~ ~a::~1~:1~:~~1~~;:~~miz onlarıı 
Çok m·u·sabakalar op:ganı·ze adı.yor doğru gıdıyordu. Beton -.e çeltk kaleleri 

ı ı içerisinde bır kaç yuz kişi idiler. Bunl r 
Dunkerqucin mudafileri idi. 

H ene uuntazaın y lm. ctn olan 1 
F ı rb hc;e - .Kmiı.ı~ lctızm müsaba-
k ı bu pazm sabahı Fcncrb::ıhçc stadyo
ınuııd tekrarlan::ıc;.;lctır. :Musabaıluının 

guzcl olması için şımdıdcn bütun tertıbat 
alını tır. 

Fcnerbahce ,.e Kurtula k1 plen bu 
sene ntletızm 1alnmlannı tmsedilrr dere
cede kuvveU~ri&hnnı lordı.r. Bu itibar.la 
mu abdıkalann Jıt:Yec."llllı olma ından baş
ka, bınnci sımf dercc~lcrın de elde .edıle
ccgı tııhmin edilmckted r. 

B lkon oyunlarım pu ın kaybehne
ı. 1'1 z onunde tut.anık bt't ıkı ldüp pro
c:ı nmn çekir etmayı da 1~1 etmişlerdir. 
Jo'e c bahçeliler bund::ın son ·::ı ntletizmlc 

1 eden biltün liiblerı de nyrı nyrı 
d >\ct ederek, atletiz.mm bu,gilnku kal -
kınm ında keııdılerınc d\jŞell v.ızrfeyi 

ıf, ctınege karar \ crrni lcrdir. P.ıızar 

gunkil müsabakalar u bı'l:ln lıır 'll7.eri!\de 
µpılacaktır. Yuz metreden bin beş JYÖZ 

metreye kadar otuz ko u Un yuz metre 
ııılln h yuk.sek, uzu t -adını ve sırskla 
ntlan lar. Gülle, dı k, dııd, çekıc atma 
Ne dört kere ;,uz metre bayr ' ~:ı:ıM ı. 

Fcnerbahı;c tııkımında Rıza Maknıd, 

Mclıh Neriman, gıbı 1 . lclmılcl oilmu 
.atleUerden buşka Sezai, Sabahaddin, Ah
med, Kfızım Sudi gıbl gene istıdadlnr 

.var 1 r. Kurtulu -eklbınde, Hrwnopulos, 
Anccu ve onlar.ı.n d~cr: nde dah:ı bırl aç 
atı l mevcuddur. 

Mu bakalar saat 1 d;: 

.b tlrılecek ve der.ece a 

.ıne a mle verılecektır. 

ıp 12 de 
r madal;'f aları 

Boğazı geçme 
müsabakası 

kaptanı 'Müsabık adedinin 100 e yakla~a
caiını tahmin etmek tedır. 

Bölge yuzme 
müsabakaları 

.Şimdiye kadar Moda deniz banyoların
daki yüzme havuzunda yapılmakta olan 
bölge yüzme ve su lopu mlıırabakaları bu 
sene Buyukderede ıcra edilecektir. 

Su ı;porları ajanının lc:ırarlan ciımle -
'Sir.den olan bu te-;ebbüs ile Boğaziçinde 
~e ıqt<>ıunun .rar canlanacağı mu -
hak.kaktır. 

Anenk Tilı'kiyenin en iyi yüzücülerin -
cien bir çogımun Modada oturmakta \'e 
çahpnakta olmaları &oz onilnde tutularak 
bu semtle. yuzmenm yuz üslu bırakılmı
yaca,tını Wllid etmekteyiz. 

Atlet Semih evlendi 
Türkiye 10(1 met.re rekortmeni ve halen 

:ıtleüzın lederasyoııu teknik ınüşavere he
:ycti azasından arkadaşımız Semih Turk
dogan Bayan Saadet ıle evlenmiştir. Be-· 
yoilu evJenme memurlugtında ;yapılan 

nikiıh meras.immde Vali Lütfi Kırdar, 

muavini Hudaı ve aılc dostları hazır bu
bulunmuşlardır. 

Semih'c \ e eşine saadetler dileriz. 

Sipahi ucaOı konkurları 

5;.pahi Ocagı tarafından tertib edilmek
te olan musabakalaı a bu ay da de\ am 
.edilecek ve haziranın 15 inci cwnartesı 
giınu saat 17 de ocagın açık maneJlerınde 
icra edi&ecektir. Programda 3 u nıfıni atla-
ına, 3 u Dresnı olmak ıızere 6 müsabaka 
vardtr. Yalnız mani ntlamolar iı;in 17 bı
niş kayıtlıdır. Bu meyanda zati atlar \'e 
acemi 11tlar için nyrı parkurlar tertip e
dı lmiştir. Ocak bmıcılcri atlarla beraber 
bı.t yaz me'I. mıuı Erenkoy cıvannda ge
~ıreceklerı ıçın bu ı lUsab alar bu uı -
r.ıfda yapılan! rııı sonuncu u olacak, bun
dan sonrakılcre Goztepede Tanzimat so -
kağında kir;ılan.ın yazlık lokalde ve sa
hada devam cdilcce tir. Bu itibnrla h.ı-

ziran m.u.sabakabrı ço heyecanlı olacak
tır. 

Mili Şef ism t inönü İzmir Enternasyonal 
An~arayaavdet ettiler Fuarına hazırlık 

(Ba~ a tf 1 · 

buyu -mu lardır. 
B vekil Doktor Rclıl· S: ) dam ve 

Ank vali ve beledı. reısi Tnndo
ga ı, Heisicürnhmı1, E ıı 1 ıtta kar
karsılamışlardır. 

Re icümhur, is.ta y 
Me li i ~ .Abdiılb k 

ııel kurmay ba kanı .. r l Fevzi 
.çakmak, vekiller, C. H. P. genel 

• sekret~ri, mebuslaı, m 'lki •ve aske-
ri erkan tarafından C'lamlanmrşlar

dır. 

isUmboldlın a~Tllış 

Trakyada seyııh tta bulunan Rc
isicümhur İsmet lnönıi dün sabah 

saat 8 de trenle ~hrimizc avdet bu
yurmuşlardır. Mini Şcfinıız Sirkeci-

'gannda v.ali ve rbelediye r.eisi dok
tor Lütfi Kırdar 1stanlııul komutanı 

İshak Avni.A.kdağ, Halk partisi İs
tanbul müfetti§i T 'fik :Pikret Sı

lay, Emniyet müdürü Muzuff er Ak
alın, ~kez komumnı Albay Hüs

nü Altan, je.Rdarma komutanı yar
bay Ziya Timur ~ kalabahk hir halk 
kütıesi tarafından .ırarşılanmıştır. 

Mılli Şefimiz kendisini kaı;şılayan
lara iltifatlarda bulıınmuşlar, garda 
birikmiş hBJkı >tJelimlamıBlardır. 

Cümbunıeisimiz maiyetlerindeki 
zevatJa birlikte saat 10 da Acar mo
toriyle ffa)rdarpaşaya -geçmişler ve 
10.40 da hususi trenle Ankara.ya 
hareket etmi§lcrdir. 

--<>---
L.Hna.nnn-tln1d ve Ka.nu~ıriuleki 

İtalyan ''e mtttt4'fi~ \apurlannm 
vazi)eti 

!tıılyanın harbe girmesinden bir kaç 

gun vvel limaımnızda ve Kaı denizde 
bulun n bütin Itru~ un '.ıpuı ı mernle
ketlenne dönmtışlerdır. H la ln ar.muzda 
hiç bır yuk ve balık t. l:'f.m gemisi yok

tur. Karadenizde bulun n ikı !t::ılyan va
purunun da bitaraf lin,;ınl ı·a gitmesi için 

emir \ cdJ.miltir. D.iger iru-a!dan limanı -
mı1.da müttefiklere md iki p bulun -

ınaku dır. Gerek bu gemıler.ifı gerekse 
Karadenizde b:llw:ınn 1ugiliz ve FraN11Z 

,..,.ılerlnin .Akdenize açılıp açılnuyacak -
lart t..ıKkında hiç bir malUınat yoktur. 

--0-

hmir, (Husu i muhabirimiz

den) - İzmir onuncu enternasyonal 

fuarı bu yıl, geçen yıllara nazaran 

daha mükemmel hır eser olarak ha

zırlamnaktadır. Fuar sahasında muh 

telif inşaata d1;vam ediliyor. Geçen

lerde açılan Kültür park tenis klü

büne kadm, erkek yüze yakın aza 

kaydoluımıuştur. Klübün tenis kort 

larında her akşam kadın ve erkek bir 

~ok sporcuların tenis oynadıkları 

görülüyÔr. Ayrıca Kültürparkta 
bir de atlı spor klübü binası inşa 

edilmektedir. ötedenberi faaliyette 
bulunan atlı spor klübil azası, Kül-

tür parktaki manej sahasında ak -
şamları talimler ve Kültürparkı çev 

releyen atlı gezinti yolunda yürüyüş 
ler yapmaktadırlar. 

Költürparlrta bir de yüzme havu
zu inşa edilecektir. İnşaata yakında 
ba§lavaraktır. Yüzme havuzu ka
:palı olacak, soyunma odalarım ve iki 
bin kişilik bir de tribünü ihtiva ede-

. cektir. 

Küttürpark, böylece muhtelif 
spor teşekküllerini bir araya topla -
yan bir müessese halini almaktadır. 
lCültürpark, atış poligonu, hayvanat 
ve nebatat bahçeleri, sun'i göl, pa
raştit kulesi, binlerce çeşit çiçekle 

dolu seri ile çok alaka uyandırmak
tadır. l'aar zamanında bunlara peri· 
li ev, şeytan yuvası, labirent ve zen
gin paviyonla.rı da ili.ve ediniz. 

Daha şimdiden halkın en güzel eğ
lence ve istirahat yeri halini alan 

kültiirpark umumi rağbete mazhar 
bulunmaktadır. Cumartesi ve pazar 

gilnleıi, kültürparkı on binlerce kişi 

ziyaret etmektedir. Burada bir si

nema, ucuz fiyatlı müteaddit gazino
lar vardır. Atış poligonunda kadınlı 

erkekli gençler her gUn atış talim
leri yapmaktadırlar. Fuar mevsimi 

için zengin bir spor pro~ hazır
lanmaktadır. Bu programa göre h· 
mirde mühim spor temasl&l'J. yapılır 
eaıımr. 

İki haft.adanberı onlar demir ve ateş 
karşısında mi.ıthiş bir tecrübe geçır.iyor
lardı. Kendilerini mahvetmek istiyen Al
man tayyare ve agır 'topları etraflarında 
her 09yi dannadağın etınialerdi. Şehirde 
m~m bir enkaz yığınından başka bir 
şey kalmamıştı. Fakat bahdye kalesi hti
lil ayakta idi. Deniz askerleri sonuna ka
dar mukavemet ettiler. 

Onlaı-a yardım ediniz; kurtarınız 
Vazifeleri s; de bir şekilde yaptıkları için, 
kahramanlıklanıu da sade bir surette an
latmak lual Leopoldlin teslimine kadar 
Diınkerkdeki bahrıycJiler ciddi bombar
öımanlara maruz kalmışlardı. Ve (20) 

mayısdan itib3ren evlermden naz! tay -
yareleri tarafından çıkarılan sivil ahal.iye 
yardım içm ugraşını lardı. 

Fakııt şimal ordumuzda vukua gelen 
trajedi onlara fedakarlık ve kahraman -
lıklarının bilcumle derecesini gi.ıstenneğe 
imkan verdi. 

Hemen her gun kale; ihanetin gayrimü
savi kıldıgı oldürucü bir mucadeleden 
yorgun bır halde gelen binlerce askerin 
melcci oldu. 

'Bu adamları ku\\etiendirmek:, besle -
mek, manevi ıztırablarmı ve yaralarını 
di.ızeltmek or.ları gruplar halinde gemilere 
irklb eder~k. emin bir yere göndermek, 
fasılasız olarak semada kendilerini takib 
eden dusmandan korumak Uizımdı. 

Bahriye kuvvetleri ellerini tanhin en 
buyiık muharebesınden geri kalanlara u
zattı. Kale kapısını açtı. Mııvi yakalı de
niz askeı leri çamaşırlarını, haınaklannı 
yiyeceklerini hatta tütünlerini verdiler. 
Subayları onlarrı şunları söylemişti: 

- Vazıfcniz şimdılık ıztırab çekenlere 
yardım etmektır. 

Herkes harekete geçerek elinden geleni 
yaptı. 

Bu sırada, dvara ve kaleye durmadan 
buyuk çaptcı bombalar duşuyor. Doktor
lar sakin bir ta" ırla yaı ahlarla ugra~ı • 
yorl:ırnı. 

Adamların orta ında amiral Abtlal ve 
muavıni kontı anır l Platon vaziyetleri 
ile iradelcn t cl cdıy rlardı. Bu a :ı.du 
bir ub."I' n ) n ın çık rıcı bombala. ı b -
ınd kı m C r le ı d ırduğu goruldu • 

ıle 

d 

dan 
Kumanda köpri.t ü uzerinde ayakta 

durarak y nı dıkkat bır oguk k lılık 

tcrc-n bir torp do kumandanı gordwn. 
Tahliye cdılcn as ce lerın batacak dere
cede d lu olarak l.analda du man tarı -
rcıeri t rafından t:ıkıb edılcn bu kuman
d, n, dumendcki ad mına kumanda için 
her bombanın sukutunu goı.etliyordu. 

- Dıkkat! Sagn on be ! .. Sola on beş!., 
Bir diğeri bir dusınan zırhlı kolunun 

rıhtımlara ve bir kopı-u iızerinc girdı •i 
sırada, bir Flander lım nına son surntlc 
gemisıni sokarak ve ateş • çtırarak bu ko
lu parçaladı ve bu ıniıthiş pusudur, du -
ın. n neye ugradıgını aıılaınaga vakit bu
lamadan çıkmnga mU\ allak oldu. 

Şüphesiz gemilerimız muvaffak oldular
sa da guçli.ık de çekmedi degıller. lçlc -
ıinden sekizi ve bu arııda <Siroco> orada 
kaldılar. Daha başkalııı ı da müşkül vazi
yetler geçirdiler. }'akat bu gemilere rakıb 
olan kimseler vazifelerini sonuna kad r 
üa etlılcr. Her tarafdan, semayı kaplıy. n 
t yyareleriıı hueumwı:ı maruz kalan m:ı
ııiler ve toı piller tarafından her an tehdld 
altında bulunan bu ndamlar hiç bir pş
kınlık aliimi göstermediler. Obüsler ve 
bombalar tarafından dovülen rıktunlarda 
gemilerine alabıleceklerinl irilb ettiler. 
Denize dl.işen askerler bir ateş tabakası 
altında sakin bir hareket ile kurtarıldı. 
Hiç bir zaman ne bir panik ve ne de bir 
kıırgaşa.lık husule geldı. Ve ordunwı daha 
sak.in bir hainle cıktıgı zaman cyaşasın 

dcnanma!'t diye bagırmasuıın hikmeti bu 
suretle anlaplıı·. 

Bu gibi işlerden anlıyan tııgillzler, bah
riyelilerimizi heyecanlı ve pyanı dikkat 
bir surette karşıladılar. Dünkerk kalesin
deki Fransa bıüırlyelileriiıden biri, bir Jn
giliz garında kendisine sigara ve çikolata 
takdim eden bir 1ngilız kadınına raitladı. 
Kadın, bahriyelinin parmajmda bir ni -
şan yüzütünün mevcucüyetini fıarketti. 

- Evli misiniz? 
- Evet! 
- cBebeiinizin> adresini bana verir 

ınfsiniz? 

Bahrl,-eli adresini verdi; bir kaç saat 
sonra, Fransadakl bir kadın, bir kaç gun
denbcri endişe içinde yaşarken ckocsnız 
1ngilterede saldır> telgrafını aldı. Tel .. 
grafda imza yoktu .• 

Amiralin 11ncaOı 
Sonuna kadar DUnkerk kalesi Cermen 

kıtalannı geride tuttu, tayyareler.ine mey
dan <>kudu. 

Amiral, kurtaracak bir !'ranstt Teya 
Ingiliz askeri kalmadıtı kanaatine vannca 
şanlı sancatuu indirdi. 

Bu kahramanlar, hep birlikte, harekete 
müheyya son gemiye doirU yürüdüler. 

Dlipnan tanaresi adeti veçbile bir ke
re daha bombardımanda bulundu. 

Fakat amiral Abrial ile askerleri bunun 
sibi ne Udar bcımlMllıd•menlera aabid ol
muf)ardal .. 

"Kahraman şehre yaklaştlğımız zaman bin
lerce asker yangınların kızılhkları va obüs

lerin infilakları arasında dim dik duru
yorl5 r, bizi bekliyorlardı,, 

•Parla • 8olrıt ın harb muhabiri «Jo• 
aef Kasaelıt harb mıntaka11ndan yazıyor: 

4"Dünkerk> i en &on dnklkadn duŞlT)anın 
pençesinden kurtıırılan son askcrlcı·i aa
turen gemilerle birlikte terkettım. Alman 
ileri kıtaıannın yerleştikleri mitralyöz -
ate leri, intilik ailıilltuleri i&tiliyordu. 
Feda edilen şehir de heı· şey ate:ı icinde 
yanıyordu. Tarih bir aun butün taW
lAtı ıle, bu mükemmel mukavemeti ve 
ıki milletin muhasara altındaki kuvvcUe
rinin yardımına kOiUliUnu, anlatacaktır. 

O vakit, ateş içinde bulunan toprak ve 
den.izde, alevlerle dolu biı' gök yuzimdc 
başarılan işler ka11iısmda herkes j61Şınp 
kalacaktır. Zira, buraları kahramanlar -
dan başka bir kimsenin bulunmadıgı et
aanevi birçok fedakarlıklara sahne ol • 
muşiardrr. 

Baııa gelince yalnız alelacele ve biraz 
cin tesaduf ile, sonuna erişUtım bir kah
ramanlık destanının bazı parçalarını 

naldedebilec:egim. 
KÜÇÜK BiR ŞiLEP 
ÜZERiNDE 
Geminin telsiz memuru: 
-t:Dünkerk:t i artık ışitemiyonım, dedi. 

Haıbden evvel Parıs ıle Londra arasın
dıı işliyen küçük şılcbın bu dairesinde 
yalnızdık. Telsiz memuru başındaki dm
ltme cihazları ile kaı şımda duruyordu. 
tngıllere ile Fraruıanın butun iimidlerinin 
toplandığı ve henuz mukavemet edlp et
medigini bilmedi&ım bir 5chre doğru ta
lıhlm beni de surukleyordu. 

Şilep t:Dünkerk>e gotürmck üzere c<-b-
hıınc tahmıl etmiş, Dou\-ı·es limanına 

gelmiş, haıeket cınrıni bekliyordu. 
Bir müddet beklcdıkten sonra sordum: 
- Bir şey var mı? 
- Hayır! 

Kaptan köpı usünt- cıkbm. Güneş açık 

bır cmada pıırlıyordu. Denız sak ndı. Ekse 
ıisl genç olan milr tlcbat oglc guncşındc 
y nıyordu. Blr kısmı da kon~uyor \ yn 
yemek yiyordu. Dıgerleri de gozl rl kn
palı duşünüyorlardı. Hep yınni k d rdı. 

Kumandan, bu gemın n eski kaptanı 
idi. Ufak tefek, sevımli yilzlu birisı ıdi. 
B ı gcınisne alırken· 

- Allahım, bu set r 1 
de ayni lıAdiselerJe k 1 

HEYECANLI BiR 
SEYAHAT 

yalım, dl'Clı. 

yormuş. Adamı ı, bu hamulcyi 
bomba yagmuru altında koraya · , r -
m 1 r. Orada ynngınl rın çı tı..,ın , ev
lerın yıkıldıgınn, crı; rl rındak· grmıl in 
bcrha-.n olmnlann::ı ahıd o lUşlardı. De
niz.ın dibınden çıkan ça ıl \ e ç ınurlar 

yağmur gibi guvertenln üzerı ı 

yordu. tnfil&kların tazyıl,i camları kırı
yor, ı tıkamet ületlermı bozuyordu. T.ıy
Y reler birıöiri at'dınca ıfop U2Cnndc pı
keler yaparak bombalarını tıyor, mıtral

yoz mermileri yağdırıyor! rdı. G ıdeki

ler ı c bu cchennemı te e anc k l i 
ıki kuçuk topla muk b le cdebıliyorl r
dı. Bu arada ufak bır geminin kaptanı 
daha iyi müsellah olma ı dolayısıle, ar
ka arkaya üç Alman bombardıman tııy

yaresıni düifirmege mu\ af.fak olmuştu. 
Si RA ŞIM Dl BiZi M 

Şimdi mürettebat, bu cehenneme tek
rar gıtmeleıini icab ettırecek emrı bekli
)'<>rdu. Kumandan kulagının arkasını ka
flY&r.ak: 

- Gemideki hamulemiz yaman, eğer 
blr bomba yiyecek olursak .. dıye s0ylendi. 

Birdenbire şilebin kıç tarafına do ru 
sıçradı ve yüzü neşeli bir vaziyette don
du. Oraya bıraktığı bir ağaca buyuk bır 
balık tala.bmitı. Telsizin yanına gıttım. 
Oradan ikinci bir tclsız daha vnrdı. Her 
ikisi de damıi surette cDunkerk.> den bir 
haber almak için uğraşıyordu. Fakat hiilfı 
bir sey çıkmamı~ı. 

Yalnız biraz sonra makineler çalıilllağa 
başladı. Telsiz memuru: 

«- Her şe)"e rağmen hareket edece
-giz.> dedi. 

Filhakika kafileyi gotürecek gemi gel
mişti. 

Gem.inin ldiprüsüjıde btitun çehreler bir 
den ciddilapj. Sonra herkeş, sakın bır 
tavırla vazifeleri bapna gitti~r. 

Sahil, uzun müddet solumuzda kaldı. 
etrafında şirin köşkler sıralanmış bir p~j 
l'ÖZÜirtü. Bu yerlerde hayat ne kadar tat
lı ve emin görünüyordu! 

Y.olda bir yolcu vapuruna l'asUadık. 
Gm; ertedek.i sandalların içine vanncıya 
kadar asker dolu idi. Sonra ayni şekilde 
dolu, bir sürü gemi daha gördük, 

Sahil artık kayboluyordu. 
Sıra bizimdi. 
HER ZAMAN RASTLANMIVAN 
BiR DONANMA 

Bu saada, etrafımızda dumanlar 26-
zilktü ve QDi yola mutevecclh olan bir
çok gemiler 011a7a çıktı. Bunları ay -
maktan v~ Fakat bunlar biz yak

laftıkça boPmn h~andan tıkılacak 
aibi oluyordu.. Zira kudreW harb pmisfn 
den, motör veya ~ ile 7iirllyen ba
lıkçı gemisine kadar bütün nak1i7e ,,._ 

ataları d..mln e..inde hep ayni hede
fe doiru ilılrl'1wda. 

l':nımls ve ı..wz tor.pidoları mbazram 
köpüklü dalgalar içinde 8e)'l'ediyordu. 

Refakat gemileri daha ağır gidiyordu.. 
ller cesamette ve her yaşla şilepler ille 
da ınık bir halde bul~ordu. Hatta 
buyuk yolcu vapurları da vardı. Bu gemi
lerden bir kısmı yuzlerce asker taşıya

ti eli. Fakat aralarında on yolcu nak
ledebılecek olanlar da vardı. Fakat hep
.il de muayyen bir hedefe doğru ayni ce
aaretle gidıyordu. İçlerinde saatta (35) 
mil slıratle gidebllenlerı olduğu gıbi g\.ıç
lukle (8) mil yapanlar da ;role değıldi. 

Bütün bu garlb donanmada tek bir 
dUşunce Mkimdi: Son bir ümid ile ken• 
dıleı ini bekliyen Flander ordusunun ge
ri kalan askerlerlouı bulundukları rıh -
1ımlara, plfıJlara yetıımek. 

Gemilerdeki subaylar, mihttebat, ba
tırılan torpidoların adedlerini ve isımle
rlnı, bombalarla denize gömülen hasta
hane gemilerini hep blliyorlardı. Ve her
kes, bu .i1;tc hayatını verebllecegınl de 
hesaba katmı:ı bulunuyordu. 

Fakat orada, cehennemi bir ateş icinde 
bulunan sahilde, den.izin eşiiine gelmiş 
ınaanlar, üç ha!talık öldurücü ve kanlı 
bır muharebeden onra ufku son bır ü
mıd ılc gozden geçiriyorlardı. 

RIHTIMDA, YANGIN IŞIKLARI 
AL TINDA iŞTE ONLAR-
Geminin gü\•ertesindc batan guneşiıı. 

etrafı pembe bu· renge boyadığı gurulü
yoı du. Gunc çabuk battı. Kanada avcı 

tan arcleri gok yuzunde dolaşmaga baş
ladılar. Ôenizden karaya doğru bir bom
bardıman tayyare grtıpu da gözuktu. 
Dümenı idare -roen Lostromo: 
.- llirazd n Almanları göreceğiz, dedi. 
Gece b tırdı. O \ ·it, henüz kızıl ren 

gini t.ımamlle kayb tıniyen ufukta bu
yuk duman utunl rının yükseldıgl gö -
rüldu. Dünkerk ln sahiline 7akl ıyor
duk. 

Nıhayct, cehronemi bir manzara altuı
dıı, obuslcrın gun.ıllu u arasında rıhtım

ı rm boyu d hareke ız ve .sessız duran 
b r in n du"' arı oı duk. 

Son başlamak uzerc 
idı.> 

ını . 

• • • 
ınin cephedeki mu-

ıl luular, suyun u c
ıkri gaz on nden 

Ve bulun bu cehennemi manzara arasın 
d.-ı heı cınstcn g<.'nulcrm yangın ı ıkları 

, 1 ı d. hillcr n ımtidaclınca kendılcrini 
ı . b ct.ı eleruu b klıyen binlerce a:;k ıin 

mız. 

Gemılerdekl faaliyet: 
A ·erlerin t:ıhlzyesıne çalışacak gemile

rin gelişini mute:ı ıb, ıtiraf etmek lazım, 
ben de bir an için ümidsizliğe dü tilm. 
Döyle bir \ nı.iyctte f cıa\ i bir halin mun
tazam bır c:kllde mhayet bulaeagını dü-
uneıniyordum. 

Şıleplcr, b:ılıkçı 1 ayıkları, torpidolar, 
muhnbler, romorkorler, ilerliyor, gerili
yor d, r geçidlerden bıribirine sürtunerek 
geçiyorlardı. 

Vapurlard n her birisi, kumandanının 
du unce ve k rarına gore hareket edıyor
du. Herkesde aynı gaye vardı. Yanaşmai:, 
a keri irk. " edıp hareket etmek. Munta
%am bır gayret sarf için ne zaman \ e ne 
de maddi ımkan vardı. 

Bagırmalar, kilfürler, teşvik flvaze1erl 
gemıl dl'n yukseliyordu. Düdükler etrafı 
çınlatıyordu . 
Şafnk ökıl'ck u ere idi. Onunla bera

ber Yunkcr er, Dornıerler de meydana 
çıkacaktı. 

Emirler, mu abll emirler mütemadiyen 
y ıyordu. Lim nda, ışık vermiyen bir 
fenenn etr fır.da yangın alevleri etrafı 
a~ clınlatıyordu. 

Mazot, petrol ve ben7.inin beslediği ille 
ate perdesi arkıısındn şehir yanmış, par
('alanmı!:, dağıhnı:ı bir enkazdan ba:ıka bir 
ııeY degıldi. 

Bu arada binlerce insan, kadın, çocuk 
bır hrin bu k tlifımında hfila yaşıyor -
du. Mahzenlerine saklanmış, .aç ve susuz 
olan bu zavallılar uzerlerinde ceheıme -
min uğuldadı~ rıı hı'!sedıyorlaTdı. Yıyccek 
bh ey bulabilmek için bir Hlhza için dı
ş;: rıya !ırl dıkl rı :r.amnn, sokakl rın, mey 
daıılnrm, cad elerın eklıni tanıyamıyor

lardı \e her taraıd ce:edlcr vardı. Y ra
lılar lnildivordu ve her tarafda b mba 
ve obü lere aldırmıy:ırak plAjlara dogru 
ilerliyen ve kumlar uJ!erinde yatarak irkAb 
milmelennı hekl!yen Fl:ınder ordu unun 
ıı kerleri \•ardı. 

Fakat DunkPrk hAla mukavemet edi -
7ordu ... 

Kara müd;ıf asıle meşgul olan amiral 
Abrial ancak sonuncu gece, va7.ifesi ni -
mycte k dar yapıldıktnn sonra h:ırcket 
6U \'C Flander askerlerine miktarı kAfi 
bh yer bırakmak maksadile motöri.lnil 

layfa: .. 
4 

Mahsulatımızın kıy
metini düşürmem k 
için ahnan tedbirler 

---<>--
Toprak mahaUlleri of:sl 
mUat hailin malmı müba

yaa edecek 
Ankara, 11 (A.A.) - Ticaret Ve-o 

kaletinden tebliğ alunmuştur. 
Yeni mahsul arpa \•e yullf ın u 

t1ı,hsilinin elinden değeı inden a ğı 

fiyaUarla çıkmanın/ ı için ıcra vekil4 

leri heyetinin 31 mayıs 1940 tanh 
ve 2 18621 sayılı karan ile bu macı. 
delerin toprak mahsulleri ofisi ta .. 
r&.fından nıübayaası takarrür etmış
tir. 

Toprak mahaulleri of ısi Cukurova 
mıntakaaında bugünden itibaren ar .. 
pa ve yulafın müstahsılden mUba • 
yaasına başlamış ve mahsu1Un d -
rakine göre diğer mıntaka.larda da. 
faaliyete geçmek üzeıc tertıbat a.ı~ 

mıştır. 

Mübayaa yerleri ve fiyatları 28 
mayısta Anadolu ajansına verilmiş 
ve müteakıb günlerde gazetelcrda 
neşredilmiştir. 

Bilgi olmak üzere arpa ve yul8f 
milstahsillcrine tebliğ olunur. 

---ı•ıtGOC--

c. ·H. P. M~clis grubu
nun müzakereleri 

Ankara, 11 (A.A.) - C. H. Pnr .. 
tisi Meclis grupu bugün ''11 6 940,, 
saat 15 de Reis vekılı Seyhan mebu
su Hilmi Uran'm reishğinde toplan .. 
dı. 

Teşkil edilen Parti milli emlak ko .. 
misyonu tarafından tanzını e<lilıp 

grup umumi heyetinın geçen fta 
ruznamesinde dahıl oldugu haldC) 
Maliye Vekılinin huzuru ile müzııkc
re · edilmek üzere bu haftaya t htr 
edilmis ol n r por, b hafta da ıe 

Mahye \ 'cılinın bulunmama ı do
layısıle m k ey mevzu ittı az 
cdılmemi ı,;c ruzııamede başkam d
de olmadığı i in nynsetçe celseye 
nihayet \ erılmi tir. 

---0-

.......................................... ~ 

Jor. Buna r.ı;:ıı en 
edıyor. 

Cyel ne 
t ıııle p::ır 

tereJ c tahmil 
Murct ebat ı 

kC' çıkarak bu 
tlbkamd:ı ç ı pı n ak i tiyor. 

Bir bahnyc subayı, harbın başlııngıcın
da bır devrıyc gcmls ne kumand edıyor• 

dıı Bir denizaltı gemısını batırıy r Bunu 
resmen tcyid etmek için t.<-reddud C'dılı -

;ra1,tıı;ı h r 
?\ımı~e:t D ık rk d an güneşin zıy:ısı 

rr.uk ddes ocak lı<ılin• 



(_HiKAYE 
Çil Fatmanm sek.iz odalı> büyuk e.-inde 

o gece .Jine bir toplantl varclı. Zat.en bu 
evde yalnız geçirilen bir gece hemen yok 
r,ibiydi. Toprak_lı, topraksız bir çok köy 
halkı, daha alaca ka.ranhkta, yeınekle1·i
ni yer yemez Çil konakta topl::ınır ve yer 
aldıkları odada dereden tepeden konuşur, 
bazı günler gece yarısını bulurlardı. 

Eskiden de böyley:H. Çil Murat ve ko
n;ığı dcııiUnce sekiz saat ötc.-deki köylüler 
lıilirdi. nu ün onun zenginliginden ileri 
ı;elrnıyordu. Köyde Çil Muradı uşak diye 
ça~-tıracak mallı, mülklüler vardı. Sül
lumlcr, Kart Osmanlar, Telli Bıyıklar 
llutün ovayı bölüşüverıniş insanlardı. 
Binlerce döniı.m toprağın, sıırü sürü çıft
lorm, üç dört yüz dav:::rlık aı,.'ılların, man 
dıralann, snyısız bnhçelerin ve daha ne
lerin nelerin sahiblcriydi bunlar... Çil 
Mur~dın serveti, iki yüz dönılm arazi, üç 

r;ırt oküz, dört inek \ e bir meyva #ah
çcsinden ıbaretti. Bir de kötü beygiri 
vardı. Fakat, Çil l\Iurnd, iyi _çalışmayı, jyi 
çnlışbğı için de iyi para kazarunayı kav
ramış bir adamdı. Onunkiler v<ırsın be
rıkilerden altı derece daha aşağl olsun. 
Eline çok kereler hepısinden !azla para 
gt•çiyordu ya ... 

O, yalnız iyi çalL5an ve iyi knzan:m bir 
ad:mı değildi. Asıl tnnınmış meziyeti mi
safirpenerliğiydi. cAga~ denilen kimseler 
uç beş kunışluk bir masraf için kapıları
nı her yüze kapam.ışlarken o arclına ka
dar açmıştı. Kimsesizleri doyurur, başka 
köylü yuhud kasabalı, her o köye ge
leli evinde m~fir ederdi. Baz.an on lıeş 

yirmi adamın onun evinde kona\.larlıgı 

olurdu. 
İ)i kalbllleri yalnız insanlar degil 

1\llah da severmiş. Neye el atlı)sa karlı 
çıkmış, tuttuğu topraksa altın olmuı;;tu. 

Onun yaptığı masrafın dürtle birini 
yapıverecek yoktu. Kimsenin evinde bu 
lrndar yemek k~ynamaz, kimse kapılarını 
böyle herkese açmazdı. · 

Çıl Murada yalnız omru vefa elmcdi. 
K rk beşini henilz dolduracağı bir gün
de anz olan bir sancı çok geçmeden ölü
mu kapıya getirdi. Ve Çil Murad ba -
~mda toplananların gözyaşl, rı i~·inde can 
verip gitü. 

Bu erken ve ani ölü.şe :ıglamıyan, göz
lerinden sıcak y;-oş damlaları akıtmıyan 

kim e kalmadı. En uzak köylerden onun 
l..ıbrine çiçek getirenler olmuııtu. Ay -
forcn Çıl Muradın mezarı b:ışında ağla·· 

fj:ırılar :!Örüldü. 
••• 

Falını:ı, Munıda vardığı sene daha on 
dokuzunu doldurmamıştı. üç saat uzakta 
bir köydendi. :Fakir, fakat temizdi. Çil 
Murad temizi iyi seçmesini bilir bir a -
damdı. Evlendiler. 

ikisi de biribirjrıin dengi insanlardı. 

Gençtiler. Çıl Murad yakışıklı, Fatma gü
zeldi. Gelirsiz bir ailenin kızı olan Fat
m::ının kalbi de, ruhu da çok temiz ve 
zengindi. Eve gelince ne bir görgüsüz -
luk, ne de bir ufak şımarıklıkla bulun
du. Ayni huy ve ruhta kimself'rm;ş gibi 
hemen anlaşıverdiler. 

fü.ıliln köy dlşilcn Fatmnyı gönülden 
ı;evmi.şlcrdi. N" Sullumun, ne de Telli bı
yıgın :ıvradma, onn dedikleri gibi içle
rinden c:ıbla> demcz.lerdı. Fatına, hepsinin 
kalblerine g:rmiş ve hep ınde derin bir 
sevgi uyandırmışl•. Onun mlcs.ini bildil'
ler halde zenginlerden daha ç;ok sayar
lardı. 

Mnr.ıda yirmi yıl avratlık etmişti. Bu 
yirmi yıl içinde tek bir yol ni7.alaştıkları
ıiı gören olmadı. Birinci gun nasıl gi:irün -
du, karşılandı ise bir ad:ımı koca eden 
yirmi yıl içinde de öyle görüııdü ve kar
ııılanclı. 

Onun kadınlığı her yone yayılmıştı. 

Karılarının onun r,ibi olma ını istiycnler 
yalnız o köyd<• dcgil, ci..,ar köylerde de 
hc-sabsızdı. Onlnra kısaca •C llcr> diyor
lardı. cÇib denmı.-sinin sebebi, kocnsının 

bu soyadını alınış olmasındnn ileri geli
yordu. 

Ilir gün Murad ansı7.ın yatağa düştü. 

Ölum onun sanki burnunun dibıne gel -
mışti. Ne kadar çalışıldı, uğraşıldı ve 
ôualrtr edildi ise: faydasız kaldı. Azrail bu 
iyı kalbinin canını yirmi iki saatte alıp 

goturdü. 
Çil Murad karısına epey servet bırak

mıştı. Tarlalarınd;m, hayvanlarından ve 
bahçelerinden matla 1600 not da nakii 
purası vardı. Bu mal, mulk ve p::mı. çil 
Fatmayı, kaç y 1 yaşaı:;a ıdare etmiye 
yıne kafiydi.Fakat, :Fatma dalıa kırkında 
dul kaldığına değil, kendi cnnıncian daha 
fiızl:ı sevdiği kocasının genç ya;ta öldü
ğune acıyor ve. ona ağlıyordu. Aglamak 
:fayd<ı vermedi, bbii. Zaten Murada yal
nız karısı değil, bütün bir köylü, sekiz, 
on saal uzaxtaki bunca köy h:ılkı ağlı

YClrcu. Ne çıkar ltikirı? Murad, toprağın 
malı obnuştu. 

Çil Fatma, daha Murad gözlerini ha
yata kaparken dul kafaeağına and iç -
w şti. O. olurken iı;tigi bu anclı can ve
rınciye kadar tutlu. Evini ve \Jnünü eski
•;ı gibi ya.53tlı. Dul kaldı ve dul yaşıyordu, 

••• 
Çil konak, ayni namı Murad öldükten 

sonra da ta.sırlı, ve şöhreti değil eksil -
mck bi15kis arttı. Dul kn1an Fatma, ko
cnsı:ım mırnmı dondtlrmemek için eskisin 
den dah:ı fazlrı. daha arzulu çalışıyor, fa
kirlere bakıyor, heı 1 cleni evinde mıc:afir 
<.-diyordu. Böyle davranmıya onu se\·kc
den ıkin"İ bir <:c-beb daha vardı. Bu se
bcb Fa!; .ının kıms<'Sizlıgi idi. Yir.ıni se
ne kanlık ettiği Mur:ıddaı> çocuj;'U olma -
nııştı. AU-ılı },erkef'e lüzumlu luzuınsuı: 

ve b;>ı.ı1arına yar'.ım du7.inc çocuk verirken 
onlardan. ne kadar isfodikleri halde tek 
b•r yavruyu esirgemişti. Şimdi bir ço -
cugu t.Jsa, bııtun gununii onunla g<'rırir, 

ömnınü .illur::ıdm bu eserme ha'rreylı;r

dı. Halbuki Fatma, tcs<'lli bularnc:ı l>ir 
~cuktan m:ıh.ı:mau işte. Ev.n ıçini uş.ık-

il Fatmayı kim öldürdü? 1 
J 

lar, e\ladhklar sarmıştı. Bir çocuk ne ka
dar güzel \e benzersiz olursa olsun o ba
ba 'e anadan gelmedikçe Lir türlü sevi
lemiyor. Kendi ç::ırpık, çurpuğunu dilde 
gezen yavrulara herkes tercih ediyor. Bu 
öyle değişmez bir tabiat kaidesidir ki, te
sirinden Fatma da kurtulamadı. Ne ever
dikleri, ne de o yaşa gelen bunca evliid
lık ve beslemeden hiçbirisine kendi ço
c:u,;u gibi ba!;ıanamamıştı. Kimin kaba
hati i e çocuAsuzlukl:ırına yanar, giderdi. 

Fal«ıt, bu ) <:nış oncfa yeniden bir ev
leıunc arzuı:.u uyanilırmış drğildi. Böyle 
bir .günııbı değil düşi.ııımek, rüyasında 

görse tövbeye l,alkışırdı. Onun yanışı, 

adlarını ) a'i· t-•. wak \·e ona kocasınııı yok
lıı~unu unutturacak kendi döller!nden 
bi.- c;oc:uga sulıib olını.ısındun ilel'i ıteli -
yordu. Bıı m. 1.nımiyct onu ınisaCirl~ri t'!'e 
kocası öldükten sonr:ı daha çok b.ığla
mı~tı. Onlarl•ı -öteden beriden konuşur, 

anlatır, dinlcı \"ı' gününi.i gccirirdi. O, 
artık bütı.in koyli.inün abl;ısı olmuştu. 

Daha kıı kına ~·eni bastığı halde lrndın, 
erkek herke; abla diye çagırır, herkes 
onu ablası b;lirdi. 

•• • 
_ O gece d<>, birçok geceler olduğu gibi 
geç \ akte k..-ıdar oturuldu. Telli bıyık, 

Kart Osman; Koca Ali, muhtar, ebe Şe
rife ve köyun ahrelligi baş köşede, deli
kanlıl:ır altta saaticrC'e konuştulnr. Mah
sulde:ı, havadan ve köylerden söz aı;1lıp 

k«pandı. Kart Osmnn, Balk;.n Harbinden 
Koc.ı Ali Yemenden, Muhtaı Kurtulu~ Sa
vaşından bahsetti. Hik~ıyeler söylendi, 
yen.ildi, içildi ve Çil Mur:ıdm ruhuna 
dualar edılerek haııı: y:ıgmurun altında 

e\'lere dönüldu. . .. . 
Guneş, h~ni.iz Bo7.dağd:ı.n yeni kurtul

muştu. Koyüıı üzerine scrpik dursun, çok 
tcliı;;lı bir ııdum muht:.u·uı kaptsını, ncr
d<'yse kıı acak şekilde diJ\'ıniyc başladı. 

Halındcn işinin pek miı-.taccl \'e lıekle

mıye tııhı.ımn ulü olımıdığl ::ınl .. ılıvordu. 
Kapıyı ~.c;an başı yaşmakll genç bir ka
dıııa şunları ~üyledi: 

- ı\lılanu birisi öldurmüş, oda ında 
kanlar içinde buld:.ık, yeti. 0 niz. ' 

F:.ı ı yaşm<ıkh genç kadının yu7.ü bir 
lımon gıbi ~arardı. Dudakları titı-iyor, 

mu~ıtarın suallerine ce\·nb \ eremiyordu. 
Nil: .. .)"', tilriyen dudaklıırmrlan ıiU iki 
kelime ZN' tı~1ı;;uldü: 

- Ablamı oldurmüşlcr! .• 

• • 
:'..r li. ufaklı bütim köy lı:ılkı Çil k,ma

ğ::ı d ığru ::ıdetf. bir sel hnlmtle nkıyo~·

du. Muhlal' \"e azalar Çil Fatınanın han
lar içerisinde ynttıgı odaya girdiler. Çil 
Fatma, ceviz taht uzerindeki yatagında 

bo~ııouş vaziyette yatıyordu. Kalbi mU
teaddid defalar hançcrlcıımiş, oradan fış
kıran kan yataga kırmtzı bir renk \er
mi~ti. Sağ köşedeki sandık açılmış, bura
ya giren !,anlı el bazı çamaşu·ları Ieke
lemi~ti. Oda kapısının hk tıızyik görme -
digi ve k,1tilin pencereye dayadıgı bir 
merdiYenle odny::ı girdiği anla,ılıyordu. 

Aı;ılan sandıgın anahtarı Uzerinde idi. Bu 
anahtar bir iple Çll Fatmanın beline b. g
lı olacak ki, oradan kop:ırıldıgı lcsbit e
dildi. Sandık içerisındeki para kulu.sunun 
kapagı nçılmı!j ve içindekiler alınarak 

bozuk paralar bırokılnıış. 
Katil kimdı? Cinayet, h<'rlı::ılde bu evin 

dışında kalım birbi tarafından meydana 
getirilmişti. Fakat, bu takdirde dl.! para
nın sandıktn \ e anahtarın beldckı ipte 
olduğunu bilecek kadar yakın bir kimse 
olınası icabederdi. O derecede ki, eve ald 
merdivenin bulunduğu yeri d·1hi bilmek
tedır. Böyle bir insan herhalde o evin 
yakini olınak gere' ti. 

Ne nıuhl<ır bir ip ucu elde C?-debildi, ne 
de hnzırlık, ilk ve son tahkikat sırala -
rında ufak biı· sübut delili tc-min etmek 
imkftnı bulundu. 

Tahkıkat lıir smeyc ynkin zamandan
beri tlc\:ım ediJ,t duruyordu. Müddeiumu
minin ılk tevkif ettigi kiın elenlen b.ış

kn mahkeme de bau.lıırı haltkında tevkif 
kararı vermiı;.ti. O köyden mazııuıı, ya
hud şahid ular"k dinlenıneclık kimse he
mc-n kalmamıştı. F:.ıkat, acUiye, bunca gay 
;ret \'e çalışm<!l •• rıııa rı:ıgmcn katilin hu
viyeti hı:ıkk111d.ı lııçbiı· iz clde cdemC'miş
ti. Herh:ıngi sahsın suçlul•ığuna deliilet 
edecek ortada belli bclirı;;ı;ı; bir dcltılet 

noktası yoktu. Bu sebebden davanın mu
vakkaten tatiline k:ırar vermek wrure
ti hasıl oldu. 

Köy bu işle r.dliyeden dahn al:tkolı su
rette meşgul oluyordu. Yaşlı, gt•nç yüz
lerce insan ayrı nyn çalışıyoı:, köylerini 
ve adlarını kirleten bu ınnskeliyi yaka
lamak 1çin herkC'S birer polis hafiyesi ke~ 

• silıniş bulunyordu. 
Zaten birisi ötekisinden şiıphclcmiyordu. 

O gece k~·de yabancı lıir insaı.ı bl;llun -
:n:ıadığına [!Öre katil hcr1-.alde keneli a
ralaı·ında yaşıyor ve belki her gtin, kaç 
defa y~'Ü.Ze geliyorlardı. Kimdi acaba 
bu mikrob? Bunun yakafanması yalnız 

hak kazandıgı cezayı görınüş olmasile 
kalnııync:ık, küyhiyü biribirleri hakkın

da besledikleri şi.ibheden de kurtaracaktı. 
Bu hadise en ziyade muhtarı aliikalan

dırmı tı. Bu a15ka yalnız o köyün muhta
rı olmasından ileri gelıniyordu. Vakıa ta• 
~ıdığı sıfatın kendisine mahsus bir me
su liycti yok degildi. O her işte vazifedar 
\c ilk sorguya Qckilecek bir adamdı. Bu 
itibarla köydf' olup bitenler önce onu 
alakalandırır, o:ıun el koymasım icabetti
rirdı. F'akat muhtar bu me. eleye hususi 
şekilde de bağlanmı .. lı. Ölduriilen ve onıın 
ölü kocnsı <'n cok sevdikleri olrlukt.nn 
baş~ .ı vaki cimıyet, b:ışta kendisi olm:ık 
il?.er•' büti.!n halkı lekeliyecek mahiyette 
ir1 ı. r.u kiri tınıizkınek ve bu çok ağır 

;cı<'ı <I l lrnı.tlllal>ilınck iÇin h:"ıdı. Q uze
r·n 1.; rar uerde ni yırtıo atmak lfızı.m 

dı ,-e bu .lazime herkesten evvel muhtar 
düşuyordu. 

Ne yapsın?.. Falan yahud !ilanı 
suçlu gösterecek bir delil ve emare bulun
madıkça ne gelirdi elinden? Muhtar, ü
midsizligine ıcığ;ınen katılin izi ılzc:rinde 
idi. Onu yakalamak kendi>} için bir gaye 
haline gclm.i.şti. 

••• 
Bir gılıı muhtar koy odcı~ında mukel

leflerin getirdıği bina "H arnzi vergı1c -
rini tah.sıl ile meşguldü. içeı ıye orta boy
lu, Z<ıyıf vücudlu \'e iyı giyinmiş bir de
likanlı girdi. Cebınden çıkardıgı elli li
ralığı tahsildan uzattı: 

- · Halıl oğlu Mı.islim. Otuz lirn k:ıdar 
1.ıir borcum ol2cak. 

Muhtar ona yer gos1erırken tahsı1dar 

da elli liralıgın kö~esindekı yanıgı te<lkiJ~ 
ediyordu. Yanık yazıy;, kadnı geJ:mi;, bir 
kaç harfi de okunmaz oir hak sokmuş
tu. Tahsildar bir defa da muhtarın Iik
rıni alınak fatedi. O clliligi 1edkıke lUzum 
görmemişti. 

- Geçer a ccııum, diyorclu. 
Nihayet tnh~ildarın İffürı üzerine ellne 

aldı. Yine b:ıkmıyacaktı. Fakat, yanıgı \'e 
bu yanı1'm şeklini görmütü. G<irmcsile 
kafasında bfr hatıranın (:ıınlanması da 
bir olmu:itu. Şimdi nmtt..ı::,ıl kirpıkleri oy
nuyoı-, gözleri yanıkta, bir ı;;t·yler düşn

nüyordu. 
Muhtar bir anda değısmişti. Muslumün 

tahsildara, tahsıldarın da kendısine \'eı·

digi bu elli liralık ıizerinde ~anki bir hii
dise, gayet mi.ihiın \•e onu alakalandıran 
bir f~vkaladelik olmuştu. 

- Neye di.i~iındun, oyle? Gecer mi, 
geçmez mi? 

O artık elli liralıgın geçip gcçmiyece
ğıni duşünmiyordu. Bu cihet mıun tecl -
kikindcn h::ıriçtl Muhtar, gôz.leri imunde 
canlanan bir haL1rmıın tesiri cıltmda idi. 
Bu ellilik bir zaman c\, el Çıl Fatma ta
rafından kendisine gt•tı,rilınlş ve geçip 
geçrniye<:egi sorulınuştu. 

- Demek? . Muhtarı derin bır duı;ı.ın
ce almıştı. 

- Söylesen<' Boy muhtar .. 
- Bir zabıt tutulsun, diyebıldi, Hulil 

oğlu Müslumün getırdigıne d~ır bır z:ıoıt 
tutunuz. 

Delikanlının yi.ızünde hiç bır dcgişıklik 
giize çarpmıycrdu. Tı.ıhsıldar ınuht::ırın bu 
:;özlerinden 1.ıiı şey anlamamış, yuzune 
bakıyordu. Od<'da bulunan brı.şka köylü -
Ter kah muhtara, l«ih tahsildnr ve deli -
kanlıya bakıp fısıldaşıyorlardı. 

Muhtar tekroır etti: 
..._ Şimdi biı· zabıt tutunuz da geç -

mezse ileride Müslüme ıadc ederiz. 
Zabıt tutuldu. 
Muht:u· Müslümü ak~am uzcri jandaı·

maya teslim etmişti. . .. . 
Adliye, biı· müddet .soıv işin il" yüzüne 

vakıf olmuş ve katili meydana c;ıkarmış-
1ı. Bu ellili •in köyun aru etlıgjndcn a1ın
dıfı te~bit edildi. Zaten Müslum, y<ılriız 
bu ellılıgln cleğil, daha oirçrk paraların 
dn tu ahretlik tarafından kendislnc ve • 
fildiğini itiraf eylemışll. Ahıetlik de sı
kıştırılınca; do tu lle do:;tlugunuıı devam 
edebilmesi için bu cimıyeti işlec.liğini ve 
Çil Fatmaya sandığı içinde bulunan 1400 
lirası yüzunden kıydıgını açıl·ç~ söyle 
mi~ti. 

Ali Em-er TOKSOY 

Beyoğlu 3 üncü noterliğine 
Galata da vaki A ristoteli Topuz~ 

oğlu firmasiyle sahibi bulunduğum 
ticarethanemi olbabdaki mukavelele
rinde yazılı olduğu üzere (Aristoteli 
Topuzoğlu Limited Şirketine) devir 
edildiğinden şahsıma izafetle şim
diye ı~adar vermiş bulunduğum ve
kaletnamelerimin de hüktimleri kal
madığını ve işbu vekaletlere niha
yet verilmiş bulunduğunu beyan ve 
ilan eylerim. 

Galata.da Malımudi~ e cadde"·•inde 
5 No. da Aristoteli Topuwğlu. 

MUHASiB ARIYANLARA 
Bir <;ok ı:;irket ve mUE'sse<elerlc ban

lrnda (,·:ılı~mı. iyi bir muhasıb ış anımak
tad.ır. Relcrans \'l'rir. htiyenkrin ıdaı e
ımz va::ıla~ilc (A. S) ı uıımzu1ı~ mc·ktupla 
müracaatları. 

t LA N 
Şelıremaneti azasından Stıid lıE'y oglu 

Bay Reşide VDlidesi mutevcfiıye Emine 
Saadet 1pardan bail.am intıkal eden kıy
metli evraka baska bir varisi kanuni bu
lundugu takdirde İstanbul Şehremini 0-
d:ıba~ı mahallesinde Saçaklı ttirbt soka
ğında 5 numaralı haneye muracaatı ilan 
olunur. 

t LAN 
Sillvri Asliye Hukuk H~kimlıgınden: 
Silivrinin Alibey mnhallesinden olup 

Adapazarı Mecidiye mahalle~inde Gtiz 
sokagında 63 No. lu hanede ikametgah 
adresi gösterilen 1\lehıned oglu Hasan'a: 
K:ınnız Hatice tarafındnn aleyhinize 

açt1an ihtar davıısı üzedne yukarıda ya
zılı ikametgahınıza yazılan davetiyeye 
verilen meşruhı.ıtta, halen mezkür yerde 
buluuınadıgıruza ve gittiiiniz- mahallin de 
malCıın olınadı.ğı bildirilmiş olınasmdan 

dolayı tebligatın illıuen icraHna mahke
mece kaı-ar venlmiş ve muhakeme gunü 
olarak 4/7/9-10 perşembe gilnı.i saat 14 de 
muallak bulunduğundan me:z.kur gurıde 
bizzat veyahud vekili kanuni gönderme
niz aksj la.kdırde muhakemenin gıyabınl%
da icra kılınarak bukıne baglanucagı tetı. 
liğ makamına kaiın olmak uzere illıMm 
tebllıı olunur. '. 

Almanya dünyayı istiyor 
(&aş tarafı 4 üncü Şahlfede) 

siyaset, askerlik ve iktısad bakı 

mından bir merkezi Avrupa birli
ği te§kil etmeliyiz (Almanya, Avus 
turya - Macaristan ve Lehistan.dan 
mürekkeb) yakın şark bize gıda 
maddeleri ve mevaddı iptidaiye ye
tiştirmek için bu birliğe ilhak edil
melidir. Merkezi Avrupa ile şark 
arasındaki ilk merhale noktamız 

Bulgaristandır.,, 

1914 yılında Alman mütefekkirle
ri tarafından neşrolunan beyanna -
meden: 

25 - "Belfort'dan sahile kadar 
bütün garb hududumuzu ıslah mec
buriyetindeyiz: Fransa.nın Manş de
nizi üzerindeki şimal sahillerine 
muhtacız . ., 
· 26 - "Bel<;ikayı hakimiyetim.iz 
altında bulundurmak mecburiyetin
deyiz.,, 

27 -· "Avusturya - Macaristanıa 
Tilrkiye bize B:ılkanlar t e Anadolu 
yolunu açacaJdar ve bize Basra kör
fezini temin eyliycceklcrdir.,, 

28 - "Denizlerin hürriyetini te -
ınin için Mısır bize elzemdir.,, 

(Raushning) in "Hitler bana de
di ki...,, eserinden: 

29 - "Şimali Birleşik Amerika 
daima ihtilal uçurumunun kenann
da. bulunmaktadır. Bu memlekette 
isyanlar ve ihtilaller çıkarmak güç 
değildir. (Sayfa 9). 

30 - "tık merhale olmak üzere 
Birleşik Amerikayı büyük cihan im
paratorluğumuza ilhak için şimali 
Amerikadaki Anglo - Sakson nüfuz 
ve tesiri yerine Alman kültüri.i ve 
dili ikame olunmalıdır. (Sayfa 81). 

31 - "Birleşik Amerikada bir S. 
A. teşkilatunız (Bir nevi beşinci 

kol) &lacak ve bu teşkilat sayesinde 
çürümüş Amerikalıların karşılanna 

hiçbir kimse çıkaramıyacakları mü
teşebbis delikanlılar yetiştireceğiz.,, 

(Sayfa 88). 
32 - "Son harb esnasında (1914 

Cihan Harbi) Amerikalılar, İngili.z-
Jer ve Fransızlarla mukayese edilin
ce mahalle çocukları gibi dövüştü -
Jer. Amerikanın bir tek askeri yok
tur. Kendine (Yeni Dünya) ismi ve
rilen Amerikanın bütün inhitatı ve 
geriliği askeri iktidarsızlığında ve 
ehliyetsizliğinde göze çarpar. 

Yakti merhunu gelince beıı bu A
merikayı istediğim şekle sokacağım 

ve Almanya denizler ötesi hayat sa
halarını elde etmek için bir sıçra
ma yaptığı zaman Amerika Alman
yanın en iyi istinad noktası olacak
tır.,, (Sayfa 89). 

$ .. • 

Bu satırlar okunduktan sonra 
ba§ta !talya ve tevabii bulunmak 
şartilc nazi Almanyasına müzahe -
ret eden "Gafil millet ve insanların 
kulakları çınlasın ! ,, dememek ve 
bütün dünyayı yutup hazmetmek 
idealini benimsemiş olanlara "Allah 
acısın!,, demekten başka elden ne 
gelir? 

(~
0

_AIC9ms ..... ke_r_I i_k_-.:i ş,_le_r_i _J 
Fatih Askerlik şubesinden: 
1 - Yedek subayların sene yokl;ımala

rına· 1 hazirnn 1940 gi.iniinden itibaren 
b;ışlanmıştır. Yoklamalar haziraıı ı.ıyı so
nuna kadar de\"am edecektir. "ı•oklama -
!arın bizzat yaptırılması mecburidir. 

2 - Rahatsız olanlar (M::ıhalli hukU -
met hekimliğindım musad.d::ık rapor) hü
ktımet memuru olup ta bcrayi vazife şube 
mmtakası haricinde olanlar (Ta1:zi( edil
dikleri emrin sureti) serbest meslek sahi
bi olup ta haziran ayı zarfında hariçte 
bulwımaları mecburi olanlar (bu mecbu
riyet bulunduklan mahalliıl emnıyet mü
diırlüklcd veya amirliklerinden alacakları 
tasdikli vesikalar) yoklamnlarım kerre 
dahilind,eki vesaiki melctuplarla gönder
mek suretil<· mektupla yoklamalarını yap
tıracaklardır. Vesikasız gönderilen mck -
tuplar makbul değıldir. Ve yoklamaya 
gelmemiş addedıleceklcı·dir. 

3 - Mektupla yoklamalarını yaptıra -
c;aklar bizzat yoklamalarını yaptıracak su
bayların getirecekleri aşaı;ıdak.i vesaiki 
de mektupla göndereceklerdir. 

4 - Şube mıntakası haricinde oh,ıp ta 
yoklamalarını yaptıracaklar istenilen ve
saiki bir dilekç·e ile bulunduklan mahal
lin şube başkanlıklarına müracaat etmek 
surellle de yaptırabilirler. 

5 - Gerek mektupla ve gerekse dilek
çe ile müracaatlarda ntifuı; cüzdanların

da 939 yoklnmasında yazılmış ~ube def
ter sıra kayit numarasının bildirilmesi la
zımdır. Mesela 3/25 gibi. 

6 - Yoklamaya gelmiyenler veya usu
lüne tevfikan mektupla yaptınnıyanlar 

1076 numaralı kanuna tevfikan (50) lira 
cezaya tabi tutulacaklıırdır. 

7 - 1 Haziran 940 sabahmdnn 2 hazi
r.ın 1940 nkşaınİnıı kudıır her sınıftan 
albay rütbesindeki subayl::ırm. 

2 haziran 940 sab:ıhından 4 lıa11ran 940 
akı-::ımına kadar her sınıftan yarbay rüt
besindeki subay?arın. 

4 h<ıziran 940 sab::ıhından 7 haziran 940 
akşamına kadar her sınıftan Bnb. rütbe
sindeki subavlnrııı. 

ADEMİ ~KTİDAR 
ve ~BELGKV$EKLi0iNE -

·HOR.M·OBIN 
· l~bletlerl her eczanede bulunur 

tPo.ta kutusu 1255) Galata, lstanbPJ 

____ -Q an 1'4 .... ___ _ 
,.., . _,..-:rr,q 

Herkes bilhassa ç.ocuklar tarafından alınması gayet 
"'*6'6,.... - ~.. - .. .... - ·-

. kolay" müessir bir müstahzardır. 

Barsak Söiucanfarına . ... - -- ------. --• - ....._......... ~ -- .. :,,.:..4--"' 
karşı ~ayet .lesıl'lidir •• ~arsak 'solucanlarının büyüklerde ve Küçtiklenle 
scbet,ı r '·cağı teh!ikdcr göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

• kull;.;rnalan' faydahdır.-- - ~ ~ ...... - ..... ~ -.....-- . ., 
Hekimlerimize ve halkımıza tavsıye edı en bu 

ımüstahzar her eczanede bulunur: 
İ<utu~u 2o .. kurüşt~r: 
~1luıl \.0 

.. ı..•r ....... - .,._. ,..,.. ; "ı • ~· R .. • • ~ ,,..,, '.r 

Şose inşaatı 
Nafıa Vekaletinden 

1 - Siirt - Bitlis ;,olunun Sürt - lI:ıydrır klipı·iisü kısmı ile Kurtalan ista.ycm 
Başur köprüsu iltisaki yollarmın 56 kilometreden iburet !~\ iyr>i tur:ıbiyc-, sınai ima• 
lat Ye şo~e in~autı (800.311) lira (80) kuru~ kı.:şi f bedt•li uzc-rnırlen kapalı zarf usuU. 
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 28/6/940 lurihine ı ·,us,ıtlif cuma giıııü sı.wt 15 de Kafia Vt'kl.ı'~ 

tinde şose ve köprüler reisliği odasında y<ıpılacuktır . 

3 - Eksiltme ıartn.ıımesi \'e lıuna nıi.ik·felTi diger cvrnk Divarb. kır ve ır 

Nafia 'Müdürlüklerinde görülebileceği gibi (-l.000) ku ·u .. ınukabllınde soscler ı uı;fü 
ğinden alma bilccektır. 

4 - Ek iltmeye girebilınck ic:ııı isleklileıfo <'ks ltme tarihinden en .. z c:ekiz gii~ 
evı..-el bir islıd:ı ile Nafia Vektılcline ıııünıca;ıt ederek lıu gil.ıı i leri yaı. bikceJ..ler !.( 
d&ir ehlıyct \·esikası almaları J:ızımdır. ıf 

5 - isteklilerin Ticaret Odası ycı:;ikası ile (35.263) liralık muvııkkat teminatl.ırıı · 
ha\'i oları.ık 2490 sayılı kanunun lf<rifatı daiı esinde hozırlıy.ıcaklan kap.tlı :ı.:ırfl.ınr~ 

ikinci maddede ym:ılı saatten 1.ıir s;ıut <'VVellıır. kadm· komısyon reı lıguı" ın.ıklııız mu~ 
kabilinde .., ermeleri muktazi olup posiu ile göndcrilclibı t::ıkdırde ııost lııı da ulam~ 
g~clkmeler \ e muhursüz. zar nar kalıul edilmez. (27i8) ( 4ıl31) 1 

ı:::.~,o,~uioô:a.~:"~'~::ru.~~'d::~,ü=·~ ~'.~:'.a"::"""'d• Jj 
11 yeni 2::! sayılı arsanın Bedros karı ı B:ridk0 den rıı.ıhlulen \ akfm::ı rııcu eylPıııışli~ 

Bu arsa kadastro 2762 sayılı vnkıflar kanununun H iinC"Lİ madde iııc tc\ fil.an • bi 
edilmiş olmakla bu zrsadn tasarruf edenlerin usulen mahkemeye "c. ıcfareyc ınuı ı 
eaatları. ( 4827) 

----------------------------------------------------------------------~-1 ÜakUdar icra memıırluğundan: 
Emine N:.ızireye bor~u İsmiilin ipoll:eli 

olup yeminli üç ehli YUkuf marifetıle 750 
lira kıymet takd.ir edilmiıJ olan i.tskud:ır 
Bulgurluda Alcındağı sokağmda e~ki 2G 
mükerrer yeni 40 sayılı biı· tar:ıfı Meh
med aga ve zevcesinin arsası \'e bir ta
rafı Kasım efendi meozili bahçesi \ e lu
rafeyni tnrik: ıle mahdut 187 zira mikLa
rında zemini Hudayi Aziz Mahmud efendi 
ser vakfmcli.ın Mehmedi ,\;ani nıiılk bir 
bab hnnenin tamamı 2280 No. lu kanu
nun hükümlerine tevfikan açık arttırma 
ile satılıırak paraya cevrilınesiııe -karar 
verilmiştir. 

Gayri menkulün evsafı~ 

Cephe hududunda tek kanatlı t<thta 
parmaklıklı k;ıpısı mevcud olııp Ye top
raklı le\•anh çiçeğile tarholunınus lıir 

bahçe gerisındc zemin katı kfıgir birinci 
knt ahşab cılınak u:.ı.ere iki katlı bir bınası 
mevcuddur. 

Zemin kat: 
Çift kan::ıtlı ah.şah kapıdan içeriye gi

rildik~ zrıniııi t;ıhta döşeli bir sora iize
rinde iki oda bir tnerdiven altı ve art.ada 
3,25 \: e 7,60 eb':ıdında salaş lıiı- mutfağı 

mcvcudrlur. 
Birinci kat: 
Ah~al> nıerdivenle çıkılır btı- <=ofa 

üzerinde üı; oda bir bata mevl'udclur. B1-
nanın nhşnb al-.samı bcıyasızdır. 

Mcsahası: 

Taınan\l 107, 50 metre murabbaı olup 
bundan 52, 50 metre murabbaı bınu 24. 50 
nıctı·e 111uı·nlılını salaş matbah \ e ıııl:tc

buld~i buhr;edir. 
1 - İ!ibu gayrimenkulün arttırma şart

namesi 20/6/1940 tarihinde perşembe gü
nünden tib:ırm 933/618 dosya ile Oskü
dnr ic:r<ı dairesinin muayyen numarasın-

du herke ııı görcbılnıe ı ıçln •• çıJ,tır. 11.ını 
du yazılı ulonl.ırdnn raıla ınalunı .. t , lın. :G 
istiyeıılı.'r i~lıu şurtıı:ııneye 938/618 ıl~ 

ınemuriyctımizc mürcıca· t <'hıır>liclıı. 

2 -- Gayrimenkul!ın 17 temmu ... ı .O' 
tarıhıııdc çar anıb.ı gliını ıı ıt 16 da t -
J..ııd:ır P.ışak.ıpı ınd:ı 'rnıı :ıdli~e bin 
ı:;ıııdn Oı;kudor kra ıncnıurltıg,• od<ı u • .-ı 
uı, def;.ı ba[:ırıldıktnn sonra et\ ~ok • 
r~na ilw le C'Clilir anC'.ık arttırma bede i 
mulınınıı,ı>n kıymetııı c, 7~ inı bulnı< •l 

\ rya satış ı t:yc-nın :ılac ın.ı ruçhaııı ol Y\ 

dlgcr ;ılacaklılaı· lmlunuı~;:ı bt'delı 1 uııl -
rın o goyri nıenk;.ıl Jk kınm <·d 111 • • 1 -
caklılnr nın n ccınuund.m f zltıytı <:ık 

sa arıtıranın l.ıalıhlldU. lı.ıla kaim< k u r~ 

nrtiıı mı ı;; gıın d.ıha temdıd c-dıle ·' 
l :ığusto 1940 t ııılı nd per c'lıbe gun·i 
s:mt lG da ü.-k dar P .ı pı~ıı,da adlıye 

bı rn ıııda ;cr.ı ınenıurlugu odnsınrla y;ıpı-
1 c.uk aı ttırm;..d ı bcd<.>lı ... tıı; ı t y"n n 
alac:ıgın.ı riiçlı. nı olun diı:Pr al.ıu 1 lılnıTl 
bu g .. yri menkul ik t-ı·nin ed•lmiş ala -
<'aklan ınc<'ml<undaıı f.ızlaya çıkın ar
lıle anc k tekli( olunun l>cdel kıpıwli ınu
lır n•nwnini 1 C"' 75 ı i geçmedı ı l, kdırdc 
atı, 2:!80 No. hı ı nuna te\ Lkıın er' 

bıı·.ıkılıı·. 

3 - Artt• :ı bedeli [><' ıı d"r. Aı ttıı·m.ı
ya i tiı ık yuk r d::ı ya lı kı~r etin '"' 7 5 
buçuk ıı.sbL tıııd ~ pek a >re i \l y. 1ı Ili 
l>iı bankanııı teı ıınat mel;:tut,:.ı tn dı edi
lct" lir. 

4 - Gayri menkul l.endi ine ih.ılc olu ... 
ırnn kimse) e \ cı ikıı ııı ıhlct içinıle p. ra~ 
yı \ crme:z e ih<ılc k mıı ı fc holuııarrı!C 
l:crıdir-ıııden C\\ el Pn ;vııl; c-' teklifle bu .. 
lunan kimseye nrzel.r ıı olduğu bed llu 
alıııaga r.uı ol ursu oı ... -azı ıılm::ız :ı \ c) ı! 

bulunın:ıı •• ı llC'ınen 15 gün nıuddt·lle •il t-ı 
tırınoya ı;ık..ırılıp en çok ı tırana ıhal..1 

edilir il:i ihale :ı ·.ı~ınd ki f.ark 'c ,,e11 
7 ha7.iran 9 Hl :mba!uudan 10 haziran 940 ı g[ınler için % 5 den he alı uluııarnk ı nı.ı 

akşamına k<dar her sınıftan Yzb. rütbe- [ \'t; diğer masraflar ayrıca hukmc h. <..• t 
sindeki subuyl:ır:n. l~alın:ll·sızın mcmuriyetlm:zcc- r.lıcıdall 

10 haziran 940 sab;ıhından 20 haziran tahsil olunur. 
940 nkşaınmn kadar her sınıftan üs Tğm. j 5 - ipofok .s.,hilıi a.lac ... klılarla d et 
Tgm. ve As Tgın. rütbesindeki subayların ) :ılııcaklı!arın \"C irtifak hakkı sahıpkri .. 
yoklamaları yapılacaktır. ııin gııyri menl:ul üzcı· ndcki haki: ı·ıııın 

8 - Yoklamalarda ajağıdaki vesaik a- hususile f, ız \ c ına,,ra dahil olıın ıdd , .. 
sıllarile birlikte ve tasdiksiz olarak bera- ları ıa gayri menkul tızcnndd.i ht kl. nı ,A 
ber bulundurulaccıktır. ilan tnı·ihındeıı itıbı.ın•n 20 guıı içındP e .. 

A - Terhis tezkeresi veya tekaüd eın- rııkı ınüsbitelcrıle bırlıkte meınur yet.ı 1. • 

ri veya diğer askeri ves..-ıik sureti. bldinnclerı ic, lı <'der [ıksi halde h::ıkl. r> 
B - Ni.ıfu:.ı cüzd:ın.ı. l<ıpu sicillilc sı.ıbıt olmadıkı;;ı satıs l ı'<I .. 

E - ikişer aded. fotoğraf. linin payla~mastndıın hı:ırıç lrnlıı \,n·. 
H - Hel.im, cezacı. dişçi, Yeterinerle- G - Ala ı arttırma bedeli lıaricindP '' , .. 

rin diploma ve ihbsas vesikaları suretleri nık ihale k~.ı .. r pullnrıııı n• l, ı .ı ı:r • 
9 - ITcı· yedek subayın künye levhala- Jıatcıı'ı , e 20 <:enelık \.ıkıl tm ·z bı d l rı1 

rının ikı.uli emredildiğinden lıcr subay \ ~rıncge mecburdur. Gayı i nı~ ıımltı'1 

bu levhaları yoklamaları esnasında hazır nefsinden ıııüterakım \crgiler tan ı t 
bulundunılmr.sı. ve tendriye \ e tl'lliıl"yc ,.e ru u ı ve 

10 - Hekim ve imamların da b;rer brı- \'akıf icaresi lıorçluy:ı aiddir. 
zubend yaptırarak yoklama <?ı:;mısmda ı · 7 - Gosteıilen runcle arltırPt.ı) .1 tı -
ibrazı. r:ık cdenlcl' arttırma şnrln. mes·ı ı 

11 - Adli haklın, adli müş,., ir, imam
laı·, tüJck<:i, kamaCJ. demirci, ınar:ıngo7., 

s<.ra\. n:ı1bnnd ve mühend"slcrlıı yokl:\ -
malarda muadil. Tüt:bc!erln ycıkl ,Lm.a gün -
!erinde gelecekleri ve ayni yedek subay
forın bulunduraı::ııkbrı vcsall.i h:ızır hu
lunduracakl.ırı. 

12 - Hel· rullıc için tayin ~clıkıı gün
lerde yoklamaya gelinmesine ri::ıyet edil
mesi ilfın oluııw·. 

ınu:; ve luzumlu malüın~u nlınİş \ c ı ·1• 

Jr ıı hmamen kal.ıul et.ıniş :ıd H' ıtıo r 
oltınur yııkarıda gosterılcn g· J 11 ı ul 
1'-'lrn iliın ve göskrılen aı·ttH"ma s. ı t 
si claircsıncte sntıla"t";ıgı ıliın olunur. . ~ 

Sahibi: Ahmed C'ı•malcddin Snr.wcıitlt. 
j Ne~riyat Miidürii: MacitJ ('C'fi:N 

1 Basıldı yer: (Ymi Sabah) nıuföa~ 


