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''1an,, şilebinin 
başından geçenler 
ingilit· Fransız deniz harbinden bir gün evvel 
Oran'ı terkeden ve bugün limanımıza gelen · 

vapurun süvarisi, korkulu seyahatini anlatıyor 
1 • 

i 1-'ransızlar tarafından kiralanan 

11~11crimlıden Yelkenci Lölfi~e 

11
11 "'l'nn" şilebi bugün saııt 14,30 

(Ja lirnanımız:ı gelmiştir. \'ııpur, r/1 11 liman 1 n:ı J rıgillı filosu lar:ı· 
11 ~1:ın yapılan baskından ve nıkua 
~ ''" harpten bir gün ev\'el ayrıl· 

q bulunu\'ordu. 
sn liir rnuha~ririnıizle görüşen gemi 
lı:ı~tisl Kcnıo~ Ersay, seyahat inli-

" tını şöyle onlotmıştır: 
tıi - Marsn.r:ıdon harp gemileri. 
"lıı refnk:ıtlnde olarak anıldık. 
hıı nnı" de bizim kariledc idi~ Yolda 
ııeı~~ Kenıileri bir tahtelbıılıir his· 
~Bunun ilzerlne su bomba· 

l:ırı ve loplar olılmııyn b:ışlııdı. Top 
~$leri gemimizi z::ıngır uınıır :sar 
sıyordu. Zifiri l:ıırnnlıklli ve gllc 
halle Onın limanına girdik, :Fransız 
mnkomlnrındon izin alılıktnn sonr:ı 
a)·ın ikisinde akş:ım nsıu Oran'ı 
terkettik. Ve bir gün sonra Oran. 
c.laki Fransız harp gemileri Jngiliı
lcr tarafından bombıırc.lım:ın edil· 
dl. Bir gün evvel limnndnn ayrılma· 
mız I.:urtulmamm temin etmiş oldu. 

Akdenlzc m:ıynlnr döküldüğil i· 
çin derin yerleri t:ıkip ederek gidi
yorduk. Ve koca Akdenizde tek bir 
tehlikeye rnstlamadık. B:ıyrağımız 
A\'.denizde tek başına dalgalanıyor. 

·du. Yolda bir İngiliz t:ıyy:ıresiııe 
rastladık. Bize o bd:ır l'aklaşmışll 
ki; elleri makineli tüfeğin tetiğin
de olan tnn·arecHerl f:ırkedi.ror 
duk. Anbnr iizerincleki Tilrk b:ı.yro· 
tını görünce uzokl:ı,tılıır. fliraz 
sonra mllliyeti ınechul :lJir tayya
reye ra!lladık o da ttemimlzln üs. 
tnnde şöyle bir iki tur yaptıktan 
sonra çekilip gltli. 

Gemiyi 27 l.:işllik mürelleb:ıtı ile 
sağ salim getirdik." 

1'an şilebinin sahibi Ytlkenci 
Lt\tfi, geminin merdivenleri ba· 
şında bir kurban keslirmi~tlr, 

\ lngilterenin 
harp masrafı 

Günde yedi buçuk 
milyon sterlini 

buldu 
Londra, 10 ( A.A.>. - Maliyo na· 

:zırı Kingsley '\'ood, harp masraf. 
l:ırı icin Avam kamarasında bir 
mil)·:ır İogiliz lirası tahsisat islt· 
miştir. 
Nazır hu münasebetle söylediAi 

nutukta harp masraflarının on 4 
harta '!artında gllnde yedi lıuçulı: 
milyon lnglllı lirnsın:ı yükseldlill' 
nl bildirmiştir. Bunun 6 milyonu 
ordn, don:ınm:ı ve lı:ıva .kuvvetleri 
için, mütebal.:isi de deniz nakliyatı, 
lsşe vesaire icin sıırfedilmişt.ir, 

Avam kamarası istenilen bir mil· 
yıırlık tulısisutı itıifııkl:ı k:ıbul et· 
oı iştir. 

DtlK DO \ 'L"iDSonu:s l'EN1 
\ 'AZlFESI 

Londra, 10 ( A.A.J - Dük Dö 
Vindsor ll:ıhama adalarının ,·ali ve 
bn)-kumanllaııı tayin ctlilmişlir. 

lk@ılblUI~ ~ttü 
Münih, 10 (A.:A.)' - Garp cephesine yapmıf 

olduğu ziyaretten avdet eden Kont Ciyano bu 
aabah hususi trenle Münibe gelınİ§tir. Mumai· 
leyh istasyonda Alman Harbiye Nazırı, Fon Ri
bentrop tarafından istikbal edilmiştir~ 1 

Kont Ciyano, şehrin merkezindeki oteller• 
den birine inmiş, ve Alman Hariciye Nazırı ile 
bir müddet gÖrÜ§müştür. · 

Kont ~iyanonun Münih'e~-u-v_a_s-al,_,a_tın_ dan 
bir saat sonra Macar Batvekili Kont l" eleki ile 
Macar Hariciye Nazırı Kont Csakinin riyasetle
rindeki Macar heyeti gelmi§tİr. Macar misafir
ler Fon Ribentrop ve Hariciye müıte§an .Gauss 
tarafından kabul edilmi§lerdir. 

Fon Ribentrop Macar heyetinin inmiş oldu· 
ğu otele kadar Kont Telekiye refakat etmittir. 

Saat 11 de Kont Çiyano beraberinde Al-
• (Devamı 2 inci sayfada) 

Akdenizdeki büyük 

Vesi·kalar serisi 
devam ediyor 

Ankara, 10 (A.A.) - D. N. B. Ajansı muh· 
telif Fransız siyasi şahsiyetlerine atfedilen vesi· ' 
kalar serisini neşre devam etmektedir . . 

Cleniz rnuharebesi- F ransanın Ankara büyük elçisi Masigli'y~ 
atfedilen diğer bir telgrafı a§ağıya dercediyo: 

• 1 

•ruz: 

nin tafsil8tı 
ltalyanlar, İngiliz donanmasını 
kaçırttıklarını iddia ediyorlar 

1taıu d 
ltnıy11 a a bir nıalıal, 10 (.-1. • .i.) - zanncdilmekleılir. Uıı ilibarl:ı bu 
llın te'bı~r~uları uınumt kar:ırgülır leşelıbüse mani olmak için lıalyan 

Seıı.ı ~I. filosunun mühim .kunetlerl denize 
telerı ~ temmuz günü keşif tayy:ı· açılmışlardır. 
t:ı sıırr f grup:ı ııyrılmı-, vt bllhas. Dokuz terumuıdıı öğleden sonra 
den ~•arp \'e t::ıyyare gemilerin. ha,·n şartl:ırının leıı:ılı{tı hava 1.:e· 
\eııer''.1 rckkep lngiliz deniz kuv· şiflerini güçleştirmiş olmnsına rıığ· 
.. •ııln G' 'd • <>frikıı m ndıısı ile Şınıall men filomuz Yunı:n Denizinde düş-
lertikı ~t~sında garbe doğru iler- m:ı.nla temasa muvaffıık olmuştur. 
ıl\htc]b~1 °.1 .haber vermişlerdir. Bir ?ılühlrıı mıktarrJu olıın t ııyynreleri. 
lt,·ıt hırımız bilahare bu hıılıtri mlz hnvndan hereklıt:ı ı~ıirnk et· • cım· ı· " tıı:ın ,, ır. Du tııhtelhnhir düş· mlşlerdfr, l>Uşnı:ın kı :ı ''e şiddelli 
lel'ere~uhrfplerinclen birini torpil. bir ateşten sonra milcııde~clen vaı
dertıaı fı bntı.nnıştır. Tayyarelerimiz geçerek oenı..bu şarkiye doğru ric'at 
l!elllll . slerınden hareketle düşman etmişlcrd!f. Deniz birliklerimizdtn 
nıness~rıııı bUtnn snn fnsılnsız ve ııncnk bir tanesine lsıılıet vaki ot· 
llıi•ı r. surette bonıhıırdınıan el muc;tur. Bu geminin rahneltrl Lir. h • l'rdır Dil -
'1tılıırı • • şman gemllerlncltn kac süne :kadnr tamir edilebllecek-

~.r lıas·n:ı ıs:ıbetler vaki olıırak ıı· tir. 
l~"lle ~ta uğrıunı .. ıardır. Bu gemi· Mub:ırcbe ncticesimle bahl'iyeJi· 
ınr. Bi~ angınla.r fıktığı tıörülmQş· l crimlzden 29 kişi ölmüş il!) kişi )'a· 
litn:ııı blieruinın ,.e bfıyQk Lir lh. rıUanm ·ştır. 
11iı ıa'n lr ~aHıhnrp gemisinin bot. llavn kun·elltrimlz pek şiddetli 
tı:~eri neılılnıektelllr. Büttin tan'tl· olıın luwo dnfi b:ıtaryol:ırının oıcşi 
\·aın,;ıı~ üslerine dönmüşlerdir. ne rağmen dilşrnnnı hk dıırııın<llın 
tı;ı in bır l nne.,ı Yunan toıırnklarr günün son s:ıntlrrine kotlar takip 
leb:ıı rne~c mecbur olnıuşl\ır. l.\tilret· l'derek hnzı ı;cmilere bih iik ı:aptn 
lerı ı1 sağ "e s:ıliındir. Harp semi. bombalar l'lıılıeı ettirmişlerdir. 
Yotı llYıll:ırnıo; olnıalorına ra~mtrı 

rıruı:ı ı.lr. , • • e "Zcfriro" muhriLinıl:r. l.ıııtnıış i<:e 
Pernııc 1 \Om elmışlerıiır. Bu <'le rniirettclıotı ajtılır. Tahtelb:ılıir-
1"ı.ıhı r n denizden \'e karadan terimizden hlti ü süne clönmcmis-
tıne 1'

0 s:ılıll rncrkezlerlrnizden hi. ti · 
ıar r. 

1ıııııe \,1 ruz etmek lcin Ortıı Al:de· Sekiz ıcrıımın: glıııil C"lll'lilıtarıl:. 
r akın lapınak isleLliklerl lan hareket cdeJl başka bir Jngiliz 

filo5unıııı şimali ~ıırkt lstik:ımetln· 
de ilerlediği haber alınmıştır. 

Dokuz temmuz ''Baler" adaları
nın cenı.ıbunda tayyarelerimiz ta· 
rafından keşfedilen bu filo bütnn 
gün tııyyart>lerimiz lnrnfıntl:ın mü. 
csslr sıırclte bomlıardıııı:ın eılllnıiş. 
tir. Toyyareltrirnl:zden ücll mensup 
oldukları .. ha\'a linıanl:ırına dönme· 
mlslerdir. 

h;otLTREYE DCN YAPILAN 
llA \. . .-\. HÜCIDILARI 

J,ondru, 10 (,t,,I,) - Uün lnı;il. 
terede yapılan hava lı:ı skınlnrı es· 
nasında dört dü~man tayyaresinin 
tahrip edildiği re~men l.ıildirilmek. 
tf'dir. 

Bu hususta hava ,.e metropol mü. 
dııfnaı;ı nez:ırctiııin neşrettiği teb· 
ligde şöyle denilmektedir: 

l>üşmnn tayvorcleri hııgiin mulı 
telif hiilı~rlrri bombardıman etmiş· 

lerdir. Brislol limanında bir ınağ·ı. 
z:ıdn hazı hıısıırat vuku lıulınıı, 'c 
bir k:ı~· 1:i~i i.i lınfı ş vey.ı yııraloıı. 
mıştır. A\'CI tnyynrtlerimiz ve d:ıri 
ıoplnrınıız mulıltllr no•.t:ılrırda fan· 
lı) ele ııe~·rııiş 'e rliiş:ııan:ı zıı' ini 
\•l'rdirilnıi5lir. Alırııırı hnlıerff'r llii-: 
monın iki lıorııbıır«lımım \'l' bir rrıu· 
lınrcbc tayynrcsinin O\'Cl tuyy:ıre
lerimiz ıor:ıfındnn, bir nıulıarcbe 
IO)ynn·~;nin •le rlrıfi ıoplorınıız ı:ı. 

(l}C\tUUI 2 inci tıtıyfadaJ 

EN SON DAKiKA 
Frıı.n.sanın Ankara. bUyUk el<:lal lılıı. 

slgllnin ı nl.san 1940 da Daladyeye 
çektiği telgrn! olbncı Alma.n beyaz 
kitabmm 23 numarall veslkasmı teı-
kll etmektedir. 

Akdeniz mu-
Masigll diyor ki: 
"26 martta !nglltere hariciye neza.. 

retl, mUtteffü devleUer taratmdan 
Bak{lyn blr taamız yapıldığı takdir. 
de Türk lıllkümeUnln muhtemel ha.re_ 
keti ne olacağını lngillz .eetirlnden 
sormll§tur. Sefir Slr Hughe Knatch
bull Hugcsıen mezun bulunduğundan 
bu tebliğe 27 martta. maslah:ı.tgUzar 
hill&.satan ll§ağıdald §Ckllde cevap ver 
mlştir: 

- . 

hare besinde 
Bir ltalyan ağır deniz 

birliği tahrip edildi 

ı - TUrk hUkQmeUnln hattı hare. 
ketinde So,·yetlcr Birliğine karşı bir 
taarruz barbl lmkl'ınmı derpl' bahsin. 
de blr teral:kt mc:,·cuttur. Fakat :ınez_ 
kCır lıUl~Qmct mUttcfilderle benUz böy 
le bir taarruz lıazırtıklarmı mUzake. 
reye Amade değildir. 

2 - Türkiye, ltıılyaya karşt oir 
harp lmltl\nı haklunda müttcıfülerle 
mutabıl: kalmııdan önre, Rusyaya 
karşı bir ha.rp projeF.l hnkkmda mu. 
zakercde bulunmıyacaklır. 

Londnı, 10 (Snat 19> - Akdeni%de 
İngiliz ve ltnlyan deniz kuvvetler! a. 
ra.srnd.'lki nıuhan:be halckında bah. 
rlye nezareti tarafından bU6ÜD öğle • 
den sonra ne:redilen tebllğı.le ıu rua. 
lQmat vcrllmel:tedlr: 

ı.tubarebede llatyan donanmasın • 
dan ag-ır bir birlik tamamen tahrip 
edllmlgtlr. ltnlyanlar bir muhrlp!c 
blr de tahtelb:ı.blrlıı battığını kabul 
etmektedirler. Bugtırıkll ltalyan teb. 

llğln<lc, batan tahtelbııhlrln bUtUn tay 
!asınıQ kurtulduğu bildirilmektedir. 

Deniz muharebesi hnklunda henllz 
ml\temmlm malumat gelmemlşlir 

Yalnız, Akd'!nl7. filo kumandanı Aml 
rallığa gönderı11~1 telsizde tnglllz do. 
ıuınmasının biç bir zarara uğramadı. 
ğıru blldlrmlşlir. 

Mulısrl.'l•eye tştırak ed"D Italyr.n 
d.>n'\.-ımııı;ı, ıı\hı.dan ve lı~ıçok muh. 
riple dlğ'!r kUçUk tılı IU:l~ı·den nııl • 
rekl;eptı, 

3 - Sonbahar bitmeden Türkiye 
Rusyaya ı:arşı harbe glrmlyecekUr. 
\'e bunu ııncak mlltte!ıklerden en ge. 
niş bir mUzabaret aldığı takdirde ya. 
;ıabllecektir. 

lng ı ltere yeni mayn tarlaları vücuda getirdi 

t - Buna binaen TUrkiyjnln mUt
tetlklerin Baküya karşı pek ya.km bir 
taarruz: hareketine iştirakten lmtlna 
eylediğini ve böyle bir hareket içil:\ 
Türk milli arazlsinJ kulla.ndığı takdir. 
de buııa şiddetle mutıale~t edecefinl 
1tıı piş etmek IAzımdır. HattA TUrkt ~ 
ycnın milli topraklarından 1st1fadı:1 
etmlyerel: ynpılııcak b!r hUcumun da 

I.or.: 'n, 10 (Saat 19) - Bahriye 
nezareti tarafından b:·gün neşre. 
dflen bir tebliğle bll.lfrdfğine göre 
İngiliz donanması 11 l:indanın "Jimn· 
!inden Groenlam~fl'nın ~imali ~nıki
!lne ksdıu· geni5 biz· sahada yeni 

-- - ----· . -- -- .. -.... 

ınayıı tarlaları \'Ücuda s-etlrmişlir. hı neticelerinden endişe etUğ'in1 far 
4 

Vapurların geçmesi için açık bır:ı- zetmek icabeder. 
lcılnn sahalar ve mayn tarlalarının 5 - MlltteClklerln hazrrlıklan blt .. 
mc ı i bütün hitar:ı.f ml'mlel:et va· ugı \"e ltatyan projeleri müttefikle~ 
puı lannın mnlümntı olmak Uze:-~ 1 rtn:>ııe mutabakat haline konuJduğU 

resm n illn e<lllnıiştir· (Denou 2 inci sayfada) 



N ısır Ordusunun 
silahtan tecrit 

şayiaları 

Münih'te çok mühim 
görüşmeler · oluyor 

k enizd i de 
n·z muharebe • 

Ameri an 
harp em ·ıer' 
artinikte vaziye

tin inkişafını taki(J 
Kolıire, 10 ( A.A.) - :\h sır ınllll 

mildafaa nezaretinden tcblifı edil· 
mlştir: 

lngiltere hliküınclinın :ııısır or 
dusunun sillıhtan tecridi \'C bu 
orduyıı ait silllh ,.e mühimm:ıtııı ln. 
giliz kuwetlerine denine müteda. 
ir olnrak teklifte bulunduğu hnk· 
kındn bir şııyi:ı çıkmıştır. Bu şa) la 
henüz tetkik edilmekte olan boıı 
tekliflerin yanlış tcfsırinden mü· 
tevell!ttir. Tetkik edilmekte olnn 
hu tnleplerfnde 1nsillere hükCime· 
ti Mısıra iade elliği molıcmedcn bir 
kısmının geri ''erilmesini ' 'e bun. 
lnrın yerine sonradan daha mo. 
dern tipte yeni m:ılzeme verilme· 
sioi teklir eylemiştir. Bu muamele 
yapıldıijı zamnn mu\'nkkat ·olacak 
\"C Mısır ordusunun sadece bir kıs· 
mını nlak:ıdnr edecektir. Dundan 
:ıtıııır hududunda dövüşen müttefik 
kuv\'etler istifade edeceklerdir. 

ASKERE DAVET 
Fııtlh Askerlik Şube$lndcn: 
ı - Şimdiye kıı.dar hiç aakerllk et· 

memıa eczalı cezıılllZ 816 • 33i (dahil) 
doğumlu '(Sl1van) smıfm mensup 
erat askere sevkedlleccklerdtr. 

2 - Şubede toplanma gQnU ı~ 
Temmuz 9!0 Pazartesi sabah saat 
(9 dur.) tayin olımıuı gUnde mUkel· 
leficrln §Ubede hazır bulunmtılan llAn 

(lla tarnfı l lncl sayfada) 

manyanın Roma sefiri bulunduğu halde Fueh
resban'a gitmiş ve orada Fon Ribentrop tarafın

. dan kabul edilmiştir. 
Birkaç dakika.sonra Macar heyeti gelmi§tİr. 
Hitler müteakiben Fon Ribentropun odasın

da İtalya Hariciye Nazırı ile Macar Başvekili
ni ve hariciye nazırını kabul etmiş ve derhal gö
rüşmelere başlanılmıştır. 

1(. o ,,. 

( Ua5uuıı h ı lncl ııa yta.d:ı) 

rafından tahrip edilmiş olduğunu 
teyit etmektedir. 
AL.'l.\!'li DF.:-.ilZ nsso BA"IU:-.iA 

UGRADl 

I.ondra 10 ( A.A) - Rö~ter ajansı· 
nın rcsmt mahfellcrden ogrendiğinc 
göre, İngiliz bomb:ırdımıın layya· 
releri tarafından diln sabah erken 
,A.!mıın deniz ilslerilc ılokl:ırınn yn. 
pılan baskınlar t"snnsındıı hafif 
kru\'112Ör \'eya torplto oldul;u zıı n. 
nedilen !ki Alman harp scmisi 
bomb:ırclımıın cdllmi5 ve ynkılmış. 

Münih, 10 A.A.) - Führerin, Fon Ribentrop tır. Villıclmshaven'in şıırkınıl:ı 4 

Ç M 
gemiden müteşekkil bır gruı.ı:ı da· 

Kont İyano, acar Başvekili Kont T eleki ve hil bulunan ııu iki gemiyi kısmen 
Macar Hariciye Nazırı Kont Çakinin İ§tİrakle- sis gizlemekte ye Lntıırynlar lıima· 

ye etmekte idi. 
rile Fuehrerban'da ba lamıs olan müzakereler, Kicl'dc doklnrın ıı:ıns:ırlnrı n 

saat 13,45 te sona ermiştir. ~Führer yarım saat 1 kızakları hasara u~atılınıştır. Dok· 
d:ı çıkan bir yansını ü<;süne dun. 

daha Kont Çiyano ve, Fon Ribentrop ile görüş- mekte olıın bir pilotumuz on dakI-
.. t" K t ç· t 14 d F h b k ka sonra görmüştür. muş ur. on ıyano, saa e ue rer an - Drllkscı tayyııre meyılaııı ,.c 

dan ayrılmıştır. Hamburg'da benzin tasfiye f:ıbri· 

B• ''dd K ç· Q g • kalnrı dıı bombardıman edilmiş \'C 
ır mu et sonra ont ıyano, uatre aı- Dnnim:ırka sahili nçıkl:ırında sahil 

son oteline giderek Macar Başvekili, Macar müdnf:ı:ı tayyarelerimiz tarafından 
H • · N d""' 'l b• l"k F düşman gemilerine hücum cdilmiş

arıcıye azırı ve ıger zevat ı e ır ı te on tir. r:anliyetıc hulunıın iki büyük 
Ribentropun çekmiş olduğu öğle ziyafetinde mayn t:ırayıcı semisi bombardı-

b ı m:ın edilmişUr. Bir iaşe semfsi 
u unmuştur. • bombardıman edilmiş ,.e arka tarn-

oıunur. [~:~:~~:~ :~~~:~n ~~~~::::ı -·------__;,.._..-
t1!ftlfW.D INGl~~:~~~)~rm • Vesika ar serisi 
DAHİLDE: Roma, 10 - Romanyndan ylrınl ı 

• Fiyat mllraknbe komisyonu ınıuıı dört İngiliz petrol teknisyenin ih· d ~ d • 
fa.tura fiyatları vo kllr nlBbeUerl üze· racı, Tunayn çıkan İngiliz gemile. ' e v 8 m e 1 y o r 
rinde tekn:ı.r ve dııhn esaslı tctklldere rlnin sıkı kontrole tabi tululmaları -
lll%um glSrmll§tUr. ve Roroonyndıı yoşn)•nn lngillzlc· 

Harbin bidaycUndenberl mUtcmadI rin C\'lcrindc ııraşlırmalnr ynpıl-
pylalar çıkarılarak tlzerinda Uk de- mnsı fiterlne lngillcro hükdmeti 
fa fhUkQra. b&§latıan manltaturıı. * Romanyayı protesto edc:rek bu hn· 
yasının elden ele devrcdlle~ ytız rekcllerlnin iki memleket arasında· 
binlerce llra1ılt gayrtıne~ru luwuıclar ki dostlukla kabili telif olam:ıyaca. 
temin olunduğu bilinmektedir. nu su· Rmı \'C l'unııda se)Tlsefer eden 
reUe fiyatı ylll:seIWen bu C§YruıtD İnsillz gemilerine serbesti verildi· 
bugünkll fiyuUarı Uzerlnden aynca iti gibi İngiliz tebaasına dıı her za. 
kAr nlsbeUerl kabul olunması muıı'a• mıınki hilrrlyctlerinin iadesini ta· 
flk garWmcmektedlr. Çllnkil esnaen lep etmiştir. 
bugUnkll satın fiyatında lüzumundan 
çok fazla kAr mevcut bulunmakta
dır. Bu vaziyet yent teUdklerlıı mev
zuw:ıu teJkll etmektedir, Tetklkler 
bugün, yarm bitecektir. 

Romen hükumeti 1ngilterenin bu 
prcıtestosunu tcddetmlş ,.e hareke· 
tinde serhcst olduğu ce\•nlıını ver. 
mlştir. 

• Florya p!Ajmm ı,ıetUmealn1 tkl so 
ne mUddeUe nzertne alan ml1t.oahhlt MACAR :NAZIRLARI BERIJNDE 
84 bin llralık teminatı vereccginl 
bildirdlğinden kendlalne cuma ı;ünUne 
kadar mühlet vcrllm1§tır, Cuma gUnU 
teminat verillnıe mukavele imzaJann· 
eak \'O böylece pazar günUnden iU· 
bareıı Florya plajlannı bu mUteabhJt 
işletecektir • 
• Birkaç gUndenberi ~o bulu 

nıuı .Manrl! \'Cklll Has:uı Ali Yücel 
dlln nk§a.mkl trenle Aııkarayn gltmfı 
ve istasyonda maarU ınl1dl1r11 ve dost
J:ın tarafından uğurlanmıştır.~ 

•Bu sabah Fatihte bir adam kanal
nı kiakan~lık yllJ:Unden ölüm halinde 
yaralamıştır. 

Fatlhto lskender mıı.lıallcslndc otu-

Borlin, 10 - ·Alınan Hariciye 
Nıwruun daveti Uzerine ~o.car 
Başvekili Kont Tcleld ile Harlclye 
Na.zın Kont Çnki Berline gitm~ -
lerdir. Nazır seyahatinin, ild 
aydnnberl Alınan hilkllnıetile bir 
itllAf derpiş edilmiş olan bir proje
nin tahakkuk sahasına götUrülmeı
sl demek olduğu söylenmektedir. 
Macar devlet adamln.nnm Milnlhtc 
ltaıyan Hariciye Nazm Kont Ci • 
ynno ile de görUecceklerl haber 
verilmektedir. 

rıuı ve Gureb:ı. ııastanesınde badana- PETROL li1SSE ':'lı"l.."TLERt 
cılık yapan :tsmall kansı Mtıyeascıi TABA .. "iOILARA • ATJL.,lll"AOAK 
çok kıskan.makta ve dolayıslle vop· 
hclenmektedir. Bu yüzden ıı.ralarında 
kavga ekalk olmıımaktadır. Bu a:ıbah 
gene bu oeklldc kavgaya tut.ı.ıım\llllii.r 
v biraz kend1n1 kaybeden lamail ell· 
ne gegirdlği bıçakln Ml1yesserl g5ğ

sUnden vo sol kotundan ağır ıurette 
ya~t.Ir. 

lC&dmm fcryadmn. k~ar Ismalll 
)'1ÜCallUnJ3lar ve YUyessm hıı.stırneye 
kaldırınışlardir. 

llARlÇfE: 
• lı Dö Franıı tısimlı "~.ooo 

tonluk Fransız t.nuıaatlantiğinln 
1 

Uzak§a.rkta lııglllz kuvveUeri ta. 
rn!uıdan mllsadercsinde.n sonra Kana· 

, dada bulunan 80.000 tODluk Pa.ııuır 
trnuaUD.zıtfğl de mUsadere edllml.jtlr, 
Bu son transaUD.zıUk kendi kendistnl 
1ıabrmıı.k istemişse de do.ha evvel dnv 
nuıan Kanada aakerlcrl trıuwıtlnnU
ğe ctrmtşler ve harekete mani olmuş 

1 
l&rdır. Vapurda 75 milimetrelik birçok 
6ahra toplarUo mUhlm miktarda harp 
levamnı bulunuYQrdu. 

Bilkreş, 10 ( A.A.) - Stcfani: 
Reımıl bir tebll~tle kaydedlltll~i· 

ne sike dOn iki kere toplanmış o. 
lnn nıuırlar meclisi, dııblli va:JycU 
tetkik ederek bOtnn nıemlekdte sil-
1.:0n ve asayl,ln hnkOru silrdO~nCi 
mil,abade etıni,tir. 

Uarlclyc nazın, llomooya'nın 
ecneht memleketlerle nıfinasehellc
ri lınkkındn izalınt vererek reni hü.. 
ktımetln leşekkfilü Ozerine şimdiye 
kadar memnuniyete şaynn netice· 
ler elde cdlld~lni beyan e~lt>mlor 
lir. 

l\leclis, petrol ,ırketleri hisse &e

nctlerlnln lıund:ın sonra ecnebl 
memleketlerde ıırıtılmamnsınıı lrıırar 
\'ermlşt 1 r. 

Sermayesinin Lir kısmı ecneht 
ol:ın petrol ~ndilstrlıılnln hu kıs· 
mının ccnebt eJJere seçmesine uıa. 
ni olmnk Ozere Lu kıırarııı ittitıa· 
zına lüzum görfilmli,tnr. 

t 

Yazan: fi UZAFFER ESEN 
Onun için böyle lstanbulun kıyısı· 

•l'l• köşesini nrutıyor .• Cariye bulu
'rıurs:ı vny ba,ına geleceklere, ca· 
ri)'O bulunmadığı tııkdlrde de Ases= 
başlle KarnkullukÇul:ırbaşının nare 
yanacağı muhaklk klır. Damnt Pa. ı 
ı• Asesbaşına ('Ok kat'l emirler 
vermiş .. 

lhlfyar ı;emlcl hu s•fer de bu 
ıözlerl !Syleyen 'Ycnlı;erıre konca· 
)"t takmıştı: 

- Sen de bu kadar t:ıze ve doğ. 
ru havadis varmış da şimdiye kıtd:ır 

i neden dutyemlş bülbOI gibi dilini 
ı~tzında b"aft]amış, susup dunnu,-

suıı7 1 Yeniçerinin dilf çôzülmüştll ar 
tıJc. bnttlıı blldlkleriııl bln1' birer 
anlatmaAa bqladı: \ 

- Sen hu işe neden mr:-n~ ıol-ı 
dm tıöyle7- BAiı: bıırada kendi ara· 

,, muda ılbtJ'la, llepinih biriblrfmiıl 
a4amalnllı bllf1'0ı'm. lçlmlıde no 
Yabnıcı Tlll'- Ne de camı .. lfos ol. 

s:ı da ne çıkıır... Damat Paşanıo 
evine doldunılan l:aclıııtar ara ındıı 
her milleıtcn l.:adınlar da oltluAu 
sibi bir ele Venedikli kndın ll'annış_ 

Yeniocri Abdullah birdenbire a· 
lıld ı ve haykıran bir sesle sordu: 

- \·cnedikli kadın mı dedin 
ağa? 

- E,·eı .. Senin anlayacağın seııi'n 
hemşcrin ... 

- l\uıum ağa, bu kadının lmıini 
biliyor musun? 

- Yokc:ınım, ndını neredeıt..blle· 
ccğirn ... Bu söylediklerimi "de Lan. 
ga semtindeki kulluklardttn birisin
de nlı!>et tutan bir bem~rlden din. 
lediın de ondan bilfyorur.ı. 

İhtiyar gemici tekrar ıö:ze atıldı: 
- Drn~ Allııh ~kınıa, bırak ıu 

atmayı dıı. işin içyfızilnil bi:ı tlc 
anla)·alım. ,,. 

Abdullah: • 
- Ştmdl, ~edl. onun ıuılalmasını 

ht>rlı:e•teu :ziyade ben ia.tfyorum.. 

(B:lstııratı ı lncl sayfada) 
zaman TUrldye ml1ttenkler tam.tın • 
dan İran milll toprakları üzerinden 
Bo.Mya. yapılacak bir taarruza :naz _ 
lanmada.n igUrak edecektir. Bununla 
beraber, Türkiye tlzerlnden ucu~u tev 
Ut edecek b1r taarruzun bidayetinden 
evvel TllrkJye hW:."'WneUnln muvafa _ 
kaU sorulmak ve iatilısnl edilmek icap 
eyllyecektir. 

İııglllz noktal nazarları 661 numa.. 
ralı teJgra.tmdD.kl tıklrlere geni' mik
yasta uymıı.ktadır. Türkiyenin harbe 
glrmı:ğe Amade oıacatı tarihe dair o. 
:ıaıi Uç numaralı tıkradaki noktai na. 
zar at&§em.ilterlm ta.ratındruı pek bcd 
bin §ekildo tellkld. edilmektedir. Dl • 
ter taraftan mesai arlmdll§UJUD !lk • 
rlnc muhııllt olarak, ancak ktlçük bir 
TUrk ara.t1s1 Uzerinden uçmaği t.uam 
mun e<len bir hareket için .Ankara 
hllkQınet!iı.liı sarih muvatakaUDi 11 • 
temenln bir tabiye ~tam tC3kU ede. 
ccğl fikrinde ısrar ediyorum. TürkL 
ye hUkQmetln!n bundan resmen ha. • 
be.rdar edilmesi klfayet etmek icap 
eder. 

ııt.Ul GAZE'.rELERt SOV'l'ET 
TENKlTLEIUNt HAKSIZ 

BULUYOR 
Tahran, ıo (A.A.) - Para aJanaı 

blldirf yor: 
Tahranda cıkan ltt.llalaat gazebı.11 

6 num.ıı.ralt Alman beyaz ldtabı: ve 
Sovyet matbuatının bu husustaki tet. 
slratr hakkında neşretUğt başmak& .. 
lede ezcUmlo o6yle demektedir: 

•·- Bir mllddet evvel, bazı yabancı 
ajanalar SovycUer Blrllğln.ln :tran da 
dahil olduğu halde garp memlelteUe • 
rlne mUhtemel bir taarruzu hakkın • 
da haberler yıcymak için muhtelif çn. 
relero bıı.o vunıyorla.rdı. lIUL.1llneU.m.lz 
bu ne~yata hlcbir ehemmiyet o.tfet • 
'medl. Komşusuyla olan samımı mn • 
Il&Mbetlerlne itimadını mu.hataza e • 
dcrck bu tahrlkJAmiz §aylalar Uzerı.. 
ne hiçbir lhtiya(l tedbir almadı, Hu .. 
dut muhafazasını dahi tnkvlye etme. 
dl. Keza memlekeUmtz bu §aylalar.m 
uıısız olduğunu ve böyle bir tehlike.. 
nin mevcut olmııclJtmı kom§ularma 
dahi teınJn eyledi. 

Şimdi aynı menbaların vıız!yetıe • 
r1nl degt§Urerek J:ıarbln bt<layeUnden. 
beri en kaU bltarallığmr muhafaza 
etmlş oııın hUktlmetimlzl diğer dev • 
letler tarafından g1lya SovyeUer Bir. 
llğtne kıı.rşı tasarlanan ·plAnlara l§U. 

J\ternk etme ağam. Artık bir balık 
gibi sessiz onun sliylediklerinl din· 
Jiyecel{im. 

- Hıı, ne dl)•ordum. Jşte Daınııt 
Pnşıının C\'inde lılr de \'enedikll 
kaılın- • "e cariye, ne lıalnyık, sı
ğıntı gibi bir şeymiş bu kadınca· 
ğı~ Çocıı~iyle benıber saraya sı. 
!ıınmış bir kadıncık .• Kimsenin de· 
dişine koclusun:ı knrışın:ız, etliye 
sütlüye burnunu sol..-ınnz, sessiz, sıı· 
daıuz bir ınahlOk.. llep çocu~lylc 
beraber ayrı ya~a~ın lıir kndın ... 
Fakat in anan ic3•uzil belli olmaz 
ki ... ~!er vortlır J,;i samnn altından 
su yliTüıtir ve işto bu sessiz aada,ız 
yaşayan hatun W1 meğer Tanrının 
yere b:ıkıp yürek yakan 6iıısl kul
larıııdan lılrisiymiş.. Geçen hamis 
günü nk~ıııı sın·ayın denize dQ~ru 
aıan:ın :ırkn ba'lıçeslnde nöbet bek
llyen Ak a~alnrdan birisi ufak bir 
çıtırtı işitir 11ibl obnıış... Rüzg6r. 
dır diye lnına hiı; elıernıniyet ver· 
ınlyece.kıniş mnıı, bu harir ~esin ııı
kasınd:ııı bir de n:r diye Jıaykırnn 
bir çocuk sesi de işitince aMık dıı
ram:ımıl}, sesin seldi#I tar:ıta doğru 
yoUanmı, .. Gecenin karanlığı ara
sında biı· de ne görsün .. Ilir kadın, 
kl1çücllk hir ı;ocuSon e-linılen tut. 
muş, a~a\•lnr ıırasından bir taraftan 
yılan allil kayarak, dcnlıe doğru 

rak et:ıniş göstermek istediklerini gör 
mck hakikaten hayret edileeek bir 
aeydtr. Şimal kOnl§Umu.z d& matbuat 
radyolarmm bu abes ,eylere dayunıı • 
r&k blzl tenkit etmesine mllsaade e • 
diyor. Halbuki bu vcslk.anm biz.zat 
metni bu işlere ademi mlldaha.leml%1 
göstermek için kAtl b1r dcllldlr. 

Bu vıı.ziyet kıı.reuıında bugUnkU dUn 
yada hakika.t prenalplcrlne ölUm dar. 
belerl fıımll olduğu -6ylenemez m1 T" 

Oazote bundan aoıı.ra D. N. B. ııjıuı 
sı taratmdan nC§redllen vesikanın 
metni hakkında tetBiralta bulunarak 
bunun lranlıı. hlgblr mllııaacbeU ol • 
madrlml bilcllr1yor ve diyord ki: 

"1ran hüktlmeU, aon 20 sene zar • 
tındaki slyasetlnin de iabıı.t ettiği veç 
hile bUtun taahhUUcrlne \Wa§ma ru. 
hu dalrc&ndo da1mıı riayet ctm.lşttr. 
Şlmdt de bu J;Jy:ı.scW ve maııtJkt al • 
yascUnl evleviyeUo det;'f§Urmemı,, oı. 
dutu qik4rdır. 

Bu bariz vakala.ra göre, bazı ya • 
bancı devlet adnmlannm glh1Şnele -
rinc 1st1nat ederek meınlekeUmi%1 ta. 
mamen yabancı oldutUJnuz projelere 
kllrl§mll olmakla itham etmek doğrU 
ınudur'?" 

Gazete ya.zwnı ,ayıe bltirroektedir: 
"Bu vakalardan dolayı pek hayret.. 

teyız. Bahusu.s ld komşumuz ıuzctc. 
Jerlnln ve radyolarmm bu kabil hıı -
talara mevzu~ etmelerine mtısn.. 
ııde etmışUr. SovycUcr Birliği ile o • 
lan aıunim1 ve fyl kOIIl§uluk mUnaae • 
betlerlmlz bize bu vakıalardan dolnyı 
§ika.yet imkAnioı bah§ctmektedlr. Zi
ra kOinFl memlekeUerle u.mli:nt mn. 
nasebeUerlmlzi dn1ma. muhafaza et • 
mck ve hiç bir zaman bu memleket. 
leriıı menfaatlerine Ufi'UD.IU% hiçbir 
tedbir almamak arzu ediyoruz. 

Daladye, Reno, Gamlen 
muhakeine edilecekler 

Londra, 10 - Mebuslar meclisinin 
dUnkll toplantıamd& bazı mebuslar 
slyııat ve aakerl hatalardan dolayı 
Da.ladye, Reno \•o Gamlenln muhakc. 
mo edllmclerlnl istemişlerdir. Diğer 

tanı.nan Nevyork Taymi.I gazetesi o.. 
nayamuım tadili etra!mda nc~rettıg1 
bir makalede DÖYle demektedir : 

·•-Bu rcjlm ne devamlıdırf Ne de 
normaldir. Frıma:ı tıSmcllllk HIUcıin 
mutlak emri altına glrınfo bulunu -
yor." 

ilerliyor, bir taraftan da çocuğa bir 
şçyler söylüyor ... Alla bunu görün· 
ce haykırmış: 

"- Kim in lıo hatun sen, oldu· 
Auıı ~·erde dur-. 

1'Kııdın bu sözü işitince &l'knsınn 
dönüp bakmış .• Ak Ajtayı görünce 
bu sefer hızlı hızlı ko,maj}a başla
mış .. Ağa da arkasından, o önden 
Ağa ıırkadan koşarken çocuk nnsıl
sn tekerlenmlş, ~·ere ' dü-;mliş, ka. 
dın cocuğun yere düştüıtünü göriln· 
ce, onu yerden almalı. için vakıt 
kaybetmek istememiş, deniz kıyı· 
sına doğru koşmuş. Hemen kıyıda 
hekliyen !Jir sandal varmış. Kadııı 
&andala alladıttı gibi lkürekciler bir 
hamlede .sandalı uçurmuşlar, o va. 
kıt AAa, baıımış narayı, baııınış na
rayı .. Ama faydası ne? Vakıa sara. 
yııı her tarafından bu sese uyanıp 
ko~nrak geleenler olmuş, derhal 
ııandallar harekete geçmiş, takat 
kaçanları koyıdnnsa bul! 

işle üç günlük araştırmaların 
asıl sebebi... Mesele kaçan carlye. 
nin ehemmiyeti değil .. Btraberinde 
kıymetli birşey ıötürdüAUne dair 
D:ımııt Paşanın hiç bir şikdycli 
yok .. Yalnız bu cariyenin kacışında 
dışarının ~11 olduğu iciu Paşa çok 
ötı..elenuıiş. Damal Paşa sarayını 
ucau .kuşların. iürünerek yürüyen 

fından b:ı ınıa~ıı başlamıştır. Diğer 
bir gemi de bomb:ırdımıın edildik. 
ten sonra bulut dumanl:ırı çıkma· 
ğn bıışlıımışlır. 

"İXGİLTEUE VE ,\)IJmlKA lsTIH • 
SAL KAYNAKLAIU .. '\'l 
BIULEŞTlRllJEl"'f ... " 

Londnı, 10 (A.A.) - Levazım l'\a. 
zırı llorrlson dün ıık§ıı.m Ameriltaya 
hitaben yaptığı bir mUsa.Jıabcde ez • 
cUmle 3öyle <lemlşUr: 

•'Yalnız bir nıızi taarruzuna muk:l. 
vemct edeceğimize değil, daha sonra 
hAhlm \'azlyctte bulunacağımıza d:ılr 
olan itimadımız, Amerikanın bizlm 
kadar J{endlsinl de tehdit eden r;c)1n 
tahribi için bUyUk kaynaklarını bi • 
zimklne 11Ave edeceği haklundald ltL 
madimızla artmaktadır. 

Tnıı.rruz 1çln orgıı.nlJ:e edilmi§ bir 
Avrupa kıtasınm malzeme itibarile 
olıuı kudretine kar§t bUyUk Brlttuıya. 
ile Amcrlkanm istihsal kudret ve kıı
blllyeti muha.kluı.k bir auııı.1 muvaze • 
ne tegkil etmektedir. Kaynaklarımızı 
ve usullerlmlzl blrlet..,lrmellylz. 
Almanyarıın §imdi çelik istihsal ka 

b!llyeU senede 42 milyon tondur. ln. 
ctltcrenln çcllk istllınal kabiliyeti ise 
19 milyondur. Fııkot Amerika buna 
52 milyon ton na.,·e edebilir. 

Feet Oran h!disclcri isbat etml§ -
Ur kf, hiçbir §CY lngUiz nzmlnln ti.Ze
rine çıkıımaz. Vukubulacak her hS • 
dlseyi ka!"§ılayı,.cağtz \'C muzaffer o.. 
lacat-ız. BUyUk Britanyada heplmlz ü. 
zerlmlJ:e çöken tehlikeyi def'edeblle • 
eeğinılzc inlllllyoruz. 

1TALYA...., DENiZ SUBAYLARI 
FJLOLARlLE lF'I1HAlt EDİYOR 
Loııdnı, ıt» (A.A..) - Gazeteler, ıı. 

hlrcn İtalya.da vazlte görmUo olan 
bir !ııgWz deniz .ubaymm Akdenlzcle 
muharebe imkAnlanna dair olan !Jk
rlnl ncgrcdiyorıar. 

Bu subaya göre, ltaıyada İtalyan 

bahriycslnln kara ve hava orduların. 
daıı çok daha. bUyUk bir muharip zih-

niyeti tqıdığI k&naaU mevcuttur.!_ 
talyan dcnlz auba.yl&n tuolarlle mı.. 
har etmekte ve bu :filonun hakikl 
muharebede tecrUbcsi fırs:ıtmı mem. 
nunlyeUe kaıııılamakta idiler. 

Bahuna kl İtalyan ordu ve tayya.re 
lerinln 1ııpımyada ve Habeutat.andakl 
faallyctıcrl bahriyede bir rekabet lıiB_ 
aı tevlldetin13Ur. 
ltaıyanm deni.ıo ıı.çılmıığa Amade 

bO§ zırhllBl mevcuttur. l!odern ha.le 
konulmll§ Uç zırhlı ile yeıılden inşa 

edilen Vıttorlo Venoto ve Llttorio 
zırhlılıın bu adede dıı.hlldJr. Modern 
btr hılle konulmakta olan dördUncll 
bir zırlılının da altı ay zartmda deni. 
ne açıhnağa D.mede hale aeleceif ;a.n.. 

ııedllmektedlr. 

lnglllz deniz m.ııhtWeriııdeki ıuı.ııa. 

at ltalyanm l~ bahriyesi ve hava 
ktıvvoUcrl taratuıdruı batmıan deniz.al 
t.Ilarmı bo.tırd:ıklan atlr'at çerçlvesl 
içinde yc.rtne koyacak vaziyette bu. 
luwımadığI merkezindedir. 

[~ı ~4:~ ~::~:~~~::: 1 
Loıuka, 10 (A.A.) - Bahriye Jıe.. 

zareU tobllğ ediyor: 
:Merkezi Akdenizde ve ?dalta•nm 

ıarkmda yapılmakta olan harekAt ea· 
nasında b30kumandaıılık dl\jman 
kuvveUerlle blr temas temin ettiğini 
blldirm.l§tir. DU~an kU\'VeUerl iki 
zırhlı \'e aekiz ve altı pusluk topların 
mUcchhez kruvu8rlerle destroyerler. 
den mürekkeptir. Tc.mıısı hemen ta.. 
kibcdcıı dııkikalarda dll§man kendi 
destroyerleri tara!mdan yapılan bir 
duman ·perdesi arkıımna çekilmişse 
de dahn dumanlar ııraııuıdan kayboL 
madan zırhlılamnızm blrlnln ate,ı bir 
ltalyan zırhllBl O.zerinde glddetll tahrL 
bat yapmqbr. Bu haberin ıılmdığl da.. 
ldkııdll dlŞnan, kuvveUerlmlz tanı.tın. 
dan takip edilmektedir. Deniz tayya.rcle 
rlmiz muharebe esnasmda dl1~me.na ta_ 
arruz etınışlerdir. Elde henUz b:ışlta 
tatstınt mevcut değlldlr. Bu hareka.L 
la müttefik oları.ık merkezi CebelUt • 
tank olan bir tllomuz merkezt Akde. 
n1ze doğru hareket etmıştir, Bu l:uv. 
vet dört dll§man tnyyarestnın tahrip 

yılanlıınn bile erişemiyeceli kadar 1 
emin bir yer farzell!Ai için bu l~c 
ç-0k canı sı1'.ılmış olsn gel'ektir. 

Bütün meyhane kulak kesilmiş 
bu hikayeyi dinleyordu. Yeniçeri 
ıimdi hikAyesinin son cümlelerini 
bu uınurnl merak içerisinde bitirdi: 

- Bu kadal' araştırmanın sonun· 
da cariyenin ele geçeceği muhak
kaktır. O ''akıt vay onu kaçıranla· 
rın bnşına geleccldere ! ... 

Bu dakikada meyhanenin umuml 
siikötu iÇt?rislnde haykınşıı benzi
yen bir ses duyuldu: 

- Zor bulurlar onu! 
Hiç beklenmlyen bir anda, bu 

hiç umulmadık sözleri Sessiz Bekir 
ıöyJemişti. Bu cümle istenerek söy
lenml~ bir söz deiiil, ihllyarsu, irı.· 
tlesi:L ul;ızdııo l.:nçıvermı, bir fer. 
yat idi. 

Denizciler meyhanelerin, kahvr 
ltrin, bozalı:ınelcrin en ileri gelen 
kahr:ım:ınlanndon tutulur, onfar 
her yerde sayılır. Onun için mey· 
hanede oturanlar bıı müllhaunın 
ne maksatla Sessiz Beklrfn ağzın
dan fırlımı1 olduğunu araştırmn#a 
lü:ıurn bile görmediler, bu manalı 
cümleyi alelüde bir sarho, nara~ı 
gibi teliikkt ederek ses ~·ıkarmedı
lar. Fııl:.nt Yeniçeri Abdullah bu 
cümle)i işitir iŞilmeı yerJnde dura. 

ediyorlar .. 
Vaşington, 10 ( A.A.) - Stefııııı;. 
Matbuat milmesııillerini kııbul ·ı: 

·rıı den harbiye nazın Hul, l\tıırl_ı 
11 

ııularına gönderilmiş olan Aıııe~ıJ.~. 
harp gemilerinin \"azlyelinio ııı ~· 
şarını LAkip için emir almış oldll 
larını bcynn etmiştir. ıi· 

Mumaileyh, Amerikn hüJ.:uıne P 
nin f nsiltere hükQmctindeıı. ~~r11• 
gemilerini bu maksatla Martını); r• 
çığın:ı t:ıhşit elmiş olduğunu ~0 

duğunu ilftve eylemiştir. lift' 
Vqlııgton, 10 (A·A·) - Doll 

ma kumnndanı Amiral Richnr~~ 
diln Havaydan Vaşingtona ge14. 
tir· Amiral Ruzveltle uzun bir ıtl ı 
lli.katta bulunmuştur. A.mlrnl Be)~ 
Saraydan çıkarken BUyUk Okyntl ts
filosunu Atlantiğe nakletmek • 
savvunındn olmadığını beyan et 
miştir. ~ 

Ruzvelt aynı zamanda Fillp.l.rl 
dalarmm ~Udafaasmı tem.ine xnn: 
mur olan deniz kuvvetıerlnin şe 
ni de kabul etmiştir. _____,.-

1 
Büyük hikaye 

Yazan: 
KENAN HULUSi 

Yeni çık~ 
edildiğini, 7 adedlnln ynrııiandI';;'. 
ve bunlardnn Uı: tanesln1n ağlc1!.ı , 
Umal merkezlerine dtinemtyocok ud , 
de olduklarmı blldirmltetr. Bu )'ll ... .ıı 
det esnasında filomuz hiçbir dtl~. 
bshrt kuvvetine tesadut ctmenı1~ 

RA\'ŞTAG TOPLA::·no.& J.i51 
Bcrlin, 10 - Almnn ı:ııeC ~ 

"Rayştağ" yarın için bir toplntl~, 
davetli bulunmaktadır. Bu fe~l> f 
Ul.do celsede Hltler bir nutuk sli • 
liyerek ağlebl ihtimal harbin ~All 
çirdiği safhalardan ve Fra~ı& 
bahsedecek, da.ha sonra bu~. 
harp va.zlyetllc İngiltercye ynP ,) 
cak taarruz etrafmdn konuŞd~ , 
ve A vnıpa niznmı ha.k:kmda.kl 

çUı;~~*1:;nA~~~~~~~onJ' 
DE.~tz ~lUHAJıEBESİ 

ı~ASI OLDU? & • 

Bomo, 10 (A·A·) - Stefaııi ~ 
jnnsmın deniz cephesindeki ıxı 
biri telıiizle bildiriyor: tile 

Diln İtalyan deniz kuvvetle , 
İngiliz deniz kuvvetleri karfVteti• 
llWJ}ardzr. İngiliz denlz kuvve j, 
Bingnıide bir llınana giden b1f et' 
tı:ılyan gemi kafilesi.ne refakat ere 
tikten sonra avdet ebnek US ti' 
bulunan 1talyan eUzilntml~ 1J , 
arnız etmek istlyorlardI· 1kl ~· 
haamı. taraf wıısmds.kl carP sS 
öğleden sonra 6a8.t 14.SO dJ, ce 
derece arzı şimallde, ıs de~, 
tulil şarkide ve Kalabrlyı:ı.nın Jll~ , 
tohs.smda klUn • Spartiveııto t> tlf• 
nunun cenubunda vukua ge~6 • 

Muharebe saat 21 e kııdnl' ,-e 
dctle devnm etmiştir. Muıınr6J 0t 
birçok bombardıman tayynrel ıın· 
iatlrak etmiş ve bu tayyarel~ 
yUk hacimde bombalarla d ıef 
gemilerlnl bombardnnım e~ 
<lir. Akjam olunca 1ngillz do ~ 
cenuba doğru yol almağu b:iŞl ~ 
ve 1taıyan kuvvetleri taratıJl 
takip edilmiştir. / 

·r' 
m:ımış, kalkarak SessLı naırlD ~· 
nına kadar ve elini ommtın• 
rak: ....ıP 

- Banabak reis, öernişti. J>'5I"'" 
stlyledlğin lACı tek~r etsent"·• .,, • 

. Sessiz Bekir de doğruldu. :ııer(Clll: 
kıtki durgun ve J.Akayt ae.slle JO 

- Neyi tekrarlayacak.mışı~ 
• - Demin söylıedilfn .a~n~eısı c 

- Key!lm istemiyor.. P 

sl>ıden sana ne 1 f,;>_ı 
- O, benim bilecailm 1f- J?.~ 

söylediğin sö:ıiln nereyo ..-iırd JP ı 
anlatnıo.k da boynuna borÇ~İı ı>'' 
san aljıından çıka.o 9ll.0 1lll"' 
lerek söyler. . ,P. 

- Fıır.zet ki beıı de W.,.- ;,;' 
lcdlm.. SöyledJllm a8s.dell ~ 
nel I' 

- Ben yıınJJş lflt~ 
"ıor bulurlar onu!" do4J,ıD. &1,· 

- Tut :ı.:ı söyledillln ,aı~ 1P 
Bu ıözün sa ııa dokunur: .,.... ...ı 

mı 1 · ' Y', 
- Onu ben blliriıı:ı.. P~ 'g 

ı!Sıün apacık manuı da ~~ııtl1' 
ri)'enin nerede oldu~nu ben t 
dm demektir. .. dtfl 11, 

- Öyle bile ols:ı bu ,oı cıısı: 
diye i7klllonfyor~'"tln 1 YoksB 

' mumn'I 1,c.f 
(D~ııam 1 


