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Eıı Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: YIL: 4 
ETEM İZZET BENİ...fE 

TURK-ALMAN TiCA ET A LAŞMASI BUGUN 
NliLLET MECLiSi DE MUZAKERE .EDiLiYOR 

İTALYANLAR 
MISIRA 

TAARRUZA. 
GEÇECEK 

1 Hududa büyük 
kııvvetler geliyor 

lniilizler gafil 
a vlanmıyacaklarını 

söylüyorlar 

j 

Büyük lmllet Meclisinin umumı toplantılarından bir ~örünüs 

Londra 1 (A.A.)-1\lısırdaki İn
giliz J..unetleri bu memleketin 
düşınan türafuıdan istililsı ihtinıa

ingilterede i lıoçya topraklarına düşürülen bir Alman bombardıman ·yarcı;i 

Yeni harp 
fırtınası 

kopuyor mu? 
-

Akdeoizd'!ki ve Afri• 
kadaki faaliyetlo art• 
ltıaeı bu bölgelerde de 
lıarhinıiddetleomek ari
fasinde boluodoğoonn 
bir delili .. yılabilir .. 

Meclis Parti Grubu 
bu sabah saat 

onbirde toplandı 
anlaşmasının müsta

müzakcrcsi isteniyor 
Türk-Alman 

celiyctle 
Ankara 7 (Hususi muhabirimiz

den)- Bir müddettenberi İstan
bulda tetkiklerde bulunmakta o. 
lan Dahiliye Vekili Faik Öztrak, 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
Nafıa Vekili General Ali Fuat Ce
besoy bu sabah Ankaraya dön- ı 
müşler, Vekİlletler erkim ve meb
uslar ve diğer zent tarafından 
karşılanmışlardır. 

Parti l\lcclis Grupıı toplantı -
sından sonra, Büyük l\lillet Meclisi 
de bugün saat 15 de toplanmakta
dır. Rııznamede bulunan Türk • 

Alman ticaret anlaşması layihası 
encümenlerden çıkmıştır. Bu mü
na,ebetle Ticaret Vekilinin ve en
cümenler mazbata muharrirleri
niu sorulacak suallere cevap ver
meleri nıuhtcmeldir. 

Ticaret Vekili bugünkü celsede 
layihanın müstaceli)etle müzake
resini istİ'.\"ecektir. 
Anlaşmaya göre, tatbikata ne • 

zaret etmek için muhtelit bir ko
misyon teşkil edilecektir. Meme!, 
Danzig, Şarki Prusyadan ve Ka-

(Devamı 3 üncü. phtrede) 

lini önlemek i~in büttin tedbirleri 
almış bulunmaktadır. 

Dün bu hususta Kahirede neş
redilen resmi bir tebliğde, Çölün 
garbındaki harekatın ilk safhası 
bitmiştir. İngiliz kıt'aları adcdcn 
son derece faik bir düşmanla mu
harebe ederek, hudut mıntakasını 
işgal etmişlerdir. 

Tebliğ, düşman zayiatınr say -
dıktan sonra, İngiliz muvaffaki -
yetinin kıtaatın iyi maneviyatın
dan, parlak meziyetlerinden ve 
harekat sahasında İngiliz hava ve 
deniz kuvvetlerinin müessir mü
dahalelerinden ileri geldiğini ila
ve etmektedir. 

İngiliz Baskuman~anlığı, Libya 
hududunda büyük ltalyan kuv -
vetlerinin tabşit edildiğinden ha
berdar bulunmaktadır. 
Tebliğde ilave edildiğine göre, 

İtaJyanların İngiliz kuvvctlt..1 ih.,.. 
karşı adeden on defa faik kuvvet
ler tabşit etmedikçe taarruza geç. 
meğe cesaret cdemiyeceklerini İn
gilizler bilmektedir. 

Tebliğ şu suretle nihayet bul -
maktadır: 

Pek yakın bir hücuma intizar 
etmelidir. Fakat İtalyanlar İngi
lizleri gafil avlıyamıyacaktı':.:!..-

~~~~~~·-~~~~-

Romanyalı gar&onlar ' l . mea e esı 
~~--~~~~~~ 

Vali ve Emniyet müdürü bu 
sabah tetkikata geçtiler 
Bazı Türk garsonlar bu mütehassıs/arla imtihana 

hazır olduklarını aöylüyorlar ! 
Limanlar umum mü<)iırlüi!Ü i

dare•indeki Galata ,·olcu salonu - --- !arın cal~ırılınası hakkında va- Kırdar da bu isle ehemmiyetle 
lokantasında Ramanvalı ııan;on- ı Vali ve belediye reisi B. Lutfi 

pılan sikavetlerle viliıvet ve em- meşgul obmaktadır. 
nivet müdürlüğü ehemmivctle a- Öt!rendi{!imize !!Öre. bu sika -
lSıkadar olımuşlar ve tetkikat vaıı- vetlerin bazı rakip müesseseler ta-Yakında 

SON TELGRAF'ta 
Büyük 

Roman 
Başhyor 

1- A k ve macera romanL 

Çılgınlar 
Klübü 

1
- Yazan: -:-:::-1 
J_~nder F. S~I 

2.- Tarihi roman. 

Yavuz 
Sultan Selim 

Yazan: 
ı~ Sami Karayel 

ma1'!ı kararlastırınıışlardır. rafından çıkarıldığı an 1asılmak-
$ikayeti .. •oanlarla bazı ala - tadır. Salahiyettar bir zat bu hu-l kadarlar bu sabah bizzat emniyet susta bu sabah bir muharririmi-

1 miidürü tarafından dinlenilımis - ze dırni.ştir ki: l- ler_ru_·r_. ________________ <_»_•_vamı 3 üncü sahifede) 

Fatih, Kadıköy, Oskü
darda üç kanlı vak'a 

(Yıwsı s ineli sahifede) 

Amerika kıt,asındaki muharebeler 
Bir buçuk aydanbcri İngiliz kıt- kurtulmak üzere İtalyan kara kuv.1 

Çek hükumet 
reisi tayyare 
kampında! 

Çek tayyarecileri de 
harekata geçiyorlar 
L<>ndra 7 (A.A.) - Çek hü

ktıaneti reisi Ben~. dün şarki in
,gilterede bir Çek tavyarc 'kampını 
ziyaret etmis ve ahvale münasip ı 
birkaç söz söylemistir. 

Tavvarelerin arasında, Fransada. 
Alınan kuvvetl~rine karsı yapı -
lan haYa harekatına iştirak et.mi.ş 
olanlar da vardır. Çekler. Fransız 
arazısı üzerinde 100 den fazla 
dü3l1lan t~rtvcıre!.i dü~lırmü$ll'.'rdir. 

Bir tok Çek tavyarecisi yalnız 
basına 14 Alıınan tavvaresini. bir 
rui(eri 12, bir dii!eri de 7 tayyare 
düsürınüslerdir, 

Bir yalan 
haber 

lstanbulda bir casus 
ıebekesinin yakalan
dığı haberi yalan 
Dünkü akşam gazetelerinden • 

biri dil tarih ve coğrafya fakül
tesinin ~cnebi profesörlerinden bir 
arkeoloğun da dahil bulunduğu 
bir casus şebeke~inin şehrimizde 
··akalanarak te'l'kif oluııdugunu 
!azmıştır. Bu hususta mahimntına 
müraraat etti~inıiz müddeiumunıi 
Hikmet Onat Jstanbulda böyle bir 
tevkifin yapılmadığını söyliyerek 
mezkur gazete aleyhine re'sen da. 
va açıldıj:ını be~·an etmiştir. 
Diğer taraftan Emniyet Müdür

lüi'ii de dün akşamdan itibaren 
mezkur gazete sahip ve ncsriynt 
müdürleri hakkında hazırlık talı
kikntına baslamıstır. 

Dört ihtikar 
vak' aaı ve veni 

bir ihbar 
-·-

Pahalı lastik satanlar 
ve kira yükseltenler 
Bu sabah ve dün şehrimizde dört 

ihtikar vak'asile meşgul olunmuş
tur: 

Taksimde Cumhuriyet mcyda. 
nında Ooman Sabri ve Cemal mü
essesesinin 80 liralık otomobil dı~ 
lastiğini )Jabnıut adında bir şo -
före 140 liraya sattığı emniyet mü
dürlüğiine ihbar olunnıuş, bunun 
üzerine müessese sahipleri müdi

(De,·amı 3 Uncü sahlf~d~) 
alarile İtalyan taburları arasında vetlerinin Afrika .abillerindeki \ 
Habesistan ve Trabhıs budutla - bahri üsleri ele geçirmek istedik- __ _ 
rında çarpışmalar oluyor. Bu çar- !eri muhakkaktır. Fakat deniz lıa-
pısmalar bazan çok ~idıletleniyor. kimi)·eti İngilizlerde olduğu müd-
Fakat barbip umumi gidişini de- detce bö)·le geniş bir harekete baş- Tenzilatlı 
ğistirecek bir mahiHt alamıyor. Jamak imkanını bulaını)orlar. 
Afrika muharebelerinin bu şe - Anavataıı kuvvetlerini devamlı 
kilde mevzii kalmasının baslıca bir tarzda karşıya geçirmek kabil 

muamele • • 
vergısı ---.ebebi, İngiliz filo•;•un Akdeniz- olınadıkca Afrikada halen nıeHut 

deki hAkinıil·etidir. bulun.ın ıııü,teıııleke J..ıt'ulorilc bu 
Akdeniıdeki İngillz filo;ııııdnn (Devamı 3 uncu >•hilede) 

Yakında SON T EL G R A F'ta Liıte lastikten çıktı 
<Yı:ıısı 3 üncü sahlfrdc) 

• 
lngiltereye 

mütemadiyen 
kuvvet geliyor 

Rodezyadan da ilk müf
rezeler dün geldi 

Londra 7 (A.A.) - Cenubi Ro
dezya kıtaatının ilk müfrezeleri 
dün İngiltereye gelmiştir. 

Rodezyalılar İsk.oçy ada fküc:iik 
bir limana ilıraç edilınislerdir. 

Askerlerin <:'Oi!u 20 ile 30 yas 
arasındaıhr. Müfrezede bütün 
meslekler temsil edilmiş bulun • 
maktadıor. 

Fransız Geoel Kurmayı 
Cenevre 7 (A.A.)- Nis gazete

]erinc nazorant General Veygnnd 
genelkurmayı yeniden kuracak
tır. 

Belçika büyük 
bir kıtlık 
arifesinde! 

Fransız arazis;nde de 
vaziyet aynı ıekildedir 

Londra 7 (A.A.) - Londrava 
t:elen Aımerikanın Belçikadaki es· 
ki sefiri Kudev, Bclcikadaki iase 
meselesi hakkında ma1ıbuata a.sa
kıdaki bevanatta bulunmu~tur: 
•- Eiter bir müddet sonra Av· 

rupa hakiki bir cehenneme di:i -
nerse, Belçikadaki vaziyeti kili 
surette tarif edebil.m~k için İruıiliz 
dilinde hiobir kelime bulunama • 
y:ıcaktır 

Hal:kın büvük bir kısmı tarla· 
lardan scllirlere iltica eW~i için, 

(De-n.mı 3 üncü sahifede) 

Kan verme merkezi çalışıyor 

Yarım kilo kan 
yirmi dört lira 

Gure ba hastahaneaindeki yeni 
tesisat faaliyete geçti 

l\laarif Vekaleti tarafından Gu
rebn hastanesinde 2 inci hariciye 
koğuşunda tesis olunan kan nakli 
merkezi faaliyete geçmiştir. Has
ta vatandaşlara sağlam rntandaş
lardan kan alıp verecek olan bu 
merkeze kan vermek için pe)·der
pey müracaatlar yanılmaktadır. 

Hastane hadenıeleri, itfaiye, 
jandarma teskilatı ve sair ~up 

ÇERÇEVE 

halindeki insanlar arasından bu· 
Junacak kan \erme isteklileri ile 
kan ,-ermek istediğ'ini bildir<'n sair 
,·atandaşların her biri için ayrı bir 
dosya tutulmaktadır. 

Herhangi bir yerden talep \U· 

kuunda bir kan .erici ile bir tek. 
nisyen derhal çaf:ırılan yere gön
derilmektedir. Dün aJakadarlura 

(De,·amı 3 uncü sahifrdf') 

Bu sessizlik ... 
Harp \:C politika çevresi, ses

siz, hareketsiz, ışıksız ... 
Hu se.sizlik. hareketsizlik, 

ışıksıılık, alı katında ayakuçla
rıııa basa basa maskeli hır:-.ız -
tarın yüriidüi:ü bir konai;ın 
hali .. 

Dünyada hiç bir sess.izlik, ha. 
reketsizlik, ışıksızlık örneği, 
bu halden daha keskin bir gü
rültüye, kayna mıya ve aydın
lığa delil olamaz. 

l\luhtelif sebepler ve netice
ler arasındaki ilk ve orta kıy
mette is faslı, 1940 ilkbabarınm 
sonunda sona erdi. Şimdi yük
sek, asli ve nihaı s:ı!hanın ha
zırlandığı ve pek yakında tat. 
bik mevkiine konacağı günleri 
yaşıyoruz. En derin sük(ıtun 
Jaboraiuarmda, en müthiş güm· 
biirtünün hazırlandığı günler ... 
Bütün dünya, bütün gırtlak kad
rosile bu güınbürtiiye karışmak 
tehlikesi altındadır. 

Ben 1940 ilkbaharını, na ıl 
ondan birkaç mevsinı e\.·\:e1, yi
ne ortalık imdiki gibi sütliman 
gôrüniirken .Korkunç ilkba -
:ı.ar. diye i.imlendirdimse, 19·10 
sonbaharına da •Korkunç son-

bahar diyorunı!. 
Bence hadiselerin, bu hali)·lc, 

bu ölümden b<ter sinir yıpratıcı 
haliyle, birka~ mc\sim daha ile
riye atlamasına imkan yoktur. 
Yakınlarda ortaya attığım ve 

şahitliğinizc nıiiracaat etınek 
üzere tamamile gerçekleşmeyi 
beklediğim iddialar malum!. B• 
iddiaların çerçe\·esinde ve 1940 
karakışından evvel, yüksek, asli 
ve nihai kı)· amet safhasıııın açı. 
lacnğını, bütün alametlere göre, 
muhakkak gördüğiimü J..a~·det
meklc iktifa edebilirim. 
NECİP FAZIL KlSIU\. .. <.r< 

NOT- Dunku vazımda, tek 
• tertip hatası 'üzllnden, < saslı 

bir cumle anlaşılmaz hal eldi. 
Tertip hatasını J?:6stercceğım 
yC'rde cümleyı ayniie tekrarlı,.. 
yorum: 

,).faarife ve her yere çatmak, 
herkesin hakkıdır; fakat dcrne
t:ocya usullerini bir tarafa brra· 
karnk ve icabında işi. tekba:;ına 
ve bütün memleket kadrm-unda 
ele almayı bil r!'k ... Ben bunu 
vapana kahraman derim, <:bürü· 
nü yapana da ödlek ve hJckar .. • 
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İSTANBULD.\ 

GAZ.ETELER 

1stanbulda o k~ r ı::ızete c;o • 
ğa.dı ki, sayısı !5 i 'bt.l<lu. Bir ne
Scste adlarını saymak isteseniz, 
muvaffak olamazsınız. Neler çı
kıyor, neler. . Ge~cn gün, bir yolcu 
koprll ustu :c ~ venura yetişmek 
üzere koşu)c.r<.İu. Önüne bır mu
vczzi çıkt" 

- Y ıızı) or, bayım, yazıyor. 
Yolcu boy ... na koşuyordu. Niha

yet s.nirlcnc.ii: 
- Dur, be oğlum, vapuru kaçı

racal!ım .. 
- Hakikat?. 
-Tabii hakikat, yalan mı?. Gör. 

müvor mu-'un boyuna k~uyoruın. 
Yahu, ne çok da ııazete ç;kt~ bi
zım vapurun tarifesi gibi, isim -
!erini bile hatırda tutımak kAbil 
dc,i(il... 

KASIK 

DÜSMANI 

Evli bir adamı, karısından so
ğutmak içw, Eyup mezaflığında 
tat.l.ı k.ı<ıklarla buyü yapan ka • 
d.nın hikayesini okudunuz mu?. 
Tahta kaşıkları, mezarhk topra • 
,i(ına, sırts:rta sokmıık, bir adamı 
karısından soğutur mu, soğutmaz 
= ?. &ki bir tabirle, kadınlar için 
ka ık düşmanı derler. Acaba, bu 
büyünün esası bu mudur?. Yani, 
kaşığı mezarlrk toprağına de!ne
dınce, ka.şık düşmanı da ortadan 
kalkıyor mu?. 

SICAK 

J:KMEKLER 

Bir arkadaş, Üsküdar kayma • 
kamına hitaben ncşrett!Ai açık 
mektupta, bu semtin ekmeklerinin ı 
dima, elle tutulamıyacak kadar 1,'0k , 

sıcak olarak piyasaya verildil!in
den şıkfıyet ediyordu. Ve iddia • 
sına göre, fırınlardan ekmek a· 
lan herkes, evvela attardan bir 
mıktar ip satın almakta, sonra fı. 
rına uğramaktadir. 

Arkadaş bir de espri yapıyor: 
c Üsküdarda i)J6iz .ltiınse kalma

dı> diyor. 
İşin dıı.şiınülecek tarafı, şimdi, 

bu iddianın alikadarlar tarafın
dan asla tekzip edilemiye<.-eğidir. 
Çün\<ü, kim çıkar da: 

- Efcndım, ben ipsizlın, diye. 
bilir?. 

BELEDİYE 

VAR, YA ... • 
Bir hadi.>e üzerine, belediye i

le arasında k.arakedi geçen bir rö
portajcı arkadaş dün yazıelığı bir 
yazıda: 

cSabah saat dokuza kadar İs
tanbulda belediye yok. .• diyor. 
Arkadaş, işte bu ithamında hak· 

sız!. Çünkü, belediye binaı;ı gece 
dahi yerindedir ve sabahları dai
relerde mesai, herkesçe maliwı -
dur ki, saat 9 da baı;lar!. 

MUSİKİ 

NOTASI 

İstanbul kxınservatuarın:ı bir 
hırsız dadaruru.ş, mütemadiyen mu. 
siki notaları aşırıyormuş! Dünya
da ne garip hırsızlar vardır? Kimi 
medrese kurşunlarına dadanır, ki
misi ayakkapları gözüne kestirir, 
kimisi saatleri alır, götı.irür, kimi
si ı:önül çalar .. 

Bu hırsız da, demek ki, güzel 
san'atlar mC'rakl:sı imiş!. Herke.sin 
bir ba;ka telden ça!Gığı bu za • 
manda, o da, nota çalıyor. Pek de 
aykırı birşey degil'. 

AHMET RAUF 

r------~------~------------~ 
ı A '"91 ır lYI !Pal ll=ll aı ır ~ n ifil a ifil n ç n ifil ©J ~ ifil ı 
\.--------~--------J 

lngiliz - Fransız Dünyanın en büyük 
dostluğu çanları 

Şimdi birbirler•rıe düşman ke -
silen !lll(ıhz - Fra'1Sız dostlu -
kunun eski J>tr tarihı vardır . 

ln11ıltere ile Fransa arnsın<ia 1904 
de •dostane ıttıfak· aktedılmşiti. 
Bu ittifak on dokuzuncu vüz vı
lııı bıdaveLınde d"uşunu.ınu;tü. 

Bunu ıl"lt duşunenlcrclcn biri de 
Fransanın en mtimtaz dıplwnat -
lanndan Talevran'dır. 1815 de, 
• Vivan l koııı<resi• nde, İn:ı?iltere 
ile Fransa arallmda 4ıir ·dostluk 
ımıtkave!esi• ::. Ji li.ızumurıdan 
'bahsetmişti. 

1832 de. ilk defa olarak ırnüs -
terek 'bir ln~ilfa - Fransız donan
ma>ı. Bckıı.'<anın istiklülini muha
faza içın faaliyette bulundu. 

1855 de, li(:üncü Naoolvon. İm
par-ıLri~-e ıle beraber Londrava 
~ıttı . V.ndsor sar:ı ;·ında Kraliçe 
Viktorya ve zevci Prens Alıber ta
rafından pt'k samhni bir surette 
ka1'ul o~· ndu. Aym senenin so • 
nunda Kralke ile prens, i·kinci de
fa olarak Farisi zivaret ettiler. 

ltlS-1 den 1856 va kadar İngiliz 
ve Fr ~ ,ız orduları Rusvada yan
Yana ha~bettilcr. 

hııııtere • Fransa ,.,-asında bas
lı v. an bu dostane ınüna bat. 1898[ 
de zuhur eden Faşocla hadisesi 
\iızüıı<len tl'2Jlln ımü.ddd küsufa 

Sovvct R,,, 'adadır. Moskovada-
ki Sen Yvan kilisesarin canı 65.000 
bin kılo ağırlığındadır. Fakat seoi 
22 kadom. 5 pus kutruıı.d:ı ve 200 
Pin kilo ailı.rlı.l?uıdadır. F:ı.kat sesi 
azdır. Uzaklardan pek isıtılmez .. 

Romanyanın nufusu 
ve ordusu 

Romanvanın m<-sddıai saUıiyesi 
W-5,000 kilometre mur;;bbaıdır. Nü
fusu da yuvarlak hesap 20.000,000 
dur. Harp vukuunda 1,500,000 as
ker çıkarabilir. 

uh'adı. 
Fakat Kral vedınci Edvar. tah

ta çJ<ar çı.kmaz iki memleket a
rasıııda'kı soğ'Ukluğu ı.zaleve ca • 
lı.ştı. 

Kral beşinci Jori zamanında bir 
kat daha takviye edilen bu drut
luk, hic lbc.klemniven bir zaman
da •bozulıdu. Simdi de Fran.c.zlar, 
bütün feliıketlerınf. harbe sürü!:
Ierımelerınin sclx<bini lnııiltereve 
atfediyorlar, İngilizlere ateş püs
kürüyorlar. İnı:ilizler ise, dıı..tlu
l!un hozulmadııtını, Fransavı esa
retten kurtaracaklarını söylüyor
lar. Bakalım istikbal ne göste
recek?. 

Son Telı:raf'ın edelıi romanı: 23 

ETEM İZZET 

Geze ceze Meci<liye yoluna ka
dar ~ittik. Ve .. bir kahvehanede 
oturduk. bira içtik. Güzel, ho•a gi
den bir kahvehane. İkişer ki.<"ilik, 
üccr kişilik verleri var. Kuş kafesi 
gibi yerler. Sanki her bireri birer 
a<k çocu!N için hazırlanmıı;. Bu 
kafeslerden birine de biz oturduk. 
Başba•a ve kendi kendimize icii.k. 
Konuştuk, 

Seviştik, 
Ne ·'elendik. 
Sonra burac!an gurubu seyret • 

tık. Gurup bu tepede o kadar tatlı, 
o kadar cana yakın ·i. Ruhları sa
mı gözleri kamaştıran bir k·zıl. 
Lk y~Jnız göıt!eri dej!il, insan kalp
lerinı de tatlılıgına bo~vor, ~ık 
ediyor, çılc! rtıyor. İkimiz de dOya 
doya bu ı;urubu seyrettık. Gönlü
müzü, gözüm~:ıü onun füsununa 
kapt.rdık ve kendimizden geçtık. 

Biraz ııonra, yoldan asker ge-
çiyordu. Naran: 

- Bak asker gt•çıyur .. 
Ded~ 

- Talımıl.en geliyorlar .. 
DeWın. Ve. bir on düşündüm. 
Naran sordu: 
- Nive iıyle da:dın Ruhi?. 
Durmaksızın cc, ap verdim: 

- Askerin geçişi hoşuma gitti!. 
- İyi geçiyorlar değil mi'. 
Dedi. Ve methetti: 
- Ordu c;ok iyi yetiştiriliyor. 

Sonra, askerdeki hevese bak. Sa. 
bahtanberi yaptıkları talimin yor
aunluğu hıç birisinde belli bile de
J(il! 

Onı.;.n bu alakası, askeri bege
nişı hoşuma gitti: 

- Tabıi bütün bunlar yarının 
muharebeleri için hazırlan;yorlar. 

Bilerek hazırlamyorlar. Ne 
yapacaklarını düşünerek hazırla
nıyorlar. Ortada daima bır koz 
var: Türk istiklali. 

Dedim. Sfo:üımü kestim. Yine 
dalmaya. dusünmive basladım. 

Memleketteki siyasi vaziyetin 
inceliği, ald1ğım süreler, bir ta
kım kombine.anlar gözümiin ö
nünde geçit resmi yapıyorlardı. 
Hakikaten c;ok nazik, hassas bir 
vaziyette idik. Ve .. bütün bu ne
zaket zihnimi dolduruyordu. 

Naran, ılk sualini tekrarladı: 
- Yine daldın ne var?. 
- Hiçbir şey ... 
Dedim. Ve .. düsüncelerinıı izah 

ettiım. 
Beni dikkatle dinledi 

l 

Alınac k 
işciler 

Müteaddit yerlere işçi 
memur müstahdem ve 

muallilmerle mimar 
alınıyor 

Kanun mes'uliyeti 
İmzasını maalesef iyice okuya

madığım bir okuyucu bana gön
derdigi uzun mektubunda, bir hay
li serzeniş ettikten sonra, doğduğu 
nıemlekei olan Yugoslavyaya dair 

Halıcıoğlu topçu okulu icin ahcı şayanı dikkat bazı mal!lmat veri. 
aramnakta<l.ır. Mez.kı.ir okul daıre yor ve çok vatanperver bir ruh 
mü.düxllli!(ine müracaat oluna - taşıdığıııı satırlarının arasından 
bilir. fışkıran heyecanından anladığım 

Karabük demir ve çcl.i:k falb • ' bu Türk vatandaş, biz, gazeteci
rikalarına 300 lira avlık ücretle l leri, neşriyat yazifemizi layıkile 
fiO yaşını ~eQmemı.ş bır dahllıve yapmamakla itham ediyor. 
ımıütelıassısı doktor aranmaktadı.r., Bu okuyucum, bana, adresini, hü-

Eti ·bankın Murgul bakır madeni viyetini daha sarih ve müsbet o
iQin 100 lira aylık ücretle bir eh- )arak bildir•eydi, bizden yazmak· 
liyetli eczacı kalfası aranmakta- lığımızı istediği mevzular üzerin-
dir. de, kendisine biraz daha fazla hkia~ 

Posta U. Müdürlüğü 210 lira ay. verecektim. Fakat, ne yapayım , 
!ık ücretle iki yüksek mühendis kC!lfisi, bizzat hüviyetini dahi yaz. 
veya mrmar aramaktadır. Türlt •rrl/or. 
Maarif Cemiyetinin Ankara ve Bir gazete birçok kanuni mes'u.. 
Bursadaki okulları li.>e kısmı için liyetlcri omuzlarına alarak neşri-
ayda ~50 liraya kadar ücret ve- yat sahasına atılır. Sayın karii • 
rilmck üzere tecrübeli riyaziye, min sözleri üzerinde en küçiik sa-
fizik ve kimya muallimleri aran- mimiyetsizliğ'e ve hakikatin hila-
maktadır. Ankaradaki mezkür ce- fına yer ayırmaıhakla beraber, 
miyet merkezine müracaat olun- biz, ~una dikkat ederiz ki, ele al-
malıdır. dığımız dan •·e mevzularda, yer-

Azami 40 yaşında, tercihan •Bo- den giiğe kadar haklı, is batlı, de. 
!ulu olmak ve .büyük yerlerde ye- lilli olalım. Aksi halde, en kliçük 
mek pişirmiş bulunmak şartile 100 bir isalıet•izlik kar 1'ında, dii~e-
lira ayl:k ücretle bir ahçı aran • cegimiz kanuni ve >icdani mcs'u-
maktadır . .Murgulda bakır maden- li)·et kuyusundan bizi, kim tutar, 
!eri işletme müdürlüğüne müra • çıkarır?. 
caat icap etmektedir. Bu okuyucum, Yugoslavvadaki 

Odrun kesip istif etmek ve sair Türklerin gördüğ'ü muameleden 
orman işlerinde çalışmak üzere şikayet ediyor. Bu hissinde ken-
ameleler aranmaktadır. Büyük • disile beraberiz. Fakat, mesela, 
derede Oıman fakültesi binasında Yugo•lavyadan Türkiyeye ;:elen 
Belgrat ormanları c.ievlet işletmesi veya gelınl'k istiycn muhacirlerin 
re\ ;.r 5.mirliğine baş vurulmalıdır. karşılast;)::ı öyle hadi•elerden hah-

-<>-- sediyor ki, bunları, bir dosta hu

Aynalıçeşmcdeıti 
tehlike . 

Beyol!lu nda A ı1alıçe.sme kö
sesıne bclc:tvece bu\ uk bır •tass 
isıinat duvarı• yapı1maı;ı "karar • 
laştınlımıştır. 

Bövlcce; buradaki uçuru:m1.bın 
heı•hanııi bir nakil va.sı.a.sı vevaLut 
insanın asa~ıva .kayıp düşrı•c~i 
teblikasi de önlcııı1aıi, olacaktır. 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* 13 vasında Kemal k-minde 

bir çocuk IMahmutpasaıda Osman 
Şamlımn dükkanından bir fanila 
çalnw; mahrkamcce ,babasına teır 
!im olunması kararlastırıl.nw;tır. * Kadıkiıyünde Göztepede mu
kim bır Türk vatan<las Hava ku
rumuna 1200 lira venmis ve bu. 
parayı her vıl verece;iini taahhüt 
etmiştir. İttihadı milli sİl!'Orta ,;jr. 
'keti d<> avni taıtıııııütle 150 lira 
veıımistir. * Basvekalet müstesarı B. Veh
bi dün sabah Ankaradan sehri -
mize gelmistir. * Sultanahmette Yerc<batan 
sarayının üstünaeki adanın yıkıla
rak park haline ı:!etirilır.2..i ka -
rarlastırılmıstır. * Bazı J.vkanta ve oastahane -
!erin bozuk yumurta kullandık
ları görülerek ıbeledivece taki • 
bata gecil:"'list!r. * Yol par ını veıımivcn mü
kelleflerin lbedencn calı.ı.tırılma -
!arına 15 eylülde baslanıbcaktır. * Yeni vıl mahsulü bui1'dav • 
!arın fiatları 10 para artarak vu· 
muŞt;klar 6,02 kuruştan satıla • 
caktır. 

Garip bir vaziyet var. 
İlk günden -bugüne kadar Nara

nın annesinde kMı a,abiliiiin en 
titiz perdelerine yüıı:selen. kii.h ı 
hafif!u(in en P'-" perdelerine inen 
bir sinir buhranının şahı.eli oluvor-, 
dum. Nıhavet Naran, baklayı aii
zından çı.kardı. 

- Annem nikah. yapalım di.vor! 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Bunu sana utanarak sövlıı

yuruım .. Fakat. ne yapalı.rn ki, an· 
nam bövle dt.işünüvor. 

Ve .. içi üzüle üzüle söy lüyur: 
- Annc:ınin sözünü dinlomive 

mecburum degil mi?. 
Halıbuki, kendisi hic o fikırde 

del?il: 
- Nika.h nedir? .. Bir kadınla er

keih bırlestirmek icın mutlaka 
senede sepeet mı i.htiyac var?. 
Kalplerin bırleşişi herhaııeı l-1.r 
senetten daha kuvvetli deı.ıil mi· 
dir?? .. 

Diyor. Ve .. bundan eminım .O hiç 
bır zaman ııi.<:ahı dıisürın1t.is de • 
!(ildir. 

- Fakat. ne vapa1ıım ki arıne? 
Demcoi verinck-dir, haklılır. Bu 

teklif, hic yalan sövlemege lüzum 
yok, ·benim de ho>uına ~itımedi. 
Naran'ı sev(•rken, Naran'ın etek
lerine takılıp sürüklenirken, bir an 
bile akl1m<l'an nıku \ı filan l'!t ımc· 
misti. Simdi bi\vle bir tı;kiıf ı!e 
kar~ılaşmak hakikaten ben. c..ı -
$1.indÜrüvür, ne yaoacal!unı sn ır- ı 
tıvor ... 

Bu hıılimi Nnra.n da. anlamış ol- ı· 
malı ki 

- Bilmom ne yapmalı?. 
Diwr. 

susi n1cktu1J karalar gibi, gazete 
siitunlarına geçirmek, kanun mes
uliyetinden bir an tegafül etmek 
olur. 

Böyle bir gaflete bizi sürükle • 
mek i~tiyecek tek vataııdaş ta -
sa\·vur edeıuiyorum. Ancak, bu 
okuyucuma şunu tavsiye ederim: 
J?ikirlerini daha müsbet ve tafsi
latlı, daha sadh ve ishatlı olarak 
alakadar makamlara bil<lirmelidir. 
Bu, kendisinden beklenen bir yurt
severlik olur. 

REŞAT FEYZİ 

Seyyar esnaf ıçın 
bir emir 

Kapalı carsı ve Mahmutı>asa 
daki seyyar esnafın vollarda dur
ımalarının kat'i surette meıwlun
ımaısı >cin faaliyete ııeçilrnesi ü • 
zerine dün belediye reisliitinden 
tekmil kavımakamlıklara bir emir 
ııön<lerilınistir. 

Bu emirde hicbir sevvar esna
fın vollarda durm.a.ınası halkkın • 
daki tamiımlerin verine ııetil'il -
ımedii(inden sikavet olullA'llakta ve 
amirler tarafından yapılacak tef
tişleı'!!e duran scvvar satıcılar l?ô
rülürse ahi.kadar memurların tec
ziye olunacai(ı bildıril "1ekted-ır. 

----0---

Pamuklu ve yünlü 
fiyatları 

Şehrim.z manifatura satış fiat
hınnı tesbit eden fiat murakaıbe 
kamisvonu ayrıca pamuklu ve 
yünlü üzerine her nevi yerli ma
muJatıırruz satı.ş fiatlarının da bir 
esasa bağlanması için tetkiklere 
ııeomistir. 

- Şöyle olacak.: 
Böyle olacak~. 
Diye kestırip atmıvcr!. 

Bir hafta sonra 
Aksamd.ı. 
Canıımın sı.kıldııi!ı bir aksam. 
Sawnda oıuıunus kitap ukuvor-

duın. 
Eve ıı;eldıiı.rn zaman: 
- Naran nerede'/ 
Dedim. Annesi: 
- Sinemava g;;anişi.t. Daha ııel

ırnedi. 
Dedi. Kıı.dmı, içerledim, üzüJ. 

dl1m. 
- Sinemada ne U;ı var?. 
Sanki ben onu ı<ezd.ırmivor 

ımıvuım?. 
Aklıımın onunla beraber old•ı· 

flunu bihnivor unu? 
Beni üzmenin ne manası \"ar?. 
Diye düsünüvorduım. Ye .. vıne 

bilıvordu ki: 
Ben onu ııözümden klskanıvo

rum. 
&kek gôzüne ı:;-özükımesini iste

mivorum !. 
Bensiz sokaita cıkmasıııa razı 

değilim. 
Bunun icindir ki. üzülüı"Orum. 

kabıma sııl'mıvorduım. Bu sırada 
anne>o.i yanıma ı?eldi: 

- Ruhi bey (,'Ocuğuan .. 
Diye söze basladı. Naranın ni

kah için söy ledıklerini tekrarladı. 
Ve: 

- Nikah çak laz>.m bi~ey değil 
m · .. 

Diye ısrar etmel!e ve .. yanın sa
atten fa>.la konferans vermiye baş
ladı. Keııdis'1lı diJıledi.m, dinle- } 
dıın. En son: 

CDe•wru vıır) . 

Yeni ders 1 

yılı için 
Orta mektep ve liselerde 
ikmal imtihanları ve 
namzet 
ne vakıt 

talabe kaydı 
başlıyacak ? 

Şelırimiztle ve direr tekmil ve
lerdeki orta mekteplerle liselerın 
ikımal imtihanlarına ·baslanılacağı 
tarııiıler ve okulların acılacal!ı za
manlar te:ıbit edilerek alakadar • 
!ara bildirilm~'tir. 

Bu emre ııoce orta okul ve li
selerin 1 inci ve 2 inci sınıflarında 
lbiitünleme iıı:ntilıanlarma 27 a • 
,ğustos salı ııünü başlanılacak ve 
21 ev lıll cumartesi günü bitirilc
ce'ktir. 

Orta okulların ~üncü sınıfla • 
rında ıbütünleme imtihanları 27 
ağustıoısta :lıaslavıı:ı 5 eylül ı>er -
.şombe günü bitecektir. Avni sı • 
nııfta eleme imtihanları 17 e'Vlül 
cumartesi J?ÜllÜ ıbaslı.vacak 13 ev· 
ifil cuma ı;inü talebelere neticeler 
tebliğ olunacaktır. 

:Bu sınıfta sözlü imtihanlar 14 
eylül cumartesi günü baslavıo 
13 ~ünc.ie bitirilecektir. 

NAMZET KAYIT ZAMANI 
Lise 3 üncü sınıflarının bütün

leme imtnhanları 27 ai(ustoota bas
lavıp 4 eylülde bitecek. 5 evlülde 
!i:;e bitil'me ;mtihanlarına bas -
!anılacaktır. Neticeler de 20 ev • 
li.ılde talebelere telbliğ olunacaktır. 

Yeni talebe kayıt ve kabulüne 
2'7 ağustosta baslanılıp 27 eylülde 
•bitirilecektir. Tedrisata da 1 tes· 
rinievvelde baslanılacaktır. 

Şehrimizde maden ve 
define arayanlar 

Şchriıniz:n mulhtelif kazaların
da maden Ye define aramak kin 
alıikacıarlara yapılan müra<:aat-
lar artmıştır. 1 

Bu meyanda Sarıyer ve Büvük
adada altın madeni. Kartalda zen
.ııiıı kaolen. Mecidiye köyü civa
rında 1 ıınilyon lira deiterinde 
bir define bulunduğu ibiLdirilımis
tir. 
Edirnekapı civarında lbir tarla

da da büvük bir definenin saklı 
olduğu haber verilmektedir. 

Bu kadarı f a.ıla •. 
Ye~ilköyden yükselen şikayeti 

iliz de kayd, tmcğe mecbur kal -
dık ve bu satırlarımız.ı bilhassa 
Yesilköy nahiye müdürlüğünün 
nazarı dikkatine li~yuyoruz. Yeşi\
köyde bir tek Iırın var ve bu hrııı 
ancak, r<ce saat 22 den sonra ek
mek çıkarmağa ba~lıyor. Bunun 
sebebi aşikar: Belediye kontro • 
lwıdan kaçmak. 

Çıkarılan ekmek gayet bozuk, 
hamur ve nok,andır. Halbuki, bu 
saatte, bu Iırıııın neden mahalli 
nahiye idaresi tarafından teftiş 
edilmediği.ne hayret ediyoruz. 

BÜRHAN CEVAT 

POL İ S 
V[ 

MAHKEMELER 

Diri diri yanan 
deli kadın! 

Galatada mumhane caıdd<?Sinda 
11 munaralı dükkiının ii:;t katın· 
da'ki odada oturan ve il.ıir hafta e"" 
ve! Bakırköy emrazı akliye has • 
tanesiıııd.en çıkarılan Nuri ve is • 

inde bir kadım, akrı.baları ki
litliyerek sokağa gitmişlerdir. 

Nuriye bir aralık odadal<i ı<az 
Uımbasını ya.kırnak i.>terken Uı.m
ba kırılmış ve ııazler üzerine dö
.külmiisbür. 

Bu esnada yanar .bir halde olan 
kibrit de elbiısesini tutusiurmus· 
tur . 

Nurivenin iımdadına ~usanlar 
kı.pıyı kırarak içeri girmişler ve 
kadıncağızı alevler arasında bul
muslardır. Nurive hemeıı Beyoğlu 
hastanesine ~ötürliiımi.i.s. fakat 
yaraları wk ağır oWuğundan o • 
rada ölınüstür. 

Meccani talebt: 
imtihanları 

Lise ve orta okullara alınacak 
olan !evli. meccani talebelerin im
tihanlarına 2 evlülde baslanıhp 
5 eylülde ni.'ıavet verllecei:i dün 
şehrimiz maarif ımüdt.irlüııüne bil
dirilmiştir. 

Namzetler biran evvel kayıtla· 
rını yaptıracaklardır. 

-<>--

Bir türlü açılamıyan 
bulvar 

Büyük ümitlerle acıl,m~a baş
lanılmış olan Gazi bulvarının kaç 
yıldır Ak>araYtlan öteye ııeçeme
miş olması alakadarların nazarı 
dıl-.ıkaııni ceiil:ıetımiştir. Bunun üze
rine İstanbulun en güzel bir bul· ı 
varını teşkil edecek olan bu bul
varın Gazi ıkoprusünc kadar biran 
evvel tcındiıd.i için icabeden kat'i 
ıma.sraf miktarının belediyece tes· 
ıbit olunınac.ına 2edl:wıştır. 

-<>--

Halk evine davet 
Kadiköy Halkcvfrıden: 
Dil, edebiyat ve kütüphane ya

yın subesi azasının yarınki per • 
şembe oaat 18,30 da Halkevine 
tesı~fleri. 

AÇIK MUHABERE 
'!:kımale kalan talebeler ••ak · 

kında Göztepeden mektup ı?Ön • 
deren akuyucumuza: Lise ve orta 
okullarda ikmale kalan tale'beler 
için ekseri Halkevlerinde ci.krnal 
kursları• acıhnıı;tır. Yoksa, bu 
kabil talebelere ayrıca bir tatil a· 
yında '!OOkteplerinde ders ııöste
ril<h"i doğru deiiildir. Kadıköy 
Halkevinde de ikınıal kursları faa· 
livete 1!ecmiştir . .Meccani olan bu 
'kurslara hemen müracaat ede
bilirsiniz. 
Bay S. S. (Fatih) - Mektulbunuz 
lbir ihbar tel<'..kki olunarak alfuka
dar makama J?Önderilmiştir. 

1 AVRUPA HARBiNiN YENi WıESELELERi 

lsp~nya-Portekiz ve İngiltere 
1 [ 

Muharebe alemindeki durgun • 
lui'a mukabil politika iHenıiudeki 
faaliyet az degildir. Şupbesiz ki 
son günlerin faaliyeti arasında gö
rülen şayanı dikkat eserlerden bi
ri İspanya - Portekiz ademi teca
vüz muahedesinin akdi olmuştur. 

Balkan yarımadasının hadiseleri 
yakındakileri şu günlerde daha çok 
meşgul etmesi tabiidir. Fakat Av. 
ruparun diğer bir yarımadasına 
taall!lk eden bu muahede politika 
aleminde az şümullü değildir. Ya
ni hikmeti yalnız o yarımadaya 
münhasır kalmıyor. Geçen gün 
Portekizliler kaç asırdır devam e
den müstemlekecilik hayatının yıl 
dönümünü parlak bir surette tes'it 
ediyorlardı. 

1 

Bugün eski müsiemlekelerin • 
den bakiye olarak Portekiain elin
de kalan yine mühim bir kısıın 
teşkil etmektedir. Bu müstemle
keci devlet muhtelif devrderden ı 
sonra İngilizlerle dost olmanın kıy
metini t;ıkdir etmiş ve nihayet u. 
zıın zamandanbcri de Büyük Bri
tanya ile müttefik olmuştur. Bu 
ittifak kağıt üzerindeki müddeti 
bittiği zaman tazelenmektedir. Fa
kat iki tarafın birbirile olan mü
nasebeti kağıt üzerinde yazılı ol
duğundan fazla derindir. İttifakın 
bir müddei evvel tecdidi sırasında 
bu hakikat kendini daha belli et. 
nıiştir. 

Şimdi bu noktayı g~'önüne al
mak, ondan sonra da bugünkü İs. 
pauya ile Porteki:ı.ln ıniinascbct .. 
leriııe bakmak lazım geliyor. Şim· 
diki ispanyada General Frankonun 
dahili harbi kazanlilllbına Portekiz. 
den gördüğü müzaheret az mü -
him bir iimil olmamıştır. 936 - 38 
dahili harbi sıru•ında komsu Por-

tekiz General Franko ordularının 
muhtaç olduğu levazım ve mü • 
himmatın sevkinde hiçbir yardunı 
esirgeınemiştir. Onun icin şimdiki 
İspanya ile Portekiz arasındaki 
münasebatııı derinliğ'inde bunu da 
hatırdan çıkarmamak lazım geli
yor. 
İtalyanın İngiltere aleyhine har

be girmesile ortaya çıkan türlü ri
vayetler arasında şu da vardır: 

Ergeç İspanyollar da İngiltere 
aleyhine harekete l?'eçerek Cebe
lüttarık üzerine yüriiyeceklerd.ir .. 
ve saire gibi. 

General Franko İspanyanın ya
bancıların menafiiııe afet olnuya
rak tam manasile istiklali ni mu. 
hafazaya azmetmiş olduğunu da
ha çok evvel delaatla tekit et -
tiği için bu kabil rivayetlerin de 
olur olmaz şayialardan ibaret ka
lacağını tahmin ctınek zor olma· 
nuştır. Fak.at ne olursa olsun Por
tekiz - İspanya aden1i tecavüz mu .. 
ahedesi bu kabil sözlere en kestir
me bire evap teşkil etmiş oldu. 
Yani her iki komşu devlet birbir
lerine olan dostluklarını, samimi 
rabıtalarını bu suretle takviye et
miş oldular. Hiçbirinin bundan 
sonra da yekdiğeri aleyhine bir 
harekette bulunmasına ihtimal ve
rilemez. Bu takdirde İspanya ta • 
rafından da İngiltere aleyhine her. 
hangi bir hareket vukubulacak 
değildir. Çünkü İspanyanın dostu 
Portekiz zaten İngilterenin müt
tefikidir. İngiltere - Portekiz itti
fakı görülüyor ki tam zamanında 
işe yaramıı;tır. Bundan sonra da 
İsp3nya ,.e İngiliz miinasebatının 
bir kat daha düzelmesine hizmet 
edecek bir amil olmuş demektir. 

• • 

• ı.h 7 
Felaket zamanınd• 

hafiflik ... 
Yazan: Ali Kemal S u1"~~ 

Avrupada Alman i~iıı fr•"' 
daima gıpta ile görülen bir b~ 
)'-ar sayılagclu-ıi~tir. Frnn!lilı:tJJl 
rağuıda olmı)·an yok: Bu~da>·,~ 
üzum var. Yerin altı da, iJslUb 
zcngjn, Patates ve kes tanı.:-) .ı 

pek çok çalı~arak emekle cll'ı 
nıeğe mecbur kalan l.ıir ıucnıl 
tin balkı için bağlı, baiıç~Iı_ .. 
fo~ransa dünyaıı•n cennch oı.~ 

l·a~ıyanlar da Anupanıu en ~ 
ut kulları demektir. BugiiııkU 
rupa barbinın düşündurdiı~il 
ce meseleler arasuıda I1'ra 
Almanın ötedenberi birbirıl• il 
galarında değişmemiş saikler 
tırdan çıkmadığı gibi tarih jjı 
coğrafyanın ınılletlerc ne t 
roller oynattığı da göz öniiu• 
Jiyor . 

Alman kısır toprağında ço~ 
ra~arak ya~amaga çalı~ırk.cıı 
bir adanı olınu~. Fran~ıı: da-·~ 
olduğu nimet içinde daha gn 
yllzlii ve lıufıt bir Avrupall·. 

Bugün Fransızıu ugradıgı 1 

ket çok acıdu-. l' elını~ !',cuc e' 
de koın~u::.u .. .\luı n tarafıt1 
nıagti.ıp ediJmı.ş, onun acısı~ 
tilrlı.i unuı.~tnıaınıştı. Şiuıdd~1 

ondan çuk fazla. t;um.ula bcr~ 
o zamanki ıztırabı anh.ıtanhırıfl 
zıları bugün okunurken 1870 • 
feliıkctinin elcn1leri yctnıiş 
evvelki F'ransmn nasıl içiu• .

1 müs olc~uğu görülmÜJOr dei1 

Ancak Fransız her vakit ~· j 
memleketlerinin scliımeti icıP 
rin bir itiınat beslcnackteıı 
kalrnamı>hr. En elemli günl• 
de bile tulılıin müsait bir tcbe5' 
nıü beJirir bcJü·ınez Fran~ıı ' 
rar üınidi.1i, ne~ c\ını \'C \'ah::tl 
İ('.İll ku\.\'CİİUİ bulı11U~tur. (J~JC 
çok defa t'ransız için bir uo~· 
diye sayılan hafillıği uııa b · 
tTÜulerindc ıztırabının alt111~ht . 
n1en1ek ve l·crindcn fırlan1ak 
saik olınu~tur. 1''ransanuı ııı~ırl!l' 
C\'\'Cl yct1~ıırdiği ınc~hur d"' 
atlauıı I:i~lıl·ö kendi ıııillc1 

görülen sebatsızlık dcı-cccs111·11 

bu hafifliği anlatırken l'f•"' ~ 
bu yİi<de.ı kendini tılrlii tc!ıl 
!ere attığını çok i)·i ta•vir cd 1Y' 
du. Meşhur karüinalııı kcodi 1' 
leti için nıüşkül zaınanlard-1. 
racaat edılecek siyasi bir vasıl 
naıne sayılan ınütalcalarınıJl t~ 
!iğini aradan geçen yü:ılcrrc. :o 

soldurmak şöyle dursun, b1L• 
devlet adamı olmak hass:ısın 1 ' 1 

insana verdigi görüşün baııı.11 

kadar uzaklara varabilccrj;in.1f 
!ermektedir. Kardinal ı;i~lıl 
göre Fransızlar lıafifligi ytiııiP, 
başına çok felaketier ı;el c d~ 
ne bu hafiflik onun düşmiı> 11 

ğu uçurumda uzun zaın.:uı hlll 
sına en birinci miınidir; iıdctll 
biı· nimettir. Çünkü Jıalifü.,i fll· 
sinde l'ı·an-;ız düstiİt•· ü '-·crdcıı) 

' b J ·ğ• 
kalkacaktır. l'ransızm hafifl1 

1 
na öyle bir çabukluk ve c•' 1 

verir ki yerinden fırlarkcıı 1 

]ara hayret verici bir sür'at 
terir. l',ransızın düşn1an1 - Jd~ 
!ursa olsun - alışmadığı bu '. 
tin karşısında şaşırmaktadır. ( 
kü bu kadar çabuk dcı;işikli1' I 
ha\·salasıua sığmaz. }i'1·ausıı.:1ı• 
manı halde gördüi;i..inü anls~ 
ilerisini de kccdi Jclıinc \'C t 
sızın aleyhine olarak tcıniuc ,., 

• • mak hususunda ne zcJ.a, ne ~ 
yasi tedbir almak kabi!il·cl• ~ 
barile hiçbir suretle geri 1;.nl• 
ya bilir. 

Fakat Fransızın bali(Jiğini 
1 

yıkile ölçebilmekte daima ~-ı: 
caktır. Fransızın dün buhH1 ~ 
halden bugünküne dllşcrkcP• 
gün dllşmllş olduğu uçuruuıdD1 
yarın kurtulurken gc(İrcre~ 
havvüllcrin sür'atini düsn1aJ1 t 
layıkile i.l!çcıniyecek, l"rııı~. 
birbirini takip eden bu dci:~!ı 
ğinden istifade edemiyeccktı1~ 
Cenubun bereketli toprakl•1ı1, 
yerleşmek ve parlak sema>! ' 
da yaşaınak için can atan sert 
soğuk şimal vaktile Fransıı 1'~ 
nalını da çok meşgu l etmiş. 
nıan bu rekabete, düşnıanh~11 , 
tolik ve protestan kavgası ad• 
rilmiş. Bu zamanda da başkU 
ka adlar veriliyor. _,J 

ALİ KEMAL S tJl'lll'' 

Birimizin De~ 
Hepimizin O~ 
Kadıköy vaput 

iskelesinde.. ~ 
Kadıköyünde oturan bi'. 

kuyucıtmuz yazıyor: ··l 
c- Evvelce Kadık~Y1~;il' 

vapur iskelesi içinde bıt .~,~ 
vardı. Buradan, halk, sı 1r 
ve saire gibi ihtiyaçlurıı11r" 
nıin ediyordu. Şimdi b•~~ 
kapalıdır. Bizce, burası d·~ıı~ 
kiraya verilmelidir. çıı ~ 
bu hüle bü~ük bir ihtiyacı· .1 

. ·"·· şılıyur. Alakadarların. ıı ,1 
dikkatine koymaııııı rı•" 
riny. 



• 
1 

" ol 
1 

t 

DOBRICE ! ______ _,_ Batan lngiliz 
gemilerinde 
telef olanlar 

İn ·ı· ·gı ız Amirallık dai-
resinin yeni list.-si 

vc~ndra 7 (A.A.) - Battığı ev
c::r~.rı::..,aber verilen. Campina ve 

Bulgar - Rumen 
1 konferansı 

işe başlıyor 

Kanada birleşik 
devletlere 

iltihak etmiyor 

Fransız sefirinin Kanada 
da kalmasına müsade 

edildi 
llt . er balıkc-ı gemilerile. 
da~n destroven mürettebatın-
l>k. tele:{ olanların listesi aımiral
C~.tarafından nesredilmiştir. 
Cr •nada 11 ölü ve üç varalı. 

0ı:lfloweııde iki ölü alh varalı 
dan ~tUr, Brnzen mürettebatın -
tür ırı aldığı varalaııdan ölmüş-

. Avrıca dört varalı vardır. 

Fransade sari 
hastalıklar 

tehlikesi v.ır ! 
tıl;>ndra '! (AA.) - Fransada.' 
ltaı ""' sarı h;ıstahklar tc ılı"esı 
ha .. ~ını:.ıa, Fransız lıükuan<:tı. a
la, Yı •ari 'hasta ı klara karH aşı
•ın k ıçin, t'rans;mın her bölge
li)~ 8ııh>hive kem' vunlan gönder-

i> e ~arar wrın1$tir. 
dil astör enstitüsü hatta i.<ıgal e. 
ır,.111 arazi dahilindekı mülteci -
,,,._ lif.osa karsı asılama ~a •basla
··""tır 

ltaİyanların So-
lllalıdaki ileri 

harekatı 
ı,~ıı<lra 7 (A.A.)- Londra as
diı: llıch.afilleri, Kahirede n.e~re
hh n Ve lngiliz Soınalisiniu Hal -
"••!· kıta,atı tarnfınılau istilasına 
14ııd•nıhı;uu bildiren tebliğ hak
··a • tcfsiratta bulıuarak istila. 
t 1 n 1

1" 1_ık~veınct c-:d .. n İngiliz kıtaa
ask n ıyı talinı göı-ınii~ ınükemmel 
ı0,1••J•rden mürekkep hecin alay
d;,;'1 •ıı mütc~ekkil olduğunu bil-

ll~Otlar. 
lıarb· •ııehafiller harekatın çete 
ler ~ ıı<oklinb alacai;ı fikrindedir
a,.;_, "•bcra limanı i!t! İtalyanlar 
~•ki~knda llll1> metreden fazla yük- , 
da 

1
' le daglar mevcuttur ve bu 

ı.., ~t .. 
ke( _uzcrinde yalnız develerin 
tlit~lc:.sıne imkU.n veren izler mev
laat ~· Buna binaen makineli kı. 
•ücı. ullanılınası pek az mümkün 

." ınektedir. 

f sveçten geçen 
A.lman askeri 

h;~\~~holnı 7 (A.A.)- Mecliste 
ilan ıızakcre esnasında Başvekil 
a~kl's~on. Alnı.an n1allcınc ve izinli 
ıtıq.' .•rınin Js,eç trausitilc geç -
n•ıı.,tı ıne;desi hakkında beya -
tıin . hııluııarak İsveç hükiınıeti
~tt-~ Orve<.·e giden bütün trenleri 
lllııı 11 ~~e ve tetkik etmekte oldu-

lı ıldirmi>tir. 
h~k~, ~:•k.iJ, Almanların anlaşma 
l~rin.·'Unu a~la tcfa\-üz etnıedik -
dil,/ \e halla lıatı hallerde ken
l•11ıa'ne bahşedilen kolaylıkların 
ni kallıından istifadl' etmedikleri-
1\ıeıe ~ dc~nıiş ve rakaınlnr hüku
ı,,,n ~alunt olmakla beraber bun
dan j ~ası siyasi menfaat icabınp 0 ınıyacağını il3ve eylemiştir. 

tansada ·içki ve 
,,. . hasat 
'~t7 (A l-ıa~ 

1 
.A.)- Hans bildiriyor: 1 

lonıa ır ar meclisi dün saat 18 de 
n "•tak 1 d · · · 
1 
•n tedb ' tasa ı !emın ıçın alı-
nııı ~ •tlerı tasvıp ve alkoliz -

ı. ..le ,. 
1;1tetı·ı· 

1
n ıne ait projenin esas 

~ •o O ' 
••cıı crıni kabul etmiş ve ne-
~nde eh nezdinde istişari mahiye
t •"•ti ~lunan bazı teşekküllerin 
"1iki~ıın 31 teşrinievHle kadar 
nuıı: karar vermiştir. 

ltıat18 an .sonra heyet geçen içtL 
l\ıe~el f0ttişiile.ı dış siyasete ait 
~· vi:b erın tetkikine devam etmiş 
·~•ke aden Fransız - A!.man mü

llıı:-;v0 anıa~mac;ına n1ütedair ko
'ı"sai n tarafıudan takip edilen 

l'ı •
1
aporunu dinlemiştir. 

0 andaya Jngiliz 

1 hava akınları 
s,t" rıctra 7 ( 
Q · fa b ;; A.A.) - Pazartesiyi 
J,~lı~ 1 0 .~ lıvan ııece zariınd~. In
·Lıcııı~ "arelcrinin H<>landa<la 
•ı·a.sıll<l etıtkleri askeri hedefler 
"8Ptiır, a Si.fol tavvare m~v<lanı <la 

lıaı. Zehirli peynir 
t• ırı." 
t>:,.•oı.:~· ünde Kartaltepede 11-fek
lt ıJı8 . gınca oturan Fethi kızı 
~ı. Q \'ed" • · · d · .. has~ ıgı peyıur en zehir-

laueye kaldırılınıııtır. 

Karjova şehrinde 
hazırlılı..lara başlandı 
Bükreş 7 (AA.) - D. N. iB. a

iarı.sı bildiriyor: 
Bulgar hüıkumetile ihzari mü

zakerelere başlamıs olan Roıman
vanın Bel;grat ı><>firi B. Cadera. 
salı ı?iinü BüJaeşe ııelımistir. 

Cenubi Dobricenin iadesi, ahali 
müıbadel<"Si işleri ve tiıli bazı me
sailin halli mak:'~dile toplana -
cak olan Bulgar - Rumen konfe
ransı için Carjova'da hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Norveçte yeni 
bir hükfınıet 

I ,rıdra 7 (A.A.) - Nerveçli 
ha.n Kısling, venı bir Norvec hü
kı'.ı:meti teşkili ıı;ın Storting aza -
!arı ile nıüzak.r !erde bulunmak 
vazifesile 0.;loy a !!elmiş bulun -
maktadır. 

Kisling hükUınetinin yfrzde vüz 
Alman taraftarı ibir tıükUınetle 
def!i"tirilmesi mevzuu baıl1istir. 
Bıdavette bazı Norver ınC'b'usları 
bu yolda konw;malara girişilme -
sine 'hazır olduklarını bevan et
mbler ve hatta müzakerelere haf
ta sonun.da başlaıunası tesbit e
dilımi~Lir. Fakat ·bilahare mcb'us
lar, Almanvanın cöndcrdiiii zata 
rruntohipleri önün•le Kral Haka
na karşı vaziyet alamıvacaklarını 
b" dirmışlcrdir. Bunun üzerine 
mÜ?aı-:C>r~lerin ba<:.lıvac"'~ simıdi
ye ~ ·' ır i15n edilımrımistir. 

lngiliz- Japon 
münasebetleri 

Ottava 7 (A.A.) - Ba.:ıvekil 
Mackenzie King Avam kamara -
sın<ia vaıot>,ğı ibevanatta Milletler 
Cemiyetinin hali hazırda az faa
li yet ~östenmesine raı;mcn Kana
tlanın cemiyetin azası olaı·ak kal
mak niyetinde oldu.C•unu. çünkü 
Milletler Camivetinin tesis edil
digl maksat için bilahare faali vet 
rösterebilecc.-ıini sövlcnıistir. 

Ba.wekil ayni zamanJa Kanatla
nın Amerika ile mütekabil bir 
müdafaa muahedesi imza ederek 
&nervka devletleri itjihadına il
tihak etmesinin şu• anda vakitsiz 
oldu{(unu bevan etımistir. 

Ottava 7 (AA.)- Havas bil
diriyor: 

B. Maci<:enzie King avam ka -
marasında vaptı;./ı lbevanatta. 
Fransız - İngiliz diplomatik .mü -
nasebetlerinin kesi1ınis olmasına 
raemen Fransa sefirinin Kanada
da kalımasına Kanada hükumeti 
müsaade ettiğini .bildirmistir. 

Harp esirleri ve 
kayıplar 

Berlin 7 (AA.) - D. N. B.: 
Beynelmilel Kızıllhac ıkamitesi

nin davetine icab(>. c.-den Alıınan 
kızılhaç cemiyeti reisi B. Grauitz 
birkaç l!Ün<l•mi:ıeri Ccncvrede bu
lunmaktadır. B. Grauitz .bilhassa 

arp esirleri ve sivil c;;irler istlıh
barat santralını gezmi>\ir. 

Bu müessese harp esnasında e
sir ve kayıplar hakkında malümat 
mübı>delesini t"ınine muktedir 
y~iıne tesekküldür. 

Viohy 7 (AA.) - Havas bildi
riyor: 

Mütareke komis;'<lnunda Fran
sız heyeti reisi General Huntzin
ger ile bu kaınis;'Onda 'harp esir -
!erine taalluk eden meoeleleri g:i
rüsmive memur nrofcsör oort -
mann dün Visive Etc1mi:slcır ·ve 
hükumete mesaileri hakbnda ma
lUmat vermi..:lcrdir. 

Londr:i 7 (A.A.) - Asosivatcd 
Pres'in biidirdiı'>'ine göre. Japon 
•hükümetinin bir oozcüsü dün be
'Vanatta bulunart.k, Jaoonya ile 
İngiltere arasınduki münasebet 
!erin yakında yeniden düzcleceiti
ni sövlt>llli>>tir. Söı<:ü sunları iLi
ve etmiştir! cBir aralık çıkan kü
cük anlasmDJmazl,klar. vakında 
her iki tarafı tatmin edecek şe
·kilde hallolunacaktır.> 

Çinliler Hinciiçi-
niye girecek mi? Estonyanın iltihak 

talebi 
l\foskova 7 (A.A.)- Kremlinde 

toıılanruış olan Sovyetler ali şura
sı içtimamda Estonya Sovyetlere 
iltihak etmeyi talep etmiştir. 

Bu alep, Mtonya komünist par
tisi uınun1i kitibi Laurctski tara -
fmdan yapılmı tır. İfade itibarile 
talep. pazor ve pazartesi günleri 
kabul erlilen Litvan)·a ve Letonya 
nınkinc bcnzenıektcdir. 

Şanghav 7 (A.A.) - ('inlilerin 
Fraru;LZ mak,.mlarına bir ilrlar 
göndererek Hindi<"inıde Jaoon -
!ara üs vcrildii!i takdirde Çinin 
askeri tedbirler alacağını bildir
dikleri haber verilmektedir. 

Bazı matbuat hah~rlerine göre 
Çin kıt'aları Hınc:L •u hududuna 
sevkedilmektedlr. Ve burada ale
laeele müdafaa hazırlıkları vaoıl
maktad:r. 

~!onm~~1!~~:in!~~n~~;ı Milli Piyango 
ımuamele vergisine tabi tuıula -
cak olan maı.•nuı ıma.ddelcre ait Fener stadında 
liste Vekiller Hevetinin tasdi.kin-
den çıkmış ve dün yük>ek tas - bugün çekiliyor 
dika iktırap etııni~tir. 

Bu listeye göre yeni tenzilatlı l\1illi piyangonun yeni tertip ke. 
vergi nisbetleri şudur: şidesi bu akşam saat 18 de Fener-

Elekli un de"-irunerılerinin bil- bahçe stadında çekilecektir. Fişleri 
ciimle mamulatı (pirin<; hariç ol- ihtiva eden küreler yerlerine kon
mak üzere) yüzde ,bes. makarna muştur. Halk keşideyi görıneğe 

davet edildiği cihetle, bugün Fener 
ve şehriye fabrikalarında yüzde stadının, hem de talihlerini daha 
47. sobze konservecilerine vüzde çabuk anlamak istiyen büyük bir 
17, çikolata fabri.kalarında vüz - meraklı kalabalığı ile dolacağına 
de 10 - 20. lbisküvilerde vüzde 25. sünhc voktur. 
tahanlarda vüooe 5, pırinclerin ı .,.;;.,.;,,_:;..,,;,,.,,,,,,.,,..._,_,..., ... .,.,..., .... ,...., 
tek çuwalında yüzde 5. kağıt ve B. 1·r gu··nde u··ç 
muıkavvada yüzde sekiz, kese kii-
iiııdı imalubhanelerinde vüz<le 80. kanlı vak ta 

Belçika 
kıJık 

büyük bir 
arifesinde 

( 1 int'l sa.hif~en devam ) 

hasadı kaldıracak insan buluna
mamak ~adır. 

Beki.kalıların cok ekımek vcımek 
itivatlandır. :&ıkiden kendiler.ine 
Jiızım olan hu gı.danın vüzde 75 ini 
ecnebi memleketlerden ithal eder

lerdi. Bugün itha)iıt dul'muştur. 

Günlük emmek miktan adam 
basına ··arım ekmektir. Erzak 
stokları evlıil ortasına. datıa ziya
de tcsrin avının 'bıdavetine ka -
dar darnnamıvacak. bundan son
ra Belçika kıtlık tehlikesine ma
ruz kalacaktır.• 

Sefir, Fran:;ız arazisinin 'büviiık 
bir kınmında da vaziyetin avni ol
duJ.!wıu :;öyleınistir. 

Fatihte Kurşunlumedresede o
turan Mehmet oğlu Ahmet ayni 
yerde mukim Yaşar ile birlikte 
rakı i<;ıniştir. 

Bir aralık mecliste kavga çıkmış 
ve Ahmet kendi karışı Ayşeyi bı
çakla ai(ır surette, Yaşan da bur
nundan tehlikeli şckılde yarala • 
mıştır. Ayşe Haseki hastanesine 
kaldırılmıştır. 
Yeldeğirmeninde Aziziye soka

~nda fırancalocı fırınında -:şirici 
Sadık oğlu Mehmet ile ayni fırm
da tezgahtar Ahmet arasında bir 
kavga cıkmış ve Mehmet ekmek 
kesmeğc mahsus büyük bir bıçak
la arkada ·ını sol kaburgasından a
ğıt surette yaralamıştır. 

Yaralı ifadeye gayrimuktedir 
bir halde nümune hastanesine kal
dırılmıştır. 

Üsküdarda Zeynep Ktunil has
tanesinde hademe Ali kıskançlık 
yüzünden bıçakla hademe Meh _ 
met tarafından varalanuustır. 
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SON 24 SAAT l Asker gözile 
cepheler 

Yeni harp fırtı .. 
nası kopuyor mu 

a e erin iza 1 
( 1 inci sahifeden devam ) 

işe devam etmek zarureti \-·ardır. 
İtalyanların bu va1.iyetlerine 

karşı İngilizlerin takip ettikleri 
plim, buı::ünl.ü halin devamını te
min.den ibarettir. Çünkü İngilizler 
Ak<!eniz hakimiyeti ellerinde bu
lundukça Afrika kara harplerinin 
tamanıcn aleyhlerine döncıniyece. 
ğini biliyorlar. 

{Basmakaleden devam! 
bir manası filonun bilhassa İta!. 
:vaJa ait bazı kozları halletı::. k is
tc)·işi şeklinde de tefsir rn ııah 
olunabilir. İtal>·an donanması de
oiznltılarının çokluğuna rarn1cn 
bugüne kadar Akdrnızde bir mu
vaffakiyet kazanamaml!j!ır. Bil -
hassa 25 den fazla denizaltı~ını da 
kaybetmiştir. HakimiJct mutlak 
şekilde Ingiliz donanmasında ol
makla beraber, ne de olsa İtalyan 
donanmasının Ak.denizde mahsur 
hir halde kapalı kalınası dahi İn
gilizlerin dünya hadiseleri ile o. 
lan geniş ölçüdeki alakaları bakı
mından bir mahzurdur. Binaen -
aleyh, İngilizlerin hakim kuvvet
lerinden istifade ederek bu mah
zuru izale etmek tedbirlerini al
mak istemeleri de ihtimalden uzak 
değildir. İngilizler İtal>an donan
masını bastırıp i.islerinde \-'Cya 
harekette bulundukları sahalarda 
belki de imha etmek te ebbilsiinü 
derpiş etmektedirler, ihtimal bu 
münasebetle de şimd;ki halde bü. 
JÜk kuneılC!'inf Akdeııize çek -
nıektedirler. lngiltercııiu harp 
hovunca serbest kalnbiln1es.i ve 
müstakbel tasavvurlarını fiil sa
husına sokalıiln1esi iç!n buna ihti· 
yaç olduğu da muhakkaktır. Bu 
iübarlrı. Akdcuızdcki uahrı faali· 
yetin gı.:ıek ıuiidafaa, gerek bir 
tecaYÜ:t \:C i1tıha harbi hazıı·lıg-ı ol
ması ihtimallcrİnin her ikbıı üze· 
rinde de durulaLilır. 

- Bu iahli! yazısının metinleri Anadolu ajansı 
sertıisi bültenlerinden huldsa edilmiştiT -

Telhis eden' MUAMMER ALATUR 

lııgiliz gazeteleri, Alınanların 
İngiltereyi istilaya muvaffak olup 
olarnıyacakları meselesi ile diiu -
denberi daha fazla meşgul olmak
tadır. 

Lond.ra:va gelen malumata göre, 
Almanların hu husustaki hazırlık
ları çok ilerlemiş olmakla beraber, 
henüz ikmal edilmemiştir. İstila 
tecrübesinin on beş gün içinde ya
pılacağı tahmin edilmektedir. Bu. 
nunla beraber İngiliz gazeteleri, 
bu hazırlıkların diğer bir mmta
kada, ezcümle Yakın Şarkta her
hangi bir hareketi gizlemeğe ma
tuf bir hile olmasını da ınüsteb'at 
addetmemektedirler. 
Fransanın şimal sahillel'ine de 

çok uzun menzilli toplar yerleşti
riluıekte olduğu da bıldirilmekte
dir. 

Loudradan gelen haberlere na
zaran, Almanlar, İngiltt.:renin isti. 
litsı, Norveçiıı is.tiliısıııdaki tecrü
belerinden istifade edeceklerdir. 
Fakat isulônın başladı!:ıııı ilk ev
vel haber verenler yine İngiliz ha
va kuvvetleri olacaktır. 

İstila hakkında dolaşan şayia -
lar meyanında Alnıaıılarıu tuy J. a
reler tarafından çekilecek olan 
planörler istimal edecekleri habe
ri de mevcut bulunmaktadır. liu. 
nun mümkün olduğu, İngiliz ba
va kuvvetlerinin bu şekli de tecrü
be etmiş bulundukları iliive olun
maktadır. Maamafilı pliıııöder as
ker naklinden ziyade paraşiilçü
lere erzak taşımak için kullanıla
caktır. 

AKDENİZDE VAZİYET 
Son İtalyan teblii;i, l\lalta üze. 

rinde bir keşif uçuşu yapan ltal
yan tayyareleri ile İngiliz tayya
releri karsıla~ınışjar ve bir İngiliz 
tayyaresi düşüriilnıüştür. 

cDeyli Meyi. gazetesinin Yakın 
Şarkta bir seJahatteu dönen mu
habirinin anlattıklarına göre, İtal
ya devamlı şekilde müdafaaya çe
kilmiş gibi görünmektedir. İngil
tere Akdcni:ti ta1nanıile nezareti 
altında bulundurmaktadır. J.\lalta 
etrafındaki deniz mıntakasına ha. 
kim olmak için İtalyanların ciddi 
bir teşebbüsü görülmemektedir. 
Diğer taraftan İngiliz filosu mü

temadi seyir halinde Cebelütta -
rıktau Akdenize açılıwş bulun -
:maktadır. Siııgapurdaki İ l,iiiz. 
filosunun da A.kt1enize gelıuekte 
olduğu evvelce yazılmıştı. 
AMERİKA ESl<İ DESTROYER· 

LERİ VEKECEK Mİ? 
Umumi harpte Fransadaki A

ınel'ikan kuvvetlerine kumanda et
ıujş olan Geııcral Perşingin geçen 
"Ün rndyoda söylediği bir nutuk. 
ta, bu destroyerlerden ellisinin 
İngiltereyc verilmesi tavsiyesin
de bulunması üzerıne, Aınerika 
hükumeti bu teklifi ciddi surette 
tetkik etmcğe başlamıştır. Birçok 
mühendisler bu meselenin Ame
rikadaki mecburi aı.kerlikten da
ha ınübim mahiyet alacağını söy
lemektedirler. Ruzvelt de hususi 
bir muhaveresinde İngillereye 
destroyer satmanın çok lehinde 
sözler sö.}-'lenıiştir. I{oııgrc azası .. 
na da satış lehinde bir çok mek
tuplar gelmektedir. 
Huuuııla beraber Aınerikada bu 

fikre ınuarı~ oJanlar da yok de .. 
ğildır. Demokrat parfüiniıı senato 
L.:ı.:Psuıdan Vahlcr deiuiştlr ki: •hu 
' •. eket harbe doğru bir adım teş
kil edecektir. lJıkkat etmezsek 
reis intihaloından evvel harbe gir~ 
ıııiş olacağız.• 

Tavyareci Lindberg de bu fikre 
muhaliftir. Bu sebepten Amerikan 
gazeteleri, Llndbergin beşinci ko
lona mensup olup olmadığını sor
maktadırlar. 
DOBRİCE VE TRANSİLVANYA 

Bütün Bulgar gazeteleri, Bul
gar - Rumen ihtililfının yakında 
bir hal şekline bağlanacağı üıni. 
dini izhar etmektedir. 

Hüki\metin organı olan Veçer 
gazetesi ezcümle diyor ki· 

İki millet arasındaki eski dost
luk siyasi hatalar üzerine 25 sene 
inkıtaa uğramıştır. Bulgar milleti 
şimal komşu.su hakkında daima 
dostane hissiyat beslemiştir. İti
matsızlık devri nihayet bulmuş _ 
tur. Avrupada yeni bir nizam te
essüs edccektjr. Bunun tesiri do
ğu - cenupta da kendini göster • 
mektedir. Buna binaendir ki bü
tün Bulgarlar Tunanın pek yakın
da Balkan milletlerini birleştiren 
bir bağ; olacağını ümit etmekte -
dirler. 

Fakat l\lacar matbuatı, Bulgar
laruı gösterdiği bu nikbinliğe iş
tirak etmemektedir. 

Macarlar kendi taleplerinden 
bahsederlerken, Belı:-rat mütare. 
kesinin 1918 de tayin etmiş olduğu 
l\Iaros ve Szanos nehirlerini takip 
eden battı kabul etmektedir. Çün
kü Macar ekal\iyeti bu hattın ge
risinde kalmıştır. 

Transilvanya işinin halli için, 
Transilvaııynda mukavemet cere
yanları artmaktadır. Eski ticaret 
nazırı Valcrian ıı:aı.~telerde nea -

rettiği bir yazısında şu sözleri söy-
lemektedir: 1 

Transilvauyalıların fazla aşırı 
giderek memleketin mcnafiine 
halel getirebileceJ< hareketlerde 
bulunmasından kimse korkmama
lıdır. Biz anlayışlı ve uzlaşıcı in. 
sanlarız. Devamlı bir sulh tesi.ii 
için icap eden çareleri, samimi bir 
surette aramağa amadeyiz. Ro -
manya ile l\Iacaristan aralarında
ki binlerce seuedeııberi devam et
mekte olan mücadeleye nihayet 
vermek isteriz. Fakat Romanyanın 
siyasi vahdetinin ilılalini ve 'bir · 
tek Romenin ecnebi boyunduruğu 
altına girmesini kabul edemeyiz. 

UZAK ŞARKTAIU VAZİYET 
Uzak Şarkta da vaziyet saatten 

saate yeni safhalara girnlek isti
dadını güstel'i~·or. Unaytcd Presin 
bildirdıgine göre, japonya hüku
meti, Fı-ansız hükfunetindCn Hin
diçinide deniz üsleri vücude getir. 
mek hakkını talep etnıi~tir. Bun
dan başka da Hindiçinidcıı fazla 
demir, maden köınürü ve kalay ih
raç cdihnesini istcnıcktedir. 

japon filosu yakında Forınozdan 
cenubi Çin sularına do~ru hare ... 
ket edecektir. 

Amerika hükümeti, <'inde Ame
rikan meııaiiine nıüna{ı hareket • 
!erden dolayı Tohyo hiikiımetini 
pı·otesto edecektir. 

Yarım kilo kan 
( 1 inci ~hileden dev~ ) 

tebliğ olunan bu husustaki tali -
matname ile kan lr'Crcnlcr için bir 
ücret tarifesi de kabul olunmu~tur: 
100 gram kan için 5 lira, zııo gra
ma 10, 300 grama 15, 400 grama 20, 
500 grama 25 lira verilmektedir. 
Bu para hastalardan alınır. Has
talar fakir is-0 ü<:rcL; h.an verıne 
merkezi bütçesinden tediye olu
nur. Vericilerin kanları en az 3 ay
da bir muaJ ene olunur. f'ı-ofesör 
doktor Kemal Atay bu fu~·dalı 
merkezin de idaresine mcınur c_ 
dilmi~tir. 

Dört ihtikar 
vak' ası 

ihtimal İngiltere anavatan em
niyetini iyice sağlamlaştırdıktan 
sonra ellerinde mevcut kalacak 
fazla kuvvetlerle deniz hakimiye
tinden istifade ederek Afrika kara 
harplerine hız vereceklerdir. La
kin bu iş zamana muhtaçtır. Şiın
dilik, yukarıda işaret ettiğimiz veç
bile bugünkü statükonun muha. 
fazası İngilizlere de muvafık geli
yor. 

Afrika muharebelerinin düğüm 
noktasını teşkil eden deniz hiiki
uıiyetinin İtalyanlar tarafına geç
mesi ihtimali çok zayıftır. Cebe -
lüttarıkm alınması dahi İngiliz fi
losunun topyekun Akdenizden u. 
zaklaşmasmı mucip olamaz. Belki 
büyük zırhlıları Akdenizden uzak
laştırırlar. Fakat Malta ve İ.ken
deriye gibi kuvvetli bahri üslere 
istinat edecek olan hafif krurnzör 
filoları, !talyanların aııavatanla 
Afrika arasındaki nıuvasala1arının 
intizan1ın1 bozabilir. Deniz kuv
vetlerinden nıaada ııa,·a kuvvet
leri de uıuvn~alay ı tehdit i~in ıııü
c~ir bir rol oyııı,)"abilir. 

Bu itibarla Afrika vaziyetini dü_ 
zeltmek iizere ınihvcrrilcrin baş
ka yollardan bii} ük mikyasla ka
ra harplerine başlamaları ihtinıali 
-de kuvvetlidir. Uzun denizaşırı bir 
seferin nıahA:urlarını ortadan kal
dırnıak üzere giri~ilcbilecck kaı·a 
hareketlerinin İ!,tikanıetlerini ve 
menbalarını di~er bir )'·azunızda 

__!!:tkik edeceğiz. 

36 bin liraya asfaltlanı
eak bir cadde 

llcrhalde bir ıuiiüafaa hazırlığı 
da, bir iıuha tn~a ·vuru tla bahis 
ıuevzuu olsa son günlerde g~,·ck 
Afrika ve gerek Akdcnizdcl.i ia. 
ali~et baıbin yeııi bir patlak \cr
nıek üzere LıJuuclugunuıı jlk ema
releri sayılınak geı·ektir. Belki tle, 
pek kısa günler i\iuılc İngiliz ada
larından Sü\en kı.t1lar111a l..aııar 
lıC'r tarafın ateş ve kana bohufu..u· 
• h 

gunu tekrar :::;ör111ck insanlık için 
bütün hüznüne ""' ıztırabına ra ~ -~ 
men miiınkün olacaktır. 

----:JO>----
Belediye reislii!i BeyoJ!lu - is- Bı"r ta""hih 

tanbul arasında ışleven otomobil. u 
otobus ve arabalar için en e>aslı Dünkü sayımızda (Son Telg • 
!bir ver olan Tozkoparan cadde - raflar) ar:ısuıda Anadolu ajan,ına 
sini veni bastan tanzim etmeği ait olan ve Alıııaıiyaya İııgılızler 
l<ararlastuımıstır. tarafından 37,IJOO bomba atıldı;;mı 

Bu vol asfalt olarak 36 :bin liraya haber veren telg-raf haberi bir 
yapılacak ve avın 25 inde insaata tercüme sevhi olarak (Huwsı) 
başlanlacaktır. kaydı ile intişar etmi~tir. Tclgra. 

--o- fın aynen Anadolu Ajansına aıt 

P• f I' l buluuduğuııu beyan eder ve bu 
ıyasa aa ıye 1 yanlışlığı itizarla tashih e' !eriz. 

İilıracat mevsiımi başl.amak üzere\~~~~~~~~~~~~~~~ 
olıduğund:an ı;ehri.mizcle IPivasa ha- Romanyalı garsonlar 
zırlık ve faaliyc<ti artımaktadır. 

( 1 hıcl salıifedım devam) Bilhassa pamuk. üftik üzerine ( 1 inci sahlledeu devam) 
riyete getirilerek ifadeleri alın - hararetli işler vardır. •- Ayri kanuni birvazıvet var-
mıştır. Bu sabah emniyet müdür- &ın hafta icind.e yalnız iMa<:a- sa. kanunen icaı~cden mılııaha!c
lü.Jii fiat murakabe komisyonun. ristana 145 bin liralık tütün sa _ nin yapılacaiiı tabiidir. Fakat .;:ıu
dan lastiklerin ka~a satılması icap tılımıştır. Diğer taraftan her yıl rası bir liman lokantası oldugun-
ettig" ini sorınu•tur. dan ecn-'-ı' ı rd ık • lbi'ııden 2 milvonıdan fazla tütün &- """ vapura an c an va-

Yüksek fiatla demir sattığı id- lan Çek reiiSinin bu yıl tütün alıp bancılarla loonu·mıak üz<!re ecnübi 
diasile tevkif olunduğunu yazdı- dil b'l 1 iıl t' ··' almıyacağı belli değildir. ı en ere 1 ıvac vaıuır. Bu lo-
ğıınız Baki Tezcanm muhakeme- kantaaa ıbırçok Türkler de ış bul· 
sine dün asliye 7 inci cezada de- d 'b' o-- d İstanbul beşinci icra memurlu- UC(U ı;rı. ı. •"-"uanva an 11eliri -
vam olunntuştur. Ticaret n1üdür- ı ı · 3 "·undan: en erm savını - 4 ü gecmemek-
Jüğürulen istenilen ınaliimata ce- " t-~ · B ı d 
vap gelmediğiııdeu celse talik o. Bir borçtan d<>layı mahcuz olup =ır. un ar a en kısa bır za-
1 t paraya çevrilmesine karar veri- manda türk~e öğreneceklerdır.• 
~;'U::~':ı~aşada İrfaııiye hanı sa- len muhtelif ev eşyası açık arttır- GARSONLAR CElMİYETİ 

bibi Kemal ve Hayim kardeşler ırna suretile 10/8/940 tarihine ras- D ID.;İSil 'IN SÖZLERİ 
aleyhine kira arttırmak sucundan lryan Cumar.tesi günü saat 12 den ii!er taraftan 'l!arsonlar cerni-
dolavı yeni bir dava açılnuştır. 13 e kadar Gedikpa.şa Valipaşa so- yeti reisi B. Melıımet Dilınan da 

Bunlardan biri evvelce asliye kağ"ı 34 No. lı evde satılacaktır. bu hususta dı:mistir ki: 
6 mcı cezada diğer bir kiracı tara- Verilen bedeli muhammen kıy • •- Bu ııarsonların servisl~rini 
fından açılan davada mahkiim metin %-75 ini bulduğu takdirde görenler müıuha&;ıslıkla alwla~ı 
olunmuştu. müşterisine ihale, aksi takdirde bulıırunad~ı sJde.mektedirlcr. 

Dünkü yeni davada, maznun satış temdit edilerek 12/8/94-0 Pa. Biziın memlekette övle e:ar:."On-
karde;ler mevzuu bahis kira art- zartesi günü saat 16 dan 17 ye ka- lar vaııdır ki •bu R<:Jmanvalı gar-
tırmasınııı milli korunma kanu - dar ikinci arttırması yapılacak ve son müteha.s.>ııslarına ders ve-
nundan evvel oldu/:,'llllu iddia et - en çok arttırana satılacaktır. Al- rİ" ımuallimlik edebilirler! .. ; 
mişlerdir .Celse şahit celbine kal- mak istiyenlerin gösterilen ma- Dier bazı e:arsonlar da bunlar-
mıştır. halde mezkiır saatte hazır bulun- la imtihana hazır rl<luklarını söv-

Demir ihtikarı yaptıklarından malan ilan olunur. 39/1713 laınE>ktedirler. 
dolayı evvelce ikişer yıl sürgün Mektep mi aeılacak? 
cezasına mahkum edilen Garo 1 Diker •bazı ııazinolar da bwılar· 
Mehteryan ve Prodroınos Yusifidis ÇEMBERL TAŞ ııöre lbu gazinodan •birinde l"ar -
haklarındaki bu karar temyizce sonlar ımeklebi halinde istifade 
lehlerinde uakzolunınııştur. Dava. olunUP Romanvalılar tarafından 
ya 19 eylfilde başlanıla<:aktır. Sinemasında ameli dersler verilmesi ,ı;; "'~üı-

--<>-- mektedir. 

M 1
. b Bngiin matinelerden itiba-

ec lSte ugÜnkÜ ren Profesör BOROSE ve MİS y~ı!~~T ~~uru.~Bİ. 
t 1 t 

OKULTA"nın Umilen yeni ve Ju·uu 
op an 1 çok enteresan numaralarını Raufi Manyasinin al!zından Tas-

< ı ID.el -.blfedeıı devam ) kaçırmamal117.1 tavsiye ederia. viTi E1ikar gazetesinde bu · ·a(ıaneı 
noviçten gelecek mallar, Alman- Sinemada gaTOOnlar ha:kkınıda nesrolunan 
yadan gelmiş ve oralara gönderi- ı bazı sözler üzerine ıB. Raufi Man-
len mallar da Almanyaya gönde- ki Açıkgo•• z vasi taramdan mezkur 11azete a -
rilıniş addedilecektir. lev\hine mah:JıEneve müracaat e-
Aulaşma ilci tarafça tasdik ed.ii- fERNANDEL dildiğini dün Va2J!Tlıstık. Mezklır 

dikten sonra ıner'iyete gil'tlCektir. gazete bu 9Ö'llerin söv'lenınis ol-
Müddeti bir senedir. ço·· ı Kanunu duğunu iddia etmektedir. Diğer 

: .z:l.R.AA.T VEKİLİ DE taraf da sövlcnınediitini. bu ha-
DÖNÜYOR ki.katin rnahkeımeıde tezahür ede-

Kütalıva 7 (A.A.) - E4met ka- ! ~~İİİİİİİİBİİO~B~ji;B~A~KE~İİRİİİİİİİİ~İİİİİİİİiiciei~iiniiiibie'i"aini;ieitm~istiiir~. İİİİİİİİİİİİİiiiii: 
zası ile Örencik nalıivesi.nıdek:i 1 

tetıkiklerini ve temaslarını mü -
teakıp Ziraat Vekili Muhlis Ert.
men dün Kütaıhyaya dönınüs ve 
!belediye tarafından serafl.erine 
verilen çay ziyafetinde hazır bu
lumnuıstur. ----00---

Pencere kenarın da 
uyurken 

Fatihte İtfaiye meydamda İh· 
s.anbey caddesiıtde 1 numarada o
turan Cemil serinlemek ilzere ka.. 
yolasuu pencere kenarına kur • 
muş, fakat uyurken cama bir t~ 
uıe vurup pencere çerçevesini fi. 
zerine devirmiştir. Yaralı Cemal 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl • 
mıştır. 

AVRUPA EDEBIY A Ti ve BİZ 
YUNAN, LA~İN ve AVRUPA edebiyatlarını; bu edebiyatla

nıı TÜRK EDEBiYATI üzerindeki tesirleri: BİZDE YAPILAN 
TERCÜMELERİ; İSL.Ül MEDENİYETİNİ ve Türk'ün ROLÜNÜ 
büyük .edip İSMAİL HABİB HAS nefis bir üslupla anlatan ve yal
nız birinci cildi 600 l>üyük sahife tutan bu muıw:am eser, her 
Türk müneyverinio, her t.Jnjve.rsitelinin, her Lise talebesinin bir 
an. hile yanından eksik etıniyeceği fevkalade enteresan, fevkalade 
istifadeli bir kitapbr. 

"Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi,, 
ile Türk edebiyatında bir devir açan İSMAİL HABİB, bu yeni 
eserile kültür ve irfan hayatımızda garbe doğru geniş bir pencere 
açmış otoycıoı. 

Çık•ran: REMZi KİT ABEVI, Fiatı 200 Kr. 
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F O S F A K S O L, ltan111 en ha yad hmıı olan brmıa yunrlaeıkları tueliyenılı: eeğa]tır. Tath lftdı temia eder. Vti~ denmlı cençlilı:, dinçlik nrir. Sinirleri cani•"' ! 
ılaank ualıt hahnnlan, uylnınshığu ciderir. Muunit inbbularıiıı. banak tembelliiiııde, Tifo, Grip, Zalilrrieye, Sıtma nekahetlerinde, Belceveekliği ve ademi iktidarda fi 
lıile almakta .. yanı ha:J'ftt faydalar temin eder. 

F O S F. A R S O L'ün: diğer bütila laınet fU1"11Planıadan üminlüi1l DEV AMJ..I BİB SUBETl'E KAM. J[UVVET, lşrteA TEMİN ETJımSt ve ilk kullanaıılarda )il' 
-----------------------------te.irini 4erlıal ıı&tennaidir. • 
KAN, KUVVET, IŞTIHA Ş ·rubu Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir Her eczanede bulunur. 

Yüksek deniz ticaret mektebine 
talebe kabulüne dair şartlar 1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Askeri Kıtaah ilanları 
Harici 

1 
' - . 
: : Jstan,~ul · Komutanlıgı :. Satınalma · Komi~yonu :: Jlanl~ 
... .. > <• 1 " ''•- • f • 'O ." 4 ~ ~ • • r ~ ... 

Komutanlık kıtaatuıın 940 mall senesi drfında Istanbul Rumell ' 
1 - Mektebin tahsil müddeti, l.i!e ve yüksek sımtıı olmak üzere altı seı>edlr. 1,800,000 kilo buğday kırması kapalı 

zartla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 

19/8/940 paıarıesi günü saat 11 de 
Konyada Lv. amirlifi ~atın alına ko-

Bir a1et binny• kopalı ıo:;:!la Wip ç•kmadığc:ıoa.ıı ilk p.aarlıb 9/8/1!40 Cu-. yaptırılacak tahminen on bin ve Anado ıu cihetinde dört bin liralık nal< 
ıha günü saat 11 de ~nyada askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. 1

1 Ton kilometre olaritk bir müteahhide verilecektir. PazarJık 8/8/940 günil 
Şartnamesi An.kara, lstanbul, Kon.ya Lv. Bmirlikleri sabn abna komisyonla- dad1r. Talip olanların şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa 

rında görülür. Keşif bedeli 25,457 lira 90 kuruştur. İlk teminatı 1909 lira 35 için de belli gün ve saatte yüzde on beş teminaUarı ile birlikte Fındıklıd:I 

Yatılı ve parasız.dır. Ga,resi ticaret gemi ~rimize kaptan ve makinist yeti$tirmek

tır. Mektebe kabul olunan talebezıttn giyimi, y1Yim.i ve sair bususatı mektep ta
rafından t.emİn edilir. 

misyonunda yapılacaktır. Tahmjn be- kuruştur. İsteklilerin en az 8 gün evvel bu işe ait bir defaya mahsus olmak üze- tanlık ~tın alına komisyonuna gelme1eri. Anadolu ve RomeJi cibetıeri ııJ 
2 - Mektebin bu sene yalruz lise birinci ıımıLına talebe alınacalrt:ır. 

A - Alınacak talebelerin orla me!t~ bitırmit olmaları "" yaşlaruım 15 den 
lr.üçük 19 dan büyük olma=ılen prtbr. 

deli 28-,800 lira ilk teminatı 2700 lira - •re mahalli vilılyette müteşekki1 komisyondan bir ehliyet vesikası ile birlikte a.yrı ayn taliplere de ihale edilebiHr. c.6784.> 
dı.r. Sarinamesi Ankara, İstanbul Lv. lmczkür satın alma komisyonuna gelmeleri. 559 - 7014 Jf.. 
amir~i ~tın .alr~a komlsyoıılarm- ı • • Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 14/8/940 günü saat 16 da pazar~ 

B - Orta okulu ıeçen sene bit.irmlf olanlar arada ceçw bir oenelllı: zamanı 
ne ile geçirdiklerini tevsik edecelı:lerdir. 

da _gö.nllur. lstek.li1er.ı.n kanunl vesika- 14,500 kilo sade yağma talip çıkmadığından son pazarlığı 2/9/940 pazartesi giyim muhte1it numara nal He 300 bin adet küçük boy tnümunesine gö~ 
la.rile. tek.Uf mek~plarını ihale ~atin- günü saat 15 de lıpartada aske['l satın alına komisyo~unda yaplacakbr. TahJnin satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muhanı 
den bır aaat evveline kadar komı.syona bedeli 15,950 lira ilk teminatı 1196 lira 25 kuruştur. isteklilerin belli saatte k.o- deli nal için 3600 mıh için 1950 liradır. Bunlar ayn ayrı ta1iplcre de ihll~ 

3 - İsteklilerin mektep müd.6rlülfine ltarıı yazacakları istidalarma aşağı
daki vesikaları raptederek 1 ajuotoıı 19t0tarihind<!tı itil:ıaren pazartesi, çarsamba 

ve cuma ıünJcrl sabah saat 9 dan 12 ye ve öılleden ""ııra saat 14 den 17 :re ka
dar müracaat etmeleri. 

vermeleri. 529 - 6872 misyona ıı:elmt:leri. 561 - 7016 bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yilzde on beş teminatları ile birli!' 

• • • dıklıda komutanlık. satın alına komisyonuna gelmeleri. 7036 
2,000,000 kilo kuru ot kapalı zarfla Aşağıda yazılı sı~ elleri Kırklareli İğııecede askeri satın alına komisyonun- lf. 

eksiltmeye konmuştur. Talip çıkma - da pazarlıkla 9/8/940 cuma günü sa.at 11. cre:n 15 arasında yapılacaktır. Evsaf/ Komutan1ık jhtiyacı için pazarlıkla 12 adet seyyar fL-ın yaptırılacalCt: 
A - Hüviyet cüzdanı 

B - Aşı ldğıdı 

<lığından ihale;i 22/8/940 perıembe ve şart.namesi komisyonda görWtir. Isteltlilerın kanuni vesikalıırile kom.is:rona ıarlık 14/8/940 günü saat 11 dedir. muhammen bedeli 9000 liradır. şat<" 

C - Mektep tehad•tııaıf'nl veya laldiltnamMi veyahut bunların mııaad-

filnü saa.t l 7 de yapılncaktır. Tahmlıı gelmeleri. ı her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde 
bedeli 110,000 lira ilk teminatı 8250 Mlktarı Tutarı Teminatı teminaUan ile birllk1.e Fındıklıda komutanlık. satın alma komisyonuna 

dak örnekleri. liradır. Evsaf ve ııartnamesi korrus - Kilo Lira K Lira !eri. 7035 , r. .. 
D - Polisçe taodik edilmiş iyi hal kAğıdı 

yonda &örülebilir. Isteklilerin ihale sa- ,... 
34!i6 1105 92 170 

E - Velilerinin izahlı adresleri '1'e tatbik imzalan 

F - Altı adet klrtonsuz fotogr;d c4X6> eb'asmda 
4 - Ynılma ~i U Alustas 1940 pazartesi ıününe kadardır. 

Kayıt ohmaııların 28 Ağustos 1940 çar}31Dba günü sıhlıl muayODelerınin ya

pı1ması iC"ln aabah saat c8> de mektepte bulunmlan lhımdır. 

6 - Fazla ta.MlAt icin Orlaköyde mektep müdürlilt(ine müracaat olunmalı

dır. İttuıhoıld•n ıll:rri mahallerden yapılacak müracaatlara, matbu cduhul bilıisi> 
gönderilir. 

llubaberat için posta pulu gönderilmesi ltnmdır. c827S> 

htaabul Vakıflar Direktörlüğü İlanları =ı 
Clasl 

Kriple Kömürü 
~k6mürü 

Mıktan 

100 Ton 
250 > 

Mubamısıen 
bedeli 

16 lira 
14 > 

ilk 
teısıinatı 

120 lira 
262 lira 

ha.tane için 
4 üncü. va.kıt 

etinden bir saat evveline -kadar ka -
nun1 vesaik ve teklif m~ktuplarını E
dirnede sanayi kışlasında ~tın alına 

komisyonuna venneieri. (515) (6816) 

* Birecik hudut taburunun 320,000 ki
lo buğday ögütmesi kapalı zarfla ek
sütıneye lı:onmuştur. İhalesi 19/8/940 
pazartesi günü saat l 7 de Mardi.nde 
aokeri satın alma komii,yonunda ya
pılcaktır. Tahmin lıedclı 16,000 lira 
ilk teminat• 1200 liradır. İ.steklilerin 
kanuni vesikalnrile tekli! mektuplıınru 
ihale sa:ıtinden bir saat evvel Ma.rdin

de cenup hudut komutanlığı ııatm al
ma kom.isyonwıa vermeleri. 

(513) (68H) 

* 50 K.r. han iç.in "5,000 kilo koywı eti pazarlıkla sa-
Gurebe bastnesile Sirkecide 4 üncü Vakıf hana lf.ızumu olan yukarda cins tın alınacaktır.. Tahmln bedeli 20,250 

"" miktarları yazılı kömürler ayn ayrıaçık eksiltmeye konulm~. İhaleleri lira ilk teminatı 1618 lirli 75 kuruştur. 
12/8/940 tarihine rastlıyan pazartesi günU saat 15 de İstanbul vakıflar başmü- İhalesi 15/8/940 per<,,embe günü saat 

dürlilğilnde toplanan lııoınlsyonda yapı ılacakt.ır, 10 da Çanakkalede askeri satın alma 

Şartnameleri herııtin Levazım iple minde ııöriilebilir. (6553) 

1 lnhts.rlar u. llUdUrlül)ünden: 1 
l - Kroki ve tartnamesi veçlılle cb kalem el vınci ve dişlisi acık eksilt

me wıullle yaptınlaeaktır. 

il - Mulıamın.eD bedeli • 750> lira mUYakl<at teminatı c56,25> liradır. 

m - Eksiltme 19/Vill/940 pazartesi günü saat l~ da Kabalaita levazım 

.. mübayaat 111ı!>Mindelci alun komisyonunda yapılacaktır. 
rv - Şartname sözü seçen lfUbeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkCır komisyona müracaatları. c.8900> 

Clnıi 
Lipton 

Reçine 
Alçı 

Sıklop çemberi 

Miktarı 

5900 Kı. 
H:l50 > 
8300 > 

60 ton 

* Ekıiltıne ıekll 
Pazarlık 

> 
> 
> 

Saati 
11 

14.:M: 
15 
15,30 

kom.isyonwıda yapılack.tır. İsteklilerin 

kanuni vesikalarile belli saaue komis-
yoı:ı.a gelmeleri. 466 - 6672 

* 5000 çift er fotini pazarJıkla aaon 
alınacaktır. Tahmin bedeli ~37~00 lira 
kat'ı teminatı 5625 liradır. Pazarhğı 

9/8/94-0 Cuma günü saat 11 de Anka
rada M. M. V. hava satın alma konıis

yonunda yapılacaktJr. Şartname ve 
evsafı komisyonda görülür. İsteklilerin 
belli gun ve saatte koını. yona gelme-
leri. 527 - 6870 

>:· 
110,000 kilo sıiır eti kapalı zarfla 

alınacaktır. Muhammen bedeli 16500 
liradır. A-tuvakkat teminatı 1237 lira 

50 kuru~tur. Eksiltme 23 ağustos 940 
cuma günü saat 10 da Van mıntaka 

1 - Şart.nameleri ve sik.lop çemberi nümunesi mucabince yukarıda cins 

miktarı yazılı dört kalem malzeme paurlıkla satın alınacaktır. 
vel komutanlığı satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. Taliplerin muayyen gün-
n - Pazarlık 19/Vlll/940 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba-

taşta leva.um ve mübayaat ıubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şrtııameler sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaatte teklif edecekleri! 

f.i7at üzerinden yüz.de 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona mü-

racaaUan. c8854> 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için c30000> me\re çift nakilli kurşunlu kablo açık. ek

siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel • 5000> muvakkat teminat c375> lira olup eluiltmesi 
3 Eyhll 1940 salı günü aaat c.16• da Ankarada evkaf apartımanı üçüncü kapı bi
rinci katında P. T. T. satm alına komiııyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubile 

de gösterilen u.atten bir saat evve1 

teklif mektuplarım komisyona ver -

meleri. c527> c6839> ... 
4.00 ton ekmeklik un pazarlıkla ~

tın alınacaktır. İhale-ıi 13/8/940 Salı 

günü saat 11 de Esk4:iehir mıntaka K. 

satın alına komisyonwıda yapılacaktır. 

Evsaf ve §artnamesi komisyonda gö

rülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
komisyona gelmeleri. Tahmin bedeli 

49,000 lira kat'i teminatı 7350 liradır. 
551 - 6973 

kanuni ves:ikalarını bA.milen mezkdr eünve saatte o komi..~ona müracaat edecek- ı .. -----'""'-""'"""""''""...,...,..,....,,I 
!erdir. 1 

. 4.- Şartnameler An.karada P. _T. T. lev~·-· İ~tanbul~ Kınacıyan hanında 
tkincı katı& P. T. T. levazım ayru;yat şubesi mudurlu.klerinden bedelsiz olarak 
verilecektir. c3815> <6215> / 

Sahibi ve neşri11aıı idare eden 
B114 muharriri 

ETEM tzZET BENİCE 
Son Tc.ııraf Matbııası 

3505 1181 60 169 
5110 1635 20 2-W 
6300 2076 312 
4320 1382 40 308 

Komutn1ık ihtiyacı için 10 büyük 
20 küçük kazanla (300) karavana 300 
bakraç 8/8/940 günü saat 17 de pa
z.arlık.Ja satın alınacaktır. Bunlar ayn 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. Şart-

names~ her gün komisyonda g6t ~ 
bilir. ı.teklilerin belli gün ve ft"8at 
Fındıklıda komutanlık satın alt'.11" ~ltjt· 

••• ı. •ı 
misyonuna yüzde on beş tem~· ''tde 

(6900) .ti v 
562 - 7017 !~======----=========-~--, '~ ş 

138 ton. 104 ton. 138 ton. 105 ton. 153 ton. 800 tondan ibaret altı kalem lıi; 

kuru ot ayrı ayrı yerlere teslim iartile pazarlıkla sat.ın alınacaktır. İhalesi 9/8/\ • k 
940 Cum günü saat 16 da Babbaeskide asker! Sa. Al. Ko, da yapılacaktır. likı· 

~-1m9 / ' 

'ıon 
40 patates. 
18 sade yağı. 
15 Arpa ~iye. 
30 Kırmızı ,,_.,jmek. 

45 Barbunya fasulye, 

45 Piliıvlık pirinç 
15 ÇorbalJk plrinç. 

.. • 
Ton • 
20 Sabun. 
30 Kesme malaınuı. 
13 Toz §eker. 

55 Nohut. 
53 Kuru fasulya 

5 Zeytin yağı. 

10 Tuz. 50 Kilo çay. 
Yükarıda yazılı erzak pazarlıkla 9/ 8/940 cuma gıinü saat. 15 de Babaeskide 

askeri satın alma komisyonunda poz.arlık.la satın alınacaktır. Isteklilerin kanun! 
vesikalarilc komisyona gelmeleri. 570 - 7025 

• • 

1 - Tahmin edilen bedeli c39312., 100 > Sandık 100X6S}(70 Otı:ıa. 
lira olan c 12000> metre erat elbi,elik 200 > Küfe k;,. 
kumaşın 9 ağustos 940 cuma gıinu sa•t 5 > Delikli bakır ke{'Ç8 ~: 
16 da pa7..ar1ıkla eksiltmesi yapılacaktır. 10 kangal tel. tt) 

2 - İlk terninatı c2948> lira f'.ıl0> 15 kilQ çivi il~ 
kuruş olup ~artnamesi her gün ko - 300 kilo talaş ~ tı.de 
misyondan cl97> kuruş bedel muka- Yukarıda cins ve miktarı ~ ~ 
bilinde alınabilir. kalem eşya 8 Ağustos 940 P" Ilı 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunt günü saat 16.30 da pazarlıkla • t ~ 
vesaikle birlikte belli gün ve saatte caktır. İsteklilerin Kasımp>şııd'. liin~i 
Kasımpaşada bulunan komisyona mü- lunan komisyona belli gün ve . "fı~ l 
racaatları. c6891> müracaatlan. «6992> lt' * ... b~ 

Kütahyada yapılacak 15 binaya talip\ 
çıkmadığından pazar.ığı 15/8/940 per-ı' 
şernbe günü saat 16,30 da Balıkesirde 
mıntaka satın alma komisyonunda ya-ı 
pılacaktır. Beher binanın keşif bedeli 
4859 lira 95 kuruş ilk teminau 364 lira 
50 kuruştur. Umum tutarı 72,899 lira 
25 kuruş binalar toptan veya be;1er 
adet olmak üzere üç lalibe verilebilir. 
Keşi! ve şartnameleri Ankara, İstan
bul Lv. 3.mlrlikleri ve mczk(ır satın 

alma komisyonuoda gorülur, 

Marmara Üssübahri Komutanlı _ 1 - Deniz fabrikaları ihtİY9~ lltıc 
Şartnamesi ğından: alınacak olan 2500 metre te~li l'knd, 

Ankara, İstanbul Lv. fımirlikleri ve 1 _ 170 lira aylık ücretle yüksek sahra kablosu ile 40 adet fincan ~1 
"e 

ilk teminatı 6561 liradır, 

komlsyonda görülür. İsteklilerin ihale ehliyetli bir mimar allnacaktır. tör maa deve boynu ve 195 adet e h 
saatinden bir saat evvel kanuni vesi- l 2 _ İsteklilerin gereken v~aikle telif eb'atta saç ve köşet>endirl • ~;11 le 
kalarile tekli! mektuplarını koınisyona 1 İzmitte komutanlJğa müracaaUarı ilAn 940 tarihine rastlıyan perşenıbe h~t 
vermeleri. 557 - 7012 1 olunur. •6995> saat 15 de Kasımpaşada buluosl', ·~~U 

... ... niz levazım satın aııra komisYot' "ılt 

(536) (0911) ... 
Müteahhit nam ve 

beherine 
liradan 

tahmin edilen 
ı 09 araba açık 

hesabına 

fiaı 150 
eksilt-

102,600 kilo pirinç kapalı zarfla 2/ 
9/9W pazartesi gıinü saat 11 de Er -
zurumda Lv. Amirliği satın alına ko -
mi~onunda sat.ı.ıı alınacaktır. Talunin 
bedeli 36,936 lira ilk teminatı 2770 lirli 
20 kuruştur. Şartnamesi Ankara, İs -
tanbul Lv. ilmirlık1eri satın alma ko
misyonlarında görülür. isteklilerin beJll 
gün ve saatten bJr saat evveline ka -

dar kanuni vesikalarile tekli! mek -
tuplarını komisyona vernıeler. 

560 - 7015 
me suretile alınacaklı.r. Muham
men bedeli 16,360 lira ilk teminatı I 
1226 lira 25 kuruştur, İhalesi 21/8/940 ... 
tarşamba 6:\ınü ..aat 15 'de yapılacaktır., Beher adedine tahmin edilen fiatı 
Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv. A - 50 kuruş olıın 40.000 adet kürek pa
mrlikleı;.i ve Kayseride Kor satın alma zarlık.la satın alınacrıktır. İhalesi 10/8/ 
komlı;:)t.>nlannda gört.ılür. isteklilerin 940 cumartesi günü saat 11 de Anka-
kanWli vcsikalarile bellı saatte Kay rada M. Jı.1. V. satın alma komsiyo -

seride ask.eri satın alına komisyonuna nunda yapılacaktır. İsteklilerin kanu-
gelmeleri. 558 - 70l3 nun emrettiği gelgelcrHe komisyona 

... gelmeleri. Kat'! teminatı 3000 liradır. 
200,000 kilo sığır eti kapalı zarlla Şartnamesi komisyonda görülür. 

eksiltmeye komnuştur. İhalesi Hadım- 565 _ 7020 
köyde mevki satın alma komlsyonun-ı-----;---;---;:-
da 28/8/940 ça~amba günil saaı 15 de RASİT RİZA TİYATROSU 
yapıla<akiır. Tahmin bedeli 58,000 lira l HALİDE PİŞKİN beraber 
ilk teminatı 4350 liradır. İslekWerin 7 ağustos Çarşamba günü ak.!;amı 
ilk teminat ve kanuni vesikalıırile tek- Üsküdar, Doğancılar Ayparkta 
lil mektuplarını ihale saatinden bir ONLAR ERMİ.Ş MURADINA 
saat evvel komisyona Oermeleri, Vodvil 3 perde 

563 - 7018 ... 
97,200 kilo sade yağı kapalı zarfla 

eksiltmeye kmunuştur. İhalesi 27 /8/940 
Salı günü aaat 16 da Erzurumda Lv. 
Amirliği satın a1ma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 87,480 lira 

E. SADi TEK 
TİYATROSU 

Bu gece Büyükderede aile 
baliçesinde 

KARIM KAYNANAM 
Meşhur vodvil 3 perde 

800 adet Pirinç 
100 > Çuval 
50 > Harar 

askılık 

İstanbul ikinci icra dairesinden: 
Sarıyerde Sırrıbey sokağında 13 

nuınaralı Hüsnü bev evinde mu
kim Yerumahallede sandalcı Tah
sin kızı halen ikametgahı meçhul 
Hayriyeye: 

Hüsnüye olan 150 lira borcu -
nuzdan dolayı Boğaziçinde Sarı
yerde Dere caddesinde eski 61 mü
ıkerrer yeni 6 numara ile murak. 
kam 73 metre 20 desı.ınetre milc
tarında nısıf hisse arsanız hacze
dilmiştir. Bu hususta 103 üncü 
madde mudbinee tebliği muktezi 
ihbarın ikamet<tahınızın meçhuli
yeti hasebile icra hakimliğince i!A
nen tebliğine karar verilmiştir. 
İliın tarihinden itibaren 15 gün i
çinde bir diyeceğiniz varsa 939/ 
3745 numaralı dosyamıza bildir-

ftdi paz~rlık.la eksiltmesi yapll• ~ t 

2 - isteklilerin belli gün ,,e 
mezkftr komisyona müracaatı3rl• 

ZAYİ 
29/X/134-0 tarihinde Er~ •ıı 

kız lisesinden aldığun 42 il ' 
ralı tasdiknamemi kaybett!tıl~ 
nisini alacağımdan eskisinıll 't~ it t 
mü yoktur. 1·ı ı 

57 numarada ka.,, 
1 ı. 

Müyesser fsv ' • 
------- ~ '•! 

ZAYİ- Gireson askerlık ' 1 h 
sinden aldı <>un terhis tezkC ' ' 
ikay bet tim. Yen isini alacai(ıfl" ~t ~ 
eski.sinin hükmü yoktur. '' 

316 doğumlu Giresonun Btıl~ t~. 
köyünden Timur oğullat1

1 
1, •t 

Emin oğlu ismaı ·•~ 
•ldu 

meniz icra kanununu~ 103 iİ ~ !;,ti, 
maddesi mucibince tebliği rıı"ı h, 
ihbar makamına kaim olfll8,.ı f,,n· 
zere ilan olunur. 1939/37 1.,

1 

İstanbul Cumhuriyet Müddemumiuiliğioder )a
1
• 

t' ~~ 
İstanbul ceza ve tevkifevi kamyoneti için alınacak 4500 litre 1, •ı,1 

zin ile 150 kilo muhtelifülcins makine yağı açık eksiltmeye kOll"ıı' ı..,~ 
ise de muayyen günde talip zuhur etmediğinaen eksiltme: .on gull I, d 
ctetle uzatılmıştıı·. ı ı.ı •! 

Muhamıınen bNlel 1225 lira olup muvakkat ternina<ı 91 lira 9~ ~ •h. 
ru.ştur. E!:silt.me 17 /8/940 Cuınortt:si günü saat 12 de adliye ıeı 1 ~ldı 
ösm,sinde yapıhc t<lır. • ı ~t. t 

Istekliler şartnameyi her gün mesai saatleri dahilinde rııer l ~n 
dairede görebilırler. isteklilerin yımlı gün ve saatte kanuni ve51~tl' •ı 
ile birlikte adliye levazım dairesinde toplanacak komisyona 111" ltı,~t 
alları itan olunur. •7028> / 1•tın 

==========*='=========================z======================================================================================================================-==========""', ... ,~ 
ceğim diye Mısır Sultanınd•D ~ ~,ali! 
mi bin düka almıştı. Bu ınc,cl' 'tıı, 
de halli Uizımdı. .fi 1 •ııı: 

Yaııan: M. SAMI KABAYEL l\o. 136 

Cem sultan, kardeşi tarafından gelen 
söyledi elçiyi kabul edeceğini 

Papa, Türk elçisinin şehzadeyi 
görmesine nihayet razı oldu. Fa
kat, yalnız olarak değil .. Kardinal
lar huzurunda ve şövalye mnha
iızlar olduğu halde Mustafa bey 
şehzadeye arzı hürmet eyliyecek .. 
Sultan Beyazıttan getirdiği mek
tupları alenen verecek .• hediye -
leri ve paraları da alenen takdim 
eyliyecekti. Mustafa bey, bu şekli 
kabule naçar razı oldu. l 

Papa tarafından, ~ehzadeye bil
dirildi. Türk elçisini kabul edip et. l 
ın.iy.,.,eği istifsar olundu. 

Sultan Ceni, kardeşi tarafından 
ıelen el(iyi kabul edeceğini söy
ledi ve Mustafa bey Cemin hu
auruna çıkacakU. 

Sultan Cem, muhtesem sara -
yında bir padişah gibi tahta otur
muşta. Etrafında kendi maiyeti 
beyleri divan duruyordu. 

Salonruı etrafında da kardinal
lar ahzı mevki eylemişti. Şövalye 
muhafızlar da kapılarda ve lazım 
gelen yerlerde mevki almışlardı. 

Mustafa bey Cem Sultanın hu
zuruna girdi. Türk sarayı iıdeti 

veçbile huzura ırirer girmek üç 
defa yer öptü.. Sonra eliz çöküp 
durdıı. Emir bekliyordu. 

Cem Sultan yedi senedir böyle 
bir merasime daha ilk defa olarak 
şahit oluyordu. Gözleri doldu. Ne 
de olsa vataa1Adaıı celen bir elçi 

idi. Vatanının kokusunu ve hava
sını üzerinde taşıyordu. 

Mustafa beye emir verdi: 
-Kalk!. 
Mustafa bey olduğu yerden kalk

tı. Şehzadenin tahtına ilerledi. 
Ayağını öptü. Tekrar diz çöktü. 
Yer öptü. 

Cem, ikinci defa olarak emir ver
mişti. 

- Kalk!. 
Bu emir üzerine Mustafa bey 

kalktı. El kavuşturdu. Başını önü
ne eğdi ve durdu. 

Cem Sultan heyecanla sordu: 
- Nasılsınız iyi misiniz?. 

Mustafa bey, şehzadenin yüzü
ne bakmadan cevap verdi: 

- Ömrü ~alıenelerine duacıyım 
Sultanun!. 

Kardeşim inşallah iyucedir-
ler .. 

Sıhhati hümayunları berke-
maldir .. 

- Çok oldn mu buraya geleli? 
- Bir ay kadar var Sultanım!. 
- Bir arzun mu var?. 
Deyince; elini koynuna attı •. at. 

lııs beze sarılı küçük bir çıkın çı
kardı. Şehzadeye takdim etti ve: 

- Zatı şahaneden getirdljpm 
namei hümayunlardır .. dedi. 

Şehzade Cem, çıkını evirdi .. çe
virdi. , maksadı çıkının bir başkası 
tarafından açılıp açılmadığını tet. 
kik idi. Emin olduktan sonra, ma
ivetinde bulunan beylerden biri
ne verdi. Bey, çıkını kemali itina 
ile açtı. İçinden iki mektup çıktı. 

Kardinallar, muhahdar kemali 
ıriikı'.ln ile cereyan eden bale se
yirci idiler. 

Bey, mektubun birini açtı.. Usa_ 
!etle Cem Sultanın kulağına oku
du. Cem Sultanın gözleri dolmuş
tu. İri göğsü heyecandan kalkıp 
iniyordu. 

Bey, mektubu bitirdi. İkinci 
mektubu açtı ve eskisi gibi şeh -
zadenin kulağına usuletle okuma
mağa başladı. 

Mektuplar okunup bitmişti. Bun
dan sonra, Mustafa bey elli ka
dar kıymettar işlemeli bolıc;nlar 
içinde hediyelerini birer birer tak. 
elim etti. Sonra, yüz yirmi bin filori 
altın ve çok nadide mücevherat 
verdi. 

Sultan Ce:ı:n kardeşinin gön -
derdiği hediyelere bir kere dahi 
olsnn ~öz atmadı, 

Merasim ve sureti kaimi bu ka
dardı. Herşey bitmişti. Mustafa 
bey ayak ve yer öperek çıktı. 

~ -- ______ ,_.._.._. _,.._ - -- --... - ..... ~.- ıt;..- .,.. 

Kardinallar da salonu terke! 
mişlerdi. 

Sultan Cem, kardeşinin gön -
derdiği kiiJliyetli hediyeleri mai
yeti bey !erine tevzi etti. İçinden 
tek birşey bile almad1. 

Mustafa bey gittikten sonra, 
beyleri etrafına aldı ve bir meclis 
akdetti. Kardeşi mektuplarında 

birçok nasihatlerde bulunmuştu. 
Cem kardeşinin mektupları ve 

vaziyet hakkında beylerile ll%1lD 

uzadıya müzakerelerde bulundu. 
l\lustafa bey asıl zehirlenı:ne me

selesini halledemiyordu. Bir çok 
yerlere başvurmuştu. Muvaffak 
olamamıstı. 

Mustafa bey Komada kalmak i_ 
çin müzakereleri uzatıyordu. Pa
pa da Mustafa beyin avdet etme
mesi için müzakerelerin uzama -
sma taraftardı. 

Papa Mustafa beyi Komada da
ha ziyade alıkomağa çalışıyordu. 
Sebep de ehlisalip teşkilii.tıru vtı
cude getirıneğe çalışıyordu. 

Mustafa bey Komada iken ehli
salip teşkiline muvaffak olursa 
birdenbire Sultan Beyazıdm üze. 
rine hücum eyliyecekti. 

Roma, Hıristiyan ko.ııaresinin 
çizdiği harp plAm ıiaucibiıace Türk 

imparatorluğunu her taraftan kıs
tıracaktı. 

Fakat Papa aldanıyordu. Türk 
donanmaSJ ve orduları serhatlerde 
emre amade bekliyorlardı. 

Sonra Sultan Beyazıt, Papanın 
çevirdiği siyasete mukabil hare
kete geçmişti. Hıristiyan devlet
lerinin kimini taltif, kimini teb -
dit ederek Papanın tertip etmeğe 
çalıştığı ehlisalip teşkilUını boz -
mı:va çalışıyordu. 

Papa, Mustafa beye vereceği ce
vabı düşünüyordu. Papa, Sultan 
Beyazıtla Rodos sövalyeleri bey
ninde aktedilen mukaveleleri gör
medikçe Mustafa beye cevap ve
remiyeceğini ileri sürecekti. Bun
clan da maksat, vakit kazanmak 
ve bu fırsattan istifade ederek eh
lisalip seferi için karar ittihaz ey
lemekti. 

Bundan baııka Dübossona mek. 
tup yazacak, Papalık makamına 
kar'1 gösterdiği itimatsızlıktan do
layı tikiyette bulunacak, fimabaat 
hüsnüsaretle hareket ebnesini tav
siye eyli7ecekti. 

Halbuki, mesele J'lllıın bundan 
Jbaret değildi. Bodoıı şövalyeleri
DİD beyi Sultan Oemi Mııoıra ııön
clermek içi& dtoueme ~ .._ 

Nilıayet, Sultan Cem, J\'lıl'_ t;ta 
beyin vesatati ve Papanııı ~ı ttıu1 
kat'isil~. Rodos be~inin mıı~p .ttıub'. 
sına muracaat ettı. Bu P fi' ~t ' 

beş bin dükasını almıya ıxııı"' t~lıı• 
oldu. jJ' , nu 

Şövalyelerin yaptıkları ~· ı:1 :ı 
hırsızlık ve korsanlıktı. ŞcbJ' 1 t~ 1 

iikı ederek etrafı soyuyorl• lı U 
Hükümet haysiyeti yoktu. fi' 01 

Mustafa bey emeline nıu~9 ~ 
olamıyacağını anloyınco tst9~J' 
1 d.. - k d" C11 
a onmeae arar ver ı. ıJ 

mesele Venedik hükumeti tot 
drın haber verilı11işti. 

Mustafa bey düşünüyordll· .p 
k . "' J - Padişahtan gayri ııı "!' 

bilmediği bir meseleyi nasıl ı! 
1111 

da Venedik balyosu haber 0 . f 
d ··~tıı· 

Mustafa bey şüphelere " . ıf /\ 
kat, düşünceleri ve şüphelctı 1~ lo 
tu. Ven edik balyosu atınıştl• ~1~· 
turmuştu. 11 

Mustafa bey Papayı sıJoşU:r 
başladı. İstanbula avdet t~ı• 
cilıetle icilen cevap istiyor 

{Devaını 


