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Tobruk 
limanında 

İtalyan 
denizaltı 1 arına 

hücum 
Muaavvaya da 

baalanlar yapıldı 

Kahirt, N (a. a.) - lngiliı 
hava kuvvetlerinin tebliği: 

22-23 temmuz gecesi bombardı· 
man tayyareleri Tobruk limanma 
muvaf fakiyetli baskınlar ·yapmış
lardır. Bir denizaltı nhtnnma isa· 
betler ka~·dedilmistir. Bir kaç da
kika sonra dört infilfilc vuku bul
muştur. Rıhtımda denizaltılar 
bağlı idi. 

--

KURUi 

Macaristan 
Sovyetrerin 

gözüne 
girmek istiyor 

Uç devlet 
nazLrı 

Almangada 
Pürüzlü Balkan 

meseleleri bu hafta 
halledilecek 

Lon~ 2-1 (A. A·) - Röyter: 
Riltenyaya muJıtarlyet vermek Tayyare 

mubayaatı. sayı 
ile değil 

Elgubbi ve Eladem hava mey
danlan da bombardıman ~ 
tir. Bir tayyaremi.z ka},bdır. Lozan sulhüııün 17 inci yıldönümu mü münast~tiylt Vnivnsitiil~ Pılan merasimden bir intiba .... 

için Macar hükQmetinbı yaptığI 
tekliften bahseden Röyterin diplo .. 
matık muhaniri RU.tenyanm 1939 
da cebren lılac.arista.n.a ilhak edil" 
diğini hatırlatmaktadn'-

Bombardıman tayyarelerimiz 

il~: 
,~f 
~ıs!(f' 
it:J v 
se'' 

Amerika ne miktar 
\'erebilirae İngiltere 

hepsini alıyor 

arni zamanda Italyan doğu Afri
kasmda bazı bölgeleri bombanlı
man etmiş ve çok mühim hasarat 
v.ukua getirmiş!erdir. 

c J' 
~il t4 
ıs!ıl' !f">°Ol'k, 2-1 (a. a.) - Amerikayı 

r: ti ~lıY& dUıUrmekaWn BUyUk Bri. 

Musavva üzerine yapılan diğer 
bir baskın esnasında bombardı· 
man tayyarelerimize karş ı koy
mak isteyen bir düşman avcısı 
düşürülmüştür. Tayyarelerimizin 
hepsi salimen üslerine dönmüşler
dir. 

JJ 4J >'t.n ınaızeme teslimatında bulu
!~ ~llrna mUteallllc otan pu.n, lngL 

011 ~ ll:ıUı:ııeuıııert ne Amerfkanm mu. 
tıı lt. Prorrammı tan.ztmememur A
~ll ricaU araımda mUıakere e· 

lıt Ur. 
ttı. llıa.kerelerden sonra. lılorgentav 
lııo tecııere "Bu 1çt1mam Amerikanın' 
~r ve tayyareye olan ihtiyacı ile 
~tereı:ıtn tayyare ruUbayaatmı a. 
~ t§Urmek makaadlyle akdedilml" 

İngilterenin Sovyet 
sefiri hariciye komiseri 

ile konuıtu 
Hosko\'a. 24 <A· A·) - Röyter: 
lngillı sefiri B. Stafforıl Kri.pı, 

dUn hariciye nezaretine giderek 
hariciye komiser mua\·lnl B· Lo· 
:z:osky lle göıilşmUştUr· • 

Paria Borsası 

~utuzııı., -':Sylımekle iktlta etm~tır. 
~York Tayınla ıuetealne ıöre, 
)"• ınuı:nealllerl. ayrıca 1200 tay. 
~ it.tın alm.maauıa mütenlllk blr 
~lll derplf etmekle olduklarına Park, 24 (A· A·') - D. N. B· a. 

t 0laıa haberleri tekzib etmlılerdir. jansı blldlıiyor: 
~~ ınumeulllcrl, ıu vaziyeti Bankalar ve diğer kredi mUes
h:-ııı •tınııııerdlr: Bize ne kadar tay seseleri tekrar açıldığı için borsa: 

.... , v ı nm da bugün &ı:ılacağı bildirilmek' 
' trUeblUrae onları lıem de pel: tedir· Borsada şimdilik yalnız bir-
~ ::aman zarfında aafuı almak kaç esham peşin muamele göre-

~--Y~-·~~------------~c_e_k_U_r· ________ ~--~~----

Şerefli bir gün 
Oniversitede 

Lozanın yıldönümü 
kutlandı 

ll'1Pi1-
~~'"'l Loıa.n :zaferinin 17 inci 
llııı<lığıllıxıudur. Türk ha.kla.nnın ta
~ ve Sevr denllen pa.çavranın 
-~ı- ~ıtı gllndUr. Bu mUnascbetle 
~ ıı:e <ılduğu &ibl bu yıl da, Lo· 
~lh •• erı. bUyük mera.simle kutlu-

~-..ıatır. 

~~liınlıde t.lniversltenln hazrr. 
~ ıaı:ronanı ınuc:iblnee merasi-
tııııı~ Baat 17 de konferana sa· 

Otıt.,.etaltebaşlanmttt.u-· Toplantıda 

~ rektörU, profesörler, 

U e bulunan mebuslar din-
i..~'" er • 
~lt 4 Ve talebe haıtr bulunmuş· 
~ ... e. tikllt nıarernı mütea.kip 
~n ... 11~te Re-lctörll Cemil Bilscl 
~~ e ~elerek toplantıyı açmış, 
lılat \e barışın ehemmiyetini 
tıı~I~' MilU Şef lnönll'ne Jı: ....... ı 
I~ - "icetın T -·• "'lllı 

6 
• Ur\c milletinin bağlı-

~~llt \'a :YledJktC!n sonra sözU Do 
ı... il • 
.... VUz Abadan'a bıra.lımUJ-

:ııı,~nt. Yavuz Loun ıulhllnUn 
Cij~I ba"ihind<.-ki ehemmiyet ve hu· 
tııl4ıır llkınıdan deı;crfnl lznb et-

liu . 
~illa lhare hukuk fakUlteııl me· 
f.~~~dan Haydar ve son sınır 
~~ban erinden Semiha Egribas. 
teıılltn Rutba v Louın z:ıferlnin \'ıı 
~'laı, U etrafında ı:ençl'ğln d~y. 

l)8h111 IUılatmıPlardır. 
~:-ıı •il 8<>nra İsmet Jnönll'ne ta. 
~~tıı ~! hflılık du~·gularmı ifade 
1 ~\ r folya:ıl'llıım çekilmestne 
t l r Vı•rtı k ~ı .. 1 P.rc toplo.ntıyn son ve· 

'? ir. 

Cabelüttarık 'ta 
tahhye devam 

ediyor 
Cebelüttank. 2t (.\. A.) - Ce. 

belilttanktakl sMI · ahalinin ikin
ci defa olarak çıkanlınasma baş· 
lnnmıştır. Bu hafta 11lhayctine ka· 
dar 15·000 kL'.jinln şehirden çıkarı
lacağı tahmln edilmektedir. 

Resmen bildirildiğine göre va· 
pura b'nmek emrine itaat etmek. 
ten lnıtinn eden ht'r ıphıs, ilç ay 
hap.se ve 000 inr-illi! lirıısı para ce
za':lına mahkfun edilecektir· 

Avustralyalı pilotlar 
hizmete hazır 

J.onjlra, 24 <A· A·> - Sidn~y 
radyosunun hı:ber \'f~rdı;1~e göre, 
hazırlnnıın plana nar.aran A \'U• . 

tralyac!a talimlerini bitirmiş olan 
birçok tayyareciler, deniza.şın 
ı:n.nıtakalarda hl%:net gömıc>ğe ya
knıda huır bulunacaklanhr. 'ray· 
rare topı;ulan ~·etL-ıtlnneğe mah· 
suı 4 yı>nl mektep de açılacaktır. 

NORVEÇ 
hükumeti 

Parlamentoya 
gönderdiği bir 

mektupta diyor ki 

Almanya ile iş 
birliği bir hayaldir 

Londra. 2.J (a. a.) - Londra
da bulunan Norveç hükfuneti par 
l!mentosu riya$Ct di\"anına bir 
mektup göndeinıi~tir. Bu mektup· 
ta ezcümle ~unlar yazılıdır: 

Almanya ile t~riki me ·ai eden 
bir hükumet kurularak .Norveçte 
sulhün yeniden tesis edileceğini 
dü~ünmek bir hayaldir. İngiltere 
ile Almanya Qali harpte bulunduk 
lan: müddet1:e/ memleketimiz de 
harpte bulunacaktır. Hüktlınet ve 
ya idareEiinin ~li ne olursa olsun 
askeri ve iktisadi bakımlardan 
Norveç hali harpte bulunmalıdır. 

Müstakil bir Norveçin mevcu
diyetini korudukça hükt:ifllt't, Nor
veçin mükemmel ticaret filosunu 
muhafaza edebilmi~tir. Hükumet, 
en mühim vazifelerinden birinin 
hür bir Nor\'e\ filosu idame etmek 
olduğunu takdir eder .. Mücadeleyi 
terkettiği takdirde hükumet mem
lekete ka:-~ı olan taahhüdlerinde 
hulfeder. Alm~n i~gali de\'am ettik 
çe sulh aktedilinceye k:ıdar menı · 
lekette her idare muvakkat o,acak. 
tır. Hiç bir yakın menfaate mu. 
kabil istiklal pre:ı:sibimizi bize 
terkettirmiyt!cektir, beyanatıyle 
mektubuna nihayet \'emlİ~tir. 

................... ~ ...... ~ ........ ı 
Müthış hava i 

bon1bardımanları i 
. i 

Krup cephane : 
fabrikaları üzerinde İ 

uculdu i 
LonJra, 24 ~ <A· A·) AJ- f 

manya ve işgal altında bulunan f 
memleketler Uzc~dc İngiliz ha. i 
va kuvvetlerinin evvt>lki gtiıı rsp : 
tıklan hücumlar hakkında tafsı 
Iat vNen ha\'a neznreti istihba· 
ra.t bürosunun beyanatına nnz::ı: 

ra.n, EremendP. bulunan Fake· 
vulf tayyare fa!:ııiya.•n ardı sır& 

ikinci gece yeniden bombardıman 
edilmiş vP mllteııddid yangınları 
çıkartılmıştır. Doklar üzeriııt• de J 
bomb'!l:ır atılmıştır. Almanyaııın : 

f şimali garbis!nde hUcum edilen ! 

1 
tayyare mcydanlnrı nıeyan•ndn f 
Bilefeld, Ho.ndorl ve Dipol:r tav. i 
\'&re meydanlan \'ardır. $ertıayı i 

! ka11hyan bulutlıır dCllayt!lle bazı ; 
J 'ıUcumle.rın neticesi tarassut edl- f 

I
• lememistlr. Hrunburg lM!nzin ta~· J 
fiy~hanr-Jı>!'i ve F~n'd" Krup i 

(f),.,..,,..., ., '""' '""'f"rl" \ 
•11111111111 ............................... ........ 

İnglllılerin yeg!ne bel ballaclıkhn 
atla.m: Çö~U 

ingilterede 
bozguncularla 

mücadele 
Hükmet harp 

hakkında konuşulanları 
yasak etmiyor 

"Sükut 
kolları,, 

leşkilindeıı 
vazg_eçildi 

Kitap üzerine konulan .. 
rusum avam 

kamarasında teessüfle 
karşılandı 
(\'ensı 2 lııf'f ~l\\ raıtıa) 

Türk - Ronıen 
ti car et 

müz, kere,eri 
ıkı n1emieketı 

alakadar kıian en 
mülum ıneseleler 

halledı 1 n1 iŞtı r 
Ankara, 2.J ( a. a.J - Bukr~te 

Türk-Romen heyetlt?ri ar'a<;ı:1<la \'U 

ku bulmuş olan mazakerelerin in
kıtaa uğradığına ve Türk heyeti
nın mü bet bır netice a1amadan av 
det etmeye mecbur kaldıgrna dair 
~on haftalar zarf mda bazı ecnebi 
ajanslar tarafından neşriyat yapıl
rnaktadır. 

(De\-aıw -ı ıucı 811) rıwı:.ı ı 

Müşterek 
himaye 

Kordel Hulün teklifi 
ınüzakereolunuyor 

Amerikada Fransa 
lehinde cereyanlar 

başladı 
Ne\-york, 24 (A· .A·) - Nevyork 

Taymis gazetesinin Vaşington mu
habiri yazıyor: 

"Herhangi bir Avrupa de\·letinin 
Amerikad:ıki milstemlekesi Amerl
kalr olmıyıı.n cliğer bir devletin bft.. 
ıki.ııüyoti altını konulmak istenildl
ği takdirde bu mUstem.lekeyi A • 
meriltan cumhuriyetlerin.in kontro· 
lü altına koyacak olan mekanizma. 
silra.tlc tekemm.Ul etmektedir. 

Bu meselenin Panamerikan kon
f eransmda tetkik edilecek me9elC
lerln en mHhimmini teş.k.il edece.. 
ğine dair ortada birçok emareler 
mevcuttur. Bu hususta "mil§terek 
bir vesayet,, projesi hazirlanmJitir· 

Bu proje, Hul'iln riya.setinde te
şckklll eden "11ulhUn muhaf8%8Sı,, 
komitesinde müzakere edilecektir. 

Arjantin . Şili, Uruguay ve belki 
de Brezilya daha bazı mcmle.1cet.· 
ler böyle bir \'esayet için tam sa.· 
lihlyet vermekte tereddüt etmek
te iseler de neticede Amerikanın 
noktninn1armın gnlelıe çalacab'l. a
elkardır. Esusen mevzubahs olan 
projeye ilil ve edilen bazı teklifler 
henüz tcrecidüd et:nekte olan A. 
merikanın Pndişclerini iz:ı.le ede
cek mahiyettedir. 

l·'Jt ,\~S.\ A'.'.'.iERIKA 
}~FKAIUNJ KAZA:'\ll'OJ:. 

Vnşin~Pn. 2'1 C \, A·) - Hcv:r 
sm bildirdiğine göre, B· Bullitt'in 
Ameıikada bulunması Amerika 

(O~~ıımı 2 inci sayfadıı) 

Rütcnya'nm, diğer tabirile cenu. 
bf Rus Karpatlarmm halkt ebe
ıiyetıe beyaz Rus ve:,·n. U.kranya.· 
lrlardır Ye ernla:ı:nı.da. 2:ir mikto.r 
da yahudi va'rdır. 

Halllıazırdaki gibt nazik bir zo.~ 
:mnnda. bu h:ılk:ı. muhtariyet ver
melc proje& bazr m:ılıfellerde, Ma
c:ıristanm, Sovyetlerin hOfJUila. git. 
meka.rzusunaaliedllmektedir. Bu 
tedbirin mihver nıeml<."ket!cri ta ... 
rafmdan ilham edilın'ş olma.!r j,hti· 
mali lain iç yüzünün anl~:lması:nı 
kolaylaitmnaktaciır· 

Bilinmeal lizmıgelcn, l5W1A mu· 
lca:bil Jılaca.ristanm Transilvanyada 
Romanya aleyhine bazı tavizle a
lıp almlyacağrd.tr. Romanya bqve
ld.lile. hariciye nazırmm yalanda 
Von Ribentrop'un ınisafirl olarak 
Salzburga yapacak.lan riyarette 
bıw neticclerjn elde edilmesi muh. 
tem~Jdir. 

Itoma.nyıı namlarmı takiben he
men Bulgar bs.,veldl ve harlclye 
nazırlarmm da AJmn.Dya~iL davet 
edilmeleri ~ok man!dardır. Ve JU· 
manya.nm Dobruca meseleainl do 
hallcUn.ek istediği 2.aillUD.l vermek
tedir • 

Balkanlar hakkında.ki bu hal.1-
yet gerisinde ihtilitlar çıkmaam. 
dan korknuyarak bUtiln kuvvetle
rini bir cephede hube devam et· 
meğe ta.h.sla edebilmek için Alınan
yanm bu mmtalmda vaziyeti mu· 
vakkaten halletmek azminde bu· 
lunduğunu gösterir. 

BULGAR NAZIRLARI 
ALMANYAYA GiDiYOR 

Sotya, H (AA.) - Bulpr ajaıı.ar · 
nm blldtrdltıne nazaran .AlmaA hU· 
kümetinin daveti Uzerine bafYekll 
Boğdan lı"ilot ve lı.ariciye Da%D'I lv&ıı 
Popov kısa bir müddet kalmak 11zere 
bu haftanın aonunda Almanyaya &:fda 
<'Cklerdlr. 

SLOVAK NAZIRLARI DA 
DAVET OLUNDU 

BerlirJ, 24 ( a. a.) - D. N. B. a 
j ... nsı bildiriyor: 

(De\"&tllı 2 inci sayfada) 

ı 
1 

l 
1 
; 

l Bir kelime oyunu 
- Güıel!lğini muhafaza lı:ln biitUn hatlarına ihtim.Am ediyoı 
- En~t; Lu "hat., tan '14 geçllmezmlff-

• 



Madc 
Jnr 
dem~ 
$Öyli 

Se 
güldi 

rim-
1) 

ziyel 

• ı 

i Yazık İ 
ı : 

i Bu Taşlara i 
i : 
i Şehr.IA iki uıcydanuıa büyük i 
f eltenımlyet \'eriliyor: f 
i 1 - Tnk5iın mcydmn· : 

f 2 - Eminönü meydanı· 1 ! Bu meydanlardan lkiuclsino 
i alt tanzim \ 'C tertip projesbıi W• 
1 m1a hazıı'la.dığou Lilmiyonız. Sa· 

dece ~diye kadar mcydnnm IJ-i 
mJ fena mı olac:ı.l;'lllı merak eden
ler, ~ rengini sor:ın atlama 
laır§ı berberin nnliği cc\ ah gt. 
bl mukni bir cevab almı olacak. 
Jardır. Çünkti berberiıı kestıtt 
saç artık mern.kh zatın öniine 

I
• dliltU. l'.'a.nl mcydnn bitti; yahut 

bitmek üzere. 
Oylc zannederiz ki, tanzim j 

projesini hazıiJ.ıyan zata. da fjinı-

f dl bizim sormamız Jiznngellyor: 1 
Acaba. ıu meydanı, §U ynn yana 
komnu~ ıxırca pa~ mermePJeri; 
§U blriblrl üstüne binen menU· 
l'clileiiyle Siz beğeıullniz mi!.. • 

Blv.e soracak olursanız? Hayırl i 
B11 kadar hcndeı11i ve çıplak bir f 
nliam iç.inde, çünkü, hlçlalr 5eY 1 
gtlul ola.ın.u!.· Ile16 güzelliğfııJ 

1 

beyaz mermerden nlmak ı ... tıyeu 
bir m1mad hJçblr zams.n beğcnll· 
mlyeoektlr. ı 

'Yazık bn taslara!- i 
....................... :: ........................ f 

Mülhis hava 
bombardımanları 

(Ba5tarafı ı lnd yfıulıl) 

ceplwıe f&bıikalan üzerinde de 
uçulm111tur. Fransanın fP,malindc 
24 saatte ikinci defa. ziyaret edi
len Kan tayyare Jlınaıu ile, Lisi· 
yö, Crell, ve Kormey tayyare Ji. 
.ınanlandır· 

Chateaudun'da bir bom.bardı. 
man tayyarem1z 15 projektöri1 ı 
dya hnzmesjne ka.pılıııl4J fakat yi
ne vazifesini sonuna kadar ifa 
etmiştir. .A:msterdıun civarmda 
Şipol tayyare meydan.He, Mok 
den.fz tayyareleri üssü de bom· 
bardıma.n edilnditir· 

c:~::ı~:?:~~:~~~~::~~::::1 
İngilteredeki Baltık 

devleti elçileri 
Sovyet lerin aleyhinde 

J.onılm, 2.ı (A· A·) - Röytcrin 
~omat.ilt ınu.habirl.ıiliı öğrendiği. 
ne J:öre, Estonyanm Lôndra clç~, 
meıbıleketlnin istiklılllne nihayet 
verilmesini Estonya milletinin nz
ı:nJn.hı hlir ve samiınt bir ifadesi o· 
laralıc tamywnryncağmdan İngiliz 
hariciye nezaretini haberdar etml.-r 
t ir. 

Letonya vo Litvanyanm Londrn 
elçileri de, Eetonya elçisinin bu te
şebbu..tlno mtlşa.bih teşebbUslerdo 
bulunmUilardrr. 
P~.lı' • HUh.-oME'r1riN MüHIM 

BİR KARARI 
\'~J, 24 (A. A·) - Hlı.vas: 
Nazırlar heyeti, dün saat 18 den 

20 ye kadar Mareşal Peten'in ri
yasetSııdc yaptığı toplantılıı.rda, 
10.5"940 tarihinden 3().6·940 tari
hine kadar, emir alıtıadan, bir va
.zlfe ile tavzif edilmeden veyahut 
makul bir sebcb olmadan milli ara-

Tür k - Ror1ıen 
tica re t 

·rn ü zakereleri 
(Battanfı 1 inci ıtayfada) 

Bu mesele etrafında yaptığı tetkiklere istina· 
den Anadolu Ajansı, eç,nebi ajanslar tarafından 
yapılan ve bazı lstanbul gazetelerinde yer bulmu~ 
olan bu nesriyatın tamamen aSılsıı bulunduj;:,ru
nu keydederken Türk-Romen ticaret müzakere
leri ,.e neticeleri hakkında da ~ıdaki izahatı 
'ermeyi yerinde görmektedir. 

ret mübadelelerinin seyrini yakından takip etmek 
ve lüzumlü görillecek tedbirleri müştereken tayin 
ve tesbit ederek ala.kadar hükQmetlerin tasvibine 
arzetmek sclfilıiyetiyle bir muhtelit komısyon 
teskili meselesi neticelendirilmiştir. 

"Türkiye ile Romanya arasındaki ticaret mü· 
bade!elerinin bugünkü şartlara uygun bir ~ilde 
cereyanını temin edecek tedbirleri tesbit ve mev
kii tatbike koymak üzere B0kr'3te yaptlan tica
ret müzakereleri, iki ·memleketin mübrem ihti
yaçları göz önünde bulundurularak muhtelif saf· 
halarda ayn ayn kısımlar halinde müzakere \'e 
mtaç edilerek mavkil tatbike konulmuş bulun
maktadır. 

Üçüncü safhada ise, iki memleket arasındaki 
ticaret mübadelelerinin kolaylıkla cereyan ve in
kişafında mühim bir tesir icra eden tediyat me· 
~elesi görüşülerek alakadar ihracatçıların ihracatı 
müteakip derhal paralarını tahsil edebilmeleri 
imktinı temin edilmi~tir. Bundan ba~ka zaytinyağı 
mukabilinde diğer bazı Romen cmtiasınm te.li-

. mi de halledilmiş bulunmaktadır. 
Yukardaki izahattan anla~ılacaği üzere Türki

ye \'C Romanya ticaret müzakereleri iki heyet ~
rasmda kararlaştmldığı veçhile ehemmiyet de
recesiyle safha safha halledilmiş ve mevkii tat
bike konulmuştur. Hatta bu müzakere safhalan
nın ikinci ve üçüncüsil heyetin avdetindln sonra 
intaç edilmiş bulunmaktadır. 

l!k safhada petrol ve mfittaklan mükabilinde 
yapağı ve tiftik teslimi i~ halledilmiştir. 

ikinci safhada, iki memleket masındaki tica-

lngilterede 
bozguncular la 

mücadele 
l..oodra, 24 (A· A·) - Röyter: 
Süküt kollan teşkiline alt te

eebblls hakkında irat edilen bir 
ıuale, nvam ka.ma.rMmda. cevab 
veren Çörçil, deın4Jtir ki: 

Bu hare.ket harp hakkında ya
pılan maneviyatı kının ve bozgun. 
cu muhn,,·erelere kökUnden bir ni
hayet verebilirdi. Fokat bu tasav
vur tatıblkata konulunca tahmin e
dildiği kııdar cazib olmadiğr ve dü
rilst ve hll.snüniyet sahibi kimse
ler arasında harp hn.kkmda makul 
ve akıllıca miinakaş3larnı men'i 
IAzmıgeldiği zannmı verdiği görUL 
dU. 

B. Çörçil, hatta dikkatsWiltle 
bile olsa resmi sırlar ifşa edilme
dikçe, kuvvetlerimiz hakkında. as· 
lı olmıyan haberler çikanlmadık • 
çn, mUsta.kbel hareketlerden bah
aedilmedikçe, harbin heyeti umu. 
miyealnln anlaşılması ve münaka.:. 
ııa edilmesinden hUktlınethı mcm -
nun olduğunu söylemiştir, Sük~t 
kollan gı'bi te~büslerin yaratıı· 
ması teı1cedllmi~r· 

B· Çörçll, sözllne 6U suretle <10· 
vam etmlştlr: 

Harhln çok nazik bir safhasını 
geçirmcktey.lz. Kuvvetlerlmlz Şlm· 
di istilayı karşılamağa ye istilii.nm 
lSnUne geçmeğd hazırdırlar. Avam 
kamarıısr, prensiplerimizle büyük 
blr te%at te~kil eden birçok nizam· 
nameler tasvib etmiştir. Fakat bun. 
lan geçlrllen ısaa.tleıin vahameti 
dolayıslle kabul etmek mecburiye
tinde kaldrk· Bu gibi hallerde, hif. 
fetla yapılan ve bozguncu söiler j
çhı mahkemelerin tayin ettiği her 
cezanın derhal yeniden tetkik et
tirllmesini ve maznunun suiniyet
le hareket eylemediği meydanda. i. 
se ve milli müdafaanm ga~tini 
zayıflatmak gnycslle hareket e
dilmemişse cczanm azaltılmasını, 
hatta iptal edilmesini dahiliye na· 
zmndn.n talep ettim. 

ltalyan tebliği 

lngiliz tayyareleri 
Roma üzerinde 

ltal)'ada bir ınalıal, 24 (o. a.)
ltaıyan umumi karargtthının 45 

numaralı tebliği: 
Sarkl Akdenizde tahtelbahirle

rimiz bir Avustralya torpido muh 
ribi ite bir tahtelbahiri batınnıs
lardır. 

Hava filolarımızdan biri Malta 
den~ üssünün benzin depolarını 
bombardıman etmiştir. Düşmanın 
hava bataryalannın şiddetle hare
kete geçmiş olmasnıa rağmen bom
balar hedeflere isaJ?ct etmiştir. Bir 
çok yant'Inlar çılam~ır. 
ŞimaU Af rikada Gloçester tipin 

de iki düşman dü~an avcı tayya· 
resi bir hava muharebesinde dü
§ilrülmüştür. İtalyanlar hiç zayia
ta uğramamışlardır. 

26 temmuz gecesi G aetadan ya· 
pılan ihbar üzerine vuku bulan bir 
alarm esnasında Romanın tayya
re dafi bataryaları faaliyete geçe
rek iki kere mania ateşleri açmış
lardır. Bomba atılmamıştır. Pat
layan ıbomba paq;alarından bir kaç 
kişi yaralanmıştır. 

Müşterek himaye 
(B~tarafı 1 lncl ~yf ada) 

diploma.tik ma.bfellerinde büyük 
bir nlô.ka. uynndırm~tır. 

B· Bullltt'in muvnsalntı esnasın· 
da amre§al Petcnln meydana. ge
tirdiği eser hakkında yaptığı sita
yişk~r beyaruı.t, Vaşingtonda naza. 
n dikkati celbetmlştir. 

İyi haber alan mahfellerde hasıl 
olan tesire göre, dUn akşam reisi
cumhur B· Ruzveltle birkaç saat 
süren mlllAkatında B· Bullitt, Ma· 
re§al Peten :tarafından kııruln.n re· 
jimin Fransız halkının bliyük bir 
ekseriyeti tnra.fmilan tasvib edı1-
mekte olduğuna şilphe bı:rnkma· 
DıUJtır. 

Macaristan Sovyetlerin 
gözün~ girmek 

istiyor 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

Alman hükOmetinin daveti fi:.. 
zerine, Slovak devletinin reisi Tiso 
ile ba~vcl..il doktor Tuka bu hafta 
zarfında kısa bir ikamet içjn AJ.. 
Inan}'aya geleCeklerdir. 

Bükrış, 24, ( a .a .) - Röyter 
ajansı bi!diriror: 

Zannedildiğine gre, Alman ·hü· 
kumetinin misafirleri olmak üzere 
cuma günü Salzburgda bulunmaya 
davet edilmis olan ba~vekil Gi
gurtu ile hariciye nazırı Manules 
ko, bir öğle yemeyi esnasında 
Fuhrer ile görü~üp, ak~am üzeri 
Bukreşe döneceklerdir. Bu milli.
kat esnasuxla Macaristarun mü
talebelerinin müzakere edileceği .u· 
rnumiyetle zanôlunmaktadır. Ro
men nazırlanrun SalzbUrga seya
hatleri Bükreşte i!Şn edilmemi~ ol
malda beraber, müzakeratın ne
ticesini büyük bir eilc!İfe i!e bekle
me!<te olan iyi malumat alan ma
hafil, Transilvanya meselesinin 
Salzburgda h<ılledileceğini tahmin 
etmektedir. Romen devlet adam
larının avdetlerinde nazik bir \-a· 
ziyet!e karşıla~aları mümkün 
görülmektedir. Macar matbuat ve 
radyosunun kullarunakta oldukla
rı lisan. memleketi velveleye ver
miştir. Romen matınuatı kuvvetli 
bir mukabil kampanya ile-, Tran
silvanyanın ctnogrnfik noktai na· 
zarından Romanyaya ait bu1undu
ğtinl;l isbat etmeye çalı~maktadır. 

Belgrad Mason 
locasında ara§tırmalar 

Bel~rad, ~.ı (A· A.) - Röyter: 
Resmen ibildiril<lifine göre, po· 

lis, Belgrad lIMOn merkmnde ve 
Masonlarla temas halinde bulu
nan birçok kimselerin e\·lerinde &• 

ra.ştırmalar yapmıştır . 

Dilfuruzun bugünkü Kuleli 
bahçe gezintisinden gizli bir ü.. 
midi vardı. Saray kuş uçmaz, kar 
van geçmez bir yerdir. Oradan 
şehirle temas etmek, birisini ara 
mak bulmak imkansızdır. Fakat. 
kırlar ve bahselerde it değişir-< 
Buralarda, Saraylı ile ıehirli a .. 
rasındaki istimal fark bir dere<;e 
silinir, birbirlerine yanaşabilirler., 
temas edebilirler. Fakat, tenez
zühe sıkan saraylılar da harcına• 
ğalatiyle cariyeluin !tiddttli neza 
ret ve murakabesi altındadırlar. 

Ne ae olsa cariyelerle harema... 
ğaları arasında gözdelere &idık 
olanlar veya para kuvvetiyle el· 
de edilmi}ler bulunabilir. 

Dilfuruz daha saraydan çık
madan evvel bir plan mukadde-
mesi hazırlamr~tı. Kendisine çok 
bağlı bir krz olan Nazlı vasıtasiy
le sarayda müceYberat ıiparlıle.. 
rini yerine getiren ermeni sırra· 
fın kansına bir sipari§ vasrtasiyle 
bir haber giindermif, ayın on 
dördüncü gUnü akşamı Kuleli 
kö~ke gideceğini, sipariş etti~ 
yakut yüzüğün o akşam oraya ge 
tirilmesini istemişti. DiHuru.z bu 
siparişi yaparken maksadı bu mi 
unıir kadın vasıtasiyle Kara 
Mehtrn!dden bir haber almaya im 
xan olup olmadığını aramaktı. 

Beş çift kiireğin ku~ gibi u
çurduğu sandal Beylerbeyi sa
hillerini yalayarak Kuleli bahçe
ye. yakla~tığı anlarda Dilfuruz 
.zihnen bin bir ihtimali hesabla
makla meşguldu. Öliime kadar 
sürecek bir mücadeleye başlamıf 
insanların dü~üncesi .... 

Sandal Kuleli bahçeye yanaştı. 
Kollarını kavuşturmuş, gözl:.ri 
kızgın bir kor gibi yanan iki ha· 
rem ağası, uzun ve ince vücud
lanndan hiç umulmayan bir çe· 
viklikle bahçeye atladılar. Dilfu
ruz ile maiyetindekilerin ellerini, 
mukaddes bir ;eye dokunuyor. 
l.irmı~ gibi bir tereddild ve çe· 
kinme hissi içersinde, tutarak ka
ray. çıkmalarına yardım ettiler. 

Kadınlar bahçenin çinarlı yol~ 
ları arasına dalar dalmaz Dilfu
ruz: 

- Bana bakın çocuklar, dedi. 
Bahçeye ~ıkmadan evvel §Öyle 
bir köşke kacar gitsek, biraz so. 
yunup dökllnsek... ' 

Arkada§ları şen ve §a.krak kah· 
kahalarla Dil!uruzu tutik ettiler. 
Gölgeli yollardan çiçeklerin ko· 
ku:ıunu eme eme geçtiler. Güzel 
!ırıltılarla akan mini mini derecik 
üzerindeki sanatkarane itlemeli 
oyma köprünUn üzerinde bir-daki 
ka bile durmadılar ... Meyli uaL 
sın diye yolları kımnmlarla uza· 
tılmış tatlı bir yokuştan ~ıkaralc 
mermer merdivenli Kuleli köfke 
girdiler. 
Beı dakika sonra, beti de yaş-

maklarını, feracclerini çıkar~· 
lardı. 

Dilfuruzun kıyafeti çok 111ıılr 
teşemdi. Ayaklarında gül Pj 
beai, kenarları atrmal.t pyet ... t 
ce damiskadan yaptlmıı bir r, 
var. Beyaz deriden &mm itldl(ı 1 
terlikler, şalvarın Uzerin_e_ e~ () 
yine ağır iflemelerle aüsJCIP",' ~ 
bir tül gömlek sarkıyor. &~~ G 
pekliden dilrilmiı bu till g~~ ıt 
ğin yarmı konan gayet geıı>J· Q 
Elmas bir düğme bu gömleği';J: 
kasını kapatıyor. G&nleğin (f 

rinde beyaz Şam Jrumaıındarı 
cude göre biçilmiı, kenarları f 
yet kalın •ırma i3lemelf, inci d~ 
meli bir ceket var. Ceketin ıcop 
rı gayet uzun ve arkaya clO:uı 
sarkık. Ceketin üzerinde .. '.:. 
parmak eninde, üzerine ~ 
yakut ve daha renk renk ta 1" 
ıcapımıı altın bir kemer bd 111 
Ollitır. Kemerin. tokası yiDC 
bir elmas ile tutttinıluyor. 

Ba.Jxnda bir yana yıkılnılt ~ 
bir dal fes var. Bu fes Ü%~ 
incilerden çiçek goncaları, ~ıw' 
telif renkte yakutlardan ~ 
elmaslardan yasftllinler, sarı s' 
Iardan fulyalar işlenmiştir. "'
lar olanca U%Ulllıiğu ile ar~ 
dökülmü;ı, inciler ve ipek g'uıe" 
Jarla boğularak bir çok örg 
aynlmı~tır. 

Şimdi Dilfuruz yirmi bef;, 
şında olgun bir kadmlar.:Bıl 11'' 
için çok genç sayılabilir. fi 'I' 
yaşa.dığI asrın telakkilerine g~ 
artık ihtiyarlamaya, sönmeY~ 
lamış bir yıldız sayılıyor .. ~ ~ 
Dilfuruz bu vaziyetinde b~e (. 
güzeldir. Kalın ve geni! ~.fi~ 
örgüler halinde belinden ~
topuklarına yaklqan ~.V· 
rengi, yıldıuu bir gecenin ~ 
larından daha siyahtır. Eıı el' ~ 
sek dağlann üzerinde ~· 
değmeyen karların mat b ~ 
ğıru, Tanrlrun eli ora.dan tJ 
DilfurU%un cildine vermiştir·;' 
cildin saçlar ve saçlarda1l ı 
siyah iri ahu gözlerle yapt!l~ 
zad Dilfuruzun güzelliğinl ~ 
bir hale Çikarmaktadır. s~ 
kirpikleri akşanun tatlı a1 fi' 
içenünde epeyce uzak].ardaJI 
pırıl parlayor. 

Y .. ·· ·· • gil • • ..ıı,.ud~ uzunun çız erı, v.- <f'". 
tenasübü, dolgun ve ınu.d' ! 
göğsü,. bakanların gözlerind~ 
§i ihtiraslar tutuştura~ ~ 
mükemmeldir. İnce ve ınu;:ı,;: 
bilekleri bir ç<>k elmaslı ~ 
terle kaplı... A vuçlarmııt ~·il 
ve ince parmak uçlan 1'P'._, 
kızaran toplu bir el. Xı~~· 
yu laal rengine boyadığı -~urJ!I 
larm aksi, bütün parına--,-P" 
dolduran eıma, yü%ü.kleriıı 
kadar göz alıcı... ) 

· (Den~ 
ziyi terketmış olan Fransızla.rm B 
~:~:cı~=h=:~~lr~~ Hikaye KJZ ÇJNARI A~~H.:E. Günlük bulmaG
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reti kabul etm.L,ıfr. Tabllyetten is- ~ 1 2 3 4 5 " 1 8 
kat, alAkadarla. birlikte hareket et· .. ---· 
mia olan karısma ve çocuklannn Beyaz bulutlar bllıneL tü.kenmez birlbirltıe haykırarak gecenin sü. s:ıade elınişU. şere dündü ve sarııy :ıllüst oldu. i .,_,._...,_ 
da t~ olunabilir· bir !.:oyun silrClsll gibi gökyüzünden kQnunda fethüznfer gilnfinün gul· Çifte knrlallı ba)·rık sanki par- H.aremkapısı ıçıldı; dışarıya pür 2 
..... -------------·• geçiyor, her lühzıı göriinüp kn:rbo. sulesi inlemcğe haşladı. r;:ılanmnınış taclı ,.e asalı p:ıpııslar hışım ve lıe:rcc:ın blr kırile fırladı; 3 

lan oıılı~şlik ay, 5elırjn rüynsına Şimdi ay, kıılııı bulutların nrka· her tarafta Ayin )'npıyordu; \'illl- en önde yalak kıyafelile ikinci 
nurlu gülgeler dökilyor; kocn lswn· sın:ı cekilıııişti. Gökten nurlu iöl- huronurı ahlAksız i1'ıtl$lerl, göıe Mehmet v:ır<lı; sadarı daAılını~, it.,_+-....,-+--
bul yeni yıkanmış bir mezb:ıha gibi geler ıllikiilmcıyordu. Hol',!nzdan hü· mil çeken cellfıllıırı, ~irJ,;te ına,ka· gözleri büyUmflş, burnu nJzına S 

• YC>Zgad mebu~ Slrrı lçlSz tara. ıslnk .. SökOlmilş dişlerllc Rizansın cum eden rüzgllr, cınarlıırın dnllıı- ralık eden asilzadeleri, saylslerine doRru biraı dalın kancalanmış ve 
tmdan tekllt edilen bekArlık :vergisi fıkibeUne . ırıtnn kuleler, uçmuş ça. rıııı sarsıyor, fakat meydana çöken :işık olan prensesleri, Jmparalora şa. yeni gele.ıı sak:ılı ılimdlk olrnu,tu. i 
kanunu hUkOmetçe tedklk edilmekte. hlnrile dev cüsseli nöbetçiler gibi kesif seocyi dağıtııınayordu. ' rap sunan gülamlnrı Yeııisnr:ıya ce· ımnde mülh.iş bir yalağun tutuyor- 7 
dJ.r. Bu proJo izdivacı teJvikten ziyade nynktn duran kaleler, ihllşıımıuııı Haliı iri adınılnrJa gez.inen nötıel- medilmişti. Mehmet, Kostinin 1•erI. du. ~öbelçinin l•ir :ıdıın ilerisinde 8 Amme hizmetlerine iıUrak hususun.. yerinde 1·eller cseıı sarayl:ır, kıın· cinin gözlerinde ateşlenmiş bir top ne pek iyi ynkışmışlı... durdu: ft .,_,._...,_ 

da bekarlarla evliler arasında bir mU dilleri mücbbcdcn sönmüş mabet- njlzının panllısı vardı. O, k.aranlıkl:ı Yen1çerlnln tıöıüne Hareınknpr - Harimlrnden bir kızı üryan .,, t-ot--t--
ler bura.da cereyan eden hailenin ı::ürüyordu; ortayerin lıüyük \'e sının duYnrı fıstüııde bir cisim halile gören küstıı.h kimdir? diye 

savat tenıfnl.ne ti.mil olncnğmı dUşün destanını söylüyor. Çan kulesinin haremin kücük kopılnrı, kara duva· iliştl; iki üc ndım ynrliyerek dik· gürkdi: Yeni~erl yere kapandı \"e toL_, ___ ..._ _ _. 
mUıı ve bu mlllAhazn. ile projeyi ita. yerinde nllın alemli bir minare rın yüzünde daha koyu lekeler gl. katle baktı. Şekilsiz, acıklı, lilkin :kekeledi: 8Dldan ata: 1 / 
bule §a.yaıı görmUgtUr. ::Mnl1ye vckd- yükselen AyaS-Ofyanın mehlp gölge· biydi ve l\ubbe allınm sh·ri kulesi c:ınlı bir şeydi; duvardan bir ö. - Saadetli efendim, hornbiler, 1 _ lılaca.rlltanm mer~ ~ 
letl ılmdl. bu esaa dahlllnde yeni bir si sünnet inen meydanına dü~rnilş; ok sibi hnvnyn s:ıplanmışlı. rürocıek gibi sıyrılarak yere indi, firyan edü~lni gön1nce gözlerimi ut çalan, blr meaire, 3 _ :"~~ 
proje hazırlamay~ b:ı.§lamışlır. :rnşlı r;ınarın nllında, :ıy çıktıkça Bu cephenin nrknsındn mn~lilp ; doğruldu, ko,ma~n başladı. Yeni. yumdum, J..'ulokl:ırımı tıkadım; bir h&r:tıı okunuıu, 4. _ çu~ '-' 

Yeııl projeye g!lre 20 ya§Illdan 45 sll fıhL'U"ı pnrJayau bir Yeniçeri var. k:ıyscrlerin srf:ıh<ıti lılikiındi ha· ecri hayalet mi görüyordu? Yoksa canım, başını yoluna 1..-urban ola, h&yvan, C> _Eski bir versJ, ':ısı,-' 
yqma kadar kadın ve erkek bOtUn Ve daha ileride Yenis:ımy uyul..1a- ris Sultan; yıktığı snllanntııı seyyf. bir şehit mi kıyam etınişli'l Tıpkı ne saçını görmll.şllm, ne dünya ke- 6 _ Londr& elçlm1s!D t01--;,r.,-
bekArlar vergiye ttıbl olacaktır. Ço. yor..... ntın:ı vurls olmuştu. O znten hırs fani bir iıısmı gibi koşuyordu. Nö· lamını i~ilmişim. • ra.kan1!, 7 _ Balık tutuı~ur, iO ~r. 

i'ılarmurndan gelen bir k:ıdırga, ve .. öhretinln halis kabul etmez lıetı;i: ı;ınan siper aldı, bekledi; Gene kız ihtiyar çınarın kucaııın· ıar bl rakam 8 çuklu dul kadınlarla maluller vergL ... c& ça • r • -
den muaftır. . dolu yelken süzülerek Halice lirdi bir eseriydi. Nöbetçi, yeni )apıl. bir eli p:ılnsınııı knbzasıni.la, bir eli 

0

dn bayılmış; meydanı dolduran ce. ra.ıc, 9 _ Baait, bir renk, ıo ...... 
ve Sırça köşkOnüıı ortasında gö. makta olıııı alıırlarln Sırçıı köşk a. ııdirinln boynunda il.il. Hayalet mont korkudan taş kesilıııf .. tl ve uy da 

• Ral lılnasmda , ... pılan bel" bu. " uçar, yapma, ,,... "' rünmcz oldıı. Kol kı:ıyıklnrının be· rasınıln <loln.5m:ı<Jına dr.vım ctllyoı- meydanın ortnsınıl:ı bir saniye seyrini tadil ederek hu ımhneye .,J 
rUn açılmı~tır, lirsü: fenerleri tı:ı k:ırşıd:ı, Calota du; oluı yıllık kışlıı hnyatııııla St'" durdu; sonra Ay11scıryn i tikamell• bakıyordu. tocidıır, ylııe haykırdı: Tokanlan aeatı: __ tJf,'/ 

• Gaz! terbiye ensUtUsllnUn muh· kulesinin ıılıırln oynn~lığı sahilde falı:ıtc lıckcllik etmemiş-ti. Kendi ne atıldı. Ay birdenbire bulutlar. - Bre namert köpek çiinkil göı- 1 - lstanbul& yakm bir ı:;;ı.' ı 
tellt ııubelerine alınacak taıebenlu ım. tllre.şlyor. Yeniçeri kımıldadı; mey. gibi hfr insnnın içerisine bu kadar dan kurtulmuştu. O valat nöbetçi !erini yuınılun, öyle i~c kaç.anın ler. 2- Blr çal&'ı. yukarda ~ •-1 
t1han1An bir ağustostan itibaren vllL d:ınm soluııd:ın denize uzanan ko· hudutsuz rennlıklıı.rın nasıl sığ:ıhil- lıny:ıletin ceylan gihi knçun hJr a\'rat idUAini nice felımeylcdin 1 Dlnlne bağlı, bir nevi toP •"~~ 
yet maari! mUdUrlUklerinde yapıta. ruyn doğru birkaç adım yiinidil diğine hnyrnndı; lckbıı5111a bir a- kız oldllğuııu s:örtlü; gözlerini Oyun şu ırz düşmanının göziinül lıla.rmarada bir ada, 15 - '1' ıP'i 
caktır. Girmek lBUyenlerln en geç bu ,.c 13okgürültil~One benziyen nnr.m dam yüzlerce kadını sıırayına dol· yumdu ve: :\fil çeken lcr i 1er1 eyi p nota, kısa nman, 6 - oravır,, /_J 

du)·ul<lu: durup da ne )':ıpacı:ık di>·e dlişünii· - Geriye dün, çınarın kovuğuna ~nıl:ıknlll askerin ma'iunı gliılcrini U keşif, 7 - Bir ka(!m ı.tn1· t' 
8 ?'1° sonuna. kadar maarif vekilliğine - \'eydir Allah!... yordu . • Mulınrebenin ilk s:ıCfın:kı gir, erenler hakkı icin seni saçının kendi bıça~iyle oyup cıkardılnr "t'C nallıyau, 9 - Erlik, 10 - J31t' 
mUracaat etmiş olmalan lAzmıdır. Ycnisarııyın nihayetinden bir bulunmuştu ,.e o F:eniş hende~fn in- leli k:ıdnr pıırca porca eylerim! sonra m!lslebidin ikinci cınrile o· istek. _dl' 

Hariçte ar l:ın sa)"lınsı on:ı ce\·ııp verdi: ko. :ın cescdiJe nnsıt dolduğunu gör- Diye lınylurdı; boynuzu ıığzına lnvrtınnn viirııdu bo~azındıın çına· ,,-
• Stokholmdo akUmUlAUlrlerle mu. runun sahilinde dolı:ışnn nöbetçi ınüştü; :ısıl Fatih ordu itli. \"irmi götürüp Ofledi. Knç:ın kız titreye rn astılar ,.e baygın im~. :r::ıllm efen. ô1 nıın.ıaralı ~ 

oehhcz elektrikle müteharrik blr oto. d hıı. kökremiş sesile oym gülbank! dört yaşıııd:ı bir çocuk ordunun litrc)·e ihtiyar aA:ıcın kııc:ıitına so· dislnln kolları orasında mahbesinc Sahlan •fa: ~P'· ~ 
bU.sUn tecrilbelert ynpılmıa ve muvn! lekrnrlndı; sonr:ı Galatanııı, C'skü· şerefini çalmı5 l'C herkesten sonra kuldu. Her tnrnfındnn askerler, ak· dönerken, bfitnn o esir ve korkak 1 - Mııççııpa.zı, ~ - ı. $ ~ 

d l b 1 ıl ı . · B 'ile ı · t h ' 3 - Da,'anan, La. • - J.n •• •, ~ taklyet ell1ı edllml~tlr. ~ otobtış, :ırın, ·tan u un, o ıcııı, Oonzın glrd ğı m şe ırde zafcrln ıııeyva· nğal::ır, siyah yüzlü tu\"Aşller, b::ıltıı· inSRnlar başlarını t(lerek hUrrfye-
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_ Oal, KakW, 
6 

_ .A, ft,~· )l 
bir hamlede 400 kilometre ı:atedebl. ve ?ılnrmaranın blltfin kol neferleri sını maAlı1plnrın toplamasına nıll· lı bekçiler koşustulıır. Me:ı:dan malı- Un idamını selumlndılar... 
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