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Mogta<doır _ y~k.oU@lo, Bırötanü 
hl~ttuhaır(p gemn~n talfnırüp e<döDdü 

TEMMUZ 1940 

PERSEMBE 

Berliiı, 4 (AA.) - İngiliz donanmasının Q. ri öğrenilmiıtir. İngiliz gemileri Fransızların 
~t:n limanındaki Fransız gemilerine kar§ı yaptı· mukabele edemiyeceklerini bilerek uzak mesa
ıl ani ha.reket hakkında alınan malumata göre feden ate§ açmı§lardır. Dünkerk, Provonce hat
b ransız gemilerinin istim üzerinde olmadığı ve tıharp gemilerile filotilla komodoru Mogador 
\l Yiizden ağır toplannı harekete getiremedikle· yakılmıştır. Bu gemiler hala yanmaktadır. 

dan konulan bir ~ayn)a tahrip edilmiıtir. 
Strasburg hattıharp gemisile 5 filotilla Jco. 

modoru, müteaddit torpido .ve denizaltı gemileri 
İngiliz çemberini zorhyarak Akdenize açılmıı· 
lardır. 

Bretagne hattıharp gemisi İngilizler tarafın- '(Devamı 2 lnct sayfada)' 
------~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.::_:_~~~~~~~~~~~~--~~--~..:....---

R. uz ve l t yeni bir silô.hlanma 
• • hazırladı proıesı 

\ ' 
"Pi ll.lngton, 4 ( A.A·) - Ruzvelt 
a ec"k h 
el~·e ~ afta zarfında kongreye 
bıııl.i. vın 5 • milyara baliğ olmal:Uı 
bir n~n ınun mildafaa biltçesinl 

' laıı ~sil fazlasmıı iblUğ edecek o· 
dJ edenı bir silahlanma projesi tev. z -.Cektfr. 
4 ~ın~olunduğuna eöre, ftuıvelt 
nanrn'!tan orduya ve blr mllyan do
rnu8a:va sarfedllmek üzere bh 
olatı 

6 
de .talep cdecelttfr. Ordu için 

'"iıı :ırt\vatm blJhassa Uıyyarele• 
8Urfodil tini t erek Ruzvcltin gaye 

va .. 11 C~kll eden 50 bin tay·yare~·r 
l> 0 maktadır. 
az:ırte"' rttı • . 

re~·c bl ~ı 6unil lluzveltm korıg A nıesajr beklenmektedir· 
meriha harbiye 

,.nazırının beyanatı 
~'>In:rt 

hatieiv "'on, 4 (A.A.) Senııtr 
e komfsvonund3 bir lntlzn"'P 

cevap veren Knox, Amerika için 
en kuvvetli müdafaa lilzumuntlr 
ısrar ederek mUtearnzlann her • 
"':ıngf bir Amerika toprağını zap · 
tlı kalkışmaları suretlle Amerika 
nm harbe sol.:ulmnsı tehlikesi daf
mn mevcut olduğµnu blldirmi~tfr. 

Bır suole CC\"D.P veren K.nox. 
Ve~ay muahedeslnln bugilnkil hat 
be hli.dlm olan bir lmil olduğum 
~<ınneylemektedlr. 

Nazır, A vrupantn bu kış bir ar 
1!'" ıstırapları ve · ·t,s~·li ~,.,.ı .. ı-ı .. 
kdbmm olacağını tahmin eylemiş 
tir. Knox, Alman Gcstarıosunurı 
7.aptedilen Ulkclerdckl r.ıilletlerirı 

kontrolü için mE>rhanıetsiz tcdhi~ 
usulUnU kullanmak euretila biı 
müddet müessir olscağmı diişiln 
-ncktedlr· 

Latin Amerikl!stna gelince, n3 
"lr. ce>nun A mcrlk~ .. -.. '1n rok cid(lı 

bir vaziyet mevcut olduğunu ve bu 
vaziyetin Hitler tarafından A vru· 
pada harırlanınış §ahıslar tipinin 
nUfuzuna mils.a.lt bulunduğunu söy 
•eıniştır. • 

Harbiye naıtn demiştir ki: 

"Yabancı bir devlet la.tin Ame • 
rikasına ayak bastığı takdirde fecl 
bir tehlike içinde oluruz." 

Daha ııonra deniz komisyonu a 
.. ~ .. laki dekl!rasyonu ı:cşretmiş 

1ir: 
"I{omisyon. nazır Kno:r• .. , müt 

efiklere yardım lehinde fikir ser
det:mtş olmakla beraber. A vrup" 
harbine girmeğc kati surette mu. 
hnlif olduğunu ve sadece hüküme· 
tinılzin ekonomik vıırıl•n'ITndan ayr• 
olarak yurttaşlnrmırz tarafmdan 
milttefiklcrc manevi ve iktısadi bir 

(De\"a m1 2 inci sayfada) 

Alman.yanın Ro
ınanyaya cevabı 
Almanlar, Romanyaya bir ittifak 

veya askeri müzaheret 
rn uahedesi arzedecek vaziyette 

bulur:ımadıklarını bildirdiler 
(Yazısı 2 inci aaylada) 

EN SON DAKiKA 

ÇÖrÇİ 1 Frarisız-lngiliz deniz 
çarpışması hakkında 

.izah·at verdi 
Londra, 4 (sa.:ıt, 19.SO) - Baş

vekil mister Çörçil avam kamara
snını bugUn öğleden sonraki top· 
lantısında Fransız filosu hakkında i 
zahat vermiş ve bugünkü hldise_ 
!erin nasıl cereyan ettiğini nnlat
nuştır. Başvekil, biraz evvel bitir
dlği nutkunda ezcümle demiştir: 

•• - Gerek Britanyn adaları, ge
rek deniz aşın topraklarımız liman 
Iarında veya Fransız Afrika liman 
larınd:ı bulunan Fransız filosunu, 
düşmanın eline geçmemesi için, 
kontrolumuz altma almaya karar 
verdikten .sonra hazırlıklarımız dlln 
gece nihayete ernılş ve sabahleyin 
saat 3 de harekete geçilmiştir· 

Fransız filosundan Britanya su· 
larında iki zrrhlı, Ud kru\'azör, 
' 'Sirkuf" sınıfından bir kaç tahteL 
bahir. ehemmiyetleri bUyllk olan 
bir çok mayn tarama gemileri, tah 
telbahr ana gemisi ve yardımcı ge 
miler kontrolumuz altma alınmış
tır. Gemiler biç bir mukavemet 
gö:;tennek!lizin teslim olmuşlar, yal 
nız b!.r suitefchhUm neticesi ol~ 
rak "Sirkuf" tahtelbehrlnde bir çar 
p~ma olmuş, neticede bir Fransız 
subayı ölmUş, bir Fransız subayı 
yarnle..nmrş. bir ingiliz subayı ölmilş 
i!ı:i ingiliz subayı yaralanmıştır. 
Diğer taraftan açıklarda bulu

nan bir çok Fransız tahtclbahfrlerl 

kendi rizalariylo geJmi§ler ve lngi· 1 pışma ~Irunışt.rr. Muharebeye. 
Uz filosuna iltlhnk etmişlerdir·" Ark Royal tayyare genılsiı:ı.den kal 

· B ~1.:ı b d A.kd-ı- kan tayyarelerimiz de i§tirak ct:mi§ 
a.şvt:llıı un an sonra = lerdir 

sularındaki hfı.dlselerc geçmia ve ~da Dilnkerk, Strazb 
on}~n ~~ §?yle anlatmı§tır: w zırhWan ve bir kaç kruvazör~ 

1n~lız f!losunun bulundugu !s. dlğer bir çok harp gemisi bulunu· 
kenderıye lımanrnda da Fransız filo yordu. Bunlardan Stra.zburg BIDI· 
sundan bir zırhlr, 4 knıvnzör ve di fmdan bir zırhlı karaya oturmuv 
ger bir çok küçUk gemiler bulunu- biri ba~ diğe; bir tanesi tahri; 
yordu. Bunlara müşterek dU!Jmana edilmiştir. Muhriblerden ikisi bat. 
k8.r§ı beraber çarpışmak için filo- mış veya ya.n.mıştn-. Dünkerk ZJrh• 
muza ilti~ak etm~leri teklif olun- lısı bir kaç ay hizmetten geri ka.. 
muş.. ~uzakcrelerc başlanmıştır. lacak şekilde tahribata uğra.mıl}. 
Gemilenn b:ıtırılmamalan için de tir.'' · 
bütün tedbirler alrnmıştrr. Başvekil sözlerini şöyle blUnnJş.. 
Diğer taraftan lskenderiyc Uma· tir: 

nrndakl Fransız filosu. bugUn lL ".Maksadımız ve hedefimiz, Fran.ı 
man Uzcıinden uçan İtalyan tayya. sız donanmasını dllşmanın eline 
relerint>, İngiliz gemileri ile beraber geçirmemekten ibaretti. Buglln de 
ateş açmxşlar, bu suretle mUştcrek Fransız donanmasının büyük bir 
•lüşmann karşı İngiliz kuvvetlerly- kısmı lngiliy donanmasına geçmiş 
'e beraber çarnıı.ımak hususunda- bulunmaktadır. Geri kalanların hep. 

Mister Çörçil bundan sonra Oran si de CaaliYetle bulunamıyacnk hn-
k"m rlnrını göstcrm!.rılerdir·" legelirilmiştir. 

(Fas) da cereyan eden hadiselere "Ilu hususi:. gerek parl3mentonun 
Geçmiştir· gerek milletin, gerek kralın, gerek 

Oran Jima.nmdald Fransız filosu dünyP. ve tarihin beni mesut tutmı. 
na, İngilterenin sabık paris bahriye y11 cağına emin bulunuyorum." 
nt~esi Kaptan Holand tarafından, 
lngillz donanma!ma il ti bak teklifi 
vapılml§, dört geminin kumnnclan· 
lan bunu kabul etmemiş, nihayet 
saat ~te Fransız gemileriyle çar. 

B:ışvek!Jin nutkundan sonra a.. 
vnm kamarası kendisine itimat b~ 
yan etmiş ve gizli bir celse alcto. 
lunmuştur. 

~~~~~~~~~~~~~~---

lngilıeıenin isıil8.sı 
9 veya 10 temmuzda başlıyacakmış ! 

,(Yazısı 2 inci sayfada) 

• 



lngilterenin 
istilası 

Alnıanyanın cevabı llllfl&l!Jll 
veva 1 O temınuz
başhyacakmış ! 

cvyork, .t ( A.A.) - Nev.}otk 
C5 gazetesi Stokholm ınuhııbiri 

Otto ToleschuS!, Non·eçtccn ıılı. 
haberlere naıarıın Non·eclel:i 

an kıt:ı:ıtının, lngiıtere lstiln· 
tn 9 veyn 10 temmuzda b::ışlny:ı· 
mı beklemekle oldtıkJarını bil. 

ektedir. 
Iczkur muh:ırrir şunları il;ıvc 
ektedir: 

'Norveç JimanJnrınd:ı ,.e hiJhıu· 
Bergen ve Stavanger limanla. 
da Alman kıtaat 'e nakliye gc· 
lcrJnln lccemmıı etmekte olduk· 
ı söylenmektedir. 
ynı :ı:amnndn Almanlar, Norvec
en şimal noktasınıla bulanan 
kene~.de Te Finlllnd17a hudtı· 
nda denizaltı gemileri için bü. 
k lJmanlnrd:ı Rus ticaretini ııb· 
·a etmek mümkün olııbfllr." 

DUn fevkallde 1cUmamı yapan 
r Mecllsl, belediye • rlyaaetlnln, 

kU&ır ve ha\"alls1 h:ılk t.raml'ayl&
§f.rkeUnin ta.Kfiycst lUzumu hakkm· 

tezkercslnl mUzakera etm~Ur. 
akamm tczkeriıst kavanlD, bOtçe, 

t ve natın eııctımenlerl taratın· 
mll§tereken tetkik olunmu~ ve 

kararlar veıi!mteUr: 
- U.akUdar Kadılrily halk tram

ITl.ıır.rnım taanye !ıı1 &ıll7ecek • 
glr!ımek n dltef' aıtkad•· 

a bir 8.nlqma temin etmek Ui:ere 
saIWyct vertımelf, 

- Kabil olDiadığı takdirde me> 
tramn1 umumı heyetfııdea tMft. 

karan alınmam. 
- Şirketin tuflyellae kaıV ftrll 
ta!tdirde dmme hlzmeuertnın .ek 

e uğratılmaması fçln fcap eden 
rlerfn almmam. 

ubtcllt enctlmenlil bu tdllıııert 
cll.a heyeti umtim17Ulnce kabııt .. 

Ur •• 

14tapbul tınıvertl.tealnln hQUlıı ta
telerfnde imtihanlar btlııılf ve ne

eler dlltı talebeye tebUğ eaı~ttr. 
neticelere g8re, Baktık falrtlltest
blrincl mmtmda. 800 taıebetin '11 

lklDct smı!mda 270 talebeden 81 t. 
Uncu Slnıfmda 1~ talebeden as 11, 
rdUncll enntnıda 88 t mu\'affak ol· 
U§tur. 
lktuıat takfiltcsinde birlnc1 ~ 

312 talebeden 84 U, lldncl amıtm-
133 talebeden 1S lr, U~Uıietı mm• 

da ll3 ta.lebeden ~ sı, dördUnctl 
tmda 21 talebeden H O lmt!banla· 
kazanın~tır. 
1kt:ısat fakU!ti!m bti sene ilk mezu

u vermektedir. Bu devrede H 
Q faldllteyt bitirmeye muva!fak 
uştur. 

Edebiyat fakuıtesı ta.rlh oubesınaen 
Coğrafya §Ubcalnden 6, EU .. SU· 

er §Ubcsindıın 3, Felsefe ıubdlnden 
Romenolojl §Ube!!lnilen 3 talebe 

mm olm'Uftur. 
:Mallye, maartt <re iktiiit yekmert 
obalı Ankaradaıı ıchrlm!ze gel· 
erdlr. 

JIA.Rt91'E: 
Ycnt Mısır b&§veklll lla.san Sabri. 
a, c!lhı mebu.san mecuatııae ilk bi
atmi :P-pmııttr. 

Yeni Mısır BaşveJdl.I, h:ıHct il.. 
et hakkında demişUr ki: 

- Haıicf alyasetlnilz, harbe 
mamı3 bulunan bUlUn }'ab&n· 

memleketlare kartt dostlwc 1lse. 
e mUesses olacaktır. Tamattılye-

Bu:Crc.5, 4 (A.A.) - !Uiyter: 
Almıınya.nrn BUkr~ orta el1,ul Fab 

rfcius, aıc:Acel<.ı Berllne ~,-a:ıtttı ZI)~ 

retten dönmtııttır. 

Zanncdlltllttne göre, setir, Alman· 
yanm olmdillk Romanyaya. bir llti· 
!ak veya ukerl mU=ılltrct. tnuahede
.sl aı üecek vıı.zjyette lıulunmadı· 

ğını BUkre, hUk\lmct!ne bildlrmeğe 

memur edilml.§tlr. , 

noır.cn pulruueutosu lkl dc!a l*llk 
edilen içtlmıı.d&n aonra dtııı ıı.kı&m 
topıanm~trr. VA\'et edilen bUttlıl 
yabancı gazetelerin mUıne.ullleri \•e 
ınetıwılnr lllD edilen açılnı& aaatln· 
den sonra 76 datdka b5klenm1Jlerdir. 
HUkQmet rjcc.llnden h!c;;bıri gelmemlo 
\·e delse memleketin her tara!ından 
anat 13 ti ınatcm gUnUnU gö.,termek 
lc;;ln yapılan stiktıte muııabllı blr da
klknhk bir .oırottan aonra izah edile· 
mez bir tarzda tatil edllinl1Ur. Bütün 
kah\·eter ve etıence yerleri ka~Ul

mı~tı. 
Her dakika bir mllll hUkQmetf,ıı t._ 

§eltkillU bekl,nmuteatr. Bu katilne
ye lngillz - Fran.sıa temayülil Biyul
lcrlıı kabul edllmemcsl muhtemeldir. 
Kabine demir muhn!ız azuı ile nıit· 

ıt kö;rlll partlllnbı mUJMaal\lertndeD 
tqekkUl edecektir. Roma!ıyanm fto.. 
men iiıUkllllnln gerl kalan kısmmın 
muhatasuı lc;;ln bir Alnie.n garantlsl 
tst1hAline çaıııacafl ,,. SovyeUer 
blrlllüle ka:ıı pek slylde Wsrtlt tdt· 
el bir vazıyet almıyacağı %annedJli· 
yor. 

Milll partlnln teşekkutllne daha. elm 
diden ~,etler blrlitında oldukça 
ıUpheıt bir glüle bakılmaktadır. 
ıüCar taıirikAtı Btlltreıte tazır. 

ciddi. tellkkl edilmemektedir. llaca· 
rı.tanm mihverhı emri olmadan blr 
teptibllste blilunrn~tı zannidftl· 

Bir Fransız trans
atlantiği battı 
~. 4 (A.A.) - Bordadan 

lıllclbilt)'or: 

Fnn.qnm Ş&pleıı t.tan.utllatıtt A· 
merlbya jtaiaıik yokillilı hiiiillen 
Palllce Umanmdal\ aynldıkta.n. biraz 
sonra m.ayııa ça.rp:ıralıt batmııtır. BU· 
tnıi yolcular kürtii'ılrıUıtır. 1'Qrette;. 
battan bir~ kijl k&J'IPtır. 

Ruzveltin projesi 
(~ı 1 inci uyfıu1a) 

yaramı lehhıde bulunduğu kanaa· 
tindeafr." 

!Ceza nazır Knox, bizi httbe ka
rıştıracn.k veyahut milda!iıfilım • 
mızı herhangi bir derecede zayıf -
lata.C3k her tUrlU htlktunet ~:ar .. 
dmuıia da muh:ili! bulwıduğtınu b:ı 
filrfnltllr· 

:au beyanat, komia)·on& verilen 
b~lıca meseleyi halletmiştir. 

"AMEılfKADA. MECBURi A8KEft· 
:ı.tK: tımAS EDluttL1Dla,. 

\'qlgtôn, i4 (A·A·) - Umumi 
harpte Amei'ikanm A vrl!padaki 
crc!usuna. kum.anda etmlş olan ge -
ııerat Peteh.ing, kongreye bleebuti 
Mkerlilc hlmletini.D dtrhal kabuln· 
ntı derp~ eden bir mektup gönde -
:recatır. 

General, bu mektubunda: "lıfo -
dern ho.rpt~, hi!$ iUphesiz avantaj 
haiir bu1mıan tariltad.ır" dMtek
tMJi. 

.... ranaadaki lıpanycl 

mültecileri 
ve lstiltlAlln.I idame arzusunda v~ 1 ~AA.) _ bpanyol 

unan Mrstr, aynı zamanda bU- mDltecııerliie jü'dıBi komltüf, Kek
mUtteflkl lnglltereye kat1t tii.. ı 8lka hllk11metıııııı Fransada bUiunaa 

Utlcrlnl ifa etmek ve fttHak v~ .ıs~yoı ~llunyıtçı mrutaellenıı
ostluğunu metin ve nıhn Ue kra den mOhlm blı- kmnmı kabul edecefl· 
evkiine koymnk arzusunanaır •• , ıil bildlrmtıtır. 

- Sôyledi!lime çoktan pi~mnn ol 
nğum sözlerim nıı:ıçıktır. Elmııs
n kimse çalmadı, yukarıda .duru. 

·or. 
- Nerede saklı? Ne kadar Hman 

nnberi bunu l:;ili)'Orsunuz? 
Onlara F<"rd:ıncnin ba'.ln ~Öl•lc· 

iklerini J{climcsi kelimesine tekrar 
tlim vo bunun bir hiımelt>I kız ıc 
czeliAi de olııbileceğini ilıh·e et-

- Bifmiyorum, bilmek le iste. 
cm. 
- Fnknt eğer Dnhayı, DaYtıt öl· 

dilrdClyse mücevherlerin bu işit ne 
alAkası vnr? 

- Bilmiyorum. Jlcle bu mlicev. 
herler işinden hiç lılr şey nnlaya. 
madım. Ailemiz efrndından herkes 
bllir ki ben banyoma kat'iyen hlÇ 
bir toz ua ve elmP.m. 

- Sakın bu işt şilphel~ri sizin 
ili:erlnl• ıtmak bUyen birisi yap· 
mış olmasın. 

Cnnnn §tışırınıştı: 
- Hc)•ır. Niçin böYlc birşe)' l'DP· 

&ınlıır. llir defa hu elmasları alma\· 
ta benim iein hic bir maks4t ~·ok. 
tut. Runlar Dıvudun elmaslarıdır. 
fünııenalP.yh benlrıı demeklfr. Bnnn 
öyle frell:ror ki bu elmas hikbesfnl, 
Ii:ıhanın bir hırsı:.ı: tar:ıhndan 61-
düriildülünil Jııbat elnıek maktaül· 
le llikmelle Ali~·e u~·dunnuılar, 
ve lionra da tatbikatına ıeçmişler
dir. Anlayorımnuı rleiil mi? Onlır 
da benim gibi Bahayı Dnudun öl· 
dürdfığünü ~:ınmı1Jar ve bundan 
ür\.:mUşlerdi. 

- Peki, brrfnCJ defasında Davut 
ne df)'e Bahırt yaral:ıi:lı' Kavgala.. 
rının ~ebebi neydi'/ 

- Sidnle ilk ~onutt~ımuı u. 
man ıiıe bu sebebi bilentedlllntl 
söylemltlhn. O vakıt halrlblen bil· 
ml:rordum. Fnkat şimdi bir şe~·
le.r tahmin edebiliyorum. Zannıma 
kalırsa naha Dııvuda Ycronal bulu· 

yor. Romen • .Macar fata.tan arasm
da vukubulduğu bll61rilen hld!RJer 
hakkmd& Rom&n}"&d& ltimad& llyık 
bir kaynaktnn blçblr maltunat me\'
cut dcgildir. 

Macar • Romen ihtilafı, şimdilik 
olsun diploma.tik sureti halle doğ -
ru gitmektedir· Bu sahada hara -
retli bir faaliyet inkişaf etme~ 
dir· 

38 Yazan: MUZAFFIQ ESEN 

BilKR&'j, KOMA KO~'FF..RANSI 
HABERiN! TEllZtP EDlYOI& 
Bükreş, 4 (A.A.) - Resmi malı 

fcllcr, Romanyanm orta Avrupayı 
alakn.dnr eden meselelerin tmlh yo 
lile halli için Romada beynelmilel 
bir konferannn lı,ıtimaa davet edil
mesini teklif eylediği hakkındıiki 
haberleri kalt euretle yalanlamak· 
tadırlar. 

80MAN1"A litll.ET PAJtTtSI 
ERliANIHABBtYE REtSLtGt 
Eükre,., • (A·A·> - Röyt'r a -

j:ının bildiriyor: 
Kral K:ıroliln emri Uuiine on i

ki gUn mUddetle millet partisi er
k&.nıh:ırbiye reisH~lnl ifa etnüt o • 
lan urdarianu istifa ederek yeri
ne hariciye nazın Clcurtu t&yfn e -
dilmi~tir· 

MACAR. İtO'.\Ö:X ltttlLı\.FI 
Boılapctife, 4. (A·A·> - Yan 

ri?smi k:ıyn:ıktan tebliğ edilmistir: 
Romanyaya ait haya.il şayiala • 

nn rayılmw, nomanyada ,·Utye. 
t'i tam.:unen gayıimuııyyen ol -
mıtkta bulunmasına aUedileblllr· 

lyi haber alan Romen mahfeline 
nanran, alman aakeri \.-esafr t.eaa
bir JllsU.miuz olmakla Heraber. 

Macar hariciye nazm, Belgrad 
ve Bilkreıteki Macar elçilerini ka· 
bul etml~tir. Me.zkQr elçiler Bu -
dapeşteye, Romanya ve Yugoslav
yadaki vııziyet ve bu iki memleket 
hükümetlerinin hissiyat ve noktai 
nazarlan hakkında muf.aaal rapor 
!ar ''ermek t1zerc gelmiş bulunu • 
rorlar. 

[Saaı ~4: ~ :~r ~ele~: ba~r~e<;] 
UtlKr.f;ŞTE NUl\1A1'1ŞLEK 

Londra ' - :Uuhteu.ı: mcnb:ılardan 
ı;elcn haberler" g!irc dUn BUkrc§te ve 
diğer bnzı şehirlerde ynhuc1llerc ' - ı .. 
• nUma)11le p!liöıftir. Bu yüz;; 
aen 6lenler \•e yaroJana.nlar \'ardır. 
Dllit ak~am sut 21,so da ~ukrq 
radyo ı tuyo · ncıriyalınt birdenbire 
ke 9 --ıi§Ur. 

BUttııı Rı:nn~ ta, Besarabya ve 
Bü:~ovl.nanm tc:·kl dolayıslle dUn mU-
11 matem yapılmı§, siyah tüllere sa· 
ı~n b:ıyrakl ·r yarıya indirilmlııU.r. 

,BULGACISTA'SIN ROMASY ADAN 
JSTEttLl'!Bt 

Sotya, ' - Bulgarlirtruım Roman
yaılıın !at.ekini, Bofyadııld SOvyet el· 
çisi ''nsıtuiie Sovyet hUkQmeUne bil· 
dlrilmlrtır. 

Oraridaki çarpışma 
Leıedra,' (il.A.J - ın~llz llmanl:ır1nda wtunan butUn ı_.~rans.z barp 

gemllerlnla lngills konlrolll altiiia koulilmaii için a temmuzda tedl>lrler ·
lmdıfi reamezı bUdlrllriıljUr. Bu lt muva.ffnlılyetıo ba=arılmı:itır. Yaln~. 
lkl ölll var<ıır. 

lstlhbarat ne::area bu hususta dlyt.r ki: 
")ılaltundur ld, Fransı' btıkfimeh .Almanya Te lta!yanm Frcuwz flto:ru· 

nu Jl'ransanm eski mUttetlldiıe k&rft kullanmıyacaklan hakkıııilald vaaUerl· 
lie inanarak mütareke maadeleri mtü:tblıilie filonun dilbmaıı eUno geçmeslnl 
taahhüt eyleml~lr. · 

Alman ve ltalyan 
1

hUk!ı.mctlerlnin yaadlerina inanını kaybetml§ olan 1n
gillz bUkQmett plnu: kc11~ı menfaati namma degil, aynı zaınand.'\ Franınınm 
istikl41lnl ,., Fntfaıs lmparatörlujıtıiun bUtllilllltunU iade Omldlylc de, Fran
aız 1'lloeuaun nıU,terek dllfrilan tiri!mdaa keııdlaliıe katil kuıtanılınıyaca· 

. t;'lJld:ıli emin olmak için çok geç kalmadan tedbirler alınağa mecbur olduğu 
kanaatinde buluıımu1'tur. 

BU niakaaUa, 1ng1Uz limanlarında biılunan bUtllB Fra.ruıız harp gemllerl
n!n Jnııuıı konltoıu altııii konulmau fı;lrı a temmuz sabahı erkenden teclblt"' 
ıer ilınmrıtır. ~ ı,, bir aultefehhllin neticealnde lltl kl§l ölmll§ olmakla be· 
ıaber, mul'lı!Caklyetle bqanlmıgtır. 

Aynı zamanda. 11lmal :A.trUtuı lima.ı:ı.l&nndakl :Fra.nmz gemllerlne de bu 
ıemıtcdii 8Al1eee Almanların eUı:ıe dtı;ıneden mubiifaza.ar gnycsinl 1atlhd&! 
edeıt biii p.rUar tekllf edUöiljt!r. Bu jjiftlüaıul b1ÇbU1 kabtll edllrnedlğl lak 
ölrde, Ingııtcrenln bu gemilerdon hiCblfliıln harbin de\'aml csna.smd& ltendl· 
a!ne ]far§t kullanıımıyacağından emln oimak lgln lcabedcn bUtUn tedbirleri 
aUnala amade bulundu~ btı gemlleriıi kutn2ndaiılığmı «a eden subaya an
l&tmt§tır. 

Kraliyet hUknnieU, Orandaki :fllon\m kunıandanlığnıı Ua eden Fransız 
am!rallnliı lckllt emlen 1H1-rt.lahlin Ji!çlilrlııi ita.bul etmemi.§ olmaamclıın dola· 
yı pek ~IJ-ndc mllteeııs:r ve mUteeB!!lftir. Bunun snkmılaııı.eı imkansız her ne
Ueeil olaralc bu mel'kldeki Fransra gemilerine ktı.r§ı harekete geçilmek mec
buriyeti hasıl olmU§tur. Bu tıarekAt henllz cere)'&ll etmekt.e~lr. 

Bişvekll bugUn parIA.mentoda bu busuat& ı>eylliıatta buluno.CAklır.,, 
l~GlLTERE UZl:IUNDE Dt1ŞVRC· 

J,IJN AL-'MA.'l TAYYARELEBt 
Lôndra. 4ı - Harbin bidayetinden· 

beft hıgıtrz ıahWerl Uze?inde <reya 
yakmında. imha edilen Alınan tayya· 
releri ;)11ztl bulmu§tur. 
tngtllı: bombardıman tayynrcleri 
hl\cumlanna de,·am etmektedirler. 
Hedefler araamdi Holanda ~ Bel
<;lkadaki tayyare meydanları, 
nunroa ve Vesttallnda mUnakalc 
yollart, Hlımburg ve Dottinundda
ld heaetıer ~ Zeebnı~ge doklan 
vaf'aır· İiıgilii tayyareterlhliı hep
si salimen dönmCıtUr. 

tnğillZ sahil müdafaa tayyare -
ten, diln Ho11ndada Almanlarm 
Tccl ve Ymulden ttslcrini bombar • 
drman etmlftjr. Bu harek!t esna • 
smaa bir Alman ucı tayyareSI au
•Urlllmtiftilr· İılgil.b: tayynrelerl 
hleblr kılyrp kaydetinemişUr. 

DUn, !iıgi]iı: tayya.relerinden bi • 
rial, bir t~if uçuşundan dlSnme • 
rııJıitır. 

üniversitede 
yapılacak merasim 

fstıuıbul lb:il,-crailcsi Uk devre me-
r;unlannm h11kQn1cte takdim merasl
rni c:umartcsl gUııU Eaat onc:ıa Unlver· 
ııtc merkez blnasmd:ı. m:uı.rlf veklll 
Hasruı AH YQcelln ri:yMeU aıtmda 

yapılacaktır. 

Yunan krahnın 
mühim temasları 
Atına, 4 (AJ\..) - Kral Georces. 

dün ba§ .. ·ckll Mctakaruı ile bahriye 
ger.elkurmay r;ctl nm!rnl Skallariouyu 
dun kalful ctmrııtır. 

Bnna böyle bir sürü m:ına 

mefhumdan ıırl hikcmat serdü ıt· 
g:ın edeceğine firnrt f:ıclreyi bul· 
nıak için ne iş eltin onu anlat_ Hem 
~özün zenttan Ari olarak beyan et. 
Yoksa seni cellada teslimle cşeddi 
ukuhat içeri~inde J.:nhrüidnm etıi· 
ririm. • 

Asesbaşı titreye litreye söze baş. 
!adı. Alnında iri ter damlatan par 
lııyor gö4sıı Üzerinde çnpraslladıJı 
ellerinin durauğu yerde titr-edili 
de apaçık meydanda: 

- Hnkh ııliylerslz deTletllm ..• 
Diye b:ışl:ıdığı cümleyi hitlrmek 

Ascsboşına klsmet olmndı. lbrnhim 
pnşa oturduğu yerden bülün öfke
sllc haykırmıştı; 

- Sus bre mel'un- Senden lı'if 
isle.mlyorum .. Kırk sekiz santıc ne 
)'tlph§ını öğrenmek btfyonım. 

Asesbaşı, ne söyliyeceğini hile· 
meyen jnsanl:ırın tereddüdüyle ~ö
ze başladı: 

- KıılunU7: <1a onu n1'7.elınc~c en· 
lışıyorum.. Huzuru de\'letiniT.den 
ııyrılır ayrıhnaz bütün knrakulluk. 
cularn lınber saldım. l\feıhurenln 
kıynfclini, ~eklü ~emailini iyice an. 
lnttım_ GöffildilAil yerde dtrdest 
olunmasını emrettim. Aynca lslan· 
hulcln e,rnrın toplandıkJan yerler. 
4le gizli ve nşikiir OSC!iler ı;ıkarUım. 
J\lr:?o hane, kahveh:ıne, bouıhane mi· 
-silit scrabıt mahallerinde kon11şan 
kimselerin kulak misafiri olmnk 
için mahsus adamlnr çıkarttım. Fa. 
kal nnsıl arzedcyim devletlim .•• 
nmnn nraştınnalarımız hic bir 
foyd:ı vermem. ıniilün bu emekleri
mlzden hiç bir netice çıkmadı. 
ıJcdmre sanki yer :rorılmış da lce· 

· risine girmiş veya kuş misali uçup 
sıtmi-; .• 

Pnşn, şimdiye kadıır aöderJnln 
dinlenmesinden CC!aret alarak ken. 
dl!11ini biraz toplamış, blltün fikrini 
kuUnn:ırak Jçerisine dfi,tn#ü çık· 
m:ızd:ın kendisini Tor c;ıknrnıağn 
uür:ış::ın Asesb:ışının sözilnü kesti: 

- Peki anladık.. Esir ve avrd 
paı3rJnrında (!ahi araştırma yapıl
dı mı? 

- Devlethanenizden firar eden 
bir ;:ıriyenln böyle tıdi yerlere 
dilşmcsl fnılı:An dairesinin dışında 
~ibl sörüldüf;ü halde dalU buralar
da i!a icnbfiden bfitUıı tedbirler a· 
hnrlı. Her iki pnztır birer birer 
gezildi. Satılık cnrlyclcre ait bütün 
temessfiklcre birer birer b:ıkıldı. 
Kıınun n ililel hılıtrına hareket e· 
den ibirknç esirci cezalanilırddı. 
F:ıkııt bUtnn lıuralnrda dahi nezdi 
ilevletlerlndcn firnr eden nsh Ye
nedlkli cariyeye dair biç bir Jz 
bulunıımndı. . 

- \"tı esire! ederi? Buraları Ha 
sıkı htr ,surette orandı mı? 

- Buna dn hiç şüpheniz olmasın 
efendimiz.. l\Clnndanınıı tırk s~
ldz s:i:ıUik müddet iç~ristnde gar
leten üçyüzclen fazl:ı esir tficcan. 
nın e'·ini bnştılar. nu evlerde mev· 
cüt unınn ~slrlcr birer birer gözden 
gct>lrildi. Fnknt hiç lıir yerde ara
dıijıınız k:ıdtnın mt>Tcudlyetine 
deslres olomıli:h~ımtz gibi vneudu· 
na dcliilet edecek ufncık bir iz de 
b~Jnmndık. 
Asesbaşı sustu. İbrahim pnşa d:ı 

.blrnn için dalmı, düşünü)•ordu. 
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Soldan :ıajjcı: 
1 - Gençlik me,·siml, 2 - Şiir 

yar.on • Devnm cttlnne, 3 - İz.mir 
tle bir semt, 4 - Nota - Yilcudün 
ifrnznlı - J>emir lllvho. 5 - m c;o· 
rnln • Fint rünıuzu, 6 - Tilkinin 
lı:ı~ı - Ptlruht edemem, 7 - Sonuna 

:rordıı. Veronahn reçeteJiz verilme. 
diAlni siz de bilirsiniz. 

- Dıınu böyle düşllnilrk-en elle
rinizde dtlillcr var tnı? 

İndını. Anlaşılnn Baha lıu kadnr ve- de ne y:ıplığını bilıniyormu, gibi ı 
ron:ılı cok pah:ılıyo satmak istiyor hir mnonsızlık ..-ardı. Aliye Da"rndu 
ilu. Ar:ıl:ırındıı hu l"Üzden bir kav- kollarından tuttu, roYelverJ elinden 
g:ı çıkmış olabilir. ııldı \'C Davutlu odasına tıütürdü. 

- Emin del(llim •. Fekat benden 
ılzll olarak konuşurken kuloiıma 
bir iki kelime geldiydi. Da\·ut (Ok· 
tanlıerl ıündcngGM tennlnşmıı~n 
baılnyordu, I1er ciln ddifiyordu. 
Aliye, ben de onun keyf verici bir 
ıehlre ah,tılhnı tahmin eılfyorduk. 
Fakat ben Dıtvudun veronal aldt· 
lnn blhnlyordum, sadece hallerine 
b2lrıyor Te ırıotrin 1mllanılıAınt sn
nıyori:lum. Onu e..~lendJnnek. bu 
illyadı silmek lcln ellmiıden ıeleni 
1aptdc. O kadar Ozerine diltlük, 
o kadır atin 11k1Ya takip ellik ki .. 
Her çareye bafTUrduk Btlki.s hn. 
nım. Bu aon llM aene bizim için ö)
le ft('I oldu ki. .• 

Bir JAhıa düşündü, sonra devam 
etli: 

...... Belki lnt lıtea Hikmet le fÜP· 
ht elfnl,tıf'. Ben Bahıyı ölerlenberi 
sumem. Kablelvuku bir hisle ken· 
diılflden ürkerdim. Ferdane nsprin 
)'etlı•• nroHI ılınca 'fe sonra 
me•tubumun silin çanlanızda bu
lundu~unu öArtnince Dahanın ge. 
rek mektubu gerekse \'eron:ılları 
çantanızda saklamış olduğunu nn· 

- B:ıhanın :raralandı~ı seecdeki Doktor Bahanın Ynrasının cok s:ıl· 
hadiseleri biliyor musunuz? hl ve hic tehlikesiz olduıtuna dnir 

- Tamnmile bilmiyorum. Davut- teminat ..-erdi. Fak:ıt Aliye muh:ık
t:ı D::ıha, Il:ıhanın odasınıln konuşu· kıık bir haslııbakıcı sctirilruesi için 
)r•orlardı. Ben :ratnkodnmd:ı idim. ısrar elli. Bir h::ıstıılıakıcı <laiml o· 
J.'aknt' bir tilrlii u1·uynmıyorclunı. larak Bah:ının yanındn lmlunıorsa 
Etrafımı dinlerken Davudun Bnhn· Davulla birleşmelerine imkan hJ
nın odnsınrlan dışarıya çıklılhnı mıyaaai?ıııı düşünüyordu. Bunu Ba. 
kendi odasına glrdii;iini k:ıpı sesle· hnra neıdığımız icin delil J):ıvudu 
rinden anlnchm. Da"rurlun odasın- senliğlmiz it>in ynpıyorduk. Zavaı· 
dııkl konsolun giizü çektlirken gı. lı Darnt! 
cırdadı. Sonra Davudıın ayak ses· içini çekti ve biraz ıonrı Uhe 
feri merdivenlerde koştu ve tekrar etti: 
Bnhanın odasıncla k:ıyboldu. Der- - Evlen<tiğim Ynkıt çocuk dene
hnl nklımn roveh·cr seleli. Hemen cek bir yn~t:ı idim. Aşkın ne oldu
kalktım. Arknma bir Penyuvar nt· ğunu bilmiyordum .• 
hm, ııyakl:ırıma pandunarımı ge. Tekrar sustu. Göllin üzerinde il)' 

çirdim. Den gidinceye kadar D:l\·ut heıııbey:ız pnrlayor. bahce tatlı fa. 
Bahanın yanına girmi,ll bile. Aliye kat nğır bir koku ile dolu .. Canan 
ile bu sece uyanıktı herhalde. Çün. endl~ell bir atsle devam elti: 
kil ben llahanın odıısıno do~ru ko· - Hakkımda daima irilik tösler. 
ıarkcn odasının eşi~i !iıerin<lc dıı- diniz, Belki~ hnnım. Benden sora· 
ron Aliyeyi giirdüm. Aliye ile bir cnjınız bnşka bir şeyler var mı? 
kelime bile konuşmnmıta meydan Sizin bu mesele)·l oliIUlfu ılbl bll
lınlmadan bir silah se.!;i işillik. Kpr 1 menizi öyle lslfforum ki. 
kunc hir sil~h ı;c.si. J\oşlııın. R:ılıa - E•·eı .. Rnzı küçük noktaları 
küfrediyor ye knnh omuz.untt hı. ÖHrr.nmek i~tcriın .. Burnya hııc;tnb:ı· 
hıyol"du. Da,•ut s:ıps:ırıydı. Gözfin. :kıcı olarak geldiğim ilk gece neh:ı-

Jlaşnnın bu cevap vcrmeyişinclerı 
cesaret olan Asesba~ı tekrar sfö:c 
haşlayarak im işi üzerinden alır 
cık )'eni bir ihtimali öne silıı<lü: 

- Naçiz fikrime kalırsa devlet. 
lim ••• nıı cariye, bazı hasudlıır tnrn 
fından nezdi clevlctinizden ll'tfnl ile 
kaçırılmış olsa gerektir. Meıburcyl 
devletinh: s tı r n y 'VC ı.u· 
n:ıklarındn arnştınnnk daha enscp 
olur mulalellsındayım. 

lhrnhim paşa sıısu)·ordu. Asesb:ı· 
tıınm bu sôylediklerlni sanki işit· 
memi,ti. Çubu~ndan iki derin 
nefes ç~kli; ,.e sonrn ince 
J>armakları elmas yüzüklerle süslü 
beyaz ellerini birihirine Yurdu: 

- Tez bir çubuk getirin! 
Karşıda duran çubukçubaşı h:ıur 

bulundurduitu dolu çubultu s.~ 
elifti RôAsli ür.crin6e tnlarak ve sol 
:ıyağı ile dizçölcerek pa,a;1·a uzattı: 
som sırma işlemeli kadife bir kc· 
seden kav çıkardı. 

Çakmağı Jle çubuğun Jillc-;i ille
rindeki kııvı ateşledi, hürmetle ayn· 
ila knlkh ve gerisin seriye çekilerek 
eski yerinde ayakla durdu. 

lbrahinı pn1a çubultundnn hir 
ne'fu çekti. Ye Asesbaşının ileri 
snrdüAil mutalii.ayı hiç lşilmemi' 
eihi suallerinde denm etti: 

- Limanda lcngerandaz ohın 
Yenedik gemiler) ü:ıerindc sıkı hir 
araştırma yapılaı ını '1 focire) i 
roezbure aslen Venedikli olması c· 
cllden hu gemilerae kenduya bir 
melce araması lbtimaliJen baU oı· 
m:ı!'la (lferektir • 

Ascsbıışı süklüm püklnm ı::evnp 
'\°erdi: • 

- Bu ihtimal ae nazarı dikkaıten 
dur lululmadı devletlim. Limanda· 
ki bilcümle Yenedik.li yegt\n yegl'ın 
taharri olundu. Hic birisinde Nl:so 
ta~i'asından bir maliltık olmadığı 
haberi geldi. 

- Diln n bugün limandan gemi 
Jcalktı mı? 

- EmirdevleUnlz nsıl olur olmııı 
limana haber snhndı. O dakikadan 
beri bir kayık bile yerinden ı.a· 
ruıldamamıştır. 

- Sefninde calışır tayfa ve ge
mici makulesi kesanın içtima ~·eri 
olan Gıılal:ı ve Azapkapısı semtle· 
rlndeki meyhanelere söıcüler kon
d11 mu' Bilhassa bu civardaki moı· 
lızlann harekatını gözden uznk tur 
mamnk serekllr. Ba tayfa bllhııssıı 
bu ceıll kadın ticareti ile uğraşır. 

- Bu noktalardan da gnflet o,Jun· 
madı devletlim. Gözlerımiz b\I 
kabil mahlhklan bir snniye bile 
hoş bırakmış de~illerdlr. Fakol 
ne yank kl şlmdl)·e kadar buraınr· 
d:ın ela für şey elde edemedik. 
İbrahim paJa nrlik 'sabrını tıımn· 

mile kaybetm.l~ti. Dlran lcin snkO" 
bulmuş gibi olıın hiddeti birden 
}larlntlı: 

- Bre Asesba~ı. dire ha:ykır~tı, 
sen kaili vacip herifin birisisıll• 
Sözlerine b:ıknn kimse seni iştell 
anlar bir kimesne zanneder. De· 
mlndcnbcri 5aydıihn tedbirle~ 
hepsi tiakki7Je yapılmıt nlsa'"• 
Şlmdh·e kadar rnuiza muhakkO f 
elegeçmlş bulunurdu. Artık sen 
kendime muhatap nddetrr.iyorıtıll· 

(Devamı var) -"E" gelirse çocuk doğurl:ındır : 
!lir nevi moh!lye bo~"llst, 3 - l\I~ 
lı§kemesl h~nüz knpınmnmış, 9 r 
Ana bnba, 10 - Dnlhnnıısı .. D• 
tlft. 

l'ukardan a~a!Jı: 
1 -hmar ~·apan, 2 -Aksarald: 

lılr cami, 3 Daşına "A" ~lirse tbe~r 
olur • ltıı et, 4 - Slovnkradtı 
:şehir, 5 -~lalurkıı mnsikl rnnknıw 
lnrından - Snrht, 6 - Mulıaclrli1'.; 
B:ışrna "K" gelirse sahil deme~tı ~ 
7 - Cezire - f nleyen, 8 - oıınS 1 
Futbol mfısabaknın, 9 - Uruı.ı-r' 
10 - İçinde mercimek olan. 

t:O Zlı'olıı l>ulmacamr:ın halli 
Soldan sa§a: it• 
1 - Akdeniz, 2 - Orl:ı. Jlıt5 11 

3 - Dostluk, Ye, 4 - Otil, ~1~1': 
5 - Saniye, Ere, O - Ec, KcP i1'• 
7 - Dnfttt, fi, 1·e, 3 - Adilbr 
o - sı, zı. Sefi. 10 - tık, z,.ııc•· 

1 df11ff! 
nın oclıısınl\ ıtlrmek tsti~-cn s ı e1' 
değil mi. Kııpı tokma~nı çe\'iJ1ll ,. 
işlemiştiniz. Ye ben kapıyı •C~11• 
don crnel odanızn dlinmDş "'e W 
rekelleriml sa!ond:ıki aynodon 
rassut etmiştiniz. 0ıtıı 

- "rtvet. Sizin Dahnnın oda.!1 ıırll· 
olncnğınızı tnhıııin edemf:>·oııd11 rıı· 
Bahanın uykuıln olmasından ~ 10 
de ederek mektubumu anurı
elegeçirmek istiyordum. 

- Dalltondald klmdlf lJ'l' 
-Ne demek fstiyorsunuıT 

konaa birisi mi Tardı, 
1
91!1 

tzahnt Tcrmedim: Once k•!';ıerl 
arkasın.dan 1,ıtuıim sol11nıa 11 

ni hatırladım "'' Ulu ettl.ıiı: ıttl 
- K5pekte arl<anızdon gelıtı ııd"r 

deltil mi 1 Odadan işitilecek lı: 
kun·elli ıolurordu. lef,. 

- Evet .. OJ'te uta11ı)'Orduı1' rl-" 
Sanki Doncuk ne yaptıAımı fil 
diyonnu~ sibi. ıurıd" 

Pırıl pırıl yanan ay ışılı • iri•"' 
Cimanın tüzel fakat bderll ısi erlt11 
nı nörüuordunl. be'-·oz keıtl "" " " ' ,, ~ or 
parmakları ara~ında biikUY .dil~il-
kmnyordtı. Eö)•Je ne dDşiln 

12
1111"' 

mil bilmeden Ganann b:ılr?P •121şc1' 
ken yeni hır tıır:ııiye bır ~ 
gibi zihnimden gr.ı;ti. fiD.r) 

.(Devamı 


