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Şimaldeki malze
nıelerin ekserisi 

imha edildi 
l'\aı Londra, 3 (A.A.) - Harbiye 
~ ın Eden, dün akşam radyo ile 
llı!,•..'!ciiği nutukta Caledeki küçük 
~tlefik garnizonunun sonuna ka
~11 mücadele ederek mükemmel 
,..!ette müdafaa eylediğini bildir
·•ııştir. 

ha t:rjen müttefik donanmanın \'e 
bi ~~.kuvvetlerinin mükemmel iş· 
dU 1~1 ile, seferi heyetin beşte dör-
1\i nun kurtarıldığını ve mal~
tıın ekseriyetinin tahrip olundu
Qa~ söylemiş ve sözlerini, daima 
ıa fazla malzeme ile, harbi ka-
~ız, diyerek bitirmiştir. 

f ılistinde ah nan -
harp tedbirleri 

~ 1(11~~", S (A·A·) - Muhasama. 
lı~- FiııaUn'e &rayeti ihtimaline 
~1 karşı her tUrJU tedbirler a
Jt~lır. Halk ltimadmı metanet-

11111haraza etmektedir· 
bir ltaracıa, denizde ve havalarda 
~ iuna sürpriz yapılmasına im
~Yoktur. Franaa ve İngiltere 
~r. Indan fiili yardan yapılacak -
ları Şark[ Erdilnde gönllllil kayıt. 

't hararetıenmekted.ir· 
~ llkaek komiser Harold Mac 
ıı-ıu~~ae~·in ziyareti şarki Erdlln'iln 
huu f?cierin davasına olan mer
o~ Yet.inı takviye için bir vesile 
lf U§tur. 

ll'ıe(ethang1 bir taamızu de!et
~eğ için Arablar kanlarını dök
~ır bulunmaktadır· 

trıgiltere tarafından 
lrlübayaa edilen 

'ton tütünlerimiz 
lııtil~ d~, S (A· A·) - Son TUrk
~ ıtıJlfr mucibince Ingiltcre 
lUtflıl~dan nıUbayaa edilen Türk 
bı~ erfnin suretJ taksimi, hükü_ 
l'a ta~~rahhaslan lle İngiliz ciga
~ tiltalan mUmessilleri ara
~e ll:ılizakere edilmektedir. Mil
~akında intaç edilecektir. 

1940 harbi klasik harp usullerini bertaraf etti. Şimdi cephede karşı karşı· 
ya gelen askerlerden fazla zırhlı tanklar ve tayY,areler çarpı§maktadır. 
Meşhur lngiliz ressamı Mataniyer tarafından çizilen bu krokide muaz
zam Alman ve Fransız tanklarının çarpıştığı müheyyiç bir kalemle tasvir 
ediliyor. 

t.. ........................................ , ........... _. .................................... ... 

KURUi 

Alman tayyareleri 

Bu sabah Paris'i 
bombardıman etti 

Flandr'deki Mahsur kuvvetlerin 
nakli muvaff akiyetle devam ediyor 

italyan matbuatındaki 
fırtınaya ·rağmen 

Akdealzde vazı. 
yet tebllk&ll değil 

R-0ma. 3 (Hususi) - Alman haberlere göre Alman kumanda he
yeti son safhasında bulunan §imal harekatı Ye Dünkerkl işgal için bu 
nimta.kada me\'cut kunctlerden (10) fırka ayınp (30) fırka;), Som
dan ~lonmedlrn kadar uzanan hatta naklctmi~tir· Bu hatta. son gün
lerde Vey~au'ıt hattı denllmekt-Odir. Fransız erkimharbiyNi her an 
bir t.a.arruı. bekfodlklt>rlnden bu cephede bütün t.edblrler abnmış bu. 
lunuyor· Yalnız Yeygand hattmm Abe\il ile Sedan - Monmedl ara.
smdakl mmtakasınm diğer kı!umlardan daha zayıf olduğu tahmin e
dilmektooır. Büyilk bir ihtimalle general Vcyga.nd Almanlara mev-

21 harbini kabul cttlnneğo ça.lıpcakt.ır· Fakat bu yeni cephe
de her an Alman taarruzu haberleri M-klenmcktedir· Gelen ha.ber
INe göre Alman fırkal:ı.nnın bu harele.Atı da binlerce tayyare hlma.
yeslncle \·ukua gclc<'ektlr. Bununla beraber kat'i taarruzun Veygand 
cephesinin hangi noktasından yapılacağı mcrakJa beklcnlyor-

SOX DAKiKA - BugUne kadar cenup cephesi harek!tı hakkm
da nlınan haberlerden Abcvilde müttefiklerin büyük t.ahşidat yapmq 
olduğunu ve Sedanla Monınecli arasında bütün Alınan taarruzlarının 
durdurulmuş olduğunu kaydederiz. Askerl vaziyet hakkındaki bir 
hulasa)-ı ikinci sayfamızda okuyunuz. 

* * * Paris, 3 (A.A.) - Havas: da, hava bombardımanlarına'' 
Almanların uzun menzilli büyük 
çaplı toplarının ate~lerine ra~n. 
gece gündiiz binlerce insan irkap 
edilmektedir. 

Dilnkerkde irk5p ameliyesi murı 
lazam bir surette devam etmekte 
iken, Somdan Rene kadar olan 
büyük cephede, intizar vaziyeti 

Kıtaat İngiltereyc silah ve ba
vaka- gajlarilc, murabbalar halinde kara

de\Tam etmektedir. 
Süktlnet nadir bazı küçük 
!arla ihlal edilmiştir. ya çıkmaktadır. Bu suret!e kara

Dünkerk bö!gesinin plajların· (Devamı 2 nci sayfada) 

Maarif Vekilinin 
bugünkü tet~i_kleri 

Hasan Ali Yücel yarın bazı lise
lerin imtihanlarında bulunacak 
~fUhtel'f k'"l " " 1 · · taı1~ ı u tur muessese ennın 

\e f'tl~ durumunu tetkik etmek 
~ ın.tıhanlarda bulunmak üzere 
<l~~f_,~ili Hasan Ali Yücel 
tir. ·~~aradan şehrimize gelmiş-

Öğleden sonra ticaret lisesine 
giden ve.~il.usulü ticaret ve mate
matik imtihanlannda hazır bulun
~~st.ur. Okulda açılan resim ser
gısıru gezmiş, profesörlerle görüş· 
müştür. Sergide bilhassa sanat ta
rihi, kumaş ve sana}; afi~lerinı 

.llnıerikada teza
hürler başladı 

Balk mlttellklere yardim 
edllmeslal istiyor •• 

\4~eki1 bu sabah öğleden evvel 
ti~.:e bel~iye reisi LQtfi Kırdan 
ğun et etmış ve kültür direktörlü
lıarı e de. gelerek lstanbulun imti
t:ı.ı tıvaııyetleri hakkında izahat al 

§ r, 

çok beğenmiştir • ~ 
Bilahare Devlet matbaasına da 

giderek devlet matbaasının çatış
ma vaziyeti etraf mda alakadarlar

(Devamı 2 nci sayfada) 

Şehrimizde imtihanlar etrafında 
tetkiklerde bıılunmaya gelen 

maarif vekili 

Vaşington 3 ( A.A.) - Bütün 
Amerikan mahfillerinde, Amerika 
birleşik devletlednin müttefiklere 
yardım etmelerini talep eyliyen 
yeni tezahürler vukua gelmiştir. 

Üniversite talebelerinin büyük bir 
kısmı, müttefiklerin zaferini iste-

! 
melde ve ekonomik yardım talep 
eylemektedir. 

. 
Mısırda 7 O O kişi tevkif edildi 

Londra., S (Radyo, saat 18) -
Akdcnizde tehlikeli olmıyan faknt 
gergin bulunan vru>.iyet Uzcrine 
Mısır hükümeti yeni bazı tedbir
ler almıştır· Bu arada bugün bildi
rilcllğine göre, bir kanunla casus-

luk ve bozgunculuk hareketine 
karşı §iddctli cezalar konulmuı, 
"b~incl. kol" a ka?'§t sıkı bir m9-
cadele tedbirleri kararlaştmlınıfttr 

Diğc:- taraftan 700 ıiipbeli klm
ae te'Ykif olumnuotur. 
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lrA~i~·~;1-·····~~;··~;t;~~··:. İ a Ya~ a 1 ao Al~::n tırxası 
l bir iiü.asası 1ngiliz aleyhtarı nüma· Vaygand hattına 

'Paraşütle asker indir
meği evvela kim buldu 
• Paraşütçülerin Alman ve Sovyet 
ordusunda oynadıklan rol malQnr 
dur. Harbi umumide tankların ilk 
defa İngilizler taraf mdan kulla
nılması gibi para~üt k!şifinin de 
b:r Fransız olduğu az ikmse tara· 
fından bilinmektedir. 

Evrard isminde bir Fransız pi
lotu cihan harbinin sonunda müta· 
rckcye takaddüm eden haftalar 
7arfında, dil~anm arkasında tah
ribat yapabilmek maksadile, pat· 
layıcı maddeleri hamil askerl.eri 
paraşiltlcrle indirmek usulünü tat· 
bika başlamıştı. Tayyarecilerin 
harbi umumideki faaliyetine dair 
yazdığı kitapta Jak Morton ilk 
paraşüt akınlanna c!air bir çok şe} 
ier ra7Jllaktadır. Sovyetlcr birliği 
'bu yeni sisteme ehemmiyet ver 
meğe ~amadan evvel Fransada
ki Amerikan se.fort kuvvetlerinin 
ba~a bulunan Amerikalı ~ 
ra1 Mitchell orada O"'uenciiği bu i~ 
le meşgtil olmuştur. 
' 1918 .senesi sonbaharında gene· 
tal Mitchell bir fırka askerin pa
~şütlerle Alman hatlannın gerisi· ne irunelerl ve Almanlara arkadan 
~Idırmaları için bir plan hazırla
mıştı. Bu pl:lıı mucibince topçu 
!o.teşi önden hücum hazır\aya
'caktı. Muhasamatın terki bu plA
)l'tın tatbik sahasına geçmesine ma· 
sıi olmustur. Fakat Mitchell Cikir
lerini o zaman lbüyilk bir al~ u· 
bandıran kitabında ~rih etmiş-
1ır. Sovyet kızılordu idaresinin na· 
.. an dilikatini ~en de bu eser
~lir. 

Para;Itçtiler, büyük bir cesard 
ve maharet göstererek para~ütteri 
derhru açmazlar, ancak zemine 
yaklaştıkları vakit açarlar. Para· 
sütlerini erken a;arlarsa bir taraf· 
tan nsafıda onları bekliyen muha· 
fızlar için iyi hedef olabilirler. Di· 
ğer taraftan da rüıgfuın tesirile 
evvelce tespit edilmi§ olan mahal· 
den başka bir yere inmek mecbu
riyetinde kalabilirler. 

Holandada paraşütçti!er man· 
kenlerle beraber aşağıya atla:mı~ 
tardır. Mankenler Holandalılann 
nazarı dikkatini kendi üm'lerine 
top!ıyor ve asıl · paraşütçüler de 
rollerini rahatça oynuyorlardı. 

Almanlar paraşütçülerin husust 
bir kıta gibi telfikki edilmesi icap 
ettiğini ve onların kendilerine mah 
SU! bir ilniforrnalan bulundu~u 
söylüyorlar ve parıışütçmer esir a· 
lmdıklan Z3Ill4ln alelade askerler
den farklı muameleye tabi tutul· 
maması llzmıgeldi~i iddia edi
)'Orlardı. 

Holandaltlar ise paraşütçülerin 
sivil efüise ile veya Holanda belçl· 
ka v~ya Fransız askeri üniforma
sile hatta papaz kıyafetile indikle· 
rini söylüyorlardı. Hatta Holan
dahlann iddia:ı.ına göre paraşüt· 
çüler istedikleri zaman aşağıya at· 
lamıyorlar. Bu zamanı bir ıabit 
tayin ediyor. HattA meva.ıt bir me 
kaniıma ile tayyarenin parqiltçü
lere mahsus olan kısmının zemini 
açılıyor ve paraşütçüler kendi ar 
zularma rağmen de olsa yere in
mek mecburiyetinde kalıyorlar. 

t 
Sovyet generalleri bu Amerikalı 

,abitin metodunu evve'a. manevra· 
arda tatbik ettiler ve sonra Fin- Londradaki çoculdar 
fındiya harekatında bundan bil· / b k f -
iil istifade ettiler. FinHlndiya top· a§ a tara a 

an müteaddit gö11er ve orınan· ~ naklediliyor 
arla kaplı olması yüzünden geniı,ı l 
·ı~:et değl>tf~~ş~il indi!1~=~ 'Londra, 3 ( A.A.) - Yüz kadar 

u _ }· nun ı.ç • . tren şark ve cenubu ~rkt ~ir-
araşut usulu S?~ece. iende ıstih- Zerden 48 bin çocuğu Gal eyaletine 
arat ve sabotaJ ışlerıle uğra~mal~ . ı · · 
azifesile mükellef kimseleri indir- \e_or? ngılterc eyaletlerine götür-
' ek maksadile k.ullanılabildir mustur. Bu, evvel.ce : Lo~dr~ 

c,...... · • • cenubu §ark! sahillenndekı eehlr-

1 
. ...v~,~tler~ı:n sonra paraşüt tec lere ıötilrülmn, olan çocuklann i· 
ııb.~enne gırı-.eı1 ordu ltalyan or . . . . . 
usudur. İtalya milnferid hallerde kina tahlıyesıdır. 
Iabeşistan haroinde paraşütçüler-
en istifade etmiştir. l ngiltcrcde P"! sahada da bazı tecrübeler ya- Sovyetlere verilmİ! ara-

ptlmı~. zide yaşıyan Finler 
ı Bu usule en geniş ve en ciddi 
ııncmmiyeti veren bılhassa Alman 
z.ıbitleri olmuştur. Bu gayretin 
ıt.ükflf atını Alman ordusu Halan· 

1dada elde etmi~ bulunmaktadır. 
Hattft Almanlar lGzumlu ham 
mgaddelere ve en yilksek cin;;ten 
ipcldcrc her zaman ~.up buluna 
hilmek için ipclcböceğı yc .. ı .. t .:m .. -
ğe ehemmiyet vermiş:erdir. 
~ Seri halinde paraşütler imal et· 
tikten sonra Alman ar bu v" ıi s · 
ıruu kul!anacak genç eri }·~tıı11i. 
m~ğ~gayret etmişlerdir. Almanya. 
öa gençlerin e:;;eıdenbcri plfuıör 

Hclsinki, 3 ( A.A.) - Sovyet te
cavüzünün r,afil avlamasından 
dolayı halen Sovyetlere terkcdilmiş 
arazide kalan Finlandiyalılann 
memlekete dönmesi ha!•kındaki 
anlaşma hükümleri mucibince, ma
yıs ~yı zarfında 2.139 sivil Fin· 
liı.ndiyaya iade olunmu~tur. Sivil· 
terin iadesi hakkındaki mühlet 10 
mayı ;a ı~a1ar uzatıt'ln~tır. Daha 
bazı sivil Fin!rıntliyalıların iadesi 
beklenmektedir. 

Satrlık Apartıman 

~ Gelen nıtncııunlm ~vatihlcr ko.- • 

1 
, 

1 
d • d . ahndı f 

i ::r~ıc 0&)1 .. ~~~1:.1' '~u. ~·:ll :~~~ y 1 ş er v asa ( e il 1 . (88§Uli'8'1 ı. inci .ay(a~aı 
: flk kund~rlnln b il lı:t bir ı;og-.ıl<- ) a çıkan kıtaatın mıktan daırna 
~ ımnlıbt.ıa ve <'ooarclı.ı ırnııuileıiıı~en F k • h • ı · k • 1. • çoğalarak devam etmiştir. 
yüzll'rtlC d{'fl\ Ustun Alm:rn kın·ı>t- ran o gayrı mu arHJ 1 vazıye ını Fransız askeri .~3:11afi.linde bU 
lcrlno karşı bu i:U ımııtnkıı~ 1 ı.a mu- 1 me~le hakkında buytik bır ketu· 
dafaa ettlklcrtnl blldirmcktoolr. mu haf aza f ·ıkrinde miyet muhafaza edilmektedir. lr· 

H.ı anıda ıınyıını dllıltat olan bir a k~p edilenler miktarının 11av l e· 
no!.ıa <la ~ı:ar: •• .ı.._. 3 (A A ) t bemmiyeti olduğu ve bu am~·jye 

maant, • . - talyanm ne mani olmak üzere 'Zabıta, nü· ·ı b ı k' · • Alman resmi t.ebllğlcrt §lmdlye ha ._ . . t nı ıayet u unca • ·ı ne.,lız w •• .ı;..: 
r..ıe gır:nesi takdinnde span· mayişcileri dag~ıtmak emrini aı· bui t ı • n kadar ncı,reı.:.ı.ıert bultenlıırae Ka. mamı~ ır. - ra.>.am.arın retıne 

yanın gayri muhariplik vaziyeti mıştır. bı'ldırlıec"":Y t' so"v1enm".kle ikti'fa ~ 
lenin dıl.il ıl"Unu ,., gcncrnl Jlronun · d ğ' t" i ğ' d'' k * * * '-t> .ı nı e ış ırm yece , ı un a şam dı'lm-'·tedır. 

! esir olduğıuıu sö~lNnelttcydl. llal· ı ·h· h f'ld b J on • sa a ıyettar ma a ı e eyan e· Mau:-it, 3 (A.A.) - Ccbcıut· Dun"' ',:-e:~kcten han·,. mrntakala .... 
: bulu mlıttc!ik ajansları ı~aı..~111ıı u il k · "' ' • f me teyôi. General Frankonu tarık meselesine dair dün yeni da, E"n nehrı·nın uz·· en'nden 0 ..... , ak 
: nudane mliılafa~ edi!Cll~nl \'C ııcld;G b • · h f ğ k h' b' .ı u• • u vazıyetı mu a aza etme e a- ıç ır nümayiş vukubul:namı§· üzere iki taraftan '"·apılan '"·alnıZ 
; onbln n !mrlı:ı burııJa ~ .dlral, u ... n ra · oı.ı v ah f'ld D"' · vl d ' • .ı .ı • r vermış uugu aynı m a ı c tır. un ÖJ? c e .. sonra • 'adrıte otomatik at~ler teatı -.ııımistir. 
: Jlronuıı ela bu müı.tahltem mc\.'ldl ı·ıeve edı'lmektedı'r. d" d h' . • t.'\.J • 
• el onen a ılıye nanrı Cerrcıno ,..! l 00·• · · b d t""'" 
: Alınanlara 1'°1·'Y kata/ bırnkın.ıı.ı. Ccbelüttarık meselesine dair Sumer bu nüm:ıyi!!,.lcrc mani o· " oıe .gesının gar ın a, "Y 
: ta.ru.ılı.sı olm:ıxğmı giısl.t!rmektedlr. t ·ı 1 h . 1 ÇU kıtalan da faaliyet gô!termtf 

ngı tere a ey tarı nümayış erin lunmasr için zabıtaya katt emirler tı'r, Bunlar, sırf •.ahallı' , .... kad O-
NU.ekim ım.ıtretil• t.ıınarc gruııları d ''F ı .,, "f ·u b' .... " .ı sa ece a anJ ır• ı.-u rı ır ~ru vermiştir. tup, bı'l"'ı..are husule gel.ece'.< .. a, z;-
muhıısır \-nı:l~tıtte bulunan ltu.16 m<i- h' · ·r d •v• b a.u ' 
dafllerıne ııarnsuıe en.ak nt.nıaıct.a punun ıssıyatmı ı a e ettıp,ı, u Geceleyin te~ekkül etmiş olan yet hakkında hiçbir fikir v~re0ii:· 

nümayişlerin İspanya h:ırici ıi· yeni nümayi~çi gruptan dağıtıl· cek mahı'uette deg~ı'ldı'r, r-ne bır 
ve bu suretle nıUdu.fooyı dııha l.:o- · · .. ı v ' \.J\: 
lay bir ııaıo getirıncl•k.dlr. yasctinın tcrcumanı o amıyacagı mıştır. Salahiyettar mahafilde bu ıntizar devresinde bulunulmakta· 

tebarüz ettirilmektedir. niimayi!llerin P':l'-'r· harek~t dır 
Aynca Dllnkcrı:· ch11rmdan B " • ı • 1 ' u numayış erın yan ış tefsiri· ler teşkil ettiği beyan olunuyor. F'ran"'·anın cenubu sarkt~i nzc• 

on ı;Undenberi yavq ya\ıış çekilen "' - -
mUttcfllı.ler bu mllııtnhkem mevki. rindeki Alınan tayyarelerinin a!>1!

1 

tn ctra.fıııı munr.z.:un bir bataklılt Leto n a h b · !arı hakkında sal!hiyettar mahafıl 
haline g-et.lrdlktcn sonra Alm:ın kuv- y a r 1 ye n az 1 r 1 tarafından, Alman tayyarelerinin 

i ,·etleri buradnn uerllyomemlşlcrdlr. dün biribirini müteakip, birisi sa· 
vcrllco babcrlero gtıro nJdıltlıırı Ucrl M k 7 d bah dığerl ak~am o!mak üzere i!:l 
~mrlnl yerlııe &"Otlrmeğc satıpn aır l o s ova a teşebbüste butunduklan blldirıl· 
l\:erlor yan bcllorlno kad:ır SU.)'a gö-i mMtedir. Tayyareler Man:;ilyaya 
mwn bir halde ı~tardır. 1 hücum etmi~ler, Ron vadisine ın• 

Diğer tarattnn bu ountıı.kadaklc Sovyetlerı·n mu·· dafaa mişler ve deniz :zerinde yarım bir 
tngWz kuvo-oUcrlne lmmanda edOD 1 çark çevirerek Marsilyaya a\'del 
general Gortwı lnı;lltercyo döniişUn k • • ı k ederek, bir şa, .. lma yapmak iste" 
den sonra da kuvvetlerin lrkAp ha- omıserı e onuştu dikleri bariz bir surette anla~l· 
nıketino d°'-arn edilmektedir. Son mıştır. 

j f\ört cUn zarfında yllz bWc;c.e askeri Mosko\-a, 8 (A· A·) - Ta.ss: mUdafaa halk komiseri mareşal Bungü cenubu şarkt üzerind.e 
tngUtere \'O ıı·ransa.nın aabll oehlrle-1 Letonya harbiye nam-ı ve ordu Timoçen.ko tarafmdan kabul edil· bir üçüncü A!man akını kaydedtl• 
rıne naklolunm~lardır. nunıarm başkumandanı general Berkya, mi§ vo mare~ıı.I, misafir genemi aıiştir. DU~an tayyareleri heme~ 
fekCna Edenln MVelkl a~m dün Moskovaya gelmi,, Sovyet şerefine bUyük bir <Sğle ziyafeti hemen aynen bir gün evvelki no!:· 
eöyled.IJl btr nutuktan anıa~ıldığı· ve Leton bayrakları ile sUslenm.fo verm.lştfr. Ziyafetin sonlarma doğ. talara hücum etmişlerdir. 
na gönı mevcut latnatm dörtte n· ı olan istasyonda, Sovyet mUdafaa ru, m&re5al Timoçenko vo general 
ı;UnU tefkll etmclrtedlr. Geri kalan· halle komJser muavini mareşal Berkya, nutuklar teati etmi3ler- PAR!S BO:\!BARDIMAN 
ııır da Alman hava taz>1klne rat. Kulik, protokol oefl, Moskova şeb· dir· ED1LD1 

ı men peyderpey naklolunmakta.4ır. I r1 kumandanı ve başta elçi olduğu Sovyet lıalk komi.serleri meclisi l.A>ndra, 3 (Radyo saat JS) -
fagtlb tcbUJ1ııe gllre bu barekAt 1~ halde Letonya elçiliği A.z!sı tara.. re.isi Molotov, Letonya harbiye na- Alman tayyareleri bugün öğleden 
- -..nclJ.ıw 8 .-A.. Dllnkft•k ııman ..... I tmdan karşılanmtştır· İstıuıyonda zm general Berk'--s'l kabul e•-'·. b. ak n
·- .,...... &• u- .,. --- " -.üL19 ror.ra Paris üzerine ır ·ın yay 
.,00 .... -. naklh"O _, .. .,...tt •. n...ı. general Berk~-ıı'e a.akert me~im tir· Bu kabul esnasmda Letonya b 1 r· "' &-"a- " .u ....... ·- • ....._ im •- mrşlar ve irçok bomba atmışa 
ve ..;,kllme 1.--•·-u bu suretle .,....

1 
yapı tŞu,p elçisi Koclns de hazır bulunmuş- 1 e 

..... ......ÇAC G ı Be~- dUn So drr. Hasar ve zayiat hakkında ı,· ---•-·..+w-, 11a-•-tto ı-·ma 4.... enera rAys, 1 vyet tur. . • .-............. "'"""' ........ .,... nüz kati rakam bildırilmemiş o. 
nlzden manı olmak S.Uycn ve ba 1 makla beraber alınan haw~~e 
eebeble Belçika ve Jmmen Fnuıaa 1 A m e r· ı k a n 1 n m .. tte f k göre, isabet biİhassa şehir haricine ı aalılllerlncle dolafan Ug Alman muh· f U 1 - olmu, ve hiçbir a5keri hede{ zar~r 

i l'lbl mOttcnk t.ayyatt"ler tarııtmdan ! görmcmi~tir. Tayyare1er şehrin u~ • 
: pka!Juım.ı' " imha olanmu~tlır. 1 ı · v ·d tüt'ıden çok yüksek-ten geçmişler '\'t 
1 Bundan ~im, askeri cephede• e re . ya p a o a g 1 yar 1 m halk tehlike işareti üzerine Si~ 
~ efmdl blltUn sözler, t.ekrar Fraıı• I naklara girmiştir. 
1 hudııduna ()O'Vt1lmlı bulunuyor. ÇUır : Diğer taraftan, Alman hava ı.u~ 
: kU Alman kuvvetleri llk yUrO~ıc- ! \'~lngton, S (A· A.) - Amerika hUk!ımetl, ordu ve donanma vetlerinin Dünkerk ve civarınd~1 

! riDo devam etmek tır.ero hareke~! tayyarclerinden vcrilobilecek krsmm derhal müttefiklere satılmam faaliyeti devant etm~tedir. Bu n, i ~ tııln talqmnktu.dır. 1 hakkında demokrat partlsıno mensub tıyan AzAsmdan Pepper tara- rada iki İngiliz hastane gemisine. 
: FraMa aslıorl mahflllerln4e huıl: fmdan yapılan teklifi tet.kllt eylemektedir. isabet vaki o:muş, yalnız bir kli1 

! olıul kanaate göre U veya 4.8 mat. f • yaralarunı~tır. Diğer nakliye geırıt• 
: ten evvel Almanların bUyWc bir ı. ı Bir lngiliz dükası cephede öldü lerine yapılan taarruzlar da çok as 
! arnızda bnlwımnlan beklenmelde-İ Lon4ra, s - tngllteredc en bUyllk &n1Zi aahlp!erindC'n olan lkl bu"'•k mu\'affak netice vermi~tir. 

I
• dl.r, H.er Ud tara.fta da bazı aevkol· .. ~ 
cent hazı:rlıkbr JaPılmaktadır. AL milyon tngtllz liralık emtAkl olan Northwnberıancl dUkası cephede ölmtl§tQr General Blanşara ni§aıı 
i IDUI 1mmartdanbtmm eoıaad:ı, Bel· -. Balkan ekonomik konseyi toplantı~ına verildi 
t cnca. LlUumnburs ve Franso.nm et· ·ı h ! ınallnde Alman orı!wnuıun matzcme-

1 
verı ene emmiyet Paris, (Husu.si) - Veygandf1l 

: ce " bllhaua tank bakanından .Belgrad, 3 (A.A.) - Avala ajansı bildiriyor: emri üzerine şimalde büyük yarıu"" 
i ııfradıA"ı mUhlm r.artattarı muteveı. Bütün gazeteler, Balkan antantı ekonomik konseyinin sekizinci iç.. lıklar göstermi~ olan general. BlaJ1"' 
i 11' Mkert mah1yettıe de\-amlı bUytlk tlnıa devresinin açılışına geni~ eQtunlar tahsis etmektedir. ~ra lejyon donör ni,anı veritıııir 
: ıoçtllklerle karJdA§tıJ;'l muhnkkak· Vreme diyor ki: tir. ~ 
tır. .BugQnkil politik ve okonomik vaziyet ve bugün garbt Avrupayı 

Malzemenin tamiri kin blg otım.s-1 tahrip eden korkunç harp, Balkan antantı ekonomik konseyinin bu F• ı ı · h b• 8 
fmda Alman tnyyare kuT't'etSerlnha nın tesanOdGnu ve sulhperver temayülünu ıspat eylemektedir. • • • • • 
• a':!::e=~ hartalar r.ar-

1 

~lantısma h~sust bir ehemmiyet atfe~e~te ve bu, Balkan dev1etleri· 1 n an ( 1 ya ar 1 n 
:a&ylatı bllh&saa insanca pek mııt. aıt b.r ıstatıstık 
: hlıt olduğu bhzat Alman ~ ... • 
! ratmdan ıtırat edilmektedir. Al· 1 ho · d Moskova yaralanan ~~ 
i maa radyoıırı ile yapılan 1.Unda ta~ 1 r ,C\. ölenlerin miktarını 

7arecl1ik lçln rn!lıt, pil°' ve telsiz ~ 

taıı;ratı;ı ı.ııtemı~ur. 

1 
o ld bildiriyor 

Bu h1ılise Alnwılarm havacılık N A dİ" eıemauın.n tea:ırtıtt husu!lunda müt- e er u mi M oskova, 3 ( A.A.) - Finl ~ • 
• ya makam1.an tarafından Fırt 

j klll '\"a7lyette oldnklAnnı göst.c.~k d ı Sovyet anlaşmazlığı esna~ı!1 3 • 
i ıooır. f \r Finla.ndiyahlann kaydettiğı ld\ 
ı i~; .:~r~ :..:.;.;: · ı enı ym cu sa ID n unun a ç11 m a rı:~~~~ıı:"'~~ı:!~!; 
ı ...... 1 hare! ......,_,_ -•- b kert mıntakası gene1.kurroayı ,,. 

~ ::ı:c~~kımn~°';~";a'7ıdı:. :: haz 1 r l ık 1ar1 yapı l ı yor tebliğ ncşretmşi ve Finlandiya~J~<>A 
: la§ılır. nu m1>:ı.rla )ukard:ı da eöy- rm bHdirdi~i kayıplann haJ;C~~-
i lcdlğtmlz. gibi aslcert ,-auyetln her te tev·afuk eylemediğini bıl 
i mat yeni b.r şeldl nlma.ı ı bcktcnelJI· lnaşatı tamamlanan yeni yolcu rafından gi~lcr açılacaktır. mi~tir. t' ı ı ı 1 1 ki Sal Ebed' ş f' . " Leningrad a5kert mıntaka~ gr i .nr_ı__ sa onunun açı ma ıazn ı · arı ya· ~ ona ı e ımız Atatur nelkurma'"·ına göre, Finlandı~~l 

------ pılmaktadır. Binanın mefruşatı kün bir büstü ile ~rnli Şef Reisi· .ı rıu" 
da tamamlanmak üzeredir. Tem·- cumhur tsmct !nönünün bir tab- !ardan, muharebeler esnası d~ 

Elmas 
Kemer 

muz başında yoku beşinci §Ube !osunun konulması kararlaşmıştır. aldıkları yaralardan ô:enlerin 
3 

·a· 
müdürlüğü, muhafaza teşkilatı ser- Bugün belediye erkanı ve ikti- di 70 binden fazladır. Ölen vd~ 
\isleri, gümrük servisleri salona sat müdürü Saffet .... eni salonu gez- ralanan Finl!ndiyalılann 8 :.~-

, 85 bindir. Yaralandıktan halde.CJ'o 
taşınacaklardır. Salonda şehrimize miş!erdir. Salonun lokanta ve ga- mi'"·en Finlandival. ılann adedi ıst' 
gelecek ecnebilerin Türk parası zino kısımlan bugünlerde kiraya J 

almaları için • 1erkcz bankası t~- verilece!dir. 250 bin kişidir. ___.,,.. 

Maarif Vekili 
sporu ynpmış olınalan, onların 
bu yeni sil!Uı içi:ı ga;-et iyi yeti· 
~ebilme!erine Un:.im vermiştir. 

Paraşütçüler S.l "C, mitralyöz 
ve otomatık tüfr'. P i ve bombala· 
rı maharetle kul':ı unasmı bilen 
sı.ıalli:n a k r olrmkla kalmaz; 
Ollsr inecekleri zncırıleket ahali· 
sine rahatça kan:;ahilmck ve ora· 
da kendi::ıinden bek .?nen vazifcvi. 
bihakkın yapabilmek için ecnchi 
dilleri de öb enır!er. 

aramyor 1 Vakıt Kitabevinin neşrine baş 
ladığı (Se~me hikayeler) adlı 

Liman işletmesi ve Deniz~olları 
kadralar.ında değişjklik yok 

Yeni sene kadro Ye billteleri i· 
çin Anxaraya gitmiş o:an Liman 
işlctrn:::1eri umum mtldilrü Raufi 
:'l.Jnnyas şehrimize dönmüştür. <~ 
re!• limanlar işletme;,i ve ger~;:se 
denizyo!ları wnu.m mü.lürltikleri· 
nin kadrolarında hiçbir d:::ğişiklik 
yoktur. Yalnız her iki idarenin re· 
ni hazırlanan te~ilat kanunları 

bir ay sonra rnec!isten çıkacak ve 
o zaman kad:olannda değişiklikler 
olacaktır. İskenderun liman teşkİ· 
latma İstanbul liman işletmeleri 
umum müdürlüğünden bazı me
murlar gönderilecektir. Limanlar 
işletmesi umum müdürlüğü me· 
murları maaşlarını bugiin almı~ 
lardır. 

(Baş tarafı ı nd sayfada) d~ 
dan izahat almIŞ; önümüzdeki u· 
yılı kitap ihtiyacını karştla~ode 
zere Devlet matbaasının vakti .. 
faaliyete geçmesi ve der! yı!~rı 
~ma kadar bütün derS kitap!aı.~-:-•• 
yeti~mesi bakımından esaslı dırel' 
tiner vermiştir. ıJI 

Takalm, Beyoğlu, Tarlab.'1!111, To:::.· ucuz kitap seriı:inin ikincisi 
koparan. Harbiye, lrlnçl:ı. Ş1ııll Ot'.'mL 128 f d .. ı h'k"· 
terinde lld veyn Uç lmtlı Uçrr dör· say ~ a on tane r.uzc ı d 

der odalı tefisatı tanı bır aputıman yeden mürekkep olari'k (Elmas 
aranıyor. Ana ~ddedı- veya nn11 Kemer) adıy.a neşrolunmuştur. 
caddeye yakın olmalıdır. Satılık malı Fiyatı 1 O kuruştan i!:.ıarettir. 
olanların lstnnbul Poste'lcsı Posta Okuyucularımıza tavsiye cı.ler!z. 
kutusu 214 :M. F. adresine ve son fi· 
yo.Uarmı silr;ı.tıc bildlrm ıerı. • 

Vekil yarın üniversitede ro~,.. 
olacak ve bazı lise1erin imtihan•" 
rmda hazır bulunacaktır 

1 
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lngiltere ve Fransa matbuatına ~Ö[,!: 
8 Yazan: MUZAFFER ESEN 

r lta.lyanın h 
11 r · 

n Kara Mehmedin dudalda.nnd.ı 
bir tebessüm belirdi ve filozofa· 
ne bir tavırla: 

rap i~er ıonra meyhane bir mUd·. 
det bcı ve ıssu kaltt, arkamdan 
Cezayir kor:ıa.nlarının bir gemisi 
fırtınaya ya!ola:ur, koya ııtınır. 
birhni gcte Baba Pctronun uşü• 
lan Ccr.ıyir dayılarına hizmet c· 
deler. afroditi andran uzun baf!ı, 
ince belli Ru:n kulan cbyılarm 
önlindc bin cilve, i§ve ile nık" 
6:-derlcr.. Ara r.zra Mt$tr ehille• 
rine l:ndar yoluau watmı1 bir 
İspanyol kadtrgasmın buraya 
ı:ğındığı da olur o vakrt k(içük 
meyhnne, kıvı:cık saçlı, k8:nür 
gözlU İspıny<>l gemicilerinin çe· 
§it çC§it bıçak oy~arma eaüıne 
olur. 

....____ ... 

~ınw~ 
~hDlae: 
' lııı 'I'ramvaylarda birinci mevki 
ıo etlerine yapılan yeni zamlarla 
lıatı~aralıklann sarfiyatı artmış, 
lı( bn elinde kafi mıktarda ufak· 
h ulunınamuı yliründon orta· 
tır_adeta sun'i bir buhran çıkmıı· 

tc Sa!ahlyetU bir makamdan öğ· 
h~tğimize gört, piyasada ihti· 
!:at ~afi on paralık varôır. Fa· 
>crıı nların mühim bir kıs:ıu, 
~ğ bronz onluklann çıkartıla· 
~~ına dair neşriyat üzerine el· 
~~karılıp, merkez bankasında 

lıt ınıştır. 
tcııı Crkez bankasından daima is· 
ru..1cn tnıktarda onparalık teda· 

ıı1 kabildir. 
~l'etC6rUtcn lilzum Uzerlnc Cumhu 
~Y ~~rkez Bankası heyeti umu
~\t~ıntn fcvkal!de bir toptantrya 
li~·et td lrnesi kararlaşmış ve key
n~d lfuı olunmuştur. Temmuzun 
hıı lo El Ankarada yaprlacnlt olan 
'Plantıda Merkez Bankası ni. 
ta0 ~eslno fevknttıde ahvalin f· 
llı ~ tlrd.Jğt mUbim ve muvakkat 
it,.. ~c?do ll!vesi teklll olunnc:ık· 
lıerıt u maddelerle Cumhuriyet 
lııa1tyez Banktun hususi kanunla 
l'et ~ \'ekA.leUne verilen mezun!· 
tııı ı,. ~~i dahilinde kalmak ve at
ta f~ in edilmek suretlle hazine. 
lett~ kalüde ve muvakknt me.hl· 
~~ ''"ana verebllecektir· Bu a· 
tq ~ ll'lultabllinde icabında ba.nka
!lall lcarııacak evrakı nakdiye mik
ltıı.ı1111 anunda yazılı komite tara. 
ttt' a~~ft'19 1,t olunacaktır. 
~"llıır linıiZdeki moU5rlll no.kil va 
tı; ~b~·ııenelik muayeneterhıe 
:~ aıa tan itibart'll başlanmı~tır. 
~-~'.ıı1t(1k otobUsler muayene e-
":'.411.ıı ed.Jr, BugUn 40 kndar oto
~haye~uayenesi tamamlanacak ve 
~~ler g~n !:Un znrfmda bULUn oto
I !Uı~ ~den geçirilerek tamire 
~lttır.btıtunanlar ııeferden !:ıkan. 
~~ 'l'er:ı 
~· ~ lllllddeUerl geldiği halde şlnı· 
h~llrJa ar tcr:ı edememl11 Dahlllye 
tı,"ll?ı tı:ı~ııı ınaııvınna znm için 
~ blhııı Yon liralık tahsisat nlmmr~· 
,~ llet~1Ye vekAlctl bu memurların 

bL Şelıır 111 hazırıatmaktadrr. 
~~&tu tnC<:ııaı, belediye zabtıası ta.
\',~tre ea1ııın birçok kısrmlnruu 
tı;~ı fıd:derek netlcelcndlrmlştir, 
~"Gl.J..ere.,1 nıacıdelerino ait kısmın 
.!_bırak 1 tcırtnlaruıl içtima devre. 

~'lltnat 1 lllf§tır. 
~~ cı.ı ıınınenın seyrllsctere ait 
~ eJı•r babt:ııerlnden ayrılarak 
~ ~ kı;:1latı. Belediye tallmatna· 
\ı "'t'lber halinde tatblklnl istemek 
~clltın rehrın aeyrtırotcr f§lerhıde
~.:' f:\\J lyeuna blnnen bu kırnun 
~~lr el tntblk odllmcal dıı,tlnUl. 
~"'l'. 

ı.t rıo::ın ta2:fnosunu l§leteoek o· 
~lr, li nyaıııar ııchrtmU:e gelml§• 

\ 15 :::lıklar yapıJmaktııdır. G:ı· 
~ >.f urau randa açııo.caktır. 
t<-rlt lekan ının Yllkarı Sevlndlkll kd 
>a l'lııdcıı edUen Bulgıırlstıı.n muhıı· 
'lı)ı~ll~ 12 Yll§ındıı Emin ÇeUnka.. 
~~da Yı~varınııan geçen Ergene 

"e bo~ lUıırkcn cereyana knprl· 
,• ~ ltnu§tur. 
~t~r. ~:atede imar işleri ilerle· 
~<la.ııı Yeııı ıneyıındtı. Cumhuriyet 
• btr h iııUrn~ıer yapılarak 
~ ~~CUkale tctırUmektcdlr. 
~' k ctvannıı:ı. Pavıı ndaamda 
~~u &;rıı.r \'Crtlen terıı3ne 1ç1n 
• bijlıltıal'tıı rillcn arazinin istlmlAkl 
t 11ıı:rt •en 8 baııınnmıııtır. 
't ~ "1 Cdenb~ri ıneınlekel dııımda 
~ ~tı:ı ılona ba§Itonso:osumuz Fu· 
~ ~loıı e~ıcııııe blrllktc bugünkü 
~~ ~ İahıııfıresııe gelmletir. Roma. 

, le ~ da Yapmakta olnn oğlu 
111• ~urad nnıuııtur. 
•tııtııneaı an ırıuvnkkatcn tren gönde. 
~ ~~Uclltl2crıne bir hntta kadar ev. 

,~lıaıı g Avrupa ııcmplon ckapre~ 
~ lk:ı .\J clı:ntvtır • 
~-'ltaııre nıan yolcu bugtlnkQ semp.. 
ıı,~ ~ ııııe DebrtmU:c gelml§Ur. 
:ıecıır1:'1Y0 \"azlfcatıe acyabat et.. 

ı ""' r, ı, tl~ bu 
~ t~1 ı... ı,ı ~'nlnız bir kurlye 
~ -.de g6rUl~n !Uzum üzeri· 

ıniktaruını arttırıldığı an-
~.·~. 
~Uıı.~ tdbrfkaııın mamutAt ve 
~ toptan ve perakende mı. 

»l~llınkfuı oldu~ kadar bir 
>.:-- il&. Ya ~karılması .,. yerli 

' '!:.~~ tıA~r'larnım lhUktı.ra karp pt· 
~ ProJ nn rolü oynnmaın hakkm
ııı,.~ar p c 1~1.n Ankarnya giden yeril 
~ .. ~!'lrlnrı mUdUrU Ahmet ıeh.. 

..... ZUnU,tllr. . 

• 

Bir ita/yan gazetesi 
de şöyle diyor: Yunan adalarına 

u uhasamatm sah günü baş- . as~<er çıkaraca-
1 .., t k · r1 b·ııı·rnz ğımız doğru dagil ıyacagını e zıp eue U il 99 Anadolu ve Atina ajanı· 

Roma. s (A· A·) - ''Resto del lan ve askerl hedeflerdir. Bu k~n.. lanruıı iki izahı 
Carlino" gazctesl §Öyle yarıyor: trol noktalıınnm \isleri ortadan Roma, 2 (A· A·) _ Almab fa. 

"İtalyanın harbe girişi, pek ya- kalkmnlrdrr. İtaJyruım her ne pa.- tihbarat bnrosu blldhiyor: 
km olmakla bcrabor 4 haziranda hasma olursa olsun Akde.nlzde Popolo Dl Roma gnzetesl aşağı. 
\-ukua gelmlyecektir· Fransız bası- hareket serbcstislni kamnması IA.. daki Atina haberini neşrediyor: 
nı, İtalyanın yürllmek nz~re oldu. ~dır. Bu maksadı her neye mal 'Tilrklye hük(i.metinin earkt Egt
ğunu nihayet anlamıştır. Bu nok- olut'!a olsun askeri muzafferlyot- denWndeki Yunan adatarma askeri 
ta Uzerinde tamamiyle mutabıkız. !erle elde etmek Uır.ındır· Bu ta- kıtalar çı:Jmrmak için Yun11n bUkQ
Fakat, muhasamatın bu sair gUnU leblE'rfm.izln isafmı gökten ve te- metinin mUsaadesinf taleb ettift 
başlıyacağı hakkında Paristc neş- sadUften beklemek gUlUnç bir 11ey g·ttlkçe teeyyUt etmektedir· 
redUen haberi tekzib edebiliriz· olur . ., Bu lbrag hareketleri İngiliz ve 
Dilşmanlanmrz, !tat'! mUdnhalcnin FAŞİST KONSEl'tNt.N KAnARl Franıırz deniz kuvvetlerinin hhna-
tarihini keşif ve tahmin edemez.. Roma, 2 (A.A.) _ D.N.B. bildiri· yeslnde yapılacak ve hava Usleri-
ler." 1or: nln lruruimaııma yardım edecektir. 

FRANSIZ GAZETELERİNE Fa§lst parUsinln milli konneyi dUD İngiltere ile Fraruıanm, Türki-
GÖRE parti kA.Ubi n~r MuUnfn b3.;JkanlJ· yen.in bu tedbiri almMma Amll ol. 

Parlcı, S (A· A·) - Havas: ğmda toplanm11 ve a§ağıdakt 'bel'ana. duklan zannedilmektedir. 
ltalyanm vaziyeti. nktUalltenin tı alkı§larla tasvip etmi§tir: Son günlerde Tllrk gazeteleri 

b1rlncl saCmdadır. 1talynnm harbe "MDll f&§l.at konseyi, ttaıya.nm 600 Atfnada toplattrnlm~tır.,, 
gireceği, hitbfr gıuete muharrlrl bin eVlAdını umum! harpta kaybetmek Anadolu AJansmm notu: 
lçin şUphe götUrmemektedlr· Ne .. .suretlle yaptığı fedakO.rlıklam rat· Tantamlle uydurma olan bu ba-
teklm Pôti Parizyen gazetesinde men, harbi gerek kendlai gerek diğer berleri kat'lyetle tekzibe Anadolu 
Charles Morlce, diyor ki: len f~ kazanm11 olma.ama rapen Ajansı mezundur· 

"Musolinlnin knrarı beklenmek. aldatrlmIJ olduğunu, ve blll!ıare gU· • * • • 
tedir Lo d V ln b neı altında kcndlsine blr yer temi· 

• n rıı vo aş gton, u Atfna. " (A· 'A·) - Atına ajan. 
v 1 aine çnlt§ırken eantulyonlarla muka.. ., 

tnra.rm pek raltm oldugu ve b t. bele gördüğünü ve deniz kontrolUnUD it tebliğ ediyor: 
tabi mUtteflkler aleyhinde bulun- boğucu bir kuvvet olarak kendisine MUttefiklerin Sel!nik'e asker th. 
duğu ka.nnatlndcdir· ka~ı istimal edildlğlnl vo bu hallD racma hazxrlandıklarma, Tllrk rad-

Blzim gibl 1917 ve 1918 de lt.aı. pek yakmda ııerbe!U harekatını ltir· yo lstaııyonunun Yunanistan atey. 
yada harbetmlş olanlar, İtalyan mak üzere iatimal edilecek bir vasıta hinde neşriyatta bulunduğuna. 
generallerinin ve askerlerinin eski hallne geleoeğinl takdir ederek !tal· Yunanistanda Tilrk gazetelerlnhı 
efllh arkadaşları üzerinde ateş )'an mllletlnlD harekete gec;meğe a.. toplattmldığma, Yunan demlryoJ. 
açma~a muvnfaknt edeceklerine mnde bulunduğunu, ve vatanm dentz. larmm ve limanlarmm lngillzlerln 
inanmak istememektedir· Eğer n- terde vahdet ve lstlkl&ıtnı temlD için kontrolll nttmda bulunduğuna da. 
il U Le ldnn hl ti d mlllett çağırıın DuçenlD emri altın· ç ne opo yanc n en Ir ve daha buna benzer, t.amamll«! 

ı,_, ı b h ı.a da yer almağa amada bulunduğıuıu 1. 
sonra l.ö.lyan nr lze knI'§t aruc. hayal mahsuHl ve kMdc mtlstenlt ıAD eder.,, 
derlerse, bu anlaşmazlıkta tok ke- olarak verilen saçına haberleri 
der verici şeylere eahlt olacatız tNGIL'11mENtN YARI RE~ tat'fyetle tekzibe Atina ajansım .. 
demektir.'» TEBUGt EUndur. 

İTALYANIN RARB GAYELEBt Loncira. ! - Akdenll:dekt vulyet Anadolu Ajansmm notn: 

l.ondra. S - İW)>a hariciye na
Zirmm nAşiri efkllrı olnn Telegra.. 
fo gazetesinin mUdUrU AnMldo 
radyoda yaptığı pazar konuvmam 
csn~mdn İtalyan kıtalarına hita· 
ben de:mi.5tlr k1: 

ıhemml'f9tle takip edilmektedir. Lo:ıı· Ankara m:ıhaflll bn tckzfb mUn· 
dramn kanaatine glSre, ttDJya ne tn.. 
g1ltere arnamda ballcdtlmlyecek m• derfca.ttna tamamlle lttirak etmek. 

•leler yoktur. Fakat, eğer İtalya ht.r- t.ed~ONANİSTA""....,.~ ......,..,.,,.Bt 
bl aullı mtızakereleri maaamna tenı:ilı nu." ı~n.CJ• , 
ed!yoraa lngfltere buna mukabele et.. Af.iıııı, S (A· A·) - Atina Ajan-
mek ktıdreUndedlr. Fransa ve lngilte· m, Tilrk hUkumetlnin, Yunan bfi. 

- Uzillme mıra Mebmed ... de· 
~ Amnsynnın bardağı biri ol. 
mazsn. bir daha ... 

$*ıtl 

1123 hicret yılı ~:ı.ba.nının be
r;inci perşembe gilnil donanmıı 
Kasımpa~tı.dan ha.rekc;t C;tti. 120 
pnrça kadırga, lmlyon, ba~crdc 
stızUle sUzüle Sarnyburnunu geç
tiler, Kumkapı sahillerinden Mar. 
ms.raya doğru aktılar ... 

Knra Mehmed bir kadirganın 
güvertesinde uzun uz;un Istnnbul 
sahilerine baktı v~ dudaklan a
rasından mınldıındı: 

- Ah Dilfiruz, yaktın beni! 

-3-

YANIK HOSEYIN-
SESSIZ BEKiR 

Minimini köpilklU dalgalar 
Mora sahillerinin ilerleinde d&
nize çökmüg kocaman bir esatir 
hayvanının govdeslnl andının 
Ağriboz adasının arkasına mğın 
m.ış ufacık bir adanın, Kara To
dorl ada.sının kayalıklarına çar. 
pıp duruyor. 

Bu ufacık adanın lçersinde gı· 
nl eınl akan tatlı bir ırmağı, her 
Lo.rafta.n gelen rUı:gArlara kal'§l 
gemileri himaye edebilen etrafı 
dik kayalarla çevrilmiş minimini 
bir limanı olm&sına rağmen ada· 
da l!!ekiz, on b:tlıkçı kulUbasin. 
den ba§ka hiç bir bina görlll-
mez .. 

Buraya g~mller uğramaz. Ba· 
bkplar avlanın ufak yelktnll 
~dallarla Ağriboz, yahud Mora 
kıJl]annd.a satarlar. 

Kara Todori adasının asıl §Öh. 
reti ne balıklan, ne de uf ak a
dn11 daha küçük bir koruluk ha· 
llnde örten zeytin ağnçlannın 
nefis mahsultidUr. Ada her mil. 
Jete mensup korsan gemilerinin 
yatağı olmakla tanınmt§tl, 

Adada oturan Rum balıkçılar 
için d-cst dil§man mcvsuubahı 
deilldir. Adanın garp kıyısın· 
da zeytinliğin hemen b~langt" 
cında dik bir yokU§la ~ıkılan u· 
Eacık tcpo üzerinde, Baba Petro· 
nun senelerdenberl l§lettifi mey
hanenin mliıterileri yetınlf iki 
millete mensup korsan gemilerinin 
tayfalandır. Burada birkaç geee 
V enodikll mil§ teriler otunu', p· 

Korsan gemileri bir vurff\D'tdan 
döndükleri val:ıt adıı ahalisi için 
ogün düğiln bayramdır .. Gemici· 

1 
lcrin kcaeleri altın doludur, vır 
rulan geminin yUkn korsan gc
mLini tıklım tıklım doldunnuı· 
tur. Vurgun nıçesile tözleri dö· I 
nen tayfalar bol bol tarap içerler, 
Baba Petronun destilcrl birer bi· 
rer bo~. Adanın bUtUn genç 
ve gü.tel kız1arı meyhaneyi dol· 
durur. Şarkılar söylenir, lritara 
çalınır, rakalar biribirini kovalar, 
ve keselerin afn açılır, TUr'f{UT1 

mahsuHl altınlar, kumaşlar. diba" 
tar, mücevherler. bin bir ~§it 
e,ya uhipleriai defijtfrir. 

Bu yıl ada halkı ne;esizc!ir. 
Hele Da~ Petronun auratt Ukb•· 
hardanbcri hig gtlhr.cdl cM bir 
fey. Akdenis artık Hkl.i cin bot 
bol korsan dolu bir 1~ olmaktan 
ynaı yavaf çıkryor .. Türk gemi• 
elleri birkaç ııcncdir görU:ımeı: 
oldu. V ene<llk konanlan ancak 
Jt;cdenlzlne kadar iniyor. bütün 
fuliyetlerini Giritteın Adrlyatif .ct 
kadar olan deni• par~ 
sıkıştırmış, çok llıtiyath hareket 
ediyor. Cc.ıayir koraaalan Akdc
nizde yeni yeni cörilnmeğe bq• 
layan, Frantız, filaman gemi
lerini vurmafı tercih ediyor. 
t;lnl bu denizin ıarp kıyılannda 
yapmağa baıJa<tı .• 

Adalılar, cökten yafrnur dile• 
nen insanlar Jl>l berglin kıya1tk
Jar üzerinde c6zleri uzak ufuk' 
larda yelkenli arayorlar.:-"' Fakat 
günler geçiyor, denisin misafir 
kabul ettiği tatlı menim bafıa.ls. 
Hentl.I adaya u~rayan yok.. 

Mayıs, ha..dran, temmuz bly1e 
bombof reçti. Adalılar eli WğOt" 
!erinde bokledilec. 

(Dnaım nr) 

VAKiT' m okuvucularma hizmeti 

"- İtnlyanrn harb gayeleri şun. 
tardır: Tunus, Korslka, Cebe!Utta • 
nk ve Silve;"!l··· Silvcyş ııon dere. 
cede pahalı b!r geçittir· Korslka, 
Tunuıı, Ccbclüttarık ve SUveyı t
tatyaya müteveccih kontrol nokta. 

re hIDrometlerl ttalyaya kendi me§" k<lmetinden, aarkt Ege denizindeki 
ru taleplerini ihsas etmenlD mOmkUn Yunan adalarına asker ihracına 
olabllcceCfnl blldlr:mlşlemı de ttal)'ll mil.sanda istediği hakkında bir ya- il 
h!IkQmeU mtızakereıero yana!7??lak is.. bancı gazetede çıkan ve bllyll.k J 
tememJ~tlr, Eğer vaziyette bir doğf- bir njans tarafından yayılan enyi. 
§JkDk olursa bUUlıı mesuUyet ttaıya· atan en kat't surette tekzibe sa-
ya ve yalnuı İtalya.ya alt olacaktır. llUılyettardJr. Bu ı:ayialar, her 

Dünya şaheserleri
nin ikinci beş kitabını 

Yüzde 5 O tenzilatla veriyor 

ID HiLDE) 
Maslak yolunda 

tnrlil esastan drldir· 

Roman hariciye 
Nazrrının istifası 

lşre~ yilzünden ·bu ~~ç ncı k Müttefiklerle italyada aza 1 ayrı ayn tefsir ediliyor 
Romen hariciye DD.%D'I Gatenkonun 

Bir otomobil ağaca çarptı; 
6 !<işi ağır yarah 

Bu sabah saat 6 dıı Maıılalttıı tuğla 
harmanları clvannda tecl bir otomo
bil kaznm olmuıı ve 6 ki~ çok ıığır 

surette yarnltuımıııtır. Otomobil de 
pnrçale.nmı~tır. 

otomobUin a{lratl arttıkça lçlndekilc.. 
rin ~e keyUlerl artmııtır. Otomobil 
tuğla harmnnları civarına gelince ı, 

değigmiı ~ içindekilerle beraber ısar
hot olan ııoför direksiyona h4.ldmlye

Tahldka tımıza 
olmuptur: 

g6rc htı.dlıc ~yle f tlDi kııybederek otomobU yıldınm aUr-
atlle yolun sol tara!rnda bulunıın bü· 

Z~kl. Sami, Tahsin ve Ahmet adla· 
rmda dört arka~ dUn gece .Beyoğ_ 
!unda kafaları lylcc • tUt.ı;Ulcdtl:ten 
sonrıı Bofiyn ve Şake isimli iki ka· 
dmlıı tllntfJDl§lardır. 

Fakat tcııdınlnr Bcyo~unda içmek. 
tense Mecldlköyündc bir kır gazino
suna gidip lçmcnlD dahil zevkli ola.. 
cacnıı söyleml~lcrdlr. 

Bunun tızcrlDe • erkek ve 2 kadm 
ıunıuı Ahmcdln 1 numarnlı ve lzmit 
pıtı.katı otomoblUnc binip Mecldlyek6-
l1lndckl ge.ziııolard:ın blrlne gltmtı· 
ler \'C sabaha. kadar Jçml~lcrdlr. 

Sabah olune!L BDyUlcdercye kadar 
§llylo bir ın:anmııyıı. karar veren sar· 
ho§le.r hemen otomobile dolm~ar 
ve bir yıldırım .UrnWe Klddlyck6. 
ytlnden aynlmr:;tardrr, 

,uk bir çınar ağacına çarpmı§t.ır. Bu 
anı ve şlddeUI çarp!§ neticesinde Q.. 

tomobflln içinde bulunıın • erkek ve 
lld kadıp baygın ve ağır yaralı bir 
tıalde bulundukları yere yığtlrmıılnr
drr. &demenin şlddeUnden otomobL. 
Un lSnUDde 'bulunan motör kısmı ot
•ııtu gibi iç tarata goçaıi~,otonun en 
lamnı Adeta yol olm~tur. Şoför ma. 
ball1 ve dlrckmyon da paramparça ol· 
muJtur. Blrıu: sonra kuıınm vukubul. 
duğu yerden ,eçen ~ka bir otomo
bil kanlar lçtnde yatan altı ~iyi glS.. 
re;ek jandarma karakoluna haber ~·er 
mı~ vaka mnhnlllnc giden imdadı 
mhh1 otomobili yarnlılarm Qçll.nll şı,-
11 çocuk hastanestne, nçnnn de Bey· 
oflu hastanesine kaldmnıııtır, Yaralı 
Jar Uade veremlyecek vaziyette ol.. 
duklanndan hiçbirlnlD ltl\dC3l alma
mamıaır. 

bn~ka diğer blr pollUk işe taylnl İn· 
gtllz ve Fransız mah!Ulertle İtalya 
ve Almanyada ayrı &)Ti oeklllerde 
te.tslr edilmektedir. 

EZCilmle müttetık maluı.fll ıu k~ 
naattedlr : 

1stl!a eden Gatenko ınutte.tiklerln, 1 
bilh&&sa Fransıınm dostuydu. Yerine ge 
çen MUnakalAt nazın Gl~tu i8e ıağ 
cenaha men.sup yn.hudl dU§manı diye 
tanmm~ blr fırka.ya mc.nsuptur.Ro.. 
manyada harici politikayı Kral Karoı 
idare eder. Bu aebcble hariciye nazı. 
rmm değ!§meslı:ıln dr:ı politika üzerin 
de tesiri olmıyacagı ıtsylenebWr. 

D 1 ğ e r t a r a t t a n Popolo 
Di Roma g a z e t e 11,ı Glgurto
nln tayini Romanyanm herhalde Pa 
rtse veya Londraya mUtevecclb olmı 
1an dostane ve ananevi 61yasot!ne 
devama karar verd!flnln bir delll1 
olduğunu ynzmaktadtr. 

Bu gazetenin kıuıaaUne g6re, Al.. 
man muvat!aklyeUerl Fransızlann ve 
lnglll:lerln prcstijlerlnl 1)1cc sanımı~· 
trr. Romanyada vukua gelen değt§il< 

011.n ve Yarm Tercüme KWllyatınm Vakit okuyucularına ve.rilecek 
Dk mevcut beş kitabına att kuponw bltm!a: ve bu kuponla.n toplayan.. 
1ara yü%de eW tenzl.ltıtla verilecek kttaplann tovzllne de evvelki günden 
itibaren ba§lanmr.ıtrr. Şehir okuyucularından 8 gnn, taşra kuyucalar 
rmdan da 13 gün zartmda kitaplarını almalan rica edilmektedir. 

4 üncü tertipte rJerileceh kitaplar ıunlardrr: 
Kuruş 

Safo o(ALFONS DUDE) Haydar rutat 100 

Aile Çenberi CANDRE MORUAl ımıuı Hakkt Al!ıan 100 

Ticaret, Banka, Borsa Dr. MUHLts ETE 76 

Devlet ve ihtilal · - (LENtN> Haydar Ritat Tıs 

Rasin Külliyatı: 1 CRAstN> H. N&zım _2!_ 
y Kitapların eau tıyatı uŞ 

% GO toplana.ıı her blr aylık kupon mukabili tenzl.1 edilen .212,6 

21~ 
Oktıyueularm bu şaheserler için ~demeler! icap eden para yalnız 

212.& k~tazı lbarctUr. Kftaplan posta ile aldırmak 13tl;ytınlcrln aynca 
2T,fl ~ posta Ucretl vermeleri ıa.zımdrr. 

Beşinci tertip kuponların 
neşrine başlandı 

Vakit gazetcııf, okuyucularmm dUnra phe8erlerlndeıı olan kltapl.11· 
ra gö3terdlkler! rağbetten cesaret alP.rak "DUn ve Yarm,. TercUme KUi· 
Uyatmm lk!ııei ~ kitabını da gene yü21de eıu tenzillUa verecekUr. 

ltçi Sınıfı ihtilali CLENlN) Tırcume "8n: •aydar !llfat 
• ... (YUNG) TenıQme eden: 

Ruhı Hayatta Laşuur . Prof. H&yrullah 

Isfahana Doğru. (P. LOT.tl Tercüme eden: İmıan hııkla Al~ 
. .. . il H. Nt.mn. •'Bu kltııbm blrlnclslnl Rasm Kullıyah : bundnn e\-velkl seride verdik,,. 

Goryo Baba (Bil.ZAK) Tercüme eden: Haydar Rltat 
Be§lncl tertip olarak verflccek bu kttaplarm islmlmyle mOelUf ve 

mfit.erc1mlerlnl 6ğrendllcteıı 110ı:ıra Vakit oklıyucularmnı e.serlerm deter
lerlD! tüdlr 9decekllrme &aa lttmadrmız vardır. 

Vakit gazetesi yeni serinin kuponlarmı 1 ha· 
zirandtın itibaren nerre ba§lamıştır. . 

Kadm, erkek 6 ltj§lnln tıklım trk· 
hm doldu{tu şofı5r Ahmedln ldareatn
dekt otorrobll tu~ln harmıuılnrma ge. 
llnceye kadar yolunu ıaoırmam11 ve 

MüddelumumtUk Te jandarma ku· 
mandanl~ı tahkllcatn devnm etmek.. 
tedl.r 

ilk ise bu prestije bir darbe daha lD· 
d.1rmlgUr, Garp cephesindo kazantlan 
muvattak1yctıerden, İtalyanın aldığı 
vaziyetten ve t&mam1le Romıı • Ber
lin mihverlnln aiyueUne uygun olan 
Kacaristanm aldtlJ. vaziyetten sonra 
§1mdl do yeni Romanyada hıırtc!yo 
nazmnm tayini Franmlarm ve tngt· 
Uzlerln Romıınyada Gafenkonun §ah· 
styeUnde topl:ınan rne.sneUerinl orta· 
dan knldmn?Dtır. '9 ........ • ........................................ mım ..... ~ .. 
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Balık etindeki bayan
lar nasDl giyinme i? 

j 
1 

2 3 4 5 6 

===========·= 
Bilir 

Misiniz? 
Yedi milyon yediyUzbin 

beygir kuvvetindeki 
motörler 

Yanıbaşımda bir köpeğin hav· ~hibi yerinde otunnak baJ11 
layışrnı işitir gibi olarak uyan· düşmez. 
dığım zaman güneş çoktan doğ· - Hayır, hayır, rahatsız ol' 
muştu. Bu köpek havlayışı belki mayınız 
bir hayaldi, çünkü uyandıktan Canan yorgun bir tavırla bet 
sonra hiç bir şey işitmedim, ate· manki yerine oturdu. 
lekele giyindim: sakin salona bak- - Nasılsmız Belkis bant~ 
mak için kapıyı açtığım zaman Dün gecedenberi her halde i)'İl1• 
geceki korkularım bana manasız niz işallah Aliye de kahvaltı Y'f 
göründü. Aliyenin kapısı kapa· mak üzere inmiyecek mi Estna . 

Bugünkü topları da aynen bir lıydı, kapıyı vurdum, cevap ver· Esma, çay filcanını bana \J 

otomobil yahut tayyare motörü· medi. O vakıt uykusu bozulma· zztırken cevap verdi: . 
ne benzetmek mümkündür. En· sın diye yavaş yavaş geri çekil· - Herhalde daha uyuyor oll 
daht zamanında muharrik madde dim. Aşağıya indiğim vakıt Fer· cak. Böyle oluşu daha iyi .. Bıt•, 
olan baruttaki sükünet halinde dane ile karşılaştım. Ferdane ba· kalım biraz dinlensin .. Dün g~f 
bulunan enerji, serbest kalır v~ na bu sabah bir düşman gibi ga· benzinin solukluğu beni ürk I' 
mermiyi namlu içindeki yolu Ü· rip bakıyordu. Kendisine "bu müştü adeta ... Aliye ne kadar c 
zerinde bir sür'at verir. Bu mo· sabah hava çok güzel" dediğim sa bizden yaşlıdır. Bizim gibi le~ 
törün faydalı olan işi, namlu için· vakıt anlaşılmaz bir iki cümle dere sabır ve tahammül elinde 
de bulunduğu zamanda mermiye mırıldandı ve kütüphaneye girdi. gelmez. 
müteZ"ayit bir sür'at vermek ve Taşlığı geçtim, tam yemek oda· - Teşekkür ederim. ·Jel 

1 

bu suretle namlunun ağzına get· sına girmek üzereyken ne oldu· Canan da filcanını aldı, bir 'rıı 
.diği vakıt merminin sür'atinin ğunu farkcdemediğim bir hisle yudum çay içti. Hal ve ta'I 

mümkün olduğu kadar yüksek başımı arkaya çevirdim. Ferdane çok yorgun olduğunu gösteri)'~ 
olmasını temin etmektir. Alelade beni gözetlemek için kütüphane· du. Fakat yüzünde hiç bir Dlll • 
bir piyade tüfeğinin mermisi nam· den b1şmı uzatmıştı. Beni görür yoktu, bütün düşüncelerini Jc'J 
!uyu terkedcrken, saniyede se· görmez geri çekildi. Fakat ha· fasından sökmü§, çıkanm§, attııl 
kizyüz metre sür'ati haizdir. Bu kışlarında beni itham eden, suçlu bir insan yüzü. 
sür'at saata çevrilirse 3000 kilo gören bir mana var. Esma sordu: 
metre eder. Bunun takatide aynı Esma, semaverin başına otur· - Uyudunuz mu? 
şekilde §ayanı hayrettir.. 7 ,9 muştu. Esmanın bu gece evine Canan: 
milimetre çapında bir tüfeğin gitmediğini derhal anladım. Çün· - Hayır, dedi, Hikmet rıtt'. 
endaht esnasındaki mermiye yol kil üzerinde hala bir ölü evine hiç de?. 

0
, 

veriş takatini 3000 beygir kuvve· yakışmayan aynı çiçekli muslin - Eve kadar gitti, elbise ( 
tin<ledir. 3, 7 santimetrelik top· rop vardı. Biraz sonra Canan da ğiştirecek, sonra Aliyi de alıp ~ 
!arda bu takat 20,000 beygir · geldi. Canan bugün beyaz kre· lecek. Doktor Bedri de gelip Ut' 
kuvvetine 8,8 sentimetrelik top· pondan sade bir rop giymişti. zi polis dairesine kadar göt ~ 
larda 230,000 15 lik toplarda Esma beni görür görmez : cek, orada: ifadelerimizi atacl ~ 
900,000 biygir kuvvetine çıkar - Maşallah Belkis hanım, er· }armış, Davut da bu gece çD 
17 santimetrelik topların beygir ken kalkmışsınız. Daha kimse a· geç yatmış olacak ki halt uyaiıf 
kuvveti 2,000,000 milyonu bu· şağıya inmedi. Fakat ne diye on· madı. 

lur 1 S lik toplarla 17 lik toplar lan bekli yelim. Emine Anaya - Öyle olacak. ~ 
arasındaki fark her ne kadar söyleriz, bize kahvaltımızı geti· Evvela hızlı ayak sesleri 11 
2 santimetre ise de beygir kuv· rir. setti, sonra Hikmet gözüktü. ft 
veti farkı iki mislinden daha faz· işte Esma filcanıma çay kor· bir terzi elinden çıkan zarif ~ 

Diktatör mod:. ; senelerden beri bir renk ipekliden yapılmış otan 6 - Vücudu biraz fazla geniş- Jadır. Topun çapı 21 e çıkınca ken Canan içeriye girmi§ti. Es· kostüm giymiş, yeni traı oı.tıı0, 
kadın vücutlannm hakimi kesil· bu sade elbiseyi giymekte tered· lemiş olan olgun bir bayan empri· beygir kuvveti 3,000,000 ve 28 e ma, Cananı görmez: tu. Fakat uykusuz geçen bir g ~ 
dı. 50 kilodan yukan çıkanları dütte hiç bir mana yoktur. Çün· me elbisenin üstüne bu modelde çıkınca da 5,700,000 e fırlar. - O, dedi, doğrusu bu kadar ce Hikmetin yüzüne de iJle( 
zarafet hudutlan haricinde hıra· kil bu elbise bilaistisna her vü· olduğu gibi bol ve yan uzunca 38 lik bir top endaht edildiği erken buraya ineceğinizi hiç um· vurmuştu. Gözleri şişkin ve Jp 
kıyor. Bir kadın güzel ve zarif cutta kadına gidebilecek gibi sa· bir ceket giymekle pek doğru zaman 7,700,000 beygir kuvveti mayordum. Buradan kalkayım mızı, yanakları renksizdi. P, 

olmak için modaya uygun giyin· dedir. yapmış olur. serbest bırakılmış olur. da siz oturunuz. Siz varken ev met de Cananın kendisine ııı': 
mek mecburiyetinde de~lmiilir?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- tığı çay filcanını ald~~n sop~ 

Halbuki moda yalnız vücutla· 1 ~ - Bonjur Canan, dedi. !A 
n hakikaten ince ve mevzun olan H .k A e B 111 ı Nakleden: - Bonjur küçük hanım ~· 
ıan dilşünerck yenilikler icat edi· l a g ı ][' u ~ u BURHAN BURÇ AK postayı getirdim. üç mel<~ 
yor. Yüzükler, kaloşlar, kısa ~ da bana var. Te§Ckkür ede~ 
etekler §Unlar, bunlar daima ve Biraz kaymak da alırım, fll°t' 
daima tQpluca bir kadın vücudu· Bir hikaye .. Bir hikaye mi istiyorsun? bit· yaz bunttnl:ı uğraştılar. Nihayet sonha.. Bahçede bir düzine kaaar 'haşarl hal. çok az olmak tartiyle. 
nu çok daha çirkin gösteriyor. Amma inanmazsın e.. Çünkü ben avcı. harua köydeki kalfaya bir köşk sipariş et. ka olmuş ayaklarını süriiycrek, sessiz sa Er.ma sordu: 
Zavallı .. balıketinde" kiler mcda· yım. Avcıların fena bir §Öhreti var. Fa- tiler. Köşkün adı da antika bir şeydi am. dasız dönüp duruyordu. Bir duvarın göl· - Ali nerede? t.ı! 
yı takip edebilmek için akla ka· kat siz de çok tuhafsınız! Kendi başınıza ma unuttum. gesinde duran bir mubassın da onlara ne· - Neredeyse gelir. Otorııo b 
rayı seçiyorlar. gelebilecek bir r:ey oldu nıu "bu hikiiy<ı Köşk bir m:ı.rtt..ı. hazırlanarak, ti•e· zaret ediyordu. le beraber geldik. Fakat kaP' 

İşte biz bugün biraz toplu ol· doğrııya be>nz!yor'' dersiniz; öyle olmadı cek, anahtarı teslim edilecekti. Fakat bir Nadir "tam düşündüğüm gibi, dedi. nünde komiserle karşılaşmıt· et 

dukları içı·n bı· tu"rtu·· kend"lerı"ne mı emniyetsizlik lıcı.ır. haziran geldigı-· halde henüz tamamlan- Bunlar cezalılar deg-il mi? Kabahatlarına - Komis~r mi? Bu kada! r ı kenden burada ne işi var. J~ 
uygun model bulamayan bayan· Anlatacağını hikaye b~ı:m. Nadirin mamıştı. Sen hiç ev yaptırdın mı? Du- göre bir saat yahud iki saat böyle döner· Hikmet bu mutalaayı ta"'" 
ıarın kendi vUcutlarına uygun başına geldi. Amma peşin söyliyeyim. Se- varcıların, tenekecilerin, boyacıların ne ler. Şimdi size teklif edeceğim şey şu: her . 
ve onları olduklarından daha za· nin başına gelemez; buna emin ol. ÇUn. halt yediklerini bilir misin? Yeşile boyan- hangi bir para mukabilinde, cezalandınlıı- tttı: r; 

f ·· t k 1 od ı · kü ikiniz bir tab;atta dcg· ils;niz. O, :ri mı<> knpıların, kumu fazla gclmia har,. la. cak talebenizin, cezalarını benim evimde - Evet ben de kendisini iJ. 
yı gos ercce • a tı m e verıyo· :. ~' :ı: yırda gördüm. Kütüphafle ,f 
ruz yn.rı, kuV\·etli ve gürültücü bir şeytan- rm, çatlayan duvarların, bel veren tavnn· ki yolda çekmelerine müsaade etmez mi- t• 

· dır. Bunu söylemekle sen şeytan değilEin lann ne olduklarından haberin var mı? siniz?" pencerelerine bakarak etrafı ı 
1 - Denekli ipekliden yapılmış tiş ediyordu. Fakat neyi arad1_. 

la b ıh. . d' ki d demek istemivorum, sen de §e'ı+"nsın... Bc'-•az gömlekli amelelerin yaptıgıv nı bcr. Ertesi gu··n bir düzine haşari, Nadirin <:• o n u e ısenın ırse er en " ~..... " nı bilmiyOTum. C::.üphesiz ~,., 
v k d k 11 da lldnizin de habaseti başka başka ... Nadir bat eden mavi gömlekli amelelerle başın evvelden iyice ıslattığı yolun üzerinde gı·. ~ .J, aşagıya a ar uzanan o arı r izi, falan birşeyler arayor. P 

d .. k" k 1 ba ne tiptir bir bilsen, azizim! on:ı. '!bu i.m. belaya z&irdi mi? Hayırsa yine Allah ko· dip gelmeye başlamıştı. Bir çamın (!fü· ve ort oşc ya ası top u yan· • d . . ~ iııtte Ali de geldi. J 

1 • . 'd kansız bir şey" e<.lın mi hiç istifıni boz- rusun. adir bile vurdum duymazın biri gesinde duran bir mubassır da onlara :ı ır ara ıyı gı er. Alide aece hiç uyumam~~ madan şu ce\·~bı verir: "imkaıısjz bir !jey olduğu halde, sinir hastalığına tutuldu. nezaret ediyordu. 1',akat. ayakkabıları kos tt 
2 - Bir numaralı model üstii· mi? Ala hele dur bakalım bir çarrsini. a. O derece ki, bir gü~ .vallahi yalan söylt- kocaman da olsa, <'ocuklann sikleti bu adam hali vardı. Esmanın ,e 

ne olduğu gibi herhangi bir yaz· rnyalım" hem de bulur, biliyor musuu! miyevim- herifi pencereden aşağıya mı işe kafi değildi. Taşlar gömülüyordu. Arn- oturdu. Hepimizin hatırını ··11 

lık elbise üstüne criyilebilecek b ~ du.. Sonra gözlerini ötıiY 
o· Bu çare azan karma karışık. kolunu en- attı ne yaptı. ma, Allah gömülmek eyleye ..• 

olan bu düz renk mantonun top· senden dolaştırar:ı.k kulağını göstermek Jşler tamamiyle bitmemişti. Bilhassa. Nadir Haşime: dikti. 
lulara iyi gitmesine sebep onun kabilinden bir şey olur, fakat mutlaka bir yol vardı. Bahçenin kapısından köşke - Oluyor, ol uyar; diyordu. Amma Sessizliği Hikmet bozdu: / 
astarsız ~ikilmiş olması ve pren· bulur!.. giden bir yol. Yüz metre kadar bir şey... bunlar çok az... Kalabalıkça gönderin - Tesadüfünd insanladrak~ıl 
ses biçimınde bulunmasıdır. Cideyi biliyor musun? Hayır mı? Gali. Her şey hazırdı. Taşları bile dökülmüştü. hem de büyüklerini... umulmadık yar unları 0 ıı~ 

3 - Balıketindeki bayanlar ba "öyle bir yer yok" diyeceksin, çünkü Fakat keskin köşeleri havada idi. Uzerlr- Bunu takib eden günlerde Nndir ho- yor. Mesela dün öğleden ak ~ 
spor biçimi elbiseleri giymekte sen görmedin ... Cide azizim, Karadenizın rinden yalnız bir merdanecik geçirmek i- murdanmağa başlamıştı: kadar Davutla balık avında cıv 
daima tereddüt ederler. Halbuki kenarında küçük bir köyün ismidir. Şura- cap ediyordu. Amma o da bir türlü k:ıbil - On iki cezalı!.. Yalnız on iki cezalı lunmaruz çok güzel bir tesB_v 
hem az kuma~Uı, hem de gayet dıı. burada bu denizin örtemediği bir ev, i. olmuyordu. Haddin varsa üzerlerinden bir Demek talebeleriniz bu kadar uslu! .. Hal tür. Acaba batık avlarken~" 
zarif bir formda dikilmiş olan bu ki ev, bir kaç ev görünür. Sonra birdnı- otomobil geçir. Alimallah dört tekerleği buki ben haşarılıklarından eminim... görenler oldu mu? tca ·J'. 
model bilhassa eteklerinin ön bire her şey durur, çünkü daha uzaklara birden patlr patır patlardı. Buna karşı bay Haşimi "sebebsiz ce. se tahkikatta söylediklerı oV 
kısmının dikilic: tarzı yüzünden gitmek kabil degı-'ldir. Bı"lmem dı'kat ettin mi? Biraz evvel " · a· ispat için bunları da şahit :ı za veremem ya ac ıkçe Nadir "siz hiç k .. t bT · 
toplu bayanları ince göstermek· Sonra başka bir deniz... köyde bir tek yapı kalfası bulunduğunu işg.:ar değilsiniz" diyordu. ra gos ere 1 ınz(Donmı ,-&t~ 
tedir. Bugiin ne halde olduğunu bilmiyo. söylemiştim. Gördün mü şimdi Nadirin Bir kaç gün içinde Haşimin mektebi ~ 

4 _ Bu elbise bel kısmı olduk· nım. Nadirin orada ev yaptırdığı sıralar- başına gelenleri? cehenneme dönmüştü. Kim dersini bilmez G , 2 s 4 s • , 8 q ıl 
ça kalın olan bayanlara da yakı· da çok sakin, çok güzel bir yerdi: Basit, Bu vaziyette en basit çarenin hiiku- vazifesini yapmaz, cıgara içerken yaka!~ 
§lr. Ondaki pelileri onların da dağınık etrafı geniş bahçelerle çevrilmiş met memurları ile anlaşıp yollarda kullan nır ve serkeşlik ederse cezaya çarpılıyor. • 
yapmasında bir mahzur yoktur. villfılar ..• Amma ağaçları ôyk, mostura. dıkları silindiri bir gün için kiralamak ol du. Onlarda kabahat yaptıkları z:ıman a. t 
Sade bu elbisenin rengi göze lık gibi değil ... Sonra içeride karınla islo- duğunu düşünüyorsun değil mi? Evet, zarlanınca anlaşılmaz bir ısrarla "isterse- ı 
çarpar bir renkte olmamalıdır. diğin kadar kavga et, komşuların haberi mümkiin, fakat her halde olabilecek bir niz ceza verin" diyordu. ft 

s - Toplu bayanlar için koyu bile olmaz. Kasabada oturanları açlıktan şey değil. Çünkü Nadirin aklına da gelen c. 

Kırk dört kişilik bir grup bir 
tenezzlihc çıkarlar. Tenezzilhte 
bl!lunan erkeklerin sayısı, kadın· 
14'rın iki miıılinden on altı eksik 
olursa teneu;ühte bulunan kadın 
v. erkeklerin ~yıl!.tnı bir dakike 

• 1:ı bulabilir misiniz? 
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BERMUDA 
Seyahat notlarının S inci kıs· 

rnı y .. nn neşredilecek. 

öldürmeyecek kadar alış veriş .. dostları. bu oldu. Ve tecrübe etli. Fakat muvaffak Bunda hayret edilecek bir şey yoktu. ~ 
l d B ? D"rt k' · b l ı On beş yaşında bir mekteb talebesinin ne. L nızı. sızı gelip gör!Ilekten çe - o nma ı. a§ka çare . o ışı u up e - v 

kindirecek kadar, konuşmaları alt üst e- lcrine birer !)ahmerdnnımsı tokmak vere- ler di.işündüğünü tasavvur ederseniz bu 7 
den bir küçük tren ... Hulasa, memleketin rek çnkılların üzerine pat pat vurmak mı? hareketi çok doğru bulursunuz. Bu zam\)-n 8 halini bir l:elime ile anlatmak icap eder- l:Ji amma, tokmak da bir alettir, Cidcde !arda kadınların eteğinin ucu bile insanı 

9 se: Koca köyde bir tek yapı kalfası... o bulunur mu? Sonra Cide halkı ya tüc- hayalata atar, ve onu görmek için neler 
Doktorlar Nadirin hastalığa ü.ıenen car, ya balıkçıdır. Srn de bilirsin ki balık- yapılmaz neler? Nadir bir yaz programı 

karısma •'ç:.:r. hrı.\•as1. deniz lınva3t, ~üw•-; çılar balık avından başka iş yapmağı şc- tertip etmişti. Karısına: ''sen çamların al- ,Jf: 
banyol;ı'l, şezlonı;t~ uzanıp yatmr.y" •.w· refsizlik sanırlar. işte bunun için yol ol. tında romanını oku .. " diyor; ktzlanna da Soldan aağa ve yukardan• 1 

si~c C'tmic.lerdi. Dostlnnndan biri de Cide- duğu gı'bi kaldı.. top aynamağı tavsiye ediyordu. Cezalılar ı - Beygiri hatırlatır * 1"S#1' 
"' da cn .. ala m"dd t' 1 trrlatır. 2 - YArl hatırlatır 4t yi sağlık vermişti. O da ailesiyle 0raya Nadir her geçişinde: ,..,. rı u e ınce şez onga uzanan 

yerleşmişti. Ailesiyle diyorum, çünkü 0 _ Azıcık bekle rnelun, elbette bir ça- Nadirin karısının dolgun vücudünU, kil- hatırlatır * Bir hart. 3 - ceb / 
l ··k k l 'k b kl ·· " 1 hatırlatır * Da.nn hatırlatır . ..ı sıralarda Nadirin on alb, on yedi yaşlaıın. re bu acağım! diyordu. ~u ız arın çevı aca arını goruyor ar· PJ, 

da iki güzel kızı vardı. Ondan sonra efen- Buldu. azizim. Belki böyle bir fikir ı:;e. eh. Bu şartlar altında cezalan onlara hiç nota. i - Çok detı.ı * Bir / 
dirn. bir yer insanın hoşuna giderse he o- nin aklına gelmez, fakat onun aklına gel- lle ağır gelmiyorılu. Anlarsın ya!.. Bir hayvan, 15 - Bir hart * 13!, 

- T l · T 1 d ·1ık .. "1 t .,, *Bir toprıı.k. 6 - Uçurum* P'; labilcccgini bilirsin: Hemen hir ev yaptır. rli. \ant geçirmeden bay Haşimi görmeğe aş ar a p . ·çe gomu ı.yoh·U. 
mnk hevesine düşülür. Güzel bir arsa se- giti. Bay Haşim Cide mektebinin mualli. Fakat Nadir bir şeyi unutmuştu azi· vumuz * Blr hıı.rt. 7 

- Kazall~rıf 
çilir, kağıd parçalnn iizerine planlar çi- midir . .Mektcb biliyorsun dersden ziyade ?.im. O da nedir biliyor musun? Bugu"nün llk * Bir nota. 8 

- Hicap* 
13 

rJ 
van * Bir mevsim. 9 - Bir ., zilir. Ccb;nde her gün bin defa açılıp kn- bol havaya ihtiyacı olanların gideceği yer gencleri eski zamanın genclerine hiç ben- w· 

b . 1 d 1 C d d d * :Mesafe öicUsU * Bir ırultaJl ·"' panan ır metre taşınır. Ailece oturuldu. ere er er. i e e c hava pek nefis ol- zemiyor. Bunlar ötekilerden çok cesur. lş _ Bilmekten emir * Blr UY''., 
ğu zaman mün:ıka alar olur; heı>ablnr y~ cluğu için mektebde altmış kadar haşaıı te bir gün içlerinden biri bu cesaretini 
pılır. Tahayyül edilen şeyin çok fazlaya Yardı. Nadir bay Haşimi görmeğe gitti ve: Nadirin karısına, diğer biri kızına, bir U- M No. h bulnıaca.mn:m hBll1~1t 
mal olacağı görülür. Ve yeni hesablar, /e ''rizden küçük bir hizmet istiyeceğim, de. çüncüsü de küçük kızına karşı gösterdi ve l - o, Bel, Ter, 2 - seı, 
ni planlar yapılır. di. Fnknt evvela mektebin b:ınçesine geçe. daha taşhr yerine yerleşrıeden Nadirin 3 - Beş. Fen, Su, 4 - Et • .roıcrl 

işle Nnciirin kansı ve çocukları bütün bilir miyim?" kansiyle kızl:ırı yolunu sapıttı. :S - L. Fob, F'ıı.s, 6 - Yel<. JJ Cr 
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