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Italyaya 
malzeme yığmaya 

Brennerden ltalyaya 

Almanya asker ve 
başladı 

külliyetli tank 
kuvvetleri sevkedildi 
4vusturgadaki Alman fırka
ları da ltalgaqa geçlrilece.'<. 

Yo ~<dl o rro fTfil lh1 ©ırrlbü 
Durdu 

tazıa zayiat ve nakliye yollarının tahribi yüzünden 

4/manlar müşkül 
rıazigele düştüler 
Ateş hattındaki kıtalara malzeme, 
)ardımcı kuvvet, yiyecek gönderilemiyor 

Alman taarnızu Q7.erfne Bf>Jı:lkaya ya rdrma ko,an mUtteftk kuvvetleri ve motarJU kıt.alarm BeJı:lkahJar taratın. 
dan ııevlnçle karşıbnmumdan blr cörö nU, 

Bulgaristana 
30 bin 

Alman geliyor! 
~ 17 (A· A.) - ''Timea,, rıca üssülharekelerinden de llllk
~llb in müstakil bir Belgrad !aşmışlardır· Alman hUcumunu 
il 4.ı:::aa aldığı bir lu\bere gö- te\'kif eden &millerden birisiııin de 
l'll'\ b lar Brenner yollyle !tal- müttefik tayyarelerin faaliyeti ol
~1-t l.rb .. nı.alzemesi ve bilhassa tluğu şüpheeizcfü· .lngil~ ve ~r~
~'d., rondermektedirler . ..A.vwı- !!Izlar garb cephesındekı harbın bır 
'V! )' taheid edilen Alman kıta- haftalık imtidadı boyunca Alman 
' b~Ya hreı kullanılmak il- kıtalarmm geri:lini tahrib etmişler 

Si Bunlar alelacele tertip edilen Alman - Bul~ar 
milli futbol maçmı seyredeceklermiş 

Ilı,~ ~k bir ihtimalle bu malze ve demiryollarıyla eoseleri nllkli-
Q.\ ip edecektir· yata müsait bir vaziyetten ı;ıkar-

lla Cll!PRF..stı-mıı.: SON mışlardrr· Bu takdirde, harb bıı.-
~d VA:r.:1\'ET ~mda hududa iyi teslih edilmie as-

't.ı.l'&, 17 (Hmusl) - Harb ker ııevkeden Alman başkumandan
' ~!~daa diln ve bugüıt ah- lığı, şimdi nakliye yollıı.rmrn tah
tı~ ~l~~ler Alman hıı.ttk!tmm ribi üzerine mUşkUl bir variyete 
"ıt ha luk bir yilrüyüf ve taar- düşmUştUr· !;irıı. Herde ateş hat-
4tııtı.~eketin.den ııonra tevki! ~ tmdıı. bulunan kıtalılra yalnız mal
b fit., ~ R6atermektedir· zeme 11evki 4ieğil, iaşe itibarile de 
~(()ltııd lltt evvel Lüksemburg. yardım zor bir hıı.Je gelmiştir. Bu
oı't'tke~ \'e Belçika hudutlarmdu na zırhlı tanklarla yapılan Fran
~ h~llt e teçen Alman kuvvetleri sız mukabil taarruzunun dehşetin! 
11_1'ıııd a. I.iyej ve ~"dan mmtaka- de ilAve edec@k olurı1anız. Alman 
"'~U~l.~~tdikleri iki harb esna.ıım- ordularmm btıgilnlı:ü hali kolaylık-

::-~ tayia ta uğ'r3mışlar; ay- (Devamı 4 iincüd•) 

Pr<-1141 bn•11 e}an , •• nahtı Fakat Bulgaristanda 20 bin kişiden 
H'~i;~d~"""V;i\~hdı- /azla seyirci alabilecek sfad yok ! 
nın kocası cephede Şimdiye kadar i_talyan ve Macarlarla yapılan daha mühim 
~~~:·~?~·.~~~:iff::,.,;~~~ maçları seyre bunun onda biri kadar bile Alman gitmemişti 
nliz mukavemet etmektedir. 

Zelıınddıı muharebeler vukubul
maktıı ve prens Rernhardt b•ı mu
harebelere iştirak etmektedir-

Bu yUzden bu karotla§.Illanm spor 
sahasında· bir ehemmiyeti olamıya -
caktır. 

Fransızlarla rakip memlekeUerde 
yapağı daha mUhlm temaslarda bile 
bu miktarın dörtte biri kadar AlDWl 

Akdenizde haro 
Almanyanın en bUyük spor mec _ 

muadI olan Rayşşportblat, Almanya 
ve Bulgaristan milli futbol takımları 
arasında haziran baııında Sofyada 
bir maç yapılma.sının kararl9.1tınl -
dığını yazmaktadll'. 
Karşılaşacak memleket takımla • 

rmm iyi bir surette hazırlanmasına 
vakıt bıralulması ic;ln bu ııcklldekl 

mUhlm temasların aylarca evvel tcs
bit edilmesi mutad olduğu halde, Al. 
manya - Bulgaristan mim maçı ne_ 
dense yapılacağı ta.rihten ancak 115 -

Diğer taraftan bu spor temaamın 

en garip tarafı aynı spor mecmuası
nın yazdığına göre, Alman milli ta _ 
kımlle beraber bu maçı seyretmek il. 

zere Sofyaya 30 bin Alman seyircisi • 
nin geleceğidir. Şimdiye kadar Alman 

halkı maçı seyre gitmeınl§tlr. 

Bundan tıaeka So!yada 20 bin kıfl· 
den fazla seyirci alabilecek atad yo~ 
tur. 30 bin Alman ıreyirclllne bir hı:f-

il Bulgar se;>1rclal i!Ave edersek 40 • 
l50 bini bulacak olan halkın maçı n• 
reden seyredeceği merak edilecek bir 
noktadır. 

nvııı takımının kendlıılnden daha kuv 
vetll olan İtalyanlarla, Macarlarla ve 

zamanda, bilhassa rakiplerinden çok . ~O •• 

Qkat ancak büyük mikyasta tatmin :~'1~:1:u~~ı:::;:nh:!~:::ın; S O N O ~ Wi Ş 
d b f 

k / k değil, blrkar; antrenman dahi yapma.. r" U '1 e i / i r S e ifa ra a a C a ..,. vaıot yoktur. Gazetemizin yeni romanı 

lttellkdonanma Akdeniz- Altın Edebi kıymetinden başka 
'• tav•arelerl• ı,tıra••ııe Kaçakçılığın mey~ana Eşhasi 917 s~nesinde y~şa,.mış.v~ölmü§hakilıi 
~~ıık "manevraya başladı ;:·~;~:~.v~ü~;~~~e; · v:;:~~y~~"~·:a~~~~;ı 
Oıltere Mısıra Avustralyadan yeni kuvvetler getirdi başladı jv AR iN başhy ruz 

( Y az:ıaı 4 üncüde). .(Yazıtı 2 ncide) 



Paıu Kora••• 
Talim ve terbiyelerini bitiren ekip 1 

H A B R R - Aktam Postan 

şeflerine vesikaları verildi 
Gli. ev ve apGTtmanlar da aiper oe niınak mec

bcıri7etini Ü; ala ediyor 

Pamuk verip 
benzin aalcağız 
Bllkrqte Romanya htlk1lmeU 

ile ticari mtlzakereler yapan 
beyetimis bumdan pamuk it· 
halAt tUccan Kaamı K~ eeh
rim17.e dönmOşttlr. BUkret mil. 
zakerelerl mi18bet bir şekilde 
devam etmektedir. Bir haftaya • 
kadar yeni bir anlqma imzala· 
ııacaiı muhakkak garlllmekte . 
dir. :Romanyalılar g&ıderece~ 
mis oamuklara mukabil benzin 

italyada oturan yabane1lar 
memleketlerine dönüyorlar 

Dokumacılar 
P.e11ta·•auıtlann elinden 

kurtanlmalannı 
iatecliler 

ve petrol vermeği fimdiden ka. 
bul etmişlerdir. Diğer maddeler 
üzerinde Jrörftf{llm ktedir. 

--~~--

TL r :ng klUpler 
kongresi 

_ ' 26 memleketten ancak 
"- tJo kattan fu1a btı ota a- dokuzu iftirak etti, bu 
~ konmma odam ya. da b pı1aaktır. 'Oc kattan ...tı katı o- ara iz de ihmal 
lan apartmwılarla a*1t evi ol·•p etmedik 
ela bahc-1 oJmıyanlar mmtab Geçenlerde Bern tehrindeki bey-
emniyet lmlrllltM mtlneut ide- nelmilel turbıı ve otomobil kllb
elklerdlr- BmlJara elftrdald ana- lerl kongresine lftirak için !avlo
larda 7V ,a.teıtleoek w balalar reye giden Tllrkfye TurJq ve oto
•Uttereken banlarda lil&*' bs - mobil klObl retst Reeld Saffet A.
tıracaJdardlr. tabbıen bu~'"':il seınplon ekapre-

A!llaP b1aaludaa t.hom olu· .Ue dlSnmfletQr. ""'"fd Saffet bir 
lar ile behcelerlnde ıdper ba. lll\1harrlrlmfs fUD}an ,.-. ,emlettr: 
oüJardır. 8ehrtD muhtelif ,..ı.. "- Kongre, Avrupaclald harbe 
ıtnde nthınme alperled Jrap!m,..,... ntmen topla. .. ...,1'trr- Fa!:~t bey • 
llperler bunJara 1l1ID tekMe o- n•Wwı'lel tellJd]lta dalıU but ~an 2e 
llıclktlr- memleketten ancak c!o'--•"" konın-e 

Tallmatnamala kendWM ... ,. lttlıak etmJılerdlr· Bunlar ~ 
111 tarihinden ltlbum iter .,, .. llllda l'ranla. Romanya. tçanya, 
ldlıl ba mecbarlJ'etlerl 1ılr bapk İtalya, Macarlltan ve Yugoslav • 
., IUfmda 79rlne pt1recektlr. Ge. ,. da ftl"Cb, 

...,. a-y bir kontrol yaprlaeü, ba Barb do18~e pek ctıdQe uf· 
bnmll mecbartyeU 1'trlne ptlr - rl7&ll muhteUf memleketler ara • 
..,_.. n•l111dmleea1rlırdlr.,. 11Ddakl otcımobl1 naklfvatmm ko • 

Jaylqtmlmur n ayn! sebeble, ec
nebi memleket1el'f'• ..... ,an otomo-

6 O b• ,. bWerin gt1mrl1ktekl depo ır''-'.ı,u. 
ın ıra ceza nJıı fevkalAde ahval ~nllnde tu

tularak arttınlmur meseleleri glS
rllfllmtll ft karara baf12nmqtu. Bir senede yalnız 

Beyoğlunda 20 bin kiti 
cezalandınlclı 

Bir aene u.rfmda BeYoflu 
bymakamlıiı mmtakumda 20 
bin kltf19 ı>ara cezan keallmlıtfr. 
Banmı tutan eo bin ı1ram. En 
p cezaya prpdan1ar nakil fte 
IJt&lannJ kullaııanlardır. 

Bir ~uiun celedi 
mezardan çıkanldı 

Yedi leJda •J enel Aı.r.,da 
11 yqlaruıda Zeki adında bir So
c:ak tnmwaym altında blnq, 
Abaray depoeu uta bqısı OL 
maa De adamları tarafmdan tram. 
ftJDI altmdan çıkanlırten kriko 
lılr~ defa lntrtuJmut " çocuk 
~ 

Bunun illerine Zekinin. kriko 
lmrtulm• yOstlnden 81dilfG 
iddia edilmit ve Ultabap Osman 
De arlradqlan uliye ikinci cen 
mükemealne ftl'ilmifler, muba. 
kemeleri neticealnde de Zekinin 
.._. 5Jd81Gn0a teabltl için cae. 
cllala ...... çıbnlmMma b.. 
nr 'NrilmlttL 

Din UdDcl ..,. ... -ı.b. 
meal bllı:im muavini Ömer Ke. 
merli, müddeiumumi muavini Ke. 
mal ve adliye doktoru Enver Ka.. 
randan miltetekldl bir heyet Mer. 
bnfendf mezarhlma liderek ço. 

Kongre kararlan al&kadar hlllil\ -
metlere blldlrUerek bu teıertn d0-
-1tDmesl lçln tqebbnllere girlelle. 
~ .. 

ttalyan vapurlan 
Iimanımım sefere 

başladılar 
İtalyan va.purlan bir kaç gün. 

ltıt bir tatilden eonra tekrar 11· 
manmn:a muntazam eeferler 
~ baflamJllardır. Dlln 
de ttaıyan bandıralı Kapovado 
Yaı>uru mtıhlm miktarda elek. 
trlk ma.1aemeat kimyevi ecza, 
mabna, cam eua, klfıt ve li
man tıetlrmletlr. 

Son gilıılerde İtalyan ve Yu. 
ııaniatan balık mUbayaalarmı 
artbrmqlardır. 

Konvanaiyonelle 
gelenler 

Bulpr ttltllncfllerinln bir mn
meMill, plyasamızla temaa w tet
ldlder yapmak bere bucflnk11 kon
ftmlyonelle gelmJttır. 

tkl Amer'.kan tUtlln taclrl de 
&1nl trenden ~ 
Bunlaıpn başka .AlmM'\Ü&n 

Karel 'R"··~-:-aıı adlı blr Çek yol
eu gelmiştir. Bu yolea, eehrfınb4t 
matine işleriyle mt"'""•1 nlaeafnı• 
lllylım!ştlr· A1ma yolcalarm geli
p efmdilik teefbnJt bulunmalı:tadır. 

JU1ll okulda açılacak yaban. cafaa mennm &çtırmıf ve baki. 
bnJanna ikmale kalan ta. ,. blan keml1derinl morp kal. 

fenm edecelf rfbl, hariç. dartmqtır. 
bünmndan bıldpf et. I llOI', bu iskelet berinde yapa. 
en talebe " halk da de. catı fethi meyt IODUDda nalll 81. 

Türk!yode mnrc· blyelik yanaca -
Jmt söyliyen bir Macar hdmt de 
bugOn Ud saat h,.•r geciken kon
vanslyonetln ~·olcull'n arar.ndadrr 

Yıldınmdan 4 amele 
öldü, 4 yaralı var 

edebaecelderdlr. dtlpnG tesblt edecektir. QQmlJ§hane _ Şlraa JOlu berindeki 
ftnllll datmm Zlmon kOya clftl'lllda 
oaJJf&Jl. mtıkell t amelenfa ,atmur -
dan Sllmdttı blnaJ'& tabet eden :yıl_ 
dımlldan dört amele GlmOf ve ctart 
klfl de )'aralannuftır. 

Bu sabahki trenlerle gelen yolcular ltalyadaki 
hayat pahalılıiuıı anlatarak aabun bulunmadıiuu 

bir yumurtanın 10 kurut oldtıiunu söylediler 
Avrupa trenlerile buglln gelen 

Yolcular, garb cepheıbıdeki bUyUk 
taarruzan ttatyada QOk ınmuııu blr 
tesir yapbğmı ve ecnebllerln bu 
'Demlekettea aynlmağa bqladlk -
larmr bildirmektedir. 

Uzun mUddettenberl ltaıyada o
turan Ttlrklerin blr kısım da 
Uç g1l.n içhıde eeyaJarmı topliyarak 
ttaıyadan çıkmışlar ve bugün gel.. 
mitlerdir. Bu Yolcular, İtalyada ha
yat pahalılığmm çok arttıfmı, ek
meğin kilosu ancak 16 kllJ'Uf& te
darlk edlleblldlfbıl, piyuada ser
best olarak ubun hiç l>ulunamach
ğmı, bu maddenin veBika ile veri
len m1ktan haricinde ancak çok 
pahalı olarak el altmdan '9t glzU 
vasrtaıarla ele geçlrllebJJcUıtnf, bu 
ltlbarJa klft temizlik yaptlamairlmı 
yumurtanın taneainbı 1 o kuruta 
kadar çıkanldılmr söylemişJerdtr. 

BuJgaristanda bulmwı yahudl. 
lerdea Uç 1dl!Dik bir bftle de gel. 
mJştir. Buradan traııaft geçerek 
FillBtine gideceklerdir· 

BiR TAOIB ALMANTAD.&N 
GERi DONDtJ 

Eski itlerini tasfiye için bir 

Bir çocuk tramvay 
altında öldU 

Vatman yakalandı 
tahkikat yapılı:yor 

Dan ... 811'balde bir eoealaD 
GIQmlle netscelmmlf bir tnmlft7 kL. 
ZUI olmU§tur. 

Vatm.D Nadlrla ldanlbMleld 1717 
Dumanlı Slrlcecl • Dlnlelrapl tram_ 
vaız aat 1T de llrboldıl llUdaDıa 
oteli &ıDndea s:eperka ..,_bin 
caddmlD bir tı&rafJadea ..... tanfl -
D& kopD Btrbolda Ardabaa llOkall u 
numarada otmaa TUIGD oll1I 1 7L 
flDd&ld llaiSI OU'JllDll ... blrbc 
metre allrllklemlftlr. KüteUt JWlt _ 
rlDdell &in' auntte JUalaD&a Kola 
lraldln1dıll Bwld .......... ... 
ma,tar. Vatmaa JeQlnnde tabldbta 

Bu sabahki kaza 
Bir otomobil Ankara 
caddeaQıde kitapçı 

d .. kk.. .-:....1: 
u~n•na • ..-... 

Bil l&bab aat t da Aalrara cadde. 
lbıdıl bir otomotıa kaluı oımu,tur. 

0Uıete bQU lluaa, 1208 Dumanlı 
otomobWDe 1Ukledfll sueteıert p
t&Ja 79U,ttrmek llaeN Ankara ead • 
deıdadell ıeçvkea otomo'bWD IVIDdl 
a.tQate 1lldl .durul pseteler lılrdea· 
bire O.rlDe 7J]abmf n Huua ,.._ 
teJerin altında JraJarak Baflall _... -
mıemlftlr. l'ren 19PJIUl8& da araba 
blrdellblre kaldlnma çdmuf ... Rami 
KlltOpbuıeslnla eamtarma carPlllll • 
tır. C&meklnlar par;alanaralc kitap 
Jar ,erlere 4ök11lmtıo. reUfealer p . 
•te :vıtmıan altmd&D Ruam kur • 
t&rmlflardrr. Hldl• hakkmda tali 
ldkat Japdm&ktadır. 

Zam Iiyihalan bugün 
Mecliste müzaltere 

ediliyor 
Ankara, 17 - Fnkallde va

siyet dolayıaiyle ban vergi ve 
reeimlere zam icraama dair olan 
llyiha Meclisin busUnJdl içtima· 
mda mCUakere edilecektir. 

hatta kadar evvel Almanyaya ha
reket eden lthallt taclrlerimbden 
Tallt :mrı .. , ancak llOnllae tadar 
ıldebllmJt w orada Od g11n bir o. 
telde bld*tan IODI'& ged d&ıe -
rek bugOnktl konv&!U'h•nnel tre • 
nfle gelm1§tir· Tallt Erler, saya
hatbıl yanda blrakmumm tebebl
nl &ğrenmetı: lsfiven bir muhan1-
rhJtJzo euıılan 18y1eml.1tır: 
"- Alm.anyada makine ltlerlle 

meıgul olacaktım- ,...,, ... t MUnlhe 
vardJlmı zaman harbin Akdenia ve 
Batkantaı:a ,_. - ~dinden ba,.r.,'u • 
nuyordu· Bu vufyette eanebt bir 
memlekette kaJmağr ""' ite girif -
mefi muvafık &armedlltmden geri 
dhdtım • ., 

Belofbft taıılfllM'fnl npmaktr 
olaa taıebelertmfzfn .Uelerlnden 
bir 1mmı bu sabah Sirkeci garına 
ıeıereır, Avrupa trenleri yoJcaJa -
rmdan haber aJmata ~· 
Bunlar talebelerle temu w mul!a 
bere fmklnt kaJmamuı )'(lsll.nderı 
Cok endişe lcfnde glSrOnOvorJardJ. 

Japonyanm !foskô\fa •&f"•""" 
m8DIUb Ud lıSyut mı,mnr da ba • 
gUnkO konvansiyonel yolculan a -
rumdadır· 

Yeni doçentlerin 
imtihanlan 

İstanbul ilniveraitealnin muh. 
telif fakuttelerlne kaba! edlleeek 
ola doçentlerin 7Ulh imtihanla. 
n taraamlanmıttır• 

Bugün de s5zlil imtihanlara 
batltnmııftır. Bu imtilıanlar nı· 
tfcemnde •hmıcık doçentlerden 
maada aynca 13 d~ent daha ah. 
nacaktır. 

Garbi Anadolucla 
hayvan ihracatçılar 

~liti 
tzmir, Jıay.ua lhncatçdan, 

&lilmüsdeJd hafta lılr toplantı 
yapacaklar ve garbi Anadolu can· 
b hayvan ihracatçılar birllll namı 
De bir birlik JnaracakJardır. 

• nm ...... ıe 11ctıat l'aldUtellndeld 
km talebeatn &lkerlDı lmtuaaalanD& 
laıımasdekl peqembe, bukuk taJdlL 
tul imi talebMID!a dl prpmlı& &1l· 
aQ bq!aaacaJctır. 

• HulraD bqmda ~ Olu 
U.. staokul ve Dlrokul bitirme lmU
laaDlarma bqta Jlaarlf Veklll oldll • 
ta halde bQttbl maarif llJOt•Wflerl 
ıtderek lmtlllu tanılanm koatrOI .,. 
tıltldk edleelderdlr. 

• lıladeal epa tacltlert dQa topla. 
urak anlarmda ltbal&t 1ılrDll Jıur. 
llUlflardlr. 

• Galatad& otun.a ~ admd& 1ılr 
lradm llal"hof olarak dOk1rAa CUDJan. 
m lmdllmdaa ,aaJeamlftlP. 

• .....,.. llnlbue'beelal Ku1ltar 
'1agOa1fl'de beledlJ'e lıll~ t&dk 
ettirmek ft'D Aakara,.a fGttıreeektlr 

• Beflkt.qta t-. edilen A.bbuafa 
parkmm ldlf•t reemf puar ıtlnll ,._ 
pd&O&lctır. 

• ı.tlkW lı.e.laden 79tlfealtr Cll • 
ml)'9t1Dln 7d1ık k~ ba ~ 
ıtınll abllı on4a JDmlDCIGll balUWlde 
Japdacalrtır. 

• BetlkQfta ... edDeD ...... 
l"Oll tOrbesl etratma e.ıct tttıe unun 
bir dUY&I' celdlmeet kararl&pufbr. 
BundaJd SbHmpq& •mRD'D dt tt • 
rafı açdacaldır. 

• ıt ma:vıa idman paUlderl dQa 
de Şeref atadmda B bbl taıebeDID lf .. 
Uraldle ~ ldllmlfUı'. Preftlaro 
1Sl'lll ela dnam edecektir. 

"'''" .s-~~.,, tl'Co c''-'' ôw 
Cı Vtll"iıal"~ l.SP dVll'I lt'~y,/ 

ftl/-.ı.tı .,,. 
OIM/1'1;.,. 

1·11·-;ı 
:.AM 11108TA•I 

6eAIM .. ,.,, .. ., ,,.,,., 
Ha•an A-lm U• 

İDARE EV/: ...... ..._. .... .................. ~ ......... .. 
v ............ , 23172 .... . . . ,..,.,., 
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BuıldJlı yer: VAIUI' lıfATBAASI 

Altın 
Kaçakçılıiın meycla• 
çıkanlmuı ve tedbirler 

1 .. • a mmaaıuserme 

Bu sabah duşmeğe 
başladı 

Kup 1ıqlaÖpcmdanbert --
~ Jtl)melmekte ....... 

- altm a,atı lıa .alıalı ilk defa •• 

luak 22,19 kuruftaD n.eo kurup -
mo,tQr. 

HOkGmetlD anormal 70be11f balJ • 
kmda t.OOOen ._tlldılı ._ ıalcmfa 
tdılıler aıu.cı haberlerl ba ,.. 
imli oımuııur. 

8arl)'e79 ıapdaD aıtm ~ 
bAdfNelata meJd&Da pkardı:ua IA 
pf1Uad& derhal ..,. J&pmlftır. ,.,. 
lelikle ptıuad&D mtıtemadl~ llltal 

t.op1J1an1um bulı1an " - il ~ 
atmak a.n 8arfJ91e kaÇll'dlldAl'I 
da Hl•plDUftır. Jlu •baJl bel'.• 
mnldatn aJaılDe olarak altm 8&tlGdl 
t* abClm ,_ hemen hiç oım.anuı • 
tir. 

labedar dQa akpm n.20 lmrUI • 
taa UpıpJaa aıtm1an neo ~ 
llldlrdlklerl halde alan baJuam••lf • 
tır. J'11atlarm bmıdan IODr& a.....a 
bir miktara kadar •Gt-•dlı9 •• 
.... taluDba edllnaektdr. 

Dahiliye Vekileti ve 
sümriilderde yeni 

tayinler 
Allkanıt lT - ~ mut ,a. • 
rtlk~-..S,~ 
lthala&......,,. alkllr .......... 
ıtımrtıkler tetkik llltldllrlqtl .,,,. 

me!Durlarmdu L&tlf Demlıcl s:.. 
rtlk ..,..,..,.. lroadablı • 
F11ıe81De b&ldm muavbd taJ1D edil • 
mlfl9rdlr. Budad n 8ahll1er 1J'md 
llldlbmltı mtltettlf!eltllda Dr. IJ///lı 
Qorma lldlhat mtıdl\ı'l1JIOM g.ılıl 
elada. DablliJ9 Veklletl mallllll 1 • 
danler amum mtldlr ._......., 
lmmll idareler muameıat fllbell _. 
ertl HDml. lılrtnel dalN ,......,. 

lleap tubul mDclQrQ ~~ 
dlln nl.IQIM ~ 
fQbelıl mtldQrll Meametun, IGDllol • 
in ..... " ..... ~ ...... filli'* 
il mDdlrtl J'aad DmD taıla ,. • 
adfth'. 
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Df!IUJddSrd@L~ftFiJ!l
Arıı rika Avrupa 
ha bine her an 

lsviçrede Alman 
tahşidatı şayiaları 

lngiliz tebaaıma Zurihi terketmeleri bildiril 

ParaşUtcülera karşı suratla müda 
faa grupları teş~il ediliyor 

ahale etmek •• mu Bera. n (A· A·) - N01redilen J yetin takviyesine la.rdmı ed 
relmf bir tebliğde ~y1e denilme~ .!erdir· 

tedir: * * * 
:Pet'1embe aJqamı ıalın:uı aoc ZilrUa, 16 - Zllrlhtcki 

• Lord Loyd, Türk heyet.inl Land· 1 
J'&da. k&l'fılanuştır. Londradald umu
l"lt kanaat, harp 'buluUaruun bu ka. 
dar )'akmdan tehdiUer "österdJği §U 

aıratarda Türk sazetecllerile mebwı. 
laruım BUytık Brltanyayı ziyaret et
lllelert, hakild ııportmenlere yakıf ır 
hareket olduğU merkezindedir. 

• Moakovadan dönen Yugoslav ti
caret heyıtf, dün lSğle üzen Belgrada 
d6ftnı~tUr. Heyet azası, lfoakovada 
IOrtllen 1flerden çok memnun olduk. 
lanzu ve Sovyet _ YugoaJav mllııue
betıertnin iııtikbali hakkında nikbin 
bQ!uaduklaruu blldlrmiıUr. 

• ltaıyanm yenJ BetUıı bUy(lk elçl.11 
Dbao Altteri Berltne Tuı1 olmuıtur. 

• Llınad& wkubulan Japonya a
l•1hbıc1eld bAdlMlırtn blldirllditinden 
çOk daha mUhlm oldutu kaydedil _ 
11lalct.dir. !Jehlrde nizam ancak kıta· 
&t celbedJldlkteıı 10nra S.dı edilebil -
ıaa,u,.. '00 den fazla Japon mıı,tazuı 
._ nt halk tarafından haaara utratıl· 
lnlftn-. lSOO ö!D ve yaralı olduğU bil. 
dirUın.ktadl.r. 

Yunanistanın bita
raflığı ihlal edilmedi 
Atina ajansı uydurma 

haberleri tekzip etti 

Atina, 16 - Atina ajansı, tngi
liz tayyarelerinin Elen bitaraflı· 
lını iıblll ederek bir btik,afta 
bulundukları, İtalyan vapurları· 
ilan Yunaniıtana uiramaya nUıa· 
}'et •erdikleri hakkında ~cı 
Pzeteler tarafından ipa edilen 
"Yltıan kat't ıurette yalanlama
h aallhiyettardır. Buna mümasli 
diftt pyialar da bt•r surette ya· 
~tadır. 

Atina ajanar, Amavutluk kar· 
!ılında bulunan Elen kuvvetleri· 
lliıı takviye edildiği ve Elen har
~ye ınilsteprmın Şimali Yuna· 
ntıtandaki radyo haberini de kat'i 
•urette yalanlamaktadır. Harbiye 
ltıüatqannın seyahati, normal 
1~rvia ihtiyaçlarından mUnbais· 
tır. 

Narvikte 

Matbuat 
lehinde 

üttef ikler 
yazılar 

neşıetmeğe haşladı 

Amerikanın hud du şimdi Okya
nusla değil Av upada başlıyor 
Londra. ı 7 - Amerlkada se- 1 be girmcaı· muhtemel olduğun& da.. 

çim ha.ıırlıklan ve naınıctlcr ara- lr ort:ıhkta tela, uyandıran blr 
sına dağılan propaganda bUtün hı- rapor,. Uzerine MusollnJye blr me
ııyla devam ediyor· Şimdi Amerl- aaj göndermiı olduğunu haber al
kada gllnUn en mUhlın mesclele~ mtştır· 
rinden biri, Avrupa harbinin gös- Gazete muhablrl diyor ki: 
tenliği tehlikeli ve va:.im vaziyet ··r:.uzvelt, bu meujında Avnı-
üzeıine yapılacak müdahalenin s~ p:ıda harbin etrafa sirayet etmeıl 
çimden evvel veya sonra olmas: endi sini izhar etn,. r- Çünkü 1-
meseleaidir· Bununla beraber, ga- talyanın harbe iilin..J böyle bir 
zcteler, aeçim i§lni bir tarafa bı- netice tevlit edecektir ve Roınaya 
rakarak, &'arb demokrasisini dün- gö:ıd rileıı me8'lj, Jtalyayı .eulh 
ya Uzerinde ya§atmak için A.mcri- halinde kalmağa dav.:t etmek de
kanın derhal harbe Iı:tirnki mer- mektir. 
ke%lndcdir. Netclt'n Nevyork :He- Gazete, Ruzvcltin bu karan İ· 
rald TrfbUn gazetesi Alman tehli- talyanm harbe girmesi tebllkealnbı 
kealnl ve harb ıtratejisi:ıl çirkin artmıe oldufuna dair olan haber
bulmuş ve bu zulme Amerlkanm ler Uzerine ittihaz etmJş olduJunu 
en yalmı bir zamanda müdahale- ı yazınaktadJr. 
ılnl istem.lılir· Aynca Ruzvelt Bu haber Uzerine Amerika Rel
harb blltçeılnln bir milyar 182 ı sieuınhunı, hUktımet erkbmt top
mllyon dolara çıkanlmasr fçln A- lanıI§tır· R~smt hiçbir teblli net
merikan kongresine bir mesaj gön- redilmemi§ olmıısuıa rafmen bu 
dermiştfr. Cumhurreisi bu mesa - toplantı hcrkesço malQm olmUJ
jmdıl"UcMm1J r,ı1'y1e dembtedir: hır. Bu meujın M'usollni UzeMıde 
• ..__.. ~-,,.. --.UDU •bml ~· libi bir tem hf:-1 etalt oldu-
-~U" aıuu 9 mı henUa belli delildir· 

A\'RIJP.\DA 

"- Son rtınıer zarfında cere
yan eden hAdiseler tehlikenin zan
nedlldlğlndcn daha ıllra.tlc her ta
rafa l'&)'llablleceğinl göstermi§lir· 
Tayyareler, p&ra§UtçUler '\'e be§ln
cl kolonlann faaliyetleri neticesin
de uzak ve yakın bUtUn memle
ketler tehlike lı:aJ'iusınd& bulunu
yorlar· Okyanus art.ık Amerikayı 

KARA GÖMLEKLILERtN BiR 
TF..Z.ulttRO 

Belgnad, lG CA· A·) - rulyter: 
Fiumo•nın karwIBmda klln bir mev
ki olan Susak'tan bildlrllrliğlne ~ 
re, dün bUyi.lk teıııhUrat eanaııuıda 
Fiuıne uakinleri Yugoslav hudu
duna oldukça yal'1atarak mUtte
fiklcr aleyhinde hayJarm11 ve 
"Kahrolıuu Yugoalavya,, diye ba
itrmııtlardlr· TezahUratçılar SÜıak
taki evlere tq da atınıelardtr· 1-
tnlya.n polisi ml1dahale etmemiştir· 

Dtter taraftan garbi Hrrvatls
RUZVEl.T MUSOLtNttE JIABB tanm İtalya hududunda bir ttal
ETM""'...MEStNt TA \'SlYE ETl't yan tayyare•i budu4 bı:.taryalan 

tarafından dilJUrUlmlletilr· &imdi 
l.ondra, 17 - Nevyork Ti.mecı Yugoalavyada en bUyiik hareket 

Udafaa edemez. Memleketimizin 
mUWaan için aenevl tayyare i
maatımm M bin tayy .. ·eye lbliğ 
etmeliyiz· Amerika, ber :nevi teca
vüzlere kaııtt huır olmalıdır·., 

· t r:azetesinin Vqingiondalri muha - bir pilot rnekteblnln açdınuı ye 

Vaz 1 Ye biri, RuzvelUn riyaaeticumhur sa- 1 bUtUn Soaol senelik teokilltmm 
r:ıyında yapılan bir toplantı SO· mU8.Z%am bir geçit nımnine ham-
nuada "!talyum 14 nıayıııta har- lanmış olmasıdır· 

Muttef iki er zırhh AI . " " b. . 
kuvvetler ssvketti man sıy sı ta ıyesı 
Alınan tayyareleri 
ınabaurlara erzak 

abyor 
"-111ftt1&, 11 - Miltt.fik kıtaatı • 
-......~~ aa fehre einneal beklen· 
t--;"~· lehir, bugiln müttefik 
111.::"t'el'lrl tan.fmdan boırbalan -
ıı~\lf· Harbe iatirak edenler bil
~ ~nmlar ve ehe1T'mi~·elli 
~kana.da asJr,. .. 1•ridir· 
'll~ vaziyette otduklan atiklr 
~te rf5rUlen Almanlar, Alman 
>ttıı etıerile ııehir aruma külU -
~r.:rhh kuvvetler solmıağa mu
t'tlı o}an i'raus.lann önünde 

-.unege mecbur olmuşlardır· 

Yugoslavyada 
hareket geçti 

Alman ekalligetine gaga 
zulüm ya ılıyormuş 

Yugoslavygd sel erberlik 
planlan te kik edildi .. at!efilı:lPrin diğer bir hareketi 

~ dalen üzerin,. ''apılan bt -
~._,..,.la hudııda dosnı gidE'n de
~" Garintl• Alr"snlarm yolu- ı.dn. 1T - .A:vuaturya, Çtk.So- yor. Bu batta lciDde YuıoalaVJ&dakl 
4lı."8rııefe matuftur- vakya, Polonya ve diğer mmeleket - Almaıı beılncl kokınJ bakluadakl fa-

~lıtıllıı t ..... releri. ptraşütçülc. leı-de Alınan ekalll7et1ne zulüm te. alJyete dair Yuioelav patelerlııln 
~~l!e as "' • 'trd'.t mUhiınm"t l ranulle yapılaJI harp nihayet Yugoa. nefrlyatı üzerine Allll&D matbualı 
~dlmıM~rt'lr· lavyayı da tehdide baflamıı bulunu · flddeU1 bir hllcuma batl&mıf H Al. 

B ıı.ıan ekaWyeUue tazyik yapıldıp' 

ugun SAKARYA sinemasında~ :ı;il e!:~~:1v;~::.ı.~':tU:~!~ 
Pev~alade bir program VI uabiyetlı kal'fdanmııtır. Hırvat 1 lideri Macek .. erhal b11kQmeU top • 

•3 SiLAHŞOR KOVBQYi 2 • SHIRLEY TEMPLE ıaotıya ~tırmıı vo ee!erberlik pllD· 1 !arı tetkJk olwıınuıtur. Diler taraf· 
Tarahudan ve GEORGES MURPHY tan Romen kablneal de toplanınıı ve 

llASKELI ÇETE BR ~DDVAY YILOIZI beo!:u'd1~killcl vazl.yıtt nıtltal&a •tml§Ur. 
n1 " bUUln izinlel' kaldınlmıı _ 

il.Gece saat 9 da iki Fdm bırdeo•llllll~ ı tır. 

Fransız Baıvekilinin 
heyecanlı bir hitabesi: 

haberlere g~re ~e nziyeıte lı:o:ısolosluk ma.kamlan, bu::riuı 
bir değjaiklik bt.aıl olmamış:.tr. Bu g:11 z tcbaaaına, her ihtimale 
husu.ta ıuram..-u ds kaydetmek il- Zürih mıntakasmı terke 
zandır k1 tıt'alanmızın mııumf ıe- tavslyeaiııde bulumnuıtqr. 
ferberliğl ve ordu bqkumandıuu. h~reaine <!cğru memlekeU 

"•• Ü •• d k• ı nm beyanatı hakkında lt.a.ıyan kedtnlerle dolu trenler Z on muz 9 1 ay arı matbuatı tarafuıdan yapılan tefalr- hareket etmekt.edlr· 
• • • ler İtalyanın ls\ir. <-'ye hrm iltf. Vu.lyet ::ıaltlndh· h'kat naı. 

ıslıkbaldskı asır devam ettığl"li göstermektedir· taha.ş§Utlerl bulunduğu hakkın • haz ettiği doıt.ane tanı harekete vannda kuvveW Alman 

1 d .., kt Garb cephesincıe bUytlk bir muha- kl pyialar devam etmektedir· 
arı oguraca ır rebo cereyan e~ti~ ;:u Matte bu- Memleketi, bozgunculara ve 

7 7 yilk bir teva.kJruzbı. hareket etmek ~tçtllere ~ müd&faa tçhı 
Parla. 11 - Franm ııı.buaan 

mecllal, bugün l5ğledcn sonra, kma 
bir toplantı yepm trr. 

!Amngeldtği muh!'..kkaktxr· Askcrl h:ı.ııt mllda!aa gnıp·an ı; .. ratle 
ve shil maka.mat derhal vaziyetin kil c::lilmiliedir· 
i nb ettırcr·ı b tiın te birleri al - Ilö rterln ö~n ··b gi'Sre, 

l rdrr- F t • 
Baş\·oldl Rcyno, mUbey 

blr l> yanatta hulunmu 
ıöyle demiştir: 

1 mı re 
k Ul M. 

- AJm:ıny:ı., bQtUn 1 o•J rı ı 
oynamaya karnr vermiş lr. Al. 
manya. U~ bitaraf mllmleket 
istila. etmtştfr ve bngUn nfşıın. 
gA.hınr Fransanın kalbine çe
virmiştir. 

Hltler, iki nyd:ı harbt kazan· 
mak istiyor. Eğer muvaffak o
lamazsa mahvolacaktır. Hltler 
bunu bllfyor ve biz de tehlike
yi tam surette mUdrlkJz. 

önuu:ıuzdekt aylar, lsUkbal
deki asırları doturac.aktır. 

d 

t::ı:ı bu P:"1ılrJerl t 
Jcetmek tawiyesinde bt:1ur.m.'il 
lllzumlu hl.ssey1emişlcrdlr

herbalde bunlardandır· 

İstanbul atletizm 
bayramı seçmeleri 

Beden Tcrbiyui latanlnd at~
ti.zm ajanl&ğmdan: 

ancak iki müsabakaya dahil 
labilir. 

Fransa ve lnGilt.ere. bUtUn 
partilere bitap ederek tehlike. •
ye karşı duruyor. Ye her şeyin 
mahvolduğunun sanıldığı gön
dedir kt dUnya, Fransanın ne
lere kadir oldutunu gOreceır. 
Fransız kanı akı)·or. Yaşaya
cnğımıı zamanla,, belki de şlı:n 
diye kadar gördUtUmUz za.
maciara hiç benzemeyecek. ln
kıllpçı tedbirler almak lcabe. 
decek. Belki de uıullerl vt m· 
sn ... arı, her şeyi değiştirmemiz 
lAzım gelecek. BUtUn gevşek· 
llkler te~p ed~lecek • .K~R41m. 

1 - Finali 2 haziran pazar 
gUnll Fener staduıda yapılacak 
olan 11 lncl htanbul Atletizm 

3 - Ka.yıt müddeti 24 ma 
cuma ak§ammda hitam bul 

i - Yapılacak mUsa 

ıe derhal :-eni bir ruh yarat. 
malıyıı. Uu:ıltle doluyuz. Zira 
hayaUarımızın hiç blr ehemu:ıt. 
yeti olmadığını blllyoruı. E. 
bemu:ıiyetl olan yegAne ıey, 

Franla)'l tutmaktır·,, 

Bqveldlln nutkundan ~ 
Heryo da a ~ylenıio ve meclia 
it'an ahire kad r toplanmamaya 
karar venn1ftlr· Aktaın Uzeri de 
bqvekil tırUile TUrk eJ.çillDl, A
merika vı laveg elcllerlnl kabul et
mlotir· 

Bir lnailiz muhribi 
başara uğradı 

LDndra. 16 ( A.A.) - Dün ak
şam amirallik tarafından ~ te~ 
liğ n~!miJtir: 

Jngılten:ııin Valentine muhribi, 
Holanda sahili açığında cereyan 
eden bir hava taarr~'.1 esnasında 
nasara u,iramıı ve karaya otur· 
muştur. 

Hasarat derecesi henüı malOm 
değilse de ehcmmi)·eUi otmadJiı 
tahmin edilmektedir. 

KIZIL SAÇLI 
1 KADIN 

BOY OK 
ESRAR 

VE 
ZABITA 
ROMAN 1 

Dilimize nakleden : 

muuı.~tu E.setı-
BugUn 

Son ~Daktlıa 
sutUnlarında 

bayrammm seçmeleri 26 mayıs 
pazar sabahı saat 9,30 da Robert 
Kolej sahasında. yapılacaktır. 

2 - İstanbul atletizm bayramı 
nlzamnameal mucibince bir atlet 

F enerbahçenin 
yıl dönümü 

~en sene ytld15nUmlerlnde bir 
İngiliz takımı getirtmefe muva!
fak olan Jl'e:ıerbahçeıner; bu sene 
de İtalyanm en kuvvetli takımla
rmdaıı biri olan .A.mbrozyanayı ge-
tirbn~k Uzere muhabereye ılrie· 
mitlerdir· J'enerbabcelller ııeneJ 
devriyelerini huhanda kuiltama.k 

iatemelrtadlrl•r· Faht .A.:mbrosya -
na idarecileri de anca.k Temmuz. 
da gelebUeceklerlnl blldlım!ll•rdlr· 

İtalyanlarla anls.pıa olmadığı 
takdirde Fenerliler Mısırm c:ı 

kuvvetU takunlarmdan blrlnl ~
vet ed~ekJerdlr. 

ingilte .. hkoçya 
Hompde:n Pordıı 751)00 1eylrcl 

önllnde yapılan İngiltere • hk~ 
maçı 1-1 beraberlikle netJcdn
mlflir· Bu nw.:ta t mln edilen ha
sılat tamamiyle Ktttlha~ meııtaa.-
tine tahsis ed.llr · _' ·-. 

11\llÜ&rd!r: 
100, 200, 400, 1500, 3ooo 

re, 110 manialı, yUlCeek, uzun. 
adım ve sırıkla. atlama, 
disk, cirit atmalan. 

Spor bölgesinin gÜz 
bir kıı.ran 

19 M'ayıa gençlik ve r,or ba 
mı do1ayıslyle Spor bö!geal 
program hazırlamıştır. Bu pro 
ma ıısn eecnecek bir heyet 
taneleri zlyaı et edecek ve mın 
ka na.mm& ha.!ta.l:ıra. kolonya 
cJgara dağıla.ca.ktır. 

DJ.#er bir he) et de en eald 
cWardan mualllm l'aik, 
hoca. Sellin Sun Tarcan ve 
rolcu Mehmodl ıtyaret ederek 
rcr buket Hl"9CektJr. 

Mııırdaki futbolcula 
mız yann geliyor 

Beeeı !'erbiyeM lıtanbul 
geai b<ı§kanlığutdaft: 

Mısıra l!iden fut.bolcllle 
yarm saat 9 da Trans!lvanya 
puro ile oehrimiz.e avdet 
lerdir. 

Kendilerini karoılamak 
teMilltun~ bağlı bUtlln k1 
nıuralıhaslarmm o gU.o mua 
~·en saatte Galata rıhtımmd 
salonunda hazır hulu.w1D&1ı. 
ı ica olunur. 

Ga1rimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MUdUrlUgUnden 

Hilmi ve 1Uıamaılıı 17101 buap No. aile Sandığmuııda.n aldJfr \800) 
karp bb1nd dencede ipotek edip vad~de borcunu vermedigtndeıı 
yapılan takip tı&ortıae 1202 No. ıu kanu!lllD '8 cı maddutn1n mat.ufu 60 eı 
dallne 16re •Ulmua icap eaoıı 1'um!>apıda Çadırcı Ahmetçelebl mahal 
de Katuçi 80lç&Jm<l& ~ki ve yeni 11 kapı. ıın ada, 19 parael numaralı 
evin tamamı bir h~k ay mUddeU• açık arttırmaya konm~tur. Sabf 
eten kaydına göre yapılmaktadır. Aıttırmaya girmek tııteyen (100) Ura 
ıı.kçeal verecekUr. Mllll bankalanmDdr.n btrin1n teminat mektubu da 
olunur. Blrlkmlı btlllln vergilerle bel•dlye l"Nimlıri ve Yakıt 1careııt "" 
bedeli ve trllAliye rUııumu borçluya altUr. A.-ttırm& ıartnameıı1 lG
tartbtDdeD IUbaru tetkik etmek iatl)'Ulen aan<lık hukulc 11ıert •rvilfnde 
bulundurulacakUr. Tapu a1cl1 kaydı TO K.lr lllzumlu izahatta prt.nam dl 
takip do:ıyaamös vArdır. Arttırınaya ~rmlı olıuılar, butılan tetkik ederek 
tıııp çıkanlaıa gaJriınenkıü bakkın4- 1* ,.yı öfrenmlf ad Te lllbar 
Blrinc1 arıtırnıa 1-7-40 tarihine •ll.l&dit ııu-rteat &ilılU Ca#alotııında 
Sandıfqmada •at 10 dan 12 ye kadar yapılscaktır. Muvakkat ih•le ya 
mest içhl tekllt edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gr. 
mUkellenyeUerile eandık alaeAğuu tamamen ~eçmı, olmaııı ıarttır. Aka! 
de aon arttıranm taabbtıdQ baki kalmak prtflı 23-7-40 tarlhlne m 
aalı gUnU aynı mautde w aynı 1a&Ue 90D arttmnuı yapılacaktır. Bu 
mada gayrimenkul .-n ı;ok ıırttıra:ım CatOnde bırakılacaktır. Haklıı.n ta 
cmerile abıt olmıya.ıı alAkadarlar ve irtifak hakkı sahtplcr!nin bu ha 
Ye bu.u.tle talz ve muarıte dair ldd!alarmı Uln tarihlndua itibsrr.t ylrmt 
f.ı.'in<le e\-rakı mllabltelerlle beraber d&inımlz:a b!lcllrmelert l!amıdır. Bu 
haklannı blldlrmemı, olanlarla ha1t1ıı.n tapu lictııerlle ab!t olmJyan!Ar 
bedellııln ~yl4.fmund.ua baric kalırw. OaJı& tula ınalhaat aı-
lertn 938/:520 d<>aya No . .no Banw::=r hllkuk lfkri aervtııtne mtıracaat 
!eri lllzumu U.lD olnur. 
DİKKAT~ 

~~~~~~~~~~~~~ Emniyet Sandı"'::. S dıli:tan &11111.!S gayrtmcokulU ipotek gtıııterme 

ı ~ı.ro m~lıılerlmi&ln koymUf oldutu JaymeUn )'ilsd• 40 ııı W.&vtm 
-- m~ek Uzere thale bedelhlin ya.nısma kadar bor; vermek BU!'t'itlle kola,ırk 

ter'™'ktcdlr. (ll877) 



H A BE R - Akşam PostaS'1 17 M A Y I S - 1940 

"";Attı~ 

Kayser, ilhelmin şat osuna 
bir ·htiram kıtası kondu 

Almanya Italyaya asker ve 
' 

Berlfn. 1'7 (A.A.) - Alman ordusu sabık Kayser Vilhelrnln ika.met eL 
ğl. Doorn §&tosuna bir ihtiram kıtası koymu~lardır. 

malzeme yığmaya . başladı 
ıılarvikte Alman kıtaları dağlara çekildi 

Nan1Jı: ooph 1, 1'7 (A.A.) - Bjervik mınta.kıuıında. kıamen muhıuara 
dile.n Narvlktekl .Alman ku\''\'cUerinln kısmı kUlllsl ~ark fstlkameUnde 
!ağlara çekllmi~lerdir. Fransız! rln. Kanada.lılar mahallt yolları ac;makla 
ne,,guldUrler. Şimdi bu kıtalan yalnız kUçUk Rombak fiyordu Narvikten 
yumakta.dır. Müttefikler !iyord ile ıehri harp gemilerinin atciil altmd:ı 
ulundurmakta ve buralannı tayyarelerle bomb3rdıman etmektedirler. 

Bjenikte faaliyette bulunan mlltte!lk kıtaları Gratangerde kunetıerlc ktl
.:ıa.tz tem etmişlerdir. Alman hava kuvvetleri dUn bilhassa Nıırvllc mmta
u.smda. faaliyet gBııtermlşlerdir. Mütte!iklere karşı ıs Alman tayyaresi 
a.nllyet.8 geçmtııtir. Diğer cihetten Stordalen vad~lnde bUyUk bir fa.allyet 

' '1Uküm sürmektedir. MUtte!lkler burada Almanlann !sveçe doğru llerlemı>_ 
' :rlne ma.nı olmak istemektedirler. 

(N&rrik ~lyetlne dair dlğer aldığmın: haberl"'r ikln<'i aayfıı.mır..dadır.) 

(ugoslav seferberliği asılsız 
llelgr.ı.d, 1'7 (A.A.) - .Avala ajınSY, Yugoıılavyanm 11c!crberllk yapıtca._ 

!m.ıı ve .ı;e!er™'rlik 11~'1 etmek üzere :nazırl!lr m'clisinln bugün topla.rıac:ı.

mıa dair ecnebi matbuatı tara!ından verilen haberlerin asılsız; olduğunu 
ldirmektedlr. 

İsveçe atılan bombalar 
eessürlerini bildirdi 

hakkında İngiltere 

Stokholm, 1'7 (A.A.) - RlkSi;Tllll.s'n mıntnkaııınn bombalar atılmış ol-
mıuıı dolayıslle İıı\•eç tarafmdan gönderilen proteato notasına \'erdiği ce _ 

1 '&Pta. İngiltere hUkQmeti teessürlerini b ldırmekte \'e bunun bir yanlışlJ!c 
ıaerı olduğunu kaydettikten ııo:nro. bu gibi hA.dlse1"1n tekerrUıi.ine m!nl 
llma.k Uure tedbirler almdığmı llAve etmektedir. 

A 

( Bilş tarafı 1 İncide) 
la anl:ışılmış olur· Onun içindir ki 
fatla ku\'Vet kaybeden Alman 
başkumandanlığı ııimdi hıırb mcy
dıı.nrnda bir sendeleme dakikası ge
çirmektedir. Müttefiklerin ikinci 
bir mukabil taarruzla düşmanı 

mağliıb edecekleri dakikalar için -
deyiz. Almanya, bilyük bir ihtima
le göre, bu harbclen ma~Jlıb çıktı
ğı takdirde iki ay müddetle hiçbir 
cephede hareketn gc~emiyeccktir. 

BE~·ztxstZLiK l't~ZÜ:\'DEX 
JIARB A(ılRLAŞ \CAii 

\'a,ingion, 17 (A· A·) - Va
şinglonun resmi mahfcllerinde ya
prlan tahminlere göre harb uzadı
ğr t:lkdirde bcnzin11izlik yüzünden 
A iman "yıldırım harbi,, makineei
nin i§lemesi a:;-ırı~ncak ve belki 
de duracaktır. 

MtJTTt~FiKUml:X MUKABİL 
TA.\RRUZU 

ı•ari._, 17 - Sedan bölgesinde 
şimal ve ccnub istikametinde hü
cum eden Alman kıtalarının taz) i
kı durdurulmuş ve Sedan - liöz 
boyunca müttefikler mukabil bir 
taarruza geçmişlerdir· 

Buna muk:ıbil Sedanın batı - şi

malinde \'aziyet daha ciddi görün
mektedir- Almanlar burada lfözü 
geçmeğe mm·arra.k olarak zırhlı 

kuvvetler ileri sürmüı:lerdir· Daha 
şimalde Namurla Anvers arasında 
şiddetli bir muharebe başlamakta
dır. Müttefik kuvvetler Zclandda 

enizde harp 
ihtimalleri 

v etleniyor 
- Ren - Val • Möz - Esko ağzın

daki alçak adalarda, Esko üze
rinde, Anvors bölge!'linde \'e Brük
scl'in ı:arkmda iki muharebe böl
gesi arasında bir menteşe teşkil 

Kahire, 17 (Huauıi) - Ak
!eniz müdafaasını aralanrufa tak· 
ilin etmiı olan müttefik filo 
iıindenberi Şark! ve Garbi Ak· 
lenizde manevrada bulunuyor. 
Manevranın şimdilik ne kadar 

ıü.receği maJu~ değilse de bü
rük mıkyasta yapıldığı ve filoya. 
~imaldenirirtd~ bulunan cüzüler· 
ien bazıla.nrun da iltihak ettiği 
ıöy lenmekteclir. 
Diğer taraftan harekata yal -

uz deniz üssü filosu değil deni· 
!:a.lt:I filosiyle tayyareler de işti
·ak etmektedir. Manevrada bir 
lÜlna!yi}te.n fazla olarak harp tat· 
:nkatı yapılacaktır. 

(UNANISTANDA HAZIRLIK-
LAR 

Londra, 17 - İngiliz dooan· 
nasmm bir taraftan manevra 
raptığı bu zıralarda diğer taraI
an Yunanistan askeri kuvvetleri· 
ıi vapurlara binrlirme ve indirme 
ecrübelerinde bulunmuştur. 

TALYA TATMiN EDlLtRSE 
HARBE GIRMIYECEK 

Almıtn hududu, 17 (A.A.) -
'Havas'' Alman hariciye nezarc· 
inde M usolininin müdahalesine 
:at'i nazariyle bakılmaktadır. Ha· 
iciye nezareti mahfellerinde ha
:ü olan kanıııata göre Musolini 
nesela Kor&ikaya veya Mısıra bi: 
ıaskm gibi münhasıran 1 tal yan 
nenfa.atlerini al~kad(r edebilecek 
ıir gaye için harek\.te geçecek · 
ir. 

Siyasi mahfellerde söylendiği· 
Le göre bu ilk ihtimal harp pat 
amasından biraz evvd yapılan 
\lznan - İtalyan görüşmeleri es· 
Lasında derpiş edilmi~tir. Aynı 
ıiahfellerde hüküm güren kanaa· 
a göre Mısıra kar~r harekete ge 
ilmesi daha muhtemeldir. Çün· 
il muhasamat başlar ooşlamaz 
Iabeşistanm imdadına kO§mak 
lıımdır. 

Berlinin bazı diplomatik mah
ellerinde Musolininin olduk~a 
ıühim tekliflere mukabil bitaraf· 

lığını muhafaza etmeği kabul e· 
decefi göylenmektedir. 

Bu tekliflerin Ruzvelt vasıta· 
siyle yapılabileceğini çünkü an
cclc onun müdahalesini ifa teklif· 
lerin Musolini tarafından kabu· 
lüne imkan vereceği tahmin edil" 
mektedir. 

INGlLTERE MISIRA YENi 
KUVVETLER ÇIKARDI 

Londra, 17 (A.A.) - Harbiye 
nezareti Avusturalya kıtalarından 
mürekkep ikinci bir ıeferi kuvve
tin Mısırda karaya çıkarılmakta 
olduğunu bildirmektedir. 

Bu kıtalar bilahare Filistine 
gönderileceklerdir. 

Tehlikeli bir gün 
Macarlar Slovakyada 
yapılacak tezahürleri 

nasıl karşılayacak 

Budapeıte, 16 (A.A.) - Sio· 
vak makamları, birkaç gün evvel 
kapanmı~ olan hududu, Salasag· 
yarmatta bu~ün yedide açmı~lar· 
dır. 

Gazeteler, Bu sabahtanberi 
Slovatkyaya karşı olan her türlü 
neşriyata nihayet vermi§lerdir. 

Siyası mahfeller, Macar aleyh· 
tan tezahürlerin yapılaca~ı 19 
mayıs tarihini büyük bir alaka 
ile beklemektedir. 

rvf oskovaya gidecek 
Yugoslav siyasi heyeti 

Belgl'at, 16 - Yakında Mos 
kovaya gidecek olan siyasi heye
tin kimlerden müteşekkil olaca 
flnı tespit için müzakereler de· 
vam etmektedir. Bu T.iyarctin 
kat'i tarihi ve hedefi Yugoslav 
ekonomik heyetinin Moslcovadan 
getireceği neticelere baflr clacaJc· 
tır. 

!0/ 0 50 tenzille dünya 
! şaheserleri 
~ Bu tenzilattan istilade için ( V akıt) gazete
~ sinin okuyucularına verdiği kuponları topla
~ mak kolidir. Bunlardan bir aylığını göste-
~ renler bıa güzel kitapları yüzde 50 
~ eksiğine alırlar. --........... -.-.................. ....-.. ~ ....-.. ....-.. ...-.... ...-.. ........ ~ ....-.. ......... ~ ...-.. ......... ----L.iFLKLLAWWWLLA.L~ 

eden Anvers bölgesinde dirsek dir
scğedir. Burada Almanlar. tank, 
tayyare ve topçu himayesinde ba
zr büyük hücumlar yaptılar. Bil -
tün bu hücumlar püskürtülmüştür. 
Sedanın 1;:ırkında var.iyctte lfon
medy'den Longvaya kadar ve da.
ha şarkta bütün Ren boyunca hiç 
bir değişiklik yoktur· Fransızlar 

bütün müstahkem mevzilerini ve 
Monmediden Seda.na kadar mah
muzu sağlam bir şekilde muhafaza 
etmektedirler· Bu geni~ cephe U
zerinde sadece Vosge.s - Voj mın
tak:ısında Alman a~ır topçusu ta
rafındnn Majino hattmm birkaç 
bilyük istihkamı bombardıman e -
dilmiştir. Ren üzerinde Fransız· 

topçusu nehrin öbür kıyısındaki 
Alman mevrileri üzerine şiddetli 
ve tesirli tahrib ateşi açmış ve 
malzeme depolarını imha etmiştir· 

Sl-:OA1\·D.\ llARU YAZİl."Jı.:Tİ 
l..ontlra, 16 (A· A·) - Röyter a

jansı harekU h3k'kmda saat 15 te 
aşağıdaki malt~matı vermiştir: Al
man ilerleyişinin ıarlci Sedan böl-
"e!linde durdunılduğu anlaşılıyor. 

Bu bölgede vaziyet ağırdır, fakat 
tehlikeli değildir- Almanlar dün 
öğleden aonra Namurun şimalin -
deki müttefik kıtalara karşı hü
cumlar yapmıslardır. Düşmanın bu 
hücumları dün ·gece durdurulmuş 
ve bazr noktalarda Möz boyunca 
Ic'ransızlar hafif bir terakki kay -
dctmişlcrdir· Namurdan Sedana 
k:ııdar u1rrnan bölgede \'aziyet çok 
müphemdir· Liyej tecrid edilmiş 

vaziyette, fakat mukavemete de -
\'am etmektedir· Namur da. böyle
dir. Bu ,ehrin de tecrid edilmiş 
,·a.riyettP olduğu - ·:.· hyor· Fakat 
Vali hı-ren 'de \ ' P. Valihcrenin ı;ar - . 
krndaki a.clada mii ttefik ve Alman 
krtaıltı arasında muhıırebeler ce -
reyan ediyor. Amslerdam ve Ro
terdamdaki bütün petrol ihtiyatları 
imha edilmiış ve AlmanlAr bu stok
lan ele i:'Cçirememi~lerdir. 

t.SGiTJZ il..\ VA KU\'\'ETLY.Rİ
NIN TES1RJ,t FAAIAYETİ 

J,onılrıı, 16 - İngiliz hava kuv
vetlerinin Maastricht civarında 

bulunan motörlü Alman kollarına 
karşı yaptığı şiddetli taarruza ait 
tıı.f!ilit ö~renilmi.ştir. Blenheim 
ta.yyarelcrinden müteşekkil kuv -
vetli bir filo bu motörlü kolu arıı.
mağıı. memur edilmi§ ve onun Ma
~stricht - Tongers yolu üzerinde 
ilerlediğini i:'ÖrIDÜ6İÜr0 Zırhlı ufak 
a.rabalıtr ve kamyonlardan mürek
kep bir kllfi!Q ıaatte '4 O kilometre 
~üratle efrad naklecli .. ,, .. , 111 . Ara
balar, ıııık sırafar halinde ilerliyor
lar ve kafilenin 1Sonunda öndeki -
ltrdrn 20 metre geride daha b<'Ş-

. kıı. arabalar gidiyordu. BIPnhE:im 
tayyareleri, bi~ takibPn ve 
~ft!'l.tl8 inerek yükııek in!il1klr 
~mOO.lar attılar· Bu bombalar, 
yollarda ~ hu!r~ler a;arak 
z:ırhlı arabalara. aitr tahribat ver-

dirirken, diğer taraftan, daha u
fak çapta bombalar efrad arasrnda 
büyük zayiat \•cı-mektPydi- Bu tn
arruz nelicesindQ bütün kafile 
durmağa mecbur oldu. Zira yol 
tahrib edilen tanklarrn ve kamyon 
lıı.rın 8 kilometrelik t · sahayı kap
Iıyan enka1Jle tıkanmış bulunuyor
du. Ayrıca Möz üzerinde mütead -
did sahih köprüler ve 4 köprü tah
rib olunmu~tur. 

GI<;NERAL GAMT,EN.l~ l'I,ANI 

Londra, 16 (.\. A·) - Röyter 
ajansının :ıskcrl muharriri yazı
yor: General Gamlen'in halen ga
yesi sadece mevzii mevcutlarını 
ve tayy:ı.rel " rini kullanarak düş
manın başlıca hiicumbrrnı püskürt
mek ve sonra en mühim atratejik 
mevcutlarını hnngi en müsait mın
takadan nihat bir mukabil taarnı
za tahsis edeceğini kararlaştırmak
tır. Düşman hücumlarınrn muht• -
lir noktalarda ayni zamanda vuku
bulduğ'u ve bugünkü hadiselerin 
Cc\•lrnlfı.de ııeri bir surette cereyan 
ettiği gözönüne alımrı'a, bu eski 
tabiye rnccıclec;inin halli kolay ' ·r 
iıı olmadıi:'T anıa~ıtır. Bununla bı:! -
rabcr avantaj Fransızların tara
fındadır: Zira Fransızlar, ıı.rkasrn
d~ ~tratcjik ihliyatla;r tam bir em
niyet için hıılundunılabilecek olan 
Yajino hattına maliktirler. 

BEJ,Çfl<A ŞF:IliRJ,ERt BİRER 
UAR:\ BP: 11.\LTh"DE 

Brüksel, 17 (Jluo;usi) - Kral 
L('opold tc>crid '?dilmiş bir vaziyet
te hala müdafaada bulunan Liycj 
müdafilerini tebrik etmi'.i ve radyo 
ile yaptığı hitabede: "Sizinle üti
har ediyonım.,, cümlesini kullan
mıştır. Diğer taraftan Anversle 
Brüksel ara.'3mdaki Lovin tahliye 
l"dilmiştir. Brüksel etrafında siper
ler yapılmaktadır- Bu scbebden 
dolayı Alman başkumandanlığı, e
~cr Belçika hükumeti Brüks0.lin 
tahribini istemiyorsa bu hareketten 
\'tızgeçmetıini ta vı;iye etmiştir· 

SEYYAR Jlı\STANEI,ER rm 
BO~Bı\.f,A!\TIOR 

Ne,·york, 17 (Ik •ı .. i) - Henüz 
harb mmtaka.sına dahil olmryan bir 
çok ~ehirler Alman tayyare bom
baları aHmda birer harabe h11.line 
gelmiştir· Bu arada Lovln, Tirle. 
mont, Arkot şebirlerile O~ni ma
den fabrikaları şehrini zikredebili
riz. Bundan başka Almanlar sey
yar hastaneleri de bombardunaıı 
etmektedir. Nete:cim Arıı "-ikanın 
müttefiklere gönderdiği dijrt SC\'

yar hastane ~rdıklan işarete rağ. 
men tahrib edilmiştir· 

PARISTI<:Kl AL-:WA1'"L.\R 
TJ<;''KiF EDtU>t 

Parl~, 17 (Hmmsi) - Zabıta şe

hirde hüviyeti malüm yahut gizli 
birçok Almam tevki! etmiştir. Vi
layetlerde de te,•kifler yapılmak -
tadır. Dün bütUn otobüsler müsa
dere edilmiştir· Bunlar mültecilerin 
nakline ayrıla('n.ktrr. 

S1\1L AJIAJ,t";F, YAPU,AN 
ZUL~I 

Ilrük.~eı, 17 (llmmsi) - Belçi
ka hükümeti Arman or 'usunun 
yollarda kaçarken mc,·danlarda 
yııylrm ateşine tutulan sivil halka 
karşı yaptrğı zulüm hareketleri 
hakkınd& bir muhtıra neşredccek
tir. 

PAR1Sı<; BASKIN 
Parls, (Jlu51141;i) - Dücman tay

ya.relerinden mürekkcb bir grup 
bu 11111.bah Paris b:uıliyö.cıü Ur.ı>rine 

bir ba~km yapmışltr· Hiçbir bom
ma atılmamıştır 0 Bir Fransız avcı
sı Alman tayyarelerinden birini dü
şürmüştür· 

1SY1ÇREDF: BİR ı\:Ufı\N 
TAYYARESİ DÜ/f(}RÜI,DÜ 

Lo1.an, 16 (A· A·) - İsviçre 
~enel kurmayının saat 18 de bil
dirdiğine göre. Zürih k~ntonu üze 
rinde bin metre lrtifaında uçan bir 
Alman bombardrman tayyarcııi gö
rillmilı;tür-

Haynkel 101 ile lsvicre a\•cı tay
yareleri arasında kısa bir çarpış -
ma olmuş ve ta vyare d!fi topları 
da harekete geÇmiştir. Yere in -
meye mecbur edilen Haynkeldc 
Yangın çrkm1ş ve tayyarenin bir 
kanadı sakatlanmıştır. Tayyarenin 
mllrf"ttebatından iki ''ııralr C'nt<>rne 
cdilmi§lir. Diğıor ikisi kıu;mıstır. 
Bunlar, faal 11urP.tte ııranmakhldır· 

1NGJLTf:REDF, BUJ,UJ•iAN 
ALMA.'\"' YE A VUSTURYAULAR 

Londra. 16 (A· A·) - Da.hiliye 
nuın yeni ihtiyat tedbiri olua.k 

biitün 1ngilterede 16 yaşından 60 
ya~rnn kadar bütün A vusturyahla
nn ve Almanların muvakkaten en-

tern;r::,ı;:s,~n~::~=~·N ıl 
MÜTALEASI 

Paris, 16 - Patis gazetelerinin 
tef!irlcri: 

Paris matbuatı, sütunlarının bü
yük bir kısmını, pek tabii olarak 
topyekun harbe ve başlryan mey
dan muharebesine tahsis ediyorlar. 
Birkaç sütunluk geniş başlıklarda 
Ueuse üzednde Anversten Namur 
ve Sedana kadar olan ııaha dahilin
de, Alman ıaldırışile Belçilca, İngi
liz ve Fra.noıız kıt'alarını çatıştıran 
ve vaziyetin değişeceğini tahmin 
ettiren muvaffakıyetli ilk mukabil 
taarruzlar anlaşılmaktadır. 

Fakat bütün ~azeteler. tekniğin 
bütün imkanlarını kullanan, hiçbir 
şeyi, halta askerlerini bile esir -
gemiyen düşmanın taarruzlarını 

yenmc>k ic>in haftnlnr<'a değilse de 
günlerce beklemek n sabretmek 
lazımgeldi~inde müttefiktirler. 

Fakat harb müttefikler her ta
rafta teyakkuz halinde bulunduk
ları için ba,ka aa.halara intikal et
BQ dahi neticı-den ıtiiphe yoktur· 

Bazı haberler, Narviki temizle -
meğe devam ettiğimizi ve yeni teh
like, ister ,arktan, İsviçreden, 1-
talyadan ve Balkanlardan gelsin, 
müttefiklerin her tarafta bu tehli
keye karşı koymağa ve zafer ka
zanmağa hazır bulunduklarını is
pat etmektedir. 

Bütün dünyanın, ezcümle Ame
rikanın gösterdiği sempati eserleri 
gazeteler tarafından tebarüz etti
rilmekte ve büyük bir cesaret ver
mektedir. 

KerlJJlı, Epok gazetesinde, harbin 
ancak ba~lamış olduğunu, ve Hitıerln 
plAnı 1niçre milda!aa terllbatmı yık 
mak ve İtalyayı harbe sürüklemek U
zera aonuna. kadar gölilrillmcııi muh_ 
temel oıduğ'iınu yazıyor. 

Pötl Parleyen gazetesinde, Morla 
Praks Y&ktile gafil aYlandıksa da, 
bugün vaziyetin aynı olmadığını, bil. 
tUn lhtlmallere karşı hazır bulundu
ğumuzu, indirilecek ağır darbelerin 
Almanyaya ve Almanyanın hAklmlye
tine katı bir ıilrpriz ve bir ders teşkil 
edeceğini söylemektedir. 

Fernand Lorcnt, Jur ı:azeteslnde 

diyor ki: 
19H dı mUhlmmat nok!'la.nı bizi 

Marn mun!!akıyellnden lııtltade im 
kAnlarmdım mahrum bırakmıştı. Bu_ 
gtin muazzam tedarikAtımız sayesin • 
dı bize yt.ızlercı tayyare gönderen 
Blrl<?~ik Amerikadan YI Kanada.dan 
limımlarımıza doıtru yola. çıkm~ bu
lunıuı mühimmat sayesinde, yazlyet 
öyle değ-ildir. 

Viktunr razetesinde, Rerve d' •••4 

ki: 

Arden köşe.si Verduna yakmdır ve 
1916 da olduğu gibi, boğazımız kuru· 
muş, takat kalbimiz Umldie dolu, o_ 
rada dayanacağız. Zira, dünyanın bir 
ucundan öbUr ucuna kadar bilLUn 
cermcnliler, gözlerin! Fransız toprak. 
!arının bu köşe.sine dlkmlıılerdir. O -
r•da. 'barbarlarla boğazboğ'aza i;'elcn 
kahramanlar, yalnız kendi yurtlan -
nın değil, bUtUn dUnyanm hUrrlyeU _ 
uğrunda ıztırap çekiyorlar ve ölü -
yorlar. 

FRAl'iSIZ RESMİ TEBLtt.t 

Pari'i 17 - Meydan muharebe
si, Namur mmtakasından Sedan 
mıntakasına kadar olan sahtlda, 
bir hareket harbi eckline girmiş
tir. 
Harekatın sevk ve idare"ine ,.e

rifen fevkalade ehemmiyC't doln
yısile devam eden muharebe hak
kında şimdilik sarih tafsilıit: verll
mirecektir· \ 

Pııri!'!, 16 - Muharebe heyeti 
umumlyesi itibarile ayni genişlik
te devam ediyor· Bazı noktalarda 
çok şiddetli çarpışmalar olmuştur· 

Bombardıman hava kuvvetleri -
miz. avcr hava kuvvetlerimizin hi
mayesinde, kf'şi( hava kuvvetleri
mi:dn bildirdiği düşman kollarmıt 

ve zırhlı makinelerine muvaffakı
yetle şiddetli hücumlar yapmıştrr· 

L"iGtLtz RESi'Ul TEBL1Gt 

J,ondra, 17 - İngiliz tayyare
leri Renin şarkında Holanda ve 
Lilksemburgdaki Alman kuvvetle
rine mühimmat yetiştiren düşman 
yollarile demiryollıirına karşı mu
azzam bir taarruz yapmıştı ... Bin· 
lerce bomba atılmış ve yeryer yan
gınlar çıkarılmıştır. 13u taarnız, 

ln~liz tayyarelerinin harbin baş -
langrcındanberi yapmıı:ı oldukları 

en büyük taarruzdur· 

I..ondra. - Hava n~1.areti, bu ııa
bah aşağıdaki tc-bliği neşrntmi~tir: 

Ren nehrinin şark 11ahilinde düş
manm Holanda ve Lilks~mburgda
ki istila krlalannı takviye ıçın 

kullandığı muvasala yollarına, dün 
g~ce İngiliz hava kuvvetleri büyilk 
bir taarruz yapmışlardrr· Taarruz
lar, bütün gece devam etmiş ve a
tılan fazla miktarda bombalar şid
detli infilakler husule getirmiştir· 
Harbin bidayctindcnberi İngiliz ha 
va ordusunun yaptığı en mlihiın 
taarnız budur. 

nlR BELÇ.lKA GAZETE<;;\ 
l'R\NS,\YA N.\.KLF.TI1 

Londrn, 17 - Belçlkada intişar e
den (Lö l!öz) gazetesi bugün Pariııte 
lntl~:ı.ra başlamıştır. Ga.ı:etenln aahlbl 
Llyej ıehrinl terketmed~n önce bil • 
tiln tesisatını tahrip etmiştir. Ga.zete 
Pariau\'ar idarehanesine yerle~mI.şUr. 

BlSlKJ.1'~T l'ARIŞLARIXDA 

- Dl~ka.Jlfiyo edildiniz· J\enıJinb.i kamyona ~ktlrlyorsunaz• 
- Yok canon! BC'n kamyona itiyorum? 

-----------·-
VAK I T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizii isleri alır. er 

............ iıiiiıiiiıııiiiiiilııiiiiıiıiiiıllll ..... ~ 



Müfet rih ve 
NAKLEDEN: 

BURHAN BURÇAK 
-28-

·~~~ 

IAl(A'l'DA San ~emoy;j 
San ~moC/an MEZAR~ 

--33-
Onlar bu suretle bu iki mukave· 

met unsurunu ıı..,rmağ:ı ooşladılar 
Yanındaki natırların aciz ve mes 

tarafından 16 şubat 336 da ikinci 
bir isyan daha çıkanlmış ve aynı 
!ahayı takiben Kirmasti, Bandır-

Y a!ıUiş t~lef on 
- Feride para için kendini sat· Kerim. ıieneti milleti derin bir ümitsizliğ. 

rtladı •• Bundan do!ayı onu tebrik - Feride ~imdilik daha burada düşürdü, !ngiiizler İstanbul Türk
ttnıeıisiniz, hayan Münire size her oturamaz. Hakkınız var. Dtin ge· tüğünün mane\1 kuvvetinin kırıldı 
t;·i Yanlış anlatmı~. Feride oradan ~. bu çocuğu kabul etmekten ve ~mı ve istikbalden ümitlerini kes· 

ma mmtakalannı da sarmı, ve sa· Nakleden : Baki BAŞAK 

. Çl'nadı kovuldu. Once hatmna annemin odasında yatırmaktan tiklerini görerek birinci mukave-
tlze gıtmek gelmi~. Fakat kabu, ba~ka bir şey yapam:udım. Bugün .net unsurunu kırdıklanna ve oy· 
btrniyeceğinize e~in o!duğu içir ona emin bir yer arama~a çıkaca· nadıklan rolde muv<.ffak oldukla 
b~na cesaret edem~ş. Sonra fena ğım .. Feride henüz pek küçük ol· nn ... kanaat getinnişlerdi. 
ır hareket yaptığım hiç dil:ünme- duğu halde çok Z.'.lll1an ni~anlı du· Bu muvaffakiyetten dolayı ge· 

Cen gayet safiyane bana, ~ki '"' 1 ramıyacak. Çünkü bir çoklannm neral lstef'ten Major G. Flip al· 
~ık dostuna, çocukluk arkada,ı· dedikodulan devam eder durur. tı maaş mukabilinde ikramıye aı· 
~a geldi. Hem artık bun~n ~nra Bunun içindir ki hemen bir ay !\On mış ve Londn:dan da kendisine 
u... ra evleneceğiz. bir takdirname gelmişti. 

&> tı dd d" il Damada gelince, o, lngilizlerin 
b•

1 
z nü. bitirmek için .Kerim_ Bayan Zeh. ra bir mü et .uş n. 

tanlık b k d F d tavsiyesini h..:ena telfil<ltl ederek. d" • ır tereddüt dcvr~ı geçır- dü. Sonra bır ay ·a ar en ey: 
1. Sonra dev<-..'ll etti: t\'ine kabul edebi~eceğini gayet yirmi sene evvel tanıdığı ve ondar. 

&ı - Bu arkadaşı da yakında k0C2: re5.'llt bir dille anlattı. Fakat Ke· 'JOnra bir defa bile görmediği mü· 
ı-•• ~lacak. Ondan himaye ve §etkat rim ~t bir t~kürle sözünü kes· tekait, pinti <.damlan kabineye aza 
"1:1\leınesi p~k tabii değil mi? ti. Bayan Zehra cevap verıneden intihap '"tmişti. 1:atta. bazılarını .. 

l3ayan Zehra hayrette kaldı: omuzlarım silkti ve Ferideye doğru çoktan vefat etm:. olduğu haberin 
.ı - Kocac;r mı? demek siı Feri· ilerledi. Genç kıı p~cerenin ya· alınca salnamtıden adam araştmna 
\leı·1 .ıa kaıkm1Qtr, 

J _c evleneceksiniz? nmda ayakta duruyor, dikkatle on· " 
l\A..: · '--'- İngilizler hfil...-1tmeti bir taraftan . ....,mın derin ve mert UUAı~ı !arı dinlivor ve bir kelime bile sô~ · · al ağ ı 

ır k J avuç.arının ıçme m a ç.a ı~ır-
~, ere daha Bayan Zehr:ının kü- !emiyordu. . ktn, bunak başvekil de derme çat· 

ve keskin gözlerile ka~ı!a~tı _ Allah:mmarladık Fende! ma bir kabine listesi tanzim ederek 
- ı-~erlde çoktan~ri kendi~ini Zevciniz için sadık ve. vefa.ı't.~r bir 1 padişaha arıetmi~ti. • 

. \'diğimi biliyordu. Mane\1 anne· zevce olmanızı temennı ed~rırı;ı. Anadolur' Türkü.-ı coşkun ruhu 1
nin bana olan itimadından '"" Feritle ciddiyetle ba~tnı ı~dı ve· be hallere taba mül edemiyerek 

. lluğundan emin olduğu için ha· _Ben de temenni ederim, d~i yava~ }"aVa§ cıo,maya ba~lamış ve 
~tını bana emniyette en küçük Bayan Zehra odadan çıktı. Ke- mim cepheler teşkil ederek Ayva· 
ıt ~reddüt göstermedi. rlm kendisini kapıya kadar gö · tık, Soma, Akhisar, Salihli, Ay· 
Cenç kız verinden kımıldama· h od d··n ~ türdü ve sonra emen aya 0 • dm, Adana, I~!ahiye ve Antep ci· 
ışır. Yalnız Sarpın siyah başma dü. Yüzünde garip ve sun'i bir hetlerinde dil~a çarpı~ğa 
Yaı alnını dayamı, dalgın dal· tebessüm vardı. ve saray erkan ve hükfunetının lli· 

~~ dtnliyordu. Bayan Zehra hay- _ Ne yapalım yavrum, kı5met l\ayt ve ihanetkAr vaziyeti kar~ı 
te kalmıştı. höyleymiş, dedi. smda kendi kendine kalan ve hiç 
.... liamdolsun ki böyle bir ka· Fakat sözünü bitirmeden Feri • bir ~ey dil~Unnıeden yalnız a~ 

/ Vet'Qiniı. Feridenin dün gece· de boğazına tıkanan bir saadet ve istik!Af ile ayaklanan milletin bu 
~~Urada geçinnesi birçok dedi· minnet hıçkmğı ile boynuna sarıl· feveranı İngilizleri ve saray erk~-
~ tlara ~bebiyet verdi. Böyle bir dı: nt endişeye 8evketmişti. 
:tetin devam etme~i tabit kabil _ Ah Kerim! Benim koea Ke· Buna mukabil lstanbul hükQ· 
;ı ildi.. Halbuki ~imdi me3ele hal rirnim .. Sadık dostum, ağabeyim.. meti bir şey düşürunü~tü: Anzavu· 

rayın yüzünü bir ay kadar güldür- Temmuz altın sansı kırları, 
dükten sonra kaymakam Rahmi mavi semasile açık pencerenin 
bey ve rüfekası tarafından tekrar kar~mnda adeta güllimseyor. Bay 
bastınlmı~tı. Muhsin yemeğini yemi~, rahat 

Vahidcttin, Anzmıırun ce!.aretin bir ıezlonga uunmı~. bu açık 
den emin olduğu için bu muvaffa· pencerenin önünde cıgara içiyor. 

Yanında karısı 00.rdağı buğulan 
kiyetsizliğinden pek ziyade müte- dıran soğuk ıerberi yudum yu· 
essir oluyordu. Nihayet Ferit paşa dum içerek dü~ünüyor. Şöyle bir 
nın İngilizlere vaki olan ıe~ilane bakılırsa mesut olmak için neyi 
müracaatı üzerine (Kuva;; inzı· ' eksik sanki? Henüz pek genç 
batiye) teşldlAtma :başlanmakla daha ot.uz ~e~ y~~mda, dosttan· 
beraber 336 bidayetinde ba:Iayıp run dedıkle~~e gore her z.aman 

.. . . . . dan daha guzel, çok rengın, sıh· 
bastırılan (Duzce) ısyanını ikıncı hati yerinde... E bundan fazlası 
bir Düzce isyanı takip etmi' ve 1 nı istemekte "bulunca bunamak'' 
ağustos 336 da başhyan isyan ~a- derler. Fakat buna rağmen ha 
hası Düzce Botu Mudurnu Ada· yatmda hiç silinmeyen bir karan· 
pazan mmtakala~na kadar ~rayet lık, bir gölge var. _Muh_sin ~endi: 

. . . - ne kar§ı artık eskı cazıbeyı, eskı 
etmıştı. Bu isyanın ıtfası~a mu· sevgiyi duymuyor. Hem bari ih' 
rettep N~ bey ~ırkası. ıl~ Atıl tiyar olsa da bu defitikliği ihti· 
bey kumandasındaki 34 üncü fır· yarlığma yorsa .. Ne gezer? Daha 
ka, Cafer bey millt kuvvetleri, Kı· ancak kırk yaşında .• 
lıç Ali bey Milis kuvvetleri ile Bin- Dinç... öyleyse, bu tahavvüliln 
ba§ı lbrahim beyin süvarileri ve sebebi ne? Yoksa erkekler~ ~~s.~~ 
Necati ye Refet bey müfrezeleri kadınlardan .daJ:a evvel ~. ol~. 
fevkalade yararlık gösterıni~ler ve yor? Bayan ıçinı çekerek: T':b!. 
t .1. 1 . f hald t JA d- _ at bire urıı çok haksu:lık etmıı 
ngı ız en ena e e aşa uşur· dedi. 
müşlerdi. Çünkü ikinci Düzce i9· Muhsin: 
yanı doğrudan doğruya lngilizle- - Ne dedin? diye sordu. 
rin teşvik eseri olduğundan, bu - Hiç? D.üşünüyord~. • 

~ · k · · ba · - Kocası mütecessis tabıatlı ol-
~ltib~y~t ~vayı ı~~. tıye mun madığı için bu töz üzerinde fazla 
tesıplen uzennde buyük ve fena durmadı; daldı, kansı dü~ünme· 
bir tesir yapmış ve birer birer ta· sine devam etti: 
bur ve bölüklerden Anıdoluya fi- ''Bari bana sadık mı? Kimbi-
rar ve iltihaka bac::larnıc::lardı. lir? Ya ben, ben ona sadık kal· 

Vahidettin ve Damat" Ferit bir makta akılsızlık e~miy<>r,:-~u~~? 
. .. ~ Ama kabahat benım degıl ki ... 

gece harbıye namı Suleymaıı .,,e- Telefon çaldı. Bayan alçak bir 
fik paşayı Yıldıza çağınnışlardı. masanın ilterinde duran telef ona 
Vaziyeti tehlikeli görüyorlardı. A· doğru yava~ça uzandı: 
caba ne çare bulacaklar;dı? - Alo, dinliyorum .•. Nasıl? .. 

Hayır, efendim, ben değilim ... 
Hayır canım, söyledim.. Yanılt 
yorsun uz ..• 

- Belki de.. Dedi. 
- Deminki de aynı adamdı 1 
- Evet, oydu. 
- Tuhaf §ey... İkinci defa da 

sesin yabancı olduğunu anlama· 
sın!. 

- Telefonda bazı seslerin an· 
}aşılmadığını bilirsin. Kimbilir 
belki de aradığı kadının sesi ~ 
nimkine benzeyordu? 

- Numara da mı benziyordu. 
- A. ona hiç bakma.. Geçen 

gün seni aradım. İki defa da kar• 
şuna aynı fakat ba~ka bir yer. 
çıktı. Hem bu "Ziz:i" değiştiril· 
miş bir isim.. Hasi sevişen iki kişi 
arasında söylenen isimler vardır 
yal. 

- Ya! .. Acaba hangi isimden 
geliyor bu iZzi? 

- Kimbilir, belki Zeynepten., 
Evvel! Zini olmuıtur. Ondan 
geliyor bu Ziri? . 

- Yahut da SUzandan .. Evvell 
''Sezi".. Olm~tur.. Sonra da 
"Zizi" •.• 

- Ne münasebet. 
- Kimbilir? 
- Neler söylüyorsun MuhsinP 
Muhsin hiç beklenmiyen biıı 

kabalıkla cevap verdi: 
- Sen beni sersemin biri mi 

zannediyorsun? 
Süzan bu hareketin karşısında 

kulaklarına kadar kızardı. Çünkü 
insanın adı çıkacatına cam ~ık· 
sın derler; çok doğrudur .• Şüphe 
hakikatten berbattır: 

- Yoka. benden şüphe mi e· 
diyorsun? 

Kocası: 
- Bak bir kere haline, dedi. 

Mosmor oldun. 
Ellerini yakalayarak haykftdı: 
- Çabuk, çabuk, bu herifin is· 

mini eöyle .• 
- Bilmiyorum. tanımıyorum. 
- Sen görürsün .• Bak ben na-

il dem?ktir. Tebrik ederim ~ti r-:e iyisiniz artık hayatta yalnıı ru garp :nıntakasmda milll kuv\'et 

Saray muhiti, İstanbul hüktlmcti 
tarafından Anadolunun muhtelif 
yerlerinde çıkarılan fa:ranlann 
milli kuvvetlerce derhal bastırılma 

Ahizeyi yerine taktı. Koeası ııl buluyorum. 

17.5.940 Cuma 
l:ı , 14.00 lrottk: Kar1"Ş11r PT""i· 
~et(~). 18.00 Program, ve mem. 
lltııc•ıı.at ayan, 18.05 Mllz1k: H&:U 
~~ IPL.), 18.30 Mllzlk:· Dans 
>'hı~ f PL.), 19.10 MUı;{k Çıı.lanlar: 
ltoıı:' ll'eraan, Refik Fera.n, Fıı.hrt 
1a ~t, Okuyan: MUzf'yyl"n Senar, 10. 
İllttt eaııcket aaat ayan, Ajans ve 
~roıoJı haberleri, %0.00 MUnk Ça 
~I : ~eınaı N. Seyhun, Cevdet 
~tı~ ~;rlf tçll, tuettln Okte .• -
~ ıı: R.ııdl!e Erten, 2 - Olçuya.n: 
ıc_~ Şeı:ıse8, 20.30 Konu~ll <Milli 
liıı: ~tllıı.ıııık menkl~leri), 20.45 MiL 
~!te t eserleri ve :arkıtar Çalanlar: 
11~ tı'el"!lan, Fahri Kopuz, Retik 
\ıo. ' Okuyan : Mefharet Bağnak. 
~ı:ı · Konu,,'llna (Blbllyogratya) 
~'"=ttıİ ~Utık: KUçUk Orkestra, 2:!.M: 
~· ~~ et aa.at ayan, Ajans Haberle. 
."Jo lat, ESha1n - Tah\11At, Kam. 
~~ l':ukut borsur, (Fiyat). 2!!.:SO 
'l'ıııkt C8.l:bruıd (Pl.) 23.:!ll/%UO: 
t Program ve kapanı~. 
~p::-::--~~~~~~~ 

~~\ı.. l'.?ıl\l!ye şubesinin \"l"tnc81Iıdcn 
."11ıtJl'ıl buıundu:Um polislikten te. 
t.." it nıaaşnnm (!!3) No. ıu cUzda. 
~ ~ra zayi ettim. Görenin a,a. 
"'\ ~ h ndrestme ulaştınıma11mı 
~ntıı rtnı. 
~'I llabaJmydıır Arp:ıeminl ~ 
~~lcıı.ı Znhırccı sol~k Ne. ! pou~ 
~ dl ~in o:ıa .AptlUeııbbar 

. (U73') 

~ il • 

~E BARSAK ve iÇ ' 

o~:kliB RA.Hi"M
1 

~~ DENKER 
L"ICI il 
~iı llııt dahiliye mütehassısı 

'-ıılu ..\hcami, S&ktıağaeı 
~ .. (>at, CöplU~e~e sokak 
"' l' 'l\J u • Teleto:ı: 42468 

.,_'lı llbo 
1 ·~tıt rııto,ıtrmda hastalı· 
\-....._ l\en , -e N!rlri muayene 
~ 'e tahlilif · ................. _ ... 

değilim. Korkmuyorum. mesudum lere karşı göndennek. Anıavur 
Teşekkür ederim, çok çok te- evvela Manyasta kargaşalık çıkar 
~ür ederim. mı, ve halife tarafından geldiğim 

- Biçare }"avrucuğum. Yine il~ ederek isyan sahasını Su3ığır
tekrar ediyorum, yaptığımız bu !ık, Gönen, t.ı1uabad mıntakalanna 
büyük d~ili~e in,allah pişman ol· >adar genişletmi~ti. 
mayız. Mi11t hareketi boğmak maksa· 

- Ç.Ok mt"Sut olacağız Kerim dile 25 teşrinievvel 335 de başla· 
Hiç cevap vermedi. Yalnız ell~ yan bu isyan bir ay ~nra miralay 

ri ara~ma sığınan küçük eli öptü K~ bey ve rüfekası tarafından 
(Devamı 'ar) da bastırılmışken, gene Anzavur 

--L-i-se_l_e_r_A~lı-m-, _S_a_t ; n Komisyonu Reisliğinden: 
•w'Uı.d BeherlnJn T. B. l.1lktan Ek81ltme gün ve 

Kuru, sGatl 
Yofurl kilosu 20 Kilo 8:5000 24/0/ 940 cuma G. 

ıaat H,30 da 
Süt ldloıu H Kilo 50300 ) ıaat 

sından mUteessirdi. 
Damad Feridin, harbiye nazın 

Süleyman Şefik Pa~dan beklediği 
çok ~yler vardı. Hatt~ Damad 
Ferid ümitlerinden Valıidettine de 
bahsetmişti. Fakat Vahidettin 
{Kuvayı inzibatiye) nin istikbali • 
ni parlak görmediğini sertabib 
Reşat Paşa}-a defeatla söylemi~ti. 

Llra 

(Devamı var) 

Eksilt
menin ŞekU 

Knpalı 

KA.ae yoğ-urdu adedJ 8 Adet 12000 ) ,, 1',,5 de 687 Kapalı 

ZeyUn kilosu 80 Kilo 10000 ., 10 de 2:?:S Açık 
Rece! kilosu "' Kilo 7008 ,, 111,111 de 237 Açık 
Mangal k8mUrU ldlo~u B Kilo 38600 ,, 111,30 d& 145 Açık 

Odun çekl.81 270 Çeklııl 1168 il l:S,411 dG 23:5 Açık 

Komlsyonurnun bağlı Galatasaray, Haydaı-po.~, Kabatq erkek llselerııe Çamlıca, Kandilli ve Erenköy kr:a 11· 
ıclerlnln ma.yıs/19U sonuna kadar 1btly-ac;:lan olan yo:Urt, stlt ve kA.ııe yoğurdu kapalı zarf usullle, z:~yt!n, reçel. 
ve mıı.hrukat a~ık eblllmf'ye lconmuDtur. 

Eksiltme Beyo~liı fsttklA.l caddeırt No, IH9 Liseler Alım Satım Komlayonunda yo.pılacaktır. 
İstekliler kapalı zarflar için ilk temJnat makbuı;u ve 10'0 yılı ticaret odası ~eslkalarile 24!>0 eayı:ll kanunun 

tar'ltatı dall"l!stnde hnırlıyacaklan teklif zarflarını yukarıda hizalarında göater11en saatten bir saat evveline kadar 
ııazo ge(en l:oml!YQrı reisliğine makbuz mukııblllnde vermeleri 

A~k eksiltmeler ıc;:tn teminat makbuzu ve 1040 Ylh tJcaret ~dast vestkas11e hlzatarmda g8Bterllen ı:tın \"e saat
le komisyonda bulunmall\n. 

Şartnameyi görmek ve teınlnat yatırmak iatJyenleriJl Galatasaray lisesinde komisyon kAtlpllgine 
m!lracaatıan. (3~1) 

etmediler. Bu tertibat o kadar sr 
kı ki, Hitleri değil hariçten, içerde 
çalı~ardan birinin bile öldür
mesine imkA.n rok. Bu imU.n an· 

1 • cak Hitlerin bütün itimadını ka· 

1 v'AN ı N oı A ; ~"?r::~t;;~i:~~;~~: 
ı j J H ı çevrllmi~ ve btitün bu dıvarlaroaki 
,_9p~~Z~CIS~ I ~M j ~~~ara ıizl'. ~~ntar l:onulmu~-

ANLATAN~ Bın~nrn butUn ıç ve dı' kapıla. 
ntn.Eıtn. ı:saı et7.METÇl!t nnda foto-el~"trik gözler Yardır. 
P AULINE KOHLER Bunlar, içeri .giren bir adamın der 

_ H _ hal fotoğrafmı çeker, bütün bina 

Berhtesgadene geldiğim ilk gün· dahilinde çınlayan bir zili çalarak 
terde, icabında hata yapmamam i· etrafa i:aret \•erir '~ 2)'l1J zaman. 
çin, oradaki emniyet tı-rtibatını da da, bütün kapıları birdenbire ki -
bana bırer bırer ıostermeyi ihmal !itler. Gizlice ~çeri gin~k istıyeıı 

bu suretle, muhasara edilmiş bu • 
lunur, derhal enselenir. 

Hitlerin ,ah~a odasının k:ıpı • 
srnda bundan başka aynca bir c -
lektrik tertibatı vardır. Bu terti-

bat, içeri girenin üzerinde, taoon· 
ca, bıçak vesaire gibi maden! bir 
eşra \'3~a derhal haber verir. Hoş 

Hitlerin tl yanma gelinceye kadar 
bir kimsenin üzerinde böyle bir §CY 

bulunmasına imk!n yo~tur ya; zi· 
ra, Hitlerin adamlarından be~kası 
dış kapıda ıukı bir muayeneden 
geçirilmekte ve üstleri ba~lan sı
kı :.\ıkrya aranma.ktJ!du. 

Bu.ııdan b::?.a. Hıt1erin m:ı~sı· 
nın üzerinde de birtakım emniyet 
tertibatı Yardir. Masanın bir kö -
şcsinde' bir alay elektrik düfmesi 

tuhaf bir tavırla sordu: 
- Ne oldu? 
- Hiç.. Yanlış. 
Yine gözleri yarı kapalı dalgın 

bi rtavırla mavi göğü seyre dal 
bir tnırla mavi götil 9eyre 4&1 
kaçmamıştı. 

Biru geçti. Telefonun rlli ye· 
niden çaldı. Bayan ahizeyi tek· 
rır aldı. 

Bayan: 
- Alo. Dinliyorum ... dedi. 
Bir erkek se~i cevap verdi: 
- Se11 misin, Zeki? 
- Hayır efendim, tekrar edi' 

yorum 1 Yanılıyorsunuz:!. 
- PekAlA ,ptktııaı Anla;ıldı : 

Ya nız değil" in galiba 1. 
Yabancının sesi kC!lildi. Sanki 

telefonun görünmeyen perdeci 
arkasında kayıplara karıştı. Sü· 
zan can erkıntıeile: 

- Aman bıı mel'un, diye 5Öy" 
lendi. İtin yoksa uğrag... Neye 
öyle bakryorsun? 

-Ben mi? Hiç 1 Telefon eden 
kim acaba, diye dü~UnUyorum. 

- Senin gibi ben de bilmiyo · 
rum. 

- Elbette .. ŞUphcsiz ... Belli ki 
bu adam kocalı bir kadına tele· 
fon ediyor. Hem de galiba, evvel' 
den bu un eıkıeı mahltlk ya.kın· 
tarda iııe "yanılıyorsunuz" ceva· 
bını verme~i kararlaJtınnı~ar. 

Süun: 

bulunur. Bu dügmelerden biri ko· 
layca butunma!!I için parlak kırmı
zı renktedir. Hitler, bu düğmeye 

bir dokunmakla, kendi oturduğu 

oda mil,te~. bUtiln odaları göz 
ya,artan gazla doldurabilir. Aynı 
zamanda, bütün bina içinde bir zil 
çalrruya ba;ar YC Anide ~ yüz 
metre kadar ötede.ki dairelerden 
çıkarak bir mulıafız taburu, silah 
elde, sünı:ü çe.tani~ bir halde, pey. 
da olur. Arkalarından da, elle • 
rinde 00.<nbalar ve mitnı.lrözlerle 
diğer bir tabur harekete geçer .•. 

Hft.l<'r ha\ tehlik('• ·ne r ı. 

Kapıyı çarparak çıktı. Kanaı 
ellerini yüzüne kapayarak bir is· 
kemlenin illerine çöktü. Kendi 
kendine: .. Aklını mı bo.zdu, ya· 
rabbi?" diyordu. ••Yoksa.. Kıa· 
kanıyor mu acaba? Falcat emin 
olunca bu allkadm e.er bile kat· 
mayaca.k.. Ne yapu.m, yarabbi, 
ne yapsam? .• " 

Birdenbire kalktı; gitti. Bir o· 
tomobile atladı arada sırada git
tiği bir dans salonunım önünde 
otomobilden indi. Kapıcıya: 

- Bay Adil burada mı? dedi. 
Bir kaç gündenberi kendine 

tango öğreten zayıf, siyah, fakat 
güzel bir dans hocası kO§a koşa 
geldi. SUzan nefes nefese sordu: 

- Yüz lira kazanmak ister 
miginiz, Bay Adil? 

- Elbette, hanrmefendi. 
- Öyleyse dinleyin.. Kocama 

çok z:amandanberi.. Benimle flört 
yapıyormuı gibi görüneceksiniz:. 

- Ya baıımı gözümü yararsa? 
- Yüz lira vereceğim, Bay 

Adil •. Pe§in pe§İn ... 
Genç adamın başından böyle 

çok vaka geçmişti. Hafifçe eğildi 
ve uzatılan paralan yavaıça aldı. 
Silı:an acele acele eve döndüğü 
ı:aman kocası kendisini bekliyor· 
du. Hırıda: 

- Sok11ğa çıktın. Onu görme· 
ğe gittin ılegil mi? dedi. 

Süzan a~layarak: 
- Evet, dedi. Artık beni unut 

masınt 5öyledim. Annemin baıı 
Ustilne yemin ederim ki aramızda 
hiç bir §ey geçmemi1ti... Fakat 
2e~e1c üı;ereydi. 

-- Kim bu? 
- I.ana muallimi Adil. 
Muhsin &ölce gibi yerinden 

fırladı. Yarım saat sonra geri 
döndüğü zaman burun knnatları 
hiddetinden hUla titTiyordu: 

- L~yık olduğu dersi verdim, 
dedi. Sana gelince, ~ğcr bir daha .. 

St>zilnü bitirmeden karm boy· 
nuna attldı: 

- Oh 1 Muhsin beni affet. 
- Af mı edeyim? Seni mii' 

Hangi bir kabahatini? O gece en 
t tlı ..-ecc'er· ~r:-- b:ri oldu. Muh· 
ın kiırmnı tekrar k-·anrnaktan 
başkn lir şey düşünmüyordu. 

Süzan sevinç içinde "ölen his· 
leri diriltmek için en güzel çare 

( De\·amı var) ı buymu~ ?" diye dti~i\nüyordu. 

kO:J-,ilnün etrafına d·ıdiği Uç srra 
hava toplan ile de iktifa et
memiştir. 
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Almanya, Holanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa hudutlarını gösteren bu mufassal haritada harbin devam ettiği yerleri anlaşılır bir şekilde 
bütün teferrüatile bulabilirsiniz. 

Ağaran Saçlara 
JUVANTIN 

KANZUK 
Saç boyaları saçla
rın tabii renklerini 
iade eder. Ter ve 
yıkanmakla çık
maz, daima sabit 
kalır. Kumral ve si
yah renkli sıhhi saç 

. boyalarıdır 
D,•t;tıM; IU.NZUK 

EOZANll!t 
Bflyetlu - tstaııbu1 

~~--------~ 
Devlet Demiryoltar1 ve Limanlar1 
_ işletme Umum idaresi il!nlan 
., 

0 

.. ....,_ tnt tıpa elu IHvast'a :V-Jtl&ttk ka'I• !t~ 21·5-Ht 
-.I& ~ ..ı ıı1 -,.m IUf .-ıtft ne Aak&Ac .. l•u .. \tıta•.r& ~a.I• •il
t~ 

aı l .. firaelı ts..,_letltl (Rll,9'') fil'l.tm 9nlnlt'ltat t~laat n~ kaau
•ua f'&'J'ia •ttlfl vel!kalan ve tekllflerlıtl l.)'!11 CÜ?'I eaat H de kadar lcomiıı
~ıen rllısl'tinı vermeleri llım~dır. 

l'i!artnıımeler par11.3ız olarıı.k Anka.ra.da Malzeme da.lre.sl:nden, Ha.ydarpa
p.da U-sellüm ve aevk oeru:-ınde~ da.tıt:llaeaktır. (3831). 
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Böbreklerden ldrar torbaıı;rna kııdar yollardaki hastalıklıırın 
mikroplarını kökünden tem.izlemek için 

BEIAfOBLô kul1anınız 

Helmobleu 
Böbreklerin çalıışmak kudretini arttırır. K~dın erkek idrar 
zorluklarını, eski ve yen1 bı>lsoğukluğunu, mesane iltihabını , 
'bel ağrısını, sık sık idrar l'ozmak ve bozarken yanmak 

hallerin! giderir. Bol idrar temin eder. idrarda kumların, 
mesanede taşların teşekktiltine ma.nt olur. 

DİKKAT: HEL!\fOnTıÖ idrarınızı temizliyerek mavlleştlrlr. 
Sıhhat VekAletinin ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

r 

POKER 
Traş bıçaklannda 

Biç zam yapılmamı,tır. 

Piyasamızda dalma mevcuttur. 

ıstanbul aeled iyesi 
ııanıarı ~ 

'--------------_;;;-...::.:~------- ı•'' 
Clha.n.ırlr Bakraç n Kumrulu sokak %1> uncu adada 559 .51Si· r9"' 

ve 1548 harita numıı.r&lr arsıı.lar arumda buluna.n 5,60 metr• •; ı-t• 
baı l!aha.lr arsa sablmak üzere açık arttırmaya konulmll§tur. Tali_. ~ııs· 
deli 156 lira ve ilk teminatı 4. lira. 20 kuruştur. şartname zabıt vel ,uı:ıU 
meıa.t müdtirlüğü kaleminde görülecektir. İhale 20----6-940 pazartes s){1' ı 
saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Tıı.liplerin llJ.t teminat ~urırD~' 
veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte daim.1 encu.mende b~:l) 
mala.n. (36 


