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Hitlerle Kont Çigano arasında lngil
terege yapılacak taarruz görüşüldü 

_M_a_r_t_in-ik-t-ek_ı_· -Taaruz Irlanda üzerin-
ispanyada 

60,000 
Alman 
askeri f ransız filosu den mi yapılacak? 

lngiliz ültimatomunu bekliyor lrlaada BaıvekW Loadrada 
On binlerce uker de 

lspanyol arazisine geç· 
mek üzere emir bekliyor 

Vaziyeti mühim gören kumandan trlanaa oaıvekili ÇörçU'le koaqta •• 
henuz karar varmadı Londrada 

Laaclnı, 8 - İap&nyadan almaD Jıa.. 
berlere gGre halen bu memleketle 
60.000 mYU Alman ukert vardır. Bun 
daD maada lfga1 altmda buJunaıı veya 
balmumyaD, l.lpaııyaya yakın Fran
lml toprülarmdald AlmaD .ıvn ve 
reaıı elbllell ukerlermm de heran 
llpanyol arasllıbıe geçmete huır bu 
lUDdulu DIWD k&JD&kl&rdan Gtre· 
DD:mJıtlrl 

Ceaene, 8 (A·A·) - Stefani a· 
~dan: 

llartinfk'ten Nifl'ye telq uyandr 
~rler gelmektedir. Fraua 
dellb kuvvetleri, KartJnlk llmanı 
Ilı abluka etmekte olan İngiliz do
~asmın bir ultlmatumunu bek· 
1~ıer- Bu haber, Jılartinik 
~ ile Amerika Jutuı arumda 
ltllha.kalltm keellmemlne Mbeblyet 
\>er.-Gifttr· 

•• • 
)ı{~rk 1 - Kartlnlktekl Frauıa 
~un muka\'9mete karar verdltt 
"' bu cemllerln tncuta mub&arum
~ Oldutu teeyyUt etmektedir. 
h....l>ttır tarattan AnWden gelen ba· ;;:er- g6re, llarllnlkde blatyat Brf. 
._ J'I. Jıblndedlr. Halk Frananm 

0ta-reu p.rt.Jantn kabul e&mem u
~ hayret ve rutura dUfmUıtUr. 
oı ... ~ nıemurlar vu17et1n mUbhem 
~ 1UzQnden herhaıısl bir hare· 

1 ı. .tev..cııct. ~reddUt •tmektedir· 
.:;_~ır. klımeler heı1wıcl bir 
--...ı orpnlze edUdlll takdirde 
~ d& Gole 7ardJm &nUllUDdadır 

~ FiLO BILAB· 
'l'.\N 'D'ıCalT EDiLDi 

..!...._~,.. 1 ·- K.oJomblya Amerikan 
tı:_~\Ql blldlrdfllll• söre laken· 
~ki l'raıımı ıoo.u, 1ngtllz bah 

rlyeel tar&tmdıuı Jlllh~ tecrit edil· 
miıUr. Vaka, lkl n10 arumdakt dofi 
luk dolayalyle hiçbh h&diaem vu· 
kubulmuttur. lquı.z makamları, 
J'faıwz bahriyeWertne memlekeUerl· 
ne iade olunacaklannı blldlrml§ler
dlr. Fakat i'ranm bahrlyelflerl, tn. 
ıttterenln yanmda macaaeteye deva
nu tercih etmlılerdlr. 

O.RANDAlll ZA TL\. T 
Dlter taraftan Framız laUbbarat 

eervtat ıunıan bildirmektedir: 
•·onuıd& Uç bOytık ve bir kOçUk 

ll"raıwa semı.ı karaya oturmUftur 
Bretape zırblımıdau 200 ki.ti kur. 
tulmUftur. Dünkerk, Provence ve lılo· 

rador gemllerlnde 200 kl§I ölmU, ve
,.. kaybolmUf, ve her rütbeden 40 ki· 
ıı ağır aurette yaralanm11tır. Liman 
mUhendialerl karaya otura.o gemile. 
rlD ytl&dUrWmeal çarelertnı telklk et 
mektedir ... 

UZAKŞARKTAIU VAZlRTl!l 
GELINOJ!i 

İngiliz konaoloaha.nelcıi, Şang
baydan Hlnc:Uc;lniye gitm~k lstiyen 
Jngilbı gemilerine mUaaade verme
miftlr· Bu tedbirin, Fraııaarım, de
nizqın mllatemlekelerinln kara 
aularmda bulunan İngiliz gemileri. 
nin bombardıman edilmesi hakkm· 
da emir verm{§ olduğunu iddia e· 
den raporlar dolayıaile almmq ol· 
duğu za.nnolunmaktadır· 

Vagon içinde bulunan 

teni dlplomatlll 
weılllalar 

Jta)'t~~ ajanaı bu metinle rİn Londraya hiçbir va
.üt vaad olmadığına ipret ediyor 

..,. ı....., 1 (A.A.) - Alman radyo 
~lbuatı .. Y9D1 bir beyaz kJtal». 
4lpı:caaı eöylenlla bir takım 

tllc Tealk Mfhtmftlerdlr. ao . 
~r &Jaumm diplomallk mu-
'. bwıwı hakknıd& blr 191 eöy
~ lçtQ henb erkaa oldutwıu be
~tırııkte beraber iyi haber alan 
·~ .. 1• &faltdakl noktalan tıaret 

•141dlr: 

.S. ~.~~eumn bir vason için 
~UQQIWlu iddia etuat Yea1k 
lllll ve l'ranmz ıeneı kunna71&n· 
"teı araı.rmd& yapmlf olduklan tali· 
,."'-ı •re lllOtedatr balunmaktadır. Bu 
~ klaı metnı Londraya hiçbir •· 
bıa h vaaıı Olm&ınlfbr. Şimdiye kadar '1lauata &iman mal6mat 4Jmu 
C1tQ 

1 
~<leJ:1 alınmlf olan haberler-

'baretttr. ltaıyan matbuatı tara· 
.\!~ kenıaıı aad&ka Ue tekrar edilen 
Qıeu rı t1&1. tnctua " J"ramıa hWla
oı~ ntn harbl yaymak arzwıunct. 
llSdı. '-ruıı ldclla etmektey• de bu 

h&dlaat t&rafmdaıı ~ 

belit cerhedllmlıUr. Garantlslnl ver
m~ oldutu bltarat memleketlere, talı 
rtk edllmeden tec:avll& etmekle. Al· , 
manya, ve yalım Almanyadır ki har
bin ya)'Jlmuma aebeblyet vermtıur. 
Bu lecavtl&lerden ııonradır ki Alman· 
ya b&rekeUnUı .. babmı izah etmlfUr. 

Mezk6r vel&lkln tespit edildiği 

töylenlldifl tarihte, yani bu Mnenln 
ilk Uç aylan zarfında, bUyUk Brltan· 
ya ve müttefiki Franaa, bir Alman 

tecavllzUnUn dofurabilec•ıt her tUJ'. 
IQ lhUmalAtı derplf etmek mecburi· 
,_ltnde bulunmaktaydılar. Böyle fara
slyeler karfuımda bazı müdafaa pl&n
lan derplf edilerek tecavüzün vukuu 
b&Unde tatbik oluııacaktı. Bu gibi 
tecavtı.zlere karıı koymak için genel 
kurmaylan llzımgelen tedbirleri ltU· 
bu •tmemlf bulunaaydı lngllla w 
l'rauıa bUkQmetleri ihmal Ue lttlh&m 
e4tltrcU. Hiçbir ama.o da bir lngWa
Fraııaız tecavtı.z p!Anı mevcut oJma. 
IDlftır. KUtteflklerln genelkurmayla· 
n yalnız Alman tecavUztıne kartı mU· 
dafaa muelelerUe el&lcad&r olmuftur. 

T.ondra, 8 ( A.A.J - Şimali lrlan· 
da başvekili Lord Craiga\"on dün sa 
l.ıah Londraya gelerek gününit isli· 
şarelcrle geçirmiştir. Dün akşam 
Beırns'n dönen lrlanda başvekili, 
hareketinden ev\•cl beyanatla hulu· 
narak B. Çörçll'lc \"e cli~C'r Brilnn. 
ya nazırlarilc yapıııı g8r0şmeler 
den t:ım:ımen meınnıın ,.e mutmain 
oldu#untt bildirmiştir. 

Avustralya'da 
harp faaliyeti 

Cephane imalatı geçen 
harpten altı misli fazla 

Londra, 8 (A· A.) - Avuatraı· 
ya başveklli B- Menzles, bugün 
Sidney radyosunda söylediği nu
tukta, Avwıtralyada muharebe ı· 
çlıı sarfolunan gayretlerden ba.h • 
lederek ezcümle eunlan söylemJt
tir: 

"Mühimmat lmalltı için bugün 
memleketimiz, geçen muharebenin 
en harareW zamanında olduğun • 
dan altı mlall fazla işçi çalııtır 
maktadır. Gelecek sene bu miktar 
bet miali daha fazlalapcak, ve bir 
bu kadar inaan da mühimmat ima
l!tı için lAzmı olan iptidai madde· 
ler ic;in faaliyete geçecektir. Denl
zqın imalltı harbin ilk on ayı 
zarfmda 1914 • 1918 harbinin ay. 
nl devresine tekabül eden müddet 
zarfında olduğundan 25 bln kişi 
fazla insan ~alıştırmUJtır . ., 

Sovyetlerin Ankara 
sefiri 

Trentiyef bu sabah 0-
desaya hareket etti 

Evvelki gUn Aııkaradan ıehrtmtae 
gelen Sovyet Ruayanm Ankara eenrl 
Trentiyef bu aabab saat 10 da Sovyet 
1-ndıralı Zvanetya vapırile Odeuya 
hareket etmııur. Sefiri Galata rıhtı. 
mmda Sovytt bqkonıolosu, konao
loaluk erklnı ve Sovyet kolonial u. 
ğurlamııtır. JılemlekeUnde ne kadar 
kalacafı belli değildir. Bir haftaya 
kadar döneceği tahmin olunmakta. 
dır. 

Fransa maılahatgüzan 
lngiltereden aynlmadı 

Londra, 1 - Alma.o ve ltalyan 
lca;ynaklanıım Fraııaa ııe lııgUtere a. 
rumdakl mUnuebetıerh:ı kelilmif 
bulunduğunu llAn etmelerine rağmen 
Londrada bulunan Franaanm eaJAhl 
yettar mUmeull ve mulahatg11zan 
Kmbon elin vaziteal bqmd&dır. 

Londra, 8 (ı\.A.). - "Röyler": Dün öğle vakti Hitlerle Çiyano aro.. 
sında yapılan iki sn:ıllik mülakatta münakaşa edilen meseleler hak· 
kında ne Berllnde ne de Rom:ıda olmdire kadar hiçbir maJt)mat verll
ıııcmiştir. Kont Çiyano Alınanlar tarafından b:ıtıda işgal cdileg arul)'l 
gezmek üzere dün akşam Berlinden hareket etmiştir. 

l\liilakat hakkında Stcfani ajansı tarafından vrJleeıı bir notta 
''Harbin devam ve inkişafı ile yeni Avrupanın ihdası meselesl hakbr 
d:ı tam bir an~ma" dan bahsetmektedir. 

Zilrihten aelenblrtelgrarta Neue Zürcher Zetitung'un Beırllndeld 
muhabirine nazaran Çiyano • Ilitler mlllAkatının Italya lle Almanyanua 
blHlln mese1elerln milslib:ıne bir surette hallinde aUıkadar bulun."dat. 
Iarı Dolu • Cenup hAdiselerile mllnasebetar olduğu bildirilmektedir. 

Basler Nachriclen'in Roma muhabirine göre, B. Çiyano Ye Hitler 
lngillereye karşı l:ı:ırrnz meselesini mllnakaş:ı etmişlerdir. 

Ruz'Dell 
Namzetliğini uçuncü 

defa koyuyor 
Muharrir diyor ki: VA§lngtoD, 8 (A·A·) - Guete
Şimdiye kadarln giltel'tye karşı .laarruzun ilk safhaııı lrlandada- lar, Ruvelt'in il~ bir intihap 

dır ,.e mül!ıkalla bu meselenin görüşüldüğü bildirilmektedir. Avrupa ı için Dilıayet namwedUiJnt toymala 
kıtası üzerindeki si)'ast "münasebetlerin müştereken h:ılli de mülAkatta karar veMJğhıl yumak+adırlaro 
müz:ıkere edilmiştir. Demokrat putill cumarteal sUııll 

Son Dakika: Bu meseleye dair diler haberler 2 ncl sayfamızdadırl Slbao'd& topJaaacakt:ır. 

Kil kanalına veni 
bir hUcunı daha 

Emden silah d~poları da bombardıman edildi 

İtalyan hava kuvvetleri Almanlara 
. yardım edecek vaziyette değil 
Londra, 8 (A.A.) - Hava nezareti· 

Din tebliği! 
Son 2~ ıaat zarfında havanm mU· 

l&lt olmamuma r&gmen hava kuvvet 
lerlmlz faaUyetlertne devam etml§ler 

vlJk kanalı Uzerine bUy4.lk motörlU · lan bırakılmıftır. 
mavnalara bombalar atılmııtır. Tay· Nordenıy ve Bomum denb tan-an 
yarelertmlzden blrl dönmeml§llr. Ualert de bombardmıaıı edllm1fUr. 

Bu gece Bremen ve Kilde gemi Bu sece harek&tmd&D iki tqy&remla 
lnpat tezgthlarlle Emdende ılltb de· döıımemi§tir. 

dtr • ,. poları' üzerine bUcum ettik. Brunı Sahil tayyareJertmıa tar&fmd&D 
Dün Knoke, övr, ve lbenburg tay· butele ve Kil kanalı methallne yan- dUn yapılan müteaddit hareklt ana 

yare meydanlanna, ZvoJde ve Knta· gın bombalarlle bUyUk lnfllA.k bomba- sında iklat dllfman avcıları t&ratm· ---=-------------- ----- dan dll§Urülmll§tUr. Mürettebattan 

Güzel Sanatlar Akademisinde 
- ~ - ~ ~~w ~ ~ 

Beykal sergisi 
Bugün Maarif Vel<ili 
tarafından açıldı 

~ kl.§1 lııgtllz harp gemileri tarafın 

dan toplanmqtır. 

ITALYAN BAVA KUV~"ELEJU 
~~OK ZAYIF 

Londra, 8 (A.A..) - Röyter: 
Jtaıyan hava kuvveUertnln ugradı· 

ğı zayiat bir tarafa bırakılmak Uzere 
ltalyan h&vacıııgı hakkında ıu mWA· 
tıazalar serdedilebilir : 

ltaJyan havacılığı 8, 4 aeııe evvel 
t.:ıXip!ınm eıı yüksek noktuma var
mıştı. O zanııuıdaııberl modeller eak1 
mi§, motörlertn takalı azaımı, oldu· 
gwıoan bu dört aeııelık tayyareler ar
lık lngillzlere kala tutacak ıUratte 
deglllerdir. ltalyan taparecileı1 iyi 
alıcı değlller. Bunun ıebebl taUm nok 
unı olacaktır ve lllzumu veçhlle ta 
tim için de birçok aylar lAaımdlr. 

Güzel Sanatlar Akademisinde 
hazırlanan heykel sergisi bugUn 
saat '16 da Maarif Vekili tarafm· 
dan açıltn13tır· Açılma merasimin
de şehrimizdeki mebuslar, san'at 
mensuplan ve Alman başkonsolo· 
su hazır bulunmuşlardır . 

Evveli Maarif \'ekili Hasan Ali 
Yücel, kısa bir hitabeyle kUltUr 
sahasında san' atin yerini ve ehem· 
miyetlnl anlatmış, sonra serghıln 
açılma töreni icra edllınl6Ur. Bl 

lihare Akademi Müdürü BUrhan 
Toprak bir nutuk söyliye rek re
sim sergisinden sonra heykel ser· 
gis1niıı ilk sergi olduğunu, ve ta
kip edilen gayenin muayyen bir 
sanat telakkisi vermekten ziyade, 
talebenin şahsi kabiliyetlerini art· 
tmnak bulunduğunu ifade et.nı1'· Almanlar İtalyan tayyareterbalD 
ttr. lnglllz aadalarma hUcum için kendi· 

Billhare davetliler sergiyi ge&. lerine kıymelll yardımı dokımacaluu 
rnişler, talebenin eserlerini takdir· 1 ve &JIU ~da ttaıyan tanareJut-
le karfılamışlardır· • ( l>ewum 1 laol -ıWa> 



el.çin1iz 
~evki Berker bu sabah 

geldi 

Kil kanahna yeni ! 
bır hücum dalla 

EN SON DAKiKA 

ürk - Bul ar 
dos luğu iyi bir 

safhada 
Sof'ya elciınlz Şevki Berter bu ııa · 

bahkl .scmplon cksprcsllc Sofyadaıı 

gelmi§Ur. Sc!lr TUrk - Bulsar mUna
aebatı hakkında deml§tir kl: 
"- Bulgarlo.rla. nnımızda hiçbir 

lhtllAf mevcut değildir. :MUna.seb:ılı· 
mız son derece dostane vo aamlmtdlr. 
Bulgaıistaı:ıdakl TUrlderln vaziyeti 

,ytdir. Bul~arlar Bulgamtandakl Türk 
lero çok iyi mun.melo cdlyorlnr. mllt\· 
11a Bulgarlarla mUnnsebeUerlmlzliı 

1>k ı~ı oldu~u bilhassa kaydcdebi· 
llrs1n12:.,. 

Iranda yeni petrol 
kuyulan 

Tıı.hran 8 - Bugün :maliye vekili· 
nln yaptığı bJr konu§llla4le !rando. ye
ni petrol ko.ynn.klarmın :meydaııa 

çıktığı ölrcn11mJ§Ur. Bu sayede 
tran Amertkadan sonra en futa 
petrol 1stlhsal cdobllecek bir memle· 
ket haline gel~. 

DABtLDE: 
• Romanyndan çıkıınlan !nglllz 

petrol ,..rkctt mUdllrlerl 45 ~ 
bir grup halinde Dehrimlzo gelm!§ler
dlr. 

• Şehrimizde bulunan maliye vektll 
Fuat Ağralı Ankara,a danm~uır. 
* Bulgar koopCTaUfçller cemiyeti 

birliğinin 25 inci yıldönQmil mil
nasehetile 23 haziranda yaptığı kon. 
greye davet edilen Türk koopcra· 
tifçller cemiyeti reisi Trabzon me
busu SllTl Dayın relsli!ıinde Toknt 
mebusa H:ısip Aytun:ı ve Halk san. 
d~ı umumt ktiUbi l'ılitnt GGrsu'dan 
mQteşekkil T!lrk heyeU bu sabnlıki 
Semplon ckspreslle şehrimize dôn· 
mQşlilr. 
Heyetten aldı~ımız malılnıala g~re, 

bu kongre~ Balgarla.r beynelmi
lel kooperatif teşkil!tımn en ileri 
bir mertebesinde bulunmakladır
l:ır. lki bilyük l~ekknl olan &lk 
Bnnkcısı ve koopernUt ccmlYcU ile 
:\filli Brmknlar Kooperatif ccmlyell· 
ni birleştirerek mucınnm bir tc-
5l'kkül meydıuın geUnnJşlerdfr. 

Bulgarlar Ankaradaki Türk Koo
peratif çllik ceD:iiyeU ile münnsebat 
tesisini şiddetle arzu etmektedlr
lcr. Bizde de Bulgarlann ileri koo· 
r: eraUfcil.lğinden istifade edilecek' 
' c Ankara Kooperatifçiler Cemiye
ti Bulgarlarla temas etmeye 9tılıŞa· 
eııktır. 
• Yu tıı.tlll aylarmdn. çocuklan so

lmltta. oynamaktan kurtarmak Te ay. 
nr zamanda okullnrm kapnlı bulun• 
duğu aaaUerdo tcmlz bir oyun bah
çesinde oynamnalarmı ve iatl!ııdo 
elmelerlni, temln mnkmıdQc çoc:Wc 
bahı;eler1 açılmaktadır. 
• latnnbUJ, Trakya ve llı!&rmara zira 

at nuntııka:n t~kll&tı kurulm~ur. 
Şimdiden Edirne, Klrklarell, Tekirda# 
vlltlyeUcrlnc Jarkar tane orak maki· 
nc:ıl gönderllmfltır. Bu mmtakala.ra 
aynı zamanda pulluk ve harman ma
ldnclcrllo arazinliı Btlrlllmcat için A· 
me.rikadan yeni geloı makineler do 
gondcrilecekUr. 

Ziraat vcka.Ietl, k6ylünUn fazla ze
riyat yapabllmc.sl için bu teıkllAt V&• 

ıntasllo mQmkUn olan her lVl!mu 
derhal ganderecek, gerek e,:lwıa ve 
gerek, mllll emlAke alt arazlnln be
hemehal ekilmesine çal.qıılacnktır. Bu 
hwnıstn hazrrlnnan taU.matııame bu· 
gllnlcrdo bolclenmcktedlr. 

(Jfa.Ştarııfı 1. inci ı;al lada) 
nln !IAvesJlc ıı.deden kahir bir !all:ı· 

yet temin edccel>lctlnl ummuıııardı. 

Fakat Akdenlzdc ve Yakını:ırktakl 
tecrübeler ltalyıı.n tayyarelerinin çolt 
mııbdut bir yardımda bulunabllecekle· 
rinl lsbat elmJ~Ur. 
IL\Bf~~l TA~ HUDUDU::'\"DAKt 

HAVA n:ccuım .... o\m 
Nıılrobl, ts (A.A.J - '.fıo hllğ: 

En•elkl aab:ı.h, Ha~lstan hududu 
)'o.kınında lngillz MoyalC3lnde bir ııe 
hlr 10 dakika bombardıman cdllmi~· 
lir. 

DUn öğleden sonra yeni bir bUcuın 
yapılmı:tır. Ölen ve yaralanan yok· 
tur. 

DUn sııbnb eriten, iki dU~maıı tay· 
yarcsi Kenyanın ııımal hududu bölge· 
Bliıde k11ı;Uk bir köye 23 bomb& aumıı 
tır. Bombalar bir miktar kc~ın zlya.
mo. ııcbcb olmuısa da hlçbtr huar 
yoktur. 

AU\IA~'l..An GAZETEOİ'LERE 

RUU ::\llNTAKASINl 
GEZDlBDl 

Londro. - AlmilD propaganda. no
zarcU ecnebi gıı.zctecllere (2000) ki· 
lometreden :fazla. lmtidat eden bir 88.· 

ha dahilinde bir gczinU ynplrrmıatrr. 
Bu gezinti lnglUz tayyıı.relcrlnin Al· 
mnn §chlrlerlnd tazl& tahribat yap· 
mamJ§ olduklannı ccnebl gru:etecll1> 
ro g6atermelt maksadı ile tertip olun. 
nıU§lU. Halbuki alman neUce beklenl· 
lenlıl tamaınııe aksidir! ÇQnkU birçok 
ı;nzetecller "6rdllklerinl olduğu '1bi 
yıwnı=lardır. ldeself4 ..usaslyeted 
Pre3 gazetesi muhablrl gazetesine çek 
Uği telgrafta geı.llen rnmtaluılarda 

İngiliz bombardıman t.nyyarelerlnln 
birçok ukerl hedeflere lam isabetler 
elde etınete nıuvııU&k olduklamu 
bJldirm~Ur. 

Alman mihmaııd:ırlar, bu bombar· 
dımıınların halkın Uzcrlndc btrakbğı 
psikolojik tesirleri gnıetecllertn sözio 
rlnden glzJomcğo çok çall§mrııarııa. 

da aynı muh&blr Jıcr gece, en derfu 
uyku aaaUerinde yapılan tayyare hll· 
cumlannm luılkı mUtcmadiycn arğı· 

naklam llUeaya :mecbur etUğlnl bu
nun da ırtntrlere !ukalMe Mablyet 
verdlğlnl ve herkeste derin bir yeis 
ve yorgunluk gOrUldllğüntı ilA,•e et· 
mekted1r. 

t)Ç ALMAN TAl:'YA:RESt 
DtlŞVRtiLDtl 

Londra, 8 (A·A·) - Hıwa. ne· 
zaret1, aUn ak:ıam cenubu oarkt 
mılılllertnın aı;ıklarmda ü~ dU6M&ll 
avcı Tayyaresinin dlişUriildüğUnU 
bildiriyor. Tayya.releıimitden blrl!i 
avdet etmemiııUr· 

OEANDA lNGlLIZLERIN HtÇ 
ZATIATIYOK 

Londra, 8 (A·A·) - .Anrlrollık 
dairesi tebliğ OO!yor: 

İngiliz nmirallığr Ora.n'da. demirli 
bulunan Dunkergue Fr&nso: knıvrı..
zörllne knrş.r İngiliz Tayyareleri ta· 
rafmdan yapılnıış olan ikinci hUcu
mundan iba.h.seden bir tebliğinde, iki 
İngiliz Tayyaresinin avdet etmedi. 
~ blldlrmlştl. 

Gelen yeni raporlara. nazaran, 
mezkur hıırekA.t esnMmda. hiçbir 
İngiliz Tayyaresinin ka.ybolnıadığı 
anlqılma.ktadrr. İngilizler tarafm· 
dan insanca zayiat da )"oktur. 

Tarihi vagon Berlinde 
BerlJn 8 - 1918 mUtarekest ile 

1940 Fra.11.:a - Alm:ınya mUto.rckul. 
nliı Komplenyide imzalandığı tarlhl 
vngon Ber1Jn istaayonuna gcUrtım~· 
tir. !lezkılr vagon Jçln icap eden yer 
hamlanmcaya kad:ı.r .sıkı bir nezaret 
altında Bcrllıl garlarından birinde 
bulundurulacaktır. 

BAntQTE: Bir genç kızın 
• .Meksika relalcumhur tnt.iha.bmda sergüzeşti 

32 ld~ 61ma,, 156 kl§1 yanılan~. \'&kıt KJt.abevtnln n~rettı~ 
• Mlldn Go.rllovlçin ba§ka.nlığmda (seçme IUklyeler} adlı ucuz. Jüta 

bir Yugoslav dlplomaUk heycU Mas- aerlslııln llçtıncnsn (blr gcng kı· 
kovaya gitml~. ?;Dl sergiheatl) adlı cUzel bir B.f 
•İngiliz ba,vekll muavini AW radyo rom:ınıdır. 

da blr nutuk al5y1Jycrclc "H!Uerln en 100 ~yta tutan bu eserin d 
mllhlm sll!lu mnııevlyatı tahriptir!" 1 fiyatı 10 kuru~tan l~rtttlr. 
demi§; ve !nglltcrenJn hürriyet mUdn.· nund'Ul en-el tntı,ar edenler: 
dafaa!mm l5n aafmda bulunduğunu, \ Kr&. 
nsr.1 ststemlnl bir ı;tın yıkacağını f§a· ı O Ölmek baldn G hlk!ye 

ret etın~tfr. a.••'•o•r;•ıma••••l:•eme••r•1•0•b•ik•l•y•e• 

Doktor: 
- Esnı:ı hanım nlmış, eledi. Ne. 

reye koydunuz kutuyu Esma ha
nım? • 

- Tm·nlel odamn koymuştum. 
'Fakat Dnvudun ölümünden evvel 
orndnn alınmış.. D:ıvudun cıldısını 
tahmin ediyorum. 

Hikmet: 
- Lilzuınsuı yere bu işlerin ilı:c· 
ıne düşüyoruz, eledi. Artık bu işi 

burada blrakıılım. 
Aliye: 
- Fakat herkes ne db·ecek .• Da· 

'ut Bahayı öldürdü, sonr:ı intihar 
elli demiyeccklcer mi? 

Doktor: 
- Varsın, desinler. Dundan n~ 

çıkcır dedi, nıorg raporu fazla "\"e
ronnl ile eskidenberi ıleY:ını eden 
bir zehirlenme yüıünden ühlfi~ünli 
kaydedecektir. Ne inlih:ır. ne de 
bir katil ,·nr. fl:ılınyıı gelince: Po. 
!is tahkikatınn de\·am ediYor .. Her 
halde hırsızın izini arnm:ıkl:ı ıne,. 
gul, faknt hulamıya~nk. Bıılıı • 
mıı)•ıncn günler secccek. Yalı'n c.;· 
ki bir dosyada u;,·u;, up kalacak. 
Aramızda Delkls hanımdan b:ışka 
yabancı yok. Onıı da işin ilerisine 
kadar tahkikatında de,·nm clmcğl 
istemez sanırım .• 

CcYnp 'erdim: 
- Mutlaka katili tanımak niH· 

tinde dcRilim. Fak:ıt henüz rl'\ :ıp 
vetemediaim birkaç su:ıl Tar .. Bun. 

Lorıdra, S (Saat 19) - \'işidcn blldlrildij;inc söre, "Pell Vofinn:ı" 
•aıetesi Fr,msız cumhurrelsi M. Lel>ron'iin istirnsı muhtemrl olduğunu 
yazııı:ıkl:ıılıı. ilu lııktlirde ~l:ıre~:ıl f>etcn Fro nsız dr\'let inin Lo.,m:ı ge. 
r.ccck ,.c lsp:ıny:ıdn General Frankonun aldığı mrvkic bcnı.er bir mc\·. 
ki elde <'drcktlr. M:ılumdur ki Marş~tl Peten Generul Franko ile çok l~·i 

ılosıudur ,.c en son olarak i\lntlritte Fransız elçiliğinde bulunmuştur. 

Almanlar Norveç 
kralının istif asını istedi 

Loııdra, 8 (Saat 19) - .\Jma:ı hükumeti, Norveç Kralı Haakon·uıı 

istifasını istemiş, fakat Krnl bu teklifi şlddetle reddetmiş, 1 'on-eç clev
telinin reisi otıırnk kalmıık azminde olduğunu lıihlirıniştir. 

iskenderiye bombar· 
dıman edilemiyor 

Londra, S (Saat :19) - :\tıılta ii.:crlnc ltalYan lan·areleri bugün biı 
taarruzda bulunmuşlıır, sivil lıalktım 9 kişi ölmiiş, hir Jdşi yar:ılanınış. 
tır. Ac;keri hedeflerden hicbirine isabet olmamıştır. Bir ltnlyan tayyn· 
resi düşfirülmfiştiir. 

'fnkendcri.Ye iizerine dün geceki :ıl\ında ltııly:ın tayyarelerinin ııt· 
tı~ı bütün bombalar denize dOşmU~ıür. Şehrin lınvn hücumlarına knrşı 
b:ıra} tesisatı bu suretle tesirini g~stermlş bulunmnklarlır. • 

lıalynn to)•ynrclrri bu s:ıbah yine t~kr.ncleriye üzerine gelmişlerse de 
hiç bir bomba almadan dönmeye mecbur olmuşlardır. 

Hitler italyan filosunuo 
harekete geçmesini istedi 

Londra 8 - Kont Clııno, HiUerle 
yaplığl konu~adan sonm ı;nrp cep· 
bcslndo bUy1lk muharebalerln cereyan 
ettiği sahaya hareket elm~Ur. Ho.ri· 
clyc namı fkl gUn sonra BerUne dö
necekUr. Loİıdra siyası mahflllort 
tıu mUl!katta neler konu~duğ'umı 
§'5yle ta.hrnin etmektedirler: 
Avnıpanın vıı.zlyeU me)·datıda.dır 

ve bu vaziyet içinden çıkılmaz me· 
selelerle malımuldUr. Almanya.um 
kazandığı zaferler, hiçbir meseleyi 
hallctmr>ıniş ve Awupayı ancak 
nçlikla tehdit eden bir vaziyet ih" 
das c~lir· 

A vnıpada iBUhsa.l hayatı kor
kunı; bir arıza.ya. uğram11 bulunu
yor. Birçok yerlerde mahsul tehli
kededir. Ticaret mtlbndelcsi tama. 
m[le dUrmU§lUr. 

Mihver devletlerinin ka.rşılo.ştrk· 
!arı en mUhlm mesele budur. Ve 
dUıUnoceklerl §ey de bu meselenin 
hsllicfir. Temin edildiğine göre, Al
manya, 1ngiltercye ka.rşt ltalyay1 
l!evkcderek Akdcnizde vaziyeti tas. 
fiye ctme;i cliltiilnmcktedir· 

Fakat İtalyanın bu maceraya. a
tılması §Uphelidir. ltalya.nm Oran 
\ııka.sı esnasında. mUdaha.lcden iç. 
tinap ctmeal de onun hiç blr teh· 
likcye attlnuı.k fikrinde olmadığını 
göstennektedir· Yoksa, bura.ya ge· 
len malfımat& göre Hitler, İtalyan 
donanmasinm faaliyete geçmesini 
istem~. Musollnl de donanma.ya. 
hazırlruunak emrini \'errni.e, fa.kat 
hareket ve temas emrini ~sirge
nıiştir. 

Fakat HiUcrin, Bcrlin mülakatı 
sırasında ltalyııyı Altdenizdc hare
kete geçmek ve İngiltereyi Akde. 

1 

nlzdcn söküp atmak vazüesini u· 
zerine almak için ikna etmesi 
muhtemeldir· 

Faknt İtalyanın bu isin altın • 

Inrın cevabını nlmndnn r:ıhnt ede· 
mh·cce{!lın. 

- llııııgilel""i Belkls hanım. 
- Aliye hıınıın krısarlan mücc,·· 

lıerlerl aldığını, sonnı kasııyı açık 
lıır:ıktığını söyledi. Halbuki hi7. 
ı.asııyt kap:ılı bulduk. Kim kap:ıtlı? 

Jilkmel: 
- Ben. eledi. 
- Xiciıı'l 
- Fo.rkındn değilim. ,\cık gör-

düm ,.e ne y p:ıcıı~ımı bilmeden 
kapadım. 

- Telefonu kim yerine tnktı? 
- Yine ~n. banıı Danı! Bahayı 

telefon eılerken :ırkad:ın vurmuş 
~lhi geldi. Bu ş!ipheyi orlndnn kal· 
dırmak için tc1eron11 yrrine tak· 
tım. 

ı:sın:ı ilR\"e etti: 
- Hikmet intlıam1 pek scar, o 

ıl:ı herşeyi yerliyerinc kol mıık ta. 
ı·:ıfıdır. 

Glılerek sordum: 
- Su h:ıldc y:ıuınıır scccsi, ~ani 

Dnh:ı ölmeden bir scce enci bat. 

da.n kalkması ihtimali son derece 
eUphclld.Jr. 

BUGV'!l<"E liADAl~ ;.ı.;oo ALMAN 
'TAl'YAttEst noşunuı.no 

Londra, 8 - Taymi! gazetesinin 
havacılık muharriri şimcliye kadar 
Alman tnyya.re zayintmı şöyle he
saplamaktadır: 

Tutulan resmi istatistiklere glirc 
Almanlar, muhasamatın başından 
son günlere kadnr yalnız lngillzlc
re kar'§I 2500 tayyare ka.ybe~. 
lcrdlr. Fransızların, Hollandalıla • 
rm ve Belçik&lılann diiııürdül:leri 
veya tahrlb ettikleri Alman tayyrı: 
relri adedi bu hesaptan hııriCtir· Bu 
rakrunlard:ı. haizi ehemmiyet olan 
nokta, tayyare değil, tayyare pilot 
ve mUrottcbatıdır· Zirn tayyareler, 
kolaylıkla imal edilebilir. Fa.kat 
tayyare pilot ve mürettebatı ye~
tinnek gUç vo uzun za.mnna muh
taçtır. 

ALU AUlk"°" VAPURU BA'M'I 

l.ondra, 8 - DUn Norveç sula· 
nnda, bir 1ngilb: tahtelbohiri mu. 
scllAh vapur ve tayyareler hima.· 
yesinde ilerliyen bir Alınıın nakli· 
ye gemisi kafilesine raslaınt§, der
hal hücuma geçerek üo vapuru be.
tırnnş, kafile darmadağın olmuş
tur. Bir müddet sonra. yine nyni 
tahtelbahir ikinci bir nakliye kafi. 
lesine rastıya.rak üç vapur daha ba· 
tırmıatır· Böylece İngiliz tahtelba· 
hiri bir gilnde altı \'apuru batırmış 
olmaktadır-

lTAJ,YAD.\...'\ Al.iNAN G~'\"AİM 
Bingazideki İngiliz mevzilerlıti 

ziyaret eden Röyter ajtnsı muhcı.
birlnin Kahireden bildirdiğine gö
re, son haftalarda !ngilizler, İtal
yanlardan hava vo tank dafil 60 
top, 4 milyon fişclc ve bütiln teçhi. 
zatlarilc birçok telefon ve muhabo· 
re makineleri iğtinam etmiilerdir· 

konuma cıkan do. sizdiniz. 
- J~vel, fcık:ıt nereden blliyorsu· 

nuz. 
- Şezlong ;slanınasın diye kat· 

lanmış ,.e y:ı~mur görmeyen yere 
konmu~tu. Adi bir hırsız t:ıbii bunu 
Yapmaz. 

Aliye söze k:ırı~tı: 
- O gece orad:ı ne arıyordunuz 

Hikmet? 
Hikmet bu suale Yerdiği cevabın 

hu kadar basit ve bu kotlar t:ıbil 
olacallını hiç ümit etmer.clim. llu 
mcselrnin ı;:ırip bir noktası rnr .. 
f ş muammnlnşıyor, clıcınmiyet kes· 
beder sibl görünüyor, sonra lıasil 
bir izohJ:i hallediliverlyor. 

Jlikınel Bahanın o gece dol\tor 
t:ırnfınrl:ın \'erilen iltıcla ııyuynca. 
~ınt hlldiiji iı;in odayn girip ,-e~lle 
ile teki aramak istiyormuş .. Eğer 
Bahn uy:ınnc:ık cılıırsn çeki almak 
irin istı-dlği pıırn) ı gctirı1iilini sö:r
!ı}Ccck Ye Bahanın t"liııdcn çrki 
nldıktan sonra içcri!".inde beY:ız Jdi· 
i:ıt bulunıııı boş zarfı uzalncalrnu~. 

Sessiz Bekirin ar1'ndaş1 (bu, do· bütün başl:ır o tar fa döndll ~ her 
nanmada Deli Vursun edile tanın- kes ı;ııo;tu. 
mış yam~ bir denlzcldlr) h:ıykır- Giren bir \'enioeriydl- Yokuşun 
dı: başındn Karakullukçubaşı lvu Ağa 

- \'ahu Aşıl.:! Bu dünyasına ile k:mıkullukçular tarafından ya
küsmfiş, somurtkan derdli için bir kıılanan, Ye esamc kliğıdını söstere
maya sôylemeı. misin? rek t'llerlnden kurtulan on doku· 

Şöhreti sazını tıkırdattı, gözleri· ıuneu orladaıı Petro isimli k{ıfirl 
ni nlç.ık tavana dikti Te pl~mlş, bldinin o~lu Ahdullııh .. Yabnt Elu· 
tatlı bir sesle söyledi: • banın aşkı ·üzOnden \'encdiğln 

Gonca (llildlin, giUüstanı sel aldı 
1"avrıı kllıtün, arkadaşını yel aldı 
Zalim ecel ba6rınıı:a el ıaldı 
Kavuşmamı: kaldı yine nıalı~ut!l 

Daha Jlk mısralarda Se~siz Beki· 
rin bak.şiarı canlandı, oldu!ıu yl'r· 
de doğruldu. Sol elini şakağına da
~ adı, derin derin dinleme~c kol ul
dıı ve Şöhreti bitirir bitirmez kcn· 
dini z:ıptedemlYerek haykırdı: 

- Söyle" Allah aşkına be Aşık? 
Sen Peygamber misin'! 

Deli Dursun, Scssi:ı: Flekirin bu 
soyri ihtiyari ha)'kırışın1 arkada~ı· 
nı söyletmek iı;in hir ,·esile yapmak 
istedi: 

- Şu halde, dedi, A~ık tam der 
dinin üstüne bastı: 

Bekir candnn bir nh çel.:ti; ve: 
- Sorar mısın Dursun, dedi, 

Peygamber gibi bildi. 
Sonra }"İne ŞöhretiYe seslendi: 
- E:ına bak Aşık! Şlmdi burada 

bulunmayan birisi iı;in bir kıt'a 
söyler misin? 

$öhrcti Mr dakika sazının telle· 
rini tıkırdattı, sözlerini tekrar tn
\'ıtna dikerek tallı, ~anık bir sesle 
okudu: 

!lir kaşı yay aldı sabrım /;(lrarım 
Dert iciııde gccti ru:lm neharım 
Kı~ güne ıföndii tenim baharım 
Seni bulmak J;nln"ı yine malı}~<'rt! 

nu btıslt heYitler Scs~iı Bckiri 
hir def11 <lnha roşturdıı: 

- Yıırol .Aşık! Sen k:ılblerin içi. 
ni biliyorsun, hcylnlcrrle yaııh O· 

tonları okuyor 11111 

lll'li Dursun tekarıır arkado~ına 
döııdii: 

- flekir, muhakkak &end btrşey 
vtır .. D:ına emniyetin \'arsa söyle, 
sırrını bende!} de sakl:ımcık istiyor 
san yine söyleme'. Ynllahl ne ırü~ 
nlrlm. ne de kmlırım. 

- GörilJün yanlı' desi! Dursun •• 
nende bir sır var .• Bu sır kendime 
nlt bir şey olsaydı çokton sana 
:ınJatmışLı~ Fakııt ne yazık ki, iit 
neuciyle söı:kopAklan Ustilnc ya. 
zılma'll:ı 1iı~ık hir hikaye oltın bu 
sır, benim d~il, lılr başkasının 
sırrı ... Onu s:ına flej;iil, hiç kimseye 
söylememcğe mecburum .• Zalen bu 
sır yüzünden defill midir ki burala· 
rn kadar düştüm.. Onn görmeyen 
herl:es beni arayacak ... Beni bulur· 
ları1a ... Bak yine neler ~öyJcdlm 
Dur~un ... Allnh aşkına huni.an unut, 
cınl kardeşim ... 

Ses$lz Bekir hu sözleri SO:)'lerken 
halinde bir suhoş ağzı vardı .. Ya 
çok lçmi,tı, yahut dıı bir mak!ltlt 
gözetilerek kendisini ı!iarhoşlu~a 
'\"Uruyord u. Uıı h:ıli fark eden Deli 
Dursıın: 

- Olıır, k:ırdeşllll, dedi. Sen 
1:eyfine hnk .. Eminol kimseye bir 
şey söYl<'nıem, bir batık glbl dilsiz 
ölürüm .. Zaten de blr$eY bilmiyo· 
rum ki ... 

ycrııllı ılndanlarından kacarıık 
lllasallardaki mecnun aşıklnr gibi 
diy:ır diy:ır doıa,an l\:ınh Kartal-· 

Abdullah lam \'eniı;eri nefcrl 
gibi icerl girdi. el gö~se koyarak 
Bektıışiyan Adeti iizerc otur:ınJarJ 
sclamlııdı .. Ye sonra hu hatırlı muş· 
teris1nl fı~:ı: etmek için \c1~·11a ko· 
,·uğundıın çıknrok ne :rapoc:ıliııı ı 
~R~ıran Kora Yorslnin ı;l5~ıcrd1Ri 
yere oturdu. 

Kara Yorsl şimdi Abdullaha kor
~1 dildöküp duruj-ordıı: 

- Sullnnım bu gece Sl'C knl•lılar. 
Abdullah sanki ml'Yh:ınede ken· 

disiııden haşka hiç kimse ~ okınıış 
gibi yüksek sesle ~evap ,·erıl i: 

- Az daha erken gelccelUim ıı· 
ma, şurada ~·olrnşbaşında karakul· 
lııkculorn rnstgelclim. 'Beni rlurrlu· 
rup ahret suali sorm:ığa başladılar, 
kim olduğumu. nereden gelip nerc
:••e gittiğimi öğrenmek lsfc<lller. 
Deha inceleyl11 sık dokuyac:ıklardı 
l'saıne tezkeremi gösterinel' hoşafın 
y:ı~ı kesildi. 

Kara Yurginin meyhanesinde ri~ 
kos 'e siui konuşmn ~·oktur. Or:ı· 
da herşey açık \"C )'Ük5e~ ~c~(r. kıı• 
nuşulur, hir köşeye çekilmiş yavnş 
yavaş. konuş:ın iki kişi bütiin mey· 
hanede oturanlar lar:ıfındoıı e:ısuc; 
\'e kôlO kişi sarılır. ~Jünıısip bir 
vesile bulunarak lılr ınarazıı i:e 
nıl'eylı:ıncclen çıkartılır ve ıuimlen ir 
l\llmli olanlar do lıir dnh:ı buraYll 
girmek hnkônı bu'tıunaz. Bu, Karıı 
Yorgi meyhanesinin değişme~ kcı
ııunudıır. 

< /Jr1 1un11 rınrJ 
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Se~slz Bekir daha söyliyecektl 
foknt meyhanenin kapısı açıldı, • 

Keşid•l•r: 1 Şoı.ıtt.. 1 Ma.ı 
J'l•, 1 Ataıtos, l lkinc.itctTiD 
tarihlerinde ,apıbr. ... ı 
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Soldan sağa: 
1 - Kıbnsın meşhur farabı, 2 -

Ynlaza • Eski zaman, 8 - Asma 
döşek • Kalb krizi, 4 - Dar - Lfılı
ın, 5 - ~rısırdakl Abideler, G -
Tersi ıilul snnat olur • Şikar -

- O halde, dedim, Baha öldnk· 
ten ı;onra da oda~ını siz aradınız 
dcRil mi? 

- Hayır, buna lüzum görmedim. 
Çilnkü ölü bulduğum nkıt cebin· 
den ceki almı~tım. 

Esma, odayı nronal bulmak ü
midile Darndun allü5t etmi1 olnea. 
~ını ~öylecli. • 

AUye tekrar sordu: 
- Başka sorncağınız bir şe~· Tar 

mı? 

- fü·et,dedlm. Mermerku:ru ne 
dir? Kicin Baha sayıklarken bunu 
tekrarladı, niçin Da\"Ut beni oraya 
gitmekten menetti. 

Aliye: 
- Eski bir J.:uyu, dedi, dedele· 

rimden birisi :rnptırmış •• Gü~l bir 
yerdedir. Ara sıra tenezzüh icln ut" 
ranz. Bahanın bunu niçin snyıkla· 
llı~ını tnbii hllmem. Danıt he mu
lıııkkak sirinle şnka ynpmnk iste. 
mi~tir. 

- Peki, Balıımın göderinl kim 
kapndı? Tabii hırsıt de~il... 

Kamer, 7 - Barsaklar - lkrarn et· 
mc, 8 - Kısmet - Katranın :ırk:uııı· 
şı, 9 - Ağlama - 1Jc muhaffefi, 
10 - Eaşınn "S" ıcllrse Ameriktıd• 
bir lıükO.mct olur • Dili tutuk. 

l"ukardan aşağı: 
1 - Bir renk, ı - İlk • MusJt3, 

3 - Geçid l·erl - "Modern, 4 - Ab
dal - Sonuna "İ" gelirseo fenanın 
aksi olur, 5 - Şahsn mahsus &nal 
edatı - Harir, G - Z:ırr cdntı - AJc~İ 
7 - Haykıra haykıra, 8 - Ters 
kışın yağar - Sivas tarafında bir 
l:os:ıba, 9 - .. Gemici 1stılahlanndıın 
• Ağız, 10 - Aşikl'ırlık. 

63 Nolu bulmacomı::rn halli 
Soldan $ağa: 
1 - Kıır~ı durma, 2 - Gailtı 

Aid, 3 - Haklı, tfno, 4 - Keşişle!, 
5 - Rapt, Gal, 6 - Tas, Arif, 1 -
Petrol, So, 8 - Ço, lml, Gar, 9 -" 
Arafat, Ram, 10 - Toka, Atı. 

Hiç "kimse buna cevap TenD~1i: 
- Peki, dedim, sırnnız aı~ıı 

ol~un .. .Ben lıastabalncıyım.. (;Öt" 
düğiim, işittiğim nilo sırlanııı d~ 
rup dururken meydana atmaın. ~ 
kal bu, birgün adalet tarafındt~ 
sorguya çekilirsem blldikleritn 
söyleml'm demek delildir. 

Bu sözler onları sevindirin :P11f 
yoksa üzdü mil bilnılyonım. Fal:0 

memnun olmu~ göründiller, ~: 
Te Aliye elimi sıktt, doktor teınf ~ 
hislerimi beı:iendl. Canan miıııt8 

tar bir bakışla bana baktı. All &fi" 
rünün sonuna kadar min~ '[. 
JacaAını söyledi. Hikmet a1d1T'!J. b 
le etmedi. 

·c:· 
Artık TopuzoAlu ailesi işi ~ 

tir. Yann buradan Ridiyoruın- ~i 
lan bir daha sörmiyecettro. fıı J1'I 
a:rnlma anında ellerini :sıktı~• 
7nm:ın dü~ünecr.~lm: ~r 

- ''.~caba Dahayı hu el mi &ldll • 
dil?" 

(Devıum var) 


