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Rlmanlac Livej'i aldı 
hududundaki 7 · bin Alman tayyaresine, 

askeri ve sivil hedeflere merhametsizce hücum emri verildi 

Belçika hükümetiBrükselden ayrılıyor 

Belçika 

Bugünkü 1 ı . 

biil}ük meydan! a a 
"1.uharebesinin 
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tafsilô.tı 

~, .... 
8tbJ &it faryarelerf a~ık Fl'ft.n!'ltZ 

~1"•rlnı de bembsrdnnana 
t,.. il.mı~ bulunuyor· Reslmlerdr, 
\~hlrlerdcn birine npıla..'l 
.lt\q lar ne!lr~I <!rlll>d~lk ,.t. 
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Binlerce talebe, Musolininin ve 
kralın sarayları önünde mütte
fikler aleyhine nümay_iş yaptı 

ltalqanlaragöre, kat'i bü1Jük muharebe 
şımali f ransada olacaktır 

Roma, 14 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Talebe bu sabah bahri kontrcl 
aleyhinde bir nümayiş yapmıştır. 
Binlerce talebe, Roma caddelerin· 
de dolaşmışlar ve Venedik sarayı
nın balkonuna çıkan Duçcyi alkış
lamışlardır. 

Napolide talebe, Kralın sarayı 
önüne giderek Savuva hanedanına, 
Duçeye, ordu ve donanmaya olan 
merbutiyetlerini göstermişlerdir. 
ITALYA HARBE GiRMENiN 

AR/FESiNDE! 
Salya, 14 (A.A.) - Zora gaze

tesinin Roma muhabiri, ltalyada 
mütteEikler aleyhinde yapılmıt o· 

lan nümayişleri kaydederek · ita} .. 
yanın harbe girmeye hazırlan· 
makta olduğuna şüpheye mahal ol
madığını beyan etmektedir. 

Diğer taraftan aynı gazetenin 
Atina muhabiri, ltalyan gemileri
nin memleketlerine avdet etmek 
üzere Yunan limanlarını terket
mek için hükumetlerinden emir 
almış olduklarına dair olan §ayİa 
ları tekzip etmekle beraber, Yu
nan mehafilinin nikb.inliğine rağ
men bazı diplomatlann ltalyanın 
harbe girmek arifesinde olduğu 
mutaleasında bulunduklarını ilave 
etmektedir. 

(Devamı 2 nd 1&yfadaj 
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(Ilaş tarnfı 1 inci sayfada) 

Kıtalarımız ve müttefik kıtaları, bilhassa tank
ları ve hava kuvvetlerile çok büyük §İddette gay
ret sarfeden düşmana karşı cesaretle çarpışmak
tadır. 

13 mayıs günü ak~amı~ 16 düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Bu rakam, 13 mayıs akşamı neş
redilen tebliğdeki rakama ilave edilmelidir. 

Gece; fotihbarat hava kuvvetlerimiz, mtead
dit ke§İfler yapmıştır. 

ALMAN ZAYiAT/ ÇOK BUYUK 
Paris, 14 (A.A.) -· Havas ajansı, aıkeri va

ziyet hakkında saat 14,45 te ~u malfunatı veri
yor: 

Bütün devirlerin ve bütün memleketler tarih
lerinin kaybettiği en büyük muharebe, Meuse Ü· 
zerinde şimdi, tamıunen başlamış bulunuyor. 

Son derece kalabalık Alman cüzütamları, 
Lüksemburgdan ve Ardennelerden doğru gele
rek dünkü 13 mayıs ak§e.mı, Licgeden Sedon'a 
kadar olan IVleusc mecrasına ula~mışlardır. 

Sedon - Montmcdy - Longway cephesinde, 
Moselle' e kadar, çok şiddetli çarpışmalar yapılı-
yor. . 

Liege kaleleri, §İmdi müstevli Alrnan kuv
vetlerinin orta~ında derin bir çıl::ıntı te~kil etmek
te ve Almanların harekatını çok i~kal eylemekte· 
dir. Liege'in şimali garbisinde, Alman motörlü 
kıtalarınm yaptıkinn bir saldırış, Fransız zırhlı 
cüzütamlarının müthiş bir rnukabclesi!e durdu
rulmuştur. 

Binlerce zırhlı harp aleti arasında cereyan 
eden bu büyük muharebe, Fransız harp malze
mesinin bir zaferi şeklinde tecelli ctn:ıiştir. 

Almanlar, bu muharebede muazzam zayiat 
ve im işlerdir. 

BELÇtt\ANIN CEI~LlNDEKI l~tLIK MEPılURLAnl 
nem, U (A·A·) - Belçiknnm 80 kişiden mUrckkep Berlin büyült 

~çiliğt memurlarını hamil tren, hfilô. Lindaudndır. Zira mübadele §C· 

miti, Almanlar tarnfından henüz tn.nı olnrak yerine getirilmemiştir. 
ltlÖZ NEHRİ l\fEcr.ASI VZERC\'tJ>E nürt)It l\fUHAREBELER 
Pamı 14 (A· A·) - Havas ajansı, sa&t ıa.ıs to asker! vaziyet 

hakkında 5u malumntı veriyor: 
Almanlnr, elmali gnrbide sukutu çok :rı:ı.klaf1mış olan Troterdam 

istiknmetinde ve cenubu gnrbtde Ardenne'lcrdon geçerek Sedan istl
kametlndo olmak Uzore ikl koldan yUrünıktedlrlcr. 

Möz'Un bUlUn mecrnr..I ilzer!nde Scdan'dan I.Jcge'e kadar, bUyUk 
bir muharebe cereyan etmektedir. 

Llcge kaleleri elan muk:ıvemet etmektedir· Tirlemont'un cenubu 
~nrkisinde Fransız zırhlı kuvvetleri bir mukabil tnnrruzln Alm:ı.n zırh
lı kuvvetlerinin ileri hareketini durdurmu!jtur· 

1-Inva muharebesi, çok geniş mikynsta devam cd'yor. 
irmıuz ORDCLABI DAŞKUllAl"i"DANINlli !IES.~JI 

Pıı.rfs, 14 (A· A·) - Havas njnnsınm ordular muh:.ıb!ri bildir;yor: 
Fransadakl İngiliz ordulıın b:ııJkumandanı ~encıııl Gıırt, §U me

Mjt ncşretmL~tir: 
ı "BlltUn cil=ütam kumandanların?, subaylannı ve kıl!latı, !ngiliz 

1 

bnvn kuvvetlerindeki arkadn~hırmm eşsiz ynrdım:ıe yapılan ileri hare. 
ketinde gCisteraikloıi fevkalade intizamdan dolayı tebrik ederhn. Bu 
gün imparatorluğun tnrilıi bilylik bir llnmm arefesinde bulunuvonu. 
:Milcadele m~ekkatli ve uzun olacaktır. Fakat nihai zafere ltimat 
cdcl5iliriz. 

DELÇİRA n.ınıctı'E NAZIRJ, REYNO ttJE GORVŞTO 
Pıuis, 14 (A· A.) - B~lçika hariciye nazın Spaak ile Fnı.nsanm 

BrllkseJ elçisi dlln akşam Reyno ile görllşmU§lerdir· 
7 DiN ALl'ılAN TA l'Y AilESİNE lltlCUM El\IRf VEniJJnt 

Brüksel, l4 (A· A·) - Belç"kıı arazfslnln her noktıwnn 48 11aat.. 
tenbcri mUhim mlktıırdıı. Fransız ve İngiliz takviye kıtaatı ile birçok 
harb mnlzP.mesi ı;ıltarılmıştır. Belçıka krta:ıtınm mukavemeti. mütte
fiklerin müsait ııerait dahilinde yckdiğerile iltisak peyda etmelerini ve 
kuvvetli mr.vzilerde Eelçikahlan tnlcviye eylemelerini temin etmiştir· 

Zannolunduğunıı göre hali hazırda İngillzler, Fnuısu;lar ve Belçi
kalılar birlktirilml~ olan bütün silahlarla büyük mukabil taanıız rap. 
maktndtrlar. 

Bu esnada yi.ıkr-ek Alman kumanda heyeti. Bolçlka hududunda 
elinde bulunan 6 000 veya yedi bin tayynreye aslccrt veya slvU hedef. 
lere merhametıılzce hücum etmeleri emrini vermiştir· DUndenberi 
Almanlann açık şehirlere karşı yapmakta oldukları taarruılnr gittik. 
çe tılddet kesbet.mcktedir· 

ALl\IANLAR U\"E,Tt İŞG,\J, ETMiŞ 
I«ım:ı.. 14 (llasuı;i) - Almnn krtzlan Uycji tamam"n i~ral et

mişler ve Flı:.ndr ovasına doğru hücuma bnşlamıelardır. Alman °koUa
n Anvers ı;e BrUksel üzerine yürUmektedJr. 

Diğer Alman kollnrı da. Uyejden geri çekilmel:te olan Belçika kt
tatnrını ce,;rmeğe b~tmalttadır· 

Belç1kadnld tngiliz motörlil ktt.ale.rı dll§mnnla tAmBSt.adır· Fran
sız krtaları en hnrb ~Ah .. sına yetişmf..c;lerdir• 

SEDAN VE LO:NGVA y ~FHİRJ~ERt İÇİZ\'DE şınnırrr.t 
MtJllAREBELEr.. 

Pari<1, 14 (A· ı\·) - (Sıuıt 18.JO dıl almmı!itir) Hava.s nj:ınsı sa
at l4 .45 te bildiriyor: 

Sedan ve T..önı?Vay eehirl~ri içinde t}iddetli meydan mubarebef'i 
cereyan etmel:tcd'r· 

AITJtan lddie.lıırı hilrıfına Montmecfr'de işara değer bir fi"" vnktur· 
Al l\IAN Pı'\RAŞVT~·t)J,ERt BRtlliSEl~E İNMEKTE DE\'.\!11 

I~Dl\:'OR 
BrUkııı«-1, H (A· A·) - Brllksel şehrinin muhtelif noktalarına pa. 

raşUtçlller inmekte devam edJyorıar. Arttırılan jandarma efradı ve 
ıuıkeri kuvvetler, czcUmle neuı.retlerin bulunduğu mevkileri muhafaza 
altında tutmaktadırlar-

HOKIDIET DRtlKSELt TF.RKEDiYOR 
Brlik~cl. U (A· A· f.:ıat JS.30) - Htikiımet büyük bir ihtimalle 

buglln Briiksell torkcdecektir. Evrclı:m emniyet altma nlmmuı kin 
lAzrmgclen bütfin tedbirler almmıştır. , ' 

MEl'DAN 1IUIIAREBESiNtN TAFSİLATI 
Patis, 14 (A· ~.) (S~t 18 do almmı,hr) - Havaa ajanın, Meul!e 

meydan mubıırebeııı hnkkmc!a. s:ınt 14 te §U mnlQmatt veriyor: 
Bugün 14 MaJ.,sla harbin ilk meydan muharebe!5i Mcusc üzerin

de esaslı surette b:ı.şlamı§t.ır. 
Almnnlar, Uege'in clmalinde ve cenubunda lk1 koldan ta.:ı.m.ız ct

mlşlcJldir. 

Alman cenub l:olu daha kuvvetli göıilnmcktedir· Bu kol, çok 
külliyetli piyade clizUtn.mlarmr ve iki zırhlı frrknyı ihtiva etmektedir· 
Bu kuvvetler, Mozel n5ıhr a5ılmcı, I,ükscmburgdan ve Ardcnnc'lerden 
ileri doğru ntılmt!ilardır. ' 

LUkse.mburg hududunu geçtilct.en eonrn, yelpaze ~eklinde açılarak 
ilerliyen Alma.n kollannm miktarı, chemmiycU ve yUrüytı~U mlh•erl 
hakkında hcnlh sarih malfımat nlmmrun~tır· GörlinU§e göre bu yQ
rüyUş, Fransız Ardenne'leri ve Möz'Un J.ı.ıl:&n mecrnsı ltıtl!cameUnde 
yapılmaktadır. 

Möz"Un sağ sn.hillndekl b:ııılıca g~it noktalarında Alman mntre. 
zelcrt görllldllğil haber veriliyor. 

Sedandan Mozelc kadar olan sahada başkıı. bir meydan muharebe
si bn§lamıştır. 

Almıın!a.r Frans1z hududuna gclmi~lerdir ve Majino haltını !;i
mal Denizine kaclnr götUren Fransız milstah1tcm hattı ileri me\·zile
rinde son derece 5iddetll muharebeler cereyan etn:ıf§Ur· Almanların 
civarına girdikleri Sedan ve Lonçvay tthlrlerl bu istihkfunların iler
ainde kAindJr. 

Gerek Sedan, gerek Longvayda y&p•lnn meydan muharebesi, ı:on 
derece eiddetlidl.r· 

' 
........................................... _ ... . 

So yet hava ltalga harbe girmek •• uz ere 
ti 

m ıs aşarı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Roma, 14 (A.A.) - Askeri ha
rekat hakkında mütalealar !icrde
den teverediyorki: 

muharebenin Şimali F ransada ce. 
rcyan etmesi çok muhtemeldir. 

anyaya gitti
1 

ALMAN SEFARETi ôNONDE 

Bcrlin, u (UOO)O) - SO\'• i 
yetleri:ı ha\•a müstc;;arı general: 
Mahnlof bir heyetle bcrnber sa- : 
bahleyi:ı tnyynrP u~ Moskovııdan ~ 
Berline hareket etmiştir· Sovyet ~ 
havn rrlitch.,~r·"ı Almnnyada bir: 
k~ç gün 1: 'ı:ıcaktır· ! 

"Almanların garp ccphe5İnde 
büyük harp esnasında, malik ol
dukları fırkalardan hiç olmazsa 
yüz fırka fazla kuvvete malik ol
maları iktiza eder. Şu halde büyük 

Roma 14 (A.A.) - Öğleye doğ. 
ru talebe ve halktan mürekkep bü· 
yük bir kütle Alman sefaret binası
nın önüne giderek Almanya lehin
de tezahüratta bulunmu~tur. 

..................................... ____ . ba§vekile kalbden muvı:ı.!lııkıyeUer 1 ~~~~~~~~~~~~~ 
temenni etmiş 'Te demiştir ki: -: 

''B- Çörçil'in, parlak hasletlerini. 

1 yüksekliklerini, hnrb işlerindeki 
derin bilgisini ve Mkeıi harekM i
le bu harekatın idaresindeki tccrn. 
besini pek iyi biliriz. BlitUn hürri
yet ve insan hukuku dostlan, Çör
çilc muvaffakıyet temenni etmek
tedir. !nglltcrenln ve İngiliz impa
ratorluğunun blltUn kaynaklan em.. 
rine fi.mAdedJr.,, 
AUIAN PARAŞCTçt}LERINt:..: 

MUHTEMEL UOCUMUNA 
KAR.l}I 

Loyd Corc 
Ti başvekil 

Çör~H ~ ın~Y~ ffaki
yetl \1 t3ın; 1ni etti 

Londra, 14 (A· A·) - Diln ôğ
Londm. 14 (A· A·) - "Röyter" leden sonra yeni harbiye nutn E

Dün lordl:ır kamnramnda nutuk denin yaptığı beyanatı mUtenltip, 
.. söyllycn hariciye nru:ırI lord Hali- dilşman paraşUtçlilerinin muhtemel 

fııks, liolımC:n ve E lçikıı.ya hUcum hücumlarına ktı.l'§ı yeni h~usi ln
cden Al ,ı n: :ını ı \ n.bşiliği.nden laların tesisi hakkında hUkümcUn 
bahsetmiş 'c dE:ml tir iti: ya.kında tafaUAt ne~rctmeai bek-
"- Milletler.in aruuıcvi hürri- lenmektcdir· 

yctlerinl müdafaa i(n cesaretle lrlUHALfF PARTİ, HAVA 
giri§tikl"rl mUc:ıdrledc, Holanda NAZlRlNA MCZAHERETTE 
ve Belfknya, lngi'iz milleti hay- BULUNACAK 
ra.nlığnu bildirir· P.izlcr, hu mem- Londra. 14 (A· A·) - DUn avam 
leketlerin gestcnniş olduğu imtisal knmarnmndn yapılan bir içtima ~ 
nümunclerinden yeni bir kuvvet a- nasında llbernl muhalefet partisi 
Incağn:.,, 1 grupu, Çörçil knbineslııe hava na.. 

Loncirn. 11 (A· A·) - Dün a,·nm zın olarnk giren parti lideıi Sir 
kamnrn mclıı, I..oyd Corç, parlll- Archlba.ld Sinclafr'e müzaherette 
mentonun en yaşlı lızA.sı mfntile, bulunmağı wınd~nnn hi• ı..,...,.,. fttf. 
söylediği nutukta, eski dostu yc.ni h~ ctınieUr. 

KIZIL SAÇLI 
1 t' A O 1 rJ 

BÜYÜK 
ESRAR 

VE 
Z AB iT 
R O fA AN 1 ı I 

Di:imiT.e nakleden: 

1nuuı.~f ec Esen
cuma qUn~i 

Son @iDaQ ika 
sutunJarmda 

Cenubi A111erika 
Almanyayı mÜ§tereken 

takbih edecekler! 
Monlcvideo, 14 ( A.A.) - Unr 

guay hükCUneti, bütün Cenubi A
merika hükılmetlerinc, Ho11anda 
Belçika Ye Lüksemburg'a yapıla~ 
t:ecavüzQ takbih eden bir müşterek 
de~<la:-asyon projesi tevdi eylemis· 
tir. 

B.u deklarasyon projesinde Al· 
manyanm zayıf milletl~rin bitaraf· 
hğınr ihlal etmiş o!d~~ tesbit e· 
dilmekte, entemasvonal hukukun 
bu ih'aJine ka~ı Amerikanın pro· 
tcsto etmesi lüzumu ileri silrülmek· 
t~ .\·e evvclki vaziyetin yeniden te· 
~ısı talep olunmaktadır. 

Y unanistana mutad· 
dan fazla. turfot gitmedi 

Atina, 14 ( A.A.) - Atina rad· 
~·o::;u, Yunani::tana mutaddan far 
la ınıktarda arzu edilmiyen turist" 
ler geldiği hakkındaki ~yialan ya· 
!anlamaktadır. Bu hususta ~ıkt bir 
kontrol yapılmaktadır. Memleke· 
tin sük<ın ve menfaatlerine karşı 
herhangi bir teşebbü~ün imk~m 
t:tmamilc gayri varittir. 

Londra, 14 (A.A.) - Röyter: 
Hollanda Başvekili ve hükumeti, bu sabah 

Londraya gelmi§tir. 
1-follanda Ba~vekili ve hü rumetİ, Londra.ya 

varışlarında istasyonda, Lord Halifakx'ı temsil 
eden Sir John Monck ile 1-Iollanda elçiliği azası 
tarafından karşılnnmışhr. · 

Hollanda adliye nazırı, gazetecilere verdiği 
beyannUa, 11 nazırdan mürekkep I-Iollanda hii· 
kumetinin İngilteı·eye bir İngiliz harp gemisile 
gelm~ş olduğunu !Öylemiştir. 

f/OLLANDANIN BERLl/t/DEI(J ELÇiLiK 
MEMURLAR! 

Paris, 14 (flu usl) -- I-lollandanın Berlin el
çiliği memurları henüz Berlinden ayrılmamıştır• 
Bunun sebebi, harp mıntakasında bulunan Ltı" 
heydeki Alman elçiliği memurlarının tahliyesin" 
de rastlanmış olan giiçlüklcrdir. Hollanda gaze
tecileri ise Kaiserhof' d<'..dır. Yalnız Telgraf ga" 
zetesinin muhabiri polietedir. 

1NG1L1Z TAY\"AflEI,ERINiN FAAU'l.ETt 

J..ondrn, J.l (A· A.) - İngiliz hava neznrcU, 13 mayıs s-cccyııt1'1 
ap.ğıdaki tebliği nc§rct:rniştır: 

İngiliz hava kuvvetleri, cephenin bUtün kısımlarında, şiddetli fa• 
aliyetine dovam etmelitcdlr· .Mııharebo tayyareleri, pek ıu: zayiat ver· 
mek suretllc, yeniden 40 dan fazla dil~maıı tnyy&rsl dUşUrülınUştUr· 

Bizlm kayıplarımız hakkında düşmanın idcilalnrı gUl:.inçtür. ttll" 
kikatte bir tek apilfire tayyaromiz dtişmli;ıtUr· Bu tayyarenin men.su!' 
bulunduğu grup, daha. ev'Vcl üç Alman bomb:ırdunnn l!lyyaresl düşUr· 
mUşlll· lnbillı pilot sağdır· 

Düşmanın ileri hareketi, gece, Hollanda hududunun iki l!lrsfııt• 
dan yapılan ve muvaffakıyetle neticelenen bir ~eri bombardımanla iŞ• 
kll edilmi§tir· 

Gündüz yapılan bomb:ırdımanlar, dü11ma.nm Belçika ve Lükseıtı· 
burgdaki kollan üzerinde !:Ok müessir olmu§tUr· Tayyare filolarunıtı 
bazı k:ı~,plnr:ı. sebebiyet veren bir muvaffakıyetle kal'§lle.şmıştır· 

DU!imanm karakol gemileri üzerinde de hücumlar yapılmıştır· 

~ 1101,LAJ>.'DA ınıınıt KA.J:AGAIIININ TEBL1Gt 

Amsterdam, H (A·A·) - Ho1Ianda radyosu, bu geccyamı, l{~l· 
landa umumi karargahmm 13 mayıs tnr.hli ikinci tebliğini ne§retmışur· 

Bu tebliğde ezcümle §öylo deniyor: 
Ki.ıçUk bir bölgede, dlieman Rhin'c vnrnu,,tır. Holanda kıt.:ılar'lı 

dUşman kıtalannı geri pUskilrtmü§lcr, fakat bu bölgede tutunama· 
mı~lardır. 

Şimnl eyaletinde, dll~man, mevı.llerini takviye e~tir· 
Bir Alman müfrezesi, Rotterdrun'm cenubunda tutunmakt:ıdır· 

Langcstr:ıat 21okağını işgalleri altında tutan Alman kıt'aları, lloerdYıc 
köpriisllne gelmişler ve bu köprüyü geı;mielerdir. 

Brabant'da Fransız kıtalarının yekunu faua!a:;mal:tadır. Holan~~ 
ordu ve donanmasının birçok cilzütnmlnn, Holanda milletinin tarilı 
an'ıınesini teyit odcn 1:.lr kniı'ramnnlıkla çarpışmaktadır. 

Thir cdJlen bir Alma:ı t!lubaymm ifadesine güre, Almıı.n h:n·a kU\'• 
vetleri, Holanda tayyare dafi bataryalnrı dolayrnllc çok büyük kaY1I"' 
lar kaydetmiştir. 

ım.\LtÇE vtuım.~:!. .... IJONDRADA NASIJ_, liARŞIL.umı·: 

Lorıılı-a., 11 (A· A.) - Holanda. kraliçesi Vilhclmin. dJ.n gcc: 
Lontlraya gelmiştir· Kraliçe Vilhelmin, trendon indiği zar..ıa.n ~~~ 
müteessir bulunuyordu. Kendisini kareılama!a. gclm~ olan tngı.ı>" 
kralı. kraliçenin elini sıkmış, bilahare iki yanağından öpmil§lUr· 

Kraliçe bir müddet etrafına. bnkınmııJ, bilahare km veliaht prc~: 
ses Jullanay1 vo damadını görUnce yüzUndo bir tebessU.m hUıl 0 

muştur· Kraliçe bir mUddet kızı ve damadı ile konu§ll1uıı, bund~ 
sonra İngiliz kralına dönorek kralla uzun müddet franııızca eörüoınill 
tur. . de 

Holanda kraliçesi, Londraya busu.st trenle gelmiştir. Re!aknUJl ' 
IIolanda Kral muhafız alayından subaylar ve erler vardır· 

JIOLANDA KRALİÇESİ &UKL.~GAl\I SARA \.'INDA OTURACA1' 

JAndra, H (A· A·) - Holanda kraliçe!li Vllhclmin, BukinS~ 
sarnyınıı inmiştir· Kraliçe, bu sarayda ikl\mct edec~ktlr· ·C 

Kraliçe ilo krallık mnha!ız alayma men..,ub mllfreze, İngiltere~ 
bir lngiliz gemlsiylo gelm~tit"· 

Paris, H (A· ,\.) - Ha\'as bildiriyor: 1 .. Hoiand:ı mukavemet haltı önco Arnhicm'de zorlnnmıs, sonrıı }. . . ~-
mantar, Rhin'in iki sahili boyunca Roterdam istikametinde saldırıll .9 l:ırdır. Roterdam mıntaknınna inen paro§UtçUicrin irtibat temin ed~. 
etmedikleri henüz malfım değilse <le gerek' bu ihtimal, gerek RotCt• 
damnı sukutunun pek yakl:ıcmış olması ihtimali varld g6rülmemek 
tıza eder. re 

Holandalılar, eski Hol:rndantn, Utreclt, Amsterdam Ye Laht1) 
cyalctlerinclcn müteşekkil adada mukavemeti u:ı:at.maktadırlar· 115• 

Almanlar, yalnu; Farbacb'm §nrkmdaki mevkie ve Alsasta ' ı: 
sembury'nin enrkmda bir mevkie. mev:r:ii ehemmiyeti hah; iki taarrU 
yapmışlardır· • 

Harb mıntakası haricinde., her iki tnraf tavynrctcri, kesif bO~. 
bardımanlar yapmışlardır. MUttefik13r, Rhin ile Belçikn - Holandıı 11ııır 
dudu arasında, kafilelere ve muva ala yollarına nzamt mUesslr ~ 
eekllde taanıızlar yapmışlar Rh1n'ln t!lağ sahilinden not sahiline tÜ' 
Alman kollarına büyUk hasar vo zayiat \'erdirmir<lerclir· 

ALMA1''LAR llOLANDANIN c~unuı .. ·A nmtLERI 

Berlin, 1' (Ra.d)O) - Alınan orduııu ~iman Holanda.nın işı;ıı.tlPı 
bitinni~, cenuba. doğru ilerllyorck Rotercbma kndar gelml~Ur· 

JrOTANDA ~nn:ANmAımtrmJt ESİR DtlŞMtlŞ 

Roma, 14 <RmıMI) - ŞimaU Holnt1dııdıı. muYa!f:ıktyelli Uerleı;';: 
ler yapan Alman kıtaatı y::.lnızca bu mrnUı.kıı.dn. 18-000 esir al~ 
dır. FJSirler nra.smda Holanda erkfınıhnrbiyesi de \"ardır· rs· 

Ccnupta.n taarruz eden Alms.n lntalnn Belı;lka ile Holand& • 
sındaki mun.!alavı kesmeğe muvaffak olmuşlardrr· ~ 

&ma. H <Ilusu8t) - Rotanda ordulan başkumandıutt ' 
man harekltı sellmetle idare etmek i!;i.'l Londraya geçml§Ür· 

"' 4 tNGtLtz G~IlSt DATIRil.1\ITŞ ıt 

noma, 14 (liasusl) - Alman hava. kun'eUcri Holanda ka rrıf~ 
Jannda dört İngiU:ı: gemi~i b:ıtırmışlardır. Bunlardan ;ıç tanesi ~ d• 
to, bir t~cıııl de fngifü: nak!h·e gemisi lir· Aynca iki :ı:uıkliY• ~e:ınıııl 
haeara ugratılmı:ttr· 
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nstDlnll9>aırat na~urıınıın beyanatı: -- -

e 
Yuan: Orhan Rahmi Gökc• l 

hat ca • r • 
- Bunu nerede kullanacaksın? - Evet!. •• 
- Dukanın sarayının kar§ıısın· - Bu biri.. ikincisine ıelince. 

daki boş ve es.ki kilise binasında... aabah olunca artık sarayına gide• 
Fakat daha evvel senden bir§ey ceksin. Senin de benim tehlikeli 

~1n1nuae: 
~ liarp vaziyetinin sann.yUmlze de 
lfıırı fena tes:rıcrt olmu§tur· Ma
~aı Olduı;u Uzere bir kısım fabri
~1lltnızın ve bilhc~a hususi fnb
>ııın aı:ın makineleri ve tesisatı 
~ Inalıdır. Hnrb yUzünden 
~lııeı Yndan demir ve emsnli mn
liı;d er ve yedek aksrun ge lemedl
ltıı ~n bu fnbrllrnlar· fhtlyaçlnrı o
llıa( azı yedek parçalan bulama
ct( ladırlar.· lngiltereden get'rlle -
lııanı lllakine parçalan da Alman 
.\ı~Lltına uymnma.ktndır· 

leı altadnrlar bu hususta t e tltik
~{aPlllnktadırJar. Bu parç:ı.ların 
~~ nıe.nııekctlorden t edariki im-

' ıı bulunacaktlr· 
~hır ınccllslnln tJUnkll topl:ıntı· 
l'l:ıc; arazı vergisinin ağustos vo bl· 
\ıı-ı~:ııırın aylannda tnhsill kıır:ı.rla.:ı· 
~tı:ı l;tır. Belediye zabıtası tallnınt· 
tJııe eaıntn kabul edilen yeni hUkUmle· 
~ı.~llrc, a11Cı, kcbabcı, l.§»e:ıtccl 
lı:e ıarııe bkruıtaıard3. yemek p!' lr 
... • )'cın k ••A 'etı e yeme, bula~ı:< yıl\.ilmıı. 
~~r~ ayn ayrı olnca.k vebu yerler 
ı:a~:·:ldc.-ı bölmelerle aynim:;, bulu· 

' tır. 
I~ Cccezııcrde Cencvrcdeki Millet· 
ı._ Cı:ıllti 
"O!!ıit YctJ afyon ve miiştakları 
ta< esı senelik topl:ı.ntmma işti -
lııtıııı. tclen delegemiz 10 Banl:ası u
~ıııtulnUdUrU Salahaddin Çam, bu 
le ı:eı~enı!>ıon ck.spreslle şehrim!-

' 1.1nl11tır. 
~ "-nltarada Dr. Mehmet Aliyi tıı. • 
~ ile öldüren Ebe Naciye bakın· 
ıı:t:ıı lllnhketmıyet karan temyiz mah· 
(a~.;lnco dört noktad:ı.n bozulmuıı. 
tıı~tq. ıı:ı tekrar g6rUlmcsine 00.ı;lıın· . . 
~ ~ekızıncı asliye ceza. mnhkcmcsl 
'lt:rlr komUnlstlil( davasına 00.~!3.· 
\• . 

~· ~ıının ınazııunlan doktor Htlt· 
1• il &lızıcsı, BablAllde k!Uıpçı MU:ıl· 
t~~~ll'lkrct adında 111 ya~md:ı. b!r 
~ . 

~ ~~ro l'l'ikrctl komUnlstllğo ıılt 
~ht l'l kıymetinden çok aıınğı bir 
~~ 8ll.tarak dUkk~ıuna nlıştırmı~ 
~fıı,_ lııe komünistlik hakkında tel· 

-ı:tdo 
ltilıı buıunmuııtur. 

ta.ıı lre, lı,lkrcU komUntsUlk props-
~t~~nda istedi~! gibi kullanabil· 
~~ knrdcıılnln kızı Muzcff'er ile 
\:te l'ını;, ve Muz.nfferlc beraber gez 
~~ :~lııyan genç de öteye beriye 
ı. tt Yan.nameler ıı.smııı. komtınlst
'~ ~tnda gltll gt.ı:ll pl'OJ"ııganda· 

lQ ~laınııJtır. 
u~ıınıe olmnduktnn sonra saml· 
~ arı Çıkaruıarak muhakemeye 
l "~~de devam olunmuııtur. Fik
' ~ ).ıllntre movku! bulunmaktadır. 
~ Yııytcı zaruriye ltoml.syonu dUn 
~~ "8.11 ve belediye relııl LO tfl 
~ relsltğlnde mmtaka ttcıı.rot 

\, lltuııde topta.nmıo. b:ızı mnd· 
\ :ı ~tinde sörUlen fiyat yilksel
k. lııtı 1stnı g6rtl§mUştUr. Piyna
.~ı~r Oldu:U tespit olunmuştur. 

~ da tahkikat yapılan bazı 
tt ~ r bugunıcrde mUddclumumt· 
~ llın edilecekUr. Komisyon ib· 

~tt lllanı olmak Uzerc belediye lle 
~11''ekrııeu teşkUAtınm mU:ıterck er Yapmasını muvafık görmU:ı 
\., 
·~.aı 

et lllUlctuşlerl ve tıeledJyo 
~~rı tebdlll lı.,ya!ct edecekler: 
~._rı Bıkı bir kontrole tabi tu· 

''<r ~ı t l? ~1 sular ldıırest geçen nene fi., lllUyo:ı 7'9.000 metre mik~bı 
~ "'Ce' 11t ~Ur. Terkos Jıin reci tılrkct 

\ 11,_cn nncıık on buçuk milyon 
1 ~ı 
l).~ §U. 

~~11e.n I>aruıf.lccze cl\-armdııkl hen· 
•le il birtndo ltundak Jçlnde on 

~l{~lU Lir çocuk bulunmuştur. 
•,1~ ltlndc çocuğUn anası lle 
\it~~ Ve kendlsJnln ismi yµılı 
\ı~ ~e de bulunmuştur. Bunda 
\,_' I>aruı~cezeyo yatınlmnııı ve 
,.. ~ altı sene sonra orndnn a· 

~'il t>.q ~hyordu. 
~ttıı 11tıe çOcuklarmı lstcmlyerck 

lıaıt Ve açlılct.ıın öldUren cna ve 
~ 'tbtbt !unda mUddelumumtuk ölU· 
~:ııı% )'etten takibata ıtrişmlD, 
't,'<tıı11~ cesedi de adliye doktoru 
1.. ~ muayene edilerek morca 
~l lrr. 

. o-nc~e ~ 
~Itı: K 
'~ıı raı vo Kraliçesi I..ondr:ı.· 
t. llrıı.k İnS'flter<?nln ccııubunda 

~bn.ı~ıcrdir. 

O bin Belçikalı 
saga iltica etti 

n1iUI m~daf aa nazırı 
alçika l{rali e gör·· ştli 

·ransız 

alad 

r ........... t.0 h"i'I. k ö ........... . 

ı 

Balkanlara 
Yaldaş yor 

P:uis. 14 - İstihbarat nazın 
Frossard bu gece radyoda halka 
hitaben bir nu tuk s6ylem'gtir. Na
zır Fr:ıru:ızlnrn başlamak Uzcre o
J:ın bUyUk harbin neticesini fti
mııtla beklemelerini tnvsiyc etmiş 
ve demiştir ki : "HcnU:ı harbin 
mul:addemesindt'yi:ı· Belç'kada ve 
Hol:ındada §imdi ba~lıynn hnrb 
haftalarca sürebilir· VerdUn hnrbl 
G ny. Sc-mmo harbi keza 6 ay sUr. 
mUIJ, birçok safhalar geçirmişti. Nf. 
havC't galip gelmiştlk. 

Almnnlar:n tayyare uıyintr rnUt. 
h~t·r. DUn Frnns:ıda tayyare <'lnff 
topların 34. B" lçlkadn gene top a
te.,ilc 88 Alman tayyaresi dllşUrtıı. 
dU. Herkes blln "'lİdlr ki, htwa or
dumuz bUvUk cesıı.rr.tle harbedh·oı 
ve Almwl'l.rm her hareketine mu 
k::obelcde bulunuyor.,, 

Son nskert vaziyet ~udur: İki 
Uı.raf anısmdn henUz büyUk hnrb 
başlamamıştır. r::.ır;UnkU harckıit 
bu hr.rbln mulmddemecinf teı;ıkil 
ediyor. İki tarafın kUlll l:uvvetlerl 
} kla.e'!ıa 1·t~iir· .. 

IIOT,ANllA ':'EBLtGt 
Am!ltcr<lnm. 14 - Sahaha kar

şı neşredilen re~ml tebliğdir: 
Almnnlar küçlik bir cephede 

r.:ıin nehrine \'Asıl olmuşlardır· 
Holanda nskerl bunları dc!et.miş. 
fr':at sonra ı:;ekihnlştir. Dücµ- ~ 
tıimalde mevzilerini tehldm ediyor. 
Rotcrdnmda bir Alman ·· c~c-
şehrin cenubunda mevkünl muba 
fııza edJyor. U.ngestrad .sokağın -
dakl Alınan müfrezesi l\foerbtt 'köp. 
rUsUnU geçmcğe muvaffak olmuş
tur. Brabnnt vil§.yctinde Fransız 
askeri m 'kUırı artıyor. 

İNGlLtz FlLOSIDlı"UN 
IIAUEKATI 

I..onilm, 14 (A· A·) - Amirallik 
makamı bildiriyor: 

liolandn ve Belçlkanın Almanlar 
tarafından istfl&smdan beri Al
man bombardıman tayyarelerinin 
tcnrruzlıınn:ı rağmen bUyilk dcn!z 
kuvvetleri durmadım bu iki me:n
lekctin sahlllcrl lSnllnde hıırcl:n.tta 
bulunm:ı.ltUıdır. Bu kuvvetler 
müttefiklerin kara hareketlerin~ 
}·ardım ctnıl§Jerd!r· 

Hava meydnnlarma ve plajl:ıro 
tayyarelerle lndlrilen cm~mnn 1..-ıta
ln.rı bombardımnn edilmiştir· 

Hnrb mmtnknlıırmdan tahliye e
dilen birçok mUltecller lngiltereye 
nakled 'lm1ıitlr· 

PılAJ1NO HA 'ITı::DA 

\ berl 400 Almıın t yyıı.rcsl düşürülmU~ M . J 
tur. acans an ı 

Almanlar da 850 dUşmnn tayyare.si 1 d ' t 
dU;UrdUl>lorlnl iddia ediyorlarsa da A. m a n Q f U 1 arı-: 
bu haber mübalAğalıdır. 1 

lnglllz t.ııyyarclorl IlelçlkadA Al- 1 n a g e çit Ve r e C e 1. i 
man hatlarmm gerlslnde tah:ı.ıışüt ı K ı 
etmiş kıt.alan bombnrdıman ederek , , 7 S f "lah lb i 
nğlr zayiat verdlrmlglerdlr. Holanda· mı l Si Q. na Ça· • 
dA da muttettk tayyarcıcr oomoordı- ğıran Macaristan, YuJ 
manlııra devam ediyorlar. goslav hududuna as- J 

lııg'fl l.z ha\'& kuvvetleri tarafmdan · k ,,. 1 
Roterdıım yakınındaki Vaachaven er yıgdı 
tayyare meydanına yapılan bUcum 
\lnıanlan gafll avlaml§tır. Karanlık 

ı.>nsarkcn tayyareler ansızın meydan 
Uzerinde görünmU:ı \'e dU.ıımanı bir· 
denblre bastırd:klıın için hiçbir mu
kavc metle karııılaşmamııılardır. Tar
uruz yirmi dakika sürmüııtUr. Alman 
!ar bu meydanı evvelki gUn Ho
landalılardan almıııtıırd.ı. 

DALADYE BELÇiKA 
KRALtYLE GÖROŞTO 

Pnria, 14 - Milli mUdafaa na· 
zın Daladye dün Fransanın ş.i· 
malindeki harp nuntakasmı ziya 
ret etmi~. lıu ziyareti esnasında 
Belçika Kralı Leopoldla görüı· 
mliştür. 

800 BiN BELÇtKALI 
FRANSADA 

Diğer taraftan 800 bin Delçi!:a 
1ı Fr:ım: ya iltick etmiştir. B etçi 
kalı mlilteciler merkezi ve cenu· 
bt Fransaya nakledilmel:tedir. 

1ngiltcreye de ekseriyeti kadın 
ve çocuk olmak üzere binlerce 
Belçikalı ve Hollandalı muhndr 
gelmiştir. 
ALMANYA HARP ESiRLERi· 

NI öLDORECEK MI? 
Pa~iı, 14 - Fransa hUkumeti, 

memleket dahilinde y:ıkruanacak 
askeri ünlformasız Alman para· 
§Ütçlilerinin casus addedilerek 
kur:::una dizileceklerini ilan et· 
mişti. Alman hariciye nezareti 
Londra, Brüksel, Paris ve Lahey 
hU':Cımetlerinin Alm:myadaki 

menfaatlerini müda!:::a etmeği u· 
zerlerine alnn ecnebi hükfimetle 
rin Berlindeki mümessillerine bu 
münasebetle bir nota vermi~tir. 
Alman iddiasına göre Alman pa· 
raşütçüleri askeri üniforma giy
mektedirler. Nota §Öyle nihayet 
buluyor: 

''Eğer Fransa, cesur paraıüt· 
çUlere kar§ı beslediği kini teskin 
için bahane arıyorsa, Alman or· 
dusu beynelmilel hukukun bu ih· 
lAline kar~ı derhal mukabele biJ· 
misilde bulunacaktır. Bundan son 
ra kur§una dizilecek otan her pa· 
ra:,;UtçU için on Fransız harp esiri 
kılıçtan geçirilecektir. 

HOLLANDA KRALIÇESI 
LONDRADA 

J,ondrn. 14 - Macaristan yedi 
smrfı ellah altma almıııtır. Macar 
kıt'alnrı Slovakya hududu Ue Ma
car'..stan - Yugoslavya hududunda 
tahşid edilmektedir. Ayrıca Ro
manya · hududundaltl ordular da 
takviye edJlmlştfr. Macar ordusu
nun ml:!\"cudu 350 bin kişiye c;ıka
rılmışlrr· Parfate bu ha.r.ırlıklar 
Almanyanın B3.lkıı.nlarn doğru yo. 
ni bir harekete hazırlanmasma de
lil addcdlllyor· ParLste ve Londra
da Almanya ile Macaristan nrMm
da bıı hu:msta bir ıınle§ll1a mevcut 
olduğu ttı.hmin edilmektedir. Bu 
anlat:maya g5ro, Almnnya, Slo
v:ıkynnr.ı bazı krrıırnlnrmı Macaris
tn.:ıa terltcdecek, buna multabil 
Mac..,rlstnn da AlMruı orduhrınm 
l'acarlst..,ndr.n vec:!!'l.~ine r.ıUsaa • 
dt' edecektir. 

YUCO,,.LA VY A v ...... no·.ıA~-Y ADA 
nnm \UtL TEDBtnLEC 

PariıJ, 14 - Ytıg(Y.lla\'}·a hudu
dunda yapılan Macar tahşidatı u. 
:ı:erine, Yugoslavya hlikflmeU dtt 
askeri ihtiyat tedbirleri alm~tır. 
Bu tedbirlerin mahiyeti hakkında 
hiçbir tebliğ neşrcdilmcmi,.Ur. U
kln z:ıten kadroları doldurulmuş 
bulunan hudud kıtnntmm ohcnımi
yetU surette takviye cdlldlklcri 
muhakkaktır. 

Dl~er t'lraft:ın Uı- \'Uz bin d·'~· 
bul:.:nnn Yn"'o:ılav r o• ol t~· · atı 
h:ı.lkı m"ml<'ke• ı mlio~f 'l ·ra. davet 
etlen ınifn !er n!:dc tnıl ur. 

Romanya hüi:ıimeti de, Tran~
vanya hududundaki kuvvetlerini 
takviye etmiştir. 

Musolini 
Hudutları 
te f fiş ell i 

Londra, 14 - Romad&kl İngiliz bfl 
yük elçtslnfn, Romada tnırtıtere a!ey. 
hinde yapılan nUmo.yişler etra..mde 
İtalyan bUk(Unetf nezdinde yapılım 
tc§ebbUıten ne netice &lmdı:ı henllz 
mnlOm ·değildir. 

rica edeceğim.. maceralarım içinde yuvarlanma<· 
- Söyle Doğan... lığını ·istemiyorum irinL Hele ha• 
- Ben bu bombayı, ta karşıda le, benim hesabıma, böyle pi~ 

duran Cezayirli gemiden gece berbat yerlerde ömür sürmekliii" 
yansında mancılıkla oraya ataca· ne hiç tahammülilm yok. Alı§Jk 
ğım. Yarın Dukayı görc<:eksin ve olmadıfın bir hayat, daha doğ'" 
ona, kararımın gayet kat't oldu· rusu varlık içinde olmaklı~mll. 
ğunu !!Öyliyerek, yarın akşam, rağmen sefalet çekiyorsun. 
geceyarısr, penceresinden kilise Doğan doğruldu: 
bina~ın:ı bakmasını ve orada gö· - Şu evin kepazeliğine bak 
reccğini aynen }:endi sarayının Alla:.a~kına.. Tavanlardan, nere· 
üstünde vukı:bulabileceğini, yani deyte, sıçanlar ba§lannı u::atıp 
ilk hareketlerimin bu suretle luılimi::e kahkaha ile gülecekler .. 
bn§lryacağmı söyliyeceksln. - Emniyettes~n ya, ona bak.. 

- Peki, ona bir insan gönder· Doğnn !rinideki fedakarlığ~ 
miyecek rf.isin? gönül büyüklüğüne ve bütünl\k" 

- Hayır, hepsinden vazgeçtim. filne hayret ediyordu: 
Hiç bir arkaôa§ımı böyle düzen· - Evet, emniyetteyim. Ben sa• 
baz ve maskara bir adamın di§lc· na, çok §Cyler borçluyum. Ne ça· 
rine veremiyeceğim. Çünkü emi· re ki, bu borcu ödiyemiyorum 
nim ki, yeni bir plan hazırlıyor. trini. Madem ki burada her şey • 
Fakat karımı, muhakkak kurtara· den uzağım ve Dukanın bum11 
cağım. Sana birşey ~öyliyeyim buralara giremiyor. Sen hiç ol • 
mi? mazsa, aon variyet tebellür edill" 

Sarayı basacağnn. ciye ve kararımızı verinciye k.a• 
Sen çıldırdın mı? dar sarayında kalmalısın.. 
- Hayır, çıldırmadım. Her - Olur Doğan, kabul ediyo • 

tedbire ba§vuracağım. Bunlarda rum. Mademki aen istiyorsun. 
muvaffak olamazsak, tarih, Vene· ben de sarayıma dönUyorum. 
diğin Duka sarayının benim tara· Çünkü benim için hiç bir tehlike 
fımdan basıldığını kaydedecektir. mevzuubahs olamaz. Fakat ben 

İrini hAla ve MI! g6zlerinl ta· de seni, bana haber vermeden. 
vandan ayırmıyan Do~ana dik • herl-nngi bir harekette bulunmak" 
katle ba.ktı. tan menediyorum. 

İrini, onun, en tehlikeli karar· Doğan güldü.. irini kadebled 
larında böyle gayri tabit denecek doldurmu§tu. İçtiler. Dıp.rıda 
§ekilde çok roğukkanlı bir hal al° . artık tanyeri yavaı yavaı ağannı· 
dığını bilirdi.. ya yilz tutuyordu. Suların da 

-,Bana yardım edecek misin sUkuneti yırhlınr§t1. YaY&§ yavaı 
İrini? ayaz çıkıyordu. 

- Şilphen mi vardı Dolan. irini tekrar pencCf'eye yak" 
Neden böyle söyledin? laitt: 

- Hiç ı .. Seni çok rahatslZ et· -Beni öğleden ıonra nere· 
tim de... de göreceksin? 

- Çocukluğu bırak f.. Eu gece - Ne ıen gel, ne de ben gele· 
ne i! gördün, onları da söyle... yim .. Ben biraz uyuduktan aon.ra 

- Bir Yunanlı genci kurtar • gidip o yaralıyı g<Sreceğim. 
dım ve senin mahut meyhaneye - Bc.1 de şimdi buradan çı'kat" 
de ilk defa olarak gittim. Daha ken oradan geç.Ttleği d~ünilyo· 
doğrusu, yaralı genci sırtıma a· rum. Çil:ıl•ü buradaki her Yunan· 
lıp orayn ·kadar götürdüm. Bu lının benimle alakası vardır .. Bir: 
genç, galiba asilzadelerden biriy• aynı hisııin, aynı fikrinJ aynı n· 
miş. Hoguır.a gitti, merd bir ço· nm çocuklarıyız Doğan: 
cuk. Uzun boylu, siyah uslı, be" - Hakkın var. Aynı nma.nd~ 
yaz, gilzel bir genç.. b-.ı genç için bir iyilik yapıp y•· 

İrini birdenbire: pamıyaaığınuzı dU;Unl 
- Ta.·ııdım, tanıdım ·dedi· İrini, yan kapıyı açtı " blru 

zavallı gencin bir Venedik gene· sonra sırtında bir manto ile çrka· 
ralinin kızını sevdiğini de bilirim. geldi. Mantonun altında bir ban" 
O gencin bütün aile efradı da çer ve kı,aca bir kılıç gözüküyor· 
kahrarr.an, muharip, faziletli, me· du .İrini, tehlikeli nmanlarda ve 
ziyctli, he~keıı ti\rafından çok se· bilh:ts~a karanlıkta daima bunla.rt 
vilmiş ve çok h ürmet gören bir ta§ırdı .• 
ııil:dir. Sevdiği kızı çok iyi ta Elini Doğana uzattı : 
nmm. Şımarık, milntehd, .ıalim - Allaha Bmarladrk .• 
blrgcydir. Aşk hakkındaki tclak· Doğan bu' elin ate~ gibi yandı-
kisini bildiğim gibi, servet ve ğını hissetti. İrini, aynı zamanda 
ha~mete olan temayUlilnü de çok gözlerini de ondan gizlemlıti. 
i§ittim. Halbuki diğer biçare bü· Fakat Dofan bir an için, o gör" 
tün servet ve varlığını kaybetmif Ierin ya§la dolu oldufum:ı da 
tir. ıörm~tü. 

- Bunların bir icabına baka· Birıey söylemek istedi, yapa-
m.aı: mıyız:? madt. Olduğu yerde, P§lcuı ve 

İrini güldü: dimdik kaldı. 
- Sen de çok tuhafsın Do· Neden sonra geriye döndü ft 

ğan !.. Kendi vaziyetini hallet· demin İrininin girdiği odanın 
mcdcn ba~alarını dUşUnüyor· tam kargısındaki odanın kaprsmı 
ıun.. açtı. Burada bir krevet Tardı. 

- Ne olacak canım, hepsi de Sırtındakileri çıkardı. Sonra kılı· 
düzelir 1.. Şimdi beni dinle İrini!. cmı ve hançerini yanıbapndaki 

Yarın öğleden evvel Dukayx masanın üstüne koydu. Kapıyı da 
mutlaka ziyaret etmekliiin ıa· ıUrgüledi. Krevetc boylu t>o,una 
rnn.. u.randı. 

Paris, 14 - Majlno hattına knr
~ı bUyUk mikyasta bir taamu yok
tur. Yalnız kUçUk taarruzlar yapı
hyor. Frnn!!I.%, LUbemburg hudu
du boyunca Lon!;'i'den Mozole ka
dar olnıı sahada tılddetll muharebe. 
lcr olmaktndır. Mozclin §nrkmda 
Almanlnrm bir taarruzu pUrıkUr • 
tU~mUştUr. Fran,zzlar Longviyi 
eaglrun blr surette muha!au et -
mektedlrler. 

Majlno hattında um··mt taarruz 
yoktur. Fakat Forbacb ve Orcnt
h:ıl tepelerinde, kUçUk taarruzlar 
olmuştur· 

Hollanda hilkQmct merkezi 
Amsterdamdan, henilz ilan edil· 
meyen, başka bir ıehre nakledil" 
ml,tir. Hollanda hUkOmetinin 
Londrayı muvakkat merkez: itti • 
haz: ettiği haberleri teeyyüt et· 
memiştir. 

İtalyan hUkOmctı, mUttefikler aleY· .. ----··------------------(•D•eva-ıııiımıiiııı•"ıiıı"ıiııı)iıl 
hine yapılan taşkmlıklann önnııu al· 

BUtUn ıı.tc~ mmtak:ı.st Qı:crindc ve 
gcrllerlndo gen!~ ve fllB!lıısn; bir bnva 
muharebe.si cereyan diyor. lld t&raf 
tayyareleri dilşman kollnn, mUnakn
le yollan ve t3yyare meydanlarına 

kUUc halinde bombnrdım:ınlar yapı
yorlnr. 
FJ:ASSADA TAYl'ARE FAAL1YET1 

Cephe gerUcrlndc, Alman h:ı.vn 

kuvvetleri mükerrer bomb:ırdım:ın
lara rağmen askort bakımdan pek nz 
ehcmmlyeU olan hasnrlar yapabilmiş. 
!erdir. 

Franu.nm garp ve merkc:ı mmta
kaaı daim! bir hava tehlikesi fçinde 
yqnmıı.ktndır. Frn.nsıı.da on ııeklz ee· 
hir bombardıman edllml§tir. Fransa 
dA cephe gerlslne Alman para§ütçuıe 
rt lndlrlldlğt hl\bcrl ucyyUt etmcml:ı
Ur. llıı.amatlh Fraı:wz j.:ındarmıı.sı 

ihtiyaten mı waıısut tedbirleri al· 
mı,Ur. 

MOTTF..F1K TA Yl" ARELERL"lı'İN 
llJU\' AFFArJYETLEnt 

Hollanda Kratiçesile Hollanda 
Veliahtı Prenseg Lülyana, iki ki• 
ıı ve kocası Prens Bernar dün 
Londraya vasıl olmuşlardır. 

Londra, 14 - Alınanlar dün 
Belçikada olduğu gibi Hollanda 
da kUtle halinde ve büyük kuv
vetlerle taarr\1%lanna devam et 
mi~lerdir. 

Almanlar Hollaııdada ezcümle 
Mözün cenubunda bir ilerleme 
bnşarmf§lardır. 

Hollanda cephesinde, Alınanla· 
nn bazı noktalarda Hollanda hat· 
!arını delmeye muvaffak olduk· 
lan anlaşılıyor, Diğer noktalarda 
Hollanda hatları tutunmaktadır. 

Şimali Hollandada Alm:ıI}lar 
ilerlemişler ve Ysseli geçen Al° 
man kıtaları tuğyanlarla himavc 
edilmekte olan Geldebrand viU: 
yetinin garbinde Hollanda mev
zilerile muhtelif noktalarda te· 

mak ü:teN lngUlz ve Fransız actaret
ba.ııelcrlle konııoloııhanelerint aakert 
muhatıwL altına alml§lır. 

MUtte!lkler ve abluka aleyhinde 
bazı mutrtt fll§tst talebelerin nUma· 
y1,ıert devam ediyor. 

HUSOLlNtMN TEF'I1Şt 
Musollnl dUn bir bombe.rdanan, 

tııyyaresile ltalyan hudutıarmda bir 
cevclAn yapmış, bllAhııre Oıstıe açık· 

larmd:ı uçarak seyir balfııde bulunan 
donanmayı tcfUş etmtııtır. 

ıusmDA fı"E\'KALADl'J 

TI::DIURLER 
K:ıhltt, 18 (A.A.) - İngiliz ve Mı· 

ııır kuvveUeı1 ihtiyat tedbirleri olma.lt 
llzcre lstımat haller için dorpl~ e::lllen 
mevzileri lııgal etmtııterdlr. 

Başvekil Ali M~ir pft.§a Sahra va
lisine icabında Sollum, Soyd.lb:ırran! 

ve Mersamııtruh ('ehlrlerlnl bo§altmak 
fçin salAhlyet vcrml§tir. 

ttıı.ıya orta elçisi Mazzollnlnln bu 
h&:ta Roınayn. hareket edect'Qol blldl· 
rllmckudJr. 

NtL DELTA81 BAllA.JLAIU 
MEM~"lJ HINTAiiA 

Se tç;me fıkraıar 
Ya bedestandır ya Dört kiıi bir yatağa 

hamam ~ığar mı? 
Bir çok seneler 1stanbulda bu· Nasrettin Hocanın karısı ô1diiL. 

lunan bir ta~rnlı sülalesin: gider. ten aonra ikinci defa evlenir ve 
Hemşerileri ba§ına toplanıp ts· bir dul kadın alır, kan~ her ra. 
tanbulun ahvaline dair bir takım nuın eski kocasından bahaetmeğc 
su:ıller sordukları sırada biri: bnşlar. Bir gece b:ılkonda yatar
run 1 •• demiş. 

1
1arken yine kadın eski kocaıımı 

İı:;tanbulun en iyi §eyi nedir? 

1 

söylerken. bota bir tekme nırur, 
cliye ııorar: kadını a~ağlya atar, gürültüye 
"Bede!tanla hatt'.amları" cevabı· gelenler hoca ne yııptm diye ao-
ru alır. ı runca: 

Bunu soran köylü bir zarn:ın - Onun rahmetlisi, benim rah-
sonra lstanbula gelir. Bir konak· metlim, o, ben dört kişi bir yata. 
ta hi::metk~r bulunan hemşerlle· ğa sığar mıyu: hiç t Sığamadık, 
rinden birine misafir olur. Yemek dil§tU, cevabım verir. · 
yenirken sofraya mcı.hallebi konu· 
tur. Köylü mahallebiden pek hot· Neden kızarmıı 
lanır. Yanındakilere: "latanbulun Balıkçı: 
en iyi §eyi bu olmalıdır" der. - Aman bayım §U &alıfa bak, 
"Sen bunun ne olduğunu bilir l..-ıpkrrrrun. 
misin?" derler. Neden bilmiyece· Mü§teri: Londra, 1' - Fnuuıız ve tngttlz 

tayyareleri bUtiln cephelerde f.:ıaUyet 
hnllndcdtrlar. Yalnız Belçlkada ve Hı>-
1and:ı dıı muhnınımnt ba~lnnı:-ıcından 

masa girmiştir. 
Alman zırhlı araba 

Brabatın ~imal kısmında 
str;ınt'' a ub"mıslardır 

Kahire, 1' (A.A.) - '.Mısrr hUktl.me 
koll:ın u Nil Delt.as:nın bnrajlıınnı memnu ğim? Ya bedcstandır, ya hamam, Tabiil onu satmak içfn a(;ylectiii· 

''Lang· { askert rmnta.ka llln etmetc kanr ver l:'.,.d•e•mi_.ş..·-----------•nı•·•~•f•iya-tt-an-u•ta-n•dı•ı. _____ ..,. 
ml9Hr. 
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Basamak yapan adam 
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Günlük bulmaca 
Sold&İ1 eağa: ıcjlll' 
1 - "Alaturka musikide bir ın~.,ııt' 

2 - Husust değil, Ya~. 3 - )ı{ ' / 
bicide satılan tatlılardan bi~tl' 
B~ma. (Şl gelirse l§ık otur, ~ 
ne bakmak, 5 - Eakl bir 1rst1 -1' IF 
~ahı, 6 - Tenıl gezmeğe cııuı1 ıel'et. 
mektir. 7 - P'a~lst bir ıxıe~,. ııO' 
Şart edatı. 8 - Artmaktan edi '>°'' 
yük cadde, 9 - Dedenlıı yarıJİ'J'ııd' 
sa.yı şarkta bir bUkflmet. :ıo -
ret, köle, 

Yukardan a,afı: JC ' / 
1 - Hitabe, Geri cevirfll' $ / 

lleyletlirmek, ıımendi!er J<&~'_,ıı" 
SonllIIA (D) gelirse direk oıur~,., ,r 
ve meyvanın toptan satııdığıJ<;.ıı~ 
kek, 5 - Eski bir !ngilit: ti'~ 
6 - Ku.<ımak, T - Ar&P JJ~tı&"""ti 
h~ttkelerinden, Beyaz, 8 - 'fi , 

lllkliyeeek ıeyi k&lmamll• ' -~ 
renlt demektir, Sual, 19 :ıur, 
(~) rellne tatlı w aolue&Jll 
nkı:atısr. ._ııı· 

19 He. lı lıcıI•ee•'"dlll ' / 
&ldan aataı tel"'• $ / 
1 - Yerebataıı, 2 - ~· alC• !! / 

Akan, Yavan, ' - Ren. BIJ.Şirt• 1 / 
Atiyen, Lak, 6 - lıııbik, ~ ' 
Se, Lt.vren.s, 8 - .A.]ul, t1t ' 
Sırl J!!ce, 10 - :rıık, NflC, 


