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F ransadaki Y ue-osla vlar v· ~ 

Fra ıchy! 20 (A.A.) - Yuğoslavya Elçiliği, 
nsada. ikamet etmekte olan Yugoslav teba

asını halihazır ikametgfilılanıoı terketmeımeye 
~a':et e~çtir. Şimdilik Yuıgoslavyaya avdet. 
enne mUsaade edilmemektedir • 
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Nevyork, 20 - Reisicumhur i~ılZ"ic.\t lr-

giln bahriyeye 4 milyar 600 milyon do~ar ~ 
verilmesine müt-:allik kanunu imza ctnu~tir. Bv 
kanun konıgre tarafından da k:ı.bul ~ümiltir. Bu 
tahsisat ile 1948 • 1949 9CtlC15.inde Amerika .U 
tanesi harp kruvazörü olmak ü.ıere 7C>1 1'..aıp ae
mnine ve 15000 deniz harp Uı.yyaresin. malli 
olacaktır. 

!DA.RE EVİ: Atıltar& Cıı.d. tSTANBPL •Telgraf: VAh.lT• Posta kUtusu: •tt-' Telefon: 21413 (Yan) - 24370 r ldar~t 

eva 
Hitlerin sulh teklifi 
şiddetle reddolunuyor 
İstanbul .. Bağdat 

yolu 
Yazan: ASIM US 

Vakıa geç, hem de güç oldu; 
f~t nihayet oldu: İstanbul ile 
~a1ırda~ ara.ıı bir demiryolu ile 
un· e§ti. Irak demiryolunu Tünô. 
Je dı:sn.iryol'--- b k . il ,_! __ le tir a.ıırı §C e esı e UU". 

"lıt ş e:n •?n Parçanın da nihayet 
1 rnaı edildiğini Haydarpapya 
kacl.-ır g e. rnek .. ' iki" .. el B ~ • ~ - · u;ı:ere gun evv 

agc.attan ilk yoku treninin ha· 
reket etliğini gazeteler haber 
ver-di. 
. l-ladille haddızatmda mühim. 

dır; çi.i11kü umumi harpte aynlan 
Irak ile memleketimiz arasındn 
btın~n sonra doğrudan doğnıya 
bir İktısadi mübadele vasıtası ku. 
rulmu§ demektir. Hurma ve peL 
rol mcnılcketi olan Irakın bu 
rrmhsulleri bize arlık kolaylıkla 
gelebileceği gibi lrakhlar da Tür. 
kiyederı birçok şeyler $8bn ala
bilirleı·: 

frak, şimdiye kad'lr R<ımıaf'!YL 
dan getirdiği keresteleri, odun 
ve kömürü, Japonyadnn aldıtı 
~mentoyu, lngiltereden tedarik 
ettiği demiri bizden temin edebi. 
lir. Fazla olarak fmd1k, kuru ve 

Faşizmi ve Nasyonal 
Sosyalizmi mahvedınceye kadar 
öles.iye çarpışacaklarını ilan ettıler 

Al.ma.n de\·lct roisl Hltlerin sulh 1 de kaldıkça ve dUr\13tlUğe yakın bir 
teklif cd"n nutı..-u, t~ııteıre efk!Trn- harict elya.set takip ettikçe o~unla hiç 
dan ret cevabı a1mıf yaziyett.edlr. bir kavgamız olmıyacaktı. Cihana ta 
Matbwıt böyle btr ııuibllu şiddetle hakk~m etmelc için yaptığ.ı rUy~arm 
aJeyblndedlr. Zaferle temln edeoekle- ta.haltKukunda geçilemez bır manıa o
rl ııulbii bekllyerek mut.awııatB bt~blr la.rak bil"i karşısında bulunca tehev
veçhlle rUA göatermedlide;:-IJIJ anlatan vUre gelmiştir. Onun bu tehevvürll, 
yan1a.r neşretmektecllrler. Bu takdir- onu Avrupadan sUpUrmek için aldığı· 
cıe harp dSTam edeeektlı. l><!-~·ıı Tel- mız sarsılmaz ka.ra.rmıızı ancak kuv· 
erat pzetal dlyor kl: vetlendırmeKtf' ve leşçi etmektedir. 

"Alman boyu.ndw"Uğunun ihtarı ma· Nutukta, uzun bir harp lmkAnmdan 
hlyetinde olan 0 tarihteki ve bugün· ı.srarla bahsedildiğini ve 15 Ağustosta 
k1l Alman .ııeraltlnl kabul etmlş oısay- Londrada dikte edilecek sulha ye.ni 
dık §Upheal..z 6 Te§rinlevvelde, yann her han~i bir imadan çekinlldlğlnl 
da kavuşabilecegi.rntz sulha kavu~a. 1 keydedon Times yazıııına §U aureUe 
blllrd.lk. Birçok kere açıkça. tekrar et- ı devanı etmektedir: 
tik, B. Hitler kendi huduttan dıı.hllin· (Devamı 2 ncide) 

ingilizler, 

Cebelüttarık ta 
Hümmalı bir müdafaa 

faaliyeti başladı 
Y•t meyva, peatil, faıulye, nohut Nevyork, 20 - lnglltere Cebelüttanğm mU.dafauı için hummalı bir ı .... 
aibi mahsullerimiz için iyi bir a.Uyete girlşmi~. lspıı.nyada nllm&yi§ler yapılmn.ın ve ııokaklau Ccbelutt.ank 
ınü;;teri olabilir. ve Atrikadald eakl İspanyol m\13temlekelerin1n iadesini talep eden af1f!er 

Irak ile Türkiye aı-aıında de. a.aılmuı, mihver de..,·letlerinln !nglltıereye taarruz etmezden evvel Cebeltitta. 

İtalyan kruvazörü 
nası 1 battı ? 

ltalyada bir mahal, 20 (A.A.) ı 
- İtalyan umumi karargMunın 
41 numaralı tebliği: 

Dün fecir vakti, Girit adası ci. 
varında 5.000 tonluk "Giovanni 
dellz bonde mere" ve "Bartolo. 
meo oolleoni" isimlerindeki kru
vazörlerimizle Sydncy tipinde 7 
bin tonluk iki kruvazör ve 4 muh. 
ripten mürekkep bir İngiliz filo. 
su arasında üç saat süren bir mu.. 
harebe olmuştur. Düşman kuv. 
vetlerinin bariz üstünlüğüne rağ
men kruvazörlerimiz muharebeye 
tutuşarak .düşmanı ağır ha~rata 
uğratmışlardır. H ayati bir nok. 
tasma mermi isabet eden ve ha. 
reketsi:ı: kalan Bartoloneo colleo. 
ni kruvazörü, kahramanca muha. 
rebe ederek batmıştır. Müretteba
tından bir kısmının kurtarıldığı 
zannedilmektedir. Bombardıman 
filolarımız düşmanın deniz kuv • 
vetlerine yakla~arak bunları bir. 
kaç kere bom!Jardıman etmiıter. 
ve kruvazörlere birkaç mermi in. 
bet ettirmişlerdir. 

Bir dü~man gemisi alevler için.. 
de batmıştır. Bütün tayyu~leri
miz üslerine dönmüşlerdır. 

540 ltalyan Denizcisi 
Kuritırıldı 

Nevyork, 20 - Kahircdcn bil. 
diriliyor: İtalyanlarm Bartolo. 
meo K olleo11i kruvazörü.nün bat. 
mas iyle neticelenmiş olan dünkü 
deniz harbine iştirak eden fngiliz 
harp gemilerinden biri 540 l tal
yaru .denizden toplamııtır. Bu ge. 
minin zabitlerinden biri deniz har. 
bi hakkında şunlan anlatmakta. 
drr: -

( nevrrmı ı rtcldt) 

Ingiltereye 
hücum! 

Alman tayyareleri sabahtan 
akşama kadar akm ettiler 

Nevyork, 20 - Alman bava 
kuvvetlerine mensup avcı ve bom. 
bardıman tayyareleri bugün sa. 
bahtan başlamak üzere akşama 
kadar muhtelif dalgalar halinde 
İngiltere üzerine akınlar yapmış. 
lar ve cenuptan şimale kadar bü. 
tün İngiltereyi bomıbardıman et~ 
mi§l~rdi:. Cenubu şarki İngiltere. 
d e bır lıman 17 Alman tayyaresi 
tarafından müthiş bir surette 
bombardıman edilmiştir. Hava 
harbi sonun.da bir Alman bom. 
bardıman tayyaresi düşürülmüş. 
tür. limamn hava müdafaa topla. 
rı da iki bombardıman tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Cenubu şarki tn
gilterede düşürülmüş olan diğer 
tayyarelerden dört pil-0t esir edil. 
miştir. 

İngiliz .dahili emniyet nezareti 
neşrettiği bir tebliğ ile 17 but. 
randan 18 temmuza kadar '.Alınaırt 
hava akınları neticesinde 1ngilte. 
rede 338 kişi ölmüş, 476 ki~ a. 
ğır yaralanmış. 

Bugünkü Alınan hava akınları 
bir!jok kimselerin yaralanmasrna 
sebebiyet vermi§tir. Ölen yoktur. 

120 Tayyare Birden 
Londra, 20 ( A.A.) - Hava ne· 

ıaretinin bir tebliğine nazaran. 
lngilterenin cenubu şarki sahilleri 
açıklarında dün yapılan iki hava 
muharebesine 120 Alman avcı 
ve bombardnnan tayyaresi iştirak 
etmiştir. Öğleyin cereyan eden bi· 
cinci büyük hücumda 70 e yakın 
Alman tayyaresi bir deniz nakliye 
kolunu bombardıman etmeye te· 
şebbüs etmiŞlerdir. 50 den fazla 
tayyare de öğleden sonra bir cenup 
liınanmı bombardıman etmek te· 
§ebbüsünde bulunmuştur. 

A lmanlarm Zayiatı 
Londra, 20(.A.A'. ) - Hava ne

zareti tcıbliğ ediyor: 
Muharebe servislerine mensup 

tayyarelerle, tayyare dafi batar. 
yalan dürt İngilterenin cenubu 
şarkt sahilleri açtklannda büyük 
düşman hava kuvvetleriyle milsa. 
deme etmişlerdir. Cereyan eden 
§iddetli çarpışmalarda avcr. tay. 
yaerlerim.izin ve tayyare dalı ba. 
tacyalarımmn ateşiyle sekiz ô~ .. 
man tayyaresi düşürülmüştür. Dı. 

· (Devamı 2 ncfde), 
miryolu ile doğrudan doğruya nk'ı elde ederek İla.lyan donıuımaımırı:ı. aerbeıtııılnl temin elmeğe çalıpc&k· 

bir irtibat tesiı etmiı olması her Jan:nı göstermektedir. Bu sebeple lngUtere CeblUtt.ankt& müdafaa tedbirleri B ı· r lt a ly an m ecm uas ın l n 
iki memleketin iktııadi hayatmı aJmaktadir. Fran.sanm tesllmlndeıı eonra ta.arruzun bu clhett.en' gelmesi 

,~ı..:- bir ~-:• gözönUnde tutululııralt CebelUtta.nll: ile lapanya arasında 4. metre gen1fllk 
canlandıracak mWıuu illDil-

dir. ve dö: ~e~e ~erı:ı:~e bir ~-:ııpılmakkar tadzr. Y&kmk~anda nihayet.:ı B lk 
1 Fakat bu demiryolu irtibahnm erece o ıı.n u an cum e.nr.•--dn& 11 mUeMlr '\'e ...... blr man1& te,- a an ara . t z lS l 

hdealra~n'1_!8ann İ~i~kamühimA' v.ru:aLı.nh~frabi..y'- kil edecektlr. Ayrıca Cebelüttank'a yemden uzun memilll aahU b&t&ry&l&.rı al ya 
.. u ,. ı· getirUıni§Ur. Bunlar da takviye olımacakJ.ardır. 

~~B-e-!ç-ik_a_h-ar_p_e-~ir---B~a-l_l_ı_k~t-a~y-e~n-i-d~~-0- v~go~avyayı~ihvers~ase· 
~k~:ın::a~;:.:: kaı;:~ı!:! lerı memleketlerıne tıne uygun gormeyormuş 
mukabil Basra körfezi iıtikaıne: d•• .. ha re ket ha ş 1ad1 Roma, 20 (a. a.J - Stefnııi : 
tind- -·mleke~-:.in merkezı onuyor unflal' R 1 . . . ~ .. ~ UUUAo •• .n ı;.c e azıom ınlernazion:ılc 
Aın ve ıuu·ki Aıyaya bir menfez ı 

tane :ıddedılmcyecek ,bazı harckc>l
ler görül:nckledir. Bu hal, yüksek 
m:ıhfcllcrd-3 siyasi bir: ccınilckarlık 

hı~. kıınn gatp roemleketlen ile . V 1 - Balka 1 k . yapıldığı kaoaallni tevlid edebilir .. 
b~ıllllaaı, ;ine ayın iıtikaın~tten Berlin, 20 (A.A.) - Hitler, za. ı ·u·ç ffialım ieket Sov ~oy e )·a1makl~dır: 

rnunaaebet t~iıine imkan balaııa- =r~e~~ç;~tıf:;~~:ik:a~irp 0:. Tı·car et veka"·tetı'. yetlerle de hil11:ı.:e:~ "l'l~~ı:.~~~n ,:az~;üe~~~ se de YClll Avrupa nizamını nazarı 
•ıdır. Onun için Irak ile Türkiye sirlerinin serbest bırakılmalarını görüşmel<?r!nc.len ~oııra bır gevşek- itibara 'limanın bu memleketlerin 
a.raımda ilk yolcu trenin.in hare. tmı""ltir r•· b re"a bu memleketin menfaatleri ik· 
ket • Jmez emre :ı • b • 1 '-' - · t la\ asıl olmuş ve · hu nıcmlekclle. , 

t~~ .. :l~~1r.!!av' lhaenıa~:'B~an:s~e ~ ~:ıl~~:;~;~nus~vt::~~:~ nin ye·ni tebligv i ır eşmegı ı s ıyor ~=m~~h~1~~;:ı~~d:ı~~üı:~~l~~~r F~~i- liz;~::::.~::~ğ~ıi:~::::d:::zı rnın-
an ,..... • lan Belçikalı esirlerin memleket• Riga, 20 (.1. ı\.) - Lcloı!:,.a na. 
ı U~saij göndermeye 'b3ılamıf. !erine gönderilmesine başlanmıt- zırlar mecliııi, yarından ilıbaren !,al, henii1. 1.ıuzı yl)rlcnlc ,.e lıilhas l:ık:ılard:ı devrini ynpmış bir zih-
aı·cıır. lngiltere, Fransa ve Is- Reiisicumhurun vazife ve selAhi. sa Yugo:;lav}ad:ı milıYer ılevlclleri. llİ)'etin Vt fikirlerin y:ışam:ısın:ı 

(Devamı 2 ncidt) tır. d l l tl · · B k ------~:::::..:..==~_:-------::--:~-::---- Viçreye gön eri en ma • ye erınm aşve ·il torarınuan de. ne ve bilhassa Itıı!y:ıya karşı dos~ karşı mü.;:ım:ıha gösteremez. 

Holandada tevkifler lar•n bedelleri geldi :;.:~:.:t~:!::~~~::;,:~~ -•a._poayaaın . ye_n_I_ 
~nkara, 20 (A.A.) - Ticaret ~=u;;Y!~:;1n;:nd:a:oy:ıaulnlsat Sdovyaheilt ı U . · . 

Vck~Jetinden tebliğ edilmiştir: 

' 
b• k olmak arzuııunda olduklarını göııter 1 • ti 

20QQ Almana aeo acak karşı 1 k 1 r ço İngiltere. Fransa ve İsviçreye mektedir. Litvanya(!a hl.kim olan tş 1 sıy· ase 
d 

ihraç edilmiş ve alakadar ecnebi çt parti.si bu birleşmeye yUzde dok-
" aka 1 an 1 ithalatçı tarafından tesellüm edi. aan taraftardır. Letonya ve Estoı;· memur J !erek bedeli endisponibl hesabı yada da aynı şekilde Sovyct Rusya I· Tokyo, 20 (A.A.) - D. N. B. 

k .. le birleşmek arzu ve temayU.Uerl gö· bildiriyor: 
Ho!anda lt meselesi de tekrar münakaşa edil. 

miştir. 

~. ~ıtcrdanı, 20 (A.A,) - D. 

A.~: 
dit!l1: ~ıdaki resmi tebligv neşre· 

1Ştır • 
lıtgaı • 1 

0<chısıın·a tındaki arazide Atman 
Ho!and •1n ve sivil makamların 
b~l'i, !;.~ ordusunun tesliminden. 
\\ında nıanya ile Holanda ara. 
lclllcy:ulh lllÜnasebctleri tesis ey. 
den v-. ve norınaı şeraitin yeni
trıcı.ktc:, ~11..da getirilmesine çalış· 
Ala li~nd·tnaıarına rağmen, Holan. 
l'tttc Al ıstan1 hükfımeti, sarih su. 
\ et ~Östtnan aleyhtarı hattı hare. 
·~ 'crnıekten fariğ olmamı§ 
~cı~h·:t~nın artık tahammül 
§~iye ı..~1 tedbirler almıştır. 

~dar, aralarında kadın 

ve çocuklar da buıunma uzere, yatırılmak suretiyle tahsil ihbar. rUl k di y 

iki
. bı"nden fazla Alman, H. ola. nda • me te r. . eni harbiye ve hariciye nazır. 

namesi Türkiye Cumhuriyeti Letonyadn yapılan yeni intihap ııe- larıyle görüştükten sonr~. Prens 
tlindistanında enterne e:Jılm. ı§ ve M ' k · b ı tl lnd B ı il h ı lllH -v -u - er ez Bankasına gelmı§ u u. ces e aş•c ' cum urre 8 ı:ı•ne a: •. ono. ye, dahili ve harici siyaset 
kendı·ıerine çok hakaretamız mu. ""mi tir "'~ı:i hUko.m t tJ 

be t nan mallara ait alacaklarm, eski. se._., ş · ı.~ • e ve par uzerınde bir anlaı:.maya varıldığı. 
amele Yapılmı"tır. Bu se P e:ı s U ı birl k ta -n- d E b " " k di · ' b" · M ovye ere eşme rw. .... rı ır. s· nı eyan etmiştir. Bu mülakatta 
dolayı' Alman makam. ları, en • sı gı ı Tilrkiye Cumhuriyeti er• lk 

almak tonyada da ha partisi Sovyet cum· umumiyet itibariyle, Çin harbi. 
lerini mukabil t~.dbı:.1er d;r kez Bankası tarafından röpor su. huriyetıeri federıı.syonuna dahil ol· nin halli Almanya ve İtalya ile 
ı:necburiyetinde gorbmu~. er ·k·e...: rctiyle alakadarlara ödenmesine m.ağıı. yUzde doksan tara!ta.rdır. münasebetlerin kuvvetlendirilme· 

n üzerine ugun, e· s ~... • d hi d Bunu • . . lAk ve 'bu kabil ihracata ait primlenn Bu nzlyet a ·ıın e Uç kUçUk Bal ııi aynı zamanda da tngiltereye 
· u"ste-,leke idaresı ıle a a a. tık d ı t· · k d s ıı t s k 
~L~b· rn'".ktar Holanda taba.ası de keza takas limited şirketi ta. eve ının yıı. ın 8 oııya a ov- ar~ı takip edileceık siyaset mü.. 
ı.;41 ıı • . ka.. d" yot cumhuriyetleri federasyonuna da· nakaşa edilmiştir. 

k
.f d ılnıistır. Bu halın ne rafından ihracatcrlarımıza te ıye. be' k 1 B 

tey 1 e ' ~· H 1 . h1l olmalan .tlenme ·ted r: u mem Ba"vekı'l, harbı"n :..Jaresı·,.·ıe sı.· devanı e·ler.egı o an.. sine yenıden başlanmıştır. x ı.u J 

dar !2?di~Ds· anı m~sul makamlan- lekeUerde halk caddelerde nUmayiı yaset arasındaki ahenge mUtW.. 
da plO ' Alakadarların Türkiye Cum. yapmakta ve ellerinde Stalin, Mdlo- lik teklifler yapmı~tır. Bu meae. 

bağltçlrr. posta lıuriyeti Merkez Bankasiyle takas tof ve Vorosllofun rMlmlert Ue, "blz le hakkında da bir anlaşmaya va· 0\ıoıand:ı Hind~stanı~a kadar limited şirketi merkez ve ıubele· de St.aıln teşkUHı e~11.sı ~·f'si isteriz:., r~lı:m,tır. Bundan başka oıdu ile 
servisi de, veni bır emıe .ı:.inc ınüracaatları bildirilir, yazılı levhalar ta~unaktaJırlar. aıf.taet araaındaki müına.aebctler 
kaldırılınış tır. 

İMPARATOR. tTALYAN 
SEFİRİYLE GöRtlŞTÜ 

Tokyo, 20 (A.A.) - İtalya sc.. 
firi, İmparator tarafından kab::! 
edilmiş ve itimatnamesini takdi.-?l 
etmiştir. 

AMERİKANIN JAPONYAYI 
PROTESTOSU 

Shanhai, 20 (A.A.) - Dün ak
şam tabancalı iki Japon, Nevyo.~1' 
Timct muhabiri Hallet A!eend ın 
apartımanım basmı~lardır. Abc:'I. 
de biicum edilmif. evrak ve vı 
saiki almrnıştr:- A..-r.eri~an ma. 
kamlan bi<ii&e)'; Japo.o h~•· 
ti neidlode prot~to etmiıtJerdic. 



~-VAKl'f 21 TEMMUZ 1940 

Hitler, dün Kont 
Cianoyu kabul etti 

Alman Hariciye Nazırının da i şti
rakile uzun bir görüşme yapılarak 

Ciano Romaya döndü 

Aınerikada intihaıı 
taallyeti 

Namzetler propaganda· 
larına başladı 

Ne\'york, 20 - Amerika reisicunı· 
hur .seçiminde demokrat parti nam
zedi Ru.zvelt ile cumhuriyetçi parti 
namzedi Vıtkl kar.-ı kar~ıyo. kalmı§'· 
lartlır. Vilki it.det olduğu Uzere biltü.n 
Amerikayı dolaşarak kendini tanıta· 
caktır. Buna mukabil Ruzvelt V8.§lng
tanda kalacak ve nutuklar, beyann:ı.
m-eler vasıta.ı.iyle efkarı umumiye ile 
ala.kadar oıac::aktır. E.:ıascn bugünldl 
.siyasl va.ıiyetin fevko.llLde nazik olu· 
şu devlet reisinin dalmıı vazifesi ba· 
,mda bulunmasını icabottirmekteclir. 

Harp devam edecek 
(ll<ı~ tamfı 1 iııciılı:) l lüuıyetıerinl lle.n ettLrmek mah&retta· 

Aynı gUn ve kendlnden btraz evvel de bulunmuştur. Şimdi İngiltere k&
lıürıiyet uavasmı takYıye içiıı Amerl· Jıyor. O İngiltere ki arazi.al, dünyayı, 
kıı menoalan ilcr ırımankinde-n daha nihayetsiz anlıııınıazlıklar do~ 
k11vvctli olarak rnde<len B. Ruzveltln dan dokunulaınıyacak mllkemınel blr 
s0zlerine rağmen nutukta Amerika· 
ya. ait h iç bir lnıadn bulunulmamuı 
rarlptır ..• 

Şimdi sulh aktederck sonuna kadar 
mtifrit bir barbln öniln" gı:çmek ltln 
Hitıcrln !ngillereye yaptığı teşvik 
hakkında Taymls diyor ki: 

"İngiliz hU!tı.imell ve mllleti dlğ'ôr 

her hangi bir milletin hiç bir zaman 
arzu etmediği ko.dar .~amlıni bir su
.ı·ette sulbü severler. Harlft devamı 
na refakat eden büyük ıztıra.bı t ama
mfle mtidril:tlrler. Harbin aonUDa ka
dar devam etme.'11 lazım geldiğini b"
yan ederken mesuliyetıerlnl de anlR
mal;:tadtrlar. Bununla beraber vicdan· 
ı~rmm müsterih olduğunu beyan 

ıebcke halinde çevrelemektedir. Me
•~li, Londranın muvafakati olnlakaı· 
zın, müstemleke coğrafya:ımda bir ııı 
lahat mevzuu bahis edilemez. ln~te
renJn mu,·afal-.atlni l.!ltlhsal için do lld 
yol yolctur. Bu, ya tam bir zafer1e 
veyahut füll va.ılyetin derhal kabul 
ettirllınui lle elde edJleblllr. 

Amerikalılar nasıl 
karşıladı? 

Romen Yahudile, 
rinin vaziyeti 

Nazırlar meclisinde 
ehemmiyetle 
gÖrÜ§Ülüyor 

Bükret, 20 (A.A.) - Nazır12 
he~tinin içtima.mdan sonra ııe. 
rcdilen bir tebliğde beyan edil01 

ğine göıe, heyet. yeni milli par 
t inin teşkili hakkındaki kallu 
h ükümlerine tevfikan yahudi u 
ıurlannın Romen devletinin ye~ 
nizamına iltihakr m~ele5İ jç ıtl 
lbımgelen kanw1lar prensiplfl' 

Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. : 
Führerin muavini B. Rudolf Hes, 
İtalya hariciye nazırı Kont Ciano. 
yu, yanmda İtalyan büyük cls;isi 
B. Alfieri olduğu hatde, bu sa. 
bah -.kabul etmiştir. 

ı~ . 

Bertin, 20 (A.A .) - Führer, 
bu saoah İtalyan haridye nazın 
Kont Cianoyu kabul etmiştir. U. 
zunca süren bu görüşme esnasın· 
da, Almanya hariciye nazın B. 
Von Riibbentrop ile İtalyanın 
Berlin büyük el~isi B. Dimo Al. 
fieri, Alman başvekaleti kançe. 
laryasr şefi Dr. Meissner ve Al. 

manyanm Roma büyük elçisi B. 
Von Mackenzen hazır bulunmuş. 
tur. 

GÖRİNGLE MOLAKAT 

Dcrlin, 20 (,\.,\.) - D.XB.: Uü_ 
yükAlrnan Ilaylıi Mareşali GöriıH?, 

lıugiin öğleden sonra Karin hail ma
likanesinde ltalya lfarici~·e Nazırı 
J'on t Ciııno'yu kabul etmi,tir. 

ltalyaya Avdet 

Berlin, 20 (A.A.) - Kont Cia. 
no, bu gece saat 24 de refakatin. 
deki zevatla birlikte hususi t ren. 
le İtalyaya h a reket etmiştir. 

8eo;inel Koııı Kar~ı :\liles.dcle 
P rojesi 

Nevyorl•, 20 - Kordel Hu! de da
bıl olma..k Uzere ?t Amerikan cuınhu· 
riyeti mümessili bugUn Hava.naya 
varmışlardır. Pa.namerlkan konferan· ederler. 
sı yarın (bugün) açılacaktır. Hakikatte B. Hitıer sııllı teklifinin 

Amerllta hariciye nazm l{ordel Hol sı:r.f blr ~icdan borcu ~laral~ .yapıldı· 
ltongrede beşinci kola karşı mücade- ğını kaoul ~tmekte~~r. Çünkll ~e 
leye dair bir proj>!nln kabulUnü teklit §artlarla sulhün müm.ki.ln olabllece0 l
edecektlr. 1 ni bildirmenıektedir. Şu anda teklif 

edebileceğini bUtiln ~artlar her ihtl · · ·ı· J • male karşı "Avrupanın yent nizam•,. 
Ingı iZ ere teslım oluna· nın kabulü esasına \'8 çolttan na.zarı 

Nevyork, .20 ( A.A.) - "Röyter,,: 
Nevyork Herald Trubune ga.zet.esi, B. 
Httleriıı nutkunu bir rtyaklrlık ve 
f itne şaheseri tela.kkl ediyor ve dl· 
yor ki: 

müzakere etmiştir. ,. 

İngiliz krah 
Yeni tayinleri 

tasdik etti 
Londra, 20 (A.A. ) - Rcuıcr.: 

Ha rbiye nezaretinden bildirildi;::ı· 
ne göre, kral aşağıdaki tayiııl::rl 
tas dik etmi§tir : 

lngiltereg e hücum 
mıyan Amerikan olarak tarif, şhr:dl de arneıt olarak I· 

• za.h edilen ve Alman ırkmm tahakkU· 
tayyarelerı mu nefine Avrupanm büyült bir kn· 

Nel"york, 20 - Amerikan hariciye 
mU.steşarı Samner Vels bugün İngiliz 
ve Fransız elçileriyle uzun bir gö· 
rilşme yaprıuştır. Amerikan müste~:ı.r 
ve sefirler bu müzakere hakkında be· 
yanat vermekten imtina e~lerse 
de milz:altere mevzuunun Mıırtinfk ıı.

dssında.lti F'rarunz donanması mesel~ 
ııi olduğıı 6ğrenllmiştir. 

mının esarete nıınmasma. istinat ede· 
eektir. 

lngUtereni.n Hitler ta.ra.fmdan ken
di.sine bah.,edilecek şartları kabul e
debileceğini zannetmek çok güçtilt'. 
Harp, ölüme kadar mücadeledir. öyle 
bir mücadele kl, eğer İngiltere ya~
yaca.k.sa II1Uerizn1 bu mücadele !qinde 
yok olmalıdır. Bundan başka Hitıerlıı 

mazide vermiş olduğu sözlerin mahi• 
yeti, kendisinin yapacağr bUtun teklif 
teri tıımamlle kıymets.iz bırakmakt&
dır. Hitıer ln nutl<u, Almanyanm haı .. 
bin en güç ve en pahalı seferine bq· 
lamasından evvel .AJrnan maneviyatı• 
nr yUkııeltrnek için söylenmiş bir seri 
&özlerden ibaret te!A.kkl olunmalıdır. 

General Si r Edmund İronide 
Fcld mare al; gene ral Gort, ıa· 
lim kuvvetleri umumi müfettiş•: 
liva g enerali Ah.ınbookc , general 
salahiyetile, general Jronside re· 
rine metropol kuvvetleri baş\c 1 ı
mandanı olacaklarclır. 

(lJaş tarafı 1 irıcide) ı l i Tcnııııuı:da bomba ile Jıir düş.. 
~er birkac düşman tayyaresi de maı.ı cleniı: a!lısının lıalırıldığı haber 
hasara u<>ratılmıstır. vcrılmektooır. 

Hava ~uvvetl~ri ve tayyare Şimali g~rlıi ve garlıl Alma~ya da 

Bu, lnglllz lisanında kon u§a.n mil· 
!etlere çok aziz olan ıılya.si preruıiplne 
son bir teca.vüzdUr. Buna karşı ııon 

badde kadar mUca.dele etn1ekten baj· 
ka tUrJU hareket edemeyiz. Davaınu. 
beşeriyetin atisinin öHl mazi.ye lta~ı 
olan dava.sı, 16ycmut ve serbest fik
rin ümit ve hayali mtinkir prenslplıı"' 
kar~ı d:ıvası olduğtı içindir ki sonun
da mııza!Cer olacnğmı btuyoruz. 

Nevyork TnyınlA di;}·or lii: 
Hltlerin nutku, gurur ve nuhveUe 

ve a.ynı zamandıı lmvvcte karşı hay· 
ranlıkla doludur. Nutuk, bundan ev
velki vesilelerle Hitlerden ıadir olan 

dafi topları tarafından dün sahil. tayare d~rı. bataryalarımız dtlşmnn 
lerimiz civarında düşürülen düs.. tayyarlerının gece bomba atmaları. 
man tayyarelerinin dördü bo~. na mani olmuşl?rdır. Bu suretle 
bar<lıman ve yedisi avcı olmak ii· az hn~a~ ve zııyıat olm~~tm·:. Tay. 
zere 11 olduğu haber verilmekte yare dafı bataryalarımız uc duşmaıı 
d. • tayyaresi diişürm üşlerdir. 

Anla.5amıunazlığa .ııebebiyet veren 
mesele halen For dö fi'ranıı limanında 
bulunan Frnruıı.zlarm Bearn tayyar~ 
taşım:ı. gemisine yüklü yllzlcrce Ame
rikan tayyaresinin lngll!zlere teıU
nıidlr. Bu tayyareler evvelce mUtte.
fikler mubayaa. koıni.syonu tnrafuıdan 
satın almm1ş ve mütarekeden evvGI 
bu hususta İngilizlerle Framrızlar a· 
ra~!Inda bir anlaı:ımaya varılmıştı. Bu 
kere de Amcı·ikanm tavassutu ile me· 

\!ele tngiltere lehine hallolunaeaktır. 
ÇilnkU .Amerika !tendi emniyet ııah~ 
ıımda bir har bin vuku:ı. gelmesi ihti
malini bertaraf etmek arzusundadır. 

a:·nı tarih tahrlllerını ıhtıva etmekte- Paris borsa~n açılı y.or 
dlr. Nutuk, dü§manın maneviyatını 
ve azmıni zayıilıı.tınak için bir te,eb- Vichy, 20 {A. A.) - p3riS 
bnstur. Soir gazetesine nazar2·1 Pari> 

Bu nutu:ııa, AI.manya.nııı u~un ol· borsası yakın.da tekrar açılacak· 
mıya.u ve fazla pahalıya mal ecUlnıl· tır. 

ır. Dünkü düşman zayiatı 14 tay::ıre 
Afrikada Harp 

Nutkun Fransada 
akisleri 

yen bir .ıa!ııri için, lııglltere c!l<!n f------- ------
uı:nunıtyeJinde bir llı tilı\I çıkarılmak 
1.&tenn1h1ttr. Bu deCa en körler blle ır;ö

lngili.z Tebliği 
Kahire, :ZO (A.A.J - lngillz havd 

kuvvetleri tebllğl: 
Garbi :Mısırda, Mersa :Matruh ,.o 

civarı, gilndllz ve 18,19 Temmuz ge· 
cesi tayyareler tarafından bombardr· 
ma.n cdilınigtJr. Bir dUııman te.yyaresl 
düşmU~ ve yanmt§Ur. Bu tayyarenin 
mUrettebatmdan beş kl~l alınll§ ve 
telsizci eslr edilml§tir. 

İngiliz hava kuvveUerlne mensup 
bombardıman tayyareleri, Libyada 
Rlgubbl'ye hDcum etmlşlerdlr. Bum· 
da beş bOylllt yıı.ngm ı:ıkarılmıştır. 

Tobrul: llmanmda. ticaret gem.llcri, 
tayyarelerimiz tara.tında.o bombardı

man cdllml§tlr. Bazı bombalar, hedef
lerine tam olarak vMJl olmuştur. 'l'ah 
ribatın genl~Uğl henl\z rnal(ım değll
dlr. 

Cenubi Afrika. tayyareleri ta.ra.fm~ 

lan Negclli tayyare meydanma ya
pılan blr hUeum eanasında. bir yan
ı;m bombası bir dU:man bombardmıan 
tayyaresine i.Sa.bet etmt,,tir. Bu tayya
re tamamlle tahrip edilmiştir. Diğer 
bir İtalyan bombardıman tayyaresi 
de ınUhlm hasara uğ;amıştır. Depo
larda ya.ngmlar çıkarılnlıştır. 

Erltrede Agordat tayyare meyda· 
nıruı kari!I yapılan hücumda Uç ltaı
yan tayyaresi yerde ciddi hasara uğ
ratılmr,br. Evvelki hücumlarda esa· 
sen kısmen tahrip edllmi' olan h:ın· 
garlara. tam isabetler vaki olmuştıır. 
Tayyarelerimiz geri dönerken, bUtUn 
tayyare meydanı mmtakası siyah du
manlar !çinide bulunuyorilu. 

Erltrcde Macecaa tayyare meydanı 
ve civardaki binalar da. yeniden tay
yarelerimiz tarafından bombardıman 
cdilıniDtır. B!r ltıımp üzerine tam f
.ıı,abctıe dU~en bombalar, ml\him ha· 
sar yapmı§br. 

Tayyarelcriıniı, bUtü.n bu hareka.t
tan salim olarak dönın~tt\r, 

Denizde Harp 
Alman Tebliği 

Bulirt, 20 .( A.A.) - D.N.B. nil
ıliriyor: Bn lelgraf tenhlıurle gel. 
mişUr. 

Ordu ll~kwuaodanlığı tebliği: 
Alman denizaltı kuvvetleri yeni 

lllU\'affukiyeller kaydetmiştir. Bir 
denizaltısı Sl.300 tonluk dilşman ti. 
caret gemisi bııtınnı,lır. DIAer 
bir denizaltısı çok kalabııJık bir 
kıılJle cıra!!ında bulunıın topla mil.. 
cehlıez bir ticaret geınlsl bRtırma. 
ya muvaffak olmuştur. 

Alman mulıarcbe tayyarlerl lnaU
terede yeniden layyare meydnnlan. 
na tesisata ve kamplara ,.e cenubı 
İskocya sahilleri açıklarında gemi. 
lerç lı!iyük muvarrakiyelte hücum 
ctmi~lerdir. Tahminen 12 i l~ 14 bin 
tonluk dört gemi botınlmı' ve 12 
ticaret gemisi Ye iki ke~ir kolu ge. 
misi anılarından bir çoğu ıayiolmuş 
addedilecek kadar lı::ı s:ır:ı ıığralıl. 
mı şiardır. 

r- ' 
ıMeclis·i Meb'usan 

1293- 1877 
Hakkı Tarık Us 

ilk Devrenin miiz.a
kereleri: 

400 bUyUI( ta.hilalı1' bir ldtnb. 

Her kitabcıda bulunur 
... 4U e PiS& ....... 

Son dakika: 
İngilizler şiddetli bir 

mukabil hücumda 
bulundular 

Londra, 20 (A.A.) - Hava neza· 
retinin tebliği: 

DUn gece, bombardıman tayyarele
rimiz, .AJmanyanm §imall garb! sahi · 
li ve Hollanda.nm şimal sa.biU boyun
ca dU,man hava meydanlarını ve <le
niz tayyareleri üslerine hücum ctmı,
tir. Tnyy.ıırelerlmlz, Baltık denizi ea· 
bilinde Vlınnar'da, Hamburg civarın
da Vensendorf'da. ve Bremende tay· 
yare fa.brikalarmı bombardıman et· 
mJşlerdir. Bremende, Gelacnkirchende 
benzin t.asfiyehanelerine, Ruhrda ve 
Hollandada deınlryoıu nakllyatma da 
hUcum ettik. Bombardıman tayyare
lerimiz iki dilşman avcı tayyare.ıılne 
hUcum ederel{ ciddi h:ı.,nra uğratmt!'.I· 
ur. 

Gece, sahil mildataa tayyarelerimiz, 
Emden deniz Ussu ile Hollandada 
Harlingen limanına hücum etml§tlr. 
tl'ç tayyaremiz ..Jı:ayıptrr. 
Avcı tayyarelerimiz, ayrıca iki düş· 

man tayyaresi daha dU,llrmU§tilr. Bu 
suretle bugün dU~Urülen dilşman tay
yareleıi.Iıiıı aded1 dörde çıkmıştır. 

• .·f ·} ... ;ı · . : • . ı !"h·,, .•. .. . 

fki bnraj J ıalonudur. Bu tan·arc. 
lcr<lcn yerlisi hnvn mub::ırebesimle 
yedisi de tayarc tlafi bataryalnrı 
alc~ile KHişürülmüşti.ir. 

lki Alımııı layy:ıresi üssiine dön_ 
rnemiştir. 

ilalyan kruvazörü 
nasıl battı? 

İstanbul .. Bağdat 
yolu 

Clennont • l:"er ra.rıd, 20 (A.A.) - rebillrler ki, Alınan harp makıı.niz· 
"Havas .. : Bazı ,azeteler Il. flitlerin mwoı, modern Avrupa tarihinin l'!.D 
nutku hakkında tetslrlerde bulun- 'kuvvetu ta.lırlp \'e teılhlş Aletiilir. ln· 
makta ve bllh8.8$3. tngiltercye yo.pLlan glllzler, kendilerini kuvvet li mlldafas 
hitabı teb.:ırüz ettirmektedir. ııll/\hlarından mahrum edecek ve Hlt· 

r'H11ş iamfı 1 inrirlcJ Avenh- ga.:ı:ete:ıılDdo Moris vaıet di- lerln sözUne sığınmeta nıecbur eyli 
yor ki: yecek bir sulh•ı kı\bul etmenin ne o- Bu türlü tcşehbüsler hükiund -

1n;;-iltere, bazı unsurlau tamamilo tacağmı bllmelttedlrler. çe de la)·ık olduğu ~ekildo tepik 
kendisine ait bulunan bir karar al· Nevyork 'l'aynı.lıt, blllhaH H!tler1 görürse, he r iki memleket hesa• 
ma.k karşısında bulunmaktadır. De. Napolyonla. mukayese ediyor ve dl· hına yl\kın bir zamAnda çok fn Y· 
vamlı ve adil bir sullı vl\cud:ı gettre- yor ki: dab st-mcrelE'r verect- P,iııe ~üphe 
bltec01• be'i' fırsatın l· ızerindf' durmalı· "~ıı ı~·on rıa•ilPn·n ı1•JA ~·a.p•·<'I-• "'4-

,." ·'" 
0

., • ·.. · "" • '-'o• 0 ' edilmeım!liclir. FikrimİLCP. l:m 
dır. Acaba bu dakika"a geldik mi :· bl ist l'.ı. olunu~ "'eııı'<• ııı·., .. ı~·e slyo.9' 

" 
1 

' .,... ~ ~ ~ • nok ad?-n yapılacak ilk i~ Tiiı-:ıi-
Meçhul ile ve mesuliyeUerle dolu h•J taz:>iklen ba~ka so~yııl ve ekonomik • · 
i.stübama Fr:ınsa tek ba.}ın~ CC\1ll' ideoloji empoze etmege çalr~nuyacak ye iltı l rcık arasındaki ik!1ı;mh 
vereme:. Fakat Frımsanm asıl su- l•:ıJar hAklm itli. münascb:?lleıi tnnzhn edecek o. 

( Bnş taraf l 1 İllCİ</r.) rette yaptıgı fedakAı·lıklıır şurusm• M aca1·lar' sulh taı·aflısı lan iyi bir ti-::aı-et mul"hı::cl esi«iir. 
"Akdenizdeki devriye vazifesi- lıa.ttrlatmak için k~mfüine l>ir hak l rııl~ jJ~ ~ı·amızdaki :1amirnİ 

\.e..;r ki F'rnnsa e&"r hıı.kı'ka'~n l•u Hııdııµcsfr. ~O (. \..\.) - iL '.ll: . • 
ni yapan grupumuz Girit adası ·' .. · ,.,. • •~ ' • ı dostlulr ve <" oğrafi ,.,,.zivetlP. hı ;ııı ı ruho&lc istenlyorı;a, yarınld Avnıpa- l. s Ma~Q ar,,;ı f.:, B. Jlıtle r'i n nul-
civarında iki ltalyan kruvazörü nm eıras pn.rı:ıııımnd:ın hlı·i ol:ıralt kııııı! :ı ıı ba lı ~cuc·rkcıı ı li~·or ki : yakmhğın icd>ı 01"" menfııat 
ile karşılaştı. Bunlardan biri der• kalmalıdır. Dir Halihin, fHin Fi.ıiırer'in yllp. birliği hu i'in en kısa biı- ı;ırn:ın. 
hal geri dönerek kastı, diğeri der. Fiı;:-aro gazete.si diyor ki: iıflı orihi siiz sÖ) lcın<":ıinin lrırilılc da en milkemmcl bir sekilde b.'l. 
hal süratini arttıramadığından Büytik Almanya, ancak sulh için.:!,.. lllİ'.ali yokıuı·. §<mln1asını:ı kafi gelir: lralil ıla-
mecburen harbi ka'bttl etti, bir \'e diğer lotların muvııfa~ati ile lmru· Po!iler Lloyıl r.liyoı· ki: n 11 T ürkiyede, T ürkferin Irakta 
müddet her tarafa gelişi güzel a.. labilir. Bu muva.fo.kati el<lc etmek ı- .hkı~ri yüko;eJ..liğiııe ,.e .kunetine h er türlü it kolaylıklannz. maı:. 
teş ettikten sonra kumandan mü. çin, Almllllya, mağlOpla.ra ><endi mo.~- ragmcrı lnııiliz milletine sulh eli. har oJahilmelcı·i içi.n hiç bir maui 
rettt-bata gemiyi terketmek emri. ----- ni uz:ıl!ığııırhın rlolrı~· ı. tliinya, llit.. yoktur. 
ni verdi, esasen Bartolomeo Kol- muhriplerine bırakmış ve kaçan lcr'c l<·~ckldir elnıeliılir. Tft'r l\!a. h<ll< ile Türk iye bir <lemin•olıı 
leori ağır yaralar alınıştı. Mü. diğer İtalyan kru,·azörünü takip rnı· hi!iyor ki \Jnıııııy:ı '"~ tıalya i le b:r:estikten sonra bu m~ıntc. 
rettebatın kıs::ıı azami soyunmuş ctmis ve onun da cidd ihasara uğ. t:ır:ı fın ı.h:ın ,\ nııp:ıya \'crilecd• sulh, ket T ur.-a ve Karad~niz yolu ile 
bir vaziyette "imdat, imdat" diye ramasmı temin etmi~tir. Ancak hıikiın, Adil ,.e ~ı·rdli !Jir ı.ulh o. merkezi Avrupıv_:lan merkezi ve 
bağırıyorlardı. Bunlardan denize İtalyan kruvazörü üstün sürati ınrııktır. terki Asyaya gidecek ve oral:.r . 
düşenleri topladık ve 540 kişi c. sayesinde imhadan kurtula bil. dan ı::-elecek Licıı.ret e<1ya~ı için ıle 
lan bu grupu İskenderiyeye ge. mistir. ıulhtnn sonra tramit hizmetini 
tirelik. Batan İtalyan gemisinden de. y tınan veliahdinin JfÖı-ecektir. Bu itibarla daha şinı. 

Kurtulan f talyan Kruvazörü r.ize dökülüp kurtulanlar arasm. oğluna isim kondu diden htikhalc ait iimi tleı· belir. 
Londra, 20 - Bu akş:ım neş- da İtalyan kruva:;;örünün kuman. mekteclir. 

roltınan bir tebliğe nazaran A k. danı da vardır. Kurtarma i;i ya. .Wıııı. 20 (.l,.U - nuııiin snat Faki\t hAI ve i~tikhal mü1aha-
denizde vukua gelen dünkü mu~ pılırken ve İsltenderiyeyc avdet 1 t'de Ekıı \'eli:ıhlıııın oülunun :ımlart üstü'!lde bir de mill i miida. 
harebede Sidney zırhlısı Barto. olunurken .ltalyıın hava kuvvet. \':ırtiz ınt>r:ı<:iıı:i ):11>ılını5 \ C kil. fa.a i~i varclıı:. Arahrın da tam bir 
lomco Kolleoni'yi hasara uğrat. )eri !ngiliı gemilerini müteaddit ı;iik ıırcn ~ r. ko~ıanı iıı isnı i Yeı·iJ. me nfaat i ş i.İrald bulunan Türkive 
t rktan sonra imhası i~ini torpido defalar bombardıman etmişlerdir. ınistiı·. \ 'C lrak simendiferlerin bir!em 1e.. 

:-~-------------.----------;..-.;..;.;.;.;. ______ .;.;. .. ~~~11111 ... .;. .. _ll!!"_~ ____________ ..; sinAen ç~nı-a d;ııhtt emin \'e ~ije. 
İnsanın tersi dönmesinin ne deınelt KUçUk hikaye ı -~u hıı.lde. t>eybude yere sen bir terih olarak cihAn hadiseleriniıı 

olduğunu az çok herkes bilir. Çünkt.! • ıılini. benzin yal>mrıı oldun: inki,afınr bekleyelımr. 
bu hal, hlç değllse ömrUnde bir, ilti - - Ha~,r, yolda. biraz dU~UndUkleı:ı ' AST.""1 US 
defa olsun birçoklarının başından T • d f sonra. onun da kolayını buldum! Dö· 
geçm~Ur. İnsanlarda geceleri olan bu e r s 1 o• • n e n ş o o' • r nUgte I\'.n>aköye, TUnelln yanına ge-
halin en garibini, bana, geçen gece, lince, U!iulca a.raba.yı durdurup derin 
Beyoğlu ~!örlerinden Döngel Ali is- uykudaki nıUşteriyi b::r.lı hızlı kolun· 
mtnde biri ruılattı: Yazan : Osman Cemal Kaygılı dan dllrterck uyandırdım: 

O gece beni Bakırköyden Aksa.raya - - Beyefendi, yetmedi mı uyudu~-
getırecek olan Bay Ali, Bakırköy iJı· nuz? Sıı.bah ya.klMtı yahu~ 
ta.ııyonunun önünden arabasını hare- d'l hareket etti.. Amma nereye? §im. Adamcağız, gözlerini açarak ınab· 
ket ettirlrken &ağa, sola dikkatli dik· - Tal>ii Ortaya!! - Kasımpaşada da nıziycti kavra· mur mahmur sordu: 
kaW bakarak: - Evet, Ortaya amma terı lı· yamadın mı? - Bura3I neresi? 

- Aman, dedi, yine bir y:ı.nllş i~ rafından: Ben uykuya dalmadan - Ka.vrar gibi olmadım değil .. ı.·a· - Neresi olacak Kare.köy! 
yapmayalım da! önce, ara.banın ) Uzil Haliç tara!m~ı. kat işin t1mıımmı degil, yarıeraı, ya.- - Ne Kara.köyü? 

Sordum: ya.nl Perşembe pazarına doğru idi. ni ı;apra~ık tarafını kavrar gibi olu· - 1ııtanbulda. kaç J{araköy var? 
- Ne gibi? Zaten durdug,Jm ve uyuldadığım Y*'' yor, meselenin aslını bir tür!U halle- - E)' ne dunıyoruz burada.? 
- Ne gibi olacak, blrkaç gece ev· de Tünelin heş. on adıra ilerisinde !dl. ~emiyordum. Nihayet ve ne:ien .ııoııra - Ne bileyim ben be:.1m, aiz. önce 

ve!, Orl.aköye götürmek U:ı:ı;;re Karcl· lnıı:ı.nın gece vakti tersi .donmeı;I ne Kasımp:lı;a ile Hasköy aruıodalt: çek bakalım r diye aı-abayıı. glrtllnl.ı, 
köyden bir tnil;ıterl almıııtım. Fa kat, elemektir bilir misiniz? yilkscl< kır yoluna rıkıp da Halle; gö· fakat nereye, ne tarata sel<eceğimlzl 
o gece, ı:ıasılsa tersim dönünce, Kara- - Bilirim lılraı ! zümün önilnc ~erilinc::e bUsbtltun afal· ıöyleıneden içeride sızıp kaltlınız ve 
köyden aldığını · mU!}lerlyi Ortaköyt! - M~ğer, tıım o sırada bizlın dP. !adım. !çimden, acaba diyordum, ben ancak ~imdi zorla uyanabildinlz! 
di)•e ta Ha.ııköye götUrmlyeyim mi? tersimiz dönme~ıfş mı? Hayıll bi;~. yanlı~!ıkla Dolmabalıçedekl Hasabı- - [':e 5oyJU7orsun·! 

Tekrar aordum: Tophane taratma gidiyoruz diye Çeş- r:n yanındao sapıp \'i'}ne zRdeye do~- - Ne aöyliyeeeğim, olam söylUyo-
- Bu nasıl olur? memeydanıı:ını yolunu tutmuşuz! ru çıkmış olmryayıro: Jyi amma, a~a- rum: 
Bay Döngel Ali arabayı harek .. t - Peki amma, m!l~teri anlamadı ğıdaki deniz gayet d:ır, önUm ise Al· - Y lrını ııa.attir biz bep burada 

ettirerek macerasmı anlatmaya baş- mı l.ıunu ~ lahın ıpı~sız ve apaçık blr kırı ... ı.,te DJı d •ıruyoıtız! 
!adı: - N'erdeo a.r.layaca.lt bayım, zaten bu una.da vaziyeti dalıa iyi kavraya- - BJllrl yarım saııtten de fazla! 

- E\·et, saat lam on il>!, yani gece peşin söyledlnı, beı·Lfçto~lu, adıı.ma • rs k ıtrabayl durdurdum, hemen 1:41· - Şl ınJl ne yapaca~ız? 
yarıırı ldl, orada, bir kenarda.. uyultla· kıllı ~·UklU idi, içeriye girip de koltu· ~ya atladım. etrafımı dclla alıcı gözU - s·z blllrsln•z ne yapacağımızı! 
yarak mU~tert bekliyordum. Bir de ~a kurulur kurulmaz, o zall!n J;'öı:•t- ile silzerek, l'yvah dt)dim, tersim dön- - Au.ıaıı. - sııa.tiııe bakaral< -
baktım, cam \"Uruldu. Ba.~ıım çevir· rini kııpamı~! ınU;ıı, Karaktlyden Tophane tarafrn.ı t:ıbuk, çek byle Lse Oı-tekôye! 
c!Jm, orta ya_,lı, şl~man, tulum gibi bir - Ey, sonra'! g-idceeğime. aksi ıstıkamete yollanıp - Da~UıtUne amma, yarım Hat· 
adamcağız, hem buoa tulum gibi de- - Sonraııı, r;ele gele Çe~rrıemeyda- Ok meydanına gelmişim! ten fazladır burada. durmadıı.n t aks i 
mlyellm de l<UtUlt ı;lbl diyelim, cla:ıa nına geldik: or11ya gelince ben birnz - Ya iteritlel•i? t,,liyor : 
iyi.. ÇilnkU ben, ba~ınıı camdan dt§•t· ~~alar ~lbl oldunı. Fakat gece ) ıırı- - İçerdcklne seslenecek olclunı, !ıı- - 1~1iyor mu? 
rıya. uzattığım zaman adamcağızın :'il oraları!& kimnler olmadığı iı;in va- kat o, olduğu yerde öyle uyuyordu ki. · - Tabi! i~liyor ya , tılm be.D takti· 
hal ve tavrından, siizlcrindcn bir hay- zlyelin do:rusunu pek kavrııyanı:ı- belki ele rliyasında kendini cvinrto yi açarken :'!iz ııızmt;tınız! 
11 yültJU olduğu çakılıyordu. dıın. Kar~ıma çıl;an Tenanekapı~ı ka ryolasrııda gö:ilyordu. Manzara Adamcağız bir IA.havle çektikten 

Alman meclisine 
yanı n1ebus1ar 

seçildı 
Ret/in. 20 (.-L\. ) - D.:'\.B.: Diiıı 

Reich'!.f:ıq toplnııtı:-ıında, biri Polon . 
yııda diğer altısı gaı·h ccplıcsiıırl r 
iilcn JC<l i ınehmun s:ındf'lyt>ı.i f.'C• 

Jcııkl c örtü!Pıiiş lmlı.ınuyorı.Ju. 

Alm:ınya) ıı ilhak c.ıJilcn .\>;ırk mııı 

l:ıknlnrı mrlıu~ları da 'liin ilk llda 
oln r::ık loplanlı;ra işti r<"ık rlmhlcr
dir. Dı.ı sıırellc melıu~lnrı n adeıli 
87:re hnliğ olmıı';ilur. 

Yeni bir Alman • Macar 
anlaşması 

Budape§te, 20 (A.A.) - Al
manya ile Macaristan arasında 
ticari mübadele hakkındaki y eni 
anlaşmalar bugün bura d:\ imza. 
lanmıştır. Yeni anlaşmalar, 31.6-
941 tar ihine kadar bir sen elik tir. 

Fransızca ders 
- Emriniz 7 d:ffarmı Be~! :;~a~ taraf!arındakı bazı anla!Jıldıktau sonra, atladım arabııyıı., ı.onra: Orta mektep re liselerde i~ malt' 
Dedi m. kRJn ve y!iksek d•ıvarlara be:ııeliı haydi ters yUzüne. gerlııln geriye! - Pckallı, sen çabuk çek O.rtaköye kn l :ı olara ve fransızcasını llerte ı· 

Beni Ortaya ;otlir! 
Dedi. Uyku seraemlıği ile gozlcrl· 

rr.i uğu§turııp kapryı ıı ~tım: 

Duyurun bayım ! 
Herır içeriye dalar d:ı.lmıu arar. ~ 

g ıbl oldum. Derken, ı:zatmıyalıro, pek - Fena mı işte? nu suretle taka. de ne yazdrysa. ben hep~lni Yeririnı ! ınek ıst.',~·eolere ınO:!ait ~ersitlf. 
rar:>mda olnı;yara.k direksiyonu kır ele iki rni~li fazl:t yazınış olacak! Demesin mi? Tııbit, bu Mfer ı; ö~le• fransızca ders •erlll r, 
ılım. Mer• i t yul.u~unu tı:raı tırmnn• p - Olacak ıımm.ı. Ortaköy~ l'.:'"llP rimi dort ::ıçarak Ortnköyün yolunu c'ırr.o edenler \"akı t matbauındıı, 
o.mşJn ortasındak i aralıktan l.;'ıt- de, hcı if lıyandı;tı z~n an J:ıu pı·~ııyı tuttum. Bu surrtle ile l>ir t.. ~ıa iki " 1 .. ran sız.cA Ögrelmeni'• lıımlnı t i· 

~lmp&~ll.)'3. lndım. Indim clcğıl, inm.. bize verec,.k rniycl ; :ıfcsc,le onula! lrn.ıı \'Urmıış oldum. ra beıı Teya tahriren rDÜratıal 

----------------------•·------..--------------------------.. edebilirler. 






