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Isviçreden gelen bitaraf yol
cuların söylediklerine göre 
Almanya lngiltereden sonra Sovyet 

liıgiltere adalarına hucum tecrübeleri mi 

Malfll~ 
Qı ~<® lrÔ 1111 <dl~ 
Şiddetli hava muharebeleri oldu 

Berlln, 18 (A· A·) - Alman 
~kumanda.nl.ı,ğnım 15 Temmuz; 
tebliği: 

!.lanı üzerinde yapılan keşif es. 
:ııaımıda, muharebe fa.yyarclerimiz 
lııg{Uz vapur kafilelerine hUcum 
abniş ve ceman 17 bin tonilato 
h&ctnlııde üç ticaret gemisi batır -
~tr. Bir torpito muhribi, bir 
>ntıavin kruvazör ve 4 ticarC't ge· 
ltıisf, bombalarla ciddi hM:mı. uğ
ta.t.ıJınr§ ve k1smen yakılmıştır· 
Alınan ve İngiliz avcı tayyare

lerı grupları ara.ıımda vukua gel,..n 
ll1ulıtellf .ha\-a mu.hattbC'l,..rin.I<' 4 
ln;riJiz Hurricane an·ı lın' nresi ile 
~ayyaresi düşm.Uıı;1Ulr· 

14 Tcmmw:u 15 temmuza bağlı. 
yan gece, Alman muharebe tayya
:rcleri, cenubi İngilteredo deniz: 
teaisatma, )lava meydanlaM11a ve 
silah fabrikalnrma hücum etıni§· 
tir. Bil has.sa. Fa vrsh am ·da \'1.tk ua. 
gelen yangınlar ve kuvvetli infi -
\Aklar. bu hücumların müessir ma
hiyetini isprtt ryll'miştir· 

Ayni gece, lnbiliz tnyyarrleri ol 
mali ve garbi Almam·a liıerlne ge
lişigüzel bombnlnr atmışlardır. Ha· 
Mr, mühim değildir. Hava dafi b&
t.atyalanınu iki İngiliz tayyaresi, 
nvcı tayyarelerimiz de diğer bir 
İngiliz t.nyyare~ini dli~iirm~lcr
dir· 

lstanbulda kültür faaliyeti 

Yeniden beş kız orta 
okulu açılıyor 

Ortaoku·ı ve liselere 2 bin 
meccani talebe alınıyor 

~ Şehrimizde orta okul lhUyıı.cı ali\.. J Takl!lm Llscalne bu yıl 10 unuııcu 
.. darlar la.rafından elmdldcn tetkike ınnıf ta llil\'e edilerek okul tedricen 
~lannıı§tır. llk okullardan mezun tekemül cdrcekUr. l.stanbuluo 11.ııe 
oıan talebe .ııayıııı 6000 olduğuna ihtiyacı a:1Tıcıı. tctklk edilmektedir. 

~Yeniden a~ılac:ı.k olan okulla.rın ORl'A OKlıJ,J..ARA :.ıooo 
tı!ıt hu rakıı.ma göre hesap cdılc. lUECCAXJ TAi.EBE ALL.,.ffOR 
~lir .Mevcut orta okullara UAveten 

2 kırköy 2 ne! Kız orte, Beyo~lu 
0 ~el ~~ orta, Cağaloğlu 2 ncl Kır. 
i ~. P.:ytıp 2 ncl Kız orta, Üsküdar 

Uncu Kız orta olmak Uzere l'>c§ Kız 
~okulu daha aç1lacaktır. 

~~ 
V akıt gazetesinde 

Kadın 
ba yaıaa. 

Yazan 
M uzalf er Esen 

Aşk, gençlik ve spor 
romanı 

· ~~-,,_ ~ 4-ı \LA_. 

ltaarlf Vektı.leUnin her yıl olduğu 

gibi bu yıl da orta okul \C llulere 
mU.sabaka ile meccani leyU talebe ata· 
cağını yazmt§tık. :MUsabaka hazırla. 
nan talimatnameye göre bir eylWden 
beı ey!Ule kadar bUtUn '11Ayet mer. 
kezlcrindc ynpılııcaktır. Kaydedilecek 
talebe bir ağus~tan itibaren ba§la. 
nacağı için bu husuata blltUu \'il!yet· 
lere tebllğat yapılml§tır. Alınacak t&.. 
lebe miktarı orta okullara 1000, U.... 
Iere de 1000 olmak Uzere 2000 t.ale. 
bedir. Mllsabakıı imtihanına gireb!t· 
ınek için ilk ve orta okulları iyi d• .. 
recede bltlnnek 11\zımdır. Orta derece. 
de bltlrcnıer imtihana kabul cdllınlye. 
ceklerdlr. 

İatanbul ilk tedrl!ıat mUtetı:Ierinlıı 
te!tlı böl&'elerı de rnaarl! müdilrlUIU 
tarafından tut:ıt cdllrrek tudlk lçlu 
Ankaraya gönderıtmıe:.ır. 

?dlllellşler yeni bölgelerinde yaıcm. 
da faaliyete ge~eceklerdir. 

Rusyaya dönecek lı-:ı-~·gi.ii~ .. ı;yy~·;~·i~~ .. 
lliriuoi ccpbodekl ho.-.klt ~~· : 1 rinin attıkları Zlirib, 16 (A· A.) - Röytcr: 

Nöyyc Zürher Çaytung gazetesi
nin Roma muhabirine göre. 1ngU· 
tereye hücuma bqlanmadan ev
"\"el, Roma • Barlln mih\'eri Ultlma. 
tom mahiyet.inde son hir ııulh tek
lifi yapacak \'e bu sulh t"ekllfini 
kont Ç-'ianonun Bertin~ yapacağı 

yeni bir dyaret takip f'yliyec6ktlr-
!8'1<"rc gazele«lnln Roma. muh&" 

biri. bu h11btri v~rdil<tı-n .aonra 
ıözlerine §Öyle deYam eylemekte
dir: 

Bu ~ayialarla Ga~·da'nm Giorna.. 
le d'ltalliı.'da çıkan bir makalMI a
nuımda intibak me,•cut bulunmak
tadır. Ga"yda, bu ma.kales.ln<le, ln· 
gillerenin inkiyat "~ muhakkak 
tahrihi ile net!cdenerek harb flk
larmclan birini seçmesi laznngeldL 
ğini ya'!mlaktaydr· Almıuıyımm ni· 
hai zafere itlmadr, birçok Nazi 
mak&lel~rinde kencliııini göeter
mekt.e \'e nazi muharrirler, bu ma· 
kaleletinıJe. Almanya ve İWya
tım A \'rupaya hükmetmek hakkı 

llzerindc ll!rar cylem~ir. Bu 
makalelerde Rıısya hakkmda biç. 
bir bahis yoktur, fakat Alınan t.ek
ziblerine rağmen, Rua - Alman 
tııllnaseb~tlerinde bir değiılklik 
bulunduh'11 hş.kkmda şayialar d-= • 
veran etmektedir· lsvi~re hududu
na gelen bitaraf yolcularm söyle. 
diklerine göı'C, Alınan hnlkı, A 1-
nwı~·anın lnjilt.erenin ~lni bitir -
dlkten. zonrn Rusya ile meşgul o· 
lacağı fikrindedir· 

TAARRUZ PLANTNA DAtR 
BAZI tFŞ.\AT 

RomA, 16 - .. Glornale d'ltaliR., 
ga~etr!llnin dilnkU nilahuındR yaz
dığı bir ha.makalede Sinyor Gay
da, İngiltereye yapılacıll{ bUyük 
taarruzun blrkııç gilnl! kadar ba.51ı
yacağmı hildinrıektedir· 

Gayda, t.aıu n.ızun iki crphede 
~ yapılaca.ğmt yamıaktadrr. 
Bir cephe~i Akdenizdeki İngiliz 
mUstemleke ,.e tislP.ıi t eşk.il et
mektedir· Diğer <'f'phe ise, nef:::t 
İngiliz Okvanus yoludur. 

yan kuvvetleri tarafından, iltincı 

cephedeki de Almanlar tarafından demı·r kutu 
yapılacaktır. 

Gayda: "Akdcnhdekl İngiliz do. 1 
nanma.sile anavatan filosu ara.sın -
dald irtibatı keseceğiz. 

Jngiltere yıt tamamen tcsUm o· 
taca.k. veya imp:\l"Btorluğun kat'I 
ta,,fiyes.İ yapılacaktır. Bunun valctl 
artık ~l"lmlııtir., demektedlr

LO!lı'DRA AÇIK Ş!:HlR 
TANINMA YOR 

Alman propagnnda nP.zaretinin 
salahiyettar blr rilknil, bugU.n U
nited Press ıı.jam!lnın muhablrine 
beyanatta hulunarak demiştir ki: 

- Çörçllin nutkundan anlaşıl· 
dığm:ı ~öre. T...ondra eehri eokıı.k. 
solrıık. ev ev müdafaa edilecektir .. 

Amsterdamda bu kutu
yu bulana mükafat 

vaat edildi 
Londra, 16 - Alın&nlar Holanda Ye 

bllhaua .Amaterdamdald fevkal!de 
flddetli harekeUerine devam etmek· 
ttıdirler. Buna karfı Amaterdamda 
1azı ulak tefek kallanma harekeUer! 
oım111tur. ~an Geataposu Amster. 
dam poU.Uo te§t'iki meaal ederek 
halk& iakence yapmağa bqlamıftn', 

lngtll.z tayyareleri tara.fmd&n ~ 
terdam .cln.rma atılIJUf olan blr de_ 
ınlr kutu meaelesl aon ıünlerde 

bllhaua mevzuu bahlı olmaktadır. 

Binaenaleyh bu vaziyet ka~ • 
anıda Londrayı bir açık §ehir te
l!kkl Pderne\1z .. , 
Diğer tarnrtnn "Börzen <:&Y • .Am.ııterdam polisi bu kutuyu bulup 

tung,, gazetesi şunlan yaıı~·or: 1 getirene bUytlk bir mükAtat vaat et-
(De' amı 2 lnc-1 sayfada) 1 ınlfUr. •. 

Rkdenizde harp 
Amirallık dairesi ltalyan kuvvetlerile vukua gelen 

çarpışmanın heyecanh tafsilatırı ı veriyor 

Romanyanın ltalyan zırhlıları son sürat-
.anta~!dan leri ile nasıl kaçtı? 

çekılecegı yalan . b. d . h b. . 
j..:k~~~J:o:~· A.) - Rador a. 1ta1 yan 1 ar 1 r en 1 z ar ın 1 

An~:n~:mçe~;r~~~ab~= kabule yanaşmıyorlar·'·· bazı yabancı gazetelerin neşrettiği 
haber. uunaıniyle Mtlsı:r.dır. 

Habeşistanda italyanlar 
müşkilat içinde 

~ncak 4 aylık gıda maclcleai ve mühimmat var 1 
I • 

Londra, 16 - Kablreden blldlrlldltlne göre llalyanlar Habeıl.ııtanda 
h&reketlP.rinl bozacak bir ~ekllde lqe slrlukları ka!'§uımdadır. BugtlnkU 
halde ihUyaçlarmı kar,,ılayacak ıuıc&k 4. 15 aylık gıda maddesi ve mllhlmıbllt 
vardır. EJlhaua benzin ve tayyare hususunda ltalyanlar büyük mUııku_ 
JAta ıığranfışlardır. Harbin b~mda Habqiatanda SOO ltaJyan tayyare.si 
mevcuttu. Buglln bunların yanamd&n fazlaııı :r:ayi olmu§tur. Bir bidon 
benzin Jtalyıuılar lı;ln bOyük bir aervet vazlyctlne glrmlşUr. ltalyanlar 
aarflyatıarmı telAfl edememektedirler. Avrupa ile A!rika arasında müna.. 
kal&lın keııilmJ§ olma.sına mebni Avrupa mamu lAtr sl1'ecek qyalan ve 
&"da m&ddeled .orluklan b:lyükU1r. 

İngiliz ha\'a ktı\'\'Ctl,.rl Hıı.befl•twıdald bQtOn lblyan garnlzonlammı 

rumlnl ıılmı;:ıtır. Bu !oloğrafl&r& gt;re önUmUzdekJ ay başında ba~layacak 

olan bllyUk ynğmurlar mtvıdmlle ltaıyan kuvvellerlle garnizonları arum. 
dald irtibat tamamen ke5ilmif olac:NtQ' ...ı 

l.ondra, 18 (A..A.) - Akde.nlzdc yen&§mam~t.ır. 

' \"Ukua gelen son lıarck!t hakkında Bu husuataki amlrallık tebllfl ,u-
dlln akşam Loodrada \'erilen mUtcm. dur: 
mim malflmata göre, bu bareka.t eıı 

naııınd:ı dllşmanm kuvvetleri, iki zırh. 
Jıdan, bUyUk miktarda kruYazördeu 
ve W kadar tor;ılto muhribinden mtı 
rekkcp bulunuyordu. DUşman, lnglliı 
fllosu kara aı;ıklanna \'anncay& ka.. 
kar takip oluıınıuı ve lnglllA 
filosu bUyUk miktarda İtalyan hava 
kuvvetlerinin mütemadi bomba hll. 
cumlarına ra:men, burada kalmış iM 
de dll§man, yeni bir deniz hareketine 

9 temuz sabahı alman raporlar, 
dll§man kııvvetlerlnln iki zırhlıdan, 

bUytlk ınıktardıı. knıvazörden ve 2:5 
kadar torpido muhribinden mürekkep 
oiduğ\lnu tesb1t eylemekte idi. li 
temuz öğle zamanını biraz seçe, ln. 
glllz haflt kruvazör til0Wl84ı, du,. 
manın kruvazör kU\'VeU ile tema11 
teala etmiştir. Fakat dU§man kruva. 
zörlerl, tngtllz zırhlılarının top men· 

(Deumı 2 lnc-1 ııayfada) 

Japon kabinesi 
bugün istifa etti 

lY~ı2inciaaylcula) 
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I>AH1LDE: 
Nl,.:ınta§mda Kuyulub:ı.hçc soka. 

mda 20 num • Jı Hermlne Cezveel· 
<'ıyanm apartımaDınn hırsız glrm11 ve 
ıo b\n llrıılık ı üccvhcret çnlmıııtır. 
Zabıte şikAyct üzerine kıım bir mUd· 
Jet z:ırfınd:ı. içinde mücevherler bulu· 
nan bavulu GUmU~SU)'Uilda Park apar 
tımaru ltapıcısı Osmn.nda bulmUfilUr. 
Bu b:l\'uluıı Osmana hem~erilerlnden 
Ta§köprWü Şaban tarafınd:uı bırakıl 
<lığı anln,şılmL, hırsız Şaban yaltalan· 
ıı~tır. Milccvbcrler snhlblne iade edil 

ml§tlr . 
• MUr :ıkalat vekllcUnce J{Utahya ıs· 

tasyonunda yaptınlan büyük kanin 
ü,aı resmi bugün bUtUn ı.-utaııyn 
alkmın 'lie rnUnako.lat veltllletı )"ol 

d re ı re~t ı-.emalln l§tlrakllc yapıl· 
, tır. 

Bu:::1lnaeo ıUb:ıre.n bu kavts saycs1-ı 
d Kütahya • AJayunt ara tre:ıl knll. • 
mı~ olup afyon ve Esltl§chlr lstıkııme 
tlnd n gelen trenler l{Ut.ahya lsta.syç.· 
nundaıı geçeceklerdir. 
• 1talyanm Anl'.ara bUytllt clçlll 

M. Pcppo hıı sabahki ck.fipre31c An· 
ka.rad::uı oehrımtze gelml§Ur. Sefir Is· 
to.syondıı ltıııyan lrnnaoloslult crklnı 
ve ban İtalyan ltolonlai tara.ımdaıı 
kar§tl&ı:unlftır. Setir blrkaç {;Un tıeh· 
rlmizde kalacnktır. 
• lkl sene evvel Jnponyad:uı gelerek 

mubtcll! scbcbler?c çekllcmlycn vo 
ı;Umrllklerdc kalan 50 bln kliııur tn· 

iliz Uralık nmnUo.tunı. c,)'-asınm c:ı· 

.anıınası ı:ın Ucnret vekAletl tctkll· 
ler ::\'apmııkt&dır. 
• Du ~bahltl Konvıınslyoncl t.ttnUe 

şehrimize yalnız otuz kJ§lllk bir Po. 
lonyalı mülteci knfilcrl gelmiştir. 

• Dllimlzdo ''men.maıı" ekinin lml. 
!anılışı ve anlnmnları üzerine C3k1 

\ e ye!U Türk lcbçclerlnde yapılan in. 
cclemelerl toplayan bir ara§tırma, 
Pro!cs6r Besim Atalay tarafmdn.n 
hazırlanarak kitap §Ckllnde baınlmış· 
tır. 

HARİÇI'E: 
• Romen §llrkılarmı gi!ul blr ııeale 

teganni eden mc§bur Mariya Tanue 
blr gnrp devleti lchlnde casusluk 8\1. 

çlyl BUkre§te tevltit edllml§Ur. Ma. 
riya Tanaze geçen seneler Ta.nazc 
rcvllsllc şohrlmlzo gelıntı bulunu.. 
yordu. 

• Amerlkıının Fransa. nezdlndekl 
sefiri nıet Vqlngton'a gitmektedir. 

• Lllkacmburg Gre.ndUşeıü malyeU· 
le beraber blr Amerikan kruvıızö. 
rUnc binerek Amcrlknyn gftmlgtır. 
Cskl Belçika ba,vckllt Van Zeyand. 
m da bir tayyare ile Amerfüaya ı;1t. 
Uğl haber verlllyor. 

Sov et - ln1an 
rnünasebatı 
bozutuyor 
<Ca,ıar h 1 ııırl "11yf dl\) 

"'Hltler tııarruz emrini \'Crdil':I 
andn. 1ngiJtercn1n so;ı dakikası çnl. 
mış olacaktır.,, 
İNGİLTJmE t)Ç yi)z niLmmT. 

Jm\"J; ,.AflAN 'J"OPL.\lU,A 
nöOüLt;CEliMi.. 

N°Cl'J'Ork, JC - ln~ll;z mılletl ken 
dlsl tarnfındnn tnıırrul".a gcçmelı: 7.11 

mruu ı:cııoceye kadar bUyUk bir m•1 
haaaraya mun.kvcmet c eğe hnzı:

lanmaltt.ııdır. lnı;'lltcrcnin crnup ıı:ılıtı 
lcrlndckl çocuttlar ınemiel~ettn ortn 
mmtıık:ı.larına n:ı.klcd\lmlftlr. <_."Unıto 
bu mmtal:ahr Alma.n bOcumıarıı::a"t 
dshn az müteessir otacnlt yerlerdir. 
Diğer taraftan, ln~lltertı. barb!n 

başladığı gilndenbert. Jlmanlarmı;ia 

ta.hklmııt yapmakla meşguldür. Mcm 
lcket dah1UDdekl tahk\mat da. b:wı· 
m:ıb bir !nallyet, ve her tllrlD fccta 
lcı'l.rlık go tcrfl"rck nrttınlnıı~tır. l .. "'f' 
dra. herblrl 450·500 bat.ondan mlltcş"°I' 
leli on a~ılmıız perdeyle ~vrllnılştJr. 
Bu huırlık. Loı:ıdra ~cl:ırlDe lın\"adın 
yapılacak bir taarruzun yapabllecc,; 
tesirleri aG"O.rl hndde indirmiştir. 

Hnv ı mııılntp::ısı lıir ıııırnıındıı ol
tınd.1 ou Jıfiji.k cii1.iil nıd ın nıüıe
şckk•ldir· l),1 loliın ko.ı.ı pı, hın•a 
clemıınbrıııı ın llınnrı'> ugnındo 
huıııııt'llı lıır fnıılh el stÜ!'tcrmekte· 
dir. ·~ar.ı~ütı;ulcre, ,.e ş;alJot:ıjhtra 

kaı 1 nıfıcaı.lt·le için ıc,ı:ıtiıtl ındı· 
rılmış 1m1urrn 400,tlO'I gönülliı. 
Ayrı nyrı rnıntakıılora yayılmıştır. 

\'occ D'lınJyo 1 mindc ltnl)·ıın 
ı~azctcsiıılıı verdiği m:ılı'.ımotn söre, 
ı~rnnsız ,ahillerindcıı 1nsili:ı: sahil· 
lcrıni dövmek icln hususi mermi. 
ler kul!anncakl:ırdır. Ynpıldığı sör
lenen tecrübelere göre. nlelilde 
toplnrl:ı :ıtıl:ın Jııı mermiler 200· ilA 
300 kilometreye ,·ar:ıbilirler. 

lnıdllcrere lıücunı için Non·eÇ" 
ten Hn.·.st liınıınınl\, kııdar 4nhll bo
yunc:ı her cnptu muhtelif toplar 
konmuştur. Bılhnssn Uünkcrkle 
Brest :ırn'iın:ı ııtır topl:ır yerleşti" 
riJmlştfr. lt::ıly::ın SllZCle 1 im U:Z:UD 

menzilli toplarla Almanlnrın, lng\. 
Jiz s:ıhJllerlnl lıonıbnrdımon ede. 
ceklcrini söylcnıcktcdir. 

Teı: p:ışaya bir h:ıber salın. 6ent - Efendimiı:. K~ın şe)tenı 
AUwı. 16 - ltalynn tayyııreleri dilrı ilk defa olarak F.illıUno bQcum nerede dinliyecekse orada dinle. bile yenen bir mııhJüktur ••• Elulııı. 

c:mı~ıer, Musul petrollvrtn\n borularla getlr1ldiğl Hayta limanına bombalar sin... dan Yanık Hüseyine, Yanık HQııe· 
e.tm~lımlır. Znrar fa:ıa dc~dlr. 1talyanlann :Musuldan borularla gelen • • • yinden Elufıaya haber götQrcıı 
pctro!lerl ıstlhdıı! ctttklerl anlaşılmaktııdlr. Damat İbrahim P:ı,a, dı' du. şeytana pabucunu ters giydiren 

Italyarı tayarelerlnlrı Onfkl adııdııkl UBlerden hareket ettikleri tahınln ''ıırları, cırıırınn dikilen hanımelle- cinsinden ncuci mekkarcdir. Ni
olunduğu ı~in lngiliz tnyynrclerl de Onlkl adadaki ltalyıın U.'llerlnden bazı. ri asmalıırl:ı Brtillü, gönlil nhcı göl- hayet uuıtmıyalım. Olanlar oldu.· 

"clerlc dolu şahane bir odndn Sc'5- Eluh:n ile Yanık Hüseyin beraber) ınrın:ı hUcum etmlşlcr ve bombardıman yapmı,l&rdır. " BI 
siz Beklrf dinlcyor. Duvarlan zc)- kncmıığa karar ''erdiler. r cece 

1tııl .... an tayyareleri Oirit adam ch·o.rmda blr Yunıın vapuruna, ibtlmıll Ilil 1 bl k .11. d 11 be b " tin n!lncı işlcmr:lcrle kaplı bir odn-· sey n r aç oı-aa aş c nı er 
ynnlı~lıldn., bombalar atmışıaru dıı bombate.r ''apunın ch-arms dUrmıı: Kaplam:ıların üzeri kokma sade!· bir gand:ılla ynna~tı. Elulza Taat 
ve .ıınc:ı.lc \"&puron birkaç cammı kırmı•tır. ferle süslenmiş bir odıı... <'tlif;I aaııtte sandala geldi •• Sandall 

SON D \ Ktl\.A: Sessiz Heklr lmştO.rü bir crki'ın derhal JJnllç ırulımndn im~ slhf 
Cof,'l'nfyada ''Dcdekıuıez" diye isim "Verilen Onikt ado. cenubi gal&i minderinin üıerlne h:ığdaş kur- uçtu. 

Anadolu He Glrtd adıı.aı aracında olup fairolcrt §UDlardır: Rodo:ı, HerkJt, muş, elindeki ı:ıl:ıco mnkrama&lle İbrahim Paşa cfoldığı bııb'adnt'I: 
SUnıbeki, lJynkl, lnclrli, lata.nköy, Kallm:ıos, Leryoz, Batııoz, Kerpe: ynnık yüzünde lıelfren inci terler! silkindi. Ses!lfz Bcklrc bııktı. btt 

Londrıı., 16 _ Mwrdnki İngiliz tay silerek snkin \'e teliışsız bir edil bakışta öfke Te ~iddetten ıiyitde 
yare kuvveUerlnln faaliyeti hakkında Jle anlatıyor: • ncımn ve elem glzlenmlştl. Dudali· 
Kahlrede ~u resmi tebliğ ne~rcılll· - Devlellfm •.• Yıllarca e,·vel Yu- Jarında snrip bir tebessfim d fi#Qm• 
m!şUr: suf Reis ynkaladıih bir \'enedlk lendi. TaUı bir sesle: 

( U~t:uull 1 lOl'I ~yfacJa) "Bir İngiliz bombardıman tıır.ı•are· Gemisini ı tnnbula setinnek vnzi. - Pek kot'l • tı3ylüyomın reis, 
zlltnc glrcr girmez cterhal geri ~kll. sı ttıosu EY1trede .Au:ıbın cenubunda fesini-benimle, şimdi buruda olm9." dedi. Korkarım Eluluıyı knçıra11 • 
mişlerdU-. Bu dakikadan !Ubaren ha • kıfla vo depolara. hUcum etml~. Çı· yon talisiz ark:ıdnşım Yanık HOse· ıınndııldaki ynn vefakllrlnr arasın. 

Akdenızde harp 

karılan Y""o~ıar tS ıtııometrellk ~1ne vermişti. \'npurda Venedlk da r>en de vardın. rchet, bir takip m biyettnJ almıtıtır. ........... s ı B •·ı b ':t Ol 
b!r me teden "Örtilm"rtUr. kibar tayfnııınd:ın kadın ve erkek ess z eıo: r paşaya aı. ı. an. 

Zırhlılar arn.smda bir kaç aalYO taatl ., ~ J t ı t Dol ba"ll •6re Trnblusgn.rpda Tobruk llmo.nmda hlrcok esirler de vardı. Uunlnnn ar za en o muş a. am -.. " 
edilmiq ve dılsınnn kuvvetıerinl.ıı tor. d hl d d ıı· k Y. lilzum ""Oktu a-'ık· " • bulunan gemilere bombar~1man tay- arasın a r c er ı ·ızcatsıZ mev- J " • 

pito,muhrlplcri ta.rafından tcııis olunan yarelerlmlz yeniden hücum etmt:ler cuttu. Knrnında \'ened~te kulan - Uıı~kın blldlllnl nedlyc kul· 
dumıuıperdesi arkasında kıı.ybolmıısın dir. Elde edilen nellceler henUz belli llşıkınd:ın bir pfc taşıyan bir %ani· dan saklamalı, dedi. Yanık Hüseyin 
dan e\·vel ıı.aıyan zır:hlılnrından blrl. değildir. Bununla bernber hUcumUIJ lı .. Biz o "akitler bu kadıncağızı bana yıllardanberl, iyi Te fena ac:ı 
sine &90 mlllmetrcllk bir obUsUn tsu.. blrlnl mUteaklp Mhtldc !tara b1r du· iıdt bir cariye sanıyorduk .. Bir Ve- ve tatlı her işte ıi;adıışlık ctml,· 

d 1 tu ..w tü nedı"k nsilz,,dcsı·. olduliunu neden tir. Yıllarca beraber bir Yenedik bet cyledlgi mllti:ıhe e o unmuıı r. man ısUtunu yUkscldle., görUlmil~ r. - ., 
Hafit kuvvetıenml.z mUcsalr tahribaı BUtUn lnglll.z tayyareleri üslerine dön sonra öl-!rentllk .• Jşıe Yanık H{ise· kadıreıısmda forsalık yaptık •• Bera· 

'-'İn bu kızcn~ız:ı vuruldu.. Gönül her dövüştük, beraber yeodFk .. Her 
yapaca!• menzile scl\nceye kadar. l. tqU~lerdlr. " "' i t h kt h t t b 

D~n, seca fkl, bu sabah ta b1r ferm:ın dinlemiyor p:ışam .• Omrn· ' e, er ze-v · e, er ız ırap n era. 
talyan torpllo mubrlplcrl de, 8-0tı nu" ı"lkln denizlerde "e"lrmlş, f"l" bcrdik. Binaenaleyh Hiluyinin bu 

k defa :M.ııltııyıı hücum ctmelt tc~bbO· o ~ ~ .,.. 
sUr'aUcrile, dumruı pcrd~aı ar MlllB "in kcrmn serıllnden ne,..,,I,!:, ""l· ıılmıbh gOnlerJnde kendisinden &ünde bulunmu~a da hiç birinde mu· " .. ~- .; • 
çehllmiılerd!r. \'llffak olamamıştır. Zııytnt ''e tele· 1 lnrcn esaretin tadını tntmış bir ge. ayrılmaz, benden lstedUli ynrdımı 

lngillz filosu~ mllJls-.ıp Sword11sh tat yoktur. mJcinin olgunluk ~·aşında böyle reddedemezdim. Bu işten 5tQrfi ce· 
Lııtcmi l.ayareler, hava datl batacyalıı.· Şimdi tceyy•ıt eden bir habere göre ~şık olmıısı lınyll sarlp bir m:ıC'.ern" uım nceyse razıyım ona ... Elulzap 
nnın nlddcUl nte§lne rat,mcn, hUcu. d~ I\'.enyada Vajlr Uzerlne ıı temmuz Fakat oldu bir kere ..• Yanık Jlüsc· bu urnydan kaçıran aandalda ben 
ma mu,·atfawoımuşlar ve bir dllşma.n da düşmanın yaptığı bllcumdıı. tayya· yin ne yaptı, yaptı.. Gemi lstan· vardım .• 

il bir du l)ul" )'nn."c:n1n-2an ev,·el bir erkek S ssfz Bekir. lbrnhim Pa~ut kruvn:ı:örUnc tam bir darbe lndif'D14!. re dağ bataryalarının nteş o ,. " "' " 11 b_..li 
rnan tnyyates! dU~UrUlmUFUr. Bir çocuk do{turnn hu kadınla anlaştı, hnkkında vereceği hr1kınil '"" :ror-

lerdir. tayynre de Derkallde yere çn.rpıı.rnk merclmcrli fırına verdiler. Yanık mu~ sibl sustu. Paşa ba aüJ.'1\tun 
DUşman, lngfliz filosu kara. açıkla.. p!U'Ç:llanmııtır. Uç ld§l olıın tar.ı•are Jlilse:>•in de -.cvgili Elulı:asını Top· manasını anlndı fnkat bu harektte 

rına \'ftnnca.ya l>o.dttr taktbolmuş w mUrettebatı lllmUşlUr. Aynı muharc lıııne Cİ\'arındn bir eve yerleştirdi. dair en ufak bir imada bUe bulun· 
kuvvetıerirol.z, bir muharebe vermelt bede cenubt Afrika kuweUerlne men R:ı.lı:ıt r:ıhal ya'i:ıyorlardı. Fakat mndan s:ıdcce ciddl TO ..a·kur bir 
üzere, bUyllk ıniktarda ltalyan tay ııup iki muharebe la}-yaresinln arka· denl:ı:cllerln rahatı ne kadar sUrer, ııeııte: 
)ttrelerfnln mUtcvaıı bomba hücumla_ smdaıı duman izleri bmı.kanı.k u~nk· iki üc ay sonra yine c!er ncıldı. - Hikayeni bitJr. reis. dedi, 
nna rağmen ak.cama kadar orada kaı taştığı tesblt edllml~tlr.,. Biz Yanık llü~yinle l""Oln dü~tUk. ...... Artık söyllyecck ne 1 kaldı Li. 
mışlar ise de dll§mıın, yeni bir harek~t Elulzn lstnnbuhln hhlı. devletlim •• SnndaJ bi r ku, lrtbt uca 

J k b · • Dol'uz 0 .... seferucn sonra fştaıı- ur:a scccnin karanlı#? içerisinde 
tmkAnını vermcml.§Ur. DU~ınn.nm mu. a 1 nesı • " fi fil k Ü '·üd k d ld" apon bula döndüııümü:ı: v:ıkıt Yanık Hil- s z ere .: nra n ar ge ı. 
hnrcbey"" tutuınıuk nlycUndc olmadı ıs }f l klll dü ü li •can Yeni Zelanda harp ııeyfn ka~es acık, lmş uçup silmiş erşey vn c ş nm ş, ~ 1

'· 

sıırih surette IUÜ&§Ilmca, lı.-uvveUc:t• • t•f tt buldu. O giin bu vaziyeti oerenen eden bütün tedbi rleri almışbk. 
kabinesi kuruldu m~ harekcUerlne devam etmi§letdir. IS 1 a e 1 Yanık Hüseyin nh edip yuc dilşlil. M~nıil de gOndü:ı:den hıızırlıınmış 

·tt 1 U Bu ~iliz ku~·\·eUerlnln himaye et. ·~~dit bı"r hummn•-':ı "Dk.olandı. A'·· iki ot bekliyordu. DerUI ftşık se'I"" 
Yclllnı,'1-0n, lG CA· A.) - uç l · ) J k ..;ç " " " • i b b bi dl .1 l rn~ı tnıınz vapurlan k~lle'1. halen Tokyo, 16 (A. A· - a.pon a· }nrca h"sla -..·attı. Jla .. aı He ölüm gılis ]e crn er atına n , <UO a .. 

kiımet lı.zfısmdan ve bilfiil rıtmr ~ '"" .. ·" " dl ı ld ı emnı:rct içinde ı;1deceğl yere \'UUlıc- bincııl, bugUn iatifay'" karar ver- nrasındn sollandı, durdu. ıs n nçı ı nr. salll.hiyetlnl hniz iki muhalefet ıi- ,. ·ıı·ı 
• " " tır. Eu aon ı;aibad"• gemtıerlmlc, mll}Üt· . Sessiz bir Hlhza durdu. Anlattığı - "' ere:re gı 1 er ... 

83at 14 c tuıd::ır f;Cten haberler ! zAsmdan milrekkeb Yeni Zclandıı 1NGU.TJmE 1ıt::-;·JAPON MOXA- lıı'ku· ... enı·n PO'& üzerindeki tesirini - Anadolu içlerine •çıldılar. !\e-
t h kn.blne:sl t kkUl t · ti mUteaddlt deta hava. kuvveUertnlıı hU. ~- " • · lkl rl ı b d bn l nrp ~e e nuş r· SP'...BATIN"I n t l7.E1.TE Bh,l COl'X onlam:ık fsılyonnuşcnsma p:ış:ıya reye sıtt · e n en e m l't'· 

Romen hariciye Yeni Zelnndn harp kabinesi Wsı ,.ı:umuna muuz kalmıııtır. Gemilerin ~llf • blıktı. , Pıış:t 1ıerşeyf unutmuş bir .rum. Bilsem de söylemem zatet'• 

b ı f ~}ardır: hemen yanınıı dU:cn bomba.lann par- l ..ond rn- 16 (A· A-) - Taymıa. • tavırla dalsın dalgın dfnleyorda. Soıırn biz sandalda yine ı;erf dlJıı· 
nazırının İr te gra l Bl18VCldl Fra.ser, maliye nazm ça'Jarlla geınilcr mUrettebatını!an Uç gazetc:sİntn cUplomııtik muhnrifrl, ~Bu dlkUt ,.e tırnR"a Se~stz Bekirfn dük. Tersaneye kadar l~dlk" Bd 

Nnş, müdafaa nn:ı:m Jon ve muhıı· kl§I ölmll!'tür. Gerek bu hücumlar en. km hoşuna gitti. Yüzünün terini tekr:ır ayrılık bıına çok dokundu. Delh•e 
Billucş, 16 (A· A·) -

1 
Stcl'aAlnl: lefet üzasından Hnınlton ve Kot. na5lndıı. gerek pek kısa 8Uren denJz Krnji • Arita gB~melerl hak. • sildi >c sonra içlen gelen hazin bir döndilm.. ·cc güudür meyhane 

Hariciye nazın Manoi escu, • da aşağıdaki nutlfunatı ''eriyor: meyhane dolaşıyorum. Nihayet ga-
bari ı ru--· muharebs\ndc başka hiçbir ölü ve ye.- lııgUtb-run· Tok"" bu"yUk eı~: .. ı sesle hlklıye ini nnlnlmııkto devam ft-. d •• manya c ye nazın von ...,..... ,....., .,v ~ .. 

111
• •• rlp bir ıesadlH ve _ ... m nn çıAan 

....... ~ .. d k bil Macar mebuslar rnıı yoktur ,.e dUemıı.n, gerek topçu J h · · ~· . dl trop:ı bir tel6 .. w. gun erere • Sir Robert Krajl, apon ancıye _ za,·ııllı Jtüsevin, hastalıktan bir söz l.ıeni burnlarıı kad:ır getır • 
h .. ~ 1 d ,,...; M'" p rt• • ne gcrcl: hava kuvvetıerlle hlçbtr . il ._ı;.. " " t 1 hnk'k ı· d'. 11 n.ı k 1 a assa ovY e cmıso ... r: ıuet a ısıne . nazın B· Arita e yap~ı6• eon g<r sonrn deli gibi bir şey olmuştu.. ş n ·ı a ı uş ııu ece· o ımı 

"Almanya ile Romanya arasm- • b ·ı k darbeye mu,·alfok ol.ıımamI§tır. ~ riif:meler esruısında üı; ay mUddet" Elinde sn:r; sokaklara düştü. Her ka- velinimetime alt bir cnrlye3·e el 
dakl mUnasebetlerln buglin \'lcda· gıre l ece avcı ta:rnrclertml.z, be~ dll§Uıan tay. le bıw nE!'i mnllarm Birma.nya yo. dında se,·gllisinio hayalini göre· kaldırdım. Onu kaçırdık .. özilrmli7: 
nmuzın emrettiği ve yeni ruılayıo Rilkro.i, w (ı\.I\. - Rador ajansı ya.resi d~ürmUştnr. lu ile Çine gönderllmeslnin t.ahd\- rc"lı, her laıpııla rnulz:ıdan bir ha. ne olursa olsun bu bir !'!Utlur. Bu 
yolunda ilcrllycceğlnl Romen mille. bildiriyor: lO temuzd:ı. bildlrllmiıJ olduğ•J dini teklif etmiş ve şart olanı.k dıı ber ıımnrak, lst:ınbulu ıtolnştı. Her suçun ne hıtıır Ağır oldu~unu hl· 
tile birlikte kuvvetle ümit cdiyo _ Millet Partisi genel sekreteri B. veçlılle, ııralannda Hood z.ırhluı Uo bu Uç aym umumi mıı.lıiycttc uznk sese lrnlnk kabarttı. Her konuşmayı liyorum. Fnk;ıt bu aftır suçu bfle 

Victor Noldovan, Romıı.nyad:ılrl Ma.. Ark Royal tayyare g;emlsinl ihtiva ~rk meseleleri U,.;crlnde bir anlaş- gi:ı:li :;izli dinledi. Uzun seferlerde bile yaptım. Ccınm neyse raııı-ını 
rum . ., reli- ta car cemaatı reisi Nlcolos Bıı.ntt•"•,., d dl~ bl ln""ll kuvveti .. arb1 l cnnı p:ıh:ısına lıfrikmic servetini devletlinı. Bu telgrafa ve gi cevnp von ".,. e en oer r b' z • .. mayo. varmak için kullcmı mn.smı ~ tbr:ıbim P:ışn dalgın dalgın düşfi· 
Ribentrop, Mn.rıoilescu'nun harici· dynn t'..zasmdıın Gyartruı'ı ,.e mU,av!r Akdenlzde bir ccvellW yapmıştır. 1311 ileri silnnU3lür. Esasen Çin - Ja. • holıçar.ı lmılınlnr1n. klnvuzl:ırın e· nii,·or. Dembc'-·nz nhnın nllında 

beuı "'il • k bul tmı u B t ı tıda h bl d"~ ltıln• ı }inde eritti. Gece demedi, glinılüı " ., ye nezaretine tayini münase e .lll toyu a e ~ r. u op an • kuvvet. iç r w,ıman gem .- pon harbinin bidn~·etlndenberi. n. porltık siyah söılcrinde bir teessür, 
amlmt t il rl i bildimıl Macar ckıılllyeU mcn:nıplıırmm Millet rutıamam•«tır. Fakat bomb:ı ile hava t i demedi, sevgillsi için yandı. Tutuş- i dal 1 • en s ı emcnn e n 1' .... giltere, tnvassu unun ayn zama.."'l· tıı. Nihayet Eluiıanın sarayınızda bir merhamet Hadcs sıı nnmıo 

''C ııunlan ilnvc etmlştir: I'ıırtls\ne yazılması meselesi tam an· hllcumlarınıı. uğnımt§tır. DU:ma.n tay· da. Jıem Çin hem Japonya tarafın· olduğunu üArcudi. tı sanki... Tiıı dOşilnce çok kısıt 
"Memlekctlerimiz arasmdıı ta - la§mn hnl\nde nıU:ı:ıı.kerc edllml Ur. yareler!. bu ltuvvettmtze htt;blr haaar dan kabul tdilmcei vo yıırıtac:ı.k Paşa oturduğu sedir üzerinden sıç· sürdü. Po~a ~ı vurdu. Paşanın Se!I· 

mrunile emniyete mUstenit mUna - B. :Moldo\•tın, Macar ekalliycU zlmam.. vukua geUremcml~tır. Hiçbir ınu T O ıutla!}manm lıa.kkaniyete mukarin r:ır "e silkinir sihl olmuştu. Fakat siz Ilckirlc h:ıh·ete çekf!dl~I bu o· 
sebctlcr tcsts! yolunda snrfedeceği· darlarr;ım parUyc yaz.ılmn meselesi yaralı yoktur. DBrt dil§man tayyareaf bulunmll!r şartlan ile, uzak şark- kendisini çabuk topladı ,.c yine ,.5• danın kapı:ıınıla b~liycn yeniçeri· 
niz gayretler için benden anlayıu hakkında ne~redcceklerı tebliği ta.svtp dU~UrUlmU' ve yedl dU~n tayyıırc. ta bir nnllUjmaya ya.rdrma hu.trol- ki ll'ıkaydisile Sessiz Bckiri dinle" ]erden birisi icerhe slrerek eller 
ve yardnn bekllycbilcceğinizden c. eylcmlrUr. l!l h:uıara uğrablmı~tır. du~'Unu birçok defa bildirmişti. mckt~ de,·am etti: söğllsle çaprasl paşanın cmrJııi 
min olabilirsiniz-.. bekledi: · 

...................... lll!!llt-. ..... ~ .......................................... , ................. -ııı_._. ..................... _, (Devamı ~ar) 

ispanyanın Berfin l~isi 1 ......... Nakleden: 
l\fadrlcl,JG(A· A·)-lspanya Hikaye TELEF~O ı.L . 

ltUkfımeU genernl Montero de Es· 
pinosa'nrn Berlln sefirliğine tayini •·---· - Günlük bulmaca 

:ı l 4 5 (t 7 8 9 
için Almanya. hUkumeti nezdinde 
isUımaçta. bulunmuııtur· 

'Ariantinde eslıam ve 
tahvilat kontrolü 

Buenos • Alrcs, 16 (A, A·) 
Hilkümctin bir kanırnanıesi Ar
ja.ntine giren esham ve tahvilat u· 
zerine yapılacak muameleleri kon. 
trola tabi kılmnkta ve hususi mii· 
saadc olma.dıın ecnebi memleket • 
1crdc mukim cııhasa p:ıra gönderil
mcırlnl mcnctmcktedir. 

J.viınite Uir ıelefoıı almıya knrnr rakmndı. Dillim :ırknda~larile .ko· tuklnrıınızı l~iltfn; bunu scnclcn elli. Ş:ıfnl: sökerken uz:ınıp ~almr 
verdim. Bunıı :ı:c,·cem de mu\'ıırc. nıJşnınk ıu:nılncle)'dl. Bllhac;sa Feri· beklemezdim. yo hıızırlanırkcn !Jir zil dalt:ı! l\a. 
ı..nt ederek telefonun hlr çok (o7J. tın ile görüşmesi urun siirclü. ~lhıı. Cc·.·np °"crıncdfm. (;öz!erlml ka· rım telefonu nldı; lıcn elinden kop. 
Ictlerini, kol:ıyhkhırını sır:ıl:ıınıy:ı ) et sn haha doğru snat iki ,buçukln p:ı),P 11:rum:ı3·ı tercih ettim. Uyu. mnk istedim. 
lı:ışlııclı. Dundan m:ıatln nrk:ıd:ışı r.ılı:ıl etmlyc !:arar ,-erdi. Memnun- muş olnıolı)·dım; cünkü tekr:ır ıı. - Bırak! 
Ferih:ının da son sünlercle ıclefon du. \'ııtıısına uzandı. Bir r,eyrek .ronıncıı srını nllı:}n beş ,·nrclı. Yine - Jiıtyır teli keseceğim! 
alması hırsını tahrik etmişti. Ill:ı: o;:ınl gecmcmlşll. ki uykusuzlukt:ııı ~il c;:ılınıştı. Trlcfonu knptım: - Dırak di~·oruml 
de oıılnrdıın nşası kıılmadılc: ve ı;üz knp;ıkl:ırım r.Rırl:ıştığ. sıradıı - J\lmsioiz? - Bırakmam! 
Fcribanın ınasrur sözlerini dinli· telefon ılll l;ulııklarımı çınlattı. E - Doktor heyi Çabuk seJlniz, O cekli, ben çr.ktim ..• 
ycblldlk. lıml uzat tını: ı.orı:n benden c\·,·eJ 17.mlr okıığı 3!18 ~o. Tohir bey a· - Bırakm ı y:ıcn'k mısın 'l 

- 'l'clefonunuz ols:ı.rdı. size p:ı· 1s,·r3nını$•1. Sordum: ğır h:ıstıı. - Hayır! 
znr giinü için h:ıhcr verirdim. - Kim o~ - Affe<lerslnit, bnyan ben dok· - Canım, belki Fcrlh:ıdır, bırak 

- Eh, Fe.rih:ı. biz de nlac:ı;;ız. - Fcrllı:ı... tor değilim. t:ı konuşayım. 
o zıımnn i~lediAlniz ,·akit lıize te. - :-~c lstlror ~ene~ - Kasıl olur, orası, dahiliye mü· - Allah miistahakkınızı ' ersin, 
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