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11 ha,.bin başlangıcındanberi yaptıkları taarruzların en büyüğünü yaparak 

tl g i ı iz tayyare ı eri Al 111 an 
lldutlarında der11iryollarının, 
oııarın altını üstüne getirdi 

Sedan önlerinde 
ki taraftan y.irmişer 
fırka çarpışıyor 

~ransız mukabil · 
arruzu Almanları 
~dişeye düşürdü 
lın hukometi, Alman efkarıumumiyesini, görülmesi 
lllalhuz müşkilata hazırlamak lüzumunu hissetti 
lltıiı~8L (A.A.) - .A.lmanlarm 4 mile indirmişlerdir· · 15 Mayu gecesi, İngiliz tayya -

.-.&ında. yapmıe olduk· Sedan ya.Jc.mmdakl muharebeler. releri, Renin farkında Ho1A.nda ve 
· ~ hakkında Lond Majino hattmm prkmda cereyan LUksemburgdaki Alman kuvvetle -

hı; it 0~ eon haberler, dile etmektedir- Düşman Fransızların rine milhimmat yetiştiren dllşman 
~M.iytl geçtlktcın sonra bqlıca istihK~nılannın bulunmak- yollarile demlryollarma karırı mu • 
~tı "il Cenubunda 10 millik ta olduğu mmtaka haricinde ta· azzanı bir taarruz yapmıştır. Bin • 
-~ CUde getirmJş olduğu· hıtMUt etmiştir· , lerce bomba atılmrş ve yer yer 
~tedir. FraMızlar, mu_ J.oodra, 16 (A·A·> - Hava i§le· yangınlar çıkımlmrştır. Bu taarruz 

&eçerek bu ~kıntı)ı ri nezareti tebliğ ediyor: (Devamı 4 üncüde) 

koll:ın Frans:ı - &l ~ika hndadundan gfll:Prforl<en ... 

Almanlar İsviçre 
qc f b 1. v • • hududunda manev-

a r se er er ıgının raya başladılar 
g a Ye S 1. n e d ı" r l\1illetler cemiyetinin 

~ evrakı Fransaya 
§ ~~dtıdn, 16 (A·A·) - Havas ajansından: naklediliyor 
~ hı~~arat bürosu, Budapeeteden istihbar ediyor: Lendra, 18 (A.A.) _İngiliz radyo-
~liibrıı d .rlldiğine $Öre, Stekcsfehrvar ve Kusa kolorduları su, lsvtçreden alman haberlere göre, 

l.fa ıtır. Bu iki kolordu mevcudunun yUzde altmışı son Alman kıtaatınnı ııon Uç gün zarfında 
h. .,.• hıı ,:r:ıstana ilhak edilmiş olan arazi ahalisindendir. Bu ıe- !avtçr• hududu yakmmda Conatance 
.. ~ b~lc llı.rıin talim ve terbiyesi maksadile yapılmrştır. Aynı gölU sahilinde manenalar yapımı ol· 
~l~I l'J\otorb:e livalarla süvRri livalan da seferber edilmiştir· duklannı bildirmektedir. BUe etrafın· 

ıt.r ~raıı cüzUtamlan seferber edilmiştir· Macar telgraf daki demlryolu mUnakala.tı hemen 
'l,._ ~dit.e eu Maca~tanm mulllihane emellerinin bir nişanesi hemen tamamiyıe 1nkıtaa uğramış~r. 
• "1'ci MİLLETLER CEMl.YETlllı'l.llıl 

~ /.iindistanına lngiliz aakeri çıkarılmadı 0enevre, 18zv~'!!yUn aldığı ıekıı 
ı.:._-.,~ (.\.A.) _ Londranm a.skeı1 m.&bafili. bir Alman men· Uzerlne lılilletıer cemJyeU, beynelıni· 
il.~ "a..:'e &ralannda erklnıharp zabitleri de bulunan birta. lel it bUrow ar§lvlerini merkezi Fran 
t 4 lddİ:Yabıar" mm Felemenk Hindiıtanmda karaya c;ılcnre e&d&kl ıeh1rlere nakletme#• karar 

~~,l'l'ııı !ti ede~ haberin aslı ve esası olmadrğmr beyan etmek • vermiıtir. İcap ederse memurlar da 
~~ "' l&~~a.rıı asltPrl Uniformayt lAbiııı vf'yahut ııh11 :hic;bir İn· Franaaya gideceklerdlr. 
~ oı1Unin Felemenk Hindistanmm hiçbir noktasında ka. (lS\1çreye dair 4lfer haberler 

"\lklanıu beyu etmektedirler· ı üDdl .. ,......ıAMta.) 

ı.::• LUZ. 

t:\0::::c::ııc:::::ıc:::c11=5it:0=·c:=c:::c::::c:4::i0Y iiMi Mü~ re fi k' le~ 
"
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"' ıttı::ttl AL rrı ani ay Mi KYASI 

Bugtlnktl harp uJaalarmı,Dd taraf kov \l"etlerlnln bıılunduklan yerleri c&etıertr bartta." (Belçlkanm Alman lfpll _.. 
tında bcılwıan yerleri ~lzgtlerle, Holandanm tıgal edllmı knmnlan elyab olarak göeterUmltUr.) 

·cenubu Şarki Avrupadaki 
Amerikalılar buralardan 
ayrılmağa davet edildi 
Ruzvelt, Musoliniqe yeniden 
bir sulh mesajı 'gönderdi 
Nevyork, 18 (A.A.) - Nevyork 

,..lmes, gazetesinin Va§lngtondaki mu
habiri, Ruzveltın riyaseticumhur aa
raymda yapılan bir toplantı sonunda. 
"ltalyanm harbe girme.si muhtemel 
olduğuna dair ortalıkta tel:\ş uyandı· 
ran bir rapor,, üzerine Musollnlye bir 
mesaj göndermlo olduğunu haber al· 

ml§lrr. 
Gazete muhabiri diyor ki: 
'•Ruzveıt, bu mesajmda. Avrupa

da harbin etrafa sirayet etmut endi· 
şes!n! izhar etm!§Ur. ÇUnkU İtalya

nın harbe lşUraki böyle bir neUce tev 
lit edecektir \'e Romaya g!Sndertıen 

mesaj, İtalyayı wlh halinde kalmag-a 

ltalqada talebenin 
•• • 

numagış qapması 

gasak edildi 
Romada Yugoslav sefareti önüne konulan 

askeri müfrezeler kaldırıldı 

lskenderiyedeki müt· 
tefik filo manevrada 

davet etmek demektir. 
Gazete, Runeltln bu karan 1t&11aor 

nm harbe girmut tehllkuln!D arbilli 
olduğuna dair olan haberler 11.rtıa 
ittihaz etmi§ oldutunu yazm&ktadJI'. 

Bu haber üzerine Amerika relsieam 
huru, riyuetlcumhur aaraymd& hQ· 
kilmet erklnmı toplamıştır. Rumi 
hiçbir tebliğ ne§redllmemif olmum& 
rağmen bu toplantı herkesçe malam 
olmll§tur. Bu meaajm lluaollnl O.. 
rinde ne gibi bir tulr hasıl etmlf ol• 
duğunu öğrenmek henUs mümkflD ol
mamıotrr. 

(Devamı 4 üncüde) 

Kenan Hulusi 

''Haber" için hazırladıiı yeni 
romanda harp 90llU edebl;yatmm 
en menkh hlklyelerbıden birini 
veriyor· 

SON öPOŞ 
Camart.ı gttntt bqbyoıu-

(Yuıaı 4 üncüde) J~---------
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Şehir eclisinin d~kü~~;:~I ~~~~-~-5=L_Z 1 
m• z e flonanmanuza 55 ebltlerlmız 

genç iltihak etti 

~ınun . . benzine zaın suretile ahnn1asi 
Dahiliye Vekaletinden 
müsaade istendi 

' ın 

Şehir ıırcclisl dUn toplanrn?~~ır. 
İlk olarak OskUdar ve Kadıkcy 
semtleri nazım planları hakkında 
mülkiye ve nafıa encUmcnlerlnin 
mU terek mc::batası o!:unmu hır· 

Azo.dan Zabıt söz almış, Kadı· 
köy n~ pl!nmdn bazı nolt!'ın'llnr 
olduğunu Eöyliycrck demi§ tir ki: 

- Kadıköy sa'. il yolu Moda is_ 
kele ine kadar gc• irilip bırakılmış
tır. Bunun I\:urbnğnlıdercyc kadar 
uzatıımnsı lUztındır. Kadıköy tnC'y
danı bugUnkU vaziyetiyle dar ve 
berbattır. Planda çarşı gCisterilme
mi§tir. Bugünkü ~'l'"l}J halkı veba _ 
dan ve koleradan ölecektir .Kadı • 
köy ve civarı glindcn güne kalaba
Iıkln.~maktadır. İsl:l'ın mmtaknlan 
az bırakılmı~trr. 

Bundnn sonra Avni !"ağız dn söz 
nlnrak §u itirazda bulunmuştur: 

- 1stanbulun ntızmı planı yapı· 
lalı hayli mUddet olduf;u halde tnf. 
silat planları henüz hazırlanmamış
tır. Tars·ıat planlarının ~okluğu 
yüzünden bina yapmnk lsliyen, ar
~ satın almak istlycn vatnndnııla
rm dileklerini yerine getirememek.. 
teyfz. Bu planların biran evvel ya
pılması Ill::nndır. 

Vali bu itirazlara karşı imnr mU
dürlüğlinün bu sene biraz daha tak 
viyc edild"ğini, önümüzdeki sena 
zarfında biltiln tafsiUl.t plii.nlnrmın 
hazırlanacağını söylemiştir· Bun -
Jardan sonra mazbata kııbul olun. 
muetur. 

Elektrik. trnmv::.y, tünel fşlcrl 
umum müdürlüğünün bilinçosu 
hakl:mda bUtce tetkik ve hesap 
cncllmcnleri mnzb:ıt~r okundu. 

ELEiiTr.IK T'n TRAMVAY 
lDAnru.E:r.lNlN KARI 

Mazbatnd:ı elektrik idarednin be· 
lcdiycye devredildiği tar1h olan ı 
cmmuz 939 dan itibaren 2242688 

iira, tramvayın 285209 Ura, tuno
lin 51 lira kar etti~ de zikir ve ila
ve olunuyor. 

Mazbata obındt•!:tan tonrn Ek • 
rem Tur müraldplerin ''azifesini 
hakkiyle ynptı&'ltlı, ancak idarede 
eskiden kalma bir zihniyet eseri o· 
larak mürakiplcrc ehcmnüyet ve .. 
rilmcdiğini. bir<:ok memurlar lüks 
odnlnrda oturduklan ve mUrnklp -
!erden fazla. para aldıkları halde 
mUrak.plerin oturduğu odanın hiç 
de iyi bir vaziyette olmadığını, hat.. 
tA mUrakip rnporlarınm mecliste 
okunmıyacağı iddil'~mda bulunul • 
duğu hakkında kull' ~'lila bazı ha • 
vadisler geldiğini söylemiştir. 

Encümen nrunma verilen izahat· 
tnn sonra. ı:nnzb:ıtn kabul olunmu.., • 
tur· 

PLAKA MSI\lt lNDtRtLDt 
Bundan sonrn tak.si otomobiJJo -

rinc n·t rUsum Uzcrinde yüzde otuz 
nlsbctindc tenzlli'ıt ynpılmasmm 
uygun ~örUldOğilne dair bUtço en
cUmcni mazbatası okunm~tur. 

Azadan Kitapçı Hnlit bu plAka re. 
minin latmıbulda •artedllen benzine 
60 para gibi cUzt bir miktar zam m-
retııe tamamen ortadan kaldırılması 
çok yerinde oıa~ğuu söylemiş ve 
§Ot'ar!crln ı:cnelerdenberl bu yolda de· 
'·am eden dilek ve tekll!lerlnl hatır. 
l tmı,tır. Diğer blr lamn aza d:ı. bu
nun lehl.nde bulunmu~l:ırdır. Belediye 
muhıı.sevecl!!l Muhtar da bu wnıllln 

Uılısl!Cıt nokta.smdruı belediyece da· 
h:ı. fnydıılı görWdUg-UnU ve kabulU I· 
gln Dahiliye vekAletine müracaat O· 

lunduğwıu a!5ylem1atlr. Buntbn aon:-ıı 

vali ,,.e beledJye relııl Lt\Ul Krrdar 
bu teklifin bir kere de Şehir mecllat· 
nln arzusu olarak Dahiliye vck~leU· 
ne nrzedlleceğlnJ bildirmiş ve mcclllı 

bunu muvafık bulıırnk yüzde 30 ten
zU:ı.t ")'apılması hııkkmdakl mazbata· 
yı kabul etmiştir. 
l5EIIIR MÜ'l'Elf.\SSISI Vf! OTOBtl 

MUKAVE~~St 

Şehir mUtehassısı Prostun mu • 
kaveleslnin bir sene daha uzatıl -
me.sı da muvafık görUlmüştllr· El"k 
tn1t ve tramvay ve tllnel işlP-tmO -
leri hmınbma alınacak: otuz bet o
tobUs hakkında hiltcc ve kavanm 
enctı-nenleri mazbataları oltunmuıJ· 
tur. B•ına g5re, otob11~1 "rfn beheri 
1893 Sterllng üzerinden Londrada 
teslim alınacak. ihale bedelinin yUz 
de doltsıını otobUslerfn in3Mt bit • 
tikten eonra, l?Cri kalan y\'•r'!" onu 
da otobüsler İstanbula geldikten 
sonra ödenecektir· t~letme kadrosu 
fcin do 135000 liralık bir tahsisat 
k"bul olunmu.stur. Yeni belediye 
zabrtruıı talimatnamesinin bazı mad 
deleri okunduktıın sonra celseye 
nUıavet verilmbtir· 

\'ALINL"'ll KAPANIŞ NUTK.11 
İkinci celse Vali ve Belediye Re· 

isi Dr· Ltltfi Ktrdann reisliğinde 
toplanmıııı, mUddcUcrl hitam b:.ılnn 
elektrik, tramvay vo tUnel idare -
leri mlirakiplcrine HA~im Altan ilfl 
Zahit Hançerlioğlu ııcçlhniş, müte
akiben vali §11 nutku s6ylrml§Ur: 
"- Nisan fçtimamt on beş gün 

uzatmakla birçok işleri.'?lirl bitir _ 
miş bulunuyoruz. Meclisin bu top • 
Jantısmda mllhim işler halledilmiş 
bulunmaktadır. Bu aeneki bUt~e -
mizdeki goo bin lira olan açık knd· 
ro clcsl.:tmcden, programunızda kn. 
tiycn bir !cdal:Arlık ynpmndan ka· 
pamnış, bütçemiz muvazenoli bir 
halde meclisten geçmiş bulunmak
tadır. 

Bundan başka bu devrede yeni 
belediye zabıtası talimatnamesi, 
aehrln mUhim bir ihtiyacı olan o -
tobUs alınma!! f!Jl de muvafCal:r _ 
yelle bnşnnlmış bulunmaktadır· Bu 
üç muvaffakıyetten dolayı meclisi 
tebrik ederim·" 

Valinin sözlerind"n r.onr:ı aon 
celscıye nihayet verllmiştır. 

l{adın eşyası 
üzerinde ihtikar 

Fiyatlar şayanı hayret 
derecede yükseltildi 
Kndın giyim e:yaııı flyaUarmm 

mUthia surette )1lkseltlldlğl a.nl~l· 

mı~. 

Vnllnln rtyaaeUndeltJ lhtı~r ko-
ml.1yonu pazartesi gtlnU te:trar topla
no.rıık yaptlan tetıclkler nettcclerlnl 
gözden r;eı;lrecelc ve kararlarını Te• 

recckUr. 
Bu meyanda bu .ene har1~en lr, 

kadın ciyim e:yası gelmediği ve me-1 
cut mnllıı.rm hepsinin geçen ı:c:ıPye 

ait olduj;'U halde tiynUarın ıayanı 

hayret derecede yUltSeltllml§ olmnıı· 
na alt §ll:ı\yc!ler ve tetkllclcr var:.ıır. 

Maliyet 'fiyatı 7:5 kuru~ olan ve ts· 
tnnbuld:ı. 100 kunı;a ııatııan bir mn· 
im Beyoğlu mağazalnrmdan hem de 
aflılerle bUyUk tenzflllt lltln eden bi· 
rlnde 175 kuru~:ı. aa.tıld:ğı memurlar 
taratmdan wnııu daJrcainda tespit e
dilml.g bulunmald.n.dır. 

Dün Heybelide diploma 
m~rasimi tevzii yapıldı 

Bunu müteakip talebeler ban· 
do ile güzel bir geçit re~mi yap 
mı~lardır. Arkasınclan davetli · 
ler ve mezun talebeler şerefine 
bir çay verilmiştir. Çaydan son 
ra mezun talebeler mektebin Ö· 
nü:ıden filikalara binerek Hami· 
diyeye gitmi~lerdir. 

üç cinaYet davası 
neticelendi 

Bekçiyi sabun kazamn
da eriten Mansur 30 

sene yatacak 
Birinci ağır ceza mahkemesi 

dUn Uç katil hAd!scsl etrafında
ki kararlarını l;>ildirmiştir. 

Bunlardan bir tanesi iki sene 
kad:ır evvel Kantarcıl:ırda bir 
sabun fabrikasında iı:;lencn tüy. 
ler ürpertici cinayettir. 

Katil Mansur .adındaki işçi 
fabrikadan sabun c:alarken kcn· 
disini vakalavan bekçi ~cvkiyi 
cvveıa 

0

iple bÔğmuş sonra, kay -
nayan sabun kazanına atarak 
cesedini eritmişti. Mahkeme 
Mansuru evvclfı. idam cezasına 
mabküm etmis. sonra yaşı yir. 
mibirclen küçük olduğu için ceza 
sını 30 sc~c ağır hapse tahvil 
etmigtir. 

İkinci karar üç sene evvel Be
yoğlundaki kömürcü diilckanın. 
da Hüseyin adındaki memlc • 
ketlis:ni 20 liralık bir borç için 
ustura ile boğazından keserek 
öldüre'l ve HUseyinin arkadaşı 
Demir Alivi de a<{ır surette ya. 
ralıynn Abdurrahman hakkın -
dıı.ydr. Mahkeme Abdurrahmam 
21 rene ağır hapis cezasına 

rn.rp!J11.::, kendisine vakada yar
du'!l ctf ~i iddia edilen karde5i 
Emini de beraet cttirmi§tir. 

OcUncü cinnvet kararı dn. Or. 
takövde ar!ca.dMl:ırı temaili blr 
kavga ..... ..,Unfl!ı. bt"akh'.\•arak öl. 
düren İr"''t ve ~:ıdık hnkkınday. 
dı. Mah'·eme, Ismnili ikisinden 
hnn..~is;n;n öldürdü~iinü teebit 
rdcır.emis \'C her il-1 m:ı~ıunu da 
D ~r rene mllddetle ağır hap~c 
M:ıhkum ctmi .. tir. 

Dün An karada yapılan ihtifale Başvekil ve ve
h:lleı·le biiyüh bir halk kütlesi i§lirah. etti 

izdihaın hadises:
nın muhakemasi 

Müddeiumumi maznun
ların beraetlerini istedi 

lzmit, 16 (llususi muhabirimiz
den)- Dolmabahçe<leki Mdiscnin 
muhakemesi dün son celselerinden 
birini yapmıştır. 

Evvela İstanbul dan gönderi • 
len keşif raporu okundu. Ra
porda kanının açılıp kııpanma. 
sı ile Mdiscnin bir altıkıısı ol -
madığı yazılıyordu. Bunu mUte· 
akip müddciumumt iddinneme • 
sini gcrdetti. Şahitlerin if adcle· 
rine ~öre Salih Kılıç ile KAmı
ra.na bu hMioode hiç bir dikkat. 
sizlik ve nizamsızlık terettüp e
demiveceğini raporda da h~dise 
nin halltın hevecanı yilzllnden 
vukua geldiğinin yazıldığını ile. 
ri tUrerek beraetlerint istedi. 

Bundan sonra Salih Kılıcın 
vekili müdafaasını yaptı. Vekil 
mUdafasmda devlet eOra.!t kara· 
rmın esbabı mucibesinin doğru 
olamıyacaı?mı, alman tedbirle -
rin tamamen yerinde olduğunu, 
halkın hevecanmm intiuımt fh. 
lal ettiğini, Atatürkün azız nA· 
"'mı ziyarete gelen halkı silAhla 
dıısarı çıkarmanın mümklln ol -
madı~ıru, halkın galeyan ve he. 
vecan icindc olduğunu, mUekki· 
!ine dikkatsizlik lrnıat cdileml -
vecei?ini ileri rıilrerek beract ta. 
1ebinde bulundu. 

J{dmırıı.nm vekili de mliel<kl· 
linin her türlU tedbiri aldığını, 
hl~ bir noksnn bırakmadığını, 
halka cebir ve silah istimalin!n 
miimkün olamıvncn.~I söyleye
rek Kftmıranm b~raetini istedi. 

En sonra sö= alan Salih m. 
lıç ta: 

- &n bütiln kdbirleri tam 
ve vaktinde aldım. I"alk Atati.ir
l·Un n!ı.;ımı zivarete gcliyorc1u. 
•amlitennht bir heyecan için -

deydi. Önlemek mümkUn ola • 
mazdı. Bu cihetle hô.disc halkın 
l rkınlı·~ ve heye~anı yUzUndcn 
~ldu ... defü ve muhakeme karar 
\'erilmel{ tize-re ayın yirmi ikisi-
ne bmı.kıldı. ' 

Anlmra, 16 - BUyUk Millet 
Meclisi dU!'l toplarum.2 ve BB.§vekll 
Dr. Refik Saydıımrn tıılebile ruzna.. 
mede bulunan Başvckô.lete bağlı bir 
matbuat umum mUdürlüğü teşklü 
hakkındaki layihanın muhtelit bir 
encllırıonde tetlilld kabul cdllml§ -
tir· 

Bundan ııonra ~rft idare kanun 
layihasmm ikinci mUzakeresl ya -
pılm~ ve lA.yihanm 11 inci mad • 
desinin mllll mUdnfaa Vekili Saffet 
Arıkanm talebi Uıcrine: "Harp 
halinde örfi ide.re llA.n edilmemi§ 
olsa dahi bu kanunun masuniyet ve 
hürriyetlerin tcltyld ve talikine alt 
UçüncU maddesinin birin"i. 3 Uncll. 
bcttlncl ve 6 met f1krofar!"'~a yazılı 
tedb1rlcr i!nhıı cvve'dc-n fcrn V"ekil
leri heyetince tm:vip ~dil~k ha • 
re!d.tm mmtakaları:ıda aJm3ı;a ba' 
kumandanlık en,J!'!M;·~Har" suretin. 
de tadili kabul edilmiş ve kanunun 
ikinci mUzakercııl b!tirllmiı;tlr· 

Devlet daireleri ile '110c.:3e5el~r
do bulundurul:.cak r~'·'1 v2.'!Ttalnn 
hnltkmda kn.nu:ıun flknd rnfü:nkcre
~ ~·apılnrak kabul olunmu~tur. 

Bundan aonra devlet konscrva _ 
tuvan hat•ı·~dPkl 1: ıun mUnnlta
şalar ve Maarif Vekflln'n izahatı 
nı mllteakip kabul e •iı'll.IBtlr· 

• Sula?' ldııre~ meclisi lılare azalı· 
ğma eski polls mUdilrU A..""lJli tııyln 

edilml§tlr. 

• Yüksek lktısat ve Ucarct mektebi 
ile gUzcı s:ınallnr ııl:adcmicinde dlln· 
den ltlbnren dersler kcsllml~tlr. lltb· 
113t ve Uc:ıret mclctcbtode ynnn ele· 
ıne lmUhanl:ırma ba~ıanacaktır. 

• lstnnbul liman rly::ı.setl emrinde 
çalrştırılnn iki Alman müteh:ıssısın 

mukaveleleri t · cdlt edllmeml!J ve bun
lardan biri memleketine d!>nmU~tıır. 

Basıldığı yer: 

r.~ .dd' usıunı 
mU.11 m . ~gr• 
hakkında!<ı ~ 

ı ve ııel ' 
Eski latnnbul ıra! )tl<sı4 

ıı- Jı& .- A 
Uuh!ddln UstUnd&..., ıttlP'-" 

mezarlık mcseıcsıı:ıı:1etl .,'-. 

dQncU ceza dairc5ırıce " 11 
k:ı:s.rı ikinci deta olıı.~ ..J 

tL ""' t<ıı:eJI "'..1. 
Dlln Antcarada rıa ~",) 

muhakeme nouecslnd~~ 
r~t kararında ısrar& 
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tı kııbUı eden yuva.risk çu· 
ı1e::u•ruını. H Unctı mad

~ lh" l:Ubuk d mirler fiyat· 
"'"a d Gel'ce c en, tam bir llste.!f. 

<Uıını§ttr: 

~atııınznra katıanmıımış 
't demir demtr 
'atı ba~ Ton bafma 
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l 3,64 l~:5,H 

" a2 101,03 1 :.s:ı 
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•• e uz lsviçre 
J8 ö 1 d Ü Taarr~:~timaline 

Milli rnc~bumuz - Kahvenin faydaları - itidal 
ile kaim .. Kavurma ameliyesi - Dövülmü§ kahve w 

Nasıl Pİ§irmeli? • Kc!::ın icmesini bilmekte hü-
nerdir - Y ıldrrım çorbası .. Bedevi. kahvesi 

a • 

Holandadaki 60 hin Alman e 120 1 HAZI~ ANDI 
Seferberlık tamamlan-

Kahve içerken her TUrk ild tür.. Uaamafih kahvenin mcşrubu 
ın zevk his..cıetmelldir: Biri t hvıı;. ükrl olmasından dolayı, herkesin 
nln kendisine verd:ği keyiften do- ımrs mllğinl lznleye, her dimağa 
4ım şahs! zevk; diğeri bu ne.fi (aallye verm ""• her ha U tev-

bİn Nazi ma nleketi i erden fa hetmişler _dı, kontr~ı. . 
tıddetlendırıldı 

İ40ndrn, 16 - .Alman kun•cUeıi 

1 

Holandalılıır, ycrll Alıuanlıı.ra ve 
dUn Arostcrdamıı. girmltlcrdlr. Holıı.n· n:ızUere mukavemet cdebllml§limıe d1: 
da başkumıuıdanı, general Zinkelman. Alman para§1.ltçU!crlnln fnzln. kala· 
nın verdiği emro rnğınen, gece bir balık olması dolayıslle buıflarla. bnga 
ı:ok noktada çarplfIIllllar devnm ot. çıkıımaml§lardır. 

miştır. Holıı.nd!ıyn binlerce Atman lnmlDtir. 
tmd b Bunlar, Hol:ındnlılnrı,ordud:ın kuvvet-

~ kont.roW. al a Ulu· ı il cüztltnmlar ayırmngn ve zııbıtnnm 
nan Hilversum rady~u. gece çarpı ' ynkalamağa yetlşcmccUğt par:ı,.~\tçU. 
m yn devam eden bir k.ıaunk Holıuıda ı tere kar§ı aevketmek mecburlycUndc 
kıtıılar.uuı sUAbla.rmı bıra ma.Jıın cm· b km tı Bu 1 .... 400 000 ıra ı~ r. se mevcu..... . 
ı::in1 tııUteıı.c1dit defa nı ctml Ur • neferden ibaret bulunan Holanda or-
Dlğcr tara.!t.M, aalrıniyetij Holwıda dusunu son derece zaıua uğratmı§tır. 

luyn:ıklarından bilcUrllcUğlno göre, Yerli Almanlar ve naz!ıcr, pnra
llolanda lutaat.mde.n bnzı!arı, cenubi cUtı;Utere, çok btlytık yardımda bulun 
Holı:ı.ndadnn llc1'~· Jfltmı.,lcrdir. muı:ıtur. Bund!l J111tılacc.k bir eey 
Bunlar, Holnn<1Jl. o.ııker1 kuvvotlcrinc yoktur. Zira Holnndada 60.000 deıı 
esas te,.,kll etmolt üzere vaklt kaybet tnz!a Alman vardır ve unutmamalı 
medcn t.cns1k edllcccklerdii'. • l,ı rn:7 scçlmlcrlndo Holnnda nııeyo. 

Holıı.nd..ı. donnnmasmm lwımı kUl· nn1 sosyalist partls1 takriben 120.000 
Uıı1. düıı gece Hola.ndadan. nyrıl.ını§lJr. rey olmıııtı. 
ve ~dl 11.ınal d nlzlndc :tngııtz lJ
maıı.larmd.& butuumaktadır. 

Uolanda orduları malzemca1ndcl:l 
ekecrl81nl1ı Alıx:nnlı:ı.rca mUsaderc e
dilcUgl aöyl nınckt~cUr. Maa.ma!ih, 
Almanlar, Holanda aııkcrl tıı,yynrclc
rinden bUytık bir kıammı ele ı;eçlrc· 
meml:ılerdir. 

NlÇlN S W 

HOland& bUkQıueU crlta.tundan bhi-

10-0 Bl.S A 

Holnndıı. hn.ridye nnzınmn verdiği 
lzahab glSro Holtuıdıı.nm Wı nltm
dn <OO bın a.ııkori ''ardı. llw:ı.un )11.z 
bini ~ gUnlUk muharebe esnasında 

ölmUştUr. Holanda bomba n!aylarm
dan bazıları uıevcuUtlOIUıl yüzde sek· 
senini kaybcttnf:'•rdlr. 

Bln JULE 

Bolıı.n<h kuvv tleri kummıdıınlı· Nazır buudan l!Ollm AlmNllfı.nn 
auım. atçı kesme eınrlni VGl"J1leal ne· Roter<tun tnpıı.l'O meydaııııu kaU 
bcble.riılde.:l blrl., cenu.Ptwı gelen Al· olarak tekrar nasıl ele gcctrcllklcrlnl 
man tJtaıı.tmm, bayatı eboınınlyott nnıatı:nıııtır. 

hoJ.z oerdyk köprU.sllnUn pt.od 1 ••- Almanlımn Bmbıuıdd:l bUcum 
birkaç yUz Abntuı PU' Utç\l:JQ. ııo anıba.laruıa ıııaJ.lk olaıı ve öıılc.rtn 
irtibat temlnl tareslnl bulmnlnn oldu Hola.ndA Unl!orması ı;lylntnl§ yllzler· 
cwıu .. Londmrla. ROyter &jDllBtıJ. eöy- ce ln.sıuı bulunan kltn!arı bulwıuyor
lem~tit. Bu köprU, taarıı.ızun Uk &il· du. Bunlar Roterdama giden bUyUk 
nU. bir ihanet h rekeU neUccalnde Mö.rdlck köprU.sUn g ldller. Bol;uıda 
l~gn.l edllml§tl vo belki Almnıı aa- askerleri bunlarm Unlformalıınna aı-· 
kerlerl, taarruzdan evvel, kayıkların. danatnk ya~ıxıalanna mllsna.cJe et· 
ırmağa glmı1o bulunuyorlardı. tiler VQ köprllytl berhava. edcınC(\en 

Rottrdnnıın sukutu. bu mc~ur geh· katledildiler. MUtcaklbeıı moUSrlU kı

rin tahrlbt ve Almn:ıla:u\ Holanc2alı· talar geldiler -re tayyare meyWı.Jmıı 
iare. llo.hlarmı bırakma.Zlaraa.UtrcclıU tekrar zaptcd rek bu suretle bqbcıı 
do tahrip edecekleri tehdldlnd bultuı- Holand& mUdafno.la.rmı §iddctll muh&
ınalan ba kumandanl1ğm kaU kıınm l rebolerdon ııonra ~virmey muYaf.(ak 
m vermesine scbcb olmugtur. oldular.,, 

Beoı. 16 - 1aviç_rede c.tçr))crUk 
ıUratıe ve muvaffaklyelle tamamlan· 
ftll3Ur. DUn İsviçre bn§kuıxıruıdıuılı~ 
tarafından ne§redllen bir tebliğde 
bUtUn budutlarm mııhptazıı altında. 

bulunctutıı. ıavı,nmın lsUklAllnl sllAh· 
la. mUdıı.!aa eblleğe a.zmetmı, oldu
ğu bUcUrUme~r. 

DQ,n gece ~re yollıırmdıı otomo
bll nakliyatı koııtrolU, hu~ bir aı· 
kılıkla. icra cdllml§tlr. Ptılls vo ordu 
kontrol ıının:nete:mü areJo.rmda. t:ık
ılm ederek yapmı: ve otomoblllcrinln 
pWaı. numnralan v içbde lı'.ıl 

lıırm ls1mlorl t"~dolWlmw 
tsvlÇTeıı!n bil~ 

bUha.s:m ~c~m Aızı.ı~;:;ı;ıw:::.µ.. 

trolU t&tn, aynı ~ 
m!§tır. 

Yollarda bllbonsa. ald 
dOğru kala!>alık nalillya~ olmıışt 

Birçok lctm&e. fimall :lsvfı:rcd k! lka.-
mcUcrinl, kCDdlllklerlDdcn lmıalt· 

l!Ufl.ardır. 

AU\L\..~ TABŞlDATI 

Frtburıı-tn-Brlgıro.u llc Voralbcrs 
nraamd&kl mmtakııda AlDwı ordu· 
lllJMa sou ~ m~~ ~en 
!o.all_yetııı hemmı~·t hakkmcb halK 
aroamda n~ havadisler llzeıiıı_ 

dtlD ~ mah!Werde slnlrlillk g(jrUl· 
mıı,tll. Halbuki dün a ıun Nılyct.. 

tar ma?ı.flllerdeıı edlnllcn lntıbfı.. bu 
r®hfill~ vo.zlyetın cl!lcUy U:ı1 blr 
®J;.lko, özden um blılundurm~· 
la beril r, lsvfot'Cldo tu.ra bllrıı.da 
mUea.bed ~len ep~clcriıı rl 
nltmda kıılmalnn lc;ln bl,çb!r acbcb 
otma<llğı ve mUstaltbcl h!dbelorl 
soğut: kanlıhk Vtı lti:na.tıa nazan cllk· 
kntc nldıklan merkczlndeydl. 
!S\'t~ BtB TARAFA IL'l1HAK 

ETMEDt 
Diğer taratt.an 1.ıviçrenln b!taraflı· 

ğmdan llphe etme.k hcdefJnl gU 
baberlertn teıwbl lıakkmda n 
len bir resmi tıebltğ, bu haberlerin 
yalan olduCUnu, meml ketin mcnf t· 
ıertne muhalif bultmduğunu ve bvto
rentn ann.nevl hltare.flığmm her tıır-. 

uı mitte idame edileceğtnt blldtr
mektedtr. 

Macar Nan .. çte har~ 
vaziyeti 

hudud ·7apaiı/dz AlmanlarNarvikt kikı-
'- 1 talarını paraşütçülerle 

N · 1 • h d ı ·k b" h "d• I takviye ediyorlar azı gazete er~ e ~ . . aıu a ır a ıs ı:ı "':;::.~· ;:!:'.':c.":::.:; 
vukubulabtlece ını yazıyorlar ~,:::red::!~:k~;::n hrrpG-

Budapcştc, 1 G - Macar - Slo· 
,·ak hududu BııJas~rnınat cl\•a -
rmda Jtapatılmıatır· 

sıJ\•aklar dUn fr.tiyntlan siltıh al· 
tına çağınnı~lardır· Slovalcyadn l!J 
ma~'lsta Macarl:ıtıuı aleyhinde bir 
propaganda toplaAtısı ya;ıt:acağı 
haber alınmıştır· Ma<:!lristand na
zi organı olıın Pcstiuj"'1g g""rtesl 
Macar_ Slovak mUnascb t :nı!c 
her dakika bir hA o vukubulabl
leceğinl yazmaktadır· 

Macaristanda rucrberllk ynpıl · 
öığma dnJr olan hnbe!'ıer Macarls· 
ta.ndn tekzip cdllmektcd:r Yalnız 

son zamanlarda zaptedUcn arazide 
bulunan ve Çek ~.a.bitl r. tarafın • 
dn.n yeti§tlrllmi oıan baZl fradm 
Macar prcn.slplerine gö:-o yenid•r. 
talim eısruıelcrl için ıslJflı. nltmn a
lmmalıın muvafık görlilmtı~···"· 

Dl,ğer taraftan Peşte(kkl SloYak 
sefer ti, Slovak anın '{aearista11 
hududunu knpadığmıı ·e rıtlyatln· 

n sUAh altına alı:Iığına 1nir olan 
haberleri tekzip etml'kleJ.r. 

AN 

hakkak b!r cnsue oldu..,~ ve bunlar. 
dan askerlik çııb"lllda. olnn rm do 
bulunduğu memle.k ti lçuıdeıı vur -
~ için bekllyen blr dUıs;.nandan 
b:t§ka bir şey olmadığı blldlrılm kt 
dir. Bu ri~alcnin kimler tarııfm • 
d:ın ncşrolunduğu belU değildir· 

illi Sgfle kral 
~ 

Kar rasında 
An1~ı ... , -45 (A.A.) - Milll 

Romen bayramı ooUnnsebetile a. 
şağıdaki telgra!lat teati edilmiş. 
tir: 

Majeste 11.-inci Karol 
Romanya Krcılı 

BU1a-C§ 

Romruıya millt ba\Tatnı mU • 
nll!ebetile mnjestclerine en ha. 
raretli tebriklerimi ve eabsi sa. 
ndetlerile dost ve müttefik Ro
mnnvanm r-Ofahı için olnn iyi tc.. 
menni! rimi arıctm klc çok bah. 
tiynnm. 

iSMET INôNO 
Eksclan."f ismet lr.linü. 

Rcisicumh •ır 
TEDntr.u:r: ..e'1 nlrora 

ı dm, lG - Yugo .. laYYad c:ı· l\fajcstelerinin benim ''C mcm 
susla.rn ve propagandaya k:ırııı §ld. leketim İ!:in müttefik v dost ı
dctll bir mücadele aç•lır.ıştır. Hal- fatile beyan ettikleri hartıretli 
kıı, Alman cnsuıılıırmda 1 korunmak tebriklf'rind n dolayı tenekkUr 
için talimıı.t \'erllmektedır. Uağıtr - l ederim. 
lnn rin:ılelerile-, her Alnıauıp mu - KA.ROL 

Almn.nlar. Norveçe, ehemmlyeUI 
t:ı.kvlye kıtaatı ve mnlzcme gOndcr
meğo devam ediyorlar. Narvikte, nazı 
kuvvcUcrl ye~ inon para,oüt;çWorle 
tsk\•lyo cdilm Ur. 
No~ ba§kumaa<bnı!Jğmm t bl"'-· 

no zı ı.uwı mUt.W~ lutalm IClv~· 
ardsmocnl, Doey ~·orunu ve H rjatı• 

gen etrafındaki yollan !pgal c~lor
dlr. Norveç krtaatJ v d&l dnğmJ 

t:ıgal ve daClarda Ucrl harekete dııva.ın 
c troJ.şJ exdlr. 

Non·eç ajaruıına g~re bu tebliğdeki 
habcrlel', 'Elvegaardm)ooııl Te Be~ 

~ene Pdı:.n vndinJn nUıaycUnl tş. 
gallcrt altında bulı:ndına.n Almanla· 
rın, mUttefikler tarnlmdnn paznrtes1 
ve salı gtlnU yapılan hareketler netı
Cl'slndc cc.nuptakl dı\Clara tekllmelt 
mecburiyetinde kald?klarmı gtlstor
mektedlr. 

Türk gazetecileri 
Londrada 

Londra.. 15 ( A.A.) - Röyter 
~ ,iar.sı bildiri ~r: 

l 7 mebustan \'e matbuat er
klnmdan müteşekkil b!r Türk 
hey ti, bu~n Londntva vasıl 
olmuştur. Heyet a7.s"'t. Britnnva 
hUkl.imetlnln misafiri sifatile, 
tn&ilterede on e-Un kalaenktır. 

Türk gauteclll'lrinln Londrn. 
da ikamet edecekleri günler irin 
Iarblvc nezareti. amirallik. hn. 

va nezareti, istihbarat n zareti 
\'e tsk~va nczattti tarofmda:n 
mil tcrcken bir JlTOJ:TruTI hazır • 
lanmıştır, 

eşrubu ft.lcmo #1 için !o kadir olduğu zannedilir.emeli • 
nıi! eti l!'lmtna lfti!ınr. \ - ;fü. Kahve nncnk b'r MÜnC'bb!ht!r, 
veyi keşfedenle'" TiM;ler aeı;ildir· z;ıten mevcut olan zt-lc&yı talniyc 
Rivayete göre kahve c3acının na.. eder. Dimağ ,.-~ .. ~ n s1Sniiksc kahve 
fi hassasını Hnbeşistanda keçileri- ı:e yap m ! Netekim ltrı.bvcnln fi
nl otlatırken bu ağaçtan Y'scn kc- kir Uıerine tesirinJ tabibler-Oen d:ı
çllerin dnha cevval olduklo.rma ha Jyl tarif etmiş olan Balmk: 
dikkat etmiş ohın bl.r çoban keş • "Buc!alalnr kahve i<'tikleri vak.it 
Cctmiş· Ba.Zilan daha eski zaman- dnhn riy.ade cıın er.ltıırlar,, de~ 
lam kadar çxknrak Dawd A!evhlıı- tfr. 
eellmım A.sibmı teskin ıçbı kahve Bir de kahvenin favdası itlcirJlo 
istimal ebniş olduğunu rivayet e. kaimdir· İtida' ksy':...,-1ilhıt'" kah· 
derler- Bizim kahveyi Yemende \•e haı.u.ı o!· c.:ı,;t ycn:'!e ml:le ağrı 
tnnmıtŞ olduğl!mw; pek mııhto. lan husule 0 t.L:~:-. kalbı t:ı.kvi3c o
meldir· Herhalde urası muha:k • deceği yerde Ç:ı.."1Jıntı do~rur, u
takbr ki, bugOn.kll medeniyet llc.. yuşukluğu fzal ede<' ~ yerdo in-
ml kııhveyi Tilrklerdcn l'Jğrenmiş "Dm uykusunu d kaçım· N 
v 1' ntt m d!'f o "il • "'ari!t t"l.- chrmm zarara·~ o' ~ • nbfl.L 

:.un
cden 

l l'l :ıh olurlar. 
O ) r KnhvcnJ:ı tıbben mfinasllı ol!l.n 
ber şey zemmohı :ı~ da denile- miktarı mo ... simc göre değişir. Kl
bilir ki en ziynde metbedilın!ş ve em çok & ... ğuk günlerde yazın <-ok 
en nz zemmolumnl,ll1 o!mı ey kah- srcak zama;ılnrdıı. fnsanm bir mU
vccfu. u~bbtııc ihtlyncı n"ndele ir· Onun 

Vaktiyle bir bilyllk enirimiz "Söz için içilecek kııhvenin mlhtan da 
vasrtai :rc.bıtai alemiyandır., de. nrt.tmlabllir· Arablst:anm bcdevile. 
mL,. Ben öyle zruıııediyorum ki biz- rl knhvenin harnrct karşı fayd:ı
de kahv bağlılık vasıtası olmak ırını bllJDtlerl için çok ve acı kah
hwıueund sözden daha mUhimdJr· ve :içerler. Ş'malfn soğuk t\llI"le -
ÇUnkU bizde hiç eöz sllylemcdcn tindeki adamlar da. münebbih ihti
karın kal'§rya oturup muhabbet c- yacını hisseder!"" "' de .,,.,ı: ktılı • 
denlor göıilldUğt\ halde, knbveslz vcdou ziy de çay kullarurlar
mııhabbct fşitilnm ee~ dcğildJr. Kahve itllm~zdcn evvc.I rnUtead
H ,. tUrlU. sevgbnlzlıı, yakmhğmµ • did ameliyeler F" ,irir- Nefa'l tini 
ıın ~tsl kahvedir· "Bir fincan ve bilhassa gUıel kot-vııunu tl'Dlin 
luıllvenln hakkı kırk YJl sUrer,, lı;ln bu ameli ·c.'orln dikkntfa ya .. 
derler- Bilmem ki, bir sözUn hllk- pılm:ısı llzmıdır. 
uıU o kndar sürer uıi? Evvel!, kahvenin l~yıkilc kav -

Blzıle bu kada,r kıymetli olnn rulmDJ!l mllhlm bir i.-. ı:eı;k aahib 
kahve tıbda da muhte."'em bir ne- lerlnin rlvay!'t'~o Y'1>0,ran adeW. 
bııttır· Hattı ge~ ıuırm mc§bur güzel sa.natlard2.n biridir. Açık ta. 
tabible~d@ biri "km.akıtın ile \'ada kavrulmuş kahve a.kbul tu-
kahvQ)i ihtiva eyle(tiği için (!evi- tuimu. İyi kahve dolapt l.:ıı.vrul
ye) faslles!nl tab!bleJ' takdi! et • muş o'anıdır· Bund n -·· .... 'lq 1· -
melidir,, cUye Bl'Jylenıiştir· Knınkı- \"e dotabmm M.si ,.. ··-; katlı ola.n-
nadan çikarılan ve sulfnto ded~- dtr. Bu suretle knh\"C k~rn ma • 
m1'ı kinin, srt:manm devası olduğu den üzerin gcler :rnnmaz, ru
isin kıpakına bihakkin r-•·s.nı hUr- co.k bir hava banyosu lcind gibi 
met bil' uebattn"· Kılbveye gelince, vnv Y vaş ve muntnzar"..!Ul kav
onun da nlçi.Q muhterem olduğunu nılur, ravlhıunnı daha tvi muhafa. .. 
lr.ah edece''im· m eder. Kııvrt !man•n dcrece"'i de 

* • * k~'-vcnln n<wlne g8re d XicıJr. Ye .. 
F'.ahvmıln her oeyden evvel, - nıcn kııhvesl l?'bf kUcllk y:ıbut on. 

zun blr n bat olduğunu sl'Jylemeğo dnn biraz daha bUyUce' ola• 
hacet yoktur- Yemekten flônra (Burbon) nevinden l: .. 'hvcle· için 
t&Uen ıncak bir kahv mldcnln, toyu kırmu:ı rengi geemetr' .. ~~ır. 
hazma lbnn olan takalltl.satını fa.. (Mnrtlnlk) kahvesi denilen iri ta
aliyete getirir, ifrazatını arttınr· ncU knhvoler dııJıa ziynde ka'\"rol
Hn:lbuki kahven!n tes.ir1 y::.'nız mi- mnlıd• · 
de fizcrine değildir· .f ıtor: Qh!l Bu Uç nevi ahv vn ayn kav
aşağıdn bulu)l_an hazmı tızAınımı nılduktnn sonra b'rlblrile k~
dnhi faaliyetini arttırdığından, haz. nl:lrnk h:ırm.an edi""!U!. m~bun 
mm <>n 11on nmellyeleri içln de fay- nrt"ueU. nyn ayn l"lldi.~ vnlı:ltki 
dalıdır. nefruıetinden daha rlyp-1,. n'tı•l'- Bu 

Kalb tlzerlnde dııhl kahvenin te- hnrmann girecek her nevin nlspe. 
alrl ~lkArd.ır· Kahve kalb!n kuv • Unf de bllmek keyif ~h ble.rinln 
etini arttırır, dnnıarlatm tçcraln- Y nmdıı •Uhim bir nnttır. 

dakt kan tazylklnJ te.eyid eder· KnbvP.nln rayihası çabı.k karnın 
qhvede bulunruı kafein maddesi 1 ln knwuM1•1rtruı n'lrıı \ohıul • 

en iJ:i knlb ilAç1anndandır· malt, anenk içileceği za"'t\n toı 
Knhvonln nkclğerler \•e böbrek. h!l.llne getlrilmelidir. lJal~m ol

ler Uıor'ne nııfi tesiri i slS!•lemlye- duğu llzero toz haline getf-
eğim. Fuat cUmlel IU!ıı.biye üze- rilmelt ıçın de lyfs.l knb· 

rlne kahvenin t .... ı..ı pek btıyU .. veyi dlSvmekUr· Havanın ve havan 
ttlr. Hnttli "kahvenin sahaf mrı.11- elinin de ınııdendcn d ğil, tahta • 
11\L'l"SI cl\ınlci P•"'"'""P"ir .• clt>rler. d.:m u.___::J lflzmıdır. Kahve havan. 

Kahve slnirlerl tenbfl" eder, a.. lan eskidikçe dahıı makbul olnr· 
dıılAttnld yorgunluk hissini gtderfr. ~ndcnl deflnncnlerdc ~ dlmiR 
Uzun bir yoldan ... ..... Jfı!:1.."D bir ·-" .. e tirynl:l'"rrc nek muteber tu. 
üncan kahvenin ve:-dii!t fqtfmhat tutmazsa en. anlaşılan kah\ eni!! 
hissi herltesçe nwJOmdur- lnsaıım · .,Ucceği \-n.kit toz ed'!mf.:ı o.'mı:.sı 
U)~uıduğu ~ahw• llP. zail olu?\ dah ır.Uhim bfr i!"'"'f:~e~ o1 v?h> • 
k"' ve uyltuyu kaçxrmakla da nıa - dan, taze kclıve ma,.,.lrh• .. .., - h r 
ruftur. ··~.,~ .h hahvesl,. eUphczlz valrtt ınahSUft hnvnnda kahve düv. 
bu mnnıfiyeUn nc:.!. e !c!ir· rnorıln D"f1°"'' u •~na np_vr n • dö. 

l{n.hvcnin dimağ u ... , .. .;nc teslrfnl, vlllmUe toz kahveyi saki :na.kta.n· 
Qnun ''keyfini" hb!.'letmfq "1ıın her- sa ~'nlnız kavrulmuş çekirdek J::ah
]fcs bllfr. İnsan kıı.hve folnce zlhnf· vevl Mklıyarnk içecekleri ve.kit kü. 
n1n daha faal oldufhınu, daha çllk bir değirmende çekme~ tercih 
iji ~ledlğinl duyar. Hnyal daha oderler-
genMer. fikir dRJıa ivi rabm-: ha- Kahvenin pişirilme.sl do bfr m • 
ftzn daha lı:uvvetlf olur. Kahve eledir· Avnınalılar k lıve,; çay 
bısıına kederlerini unutturur. ne. gfhl bıı"'"·"Brak menku tamn1 
~ verir. Kahve filı:tt kolaylık e- çerler. Bu sıı,...+l" l;o'hvenin kB1)U
tJrd1ği glbJ, dile de adetli bir tal - ğU alırqn da ra\-iha"" ha hi 
lcnt verir· Kalıvenin dlme~ o,.uın mu'h<>fll ~ilfr. Biz cezv e pi i
bu t 11!rlerinden do1ayıdı!' ki ona rerf~k matbuh 1ı:lfndo içorlz. Bu 
"mc rubu fi'-' . .11 ... • '·" .. 'r· !.'eş. Rekildc kahvenin n'Pf"''" <ı'T!I kev • 
bur tabib Barten, .. knhve bısaıım bctm11-01r '"in SU\"Wl lı:,a~r
scruınliğinf gtdcr'r,, dC?'n'f . Zarif ()]maeınıı dikkat etmeli. Kahveyi 
hlr dibin. nft~~d elinden ~rr.nt bir- eu kaynamadan evvel salmalıdrr· 
tablo, yahut qfü:cl btr llr .1'8N'I" "'1 Cl\ukn sn btıban b.lı n • 
v:ı.ktt •·bund ka'l't"O lmkumı \'tU',. ııu &ötUrllr· Kahve;>i 1'enı soğuk !· 
demek mutadıynııı· <Lutfcn .avf Yl ~ • • iz) 
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italyada talebenin nümayiş 
yapması yasak edildi 

Bern, 16 (.\·A·) - Htı\•:ı.s aJ'1:1-
smdan: 

Romadan bildirildiğine göre, dün · 
sabah İtalyan mi111 terbiye nazın 
talebeyi nilmayişlcr yapmaktan \'az 
geçmeğe da\ et e~tir· 

1'1P.ılA"11!jI.ER NF.REI.ERDE 
YAPILDI? 

R<nruı., 16 (A·A·) - Dün birçok 
şehirlerde, bilhassa cenubi Pesa
ro, Potenza, Kilada müttefiklerin 
bahri kontrolleri aleyhinde birtakım 
protesto nümayişleri yapılmrştır. 

ROMADAKİ l'UG-OSI,A Y 
SEFARETİ 

Roma, 16 (A·A·) - Yugoslav 
sefarethanesi önüne ikame edilmiG 
olan askeri müfrezeler geri alm • 
:mIŞUr· 

Gece, sUkQ.n içinde geçmlştir. 

* * * Londra, 16 - lt.alyanm bütün 
tehirlerlnde müttefikler aleyhin -
deki nllmayi§ler de\•am etmekte -
dir· DUn de Romada ve diğer §e -
birlerde büyük nümayişll'r yapıl -
nuş, duvarlara müttefiklere şid -
detle hücum eden afişler asılmış _ 
Ur· İsviçre Ecfarethancsinin cep -
hesine asılan af.işler yüzünden 1s
viçre sefiri ile l\Ümayi.şr,iler nmc;m -
da bir hAdise olmuştur· Sefir bu 
af.l§lerl kaldırmak istemiş, fakat 
siyah gömlekliler müdııhalcde bu. 
lunm~lard.ır· Bunun Uzerine sefir 
polise mUracaat etmiş ve lt.."\lya 

çlrmemek, hem de kokusunu kay
bettirmemek için böyle suyun kay
n.anınsmdan az evvel kahveyi rıal
ma.smı bilmek eski zamanın kah -
:\"ecl kalfalarma. mahsus bir hüner
dir· 

Kahvenin sade vc)·a şekr>rli ol -
ma.m herkesin zevkine tabi bir 
eeydir· Tam tiryaki olanlar ı:ıekcr
li kahveyi ancak kahvenin zevkini 
bilmiye.nlcrin içtiğini iddia ederler· 
SütlU kahveninse, tiryaki tepsisin
de hiç ::rerl olmasa gerektir· Fakat 
tıbben ikJ.81 de iyidir· Çünkü kahve 
ile birlikte süt ve ~eker gibi iki 
kıymetli gıda da mideye girmiş o_ 
lur· SUUU kahvenin hassasI da 
tıbda nazan dikkate alınacak bir 
5eydir· 

Kahvenin içilmesine gelince, 
zevk sahibleri bunu da kaideye tA
bi tutarler· Belki kahvedE'n daha 
eski milll içkimiz olan ayran iç -
mekte meharet şairin kavlince: 
''l'utup ke'sin kenarından zarafet 
birle höplirdetmek,, ise do kahve
~ o meharetle içmek, çeriba.şmm 
dediği gibi "yıldırım çorba~ı;. yut
mağa. benzer. 

"Yıldırım çorbası,, hikdye.sini u. 
nutm~ ola.n okuyucularımın hatr
nna getireceğim: Bir gün yenkeri 
ağası çeriba.şıdan bir istikraz ak
detmek maksadile onu ynnma ça
ğnır. Çeribaşı ağanın huzuruna. 
girdiği vakit ağa elindeki kocaman 
kahve fincanının ronuna gelm~ ve 
usulden olduğu üzere fincanı sal
ladıkt:a.n sonra içivermiş. Çeribaşı 
fincanın içindeki miktarı değil, yal 
mz fincannı sallandığını gördUğün. 
den bUyUk adamlarca kahvenin 
hepsini böyle 6allanarak birden iç
mek bir zarafet olduğuna za.h!b ol
muş ve kendisine de gPtirilince ay
ni şekilde harekPt etmiş. Yeniçeri 
ağası misafiriyle istikrazm mllza -
kere ve mcblAğı cebine indirdikten 
sonra bir knhve daha getirilmesini 
emretmiş· !kinci kahve kapıdan 
görUnUnce, birincisinden a.ğ7.l yan. 
nuş olan çeribaşı kendi kendine: 
"Dayan bakalmı, kara babnm. ),1. 
<ırrmı çorbası geliyor .. demiş· 

Kahve a)Tanm ak~tne olarak 
~dum yudum içilir. Hatt.A Arnb
lardan şehirli olmıyanlar arasında 
içileceği zaman ortaya bir bUyük 
cezveyle bir tek fincan gelir· Fin -
canm içersine yalnız bir )-udum 
kahve konularak baştaki zata. tak
dim olunur· Bundan flônra RITayla 
herkes ayni fincanın içersinden bi
rer yudum içer, hallen ikmal edıl
dikten sonra birer yudum da.ha dev 
rcdilir· "Mü.minin artığr mümine 
helfıl,, olduğu i~in fincannı içer -
Binde yudumdan biraz kalmış olsa 
da beis yoktur. İnsan mecliste mi
safir olur da fincandan ilk içmeye 
nail olursa hrfzısınhha noktasmdan 
bahtiyarlıktır. Şu kadar ki ikinci 
devirde tekrar için birinci yudumu 
yutar yutmaz fincanı sallamak ka. 
ides.ini bilnielidir. Yoksa )"1duınla
rm arkası kesilmez. 

Bizde dostluğun nişanesi, öyle 
ayni fincandan kahve içm!'!k olma
dığı için herkese e.yn a;>Tt finran
lıı. kahve gelir. Şu halde kahve)i, 
ne yıldmm çorbası gibi birdenbire 
l;mek, ne de "görilcü kahvesi,. gibi 
- sk•cak kadar teenni ile İ!: -
me:t maltıal .ı.my. Bu fJrl mllntıo. 
hanm a.rumda bir had bularak. 
meşrubtm gQzel lı:okusunu kaçır -
rila.dan, bilhassa. soğutma.dan içme
sb:ı.I bilmek hünerdir. 

hükümcti nezdinde protestoda bu
iunnıuştur. Bir mliddct sonra refi
kasile beraber ve otomobille sefa
ret.haneye gelen sefire nüm:ıyi;,çi. 
ler tarafından taarruz edilerek 
tahkir edici sözler ~öylenmi,tir· Bu 
sırada nümayişçiler bilhassa sefi -
rin refikasile fransızca konuşma.ııı· 
na kızmı§lardır. 

IllR t~<ilLİZ J,ORDUNA 
TEC.\Vt'Z 

Bundan başka Uusolininin doı-tu 
olan ve 1talyada bulunan lngiliz 
Iortiarınd:ın Lord Hardvik evvelki 
gece Romada hir kabarede otu -
rurkcn masasına konulan 1nı;iliz a
leyhtarı bir afişi yere atm~. bunu 
gören İtalyan gençleri lordun üze
rine hücum ederek tokatl&mışlar • 
dır. 

1ş polise aksetmiş Ye ikamet te7.. 
keresinin nizama uyı::-un olmadığı 
ileri sürülen lord Sa"' tlarca kara -
kolda alıkonulmuştur· 

HPrhangi bir hidio:cye meydan 
verilmcm<>si için senclerdenbcri 
ilk defa olarak Yu~oslav 11efarPti 
bin:ıo:ının etrafına rn:li~ kıtaatı kon 
muştur. Niimayiı::)Prin ~·::·--~'· ,.. __ 
kamların direktifi!~ yapıldığı hal -
km bu nümayişlerden memnun oL 
mamasından anla~ılmı\ktadır· Mi
lanoda almanca lconıısanlarıı halk 
tarafından dayak atılmıştır· Halk 
harp aleyhindedir· 
AMERiKALILAR AYRILDI · 

LAR 
İtalyan limanlarında bulunan 

bütün Amerikan gemileri dün 
buralardan ayrılmışlardır. Bu va· 
purlarda, 1talyadaki Amerikan 
tebaasile Hollanda ve Belçikadan 
gelen Amerikahlar vardır. 

İtalyada bulunan 3000 Ameri· 
katıdan ancak birkaç kişi kalmış
tır. Bunlar da ilk vasıtayla ayrı· 
lacaklardır. 

ITALYAN MALiYESi 
SACLAWMIŞ 

Ayan meclisinde maliye bütçesi 
müzakere edilirken !':Öz alan $yan 
meclisi reısı Bevione, İtalyan 
maliyeı;inin kat'i zafere sağlam 
bir yardımda bulunacak kadar 
kuvvetli olduğunu cöylemi~tir. 
Bu sözler ayan azaları tarafından 
büyük bir heyecanla alkI~lanmıs· 
tir. 

TRABLUSGARP - MISIR 
HUDUDUNDA HADİSE 

Kahiredcn gelen haberlere gö·. 
re, İtalyanlar Libya - Mrsır hudu
dunda tah,idat yapmaktadırlar, 
Mısır hüki'ımeti ele ingifülerle 
beraber aynı hudutta mukabil 
tec'birler lllmaktadırlar. 

İskenderiycdeki müttefik do
nanma evvelce tesbit edilen prog
ram mucibince manevrafar yap· 
mak üzere Akdenize açdmiştır. 
YUNANlST AN ARNA YUT -
LUK HUDUDUNU TAKVİYE 

ETMiŞ 
Londı·a, 16 - Alınan haberler~ 

göre Yunanlılar geceyarısı Arna
vutluk hududuna takviye kıtaatı 
göndcrmi~lerdir. Gece Budapeşte 
ile Atina arasmda. telefon muha
vere~i kc!.ilmiştir. 

(Bu haber Atinadan teyi tedil· 
miş değildir.) 

Ruz ve it, 
Musoliniye 

mesaj gönderdi 
(Bat tarafı l İncide) 

Resmi mahafll, Comtı dl Savole 
vapurunun ı~ mayısta Necyork& mU· 
teveccihen hareket etmesinden dolayı 
bUyUk bir memnuniyet izhar etmek
tedirler. 

Diplomasi ma.ha!ıl, hariciye nl'T.a
retinin ııUkotuna. rnğmen Nevyork 
'I'lmu ga7.ete.sln!n vermiş olduğu ha· 
beri doğru addetmeg-e mtitcmayil bu
lunmaktadır. 

RlJZYF.l.T R1ıt .PiUTUK 
SÖl'LlI'F.CZK 

Ne\•york, 16 (A.A.) - Reisicumhur 
Ruzvelt, bugıln, milli müdafaa btitc;e
ıslnln arttınlmasmı isteme~• karar 
vermi~tlr. 

Reisicumhur, kongrede bir nutuk 
ııöyliyecek ve bu nutku bUtiln Ameri
kada radyo ile ne~redıleceği gibi her
h~de dUnyann her tara.tına da yıı.

yı!Acaktır. 

(1:F;'.llı""l'BU ŞARKI ME~ILl:KET-

J • .Jo':Rl!'."DP.:JU AMF.RtK.ALIL~R 
\"aelnırton, J 6 (A.A.) - Ha.ricly" 

neza~U. cenubu earld Avrupa. mem
ı .. ketlnindekl Amerikan mUmenille
rinln Amerikan tebauınt memleket
lerine diınmeğe davet etmi§ oldukla
rmI haber vermektedir. 

Franuz: ve lngillz: dJplomaııt mU
ml'~3llleri d11 yenld .. n Am,.nkalılaM 

bu ml'mll'k"'tıerden çıkarak Bnrdo 
mmtakaama. lıpa.n~-a veyahut Poıükl 
ze gitmeğe davet e~lerdir. Ha.riel· 

~ ........ ~ ...... ,,. .............. ~~ ,..,.~ 
...................... ...... ...... ., ... ,., . ...... . , ......... ., •• ,."" ..................................... 4'. _ f ..... '- ••• " 
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Son harp vaziyeti 
(Baıtarafı 1 incide) 

İngiliz: tayyarelerinin harbin baı _ 
langıcmdanberi yapmiı oldukları 

en büyük taarruzdur· 
BAŞLARUıiA GJ';LECEat 
HESAPLl\'ORLAR 

A.lman hududu, 16 {A.A.) - H&
val! ajansından: 

Alnııın efkA.rıumumlyeslni garp cep 
hesındekl hareklt eanasında le öad.'!! 
edilmesi mrlhuz: mOşkUlAta hazırla

mak zarureti Bcrllnde hiıı:r;edilmege 

ba.,lamııı ı;ibidir. Filhakika Boerııcn 

Zaltung, §oyle yazıyor: 
''Tepeden tırnağa kadar ailı\lılan

mıı olan iki demokrasiye Te onl&rm 
peyklerine karıı ı;iritilmlı olan müca
dele esna!lltnda çok fena günlere ıahit 
olursak dahi Alman ordusunun rüe
ıaııına itimat etme~te devam eylemek 
Jizımdır.,. 

ALMANLAR AMSTERDAMDA. 
Alman hududu, 18 (A.A.) - Havae 

ajanımdan: 

Yüluıek Alman kumanda heyeti 
tebliğ ediyor: 

15 may11ta aaa t 11 de Hol&nda or
du!lunun teslimiyeti, Alman ordusu 
yükııek kumand•nlığı ilr Holanda or
duııu ve donanması yUkııck kumandan 
lığı ara!lında imza edilmiştir. 

İLK GİR.El\. KU\'\'ETLER 

Londra, 16 (A·A·) - "Röyter 
ajansı" ilk Alman müfrt>Zelerinin 
dün saat 13 de Amsterdama varmiş 
olduklarını bildirmektedir. 

Bu müfrezeler, motorize kollar
dr· Almanlar, eehre cenuptan gir -
mişlerdir· Almanlar, başl&rında 
belediye reisi bulu:nan belediye mcc 
lisi a~ı tarafmdan karşdanmı.ş -
!ardır. Almanlarm geleceklerini bi. 
len ve bekliyen halk, sa.kin ve cid
di idi. 

* * * 
Pari5, 16 - Belçlkada ve Franıız

Alman hududunda harp olanca ıtdde
tlle devam ediyor. Harp en ıoıı. siatem 
veııaltie, yani tayyare Ye hücum ara
balarile yapılmaktadır. Sedanda Al
manlar l.föz: nehrini ıeçerek 12 kilo
metrelik bir çıkıntı husule geUrmiıler 
dl. Fransızlar yaptıkları mukabil ta
arnızlarla bu çıkıntıyı yedi kilometre· 
ye indirmişlerdir. lı'akat muharebe 
henüz neticelenmekten uzaKtır. 

Almanlar d&ha timalde Din&nda 
M.öz: ne ı in! 'eçmlıler ve ıarbe dofru 
llulemete ba.Jl&mışla.rdır. Fraııu.z 

motörlü kıtalan bunlarla harbe tutUf 
muştur. Vaziyet henUz aydmlanm&
mı;ıtır. 

Son haberlere 'öre Almanlar Se
dan ile Namur araama yeni kuvvet
ler ıtetlrmlşierdJr. Sedanda hirp de
vam ediyor. Almanlar Uç noktada 
Fransız tahk!matma girml.§lerdir. 
Müthiı bir boğu~ma oluyor. (Bur&
aı esas müda!a.a. hattı olan M.ajlno 
değildir. M.ajino hattı Sedanın altı 

mil cenubu ııarkiıindedir ..,, sağlam
dır.) Alman hUcum arabalarının bir 
miktar ilerlemesi muhtemeldir. Faka.t 
piyadesi takılıp k&ldı~dan ilerllye· 
mu;, 

AL.'IAN HÜCUMLAIUNIN 
1Srt:KAMET1 

Almanlar hUcumlarmı iki noktaya 
tevcih etmlılerdir: 1 - Namur - An
vera müdataa. hattı, 2 - Namur -
Sedaıı. hattı. Birincide llk hede! BrUk
aeldlr. Louven tahliye edllmlıtir. Bu 
mmtak&da Brükselin 20 mil ıarkm
d& 1ngillz orduau A.lm&n hücumlarını 
ta.rdetml~tlr. 

Namur - Sedan hattında .Almanlar 
ba:r;ı noktalarda Möz nehrini ıteçmlı· 
!erdir. Fakat mUttetiklerin kütle ha
linde yaptıkları tayyare hUcumla.n 
taarruzu durdurmuııtur. 

FRANSIZ TEBLlôt 

Dün akııunld Fransız tebliC"i ~udur 
''Dü§man Anveuten Namurun b&tı

ıimalin• kadu olan ha.t Uıerinde 

muhtelif noktalarda Belçika, İngiliz 

ve Fransıı kıtalarma karşı zırhlı ara
balar!& şiddetll hücumlarda bulunmuı 
tur. 

ye nezareti, bu ta:Cdirde bu Amerika· 
lılann Ar,cr!kan ,ı:emllerile memleket 
na.kledilnı~.erlni derpiı edecektir. lı
viçrede bulunan Amerikalılara da ay
nı :ekilde tebliıat yapılmııtır. 

AMl'.:RtKAN ' '.4.l'URLutl 
MONAIWl.A UGRAMIYACAK . 

V~inıton, J5 (A.A.) - Hariciye 
neuretl, Amerikanın bıtaratıık kanu· 
nunun Monako prensliğine tatbik 
edileceğini haber vermektedir. 

Hariciye nez.aretl, dl~er nezaretlcr
le istişıı.reden sonra. mal veya yolcu 
naklt>den Amerikan vapurlarının Mo
nako prenıı11i~ limanına uı-rR.malarını 
m,.n,.tmlştir . .A.m1>rika hUkOm,.tf . .l· 
menk&ltla.rm huıul! bır ml'zuniytt ıl· 
malcıu:m Mon&koya gttm~eri.ni dı 

menetm~tir. 

M6z Uzerinde Mezierea ile Namur 
a.ruıoda dü;ıman nehri muhtelit nok
talardan ıeçmeye muva!tak oimuıı· 

tur. Muharebeler devam etmektedir. 
DUımanın evvelce az çok terakki ka)' 
dettı:ı Sedan boigesinı.le zırhlı ara
balar ve bombardıman tayyarelerile 
mukabil hücumlar cereyan etmekte
ı.llr . ., 

ı-r..Axsız AJANSL'i'A GÖRE 

l''ransız Havas ajansı dtin ı;ece bu 

tebliğden ıonr& ııu malOma.tı vermiıı· 

tir: 
''Almanlar Na.ınur ile Sedan ara

!lında M.ozel - M.öz hattına karşı tay
yarı \'e zırhlı !ırkaların mUzaherctile 
ı.laha l..Ullıyetli kuvvetler aevkctmi:· 
!erdir. En btiyük faaliyet Sedan böl
geııindı olmu:ıtur ve burada tiç nok
tada zırhlı hUcumlar Fransız mUda
!aR. tertibatının dahiline nUfu:z; im
k!nını bulmuştur. 

Alman motörlü kollarının nüfuz et
tiği J:o'ransız mUda!aa tertibatı Maji
no hattı aksamından dcfildir. Yaji
no tamamen masundur. .Montemedy
den şimal denizine kadar yaln~z beton 
ıığınıık şeklinde ıslah edilmi~ sahra 
mevzileri mevcuttur. İ§te Sedandan 
Naınura kadar bUtUn M.öz: boyunca 
Almanların ıaldırdığı meYZiler bun
lardır. 

Fransız: Te Alman piyade, tank ..,. 
tayyarelerinin iştirak ettltl umumi 
bir muharebe cereyan ediyor. 

1yl malftrnat alan Fransız a!lkerl 
mahfellerlnde Alman 211rhlı müfreze
lerinin oldukça derinlere kadar iler
leml ş olma.sı mUmkUn ,ı:6rUlmekte, fa
kat bunları Fransız plyadeııi tara!m
dan ehemmiyetle tutulan Alt?JaD pi
yadE"sinln takip edemediği bildirilmek 
tedlr. 

"l"Jl.::St BİR AL."l\IAN TAARRUZU 
Brüksel - Namur yolu üzerinde 

Felemenk 
Hindistanında 

Londraya yerle§en Ho
landa hükume'ti vaziye

te hakimdir. 

Holanda ve Ame
rika donanması 
burasını bekliyor 

Lonc?ı-a, 16 - Hollanclanm 
teslim olmasI hakkındaki haber -
ler Felemenk Hindistanında derin 
bir heyecan uyandirmıştır. Bütün 
halk nihai zafere kadar Hollan· 
daya müzaherete kuvvetle azmet
miş bulunmaktadir. 

Umumi vali halkı Hollanda or· 
dusu ba§kumandanliğının emrin· 
den haberdar ve ümitsizliğe dü~
memeye davet ederek Felemenk 
Hindistanmın asil örneğini hatır· 
latmiştır. 

Felemenk Hindistanında sakin 
yerliler, yabancılar ve bu arada 
Çinliler ve Araplar Kraliçe Wil
helmineye olan bağlılıklarını te
yit eylemişlerdir. 

Umumi hayat normal seyrini 
takip etmekte ve ~skcri makam· 
lar her ihtimale karşı hazırlan· 
maktadırlar. 

Uzak Şark sularında bulunan 
bütün Hollanda vapurlarına, 
müttefik limanlarına iltihak em
ri verilmiştir. 
Almanların Felemenk Hindis· 

tanı hakkında herhangi bir talebi 
varit fakat ısrar cdilmiyeceği a
şikar telakki edilmektedir. 

Londrada ye-leşen Hollanda 
hükOmetinin ~imdi başlıca hedefi 
büyük müstemleke imparatorlu
ğunu idare etmektir. Hollanda 
donanmasının büyük bir kismı· 
nın, her türlü ihtimali karşılama· 
~a hazır bir halde, Felemenk 
Hindistanı yakmmda beklemek
tedir. Fazla. olarak Birleşik Ame
rika donanmasının mühlm bir 
kısmmI da gayri muayyen bir 
müddet için Havayda bulunmak· 
tadrr. Japonya ve Amerika Fele
menk Hindiıtanı statü6ünü mu· 
hafaza arzularım i~har etmişler -
dir. 

İngiliz kıtaları tarafından iı· 
~al edilen Felemenk müstemleke' 
si adalarda oturan Almanlar ne
zaret altına alınmı~, liderleri de 
tevkif olunmuştur. Alman leyh
tan faaliyette bulun.an buı Hol 
landalılar da tevkif edilmi§lerdir. 

Gembloukı istikametinde yeni bir 
Alman taarruzu kaydedilmektedir. 
Almanlar muazzam kuvvetler aevket 
mi~lerdlr. Topçu kuvveti az, takat 
Fran51z piyadesine bomba ve mit
ralyö;ı; ate~ile hücum eden tayya.n 
kuvvetleri muazzamdır. 

BillUn ıtUn Fransızlarla Almanlar 
:-ö~Us göğ'llıe çarpt§mışlar n Alman 
tara mukabil hUcumlar yapan Fran
sız zıı·hlı arabaları, motörler ıtCÇtik

tcn sonra. düşmanın arkadan gl'len 
piyadelerine dönerek hUcum etmişler
dir. 

ÇARPIŞ;\..'!'.f Iff\TETUm 

Möz nehri boyunca yapılan muha
rebeye iki taraftan 20 şer fırka 

yani 300 ' er bin kişi ietirak etmiş
tir. 

150 TAY YARE'NtX Ut'CUUU 

150 tayyareden mürekep bir müt
tefik filo Sedan cepheııinde Alman 
kıtalarına !iİddetli taarnız'arda bu. 
lunmuştur. Taarruz Almanların 

lföz nehrini geçmekte bulundııkla.rr 
sıradıı. vukubulmuş ve dört könri.i 
tahrip edilmiştir. Bu sıiddctli taar
ruzla Alm.anlann Sedan üzrrine 
yüri.iyÜ!ileri durdurulmuı:;tıır. Bütün 
&"Ün göğü.s gö1'üse çok çiddetli mu -
harebe cereyan etmiştir· 

Hava harekatında mütt,.Cikler 35 
tayyare kaybetmişlerse de bunun 
harekatın ehemmiyeti karşısmda 
hiçbir krymeti yoktur. 

HIWZt ft'ARBl l 'ERiXE 
RAREIL'T HARBİ 

Yeni vazi~·et kar•r!lında Fran!':ız 
kumandanlığı mevzi harbi U.'lulünü 
terkederek açıkta hıı.reklt harbine 
ba..cıla.mıştır. Toplu kumanda terti -
bine tevessül edilmiş ve halen ce -
reyan etmekte olan mukabil ta -
arrm:lara girişilmiştir. 

AUIAN ORDUSU İLERLİl'OR 

Şimdi gar be doğru, .( Alman or -
du.su ilerliyor. Üçü, Dinanta, Se -
dan ve Namura varmıştır. Bu İnev 
kiler M:öz üzerindedir ve blzza t Möz 
başhba.şma muazzam ,bir maniadir· 

Dördüncü ordu M:aastrichtden 
S!llnt Fronda doğru ilerlemektedir 
ve bu ordunun yürüyüşü, diğerle -
rinin nepsinden daha kuvvetli gö -
rünmektedir· Fransızlar, külliyetli 

tanklarla, bu mmtakada mukabil 
taarruza. geçmişler ve düşmanın i _ 
IPri hareketini bo1.arak durdurma
Ö."l mm·affak olmuıılardır. 

l,İ\'F,.J Ht!DAFtl,F.RtNF: MESAJ 

Belçikada Liyej istihklmları mu 
kavemete devam etmektedir. Belçi
ka. 1crah Lcopold dün ~ece radyo 
ile Liyej müdafilerine bir hitabede 
bulunmuştur. KTal t"T.cümle demiş
tir ki: 

"Liyej i~!inkamları kumandanı 

miralay Modar, zabitler, küçük za 
biller, neferler! Liyeji aon•ına. ka. 
dar müdafaa edin, vatan için mu -
kavcmct edin. Sizinle iftihar edi
yorum.'' 

Büyük l!'r!clnıharbiye reisi de 
müdafilere bir mesaj göndermiştir. 
Li~·cj kumandanı Miralay Modar 
QH h3.Thinde Lonsen MihUmmm 
müdafiidir. Bu ~efer de bir istih -
kama kapanmıştır. 

Y eşilırmak gene taştı 
Amasya, 15 ( A.A.) - YeşiL 

ırmak yeniden ta,şmış ve Kızıl
ca, Karascnir, Kayabaşı, Kara. 
köprü, Aksabır. Kapıkaya, Böl. 
mebük, Kavuk Caym köyleriyle 
Amasya şehrinin civarındaki 
Yazı, Meydan, Orman, Sıraböcck 
hane ba hçelerile güzergah yoL 
!arı muhtelif noktalardan &u 
ba~mJşhr. 

Karasenir kövünde su altında 
kalan dört evde otuz nüfusun 
kurtarılmasına çalışılmaktadır. 
Gittikçe yükselmekte alan sular 
bun.elan evvel seylaba sebep olan 
ı:ıeviyeye yakla..smakta devam e
diyor. Bundan başka Yesihrma
b karışan Tersakan ve Çekerek 
ırmakları da avnı şekilde feye
zana ba~Iamıştır. 

B.-ıııkta~ birinci sulh hukuk .h:\
klmilğinden: 

Elcnlçe Özbek: Beşlkta., tramvay 
caüdcsi Tan ıapka nıafazaM sahibi l· 
Jcen halen !kametgA.hı meçhQl. 

Olga Petalldi!lın aleyhine açtıtı ala
c•k dılVaamda tarafınıza urulen yapı
lan tebligata rağmen mahkemeye gel
mediğinlzden gıyabml%da muhakeme 
yapılmuına karar 'Yerildi. lluhakemı
nln bu bre talik kılındığ't 7-6-IHO gü 
nll saat 10 da mahkemeye gelmedi· 
t;ıni:r. takdirde gu-abmızdıı duruıma

yıı. devıtm olunaca:ı ı:'1yt!Jl k&rıı.n nıa 

Jcamm~ kaim olmak Uure yırmi fi.in 
müddeUe illnen tebllt olunur. 

• 11,733t 

Sokak ortasın~' 
bir soygunculd~ 
Bir kadının koiunr 

bileziğini alIJlll 
İstediler 1~ 

Dün gece saat 21 sıts b. 
T~ksimde Macar caddes~de ~· 
dl.!!e olmuş, iki adam bit 1 • 
üzerine hücum ederek JtO 
ıı.ltın bileziğini çalmak i .. t~ 
<lir. 

Tecavüze uğrayan, MaC~ı 
desinde oturan Arap şeta 
minde umumi ev işleten bi~ 
dır. Kolunda 200 lira. JcJ). r 
bir altın bilezi.k taşımakta ~ 
taret dün gece evine gitın~ 
Kapanca sokağmdnn g 
l.facar caddesine girdiği·r~ 
ortalığın tenlıahğmdan j.c;tı. t ı 
den iki adam kadının uıerıll~ 
mışlardır. Kolundaki bil~~ 
koydukları anl:ışılan iki JtiŞl 
ri Şetaretin ağzını kapnUP. 
rınr tutarken diğeri de bilcZI! 
la çıkarmağa uğraşmıştır· ti 
kadının şişman olan bileı:~e 
ziğin çıkmasını güçleş~ 
ı=ıırada imdat feryatlarını ıl,0~ 
taretin ev sahibi Faruk J\ ~ 
metre kadar ilerde olan e\ ,~ 
layrp vaka yerine koŞJl'l~ş 
dmı kurtarmak istcmiştır· uı 
iki adam birden Farukun at 
ıltılarak dövme~e başlamı~~ 
ket versin bu sırada etraf c 
şenler hf'm kadrnr, ve hCJll tr' 
nıku kurtarmrnlardır· nu '\ıııı 
damlardan biri kaçmış. )'il J:l 
rukun ötrsine berisine 111

1 sarıldığı Sadık isminde olııll 
lanmı~tır. Sadık bu sabah ~ 
dilriyetine getirilmiştir· Zil~ 
zun boylu olan arkad~ 
tadır. 

.--·-···· .. ········· .. ···········/ 
IŞAK), 
=-···~--··-··-·~ 

ölçü 

ne! 

lngiliz fıkr3•;,/ 
Yatı mektebinin yeJll;ı ' 

de iki talebe ağız ka'' 
yordu. Biri söylendi: dıJl' 

- Dünyada senden } 
la adam tanınııyoruın· ~ aı 

llir muallim ora.d&Jl ıc i't~~ 
di· Kavgayı yatıştıtıllll, 13eıvf 

- Susunuz, susunııtııııı 
rada. olduğumu unut u 



.NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 
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orum/ 
~~ . ' .... 
.art lecrü~~· Me.~ıegım v~ 1 - Becfoaht çocuk, dedı, sizı 
~ t\l'· ,,.:erım benı zannettı burad:ı bula"·~ımı söylediler. Fa· • •uc-.,u1 ~r Be wıo ;·a :ırun... ..e ıyor. n kat buna inanmarnı~tım. C'rÖZÜm· 
~· ' · Dunyadan ka· .. 
ır· hai o ınıyacak saatlerde le gormeden inanmar.uştnn. 
ın_ B ~n da uzun zamil.'1 hir. Kerir.ı aya[;a kalktı. thtiyar ka· 

~:ka~~ küç~ .a:lmdaşı~ dmın telaşlı haliyle büyilk bir te· 
-..: aldığı e~~l>~lırım? Sonra zat te~kil cd:n bir wğukkaniılıkla 
~ •b nı buyük mesuliyetı - · 

Ut ed"-"d·~· d"" .. şunları soyledı: '"'-'ll ... u... 1gımı U"UnP 
,'::.? B 1 .kao:ınatıı hi~bnez - Affedersiniz tayan, her ~ey· 
ıı~li~dhıs beni bedbaht etmez den önce ziyaretinizin sebebini ro

~1t a:ıa.~ rnemnu~ olmı~·~~ rabilir miyiz. 
llıtı Verc~r ~ d:ııma mtiz ıç Kerim çok s:ıkindi. ~:?mus!u 

~t:ıtıe ' ır arkada'} olur bir adrun oldu~ı yüzünden gözlt"" 

t.\~~ztın başım ~alladı: rinrle~ okt!nuyor~~- _ _ 
"· y ~adını. Yapuya.nız Ihtıyar karlın n.-uçuk parlak goz 
Bıı~c~s-..ız .. l~imsesiz ya· ·ıe genç kmn beyaz eibise~intı 

' ~lfniz. ana hır kere dah<ı san saı; fügilicrine ve kurdelesir.~ 
a ~zee gülerek ilaw baktı. Sonra b~rdenbir~ Kerimt 

İfa dönere!t meydan c!rurca!:m<ı: 
, b lıriıt·or - Böyle bir %iyareti hir bekleme-.. ır ırı:~ rnusunuz, Kerim .. 

'-"11 anı diğinize eminim! dedi. 
%n b" atmıştınız. Biı 

ır ta"'·a ,..· • - Pek iyi i'?. c!,..,dim 
tı. • r. J J e .. ıye ş-.m.a. 1 
~ ı\'1, .... nuy :-u.ı:ı .. sıze Feri e ) e ind : ımı'canı-:::nr~ 
l:'l.'lı;>•et ... d ... ı..·ıı . ç·· tı. Sarp kuc.c ~na sı.;rndı. Ferid< -..a ı1,,.. -. ... ..ıı r ro u. " .. , \·ar kcdcrre ağı la.an başrnı köpcl';ın 

(.<ııı b· " ben <!e size bu 
".i ka~r §e}' söy.cdim, fakat so'\.Ulgan b-1 ma dayıyarak ha."?" 
ide b ~ etmedinız... etsiz kzldı. 
,
1 
b(aı \'e hafif elbi~. - Bu ~bah c:kendc."1 Bay1u· 

~.ı.: , \r kız gibi ördil3U ikı Milnire ba:ıa geldi verdıği nasihat· 
~· .. 'ebe !eri Feridenin ~-anlıca te!:tkki etti~i· 
"l.r ec-.,...,. >az kurde!C3ilc kü J " 

·---~ 1 ı ni \'C geç ,·akit kc.,dilc:foden k::ıç 
~<ık .a ın<!eydi. Seli taı 
'1!'1ı. Gözlerinde derin bir tığını b!ldi:di. 
~ l·ordu. - I~te bu }'alanı." 
tın~~anına oturdu. Elini tut· [htiyar kadın, Kerimin bu sözü· 

ı..· ... So,.,. ne e:lC·mmiyct bi!c n::::nire. clc dE>" 
''11.."lıı •4'11 mü~fik g5zlcrilc 

l'Uıüne bakarak ilave \'am etti: 

~~·ır ı;- . - Baran Münireye kirnsesıı 
tttı~ın· e?ideciğim; bana em· bir genç kmn o saatte yalnız ha 
~ Çu~hayatmızı kabul e- şrna sokağa çıkmasına müsa:lde et· 
~ ilr, 1'e•· . ?u bü~rük bir cin· tiğl için dan;dım. Falrnt bana tıı 
.:\ ~1il .afısı gayrikabil bir cevabı verdi: 
~.ç lc:ı ~n değil, çünkü... "KUçük hanımın gidc~k yen 

ırcı~n yerim:ien kalk· \'ar. Şoföıe tereddüt bile etmeden . ~;. 
~ .., ~ea . . . bir adres \'erdi. O d:ı zannıma ka· 

Ilı d!rı! ışıtiyorum, nedir? hrsa ft~ılhnm adresi.. .. , Bunu si~ 
, . biri! ~i: Bayan Münirenfn söylediği tarıd:ı 
f)~li e.konu~yor, dedi. .,nıatmağa dilim varnuyor. 
~li b 1~12 • Kerim bu ~~~i. Feride titriyordu. Kendi;;ini m!.ı · 

<allı~- ırır.eye vakit külma· da!aa ve himaye eden biri ol:i~ 
n iter :lenbire açıldı. lçcrı için susmuştu; söze karışmadı. 

~ Bayan Zehra girdi Kerim, kadının sözünü kestı. 
'1 %:--ıı- - Böyle manasız bir iftirayı 

; ~}'l ·a. san benizli esmeı tekrar etmediğiniz için pek iy1 e-
L' u bır kadmdı. Yüzü dıyorsunuz, dedi. Kalbiniz'de bına 
~ lo~ ~ğuk ve sevimsiz· ınanınasaydı daha iyi olurdu. 
~,.en. bu ölüm ~esi· Bizi dinliyen ~u çocuğa hü:-ne-

t l>athyan yeşil ve kil· tim olduğu için artık bunlardan 
t5:u ~k CCln!r Ye daima ha· bahsctmircccğim. Etrafa ç:ır a nu.<l .. 

~ ·~ti. ~·O ya5ma kadaı saçanların ça..ı:ıurlan. ancak ken· 
~~i hi . 1n:e yanında otu dilerini kirletir. Bayan Münir":1in 
, '11 t<ı d~ctlı bır bak15la bu öfkesine scbeb Fed<lenin ~,r ve 

llra: masum hareket1eri d~ğil güıe:lliği, 
~~ı· zarafeti ve gençliği. Çünkü Feri·.ıe 
~~d~ Edibin bu h11iy!e daima kızlarm.ı tr-fe-r 

"'?\f eransı vuk ediyo:du. Fa..1ilr bir mürebbi· 
~ ~ yenin reddettiği evlenme tale\ 1.1 

~:~o {;u kevtnı.ıen: zengin küçUk hanım memnunİ}'f't 
~ ~ar:a g(lnu rı:ı.at (17.ZOı le kabul edecekti. l ~te Ferideyi çc· 

'tıı tlli .. aıo~ıundıı.kJ s:!lonun kememelerinin 5ebcbi... Bunun 1-
~~ll !~~rhı:ıtzden Profesöı 

~l;ı ~P tarnfmdnn (Ro. Çindir ki aleyhindeydiler. 
~ hır kontcrnns verile. - Feridenin pek mu\'afık hiı iz-

l'oJttu divacı rcddC'ttiğini duydum. B·1n· 
r ............ r, dan dolayı da kendisini h3kSIZ hu· 
~~h ~ luyorum. 

H A-=B'°"" R- Akşam Postası 

San 'R_emoya 
San~mo'dan 

KISIM: 2 seti karşısında mem:eketin münc..- EVli r<ADINLARDAtJ SAKl~iN 
Nakleden : Baki BASAK . 

•·vahideıti'1in San Remoya kaç- ver görünen zavalhlarını da derece 
masırn icap ttliren scbebleri, bw derece (manda) vcs<ıire gibi kendi 
günü" genci şüphe yok ki çok iyı kendimizi aldatnn ve bilinmeden e· 
biliyor. Fakat, o tarihte yani mü- • Farete razı kılan propagandaları 
trnekcde olup bitenleri, tekrar ha· yapmağa sevkcttiler.,, 

Genç blr ailer.in çok samimi ı meyeceğimi Gen pekala bilir&in ... 
dostu olmak tehlikeli birşey. Naciye yine atıldı: 
Bakm, böyle bir dostluk, benim - Aptal!. 

tırlatmayı faydalı bulreyoruz. Şim· işte böyle bir zamanda sara11nı 
di, yeniden saray11 dönebilir, caıı ,.e merkezi saltanatını ecnebi i~gal 
veren ı'nhidcttirri, Damat Fcridı ve orduları ile sanlnu~ gö:mekten 
ltkrar dirilterek kaçmalarına tn· kızarmayan Yahidettin hasis men· 
kaddu»1 eden zamanlarda yaptık- faatlcrini her şeyin üstünde tutan 
Zannı canlandırmaya çalışabiliriz... ve İngiliz memurlarının bir oyun-

bu tene bütün tatil günlerimi na- O akşamdan sonra Naciye iki 
ıı:l burnumdan getirdi? defa d2ha kocasını benimle tehdit 

M2citlerle tam beş senedenberi etti. Ben her seferinde protesto 
tanışıyorum. 111: defa (1935) sc ediycrdum. 
nesinae <lcniz banyolarmda tanış Yine bir giin şiddetle protesto 
tık. Banyolarda ahbaplık ufak se ederken Macit beni bir kö~eye çe· 

• . . bcplerle tesis ediverir. Bizimki kerek: · 
cağı gibt irade ve idaresini onlara 

ltil~t devletlerlni:ı (Mondros) 
terkeden Ferit paşayı satlarete ge

mUtaı ekenamesile ba,Iıyan ıulüm 
tirmiş, ondan i~ bekliyordu. Pan· v., ıınha siyaseti. Türk milletinı 
~altıdaki harbiye me.\"tebini işgal 

inkıraza u~ratmak ga~ini istih· 

de öyle oldu ve daha ilk günü - Ne olursaolsun azizim, ıe· 
kUvvetli bir dalga Macidin kansı nin l:u protestoların benim hiç 
Naciyeyi kollarımın arasına attı, hoşuma gitmiyor.. Kendi kendi" 
ben de kocası Maddin ayaklarına me: 

eden lngiliz erkanı harbiyesi, Ferit 
dat t'ciiyordu. Za."ıırcn "Rusyaya 

paşamf. gaflet ve beceriksiıliğinr 
,mrşı ;-aprlacak as!mf hareket ilen 

dolaştım; o akşam aynı masada "- Çok çirkin bir kadınla ev· 
b:rnber yemek yedik; ertesi gün lendiğime hükmedeceğim. Geli· 
senli benli olmuştuk; daha erte· yor 1" diyorum. 

sürülere)!: lürumlu gördükleri ocv· daha ilk günlerde şahit olarak hü· 
si gün Macit benden seksen lira Cevap verdim: 

lru. ı ktal 1 bahanesı· ı,. ktimct işlerine nüfuz• etmenin ça· 
borç istedi. Bir ay sonra ayrılma· - Ama artık fazla oluyorsun 

ıce:r~ no an ı~a ... 
\'t daha bazı desi3elerle bir taraf· relerini bulrnağa ba~iamıştı. G.H 
tan l~dan itibaren tekmil Q. bu husuc:ta azami gayret ~arfe· 
Karadeniz sa.'ıillerindeki iskeleler ~erek Ferit paşaya mürnkUn oldu· 

mızimkansız, bir ~ift dost olmuş· Macit, b:.ı fikrini değişti~k 
tuk. için ister misin seni karınla alda" 
Beş scnedenb::ri dostluğumuz tayım. 

ve iç •.':1taooa!u b:ııı nh.ı.'um me. 
.. ez1ea ı~ı cdı:o.la.dı. Italyar. 
ar Sol.e 'e Antaiya hm =ılısını i~ 

ga. e.iertk Konya l a kadar; F• an 

'f .ı k-<lar İİl~iyar ze\•attan r.ıü:-e.k· 

durmadan ilerledi. Kışın beraber - Yok alay etme ... Zaten ben 
sinemaya gidiyoruz, yazın aynı de ş:ıkl ediyorum, dostluğuna 

'u·p bir hc,·cti vilke'A tcş.l\itin; tav 
iye edirorou. 

Drunat Ferit pa~ayı ikinci sada 

ayfiyede oturuyoruz; gezint~lcri hakikaten çok itimadım var ve 
mızi r:.'Iacidin ctomobilile yapıyo- bunu fobnt etmek için kanmı sa· 
ruz, ekı;eriya otomoblli Naciye na on iki gün kadar emanet edi· 
kullanıyor. kO"'..ası yanında otu yorum, ~n bmire gideceğim, 

ız1ar Adaıa ve (.aıbntep ınmta 
kn~mJa yeri~erek Pozantı, :\fa ra, \ı? Urfaya kadar yürüdulcı. 

Musul mmtakasından da lng?lizle: 

etinde bir \'esile ile zh·a,..et eden 
İngiliz ba~kumaooanlık yaveri B:ı 
ta linıanmda De.mat paşaya hita 
ben: 

rup izahat veriyor. Ben de arka çok mühim bir i§im var. 
larında bavullar arasında hakem 
·azifesi görüyorum. 

şimal~ doğ,\l hareketlerini geni~kt· 

Naciye, yirmi dokuz yaşında 
esmer güzeli bir kadın, kocası 

- Ekscl!ıns! 1'.lillctiniz ve Macit de kırmızı, sarı renkli bir 
memleketiniı Jô:-ı Türklerin elin· kırklık, ben de otuz altı yacaında 

meye ,.~ n:efsedcte ba~tam:ş!ardı. :ı 
A;-nı zar.tanda tarktan Ermenileri de fe1akcttJ>_n felakete yum:lanmr~ oldukça yakışıklı bir sarı~ın gen· 

tır. Mesai arkada!".!.armrzın tecrübe- cim. Macit, (*) bankasının ikin· 
kı~lmtmağa kalkı~tı~ar.Bundan sor\ ~- · d" ' ·· ·· b K · k d 
ra orciııvu. müdafaa 'a5ıt.a.annda1. ~ahibi ve i!ıtiyar zevatta mürekkep cı ıreKtoru. ense amecı a ar 

zengin değilsem de hiç olmazsa 
tecrit arn~iyesi devam cderke:-. o:masmı çok temenni ededz .. de· o kadar derelim yok; daha doğru 
kuvvetlerinin hc\kim olduğu yerler· mi~ti. su bu aya kadar yoktu. 
de namuskat ve liyakatli kuman· Ya,-er, damat Ferit ile birkaç Macitlerin deniz kenarındaki 
<.!anlan birer suretle nefi ve rüt ckfa gôrü~tübrü için fikirlerini ser· küçük köşkJ.crini beraberce taksi 

me karar verdiğim gün cidden 
besi ne olursa olsun kayıtsıı şart· bestçe roylemiyor ve bilhas..c.a bu pek uğursuz bir günmil~. 
sız Türk ıabltini her itilAf zabiti· mevzu üzerinde konuşmak ve Fe- Oda ara duvarlannın hemen 
ne selfun vermeye mecbur etmeğt rit paşaya fikir ve direkti! vermek hemen Japon evlcrininki kadar 
kadar ilerire vararak ordunun ru· için \'e·i!e anyordu. lngilizlcrin ince olması çok fena neticeler 
hunu karartmağa \'e onu manevi bundaki maks:ıtlan a,ikardı, lngi· verdi. Zaten evde birkaç aydır 
sfüı.hmdan da tecride kalkıştılar r 1 T- k ı·Y• d k k vaziyet pek iyi değil. Naciye 

ız er ur ıenç ıgm en or uyor· plakbotum öğreten bir Arjantinli 
Bu arada milletin ruhunda te· !ardı. Rcsikarda gençleri gönnek ile bütün kış kur yaptı. Yine mev· 

şettOt husule getirmek için hUI- onlann hesabına gelmiyordu. liUk bir yerden öğrendiğime gö· 
riyct ve ltil~f fırkası mensuplarını Ferit paşaya (tecrübe saliibi) re Macit de bar dansözlerinden 
körüklediler. Kendilerine istinat arkadaş ta\"sire ederlerken, ihtiyaı biri>:le mlinasebetteymlJ. • 
eden hu hizip vasıtasile birçok va nazır:ann bu çetrefil yollarda sen· N~ayet geçen ayın on .~~ı~d~ 
tanperver zevatı İttihat \"C Terak· ' l .· d "" 1.1 r"nd . b . ' Nacıye barut fıçı.sının fıtılmı a 

ue e} ıp uşecc,~e. ı _ en emm u te~ledi. o gün yemek sonuna 
ki ile \'e tehcir ve katil ile atfil<a· lunuyodardı. Çunku zaman çok doğru kan ko« biraz kaba lisan 
daı dtye takip '" t:uyik ettiler. nazik ve takip edilen siyaset çok münakaşası yaptılar, Naciye bir-

Bu suretle mil~eti tefrikaya dil ha~as ve çetindi. Beyni sulanını,. denbire sofradan kalkarak kocası· 
~ürdükleri gibi ümitsizliğe uğrat· beli tutulmuş bunak nazırların ya· na ne diye bağırsa beğenirsiniz? i 

mak istediler. lızeti nefsimizi kır- pacaklan iş dc~ildi. "İngilizler pi· - Eğer bir kelime daha ıöy· 
m:ık için kadm, erkek, büyük, kG· ı · 1 d k. · 1 lersen seni Kadirle aldatacağrm. 

ıyor ar ı ·ı, bir mıLeti inkıraza Her halde Kadirin kim olabilece· 
çük her ferde her türlü tahkir VC' v t k · lıkl ugra ma ve onun cazıp var a· ğinl anlamıısmızdır. Benim adını. 
teca\'üzil tatbik ettiler. Muhtelil nna tevarüs etmek için o vatanda Naciye bu ismi bana Kııdriden 
ve cazip vesilelerle millt ahlfil<f her şeyden CV\'el :aafa uğratılacak daha çok yakışacağını söyliyerck 
kadınh~uruzm bek~ret ve ismetini ı ki kuwct \"ardrr: Biri ordunun takmıştı. 
boı.mağa kadar cürct gösterdiler. ruhu. diğeri bütün halkın ruhu.,, Naciye kocasına karşı b<Syle bir 
Diğ.?r taraftan da bu tedhiş siya- (Devamı var) tehdit savurması hiç de hoıuma 
---------------------......:. __ __:._:::::...:... gitmemişti. 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Klrahk Garaj 
1 - Ferlk<5ydelt1 bln. tabr1klUJll2 '•Esltl BomonU, mllotem11Atmdan 4:10 

lı!% dc:ct kdglr garaj kiraya vcrlleecktlr. 
ll - thaleat 81-V-IHO cuma gUnU saat H tcı Kabat~tıı leve.znn vo mQ

bayn.At fUbesindekl' tılım koml•yonunda yapılacııktrr. 
m - Fazla ta!sllftt almak ve binayı görmek ln1yenler ihale gllnQnden 

- Azizim Macit, dedim. Seni 
temin etmeğe zaten ihtiyaç yok ... 

Lakırdı mı bitirmeden Naciye 
hiddetle atıldı: 

- Demek hiç h~unuza gitıni· 
yorum? 

- Yok canım, dedim. Söyle· 
mek istediğim bu değil, bilakis 
çok hoşuma gidiyorsunuz, 

Macit gülerek aözü:nü kesti: 
- Ah? Karım çok ho§una gi· 

diyor öyle mi? Sakın ha kılına 
dokunayım deme, yoksa ... 

- Rica ederim. Macit, dedim. 

Macit hareket edeli yedi gün 
olmuştu, • bir akşam yemekten 
sonra Naciye ile konutuyorduk: 

- Kadir, dedi. Kocam sefilin 
birisi. Tam sah günündenbcri bir 
haber göndermedi, bu hareketin· 
den dolayı cezn:anı vermeli. Onu 
bu gec~ seninle aldatacağrm. 

- Naciye! 
Naciyeye evli bir kadının takip 

etmesi icap eden tarzı h<l::eketi 
beyhude yere anlatmağa çahf 
tım ve saat on da odama çekildim. 
Ertesi saooh kahvaltı ederken 
Naciye sinirli ve mfitebcyyi~ 
göründü: 

- Siz çok garip bir horozsu· 
nuz? dedi. • 

- Niçin Naciye? 
- Odanın kapısını bu gece Jri· 

litlcdiğin için. 
- Nereden biliyorsunuz? 
- Girmek istemiştim det 
- Fakat çok fena Naciye ... Ya 

Macit.i?itse .•. 
-Bu lakırdıları brra.k Kadir .•. 

Kocam İzmirdc ki:nbilir ne ya· 
parken beni eğlenmekten men mi 
edeceksin? Yemin ederim ki kırk 
sekiz saat zarfında bu olacak •. 
Görürsün!. 

İki gün sonra yemek salonun· 
da masanın üstünde duran yalnız 
bir kişilik takım dikkatimi çekti. · 
Bu esnada Naciye içeri girdi ve: 

Bu akşam yalnız yemek yiye· 
ceksin, dedi. Ben hakikt bir cen• 
tilmene davetliyim. Yann sabah 
erkenden gelirim. 

Naciye, eğer bunu yaparsam~ 
derhal tstanbula inerim. 

- Anneni göreceğin mi geldi? 
- Hayır, fakat çirkin bir hare· 

ketin §ahidi clmak istemiyorum. 
- Sana pek acıyorum. Kadir, 

ba§ında bir takkeyle bir cli'bben 
eksik!.. 

c 

İki gündenberi lstanbuldaynn. 

\ıs} 
'-' ~:. arı Davet (Devamı var) evvel mezlcQr fabrika mUdUrlUğtlne m\lrac:uıt etmeleri mı.n olunur. (4052) Kanna karşı fena birşey dU§ün·. 

Naciyenin fena hareketlerine işti· 
rak etmektense oradan uzakl:ı§· 
mağı tercih ettim. Bu sabah de' 
niz kenarının güzel havasını dü· 
şünerek müteessir olurken hiz
metçim bir mektup g~tirdi. Molıc· 
tup lzmirden geliyordu, rar!ın 
üzerindeki yaııtan Macittcn oldu 'la il "1.tıdco: 

"' ilor " •le ll:vı c Ccrıç!lk bayrarru 
~ ~ olan ~ tarn!md:ı.n ha. 

\ ~~ 
9 

tUyUk Gpor mUsa 
~~ ıo Pauır 1,rünU sanı 

b:ıbçeslndc verile. 
Q t~ l 
~ llıe~bUlda bulunm:ık 

t~ıı hırunızm E\·imlz. 
ıı t. e v 

~~ ı::\>lr::ı.ı 0 bUJunacaklarm 
ı ~ C1a ?ce ınaı<un olma.. 
't~'lıtııı1,~bıame g!Snclermck 

• ı,,bıı :.·a.: 
~~ ~ a:ı ~ırımıa mubtorcm 

~~ıo,.rnumı 

~ ı. ~r 1-1··• .. .. 
t. '~Otı ._ UıJUilU."1 

• t 1r !?resi 
• Q.. •lubu 

-10 ldanı Urn!tln· 

't.~~art • 
~~ llıuta';1 gıınu :yP.pılaea. 

t\ l "' lenellk kongre 
'"'"'ti<ıb -lıı- lteaı 1 olmadı:ı,ndan 
· rtlnu saat 15 tc 

~ tııı%ı 
x ~ l'.1c\> lllacıcıcı nıa.hsu.sa. 

' ·ıı ~- ·ctıtı ~Ilı~~ a lktl!n edllec~-
1•tı, •il bc.heoı~hııl te~ 

r lea ol ın11 r 

ANL,.\TAN: ' 

H1TL~RtN E~JiJ WZMrITÇtSt 

PAULlNE KOHLER 
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Berhtcsgadende beş oda \':ırdır 
ki, oraya şimdiye kadar hariçten 
ne bir fotoğrafçı girmiştir, ne de . 
gazeteci. Ben de ancak bir k~re 
f15y1~ im11'll•rmdan hir h:ıktını. 

Bur.tara "yıldız oda'an.. ismı 
ve:iliyor. içeri girmeye ancak iki 
kişinin hakkı vardır: llit!er, ile mü 
neccim:xtşı~ı. 

Bu beş oda, haldkatcn. Rasatha 
ne gibi bir yerdir. Bunlardan en 
büyüğünün tavanı koyu ma\i cam 
dandır. Bir düğmeye basınca yıl-

dızların ve ~lann göründüğü, 
dönmeye başladığı görülür. Bu o· 

dayı yapmak için en büyük cam 
ve gözlük miltehas..qslan tam bir 

ser.e çahşmı~lar . Ancak ondan son· 
ra Hıtlerin h~una gitmiş. 

Bu yıtdu odalarından biri daha 
varcfır. Orada her taraf sımsıı.., 

kapalıdır ve içeri hiçbir yerden 
bir ışık ginnez. içerisi gece, gfin· 
düz ocakta ~-anan odunlarla aydın 
htılmı~trr. HitJer buraya ara ura 
girer, kapanır, saatlerce kahr.Bu 
~ada gözlerini at~ diker ve on· 
lann a1e\·ltrlndert istikbal hald<ın· 
da haber alınaya çalt~irm•~· Ben 

orada iken bir ke:-esindc tam üç 
gün bu yı'dız'ı c<lalard<.ı kaldığını 
bili:-im. 

Kari 

Osrietz hmi:'ıde bir aWım. Or.a 

Almanyanın Rasputini ismini ce 
veriyorlar. 

Müneccimbaşı dedi~ime b:tlap 
da bu adamı ellilik, altmı~lık biri 

zannetmeyin. Karı Ossietz 35 ya· 

§ında ancak \'ar, Bilenler söylü-

yor: Bir gOn Bcrthtesgadene bir 

yabanc: gem·~. Hif erle f!ôrüşmüş 

O gün bugiln o:ada kalmış. bir 

daha dışarı çıkmamı} Hitierin o
na bü}'ftk bir itimat besledi~ \"C 

yıldızlardan çıkardığı manaları h:ı· 

kikat gibi lı.-abul ettiği muhakkak. 

Hitlerin hu~..ı«=iyetlerinden biri· 
ne daha gcçe}•irn: 

Onun. ağmia bir damla · alkol 
koyrnadı~r söylerler Yt bunu litr-

ke3 bilir. Hakikaten de öy:edir. 
Fakat Hitler hiçbir içki içmez der 
c;c : ya!a ı söylemiş oluruz. Çünkü 
Hit!~r hir şey içrn:.-z; ama onun bu 
içt;~i şe;•in ne olduğunu kim&> 
bllm!ror. Bu esraren~iz içkiyi de 
köşkte, müneccimoaşı Karı 0 .;.;i· 
ctı kendisi hazırlar ve laboratuv:!· 
nna kapanıp yaptığı bu içkinin 
neden mürekkep olduğunu kendi· 
sinden b:ışka kimı:e bilmez. Hitle
rin yakmları y:ılnız buna "Adoif 
kuvvet şurubu .. ismini vermekle 
ikfla edi ·orlar ve reçctec:ini sorup 
nra~tırrna}•a te~"bbU' ctm rorlar. 

''Ado:r kuvvet surubu .. söyle· 
diğ"m gibi, Ossietz'in Ialxıratuva· 
nnda hazırlanıyor ve gene bizzat 
müneccimlmş. tarafından sırça 

camdan küçük küçü.1< şi~elerin içi
ne dolduruluyor. Hitler bunlarclan 
günde üç tane İÇİ}'Or. Hitlerin bu 
§Uruptan ne gibi bir İEtifade ettiği· 
ni de bilen yok .. 

. ğunu anladım, bakın ne yazmı1: 
''Efendim. - Size itimadını 

vardı. Nadycnin çok pyaru te
essüf hercailiklerlne mani olabHe· 
ciğini::i fur.1t ederek onu size e· 
manet etmiçtim. İzmirôen ansızı:ı 
clöndiif:üm zaman karımı ıdlliye
ti meçhul bir ser&eriyle cUrmü· 
meşhut halinde yakaladım. Bu 
rezaleti öğrenmeyen kaln::adr. He· 
men herkes benimle al~y ediyor. 

Size kar~ı yaptıltlanmıza mu· 
kabil, en iptld:ıi şükran borcu o· 
larak, bu rezalete mani olmanı:: 
Hizımdı, bundan başka neler di· 
yorlar biliyor musunuz? Naclye
nln zaten bir kocaııı ve t.lr de 
dos u vardı; ncaba niçin başka 
yerlerde sergilzeştler aradı?" 

"Evimi yıktınız, namuslu bir 
kadını sefahate sürüklediniz. Bu· 
rada unuttuğunu~ usturanıı:la el 
ç.antanızt gönderiyorum, ıUi ıe· 
lamlamağa bile lwum görmiycce
ğimi ilivcye hacet var mı? 

Maeit" 
Mektubu üç defa okudum. Çok 

müteessirim. Siz benim yerimd~ 
ols.aydınız, acaba ne yapardını,.ı 
Pek merak ediyorum.. 



12.30: Program ve memleket saat 
a.yan, 12.3:5: Aj:ın.'I ve meteoroloji ha.. 
"terleri, 12.:JO: MU<:lk: Ytoi uüğün 

Havalan, Kl\c tn okuyucular , Sadi Ya_ 
ver At3:-nsn, S"lrl Re~~p. Ali Erba§. 
13.~~/ 14.0\l : Mtızl!;: r.:armk prog-ram 
(Pl.) t S.00 : Pro;;r:ı;n ve m emlek<:t 
u.a.t a.yaı·t , 18.0:S : Mllz;k: Oda müziği 

ıPl.) 18.30: MUzlk : Rad;ı;o caz orkes_ 
l rast ( Ş'."f lbralıim Özf{Ur), SopranE' 
Bedriye Tilziln 'un i~tlrılklle, 19.10: 
JJ Uzik; Fasıl ht'~ eti, 19.45: Memleket 
a:ıat ayan, Ajans ve meteoroloji ha_ 
llorleri, 20.00 : M Uzl lc Çalanlar Cev
~t Çlı.ğla, Refi!< Fersan, Fahi re Fer. 
~.u. Fahri Kop.ı~. 1 - Okuyan: Sadi 
II!r,ı!t'a ; S<!maral Ôu1en.ıe.... :t0.30. 
ı.-onuşmll, 20.45: Müzik: Çalanlar: 
Hakin Derman, Şerif tçU, Hasan GUr, 
Hamdi Tokay, 2 - Okuya n Necınl 
nıza As:bkan, Sa fiy e Tekay, 21.10 : 
J..:otıUfr!'B. (Sıhhat ı;ı:.at i ı, 21.30: MU. 
:r.fü: Radyo orkt'strası ( Şef : H. F erit 
Alnar) , 22.20: :Milzlk: Solistler (Pl.J 
!!2.30 Memlel·:et ııa.ıı.t a yan, Ajans ha. 

berlerl; Ziraat, Esh:ım - Tah vilO.t 
ı~blyo - Nukut borsası (Fiyat) 
22.5-0: MUzl:t: Cazband (Pl. l 23 215 
28.30: Yarınki pro;-ram ve kapamş. 

ı:enebl l<'itasyonlarmda Türk~e 

ne,riynt 

.Belgrad: Saat 19 da kma dalga 
-iS. Parls: Saat 19.45 de klsa dal
P 40, orta dall?'a 255 ; 'T' ' '"3Jl: Sa
at 20-1~ de kma dalga 50.55 dr 
Rom&.: Sa.at 21.30 da orta dalga 
250, Londra: Saat 18,55 de lm:ı 
9.alga 20, 31·5· 
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Dr. Murat R. Aydın 
Beyof Ju • Pannakkapı. imam 
okak No: 2. Tel: 415531 

•• luayene ve her türlü göz 
ameliyab fık:!lra için parasız •• 
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Cı;>cuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
rakslru • 1 ~li ıııhane PaJas No. 4 
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KAN ÇIBANLARI 
TRAŞ YARALARI 
ERGENLiKLER 

ViROZA ARPACIK 
StVILCE 
AK NELER 

Yapmak isterseniz? 
19 MAYIS 
GENÇLiK 
BAYRAMI 

Fevkalade Piyangosuna aid 

BiLETiNiZi, MUTLAKA 

Adres: Beyoğlu. istiklal Cad· 
desi Nq. 72, Telefon 4066~ 
Şayet Büyük ikramiyeyi kazanmazsa"~ 
Gelecek Bayrama kadar derdinize yanars~ 

~-· •• ı • 1 '. '' • ' f .,c .: : .. • 

DOLAMA 
ŞiRPENÇE 
PIYODERMIT Vi R o ZA ' Dr. NECAETTlN 

•·::ı-..:::·-~--:ı:::. ·-::··~· r· • . ~,.,.g'-.. !:?!!llı _ ..... e~. .:t!!ı!li!!SIP 
' . ...... .....,..;;;; • - .._ .. ı::;;;.-

ATASAGUN 
!.'!k=•-msırırımB•wa---~ MEME iLTiHAPLARI ve ÇATLAKLARI 

HER TURLU YANIKLAR 
KONJEKTtVlT ŞARK ÇIBANLARI 

1 11'i E i A Y T "t::ı:r 
Sabahları 8,30 a kadar. AJr· ı ! 

şamlan 17 den sonra La.leli Tay. ~m 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

D.ıhiliy' mütchaasıa. 
fstanbuJ OivanyoJu. 
No. 104, Tel~ 2239"1 

•·~ı~mauaı_ ........... llli 

KOL TUKAL Ti ÇIBANLARI 

Z PATI EN ERKEN VE 
EN EMiN TEDA Vt 
EDER. 

POLIV ALAN ve POLIMIKROBIYEN AŞI 
~~-------~~ ~ --·,.R-l.J.,.;IP~4>' "~ili" +iitr~.i'.,..~~ ... ,,~ 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugünden itibaren 2 bliyttk film 

birden: 
1 - Spor Krallarr {Fernandel) 
2 - Cesur Polisler. 

Yare Ap. Daire 2; No. 17 de 1 TUrk.lyed.ı nefasetJle töhret bulan 
ha.stalarmı kabul eder. ili hak.lld ve esas YENt HAYAT kare· 

MjelPfon: 28953 .1. melaları birdir. O da ABDüLVAH!T 
!!!!!!!!~~!!!'!!!!~- • - - TURAN markaStdlT. Kahveciler lçi.tı 

«ı•Dr Kemal Ozsan ... 
!! r g ıdrar yolları hastahk- ;I 
n ları mutehassısı li 
!Iİ Beyoğlu lstiklll.l cadde11I No- ~ .. 

880 Bursa. Paı.an Ustu Ohonyan :: ft •• 
• apartman· Tel. 41285 :: . ____....... .... ._ ......... ·-·-·-·····• ---.. ··--··· .. ······ ........... _ ..... . 

nefis lokumla nmız vardır. 

Oksürenıere Katran Hakkı Ekrafll 
----·- dl' 

Hakkı Katran Pastilleri de var 

1 tırk iye Cumhuriy~t Mt'rk~z Banka&ı 11 ı 5 ı 1940 V&ıJGiV~ 
l.Jır' (#· 

1s.00o· 

J 
4!a::ı:lp Ti ıebhar kadın gllzelllk ve tet8.fetlnln idea 1 m uha fıztô.ır. 

INGILtZ KANZUK Eczanesi Beyoğlu, İstanbul 

AK T t F 
Ka,,a: 

Altm: Saft Kl~ 111218' 6 
Banknot , , , , 
Ufakhk • , • , • • 

Dahildelct Muh.abfr1~: · 
Altın : San Kilo~n.ın 
lürk Liruı . . • , • 

Harlçtek1 Mııhabir"U-r: 
Altm : Saft Kilogram s !-16!1 222 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • . • • ı 
Diğer dövizler ve tx-rclu ' 
Klirin~ bakivelerl . , • 

RrJ.riM tahm1lm: 
Denıhte ediJen •vrato ıak. 
dive kıtr,tlr~ . 
Kanunun ft . ~ m~ddelt>rine 
tevfikan R:ızine hın.fından 
vıtkf tediyat • , • 

Stmedat r.11ııdan1: 
'Ncarl ııenetler . • , • 

"P:.!ham. ue fcıh~'lı1d1 rl1zdn,.., : 

{ 
Deruhte edilen evrakı nak. 

A divenln ka~h~ ~ham ve 
ta hvilAt itihıtrl lnvmf"tle 

B Serbest e!'hıım ve tahvil~t: 
Avan,,lar: 

Razineye kıN vadeH avans 
altm ve döviz Qzerine , • 
Tahvil!t tlzerine • , • , 
Hissedarlar , • , ı • • 
M:uhtelif 1 ;.,.. . 1 • • • • • . • 

100.881.769.22 
13.156.241.-
1.856.205.02 

247.!tl8.ı:\Q 

9.802. 767. 79 

29.713.78 

28.808.954.86 

158. 748.563.-

18.879.576,-

244.102.466.07 

47.690.9()4.36 
8.395.970.86 

3.691.000.-
lS.356.50 

7.848.773.40 

l'ekO.n 

Lira 

115.891.215.24 

247.538.5$' 

1 
38.611.435.13 ' 

139.888.987.-

244.102.466.07 

56.086.875.22 

11.555.129.90 
4.500.000.-

23.526.985.66 

634.423.634.11 I 
. 

PAS l F 
Serma11e • • , ı •' 

thtıvat akr~~: 
Adi ve fevkala.cte • • ı ı 
HU8usi • , , • • 

Tedavilldeki Bcmknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunl'n 6 . 8 maddPlerin tev. 
f ikan Ha zine tarafmdan vaki 
tediyat • • • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
dive bakivesi . 
Ka~Tlrıh ta mamen ııltm olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukn.bill illvten te-
da. v:ır."'d . • • • .. • 

MEVDUAT 
Tiirk lirası 
AJtm S. Klg. 1111 !':.f1 980 

Döviz taahhüdatı: 
Altrna tahvili kabi1 dövizler 
Differ dövizler ve alıtc&klı Kii. 
rinl? lal'I kivelerl • , • • • 
Muhtelif ı 7 a ı ı ı ı 

, ı' 
6. 188.656.15 12.155.664" 
6.000.000.-

158. 748.563.-

18.879.575.-

139.868.987.-

11.000.000.-

ıss.000.000.-

52.896.510.35 
78.124.167.90 

3.418.02 

36.652.471. t2. 

l Temmum 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi 7o 4 Altm ilurine % 3 


