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Almanya nerelere 
taarruz etti ? 

Daha nerelere taarruz edebilir? 
Almanya nerelere tııarnıı: ettJ r Dolnız aylık harbin pfalnde kalan hA-

dJııeJere balrtığnnız ı:anuın bunu iyice bllJyoruz: Polonya, Danlınıı.rka, bv~. 
RolandA, LUk8<'mburg n Beltlka. .• Aııl mnhs.rip vazlyett.e olan İngiltere ve 
Fransayı harlp tutuyonız. 

V a.tanda .. lanmızın Bunlardan bafka Almanya daha nerelere taamız edebilir. Baı:.ılarma 

h 
:s- g"Öro bu ~ephelerdekl taarruzu ktıfl bulacak; ~ netloey:I bo Ct'phelerde ala-

&l hati için endişe ctıktır. R:ı:ı;ılanna ıHre de bvtçre, l"ugoslavya, Romanya Almaııyanm fuar. 

edecek hiçbir şey yok 1 nımnu tamambya.cak memleketlerdir. Ilarltııda bakllmt \'e lbtlmııllerln bir 

Şimdi de 
sıra kadın 

paraşütçülerde 
Brüksel, 13 (A.A.) - Brüksel 

radyosu, yalnız erkeklerin değil. 
sivil kıyafetli kadınlann da pa.ra· 

1 
şiltlerle Belçika topraklarına indik 
!erini halka haber vermektedir. 

Paris 13 (Hususi) -Almanlar Amsterdam, 
Roterdam ve Lahey şehirlerile hava meydanla
rını bombardıman etmektedirler. Amsterdam 
bir gÜnde altı kere bombardıman edilmi§tİr. 
Bombardıman bir saat sürmüştür. 

Mozel nehri boyunca uzanan bütün şehir ve 
kasabalar alevler içindedir. 
ALBER KANALINI GEÇEN ALMAN KITA· 

ARI CENUBA SARKTI 
Paris 13 (Hususi) - Belçikada muharebeler 

Liyej müstahkem mevkii ile Alber kanalını bir· 
leştiren mıntakada büyük bir şiddetle devam et-
mektedir. (Devamı ! ncl sayfada) 

Akdeniz kontrolü 
Italyayı harbe mi 
sokuyor? 

Kontroldan 
rarı bir 

ita/yanın za· 
mily_ar liret 

lngiliz maslahatgüzarının 
otomobiline yapılan 

taarruz . ncsıl oldu ? 

En son dakika 
Roma 13 ( A.A.) - Stefani a· 

jansı bildiriyor: 
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VE 
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Dilimize nakleden: 

1llat.ıaf/ee ese~ 

J l6'·ha9nu görUyonuauz. 

ti 4nkara, 13 (A.A.) - Hard ------------------·-----
ııtr V elcaletine en son plen j 
lleı . lere göre, Hollanda ve ı y 1 d k 1 ~ ~kadaki talebeler ile elçiliki. ugos avya ve Bulgaristan a aza ar 

--------
Çörçil Avam 
Kamarasında 

Bütün ltalyada derin bir tesir 
yapmış olan bir resmI vesika neş
redilmiştir. Bu ve;;ika, hariciye ne· 
zareti ekonomik harp bürosu ~fi 
Pietromarci tarafından Musohni· 
ye verilen bir rapordur. 

Birkaç güne kadar 
Son .~Daklka, 

sutünlarında 

l .. urııoloaluk mensupları ve 

~~:'\!;:e~.:·ı~..:::ı iki marşandiz li at ve afiyettedir. 

1 
~ oUanda ve Belçikadaki bü· 

~~ ~~~u:';~!~r~~;aj~u~hn~ ı trenı· çarpıştı 
is:trı la.it b:t- memlekete nakıllerı j 
~,_hükumetçe icabeden ted·: 
~ alınmrıbr. İ . 

· Olen ve garal'!-nanlar var 
Macaristanda 

tahşidat 
o· azı.n 3 ü,..cü $ayf ada) 

Dünkü ve evvelki i\inkil semp
lon eksprcs1eri ile konvansiyonel 7 
saat rötarla ~elmişlerdir. Bu 
7 saatlik gecikmeye sebeb evvelk• 
gün Yugosla\'-yada, dün de Bulga· 
ristanda vukua gelen tren kazala· 
ndır. 

Bu sabah gelen yolculann an
lattıklanna göre Yugos1avyadaki 
kaza iki marşandizin çarpışmasın
dan olm~. bir şef dö tren ölmü~ 
birkaç kişi ağır surette yaralanmış 
tır. Dün gece de Bulgaristanda ik: 
ma.rµndiz katarı çarpı~nıştır. 

Lonlra 13 (Radyo) saat 18) -
Başvekil Çörçil yarun saat evvel 
Avam kamarasında verdiği nutuk 
la yeni hükumetin programını 
okumu' ve 381 reyle itimat almı~
tır. Ademi itimat beyan eden bir 
rey olmamı~tır. 

Başvekil, yeni hükQmetin, har· 
bi daha büyük bir şiddetle idart> 
etmek ve muvafCakiyetle oona er
dirmek için teşekkül ettiğini, hüku 
metin, üzerine tariht bir vazif(' 
alm1§ olduğunu eöylemltir· 

Bu vesika, harbin bidayetinden· 
beri ltalyan ekonomisinın, İngiliz· 
Fransız deniz kontrolünden ve bu 
kontrolün çok keyfi bir tarzda tat· 
bikinden gördü~rü ve görmekte de
vam eylediği zarar ve ziyanları say 
maktadır. 

Muhasamatın başlandığından 3 
mayıs tarihine kadar, ltalran ge· 
mileri üzerinde 857 tevkif veya yol 
deği~timie vakası kaydolunmuş· 
tur. Kontrol makamlarının gemi· 
!eri durdurma, mecburen yol de
~i~tinne, tevkif etme, uıpteyleme 
ve tehir etnıe gibi keyft hareketle· 
rinden dolayı vukua gelen zarar ve 
ziyanın miktarı bir milyar lirete 
yakındır. 

Bu parayı kim ödiyecek? 
(DeYamı ı ncl aayfada) 

Holanda prensesleri 
1....ondraya geçti 

Kayzer Vilhelmin 
nereye gittiği 

belli değil 
Paris 13 (Hus11.sl.) - Holanda 

prenseslerinden prenses Juliana ile 
diğer iki prens...-.s Londraya gelmiş· 
lerdir. Diğer taraftan sabık Alınan 
imparatoru Knyzerin Dom şatosun
dan meçhO.l bir semte hareket et· 
tiği haber veriliyor. 
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Alber kanalından geçmeğe muvaffak olan 
Alman kıtaları garba teveccüh etmişlerdir. Al· 
man motörlü kıtalan cenubu garbi istikametin· 
de ilerlemektedir. 

Bl·r /ngı·ıı·z askerı" muhar- Liyej müstahkem mevkii büyük harplere sah 
ne olmaktadır. Rön ve Eval Almanlann eline 

makalesi geçmiştir. 
Müstahkem mevkiin diğer kısımlan mukave-

• • • 
rırının 

N h b• d met etmektedir. orveç ar )0 er AL!~ANHÜCUMUHERANDAHA 

t t k t • .._ e ŞiDDETLENiYOR 
8 y ya ı~e 8 Jgı Paris, 13 (A.A.) -13 mayıs sabah tebliği: 

Holandada ve Belçilcada bilhassa Alber kana-
Şimdiye kadar Norveçte cereyan 1 rmda, mühim silAh fabrikaları ve 

eden muharebeler hakkında gönde mühinunat depoları yoktur. Noı
rilcn resmt tebliğlerden İngiliz do veçin bu adalara sırf yakınlığı 
nanrnası ve hava ordusu ile, Alman noktasından Alrnanyanm bu kadar 
tayyarelerinin tatbik ettikleri tak- büyük bir te,ebbüse iİrişmiyeceği 
tikleri izah edelim: İngiliz hava de meydandadır. 
,,rdusunda muvaffak olan hangi HMise!er, bizim Norveç tayyare 
tip tayyarelcrdir? Kullanılanlar, meydanlarını ko!ayhkla bombardı
tek ve çift motörlü avcı, ikiz motör man edebildiğimizi Q:österiyor? 
iil keşif ve ikiz motörlü bombardı- Norvaç hava meydanlarını tahrip 
ınan tayyarcleridir. Jngili.z hava or etmeğe muvaffak olursak, orada 
dusundaki deniz tayyarelerinin bulwıan tahtelbahir üslerini de 
hem keşifte, hem tahtelbahirleri bombalıyabiliriı. 
imha etmeğe yaramaktadırlar. Hangi cihetten tetkik edilirse e-

Harp gemilerinin kullandıktan dilsin §U neticeye varılır: Almanya 
layyareler §Unlardır: Norveçi İngiltereye taarruz etmek 

1 - Tek kişilik ve çift kanatlı için, istiUl etmi~ değildir. 
ıavcı tayyareleri. O halde bu istillya sebeb ne? 

2 - lki ki§ilik ve tek kanatlı Cevabı gayet basittir: 
avcı tayyareleri. Müttefikleri oradan uzak bu-

3 - Uç kişilik ve tek kanatlı, lundurmak; basit bir strateji ha
keşif tayyareleri, bunlar aynı za- reketi! 
pıanda torpil taşırlar. Darbeyi ilk vuran müttefikler 

0 * * olsaydı, Bergen Stavanger ve Os-
:Almantar tayyarelerin her tipini lo müttefiklerin eline geçecekti; 

kullanırlar. Alrnanyanın Norveç Norvaç hava üsleri · .bizim elimize 
harekatına iirişmi§ bulunması geçerek ve Kici kanalı ile beraber 
&trateji bakımdan "hava kuvveti. bütün §imalt Almanya ha\>a Mki-
yüzünden olmuştur. miyeti bizde olacaktı. 

Maden ve erzak bakımından Alınanların Non't'Çi istil! se-
N bebleri arasında Altmark hMise-

orveçin Alrnanyaya çok bir §eY &inin de tesiri vardır. 
temin edcmi}·eceği a~ik!rdır. Çün- L!kin, miltttfikler, Finl!ndiya 
kü burası bolluk i~e yüzen bir harbinde 150.000 ki~yi Skandi· 
memleket değildir. navyadan a-irmek istediklerini Almanya zaten bulurum arka •~ır 
kapısından muhtaç olduğu madde- ilAn etmi§lerdi. Böyle bir ~bbüs 

al lsveç dcmiryollarının asker nakli· 
leri, Norvcçten daha az pah ıya ne tahsis olunmaları demekti. De-
elde edebilrrıtktedir. Bu istilaya te- miryoltarı, gayet tabii olarak müt
~Osltri deniz kaıanmak yüzün-
den de değildir. Zira §imal denizi· tefiklerin elinde olacaktı; Almanya 
nin Alman deniz fılosu için bir ya Skandin&Y memleketlerinden 
mezarlık olduğunu kendileri daha yapılan nakliyat duracaktı. 
iyi bilirler. Almanlar, sivil tayyaredliğe 
Almany:ınm Norveçte ilsler el· verdikleri ehemmiyetin mükMatı

de ederek lngiltereyi ye §imal de- ru ıörmllslerdir. Gene Yunk«! 52 s 
Dizinde seyreden ~emileri kolaylır tayyareleri a9ker nakliyatında 
la bombardıman etmek istedi~. kullanılmıstır. 
:zannedenler de hataya düşmüş o- Maamaflh, İl'l(iliı donanması 
turlar. Norveçe yakın olan ve Al- ve hava ordusu, Almanların §i· 
man tayyarelerinin sık sık ziyaret malde faaliyet ıöstemıesine mani 
ettikleri Orkney ve Şetlant adala· olacaktır. 

Akdeniz kontrolu if alyayı 
,. 

harbe mi sokuyor ? 
(Ba.°i tarafı ı ncl sayfada) - \ pğıdaki tarzda cereyan eylemistir 

Bir kompanssasyone hakkımız Jtalyada cuma akşamındanbe· 
olduğu sarihtir ve fa~ist hükQ.meti rf, İngiltereyi "yıpranmı, millet" 
meseleyi tetkik eylemektedir. diye tavsif eden I~iliı aleyhtarı 
MUsa~ edilen eşyanın iade- afi~cr talik edil.mele ba~lanmı~tır. 

si, bir kol'!anlık hareketine çOk Geçen &ece yeniden bu mealde a
be."lZiyen eziyet verici formalitele fişler asılmıştır. Fakat bunların 
re ve kontrol tedbirlerine tabidir. mühim bir kısmı, bizzat Italyanl::ır 
F~ist lıükfunetin bu gibi tedbirle tarafından yı:tılmıstır. 
re müsamaha edemiycceği muhak Oturduiu otelin yaruba~nda bu 
l•akt1r. Kontrol, ltalyan limanları afişlerden biri..iini gören bir lngiliz 
nm bilhassa Triyeste limanının tebaası, herhalde bir hatıra olarak 
vaziyetini. tahammül edilme% bir saklamak üzere, bu afi§i dıvardan 
hale sokmaktadır. alm~a t~bbüs ederken, bir Ame-

Roma, 13 ( A.A.) - Slefani a- rikalı zat, bir lngiliı kadım ve bir 
jansı bildiriyor: lngiliz erkeği ile birlikte bulunan 

Pietrornarchinin raporunu ba- bir Jngiliz tebaası, "siyah gömlek· 
san ltalyan gazeteleri, siddetli tef- liler,, tarafından hücuma maruz 
sirler neşreylemektcdir. kalmış ve oteline kadar kovalan-

Jurnale d'ltalya gazcte3inin pa- mı~tır. Otelin sahibi de hücuma 
zar nüshası olan "Voce d'Italia,, m.arm kalmıştır. 
gazetesinin, direktörü, bu hususta Vaka mahalline ııelen İngiliz 
yazd ı!'tı makalede diyor ki: maslahatgilıan Sir Noel Şarl \'a· 
Ablukanın bu raporda söyle.'1di· ziyeti anlamak ve yatıstınnak için 

diği tarzda tatbiki, denizlerin ser- her türlü gayrette bu.urunu~tur. 
bestisi prensipinin açrk bir ih18.li- Sfr Noel ÇarJ, bili.hare kordi~ 
dir. Fransız ve lngilizlerin Akde· lomatik plakasını ve lngiliz bay-

.,nitde tahmil ettikleri ıbugilnl:il re· ~mı ta~ıyan otomobiline dön
jim. İtalyanın hürriyetine ve i s düğü zaman, bu afi,Ierin bir tane
tik.filine kru-sı dalın! bır tahkirdir. sini.ı de kendi otorn~1:iline talik 
Fransa ve Iı:giltcrcnin müstemleke edilmiş olduğunu görmüştür. 
ve imp:ırııto:luk hcgcmon~ alan Sir Noel, derhal hariciye neıa
da adalete ve milletlerin hürriyeti retine telefon etmiş, Jtalyan bari· 
ne muhalif b:ı .. !ka bir sic;tem teşkil ciye nezareti de bir memurunu 
eylemektedir. Nihayet, cleniz kon- bu i5in halli için tavzif etmi~tir. 
trolüniin 1ta!yaya ka0ı tatbıki ta: Siyah gömlekliler, otooıobilde.ki a· 
zı ise, enterna:yonal hukukun ih· fı~i çıkarmak mecburiyetinde kal
laline ) eni bir misaldir. nu~lar<l ır. Hadise de bu suretle 
AF!Ş HADISESI NASIL ÇIKTI kaparurucıtır. 

J..ond1c, 13 ( A.A.) - Röyler: s n N r>. ll\ 11\ \ : 
l ngilterenin Roma büyük elçi:s· · Bu hadiseye d:ıi r t'\'Yf!lce aldığı-

lının şimal bölgeni mıntakasmda, bu kanal ile a
tağı Ren arasında ve Tirlemontnun cenubu şarki 
mıntakasında ve Belçika Ardenneılerinde, Düş
manın hücumları şiddetlenmektedir. 

Fransa - Belçika hududunda, Longvyden Mo
zele kadar, şiddetli b~mbardıma~ra rağmen, 
mühim değişiklikler olmamıştır. 

ALMAN ORDULARI ILUM.UtmA
NINL"'i PLANI ANLAŞILIYOR 

Paris, 13 ( A.A.) - Havas ajan
sının lngiliz orduları nezdindekı 
muhabiri bildiriyor: 

lngiliz genelkurmayı, sürat ba· 
knnından Almanları geçmeğe ça
lı~maktadır. 

General von Kite!, klasik kaide
lere sadık kalarak, aS:-cerlerinin 
hızlı ylirüyli~eri ile harp yapmak 
istiyor ve henüz vakit varken ve 
lngiliz • Fransız - Holanda - Bel 
çika muharebe vaziyeti kati surette 
tayin edilmeden ve mlittefik ordu
ların koordinasyonu tamamlan
madan, kendi taaIT\1% vaziyetinin 
verdiği muvakkat avantajdan aza· 
m1 istifade etmek ve mümkün ol· 
duğu kadar f az1a arazi İ§gal eyle
mek te~bblisünde bulunuyor. 

Fakat, müttefik orduların koor
dinasyonu azami süratle devam ey· 
!emektedir. • ' 

Maarstrichtin alınmasını mtite
akip, dü~, şima?dcn Tongeren 
istikametinde ve cenuptan llouf m
je, Bastogne, Neufchateau istika· 
metinde hücum etmektedir. 

lniiliz kıtalan bütün kuvvetleri 
le, müttefiklerin gayretlerile yeni 
bir cesaret alarak Albert kanalı ü· 
ıerinde enerjik bir Surette mukave
met edenBelçika ordusunun im
dadına koşmakta devam ediyor. 

Surası açıkça görülüyor ki dü:r 
manın plAnı esaslı darbesini mütte· 
fik orduların kaynak noktalarına 
tevcih eylemektir. Dil~an hemen 
meydana çıkarılan hud'alarla, İn· 
gilız ve Fraıpız kurnandanlriının 
dikkatini başka taraflara celbet
meğe çalısmaktadır. Fakat, daha 
şimdiden Alman hücumu, Gronin· 
gueden Mulnousea kadar uzanan 
bir hat üzerinde çok fazla genişle
meğe mecbur kalmakta ve bu su
retle ibir müttefik mukabil taarru
zunun darbelerine maruz bulun
maktadır. 

Ingiliz hava ku\'vetlcri, hasını 
mühim surette işk.Al etmektedir. 
Almanların motörlü kollan ciddi 
rurette bombalanmaktadn. 
ALMANLAR 191' T.~lYESl-

Nl Ml KULLANIYOR 
Brük!el, 13 (A.A.) - Röyter: 
Evvelki gün vehamet gösteren 

askeri vaziyet, umumiyet itibarile 
istikrar kesbetmi§tir. Bir dereceye 
kadar İngiliz hava kuvveti.erinin 
faaliyeti, bu istikrarda rol oyna
mıştır. 

Belçika hüko.meti. Brükseli terk 
etmek niyetınde değildir. 
Alınan bir habere gö•e, A1rnan

lar, Liyeje birkaç mil mesafede 
Mos ü:~rindeki bir demir/Jlu 
kôprü!ünd~n gcçmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Almanlar. 1914 de 
de bu köprilden geı;mi~lerdir. 

Belçika hariciye naıırı, S; W<. 
dün gece gazetecjJere şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Vazi}•ct, ciddidir, çünkü. büyük 
bir orduya karşı koymalc mevklin
de bulunuyoruz. 1 lalen şiddetli bir 
muharebe vukua gelmekte1ir. Or
dumuz cesaretle h:r bediyor. Müt
tefiklerin yardımı çok müessirdir. 

Birç:>k şayialara rağm~n. Brük
selde tam bir siikQn htiküm silr· 
mektedir. Dün, Brükselde müte..ı1· 
dit alarm ışarcti verilmi:tir. Şeh
rin m~rkeı mı.ntaka!Inda bi:1'aç 
infilak işitilmi5tir. 

Bıiiksel - Gand yolu temizlen
miştir. Bu iki şehir arasında seya
hat. eskisi gibi bir saat sürmekte 
dir. 

va nezareti '61ldirlyor 
İngiliz hava orduauna mensub 

ViUcy ve Vellngton tayyareleri, 
dün gece düşmanın Almanj'&da 
Ren ile Holanda hududu arasın. 
dalti hatları Uzerinde ta.amalar 
yapmışlardır. Keza Blenhaym tay. 
yarekrinden mUrekkeb mUhlm bir 
filo, Belçika. §arkında ilerleyen 
düşman kıtalarmı ııiddetU bir bom_ 
bardımana tutmugtur· Bir tanesi 
mUstesna olmak Uzere bUUln tay
yarelerimiz, Uıslerine salimen dön. 
mUşlerclir· 

Cuma gecesi, Trent mmtakum
da atılan yanğın bomb:ılarmm 24 
tane olduğu ~imdi teeyyUd etmı,
tir. 

Kantebu:-i ormanı elvarma da, 
;ilksek infilaklı 20 bomba atılmıı, 
fakat tesirsiz kalml§hr. 

!ngifa: hava ordusu tayyarelert 
tarafından cumartesi gUnUnden. 
beri yapılan muharebeler e$n&Sm· 
da 45 dlişm9.Jl tayyareııi dU~1-
müştUr- Bunlardan bqka bil' av
cı tayyaresinin daha tahr:lb edJtmlş 
veya hasara uğrattlmıe olmuı pek 
muhtemeldir. 

Bu muharebelere iştirak ec!en 
35 kadar İngiliz tayyaresi fuJlerl. 
na "lmem.işlerdfr. Fakat, bunla
rın ı. ,ğunun kısmen BelçlkAda km 
men Belçikada mecburl inJeler yap
tıktan öğrenUmieUr-

Ya.pıla.n ke.,l! UÇUllan, dll:tnan 
tarafmdan Alman tayyarelerinin 
yere inmesi için Holanda tayyare 
tarafından ağır hasarat verildiğini 
göstermiştir· Yere inmek U:ere 
gelişi güzel meydanlar tedariki 
mecburiyeti Almanları maruz bırak 
tığt kadar ağır zayiat, bunların ha. 
rieindedir. 16 nakliye tayyarcsinden 
U tanesi ayni saha Uzerlnde huara 
uğratılm~br· ( 
BOTERDAM HA \'A ~IE\'D.Uı"'INI 

ALMA.,."\"LAR TEKRAR AI~DI 
Londra, 13 (a- a. > - Hava ne. 

zaretl tebliğ ediyor: 
Dil.şma.nnı tayyare meydanı ola

rak kullanmak Uzere diln tekrar 
geri aldığı Roterdam civarındaki 
Valhavcn tayyare !ııtuvonuna ln. 
giliz hava ordusu ta;"Y~rtlerl, dil.n 
rece müteaddid hUeumlar ,.apm11 
!ardır. 

FRANS~'IN GARBİllw~E VE 
MERKEZİNDE HER DAKİKA 

ALARM \TERtLlYOR 
Parl!i, ıs (a. a. > - Gece yamı. 

m 10 dakika geçe Parb mmtaka. 
smda tayyare bilcumlarma ka~ı 
alAnn f~arcU verilml~tir· AIArm. 
saat ı.ıo da nihayete ermletfr. 
Diğer tara!dan, iki g~edenberl 

Frımsanm garb ve merkez mmta~ 
kası, hemen hemen daimi alAnn 
hnllndcdlr· Diln de saat ıo.30 dM 
saat 11-35 e kadar üç kere &IArm 
işareti verllmi~tir· 

Bu mmtakaya dört abnan para_ 
~UtQUsUnün inmiş olduğu teeyyUd 
etmemi;,tir. F.zcUmle jandarma ın. 
talnrt tar:ıfmdan yapılan sıkı araş
mal:ırdan .sonra bu haberin a.eılsIS 
olduğu anlaştlmqtır-

Eunda.'l b3~ka. Fra.nsa.nın ~imali 
garbi mmtakasında 22-53 den ge
ce yamıınr 4:S dakika geçeye kadar 
süren bir al!rm işareti d&ba veril
mi~tir • 

Bu sabah saat 6,35 den saat7.ıOa 
kadar Paris mıntakasmda yeni bir 
nl!rm v:ırilmi~tlr· Hl~ b!r hld18e 
olrn8mt'ltır . 

P.\RAŞÜTf,J: İNDtRtLEN 
ASKERLER tl\IHA Y..Dİl..Dt 
Pa.r:ı.,tit krtalarma karŞt u

kerl~r nöM-t bt-kUyor 

Bu mıntakanın daha §arkında kayda değer 
bir şey olmamıştır. 

Dün akşama doğru ve gece hava kuvvetleri· 
miz, Alman kollanna bnmbalarla ve mitralyöı:• 
ferle hücum etmişlerdir. 12 mayıs akşamı 12 Al· 
man tayyaresi dH-tii,-iilmüdür. 

HOLANDA /KiNCi HATTA ÇEKiLDi 
, Paris, 13 (Hususi) - Holanda kıtalan ikin· 

... ci ıu hattına çekilmi§lerdir. Hol:ındada Alman 
ilerleyişi büyUk bir muvaffnkiyet ifa.de etmez. 
Holandalılar ikinci su müdafaa hatban evvel· 
den hazırlamış oldukları plana tevfikan çekil· 
mislerdir. 

FRANSADA 18 SEHIR BOMBARDIMAN 
EDiLDi 

Vafİn!"'ton, 13 (A.A.) -Amerika hariciye ne· 
zaretine Ameril<an diplomatlanndan gelen ra· 
porlara göre, Alman tayyareleri Franaada l 8 
şehri bombard man etmi§ler ve tayyarelerin 
Fransaya g!clerken lsvfore arazisinden ge~erek 
tsviçrenin bitaraflığını da ihlal eylemişlerdir. 

~tır. Askerler, bunun için 
nöbet beklemektedir. 

Parlııı, 13 - Almanlar Sar civa.
nnda Majino hattma kal'§t ~iddetll 
hilcumla.ra. başlamışlardır· Bu hU· 
cumlar harbin b~lanğıcındanberi 
yapılan ilk ciddi saldtnşla.rdır· AL 
mantar gôrilnUo• göre Fransızla. 
rm BelçUca ve Hola.ndaya yardım 
edememeleri içiıı onlan Majlnoda 
oyalamak ma.kudile Majlnoya ta. 
arruza ge~lerdir· 

Lüksemburgdan Ren nehrine kil 
dar ve Sa.r ile VoAlar arasında bU
tün gece korkunç ve milthle top~u 
muharebeleri olmuotur-

Nevyork membalı haberler AL 
mantarın dUn Fra.nsada Majlno hal 
tmm gerisine, Rems ,.e Verdön 
efınaline para.,tıtle a.!kcr indirdil:
lerini ve bunların derhal yakalandı
ğını bfldirmekte J.!e de bu hususta 
Pariste resmt makamlardan maltı. 
mat almamanu,tır· 

Fransa hUkCımetl, resmi Alman 
llniforma.aı giymemll olarak yııka.
lanaea.k Alman paraşUtçUlerlnin ca 
5'115 tol!kk1 edilerek kur§una dWle. 
ceklerinl resmen ilAn etmfotlr· 
JTALYAN GAZETEt.ERt TECA. 

VOW R°' GÖBtlYOR 
Roma - İtalyan gazeteleri 

prb ceb:-tcaindelti muharebeler 
hakkında tefsirlerinde, Alma.nya. 
nm Eclçfüa ve Holandaya kar,ıı 
o!.an hareketini tasvfb etmckt•dir-

Voce d'ltalia d1ror ki: 
Belçika ve Holanea hakikatte 

~i muh:\rib taraf k:m;ıstn. a h!ç 
bir ıt.mruı b:tııraf'lık elyascU ta. 
klb etmemi,ıer, fakat bilıll-:ls Pa
m ve Londra ile yar>tıklaıı nska.. 
r1 ( an.la.~alarla. ve yalnız Al_ 
ma.n hududunda vUcude getirdikle 
rl tahkimat ile, mUtte!iklere kendi 
arazilerinden geçerek Almanyaya 
kar,,ı yapılacak bir İnglliz-frans.ız 
t~ebbüsüne mU!!ald eera.lt hazrrla.. 
nuşlardır· Almanya, kendl mUda. 
faasmı temine çalışml§tır • 

Popolo d'İtalla diyor ki: 
İngiltere ve Fransa bilhassa 

Norveç teki mağlubiyetlerinden 
sonra, Belçika ve liolanda Uze
rinde taeyik lera ettlklertnt ink!r 
eyliyemezler. Norveçto Almanya 
tara.fmdan mağlCıb edilen ve bir te 

şebbUs yapmak JUzumunu hlssef• 
lem.!§ ol:ın müttefiklerin, ancak bir 
tek dn~uncest vardı: Garb vey&Jıud 
ma.nya.ıun vUcudUnde bir rahne a~
cenub b!taraflan vasrt.utyte A,1• 
mağa muvaffak olmak· Holand• 
ve Belçikanm Alman muht:ırast• 
nm fü!ri sUrdUğU glbl mUtteflklet 
Ua birlik olması tahakkuk eımeııt 
bile, ~ağıdnkl sual dalına varid• 
dir: 

Belçika \re He.landa ne zaman• 
kadar !ngili.z.Frnnsıııı tazyikine da
yannbiUrlerdi? 

B'.r hayat memat dllelloıundııt 
mubas:m1:ırm eli attmda, iki muhB• 
simden bJç birine atd olmayan, I• 
kat milcadelenin netlce. .. inl ta~in fi., 

debilecel: buluno.n b!r slllh meve11t 
olursa, hu silft.!ım hakild uhlbi is. 
temese dahi, iki muhammdan tiri• 
nln bu sflihı ötekinin elinden -1• 
maya çalışması mukadder bir re°/ 
dlr. Bu, insanlar için olduğu ka~at 
milletler için de muteber, fllP'al 
mtldafaai nc!s kanunudur· 

ingilterede kurula~ 
yeni ha.rp ka~inesı 
Amerika bilhaasa Edr 
nin mevcudiyetini iyi 

telakki ediyor 
Va~ington, 13 (A.A.) - tngillJ 

kabinesinde yapılan deği,il<likleı:t 
ait haberler, Vaşingtonda um~~ 
yctle iyi kar,ılanmıştır. Eksert 
nezaret vazifesi dmıhte etmenıil" 
lan beş azadan mürekkep bir h3t1! 
kabinesi te,kili, burada 90k aJd1t 
ne bir tedbir telllii edl1iyor. .. 

Edenin harbiye naz.ı;:l~J! 
yfni btlham tasvip ~~ 
Birl~ik Amerikada çok ~ 
olduğu malfundur. • ı' 

Diğer taraf tan Sinklere tevdi 
dilen hava nazırlığının iyi el~ 
bıraklmıış old~ ve Çötçflln ~ 
\-ekA~etle birlikte müdafaa ~ 
tını da deruhte etmekle iyi har"'~· 
ettiği !Öylenmektedir. 

lngilterede yabancılar 
tecrid . ediliyor 

il bin kişi göz hapsine ahndı 
Londra, 13 (A.A.) - Dahiliye 

ner.areti, Ingilterenin ~ark sahille
rinde oturan ve ekserisi yahudi ~ 
lan ilç bin Alman ve avusturr:ılı· 
mn enterne edilme!ini ve ger...eleri 

·ıı 
sokağa çıkamıyacak ota!' !~,!.. · 
yabancının kontrole tabi ~ 
sını emretmiştir. Bi~k kişi de 
kif o1unmu.5tur. 

0/o 50 tenzille dünya 
şaheserleri 

Bu tenzilattan istifade için (Vakıt) gasetr 
sinin okuyucularına verdiği kuponları topla
mak kafidir. Bunlardan bir aylığını gc3le· 

renler bıı gii:el kitapları yüzde 50 
ektiğine alırlar. nin ltalyan hilk\unetinden, hak' ;on mız ajans te'grafı üçüncü sayfa· 

da izahat talep ettiği hadiseler, a· mıı.datlır. 

ı·r ... ~tDEN (;'i TA \'YARe 
DtiŞORtlLDO 

Locıdra, l8 ' (a- a·) - ln&ilh ha-

Loôdra, 13 C \·A·> - .Alrn.anlll. 
rın paraeUtçll kıtaları glSndermele_ ' 
ri ibtlmallerl için polia v~ ukerl 
matamlar t&raimdan ~ a .. "ı11.-111111111ııı•ı111.ıı~MllııılllllıııRı•lılllWIM~llllııı•.-ı~~ 



·•~gııı~rı1ttm?nı ı · 
11 olanda harbe karşı yeni 

Alman orduları 
tedbirler aldı: 

infilak .edic · 
maddeler dağıtıyorlar ..........___ _______________ __ 

t!mrn 
~hllae: 
-.:. .lcı.uı Şet lsmet tncınn dün 
-t°l'Odroında yapıln.n ilkbahar 
ııı. ~Ul&rınm lklncı.tııl de huzurla· 
'IC1'!tıendfrmlfler ve ko§ulan ao
' kacıar takip etml.§lercllr. 

~~~ ıehiUeri ihtifali çarıamba 
41 ~ li auıı parkmd& tayyare Abldo
ı. ,.._ ~e ;yapılacaktır. :SU müna.scbet 
~"lanıba günll aaat 14 ten l~ e 
"-t he.va taallyetl taW edilecektir. 
~1-r ıa de daveUiler, kıtalar, mek· 
~~ Ve halk FaUh parkı civarında 
~e ayrılan yerlerde toplan· 
't 1 batııyacaklardır. Mcraalm sa
\t.~~ te Sellm.lyeden atılacak toplarla 
~t.ır. 

" tı..velki rUn 1skonderurıda ha 

"'tilC'\unlarma karşı pasif koru
't deııeınesı yapılmış ve iki sa. 
~ ati.rıı::ıuttilr· Saat 15-25 de veıl
ı. ~ ifareU fu:erine faallye
t~Çen ekibler vazifelcr1nl mü. 
~len ifa etmio halk Ud da. 
lttt sığınaklara ve mostur yer
' lı •1tııınu;ıtır· 
hlıt: laııbuı telefon i§letme mUdUrlUıttı 
~~ lelcton lhUyacııu tamamilo 
,~:ı temin edecek yeııl ıebe
~ kllrınak üzere esaslı bir faall-
~"°&:ramı tatbllm cirl§lll~Ur. 
~ka, Nişantqı Ye Teavlklye 
' feUrumekte olnn yeni fCbeke· 
~ ~tllıım bir la r .ı ay ba,mda t,-
~ açılacak ve bu sa.hada 1000 
~ telefon verilebUccekUr. 

\....tıll lestaatm b3§lıca hususiyetleri ""'ne yeraltından geçlrllmesl ve 
il ~Uk 1btıync~ g!lre •ah& kutula· 
~r&k Ucrtde bu mUddet lçinde 
' it &boneleri kabul etmek Jm-

' 
1 eıcıe edllml§ olmasıdır. 

~ ~Ukuk takUlteaı tıılebelcri dekan 
~ reııırıennln riyasetinde 19 ma
' hııçıık bayranımı geçlrmek üzere 
' ~~ gideceklerdir. 

"-' ~lztıı mealn yerleri arasında 
~I 4ttucıe hQrrlyet Abldeal etra."m
~'aha belodlye tarafından esaslı 
lııı. lanzım edilerek bir park ha· 
t\,..tttlrıımıı \.. &ıUmtızdcki puıır 
~~il lUbarerı halka açıımumo 
' • ._rllmlıur. \ 't Ru.ya aanayt müeMeııelerln 
~ ~kta oları Amerikalı teknls
~den yedl kl§lllk blr kafile veb
~ telı:nı, ve Parkotele t.ıımtıttr. 
\ı, • l>etrol mütehaasın olduklan· 
~.~dıklan için Ruayadan ayrıl· 
~. Y&rm Amerikaya hareket e· 
'~ 9'Sylemlflerdlr. 

~~ her hatta gelen l 
~lcu vapuru intb:nmmı kay 

~dar acanta, vapur seferl&
~ k~slldJğine dair ne§riyatm 
~ OltnadJğmı, bu hafta bekle. 
~ '\ll.ptıııın geçlkmesl, Maltada 
~'1ruıaru kontrola tAbi tutul. 
lit. dan llorl geldli:1nl blld.l~ 
·~~- 1 
·~:.-'~can vtlAyeUnde dost ve miltte 
'-..~~ hllktlmetl tarafından kuru· 
1~ kra.1 Karol köytlne alt kanuni 
~ ite Anka.rıı.da lltmıı.1 ed!lml,tlr. 
-...:.- ltaroı köyü Yalmzbağ, Ha;ıbıl.ş. 
'~ \te Çukurköytl blrleşUr!lmek 
' Q 11\eyda.na ellrllecekUr. 
~t llataaaraym her sene yaptıg-ı 

Belçika ve· Holandada harekete 
geçen Alman askerleri 
1.800.000 

BrllkBel, U (A.A.J - İyi maltunat 1 §Urülm~tur. Bu sureUe a~ «{lndokl 
alıntıkt.o. olıın mahıı.flle g6re Bel~kada tayyare kayıplan 300 U gcı;m~tlr. 
hnreklit icra etmekte olaa Alman ı.. Dünkü Alınan resmi tebıt:lnde Aı-
askerlerinln mlktan l.800.000 kl§I· manlar bir. &'llnde 8~ tayyare kaybet· 
dir. Alman ta.yyarclerl, ikinci hatta· Uklerini 1Ura! etmekte, takat aynı 
ki kıtaatı bombardıman elml§Ur. Bir gün zarfında "300 den fazla dtl.§man 
çok ae.fareUer, yııkmda BrUkseU terk tayyaresi.. d!lştlrdttkleri yolunda ta. 
etmek Uzcre hazırlıklarda bulunmak- mamUe hayal mahaulü rakam vermek 
tadırlar. tedirler. 

Amsterasm, ıs (A.A.) - Holanda HOLLANDA HOKOMETININ 
radyosu askerl mnkamatm halka· ve KARARLARI 
aslterlere meçhQI eoııastan cıgara, landada radyo ile tehlike itaretl 
oekerlcme, me§rubat ve diğer ber ne- saat 5,05 de verilmi§tir. Alman 

IlELÇtıiADA VAZIYET tayyareleri Hollanda arazisi ilze· 
PIU'is, ıs - Öğleye kadar u. rinde uçmaf a devam etmektedir· 

kerl vaziyet oudur: ler. 
Milttcfikler Belçlkada bclçiknlx. Saat 5,17 de Gorkun üzerinde 

larla mUı,ıterekcn Vibı1rozda muka- Alman tayyareleri görutmU§tür. 
bil tMrruza gcçmlelerdlr· Bir kaç •Saat 6,18 de Alman tayyarele 
&antte vnziyet tamamlyle Alman.. ri Shodrecht, Uı:erinde ıarktan 
lann aleyhlne dcnmU§tUr. gnrbe doğrıı uwnuşlardxr. 

Almanlnr I lmbur~da her tnr:ı.f. Sa::t 6,45 te Al:nan bom~rdı 
dıın geri C::" ldlmel:tcdir. Bu h:ıre- man tayyaresi Geldcrnıalsen üze 
Mt.'\ mUhim İngilız ve F:rruısxz ha rinde görillmüştür. 
va kuvvetleri de i§tirnk etmekte- Hollanda radyosu askerl maka 
dir· rr.atın bir emirnamesini ne~ret 

Majino hattı Uzcrinde Torbach mektedir. Bu emirname mucibin 
ile Vosgesler arasında 60 kilometre ce sokaklar..:. üç lcipden fazla 
Uk bir cephede eiddetll muharebe-
ler olurken Alm:lnlar, Belçika ceb grupların durması, kapı ve ponce 
besinde de taarruza gcçml§lcrdlr· relerin açık bulundurulması ve 
Dün Lfyejln elmcıl ve cenubunda L Amsterdam'ın ~arkındaki mınta· 
ı.ı da 1 ka ile Brabant eyaletinde saat 
ıtı taamı% bu unmu§lardır· Bu 2 ile 7 arıı.arnda sokaklarda dola· 
taarruzlann blrinclsl, Holandalı. 
lara ald olan Llmberg Ue alber ıılması yasaktır. 
kanalı arasında yapılmı§lır· Diğer Dahiliye nazın, Zeland eyaleti 
taraftan Ardennc3lerde · Almanların dahilindeki belediye reislerine 
LUk!emburg tarikiyle ynpm~ olduk bugUn birer telgraf çekerek Fran· 
lan kuvvetli bir tanrruı;, ,ıddetll sı~ sefert kuvvetleri~in de Hol· 
çarımpnalarln. Nlit Şato tstiknme.; landa kıtaJanna verilen haklardan 
tmde ilerlemektedir· Bu ta:ırnız , istifade ettirilmesini istemi~tir. 
dolayıslyle Bel~lka krtaatt, garo Hüktimet, Fransu: YC İngiliz kı· 
cebhe.sirıde umumi bir rical& ~ tatarına mahsus olmak Uzere 
lamı::ıtrr. r Florin için hususi bir rayiç teshit 

Mama.a.fih kuvvetli İngiliz ve etmiştir. Sterling'in rayiçi İngiliz 
Fmnsrz kıtaatı, Belçika ve Holan. ve ,Fransız krtaları için 7 Florin 
dalılarm yardunına yetl~mek n. olarak tcabit edilmittir. 
zere 8Uratle fler!emektedlrler. Dahiliye ne.z:areti bütiJn beledi· 

SalAhlyettar Frruıl!ltZ ma.hafill ye reislerine Fransız askerlerine 
şimdiye lı:adar Belçika. Holanda ve muşlennı aynı rütbedeki Ho11an· 
Lllksemburgda yapılmış olan hare da askerlerinin maııtr seviyesine 
kAtm ihza.rf ve mlltek:ı.ddem har~- çıkaran bir tazminat Yerilmetini 
krıt olduğunu ve mUlte!iklerln dUn· cmretmi~tir. 

---··-

Romada 
ingiltara aleyhine 
yapılan nümayiş

lerden snnra 
İngiliz elçisi hadiselerin 
fena akislerine dair 

İtalyanın nazarı 
dikkatini celbetti 

Lonclra, 13 - Romada cereyan e
den ve İngiltere sefareU erkbmdarı 
bazılarınm maruz kaldılt söylenen 
hMlseler hakkmda Romadak1 1ng111% 
ıe!irl Blr Persy Lorenln İtalya hUktl· 
meUnden izah&t tated1ğt salAhiyettar 
ma~lllerde teyit ed!mektedlr. 

ô~renlldiğlne g~re Slr Peret Lottne 
İngiltere aleyhinde cereyan eden bu 
ı;lbl hfldi-'Olerln bırakacağı ellpbeal% 
Luıunan fena teairl~re İtalya h!lknme· 
Unln nunrı dikkaUrıi celbetmek için 
talimet verilmiştir. 

HQdiae cumartesi &"llııU coreyıı.n et 
nıf;, ve mUttctikler alcyh!.nde nüma. 
~'!§ ynpruı bll%l !nzılst gençleri tar:ı

fmdan \-Ukua geUrilml~Ur. Sc!o.nıt 

otomobiline İngiltere aleyhinde bası 
beyannameler yapıotınlmııtır. 
Diğer tarattım lılusollnl a.Ueı1 er

kan ile görU:ımU§ ve ııonrıı. dört mıı· 
tm daha alllh aıtma çağrılmuma ka· 
rar varllml~Ur. Bu dört ımıtm bir 
mtlyon ukcr vereceği tahınln olunu
yor. 

MuSÖllnJ, 1talyıı.nın Fransa hudut
lannın ta.kviycslni emretm~tlr • 
İ~lyan g:ı.::eteleri mUtte!lklcrin Ak· 

denizdeki kontro!Upden ılkll.yete ve 
buna ltalyanm tahammuı edemlyece
(:inl yazm&ga deva'm etmekle ber&· 
ber Al.ınaııy.uım llolanda ve Belçika· 
chkl hareketlni halw ıösteren neon· 
yata da ba§l&mı§lardır. 

Cia:Jo ailesint.ıı i'azeteai olan Tel
crato gazote.ınııı ba§mubarrlrl Aıı.· 

aaldo, bugün aöyledlgt bir nutukta 
dem~tlr ki: ''Bllytlk ve kuv\"etll mUt
teflklmlz bu harpten galip çıkacaktır. 
ı.rv.90llninln et.ra.tuıda toplanmalı, o
nun dedlg-\ni yapmalıyu:. 1mparator
ıucwı bcuıl8lne itaat yalnız bir vazı. 
te değll aynı zamanda bir borçtur.., 

kU ve evvelki geceki hareketleri. --------------------------
nln mukarrer plAn mucibince ve za. . 
yiat verilmeksizin icra edJlmle bu
lunduğunu kaydetmoktedlrler· 

BOLANDAD,\. VAZll'l':l' 
H o 1 a n d a d a n e ı r e d ı. 

l e n reemt Hobnda tebliğine 
gllre Almanlar, !uıeı ve Meuaeu btw 
yerlerde gcçml~lerdir. Holıı.nda kıta· 

atı, kı.smen ricat eylemektedir. Ho
landada Fnumz ktıa:ıtı, dtl:marıla 

tema.sa gelmlolcrdir. şımau Holıı.nda· 
da tahkimat mevcut olmadığı ellıetıe. 
buradaki Holarıda kıtaatı muntazam 
bir 11t1rette rtcıı.t ediyorlar. 

Holıı.nda donanmam, memleketin 
mOcla!auma l§tlrak ediyor. HUkCmet, 
memleket dahilinde v!l.Zlyete hA.ktmdlı 

Holıı.ndada, cıarkt Dnıbandt mmta· 
kumda P"ran~nz ve Alman kuvvetle~ 
Uımaııa geçml§lcrdlr. Burada bUyUk 
bir muharebe beklenmektedir. 

ALMANLAnIN TAYYAruı: 
ZAYlATJ 

SAAT: 13.40 
Holanda müstemlekelerine 

çıkarılan askerler 
Amerika hadiseye hiç bir 

veç ile itıraz etmiyor 

Macar=standa bir kaç sınıf 
silah altına ·ahndı 

--...~--

Odadan beraberce ~ıktılar. 
Myc.hnnecinin bilfcsi, yeni temiz
lenm.i§ti. Meyhaneci, bodrum ka· 
tına indi. Bir gi~e prap çıkardı: 

- Tam dokuz aeneliktir kah· 
ramanrm.. 

Ve bardakları doldurdu. Do· 
ğan, dudaklarını §Uaba dokundu
runca meyhanecinin doğru söyle
diğini anladı. Bu, haldltaten çok 
nefis bir ıaraptr. Meyhaneci, p· 
rabıntn beğenilmesinden çok mem 
mm görünilyordu: 

- Kahramanım, bir tane daha 
iç Allah qkına.. 
Doğan roddetmedi ve ikinciyi 

de yuvarlayıp kapıya doğru yUrU· 
dil. Bu ıırada meyhaneci yakla~tr. 
Doğana fısıldadı: . 

- Her zaman emrindeyim. 
Bu~da on yedi tane gözil kr" 

ı-armı1 haydut arkada§ ta var .. 
FevkaUde ahval içinde kalırsan, 
bu on sekiz kisi, seve seve senin 
emrinde döv~ür ve ölebiliriz. 
Gelen adamın bana, aana mensup 
olduğunu bildirmek için kulağı· 
ma fısıldasın.. ''O" desin, kili .. 

Doğan, meyhanecinin elini 
ııktı: 

- nundan ıonra burası da be· 
nim yuvalanmdan biridir .. Şinı· 
diHk Allaha nmarladık. 
Doğan. Sokaia çıkınca göklere 

baktı: 
Sabı.h oluyordu. İnce bir serin· 

lik, sulardan yayılan bir rütubet 
etrafı coldurcyordu. Sert, &eri 
atlrmlarla bo;luğa daldı. 

Bu geceyi, hemen hemen ba~ • 
tan sonuna kadar ·uykusuz geçir" 
mi~tl. Muhacirler sarayının arka• 
ıunda, !rintn1n yeni tuttuğu gizli 
bir evde oturuyorlardı. Çıkarkett, 
lriniye haber vennemifti. 
Doğanın kalbine dokunan ve 

kendisini hayrete düşliren en mü· 
him bir nokta da, İrininin kendi· 
alne kar§ı gösterdiği fedakArlık 
ve rnerbutiyetti. Doğan, onun 
gözlerinde, ta o ilk za.'118nların sI" 
cak, vefak!r a~ktnı hAl~ görüyor· 
du .Aynı ra:nıı.nda onun glinden 
gUne ~ha kederli daha dUıllnce· 
li bir hale ıirdiğini de farkediyoı' 
du. l!u vasiyet, Doğanı da dilfün" 
dürmlyc bo§laım~tı. Bu genç ve 
dilber kadını u:tırap içinde 'bıra· 
kan kendisiydL Hattı o kadar ki, 
bu kadın, onun z~ ve saadeti 
ufrund.!. çalı~ıyordu. Dofandan 
bckldifi ıey ne olabilirdi?. 

Hiçi. . 
M ünueb~tlerinin ilk ba~ta~ığ\ 

tarihlerde, Do~anın ı:.'Jlası Safiye 
Sultan eayelinde tahakkuk edebi· 
lecek bazı dü~üncclerl vardı. Fa· 
kat eonradan qk galip gelmiı ve 
!rini, her ~eyden vazgcçmi§tl. 

- !ervetim var ·diyordu· klm· 
ıscm de yok .. Bu servet, beni öm• 
rlimün eonuna kadar bir Kraliçe 
gibi geçindirir. Kalbim saadetten 
utak kaldıktan sonra, büyük e· 
meller kurmuş ve muvaffak olmu· 
~um, ne ~ıkar? 

Doğırt, bu vaziyetin sonunu 
dilşUnüyordu. 

.:._ Ue olacaktı?. 1elebet, bera· 
ber mi kalacakl:ırdı?. O ta!. "irde 
trininln gençliğine, güzelliğine 
yazık olmıyacak mıydı?. Doğanın 
kendi kendine itiraf ettl~i korkulu 
diğer bir nokta da, bu kadının, 
bir gölge halinde kafaaımn içinôe 
dola~masrydı. Kendi karısını çıt· 
gmca seviyordu. Karm, beyaz 
bir çiçek kadar temiz, gihet ve 
hassastı. Kadından ziyade, nura· 

nt ve il~t bir mahlOıka bendyor 
du. . 

Fakat İrini de bdmlılıc var~ 
Kadınlığın heyecanı. .ateıi, e~ 
nı tutU§turan cinai cuibesl ~ 
yordu. Herhangi nyıf bir dakika• , 
da, her ıeyin yeni bqtan bq11.• f 
ması ihtimali vardı. 

Dalgın dalgın yürürken nlerf.• 
nin oldı.:~u yere geldiğiaj anladı. 
Burada, ba1ka evler de yolmk. 
Kapıya yaklaıtığı sırada içeridea 
bir kadın aeai ititti: 

İrini, Kitara çalıyor 'ft tecannl 
ediyordu. . 

Bu kadının sesi de kendlal a· 
dar kadınlık ve heyecan doluydu. 
İrininin teganni ettiği her parça. 
daima kal'binin kötelerindeld IS' 
tırabı taııyordu. 

Demek o da uyumamııtı. xım· 
bilir, belki de kendisi için merü 
etmlıti.. Kapıyı kendi usulleril• 
hafifçe açtı. Ve bir cöJge ei~ 
hH; gUrültU yapmadan U.t kata 
çıktı. İrini odasındaydı. PonccrO"' 
den baktı. Masasının üstünde ır 
rap titeleri vardı. Dofanın reldi• 
finl aezmiı olaaktı. Birdenbl~ 
kalktı ve gözlerini aildt Dotan, 
vaziyeti glSrmc:nezlite ıeldi. -ırt 

1
, 

ni ayağa kalktı ve dlminld kederli. 
gamlı turını gizliyerek: ı 

- Nere<leıin "dedi" _nerede 
kaldın? •. 

- Sorma İrini, hem dolaıtım. 
hem it gördüm ,hem de karan" 
ını verdim. 
Doğan yakla§ırken, İrini de 

omuzlanna bir §Cl1 aldı. Göaled 
biraz kızamuş ve ıslak ıalaktı~ ~v 

- Gene içmipin irini.. 
irini alnını pencerenin camına 

dayadı. BOfluldara dalpı dalcm 
baktı: 

- Seni yavaı yavaş içkiden 
menedeceğim gibi görünüyor .• 

- Yok, bu kadan da mema• 
metsizlik olur. 

İrini ba1ını çevirdi: 
- İnanır mısın Doğan: ben ar 

tık çok yorgunum. Bitkin, ktnl" 
mı§, zcdelenm!t bir hallin var. A: 
dcta hasta gibiyim .. 

- Sıhhatine ba1anahaıa İrbıi .. 
Bana ait hldiıeler ıenl de fazla 
yormrya baıladı. fatenen, bir 
müddet için meliklnena çekft. 
istirahat et.. 

trinl çok dalgındı. 11.uaya yak" 
laıtı. İki kadeh doldunlu ve bt 
ni Dofana uı:attı: · 

-İç Dofa.n.. Maliklneye ~
kilecek zamanı ben bilirim. Şlnidl 
anlat bana bakayun, bu akf81D ne 
redeydln. neler yaptm n •crdt 
tin karar nedir? 

Dofan bir kanapeye ldeta un· 
nır gibi oturdu, cazlerinl ta...ana 
dikti: 

- öyle tahmin ediyorum kiıl 
beyaz gemi yarın akpm V enedlll: 
açıklarında bulunaCaktir. Ceza· 
yirli kaptanla konu§tum. Gizlice 
hazırladığı yangın bomba!ft1 ya· 
nn bize Yerecektir. 

Sana söylediğim gibi, bu bom• 
baların imalini yalnız o kaptan 
biliyor. Sağ glSzünQn klSr olmua 
öa ilk tecrübelerden blrlnc1e yap· 
tığı hatadır. Bomba, pyet hafif 
bir ıca çıkardıktan 90nra e't'ftlJ. 
bir duman netrediyor. Bundaa 
sonC:a bir nevi mayi ortabfa yayı• 
lryor .. Şu da nr ki, patlayq ~ 
nasında etrafa sıçrayan mayı. 
yangını ' derhal genitJetiyor. Bu .. 
nun Uatüne Mı da d6külemes, 
toprak vceaire de.. • 

. (DftllDll ftl')' 'et ~hfeU bu sene de baz!ranm 
" tllnn caıa.tas!l.rny ııseslnde ,.e. 

Paris, 13 - Almarılarm tayyatt 
zayinlt çok fazladır. Yanız dün .Bel
ı;lkacb yUU!cn tazıa tayyareleri dQ. ~ 

-----------~~-----------------------------

lnönü şehitleri 
ihtifali 

Para, 13 (a.- a·) ~ Rcsmt ma
haf'ılde söylendiğine g5re, mUtte
fiklerln tKurakao ve Aruba ada.. 
!arma asker çxkannah\n tama.. 
men Holanda hUkiımetinln tasvi
bi ile yapılmış ve mezkiır hUkfu:net 
bu adala.rd.&k.i valiye petrol W!iye 
hr:.nelerinl muhafaza için lUrom gö. 
rUldllğU takdirde bu krtaattan 18. 
•ifade etmcrl fçin mezuniyet ver
mi~tir· Ayni m:ılı!l.'IT" "Öre HnJtı~ 's 
~ükf•metf, bu ad~lıırm n r ni"Ctl· 
nln her veçhi!e r.JrnO.n altma nlm· 
mrş olduğunıı hükmeder etmez 
rnUtteffk kıtaat derhal ~cklleeek

tihaz: edeceği her tUrlU himaye 
tedblrlerlnf normal addedecektir· 
Buda~te. 13 (a. a-) - Dün ak 

oam bilhassa yukan Macaristan. 
d& Karpatlaraltı mmtakaamda bir 
talim devres'ne lştlrU etmolı: 11. 
ı:ere bir kaç sınıf ihtlyat efrad el. 
lAh altına davet edilmiştlr-

Setc;n1e fıkratar 

-ukaddes gün inönUnda binlerce 
vatandaşın huzuriyle kutlandı Ur· 

I sveçte yeni mayn 
tarlaları 

Cevaz 
Bir ehli keyfe sormuşlar. N'!e 

lenmek için kaç kadehe kadar ce
vaı: vardır. Şöyle cevap vermit: 

Bir kade' i - İ~tihayi ttam, 
İkincisi - Medan kcla::n, iliiln· 
cüsü - İ.z:han m ernm, dördüncü. 
sU - Tamamen haram, be~inclsi 
- icabı hamam. 

Böyle.ine böyle dua 
edilir 

Eski ı:a.m&nda &encinin biri 
bir giln konağın:n penceresinde 
ctururken kapıya bir dilencinin 
gel -1 iğini EÖrmilf, hiddetlenmit 
ve h&:nen el çırpıp odaya giren 
kalfaya: 

- Bana bak kalfa, cft .ay!e 

Vqmgton, 13 (a. a-) - Holan. 
da sefiri de dahil .olmak Uzcre 
allkudar devleUtrin mUme.ıwıillcrl 
hariciye nl'!zaretine mUttcfllclcrin 
Antlllerde Holandablara ait olan 

S!ok!ıo:m. 13 (a· &·) - İ!veçln 
bitnreflığuu daha kolaylıkla mu
hafaza etmek i~irı Oreeundun ce. 
nubundıılrl kara sularına maynler 
konmue olduğu haber verilmekte. 
dlr • Ôyle ise ekip 

haremağasına., haremat- 16yle. 
biçsinler sin klhyaya, klhya MSyleehı up -

fa, Uf&k el>yle.in seyise o da 
citsin fU kapıdaki dilenciye "Al
t.ıı Yenin,. desin. 

Kornındsraennıı.nı geçmeleri iç[n 
vapurlara birer kılavuz verlleeelt
tir . 

Bir mahkemede uyuyan andan 
birine reis mahkemeıiin eonunda: 

- Siz ne deI'3ini.ı? 
Kurakao adasm.a a.sker tıkarmJI Derdemeı:, sersemlikle: 
oldulı:larmı bildirmfelerdlr· A 1 d 1 -:- Assınlar 1 demiı. 

Bu Bilslleli emirleri kapa&a L 
' fitm dilenci ellerini kaJamp bir 

Yan resmt bir menhadan bildi.. manca ers er Reis kemali hayretle: 
rlldiı'Hne göre, Amerika hUI:flmeti - Yok canını katil meselesi 
kendisine v~rilmL, oJa.n !r.Jlattnn f Seri ve asrt "HABER'' Meto değil, ara::i meselesi .. 

ah etmi~: • • 
- Hey bUyilk Taun, emret 

Mik!fle, o !Byleain Cebtaile, Ceb. 
rnll söylc11in tara.me, tsrafil 881 -
lesin Azrai1e de ıu herifin canım 

~t~Unde §ehit dü~n kahraman 
~ l her eene yapılması rnutad 
~ nönu ihtifali diln saat 11,40 
~ :itler Abidesi önünde binler
~· ~~a~ın i~tirakile yapılmış
ıı.."'tQi C?"asimde Bozoyük parti ve 
~ Je reisi Nafiz Arık bulun· 
h~ e kolordu namına erka.nı· 
~t~ln~şısı Cevdet lnönQ mu· 

1 Pro/~nnin tarihçesini anlatmış 
~<Öı:ı·· esör Fabrcttin Kerim de 
~~t: harplerinin felsefesini Yaıt" 

Nutuklarda Ebedi Şef Atatür
kUn mukaddes hatırası yadcdilmiş 
ve sonra Mitil Sef lsmet lnönü 
etrafında toplanan Türk milletinin 
çelik bir kale halinde istikbale ha· 
zır ve nigehban old$ tebarüı et· 
tiri!rni~tir. Abideye Millet Medi· 
si, Halk partisi, Parti vilAyet ida· 
re heyeti, Ankara, ilni~ite Bur
sa ve Eskişehir ve civar vilayetleri 
namına muhtelif "lenkler konmu§ 
tur 

t\tmamlyle memnun nimtı" olup 

1 

diyle ve mutedil ücretle ders Demesi üzerine: 
hundan böyle Holandanm büyUk almak istiyenlcrin "Almanca öğ· _ Öyliyse ekip biçsinler, 
Britanya ve F'ransanm mtitteflki retmeni" ismine mektupla eue· _______ .__. _________________ _. alsın. 

• olmasına binaen. onlarla birlikte i~ temize müracaatı. 
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ha doğrusu sen !arkında o1m!~ 
benim istedi~im yere gidece". ıe 
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[~~~~~~~~~] 
Bi kadının lıer 

t · üze/ olmalı 
Bu tavslyclerl Uı;enmeden ya.. 

r::.ra<w.... on 1 ş gUn içinde gtizcl 
genç ve m.hha.tli knlınak için Uızmı
golcn bütün eeylorl yapmı.ş bu -
lunduğunuza emin olabilirslııiz. 

SAÇLAR NASIL PARLAK 
TUTULUR! 

ı - SaçlıırmIZI her sabah '" 
her akşam yUzer defa sert bir frr
çayla fırçala.ymız. DUzeltmeden 
evvel eğer s:ı~lnrm:z kurursa ona 
briyantin yn,;Iıysn 30 gram kolon
ya .suyuna 50 gram nsit asetik ilA. 
ve ede.reli bunu sa.çlarmızn stlri.l
nüz. 

onlan her sapah sıcak suyla aa -
bunlayınız. Sonra 20 gram Lanolin, 
5 gram Knnfr, 2 gram Hama.mells 
hullsasıyla OMturunuz. Birkaç 
gUn iı;inde istediğinizden güzel dlı 
kapaklarına malik ola.caksmız. 

İYİ Yt!Rül\IEK tçtN NE 
1.'APllALll 

9 - Eğer uzun milddet ayakta 
durmaktan veya çok yol yilri.l. 
mekten ayaklarınız mu.ztaribse he
men sıcak suyla ıslanmış bir ha\•
luyıı. ayak kemiklerinize kadar 
sarınız. Sonra alkol kanfro ile o
vunuz. Erte.si giln aynklarmız ağ
rımayacak ve yUrUyUşUnUz ahengi
ni kaybetmiyecektfr. 

BACAK GtlZEJ,LtGt BÖl'l,E 
ML'JIAFAZA EDtURI 

10 - lnce ayak bileği kadının 
bUtün güzelliğidir· Fazlıı ve yonı. 
cu bir yüriiyilşten .ııonra ayak bi
lekleriniz şişmişse onlan tm'lu su
va koyunu:ı:. Sonra nn ac;nf.'l beş 
dakika ovunuz ve her sabah hlr
ka<; dakika parnıaklannızm ucun:ı 

bs.sarnk dolaşınız. 

KAR~"INIZ ŞtŞI\tN rııH 

11 - Şişı:e bir karnmtt mı var? 
Onu yok etmek için her sabah 
birkaç dakika kamınızı gayet ha
fü bir surette o~'llnUZ· 

Kilittir fizik yaparkl'n yatma 
harC'ketlcrinde ısrar ediniz \"e bar. 
saklarmızm muntazam işlemesine 
diltknt ediniz. 

BACAK YORGU1'"LUGUNA 
KARŞI TEDBİR 

12 - Bacaklarınız çabuk yoru
luyorsa her nka:ım yattığınız :ı:a. -
man \'e s~bah kalkarken onları fi
ne doi:'Tll kaldınp müte:ı.ddid defa
lar ~iddP.tle s ilkiniz ve haftada iki 
defa banvoda slin"!'er tn..arv13 l:uv. 
\·etli, kuvvetli O\'Uşturunuz. 

DEJ,İ1\'1Z RAl,JN OI,,IASIX 
DİYE NE YAPMALI! 

13 - Eğer m.ldenizin şlı}llğl 
yüzilnden beliniz kalmlnl'ıyorsa 

f"kaeriya hu mide borukluğundnn i
J('ri gelir. Ağır yemek yemeyinb:· 
Çok çiğneyinlz ve bilh:ı.ssa yemek 
arasmda clgara içmeyiniz. 

GOGSÜ!'ı"l!ztı'N GVZEL OT.MASI 
tçtN 

14 - GUzel göğse maille olmak 
istiyorsanız bir kolunuzu arkaya 
~oğnı atJp diğer elinizle göğsUnU-
7:U )'Ukanya doğru hafif hafif o -
ğunuz ve onları daima !.<>ğuk suyla 
yıkayınız.. 

GVZET~ BtR SffiTA NASIL 
SAntn 01.UXUR? 

1~ - Eğer güzel ve düz bir srr
tmız olsun lstiyonıanu: her gün a. 
yakta durunuz, ellerinizle bir değ
neğin iki tarafını tutunuz. Koll~ 
nnm knldrrmTT. ve onlan hiç bük
meden çevirerek değneği arkanıza 
in diriniz. 

BOYUN DERtStNtN 
GÜZEl~LtGt 

16 - Boynunurun derfsl gf]zet 
olsun istiyorsanız her gün onu ııo
ğuk 11u ve Stı.bunla yıknymr:z. Son. 
ra krem aUrllnUz ve ;1lr.UnU:ı:Un cil
dine gö!terdiğinfz ilıtimamı ona da 
gösteriniz. 

~ 
1 
Seni~ imdadına kimse ,e1eını> 

U 1 cektır. artı! 

lll~~li~l~l~i~~ t ı Fahire bu sözleri i)itince ~ ~ 12 ~ ""'\I' '11 ya orada ölmek.' Ya.?~t k':rtul .• ıe 
;Llf,,_f'L&.6 _C'_ _ kararını vermış gıbı dışler~ 

kendisini saran elleri tSirdı. ıır 
içinde b•raktı ve biran tekrarlı O -22- tulur gibi olarak kapıyı açtı· 
lanca hıziyle bağırarak: t ı 

Genç kız göz yaşlanru zapta bu mücadelenin neticesini heye· - Yeti~iniz, yetişiniz 1 tında · 
çalışarak: canla bekliyordu. Kaşları çatılı· Diye haykırdı. ı' 

- Ya babam? Babama ne ol- yor, gözleri ya;la doluyor, kendi- Abbas genç km belinden sar b 
du? ni mü~külatla zapta çah~ıyordu. kolunu daha ziyade sdcmaya ç• 

- Babanız mı? Ona bir~ey ol- Nihayetbu derunt mücadeleden §arak yaralanan elini ağzına ~ 
madı. Mustafa Nazmi Efendi kurtulmak istiyerek haykırdr: türdü. ~onra vakıt kazannıak 
sa ğdır. Ama buradan ~ok uzak- - Yalan söylüyorsun ... Yatan tiyerek: rl' 
l:ırda. Oraya gidip babanızı gö- söylüyorsun Abbasi.. Ne Burhan - Peki Fahire hanım ... ~~ ... 
rebilirsiniz. Ben de sizi ona gö- öldü; ne de benim babam seninle gUzellik olmaz. Beni dinle}'l11 b' 
tiirebilirim. Yalnız bir ~art13 ... böyle alçakca bir pazarlığa g ifrr Bir d.ıkika ... Fakat genç kıı:, b~ı 

- Ne şartı? söyle ... Ne ister - ti. S en b~nlarr uyduruyorsun. çeye çıkan kapıyı iki eliyle ~tf 
sen vermeye haı:ınm. Her şartı Şimdi senin bunları neden uy- muş, bırakmak istemiyor, nıu fi 
kabul ediyorum. durduğunu da, beni neden r.orl:ı madiycn kurtulup kaçmak, dı~it 

- Benim zevcem olacaksınız l. buray a sürükleyip hapse!tiğini ç ıkmak ümidiyle atılıyordu. 1,
. Genç kız hayret ve deh~etin- de a nlayorum. Sen hem baba:n iki saniye Abbasın kendini to~i 

den yeniden oynamı~tı. Duvara· üstünde hem benim üstümde taz· masına kafi geldi. O zaman k ~~ 
saplanmııt olduğu halde ellerini yik yapmak niyetindesin. Ondan yan elini tekrar kullanarak ge• · 
hiddet ve asai>iyetle yüzüne ka - beni !aklayarak, beni bu karanlık- ku;ın iki elini iki eliyle arka5~~ 
payarak: ta her türlü hareketten mahrum dan sardı ve ayaklarını yer · 
• - Senin karm mı olacağım? ederek razi etmek. senin istediğin kaldırarak içeriye ta~ımaya b'ş 

Aman yarabbi ... Sen dclirclin mi yola getirmek niyetindesin. Öyle ladı. 0~ 
Abbas? mi? Pek~l!... H~r~eye raziyim. O sırada Fahirenin ziyaya 'ı• 

- Hayır; neden delirecek mi_ Fakat senin istediğini kabul etmi- defa bakan gözleri sevinçle par 
şim?. Teklifime ne cevap veri. ycce ğim. Anladın mı? Haydut. dı. Deli gibi haykırdı: 
yorsunuz? rezil herif... - Burhan ... Burhan yeti~ 1·~ı 

- Suratrna tükürmekte cevap Genç kız iimitsiztikten, kin Bu sesi i~iten ve arkasında tı'ı 
veriyorum. ve nefretten gelen bir kuvvetle gölge, bir hareket sezen A\~ 

Bu cevaptan son derece gada- Abbasın üstüne o lcadar şiddetle genç kızı bırakmı~ olduğu .1 
11 

ba gelen Abbas, hiddetle ayakla- hücum etti ki kısa boylu, çelim · P'ahire kendisinden beklenrtUYclı 
rını sallayarak: si~. fakat çevik Arap birdenbire cek bir çeviklikle tekrar sı~ra iri 

- Öyleyse babanı da göremi. kendini yerde buldu. Kanape füı· açık kapıdan içeriye giren ge 
yeceksin, aydınlığı da... tüne yuvarlandı; bu bekle:nediği adamın ayaklarına atıldı. rı• 

Dedikten sonra ayağa kalkar darbe canını da yaktığı için acı Burhan, Fahireyi kucakhY' p, 
gibi yaptı. O zaman genç kız o- bir feryat kopardı. ayağa kaldırdı ve Abbas• d01d~ na doğru atıldı: Bu karışıklıktan istifade edeft iki adım ilerledi. Birden ne ~ f. 

- Alçak, vicdansız adam... genç klz, masanın üstünde duran ğunu anlayamayan Abbas gerı JiııJ 
Böyle bir namussuzluğa ben razı elektrik lAmbasını kaptığı gi~i ri giderek duvarın kenarında e ~ • 
olsam babam olur mu? Babam mahpustan kurtulmak üzere ken· ku;ağına attı. Tam ailS.hın~ ~.~e· 
seni yakalama:ı: mı sanıyorsun? dini kapı}'a att. Oradan avlu va mele üzereyken bu tehlik:~ 0 ~ 

- Babanız: herşeye razı ... Ara- çıktı. Buradan nereye gidecekti? yen Burhan, aç bir kurt gıbı ~5ıe mızda buna karar verdik. Çok- Bahçeye çıkan kap•l•r ;-andaki üstüne atıldı ve alt alta üst U ıJi. 
tan yaptığımız bir pazarlıkla bu kapılardan hangisiydi? müthiş bir mücadele baş göcte\~ 
işi h:ızırlamıştık. Küçük pencerelerin aydınlığın· İki hasım, heyecan, tel!;, ~ortıi' 

- Babam mı? Babam bu ka- d:ın ve elindeki elektrik l!mbası- ve dehşet içinde artık bitkı~ Jt' 
dar fena adam olabilir mi? Ba- nın ışığından asıl kapıyı bulunca· hale gelen Ayşe Fahirenin go~ı · 
bam bir alçak değildir. ya kadar çevik haydut ycti!mişt1. ri önünde ıılak yere yuvarlan 

Abbas şeytankh ve mel'un bir Burada şiddetli bir mü~clele baş lar. ·~· 
kahkaha fırlattı: gösterdi. Ay;e Fahire ucunu ele Burhan, gene; ve lruvvetb 1' 

- Bir zamanlar dünyanın en geçirerek yan açabildi fi kapıya Fakat Abbas yılan gibi ~lale~ 
namdar serseri ve macera~resti doğru atılmak isterken: çevikti. Böyle mücadelelenn tıı ,ı· 
olan ve bu sayede para kazanan -Baba ... Baba .. Babacığrm !.. leketine ml'hsus sırlarını, btısıl rıt' 
bir adamdan ba~ka birşey beklene· diye bağırdı yetlerini biliyordu. tnsanl~ti' 
mez. Abbas bir taraftan onu sımsı· hangi vaziyetlerde zaafından ği' 
Ayşe Fahire, bir JAb:r:a hiçbiı: kı kollarının arasına aldı. Diğer fade edilerek bitap dü~üree:iJI' 

şey söylemiyerek ve gözlerini Ah" taraftan: ne, sonra yava~ yavaş eriteeeıo 

1.rtl'ZV'N"()zt\ .. TARA \-'ETİNİ 
NASIL MUJlAFAZA 

L"DlmSİNİZ! 

basın hain gözlerine dikerek dur- - lııtediğin kadar beğır: Fay- vakıftı. dde' 
du. İçinde garip bir mücad.elei dası yok. Ben seni dı~arı çıkara· Bununla beraber uzun rnU 0( 

ruhiye cereyan ediyor, sanki o · cağım ve zorla götüreceğim. Da- iki taraftan hisbiri hasmın~ Y,~ 
pı------------.. -------------------··------111111.----..--------- maya muvaffak olamadı. sır .-ı Burhaft Ahbasın gırtlağını tıl 

eo!r~J!:1 ~yn1~~: H ikay ___ e __ Sorgucun kerametı' ·---ısUrme''i t ercih ed:.niz. Ve ha.ftnda 
Uç kere herbirl ~er da.kikn im ___ _ 

ÇcM.ttn: 

C. E. 
elinin çenbcri içinde hapiı .,e şıı 
yik etmeğe muvaffak oldı1-illi 
tazyik son h!ddine vamıak ~·r ----11 reydi ve dünyada Abbas k tıi~ 

eüroP.. ılıh bir Lanolin maskesi ya-

3 - Gö::lerln!zln parlak olması
nı i t e rseniz her sabah ve her ak
eam g~zleriniuı p:ı.patyn suyu ban. 
}-osu ynpuuz. Haftada ik1 veyn. Uç 
ke!"e bu b:ınyolıı.rm yerine gözleri
nize gayet ı:;ofuk suyla kompres 
ya.pmı:z. 

PARLAK DİŞLERE NASIL 
S UtlB 01.l'RSUNUZ? 

4 - Dl;ı!erlnizi her zaman gUn
de iki kere fırçalaymız ve hafta.da 
lki lll'..ro 1zs bu di~lerl 20 gram kp
mür toım:ıa 10 gram karbonat ve 
5 ı;ram gnyet ince ııllnger taşı to
zu "ve "erek bununln ovunuz. 

AÖZINIZ NASfi. OÜZEl4 
KO .. UR? 

5 - Ağznırzm gilzel kokms..snu 
:iyorsanrz vaktiniz oldukça kuru. 

limon lmbu,:"U ç'ğneyinlz. Di~
&erlniz1n ve bumwıuzu, boğazınızı 
muntuam surette muayene c.ttirl
nh ve midtn.trln bozulmama.sına 
ilkk&t ediniz. 

YL"'UUŞAK EJ.l,JmE nOYJ,E 
SAllln OLUNUl~ ! 

6 - Elladnlzi ba!ada bir kere 
rhk ba.demye.ğtyl b:ı.nyo yapınız. 
Her rUu ak•!.M ve ırnbah trrnnl:la
nnl'll"r frrça.lc;-.n-ız. Yıi.adıktan son
ra ellcrlcl:J iyi"'o kurulaymız. Vo 
her~ Uorlnize yııJ! "'Ürilnllz. 

KlıLÇ.U..AID)ll'ZI İNC'I."LTHEK 
t:-tNı 

7 - Ytl=fık..,yun yere yntmrz-1 
Kollnrmw ~t.muı vo d!zlcrini:r::i 
ldrleatirip • r•Jcta.nr.w uka a doğ. 
nı kalJırmıs. :ı c:ıretle kanımız 
ezilir Sonra D:::t yanmıu yatınız, 
)'&na· oo~nı aya.klarmıın kl.ldırma
ı?a cabtı.la.ymc. rlra eıtn yatılm, 
yinı ayni " Dl!• ayakla.nam IH 
do~ kaldn:.mn-

(I C!" ~y t~ lnı -~ • 
nar del& y&pı::ıs. ) 

a!z Ilı\ I} CT..Am'N ~ !=iTh'1 
&C .F.LL I'M~rra t ~ 1 

8 - Db ka.]'nki!' rn"~ der.isi
nin l'UL;!;~ : olma..."'=?lı is:.lı orsanız 

Belediye milzikasını canlandırmak im· 
k!nsız görünüyordu. Çünkü çoktandır u· 
nutulmuş bir haldeydi, hem adamakıllı ... 
Şef yok, talebe yok, heves yok, §evk yok. 
Yok, yok, yok! .. Yirmi senedenberi, tu· 
hafiye ticaretinden vakıt buldukça, bir 
mlizikaya emek sarfedcn Mösyö "Törtö
bel" talebe yeti§tirmeği ihmal etmiş; ka
labalık seneler geçtikçe dağılmıştı. Şimdi 
Flöt sa~ırlaşmış: Piston kötürümleşmişti. 
Mösyö ''Laringol" a gelince bütün arzu· 
suna rağmen davulunu taşıyamayacak bir 
bale gelmişti. Yirmi scnedcnberi müzika· 
cılanıekiz dokuz defa, bayraklnn önlerin· 
de, arkadaşlannı mezarlığa kadar götür
müşler; son zamanlarda Mösyö ''Törtö
bcl" i de kaybetmişlerdi. Bundan sonra da 
elde kalan aletlerin herbiri bir tarafa atıl· 
mış; bando heyeti darmadagın olmuştu. 

Bir sene, iki sene şehir milzikasız kal· 
dr. Artık karnavalların, sergilerin, §Chir 
ayinlerinin, temuzların tatsızlığını siz he· 
sap edin. Halk neş'eyi sevinci unutmak 
üzereydi. Vakıa eğlence vasıtalarmdanbi
ri - beyaz ~arap - henüz mevcuttu. 
Fakat bu da - borusuz, trampetsiz -
insanı dans yerine yumruk kavgasına sU
rükliyen münasebetsiz bir içki haline ge· 
liyordu. 

Belediye meclisi topl~ndı, düşündü. 
taşındı. Nihayet büyük fedakarlıklar ihti· 
yarine lrotlanmağı göze aldı. Fakat bu se· 
fer de şef yoktu. Şehirde bulunan bir çok 
heveskarlar, işlerin bu dereceyi bulduğu
nu haber alır almaz, b:ışa çıkamayacakla
rını ileri sürerek ortadan c:ekildiler. Bir a· 
ralık Kurukahveci Mösyö ~Ratin'i kandıra· 
caklarını zannettiler. Fakat o da bu işin 
bakından gelemiyeceğini söyliyerek bir 
kenara çekildi: 

Birisi: 
- Bari müzika için bir iiniforma inti· 

hap edelim. böylelikle gençliğin gözünü 
boyanz. Teklifinde bulundu. 

Bu, hakikaten dikkati çeker bir !ikir· 
tli, meclis buna batlanıverdi. Maalesef 
• sıralarda, bu i~ için, vilAyettı bir kalem
ee mümcyiz 8ulu11an biri}•le konuşma ee· 
reyan e<liyerdu. Uniferma teklifi bunu ye· 
rinden •ıçrattt: Miıisye Pnante böyle ,a· 
tafat dü~künlüğü yapabilecek ya~ı çoktan 
b!t:rip r.~m·ştı. Kat'i bir sesle bunu rcd 
etti. Yal:ıız, alliya biraz daha yeknisakltk 
vermek için ka~':ct gibi. kepi gibi basit, 
koyu renkli b!r başlık kabul edebilece2inl 
ıövledi. 

Ertesigün bir tebliğ Mösyö Povanto· 
yu orkestra §efi ilan etti ve kendisine 
kabul ettiği başlığı intihap etmesi bildiril
di. Mösyö Povanto bu it için papaslann 
ve o civardaki zabitlerin şapkacısı olan 
''Barye Diyo" ya gitti. Mavi, kırmızı. 
!Sırmalı, sırmasız birçok kepileri gözden 
geçirdi. Hiçbiri de !ena değildi. Barye Di· 
yö bunlara bir de tüy il!vesini teklif etti. 
Hakikaten bu başlık fantezi birşey ola· 
caktt. 

Barye Diyö: 
- Havat mavi ipekli işlenmi,, sarı 

sorguçlu ve kadife çiçeği renı;inde bir ke· 
piye ne dersiniz? dedi. 

Şefin ba~hğı çabucak hazırlandı. Mös· 
yö Povanto derh3l ha ına geçirdi. Büyük 
bir sevinçle he 1 He, dedi. Sonra sevinç iz:
harını ayıp yahut münasebetsiz sayarak 
eski tavrını takındı: 

- Epey alay edecekler değil mi? 
dedi. 

Mösyö Barye Diyö: 
- Alay mı? dedi, hatlerine ml düş· 

mü~. Vallahi yirmi yaşında gösteriyorsu· 
nuz. Bu renkler size çok yakıştı. Şöyle 
parlak güneşin altır.da sokaktan geçtiği· 
nizi düşünüyorum da .. Yazık ki üniforma 
istemiyorsunuz 1.. 

Mösyö Povanto: 
- Ha, bak 1 diye bağırdr. O olmaz 

iste, o olmaz.. Kepi neys~ .. Fakat iinifor· 
mal. 

Maamafih Barye Diyönün dolaptan çı
kardığı bir üniformayı sırtına giymeğe ve 
aynaya bakmağa razi oldu. Aman yarabbi 
üniforma insanı ne kadar d .. ğiştiriyordu. 
Fakat. hayır, havır.. Mösyö Puvantonun 
kepaze olmağa vakti yoktu 1. 

Sekiz gün sonra üniforma teklif eden 
adama rastladı. Ona yaptıklarını ankttı. 
İ§ler fena, çok fena gidiyordu. 

ihtiyarlar razi oluyordu. Fakat genç· 
]er surat asıyordu. Halbuki, hali istikbali 
emin bir müzikayr ıençler değil de kimler 

• te~kil edetekti? f ;te onları da kandırma· 
nın çaresi yoktu!. Akılları, fikirleri dans· 
ta, !pordaydr. 

Muhata'cı: . . 
- :Fakat, dedi. Ü1'i!ormadan bahietti· 

niz mi? 
Mösyö Puvanto dalgın bir tavırla: 
- Hala o fikirde mi!iniz? diye sordu. 
- Canım! Gidin bir terziye 1 Konu-

ııln, fikir alın bir kere ... 
Mösvö Puvanto düstinerc.k unklastı. 

Kansı üniformaya adamakıllı tutulmuştu. 
Hem niçin olmasrn? ~neraller, amiraller, 
hatt! belediye reisi pek81! üniforma giyi· 
yordu. Puvanto niçin giymesin? 

Mösyö Puvanto güzel ha:-biyc!i adlı 
. bir terzi dükkanının önünde durdu. Biran 
tereddüt etti. Sonra adam sende bir kere 
ı:örürüm kıyamet kopmaz a, kuma~ı kot· 
tuğuma zorla gokmazlar ya dedi. Dük· 
kftndan içeri girdi. 

Mavi, ye~l, açık, koyu, ipekli, mat ku
maşlar önüne yığıldı. 

Mösyö Puvanto: 
- Hayır, dedi. Sade, şatafatsız bir§Cy 

mesel! koyu mavi ... Süssüz, ~critsiıı: .. . 
- Ama şapkaya uydunn:ık Uı:ım .. . 
Mösyö Puvanto bu lüıı:umu takdir et

ti. Fakat mümkün olduğu kadar sade ot· 
masını söyledi. ölçfüııünü alarak sekiz ~ün 
sonra gelmesini söylediler. Ertesi gün, 
dünyanın muhtelif kö~elerinde giyilen 
askeri elbiselere ait bir ~lbümü karıştır -
dıktan sonra, Mö!\yö Puvanto tekrar 
"Güzel harbiyeli" ye gitti. Kuma~ı tekrar 
gördü. Nümuneler aldı. Bu mavi hakika· 
ten pek koy1.4 bir renkti. Halbuki miliik:ı 
bayram demek, şenlik demekti. Sonra ke· 
pi kadife çiçeği rengindeydi. Elbise de ona 
ya?nn olmamalrydı? 

Böylece kararla,tırdılar. Üniforma 
kırmızımtırak l!civert renkte olacıtk, ma
viden kol ve yaka konacaktı. Pantalona 
da açık renk bantlar dikilecekti. Prova 
günü Mösyö Puvantonun memnuniyetine 
diyecek yoktu. Karnı ceketi biraıı: ~i~iri· 
yordu, fakat biraz idman bu kusuru da 
ortadan kaldmverirdi. 

Bir, iki 1 Bir, ilci 1 Daha şimdiden bo· 
yu dimdik, ba,ı yüksekte, adaleleri gergin 
kepisinin san sorguçu rü:r:g!rla açdmış 
~l~yın önünde cittiği:li görüyordu. Arr.a 
bu ceket pek ~ıplaktı, hele omuzları ... 

- Şuna bir de apulet ilbe etsek, dedi. 
Sonra ş~ride gelince, üç sıra de&il mi? 
Hem de sırmadan ... 

tlnifornııa diik1c!?ıın carrıtk!nında 
bir mankeft üzuiıııde t~ir edildi. tlstünc 
de ~öyle h:r kert asıldı: ··~tediye •üzi· 
kası içi•. Jef Möıvi,; PuvHte tarafıadan 
u~ilea kıyafet." Üç ıüa Hnrı artık tef, 
a,fü'acaat 9de1tleri ıeri ~vinnek .. ec~t.tri· 
yetinde kalıyordu; ~ünkü kadro dolmu§tU. 

Fakat keramet herhalde ba.~lığrn sor
gucunda olt':aktı. Çünkü müracaat eden· 
ler kaydolunmazdın önce ıefe: 

- AffedeniniT., efendim. Biz de tüy 
takacak mıyız? diye aoruvorlardı. 

çevik ve dokuz canlı olnıa;•11 r"' 
kimse gırtlağı üzerinde bu de o 
devamlı bir tazyıkın altındatl 
kadar çabuk kalkamazdı: ~) 

(Deva/ 

Günlük bulmaca 
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~ ldıul ıaağ'a: ,,,. 
l - tııtanbulda eski eserıerde!Sııtl'? 

aıçlı bir !:\ray. 2 - Bir torpl~ • 
3 - Cereyıın eden, Yağsız t.L\ çl' 
- .Almanyada bir nehir, Buğdll~ıP' 
~eğ!, 15 - lstikbelde, Teral ıc&1rıı• et'' 
emirdir, ~ - Taktır Aleti, B~ııı• r1'' 
r;ellrı1e pergelle ~b:ilen tam Y11"~•tııl 
çlzgl olur. 7 - ~ıı.rt IA.hlk&Slr ~· 
umumideki me:hur İngiliz c ~ı.. 
8 - Y~ta df'ğfl ba~tadır, G~~-
9 - .A.r1'anm belden yukartS1

• i'ıP" 
~·· l O - Az sıcak, Tersi bıçal' 
tıdır. 

Yukardan apfl: ı' 
l - Bir kaza merkezi, 2 - 4 ./ 

ttmek. 3 - E:eııebtler, sıcak·~ 
Tem ~oic taneli bir meradır. e ./ 
ilk, 15 - Kuap 11atar, 1.:evaıstz!lk~ııfl~ 
İtade, Sonuna (!> gellnıe otoı-:~ 
sürat dt~Uren &Jelldlr. T _. J(~ 
Ny, !11 htr.dıtf. S - .ArlcaMı ~ ..... 
yH, 9 - Başraa (M) ~,ıı,_. J'llt,&' 
•a ut.ala elur. ıt - Ekwltıc. 
•ek. 
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