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Kendine 

Geliyor .• 
Milli ŞEF YARIN MEMLEKET i iNDE 

Son intıbalar Roman• 
htuu ilk günlerdeki bu• 
lı•It·~ . . h ·~• ve ıaşırtıcı ıınır 

Uhraoıoı atlatmakta ve 
~"aş yavat kendisini 
. P~aınıya doğru gitti

ğıııı göstermektedir. Bu 
~Jhiıı ile Romanyanın 
'J:nen parçalanmıya ra-

.. ·-· r 
1· 

Son zelzele 
mıntaka•ını 
gezecekler 

• 
Türk köylüsünün 
ıuyanıklığına misal: 

~ı ol -" aınıyacagını ta18V• 
lir etnıek mümkünd6r • • 

\'-
' ~ETEM İZZET BENİCE 

ve llıan"a F . h ' l ' I' lr1 ~· . "ah ransanın ın ı a ı, 
•ini •'tıbirin~anın ilhakı hadiselerinin 
) ~td•nb.' takip etmesi sırasında 

.1i Ve •re Bulgar - Macar talep
_. 'n liddı\lnıan - İtalyan siyasetf

bo,1 ~.tlı tazyiki ile · karşılaştı. 
•. ~GPa ~ Yanından çekiştirilen 

lıılı~liııi '.J lll..ıya, taksim edilmiye, 
~Slait n .en mahrum edilmiye 
'•nany bır hava içine düsıirülen 
~iıaı, \hadiselerin bu sür'atli 

• 

• 

t 
l 
~ 

'ıı•rt; '. Urulan siyasi tuzağın 

' llı~h\:k·e şaşırtıcı heyecanı için
~~ve a ak ki bir müddet sinir 
nd•lednıetini muhafaza edemedi, 

Akdenize açılmış olan İngiliz filosunun büyük •Üzütamla rı ve denize bakim topları 

ada s ;· Bu sendeleyiş esnasın- Mısırı ı"stı"la 
llıany: zburg daveti yapıldı ve 

d• 1,.ıllıin, Macarlarla Bulgarları 
BiR MiLYON 1 

ALMAN FEDA 
EDiLECEK 

v• 'ni te~~lınan ve İtalyan mena- etmek kolay 
llitib" '.n~ davet olundu, 
lııt 1c:'~ı takip eden darbelerin ;~ deg°' il/ 

ITALYANLAR 
SOMALiDE 
YÜRÜYOR 

•lııc1 h ozguncu, yorucu ve bu. Y 
li . ~deı; avası içinde bunalan ve İ 
•" lık,t ~en Romanyanın gün geç- lngiltereye taarruz için Libya hududunda ıki ngiliz kuvvetleri üç -·-
deı Ve h· u tesirden kurtulduğunu H" 1 b f d kA 1 y it 1 f k t h 'd koldanyu~ru .. yen İtalyan-
difl ı ... ı ''az k d" • ıd· · · · ıt er u e a ar ıgı a yan ır ası a şı 

ı t ., er,
11 

en ısı ne ge ıgını 

b• •I,, it., emareler vardır. Bu ema- yapabilecek edildi ları tutmıya raJışıyor 
•
0 uı:ıı . nıanyanın maruz bulun- " 

,;yoO u ''!'i~ buhranını geçirmiye Londra 8 A.A.)- cTaymis. ga- Londra 8 (A. A.) - Dün ak- Londra 8 (A.A.) - İtalyan aruv-
~ llo~thğini göstermekle bera- zetesinin Nevyork muhabirinin şam Londraya gelen haberlere vetleri tarafından İill!iliz Soma -
in; h anyanın hemencecik ken- bildirdiğine göre, İngiliz tayyare- nazaran, Libya hududunda Bayla l.i6inin isgali teşebbüsünün İnııil
~an,. er dilek veya arzunun ce- !erinin muvaffakiyeti Amerikada m,ıntakasında iki İtalyan fırkası terede, İtalvanın askeri peresti • 
•vıu"~. ter.ketmiyeceğini ve her derin bir tesr hasıl etmektedr. İn- tahşid edilmiş bulunmaktadır. 'ini kuvvetlendirmek arzusundan 

Ute d k 
1 

b' giliz tayyarecilerinin bilhassa Al- Mısırı işgal etmeğe kalkacak o- ileri geldi Oine hmnledılrnektedir. 
reP ~ llıuk rın e müm ün ° a ı. manyadaki sınai mıntakaları hedef lan İtalyan kuvvetlerinin 700 bin İtalyan llı.uvvetlerinin Aden kör-
nıe'1 'H•ıııe~"enıeti göstereceğini va- tuukları cbarüz ettirilmektedir. kilometrelik bir çöl sahasını geç- fezinde Zevla'vı i5'!al etme<ıi mü-
iıl\ ı ,. tedir. Bu arada Ma. İngilterenin istilası meselesi mek mecburiyetinde kalacaklan nasebetile, Londrada söylendi'"ne 
· " e ı· •e B 1 J J · · ~· 

Ankaradan bildirildiğine gö
re Milli Şef Reisicumhur İs
met İnönü yarın memleket i. 
çinde bir tetkik seyahatine çı
kaeaklardır. 

Milli Şefimizin bu seyahat 
esnasında son zelzeleden za. 1 
rar gören mıntakayı ziyaret 
etmeleri de mukarrerdir. 

~::::::::::=========:::• 
Erzincan 
şehrinin yeri 
değiştirilecek 

IMecliıte dün kabul edi- ı 

en kanun layihaları 
Ankara 8 (Telefonla)- Büyük 

Millet Meclisi Parti Grupunun dün 
bildirdiğim toplantısında l\1aarif 
Vekilinin orta tahsil imtihanları 
hakkındaki izahatı dinlenmeden 
evvel Başvekil Dr. Refik Saydam 
son içtimadanberi cereyan eden 
harici ahval ve hadisat hakkında 
toplu ve sarih izahat vermiştir. 
Bunu müteakip birçok hatipler 
söz almışlar ve sordukları suallere 
Başvekil tarafından icap eden ce
vaplar verildikten sonra hükiınıe- · 
tin izahatı umumi heyetçe tasvip 
olunmuştur. 
Öğleden sonra toplanan Büyük 

Millet Mec]isi içtimaında Erzincan 
şehrinin yeniden inşası için yapı
lauk istimlakler hakkı:ıdaki ka
nun lilyihası da miizakere olun • 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Halk, Niğdede bir ecnebi müte
hassısı sıkı bir sorguya çekti 
Adana 7 (Hususi)- Köylülerimizin uyanıklık ve dikkatini göste

re.o yeni. ~ir hadisenin Niğdenin ~skiıriimüş köyünde cereyan ettiii 
Türk Sozu tarafından haber verılmektedir. Vak'a şudur: 

Niğdenin Eskigümüş, Kala, Bereketli, Yelatan me,•kilerindc jeo
lojik tetkikler yapnıağa hükumetimiz tarafından memur edilen Blu· 
r11antal paıar günü Nijfdeye gelmiş, emniyet dairesine haber verme
den istasyondan doğruca Eskigümüşe hareket etmiştir. 

Blumautal tercümem ile Eskigümüşe vardığı zaman köylerine 
herhan"'i bir yabancının geleceğinden haberdar olmıyan Eskigür1üş 
k~ylüleri ve köy muhtarı jeoloğu çok sıkı bir sorguya çekmişler, ter. 
cumanın teminatına rağmen köylerinden bir adım dışarı bırakma, uş
lardır. Bir taraftan misafirin istirahatini temin ederken diğer taraftan 
da Niğdeye adam göndererek vaziyeti tahkik ctnıisler, ancak bilkU ıne
timizin müsaadesile dolaşan bir yabancı olduğunu anladıktan sonra 
kendisinden özür diliyerek serbest bırakmışlardır. 

ÇOK HAZİN! 

15 yaşında küçük 
kızları aldatıyorlar 

Irz düşmanları yakalandı! 
Fatili Beyazıt seımtlerinde otu- ı 

ran ve Sehzadebaşı sinemaları ö
nünde dolaşarak tecrUbesiz ııenc
leri avlıyan 3 .ııenc kadınla 17 va
sında bir kız da hu saıbah Sehza
debasında vakalanarak emniyet 
müdürlüinine getirihnislerdir. 

Ayrıca ahlak zabıtası. plailarla, 

iBeyoğ!unda ve muhtelif semt -
]erde başı iboş gezen avanturiye 
ııenc kız ve kadınlardan 5 tane da
ha yakalan:mıstır. 

Kürü.le gene ve tecrübesiz ıkız

ları bastan cıkaran bu muhalJbet 
tellalları polis taraıfından adliyeye 
' erilıınişlerdir. 

1)1 "<
1
hi oldu• u ga~ tadep Serıfnın (Devamı S üncü ııahlfede) (Dev&mJ 3 üncü sahifede) (Devamı 3 üncü sahifede) 

. ara(( gu seyır var ır. o ya, !------- -- ------------------ -----------------

f~; ;':::~iın ~~a::ı;;:: ~:~:~;;ie~:; Garsonlar meselesine dair Vali diyor ki : · Bu sabah Alemdar işe başladı 

:~- 1~1~~~~~::~~~r:c~~::~~:!if- '' Cemı·yette-n yı·rmı· Çanakkalede karay-a otu-h,. •h~\artsız tesliminden ziyade 
ııı;; 1,'~1.h'. nıiibadelesinin mevzuu 

:q~;~!~~~~\~l~f~:;,:i,: garson istedim.,, ran Yunan gemisınin hali! 
3~ h•r. lluıe tahakkuk etmiş bulunu-

37.ı.I ı '411
0 

gar hududu içinde de 120 getirdiği vardı Hindistandan çuval 'rı tııan 1 • 

d 
~ ); . n ~inı ;ı:a ı bu~undugu ~e bon-e ladıkı alı garbı Bulganstanda 

re li ~~ ta~''. lasrih ediliyor. 

11oll1 ı,'laııd k~ırde Rumenler Bulga -
~, "' · a ı 120 b" · \ -ıe~~.ı,· ın Rumen ıle 

lıı~deı•y '•-:• 1:1-(1 ,QO~ Bulgarın mü-
9> \.•bin;! liibi tutulmasını, arazi 

)e' 
1 
•ld,,

11 
kendiliğinden ortadan 

eıı ~r t:•nına~ııu istiyorlar, demek
!fl'lil>~ ~ li4 b~ı~bı l>obricede 132,000 Tür. 
"' ~•ı tıı nnıası da ayrıca bir dik
"' ''e~ evzu la le Ve bu olmak iktiza eyle -

•ın,n h Unların refah ve huzur
' "'•k h k~lelden vikayesini gözet

aP · 1aı· 8 •kat ·cl'p ı, •le h.. en Romanya için bir 
'"" ı. Uknıu.. .. 1 "k . 1 • .,,~ Uıe , .. nu a mayı ı tıza et-

o;11 .~•lıı·o ~kııne girmektedir. An
, •ar ' ki R "t tı,-.a kar umcnler 180,000 BuL 

s~, tıı~hadeı Şı 120,000 Romanyalıyı 
.r'~ı ~r Ubaııeı: eylemek akseden ilk 

~
B . llıe1tı eylemek teklifini ileriye 

t•n • ayn· 
ıııJ v Uh; O '.zamanda Bulgarların 
J ı:'•tıa ~hrıc~deki ekalliyet da-

• ıİ 10
11

414 ~'tıııasi~ bir ekalliyet da
orl9 lı ~ b8h ulgarıstan için de mev-

ıff uı~-•isstolduğunu ve şimali garbi 
~· and ~ ;I> a da kesif bir ekalli-
ts.11 f tvarnı 3 Uncu sahifede) 

,",cfı 

Yeni açılan Taksim belediye ga
zinosu ile Galatadaki yeni yolcu 
salonu lokantasında çalışan Ru • 
men garsonlar meselesi dolayısile 

ortaya çıkan dedikodu devam e. 
diyor. Garsonlar cemiyeti reisinin, 
Romanyalı garsonların bu işte 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

BÖYLELERIDE VARMIŞ! 

Bir şoför, namuslu bir 
yankesiciye hayra·n ! 

Müayenede 
hastalıklı 

ekserisi 
çıktı 

Muzaffer, Hasan, Nezaket ve 
Seher islınlerinde dört muhabbet 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Çaldığı cüzdanın içindeki evrakı _ ,. Yakında..._ .. 
posta ile adresine gönderdi ----

Öğrendiğimize göre bir yanke
sicilik hadisesi garip bir şekilde 
neticelenmiştir. Vak'a şudur: 

Lüleburgazda Kiımil Onas nez
dinde oturan Ali Uçak isminde bir 

\ 

şoför geçenlerde şehrimize gelmiş SON TELGRAF'ta 
ve Sirkeciden geçerken cebindeki 
cüzdanını yankesicilere kaptır - 2 mühim tefrika 
mıştır. Ali Uçak; içinde bir mik-
tar para ile beraber şoförliik vesi- birden başhyor 
kası, niifus tezkeresi, Ankara nü-

mmıe dispanseri ve Al pullu şeker ~ l l 61 N l AR K l u· Bu· 
fabrikasından alınmış bonsenis-
ler ve bir de milli piJango bileti ı

~:J - -~-
l o 

ıl~'·!; fıA _:::;;a:;I:Sd2:ı:z::IEE:!!:::tti!:~Eml 

:::j~; 1.~.~~~ğe; taarruz başlamış ! ... 

bulunan cüzdanın aşırılınasına ~ok 

1

. 
(Devamı 3 üncü sahitcde) 

- - - - -- --

Ha vacılığımtz 

Yazan: 

(I~nder F. Sertelli 1 

jl .. !/ 
!J, "•ı.ı 1 l-u- · azıları ve tenkitlerile 

il ~~lıu,.~~071 tn!ş oları bir İsviçreli 
~ı;ı, l>t!000 ~ Qore, lnqiltereııe kar· 

lıı lrıq~•nı beklediqimiz bü -
·~ıı, ,._ Coktan başlamış! ... 

... diııor kı· Almanla • 

hamlede ve pek kesif qrup!ar!a 
yapacaklarını zan.nedenlere belki 
garip qelir. Fakat kanaatimce İn
giliz ana vatanına taarruz çoktan. 
başlamıştır. Almanlar şimdilik in.
gi!teredeki limanları, sanaııi mer-

ıDevıuııı 3 üncü ııalılfede) 

inkişaf ediyor 
in önü kampında faaliyet 

arttı 

YAVUZ SUlTAN S[lİM 

1 
Yazan: 

_!f · Sami Karayel 1 
--..BEKLEYiNiZ-

Gemide 
Hindistandan cuval ve ikana -

viçe yükliverek llınanL!llıza gel- ,_ 
ımekte olan Yunan bandıralı Ki· 
liantis vapuru Çanakkale bari • 
cinde Hellas burnu istikametinde 
karaya oturmuştur. Vapurun kur
tarılnnası icin ııemi kurtarma ida
resi dün öğleden sonra Alemdar 
tahlisiye geımisini yollamıştır, 

Alemdar bu saıbah kurtamıa a· 
mefr·esine başlamıstır. Vapurun 
vaziyeti nazik oldul!undan tahlis 
işinin biııkaç gün süreceği tahmin 
olunıınaktadır. · 

KHiantis vapuru 7000 tonluk o
lup Yunanistanın en büvük ve 
yeni şileplerinden ıbiridir. Otur -
duğu yerin kayalık bulunması tah
lis işini ııüçleştirmektedir. İcin· 
deki ımühlın miktarda cuval ve 
kanaviçe, Ticaret Vekaletinin te
ıroin ettiği kredi ile tüccarlarımız 
tarafından Osmanlı Bankası vası· 
tasile Hindistandaki fabrikalara 
sipariş edilmis bulunmaktadır. 

Ki SACA 

Biri başlamalı ki, 
bitsin ! 

1 
öbürü 

Belçikada açlık, Fransada salgın 
başlamış. Havadisi okurken insan 
tüy )erinin ürpermcn1esinc im kin 
yoktur. Hele kış bastırınca kim
bilir daha ne fel3ketlerle zavallı 
Avrupa halkı karşılaşacak. 

ı 

Bizim mahutla konuşuyorduk 
d&: 

- Havadis kötü, kötü amma ... 
Y ,pılacak başka şey de yok ... 

Diyerek ilave etti: 
- Biri başlamalı ki, öbürü bit. 

..tn: yani harp!. • • 

lngiliz filosunda bava hücumlarına karşı müdafaa tertibatı ııer 
gün kuvvetlendirilmektedir. Gerek harp, gerek muavin krvvozörler
deki hava dafi toplarından maada, daii mitralyöz adedi arttırılmakta 
ve bu suretle düşman tayyarelerine karşı isabet ve tahrip ihtimalleri 
çoğaltılmaktadır. Yukanki resim bir İngiliz destrovninde havalon 
kollıyan dört mitralyözü ı:östermektedir • 
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Devlet 
imtihanı 

Kasap 
trostü 

. -- -- ·- -~-=--- . . . 

POLİS 
vıı: 

MAHKEMELER 

TAYYARE 

ZAYİATI 

ledı.venin iknırm bizi o hale rok
tu ki, etra.fmır'"" eörecek halde 
del!ildi.k .. 

Olğunluk imtihanlarının Gayri 
başlıyacağı ve yapılacağı 

günler bildirildi 

• A 

samımı gürültü •. 1 Bazı ~emtlerde kasapla
Ayık gezmiyen 
sabıkalı kadın! 

Rom~nya'nın şaşLınlıi' 
Yazan: AHMET ŞÜKRÜ ESl\f$f 1 
Rc.manyanın son birkaç aydan· ıe 

beri büyük zorluklarla karşıl•~t~ 
ğına şüphe yoktur. Versay sisto 
minin Jı.k.ılmasile, bu sisteıniıı 0 

serlerinden biri sayılabilecek olıl
Romanyanın mesnetsiz kalın•51 

BUJ?üa.kü mııllıarolx-lerde en bü
yük "e kuvvetli silii.h tayyare .. 
Artık, bunu., kundaktaki cocuk
lar bile öı:trendi.. Her gün oku -
dukum ajans telı?rafları arasında, 
harbe dair havadisleri tetloik eder
ken, bilha9Sa tayyare zaviatw1 ifa
de eden cümleler üzerinde tı.kılıı:ı 
kalıvwurn. M<>sela, bilmem kaç 
nımıaralı filan devlet tebliki: 

•Bu harekat esnasında üç tay
varomiz üssüne dömncmistir• va
lıut: 

·Dün ~i taarruzda bir tav
yaromiz 11aiı>tir.> yahut: 

•Bu sabahki hava hal'lıiııde ilı.i 
tavvaremiz düsüııThnü:itür.• Ya -
hut: 

•Bu arada iki tayyaraıniz tah -
rio edilın~tir.• Yahut: 

•Bir tavvaremiz denize lımıeiie 
me<fuur kalml8tır.• Yırhut: 

•Son 24 saatlik muharebelerde 
tavvare zaviııtımız valnı.z üçtür.• 

Bu ifadelerin a_yrı ayrı olu.şu 

:nanada bir fark yaprvor mu, va'!>" 
mıyor ıınu? YapmJYQrsa, hep avni 
kapıya çıhwrsa, vasaımak isti -
yen her millet, ııece ııündüz tay
yare vaı:mıalı, pilot vetistirme -
lidir. Baska türlü bu i:;.in ıeinden 
ç>kılmaz .. Anlatıma:k istediğim se
Yİ takdir ecfü-nrsıınuz, det!il ııni? 

TAKSİM 

GAZİNOSL 

Taoksim ııazinoou açıldı açılalı. 
ılıenüz, bir kere ııiıdıp ~reıınedim. 
Merasim yapıldığı, bol bol yeni
l!p içildiği aksam. ~azeteci arka -
daslar. Belediyenin mültefit ve 
cömert ikramlarından hayli isti -
rnde et.nı" ler .. Bcndenize de, aci
zane bir davetiye ııehrristi. Fa - J 
kat, ııünlerden pazardı. Söıoüm o
na .bir savfivede oturuyorum. Mi- 1 
safir bastırmıştı. Onlardan kur -

1
. 

tuluıı da İstanbula imnek, Taksim 
'!azinosuna '!itımek nasip olmath. 
Giden arkadaşlardan ~irine sor -
dınn: 

- Gazinoyu nasıl buldun?. 
Vallahi kardeşim, d€d.i. be-

TAVSİYE 

MEKTUBU 

Arkadaşımıız, ai!aoevımız J!'e -
lek Bürhaa, roektun cesitlerine 
dair vazxhih bir fıkrada, biftıaıısa 
tavsi ı·e mektuıbu üzerinde duru -
yor. Bir zat vamnış, ııünc:l'e on. on 
beş tavsiye m~tubu vazannıs .. 

Ben, sunu merak ediyorum: 
P eki, bu taveiye mektuııları.nı 

k:mlere yazıyormuş? Bizde tav
siye filan para etıınez ki ... An<:ak 
liyakat esas tutulur .. TaV5ive ile 
'b ir i>e girmiş tek nda.rn i!ii.siere -
bilir misiniz? 

Dİ(iER 

MANALAR 

Ben, bu tavsiye mt."u~u ua'tl
sini yazarken, halk dilinin bütün 
iııcel\klerine vakıf 'bır aN<adas 
aınuzuma vurdu: 

- Belki, ne dediKin anlaşı.lrnaz, 
dedi, tavsiyenin diker ımanalarını 
da yazıver .. 

- Nelerdir, diye sordum .. 
- Yaz, dedi: Tavsiye, iltir=o. 

arka, dayı, piston ... 
Sonra, ilave etti: 
- Bunların arasında, ıruvvet 

itibarile de fark vardır. 
Baktım ki, arkaıdas isi uzalı -

yor ve saQm•lıYor, derhal ııöz;i
ırü kestim. 

SINIF 

GEÇ~İ$ .. 

Gecen ııün bir l(a>.etooe. Ame
rikanın bilmem hal"W'!i üniversite
sinde sımfını geçen -bir eocui?un 
uzun uzadıya mcthüsenasmı oku
dum. Havret yahu .. Her smrl ııe
çen ÇQCuğu gazetelere yazıp mü
hiın bir marifet yapmış gi -
bi, hakkında kasideler mi vaza -
cağız?. 

Tevekkeli dei?il, sınıf ıı-emıek 
o kadar mühim bir hiiıdise oldu ki, 
birini yakaladık mı, !hemen arsı.a-
1ava çııkarıyoruz. 

AHMET RAUF 

f' Avrupa Haırblırıılıra l«;lınden l 
\.~---------------------------J Korenel muharebesine Tayyare gemileri ne 
iştirak eden gemiler zaman yapıldı ? .. 
İnııiliz fila;u kwnandaru Ami

..-al SOC Kri:Jlıof Kırada.lı: idi. &niral 
gemisi de Good l!ioı>. Bu a.itır kru
va21Örde 25 santimetrelik 2, rn !He 
16 tap, 2 de torpil kovanı va.rıh. 
Sür'ati saatte 26 mil idi. M<ln -
rooırth'in silr'ati 23, hafif kruva-
Wl' Glasdrov'un sürati 25 idi. Bun
lardan baska Otrento adlı 'büyük 

Lise devlet olgunluk imtihan -
!arına 23 eylül pazartesı ııunu 
ıba;ılanılacaı?ı Maarif Vekaletinden 
n:aari! müdur,uı?üne tebEı! olun -
mw· .. Jr. 

Bu emre ~re o ııün edebiyat 
.k.olunda edebiyat, fen kolunda 
me\amati.k iıınbhanları icra olu -
nacaoktır. 

25 eylül çarşaımba ııünü de ede
biyat kolund:ı felsefe veva tar>h. 
fen kolunda tabüve VC'Ya fizik. 
a)·ın 27sinde cdebivatta tabiiye 
veyahut da m c.amat k, fend~ fel
sde vcvahut da tarih, avın 23 in
de de edebiyat ve fen kollarında 
türkce kompoziwonu imtihanları 
ı.r·r-" ol.unacaktır. 
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Açık İş ve 
memuriyetler 

Emnıvet isleri umum mi.idiirlü
ğ\ı da.lctilodan ıvi anlıyan 3 adet 
memur alaca.ktır. Bunların asli 
maaşları 15 şer liradır. Orta mek
tep mezunu ve askedi{!ini vaıımıs 
olanlar arasında Ankarada 19 a
iiustosta ,bir imtihan yapılacaktır. 
O J(iine kadar meı.kılr müdürlii:i?e 
müracaat olunabilır. 

Ba'ı'b11rtta Çoruh un iaıbriıkası 
unculuk ve tornacılıkta ehliyeti o
lan ıbir usta bası ile dökümcülük
te ibtı.sası bulunan 'bir ustabaşı a
ramı>ktadır. Mezkur müesseseye, 
istedikleri ücreti bildirerek müra
caat olunabilir. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Gazinolarda fındık ve fıstı.k 

üzerine de ibti.kiır yapıldığı görü
lerek belediyece harekete geçil -
m.iştir. 

*Yeni halk ekmeği nüınuncsi 
hıfzıssıhha ınüd ür lüğüne gönde -
rilıniştir. Bu ekmeğin fiatının 7 
k.u.rıış olacağı tahmin edilmekte
dir. 

* Sirkecide Ha.midiye cadde -
sinde Zafer fotojirafhan~den 
dün bir yangın çWnıış ve bu dülc
kan ile yanındaki diş muayene -
hanesi yandıktan sonra söndürül
m~tür. 

*Maarif Vek:!leti; merhwn Alı. 
met Mithat efendinin satılmakta 
olan kitaplarını aknaktan vazgeç
miştir. Buna sebep faydalı Jı.:itap
larw evvelce satııl.ıp halen .kıy -
metli eser kalmamış olın8Sldır. 

Taksim gazinosu açıldı. Burası
nı isleten bir Romanyalıdır. Şef. 
!er, garsonlar ve saire de hep R<>
manyalı. .. 

Taksim gaziaosundan evvel, Ga· 
laladaki yolcu salonu lokantası 
açıldı. Buradaki garsonlar da Rıı
mendir. Bu iki n1üe~csedc yemek, 
içmek istiyen herkes, servis ya
pan adamlara, türkçe değil, fran
sızca hitap etmelidir. Çünkü, bu 
adamlar türkçe bilmezler. 
Şimdi bu iki hadise halk arasın

da d<dikoılu, hatta, alay mevzuu
dur. Gazetelere gelince, mizah 
muharrirleri, karikatürcüler, bo
yuna işin alayında .. Ciddiye alıp 
çatanlar da \'ar. 

Yazılıp çizilen şc)· !er hep de
magojidir. lı;i gürültüye getirmek. 
Hele Tasviri Efkarın yaptığı aşırı 
ne~riyat, samiıniycttcn tamamen 
uzaktu·. 

Bu iki hadiseye bitaraf bir gözle 
bakılırsa, mahiyetleri nedir? 
Anlatayım: 

Dünyanın her büyük şehrinde 
ö~"lc gazinolar, lokantıılar vardır 
ki, 72,5 lisanla görü~iıliir. Çinceye, 
japonraya kadar .. Bu müessese -
!er, o büyük şehirlere gelen ve 
avni lisanı konuşan insanlara sem
pati yapar. 

Bizim Taksim bahçesi ile yolcu 
salonunun mahiyeti böyle değil -
dir. Burada çalışan Rumen müs
tahdeminin hikmeti vücudii, Is -
tanbula gelecek seyyahlara sem
pati varatmak davası değildir, 

Türkçe, açıkçası şudur: İstan
bulda, tamamen büyük garp şe
hirleri çapında medeni bir gazino 
ve lokanta işletecek mütehassıs 
patron ve garson yoktur. 

Sebebi basit, çünkü, biz, düne 
kada.r, gazinoya daği!, mahalle 
kahvesine çıkardık. Düne kadar 
lokantada yemek yemez, eve gelir, 
yere çömelir, bakır tepsi etrafında 
parmaklarımızla yemek yerdik. 

Binaenaleyh, modem g32inocu
lnğun 'e lokantacılığın bizde ma
zisi, an'anesi yoktur. 

Taksime ve yolcu salonuna ge
tirilen Romanyalı müstehdeıninin 
hikruPti vücwlü, bize, bu işleri öğ. 
retme,idir. 

4ESAT FEYZİ 

1:!2'.!'.:. 
Bu yazıyı, ne belediyeyi, ne de 

yolcu :.alonunu müdafaa için yaz
mıyorum. Sırf bir noktayı izah 
kaygısile hareket ediyorum. 

R.F. 

Mekteplerin kayıt ve 
kabul şartlaır 

pcısta ı:ıemisi de muavin '.kruva -
zöre tahvil edilmiş ve üzerine 12 

Tavyare taşı.yan ıııeımiler uınıımi. 
harpten :biraz evvel vatıılmıva 

~anın.Jl5tır, O vakte ııeliıx:iye 

kadar tayyareler, harp gemileri ü

zerinden la:ılal":a ıhawılanı.YQr -
!ar, fakat inerken ()Ok ııüçlük ee
ltivwlardı. Buna da sebep, bu ııe
milePin gi.iverteleri.ndeki havala
nıs ve iniş yerlerinin dar ohnası 
idL Ta-n•areler, vincler 'Vl!Sıtasile 
yukarı alınıV'Ordu. İlk tayyare 11.e

misi, eski büyük poota vatıurları. 
kruva<ıörleri tadil elıınek suretile 
yapılınr,;tır. Yapanlar da tabii tn
.ıı:ilizleıxtir. Şimdi tayyare 11Emile
ri 80 - 100 tayyare tasmıaktadır. 
Güverteleri de adeta ibir tayyare 
meydanı .ı?ibi ııenistir. Tavvareler. 
asansürlerle .l?ilvertcve çııkarlar ve 
se~bestce havalanırlar ve inerler. 

* Ankara hukuk fakültesi 4 yı
la çıkarıhn.rştır. Fakat elyevm 
mektepte bulunan talebeler eski 

: rejime göre mezun olacaklardır. 
Yüksek ticaret mektebi de 4 yıla • 
çıkarılacaktır. 

Deniz Erbaş okulu 
Orta ımektep mezunlarından 

oollrudan doğruya donanma:va sevk 
ve _gedikli erbaş omıak üzere mü
teaddit talebeler alınmaktadır. 
Bunun i<;in 15 - 19 yas arasında bu
lunmak ve azami av nihayetine 
kadar Kasıınpaşa.da deniz ı<edikli 
eI1ba.ş orta okulu k'(llnutanlıi!ına 
müracaat etmek icaobetınektedir. 

lik 4 top konulmuştu. 
Bu filoya karşı A.lımanlar iki 

modern zırhlı iknıvaJıörle karsı 
koydular. 

Sdlıarnhorst. Amiral Fon Spee
:ıin lbavra.itını tasıvardu. Gneise
nau da, İngiliz Aııni.ral ııemisi 
Good Hoıoeden daha ()Ok kuvvetli 
idi. Üç de hafif kruvazör vardı: 
Lavııcik. Dresden ve Nürenberı;ı. 
Bunların süratler-i saatte 24 mil I=============== 
idi. l 

Almanlarrn bu faik kuvvetine 
rali:men mıBıarebevi İnl!ilizler ka
zandılar. 

Son Telgrafın edebi romanı : 2 ı 

•• 

* Hindistandan çuval gelinmek 
üzere liman;mıza 3 vapur hareket 
etmiştir. * Dün şehrimizden harice !>3 
bin liralık ihracat yapılmıştır. Bu 
meyanda 9 bin kilo keten tohımıu 
İngiltereye, 107 bin kilo keten to
humu Çekaya, 10 bin kilo bal.mu.. 
mu Bulııaristana, 17 bin kilo zey
tinyaj!ı ve 2J bin kilo susam yağı 
Rc>manyaya gönderilmiştir. 

* Bursada Ulu<lal:>da güzel bir 
sanatoryam yapılması d~ünül -
mektedir. 

Elbette seninim. Başka kimin ola
bilirim?. 

Ve .. duda~ dudafıuna uzattı: 
-Öp ... 
Dedi. Rahatlaştım. Tekrar emin. 

IGOZ~!~z~T~E~!I dirn. T~krar kendi kendime: j 
-O benim .. 

. 

- Hakkınız var haru:nefendiı:i
ğim. Fakat ... 

Diye ben de söze ba.şladrm. Dü.. 
şün<lUklerirni birer birer anlat -
ttm: 

- Ben şimdi nasıl nilcahlanabi
lirim ?. 

Daha evvelki vaziyeti tama -
mile tasfiye etmiş değilim!. 

Ve .. bu mevzu üzerinde uzun 
uzun konuştum. Fakat hiç anlaşa
mıyorduk. O: 

- Nuh der .. Peygamber demez.. 
Deoıkleri gibi ısrar ediyor, ben 

ise vaziyeti ifadeye çalışıyordum. 
Neyse ki, imdada Naranın ge~i 
yetişti. Ve.. bahis keııdiliğinden 
değ"iştı!. 

Yemekten sonra oturduk. Na
raııla uzun uzun konuştuk: 

- Çok üzülüyorum canım, ne 
yapacağız?. 

DL'C!im. Bütün şuhluğu, çapkın
lığı üzerinde idi. Şen bir kahkaha 
sah\·erdi: 

- Du.şüneceğin bır bu mu kaldı 
Ruhı?. 

Dedi. İlave etti: 
- Gel sana piyano çalayım da 

dinle .. 
- Aman piyano !ilan dur5un, 

Yalnız benim .. . 
Dalına benim olacak. 
Dedim. Sonra, yine as'1 ba.J.S>. -

mize döndük. &ırdum: 
bu meseleyi bitirelim!. - Şimdi ne yapacağız·ı 

Dedim ve .. zorladun. Ve .. arkasını kesmedi.ın: 
- Ne yapalım söyle? - Annen pek ciddi söylüyor! 
Bundan sonradır ki, Naran açıl- Bu vaziyete tahammül roecek 

dı, bütün düşündüklerini söyle - gHıi gözükmüyor .. 
di: Ben vaziyelimi tasfiye cdinciye 

- Ruhi ben ne evlenirim, ne de kadar sabredemez mi?. 
nikiıhlanırnn!. Ve il.ive ediyordum: 

Bir defa nikahın aleyhindeyim. - Vaziyetimi tasfiye edince ev· 
Evlenmenin hiç taraftarı deği- leniriz değil mi?. 

tim.. h Söylediklerimin hepsini ciddi 
Seninle de nikiıhlanacak deği • azımlı bir tavırla dinledi, dinledi: 

li.ın.. toptan bir cevap verdi: 
Bütün bunları söylediği zaman - Annem isteıniyebilir .. 

çok samimi idL Düşündüklerini Her şey yoluna girebilir .. 
olduj\ou gibi söylemekten çekin - Fakat, ben evlenmem.. 
miyvrdu. Yalnız onu dinlerken Böyle söyler söylemez hem~<t-
kocldum. Hele: cecik sordum: 

- Seninle de nikahlanaca.k de - - Niçin benimle evlenmezsin?. 
ğiliın.. Ben ne kadar endişclı isem o o 

Derken titredim zannettim ki: kadar sakin ve neş'eli idi: 
- Seni de bırakacağım. Prensip itibarile evlenmek aley. 
Diyor. Ve hemen bu endişen'..i hindeyim. 

ürkek bir sesle ortaya .koyuver- Sonra, gülmekten katıla katıla 
diın: şaka olduğunu anlatarak, ilave etti: 

- Benlrnle nikiıhlanmayı-p da ne - Bir çiçekle bahar olmaz. 
yapacaksın?. Sen benim değil mi- Hemen tel.lşlandım: 
sin?. · - Sakın ha.. Sakın ha .. Şaka bile 
End~i anladı, ııüldil, teselli ı olsa bana böyle öylcme .. Ölüve-

etti: ririm!. 
- Yok canım yanlı§ anladın. Yine J?iildü 

• 
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* Vali ve Belediye Reisi Llıtfi 
Kırdar tarafından dün akşam ye
ni Taksim şehir gazinosunda mat
buat erkanına bir ziyafet veril -
mi;;tir. 

- Sana son sözümü söyliyeyiın 
"? mı .. 
Dedi. Ve .. söyledi: 
- Ayrı eve çıkarız .. O zaman 

ne annem birşey söyler, ne de 
kimsenüı karışmak hakkı olur!. 

Haki.1<.aten bu son ve kestirme 
sözü idi ve ısrar ediyordu: 

- Yapılacak b~ka hiçbir şey 
voktur!. 

Belki dakikalarca bu fikrini, ıs
rarın:n manasını anlattı. 

Anlı,yordum ki, Naran serbest 
yaşamağı evli adile ya.şamağa ter'
cih ediyordu. Ve.. sadece beniın 
oluşunda bile yine hürriyetine sa
hip kalmak istiyordu. 

Nihayet, 
- Hayır. İlle benim dediğim o

lacak.. 
Diyemezdim. Ve .. bu noktada 

fedakarlığa hiç tahammülü yoktu: 
- Söyle senin için canımı ve

reyim. Ne istersen onu yapayım. 
Sadece bu nikfilı bahsinde 'Srar eL 
me. 

Diyordu. 
- Ya, annen? 
Dedim. Ona da. 
- Annem nihayet boğaz,.,,a _ 

rılacak değil ya ... Bu adaou sevi
yorum, 

Ontınla nika.Jısız yaşıyacağım .. 
der, keser atarım. 

CeYabını verdi ve .. ilave etti: 
- Canım herşeyin bir çaresi bu. 

lunur. Ben annemi idare ederim. 
O zaman: 
- Peki.. C:cciiğin olsun .. 

IDcvamı vıır) ; 

rın halkın zararına anla~

tıkları tespit edildi 
Şehrimizin bazı semtlerinde dağ

lıç ve klvıreık etleri 4-0 - 42 kuruşa 
sattlırken diğer yerlerde 50 - 55 
ve hatta 60 kuruşa satı,ş yapıldığı 
hakkında belediyeye müteaddit 
şikAyetlerde bulwıulrnuştur. 

Belediyece yapılan tahkikatta 
filhakika Balıkpazarı., Ak$aray gi
bi semtlerde etin 40 - 45 kuruşa 
satıld:ğı, buna mukabil Şehremi
ni, Beyoğlu, Beşiktaş ve emsali 
yerlerde 55 kuruşa, Adalarda ve 
Bo<Taziçinde ise 60 kuruşa salı.ş ya
pıldıj!ı tesbit olunmuştur. 

Bu vaziyet ek.>cr semtlerdeki 
kasapların tröst şeklinde hareket 
ettikleri, yani rekabet yapmamak 
irin anlaştıklarını, rekabet yapı• 
lan yerlerde ise fiatların düşü -
rüldüğünü meydana çıkarmı.:;tıc. 

Belediye reisliği halkın aleyhine 
olan bu anlaşma hakkında ehem
miyetle tahkikata gecmiştir. 

Macaristandan irclen 
konservecı 

·fanınmıs Macar fabrika~örle -
rinden birı şehrimize gelerek İz -
mite ı?itmistir. Orada alakadarlar
la temasa lbaşlıyan bu fabrikatör 
İzmitte büyük ve modern bir seb
ze ve mevva konserve fabrikası 
kurmak btemektodir. 
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Scb:.:e ve meyva 
halinde 

C.-,ce \eri saat 3 den sonra faa
liyete baı;Ianan sebze ve mevva 
H.alindeki elektrik tcnviratının 
noksan ve liımbaların kuvvetsiz 
olduğu görülerek alıcı ve satıcı
lara bir kolayhk obnak üzere be
lediyece buraya veni ltıımbalar ila
ve olunması kararlastırıloustır. 
Ayrıca 500 adet kuvvetli elt"k -

trik ~ası da alınarak tekmil 
es.1<i liimbalar değistirilecektir. 

Her yerde ayrı .. 
İstanbulun muhtelif semtlerin

de çıkan ekmekler, ne cins, ne 
lımoet, ne koku, ne renk, hatta ne 
de ağırlık itibarile birbirinin ayni 
değildir. Bu, şayanı hayret bir 
manzaradır. Bazı semtlerde ek -
mekler yenıniyecek kadar kötü -
dür. Nitekim bu yoldaki şikayet
leri gazetemizde vakit vakit yazı
yoruz. Ba21 semtlerde ise fevkali.. 
de güzel ekmekler çıkıyor. 

Acaba, İstanbul belediyesi iktı
sat müdürlüğü, her semt için ayn 
bir ekmek tipi mi kabul etmekte
dir?. Bu suale ne buyurulur?. 

BÜRHAN CEVAT 

Sultanahmet 1 inci sulh ceza 
mahkemesi dün sarhoş bir kadını 
m11bakeme ve tevkif etmiştir. 

Bahtiyar isminde olau ve 40 - 45 
yaşlarında bulunan zayıf yüzlü, 
karagözlübu sabıkalı kadın Çarşı
kapı, Sultanahmet civarında sey
yar satıcılık l·aparak hayatını ka
zanmaktadır. 

Bahtiyar; akşamları metresi ile 
beraber kafayı tütsülemcyi itiyat 
edinmiş ve yıllardır bu itiyadına 
devam etmiştir. 

Fakat son günlerde metresile a· 
rası açılan Bahtiyar; yalnız içme
ğe başlaouş, Yalnız içince de her 
akşam fazla kaçırıp sarhoş bir hal
de etrafta görünmüştür. 

Bahtiyar ev\'elki akşam yine ka. 
fayı yalnızca çekmiş ve sonra bir 
meyhaneye ~dcrek bir hayli de 
şarap içmiştir. Şarabı fazla kaçı
ran Bahtiyar bir müddet sonra et
rafa sarkıntılıif.l koyulmuş ve: 

"'--- Hey gidi dünya hey!. İnsan 
şu şarabı çekince kainatı unutu -
yor! .• dedikten sonra civardan ge
çen ve kendisinin bu haline garip 
garip bakan bir yolcuya da: 

c- Orada &\'al ayal ne durup 
bakıyorsun. Aklın varsa sen de 
şarap iç. .• İç de benim ıribi ol... 
Derdini unut be adam! .. 

Diye yüksek sesle tııkılmıştır. 
Sarhoş kadın bu minval üzerine 

bir müdet daha söylendikten S-On
ra meyhaneciyi çağırmış ve: 

•-Bu akşam bana bir şeyler o
lacak galiba .. İJisi mi büsbütün 
kendimi kaybedeyim; bana rakı 
getir!.. demiştir. 
Bahtiyarın demindenberi de\'am 

eden sarkıntılıklarma ve abuk sa. 
buk söylenmelerine dikkat eden 
me)'·haneci ise rakı vcrC' ı:11 iyece -
ğini, esasen rakı içecek halde de 
olmodığını söyliyerek gidip yat -
rr.J!ıru söylemiştir. 

Bahtiyar rakı için ısrar etmiş, 
fakat kendisine kat'iyyen rakı ve
rilemiyeceği söylenince de sar -
hoşlukla meyhanednin üzerine hü
cum edip bir uandan küfür ede
rek dövmeğe başlamıştır. 

Bekçi ve polisler sarhoş kadını 
yakaln:ıuşlar, dün mahkemeye 
vermişlerdir. 

Bahtiyar mahkemede cürmünü 
itiraf etmiş ve bala suhoşluf:un 
tesiri geçmemiş olarak: 

- Ben ayık gezmem. Dünyaya 
sarhoş geldim, sarhoş gideceğim. 
Allah günahlarımı affetsin! .• de. 
miştir. Mahkeme sarhoş kadın hak
kında mevkufen muhakeme ka -
rarı vererek onu tevkif etmiştir. 

Yed:kule-Balıklı yolu 
Yed"ikule - Balıklı hastanesi a

rasındaki volun katran kaplamalı 
şose haline çevrilmesi beledi ve 
reisliği tarafından kararlastırıl -
mıı;tır. Bu ise 25 bin lira sarfolu
nacaktır. Ay basında insaata bas
lanılacaktır. 

jAvRUPA HARBİNİN YE~ıESELELERİ 1 

F ransada harp 
meseleleri 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Fra.nsada harp nıes'ullcrini mu
hakeme için divanı ali teşkil edi
leceğinden baU . ..odildiği şu gün
lerde İngiliz - Fransız münaseba
tının mazisi üze.rinde söz söyleııi .. 
yor. Ma!Unıdur ki İngiltere ile 
Fransa arasındaki itilaf nihayet 
ittifak haline gelmiş, o kadar ki 
her iki w.emleket ~irleşerek bu 
harbi zaferle ııcticelcndirnıesi e· 
meli gözününe getirilmişti. Fakat 
vekayi ba~ka hır yoldan yürüdü. 
Fransa Avrupa klt"asındn mağlup 
oldu. Bugünkü rcsnıl Fransa hü
kumeti için artık İngiltere ile es
ki dostluk mevzuu bahis değildir. 
İstikbal ne gösterecekse göstere -
cek. 

Bugünkü halde malum olan key
fiyet Vişi hükumeti ile Londranın 
arasının açık olmasıdır. Fransa ve 
Fransızlar birçok İng,lizler için 
bugün bir muammadır. Zaten çok 
defa b~·le olur: Birbirini çok iyi 
anladıklannı söyliycn her iki ta
raf da hayatın çetin bir safha _ 
sında yekdiğcrine darılarak veda 
etmek vaziyetine düşerler. Otuz 
şu kadar sene süren İngiliz - Fran
sız samimi anlaşması geçen harp
te ittifak şeklini almış, S-Onra yine 
dostluk içinde devam etmiş, bu 
sefer de yine ittifak olmuş, sonra 
çetin bir iıntibana dayanamıya -
rak bozulmuştur. Bundan maksat 
İngiliz ve Fransız milletlerinin 
yekdiğerine olan karşLlıkh takdir 
ve muhabbet duyguları da art.ık 
gömüldü demek değildir. Bu duy
gular bu acı günlerde yaşadığı gL 
bi istikbalde de kendilerini belli 
edecektir. İngilizleri seven Fran
sızların, Fransızları seven İngiliz
lerin beslediği hbler böyle, 

Fransızlarla İngilizlerin daha 
eski zamanlarcanbcri yekdii:erine 

kar~ı keskin birer düşman olduk
ları devirler vardır. Aralarıııda 
türlü muharebeler olmıış, muha
rebeler bitmiş, ticaret sahasında, 
diinya piyasalarıııı ııaylaşmakta 
şiddetli birer rakip olmuştur. La
kin bir gün geldi ki AHupaıla da
ha başka dü•manlar türemiş, bun. 
!ar İugilizlcrin deniz kuvvetine 
karşı çıkacak donanmaya Fran -
sızlarm ordusunu yenecek ordu
ya malik. olınıık emellerile çalış
mağa başlayınca İngiliz - Fransız 
dostluğu da filiyat sahasında ar
tık bir hakikat olmuş. Bundan son
ra da yaşıyanlar kim.bilir neler 
göreceklerdir. • 

Fransızları İngilizlere tanıtmak 
icin yetmiş beş sahifelık kücük bir 
kitap )·aı.mak tecrübesınde bulu. 
nan bir İngi!jz profesörü bu ka
lem tecrübesini son vekayiden ay
larca evvel neşrettiği zaman Fran
sız haleti rubiyesinde en ıuülıim 
olarak iki büyük gayenin yer tut
muş olduğuna vatandaşlarının na
zarı dikkatini celbediyordu. Bun
lar da hürriyet ile miisavattır. 

Fransız hür yaşamak ve birbi
rile müsavi olarak yaşanınk eme· 
!inden hiçbir zaman vazgeçme
miştir. İngilizin hürriyeti sever ol
ıru;sı ile l<'ransızınki arasında bu 
itibarla büyük bir yakınlık var -
dır. 

Fransada parlilmento idaresi de
vam ettiği şu S-On aylara kadar hü
kümetin birbirini takip ederek her 
vakit değişmesi de derin bir se.. 
hepten ileri geliyordu: Bu sebep 
de Fransada şimdiye kadar mem
leketi hükfunetin değil, parla -
mentonun idare etmekte olması 
idi. İktidar mevkiine getirilen hü
kıimet parlamentodaki fırkalar 
arasında birçok hesaplar, tertipler 
neticesinde işbaşına getirilir, bu 
tertipler bozulwau hükıi.ıaet de 
değistirilirdi. Bugün Fransa artık 
parl.imentosuz bulunuyor. Fransa 
ağır hezimetin ıztırabı altındadır. 
Fransız milleti ne •·akjt kendine 
gelecek?. Zaman me,elesi.. 

tal•ii idi. Bununla beraber, Roııt•" 
ya politikacıları, ıııcmleketlerir. 1 ' ~ A 
karşılaştığı bu zorluk içinde so ' ıvı 
ğukkanWıklarını muhafaza r&• ' leh 
cd.leri yerde, şaşkınca harekctlr-
rilc R.omanyanın vaziy-<>tini blİS' 
biıtün işkal etmişi.erdir. Fransa~ 
kılır yıkılmaz, Romanya, 1ıarı 
politikasını mihver politikasın' 
uydurmakla iktifa etmedi, reji 
mini de mihver devletlerinin h•I 
göreceği şekilde değiştirdi. \'e 
bundan da daha ileri giderek ruib
ver devletlerine yaranmak ic•• 
büyük Romanyanın kurulınasııı
da amil olan İngiltere ve Frans• 
ya karşı bir düşmanlık politi~sı 
takip etmeğc başladı. 
Fransız ve İngiliz mühendisle

rini memleketten kovdu. f'raıısı' 
ve İngiliz petrol menfaatlerin_! 
vaz'ıyct etti. İngiliz g-entilerini Olıt 
sadere etti. Romanyanın böyle an· 
sızın ve bu derece kaba bir ınr 
nevra ile cephe değiştirdiğini gii
renler, mihver devletlerinden tO" 
minnt aldığını zannetmişlerdi. fiJ. 
hakika Berlin ve Roma, Rom•"' 
yayı bu şaşkınca politikasında ıc; 
vik ediyorlardı. Romanya hariP 
politikasının mihver devletleriJ11 

doğru temavülü, Sovyetleri bal<' 
kile kuşkulanılırdı. Ve RomanY• 
bu yol üzerinde daha ileri gitıneı· 
den evvel, Sovyetler Birliği Be ' 
sarabya meselesini halletıneğe ~: 
rar verdi. Romanyaya tevdi ettiği 
kısa mühletli bir ültimatom il• 
Beserabyayı aldı. 

Bcsarabya meselesinde mih•cı 
de\'letlerindcıı hiçbir yardım göt· 
men1esi, Ro1nanya iç-in birinci h•· 
yal sukutu olmuştur. Çünkü Rl' 
manya politikacıları, ıncnılcketle• 
rinin harici siyasetine yeni bir İ.9" • ~) 
!ikamet \'erirken, hatta rejiınle- İiı~ 
rini değiştirirken, Almanyad~Jl ~ 
bJylc nazik zaıırnnda yardım gir" '-•da 
recek!erini ümit etmişlerdi. Be••· J•r s 
rabya meselesinden Almanyad•Jl L ı\ı 
Romanyaya gelen yardım, Sovy~I rıııi 
ültimatomu karşısında boyun eil' ~Ilı 
mek lüzumunun anlatılınasınd•0 b iııı 
ibaretti. •. ~~k 

Besara byanın Sovyetler Birliği lıi,ı; 
tarafından ilhakı, Macarları '' ı\ 
Bulgarları ayaklandırdı. AJınanY• 
Tuna üzerinde bir l :ırp tebiilı:C ' 
sinin belirdiğini gürünce, müd~ 
hale etti. Fakat bu müdahaJcniD 
de Rwnan,ya lehine değil, BulP' 
emellerini tamamen ve Macar e
mellerini de herhalde kısmen to~ 
min etmek için bir nasihat mahi· 
yetinde olduğu anlaşılmaktadır .. 

Fakat Romanyanın korktuğu ı:ı
bi, Dobrice meselesinin ortaya s: 
i!ılmaSo1, Transilvanya meselesi ııJ 
de ortaya atmıştır. Filhakika So~· 
yet ve Bulgar emellerini tatnıi~ 
eden Romanya, Macar emeUeriııJ 
tatmin etmekten kaçınamaz. ~ 
cak, tahmin edileceği gibi, Dob~ı· 
ceyi terketmekte büyük tereddıt 1 

göstermiyeo Romanya, ayni yii• 
rek hafifliği ile TransilvanyaY1 

terkedemez. Hakikaten Transil 
vanyanın Dobrice ile mukayeSe 
edilemi.vecek hususiyetleri vardı1: 
Transilvanva gen.iştir. Zengind~· 
Strateji bakımından ehemmiyeti" 
dir ve bu memlekette büyük bil 
Romen nühısu vardır. Eğer .Ro ' 
ınanva Traıısilvanyayı tamaın;Je 
Macaristana terkederse, Macar bit 
dudu gelip Sineyaya kadar daY8'. 

nacaktır, Bu mülahaza iledir ~1 

yapılan Besarabya fedak.ilr!ığ'ıl'' 
dan ve yapılmak üzere bulu:ıan 
Dobrice fedakarlığından sonr• 
Romanyalılar, daha hayati oJsP 
Transilvanya meselesinde day• ' 
tılmasını istiyorlar. Fakat .Ro ' 
manya Macaristana dayatırkeP 
kime istinat edecektir. 

İşte bu suale cevap arandığı t9' 

mandır iri Romanyayı idare ed•
lerin şaşkınca hareketleri tebariİ~ 
etmektedir. Romanya İngilter•Y1 

gücend~r~iş~ir. Takip ettiği ~}~'1 ver polıtikasıle Sovyetler Bir!ılr0 
kuşkulandırmıştır. Mihver devlet· 
!erinin müzaheretini de temin edt" 
memiştir. Şu halde Romanya bıt' 
gün tam yalnızlık içinded"r ı . 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi -Vapurlarda büfe 

lazım 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
•- Evvelce Kadıköy, Ads· 

!ar ve Anadolu sahili arasın· 
da işliyen vapurlarda büfeler 
vardı. Bu büfeler şimdi yok-
Vapurların içinde seyyar hal· 
de satıcı dolaşması yolculst!

1 rahatsız ediyorsa, vapurun bt 
köşesinde sabit bir büfe açt~-
rılabilir. Yolcuların bazı ibtı" 
yaçları bu suretle karşılan•· 
maz mı?. Herhalde bu işin ya' 
9' ı labilereğini zaıınedi;ı:oru;.:,:.-



!ığı 
111ııJ 

' d•P' •e 'l 
f~~~- · Zı trıesiyasak Bir kadın bir Al-
:ı; Franaız man pilotunu 
ns!I 

f;,= fehirleri tevkif etti 
s• • M 
&1~; $en;a~ş sahilindeki lngiltereye inip aran· 
bus- ter gazetecilere makta olan bir tay-
~ gezdirllmiyor yarcci bulundu 

arı ~n 8 sın• ~ ıdaıı (A.A.) Almanlar Londra 8 (A.A.) - Dokuz gün 
ji ~ t ~al edilen ~imali evvel İrııı:iltere üzerindo d;işürü-
hol tj. a!ırıp edil.rn~ mınta - len ve uzun zaınandanberi p0lis 
\'• tt;itr;~aret eden Portekiz ga- ve askeri maka:mat tarafınd1ın a-

rnib· "tın hen ~rlrneiro de Jane - rarunakta olan bir Alınantavva -
icil 'J&ıe Us':' 'ltıuhabirinin bil - rminin pilotu Bristol civarında. 
sıW 'ltllı:ok· azaran Jngilizlerin birook ııazeteler salıi.bi Lort Cam-
ns• u .ı eski iaşe deposu adeta ro.se'in baldızı Leydi Buckland ta
l<VI ' t.~'~nıs tıibidir. İnıtiliz za- rafından tevkif eıtihnistir. Tahmi-

l<: ha.ı:•Plantı salonunda do - nen 27 va<larında olan Almanın 
isle- 0ııı. a sıaara ve vıski ile do- tavvaresine vaki olan isabeti mü-
usıı ili." •. _ 

'""'3İ teak>p parasiitle indiih zannedil -
rin• '•·•ret ınııJıııbirin dediğine ııö- mekledir. 
ınil %;.ı edıleook "'!V hemen bü-
sn· ııt bi~·erde sai!lan1 kalan ve - Dün BorJ• O 
ın•· n z~~ kulelerile kiliselerdir. 
gii- h('(!ef •tlerı Alınan pilotları - meydanı da 
tc' r s~·ı· •nın kiliselerden maada 

FiL ., n "-
u~unu ~bardıman edilmesi bombalandı 

et:ııı· ~<ıvlıyere.k hu hadiseyi 
Gaıet.'.8 1er<lir. . 

"<"Ol Londra 8 (A.A.) - Bir Iıı.ııiliz 
,~ 'ahil~re Ha\T'de~ baska tavvaresi dün Faris civarında Al-
dırilın •n<le bulunan limanlar 1 
la~13,. 1 llrnıştır. Almanlar harıı mantarın işgali altında bu unan 

e b ı Burie tayyare meydanını bom 
~' •ldu:u iımanları gez:ınenin bardıman etmiştir. 

e . 0rtekkı gunu SÖV lemislcrdir · Salı eecesi İngilizler düsma 
ııır· a<~a ge 

1 
muhabir İnı:?iltereve nın Holandada 7, garbi Alman -

· «ıetcrı· Cerek kıtaata vivecek 
ttiğt 'ti~ü .. nakleden iaşe kolları vada 2 tavvarc mevdanını_ bomd-

jJe f · nu Havr ·ı p . baloonıstır YanJ?ınlar musahe e 
ıı~ b· ı e arıs arasın- d·ı . t' · 

tl4ııı ".asker veva cü?.Utama j c 1 ?'ıs ır. , • 
g~~ ~ ad1~1nı sövleınistir. lngılız sefırı Molotofla 
h•· Z ınil yon do- görüştü 
R<'. atlık Londra 8 (A.A.)- Mo,kovadaki 
t~e top Ve tank İngiliz sefiri Sir Statford Krips 

r j!• l·l.'nd dün aksam Hariciye Komiseri Mo-
le- Uııı•ı{~ 8 (A.A.)- İngiliz hü _ lotof tarafından kabul edilmi~tir. 

daP f.ıQ~ doı a 11terı Amerikaya 100 mil- Sefir evvelki gün de harici tıca-
gil" t/da ı."'k kıymetinde mühim ınik- ret komiseri NikoJan ile bir mü

es•· t, 'il~hl Ve top malzemesi ve di- liıkatta bulunmuştu. 
daO ı\ııı ar sip . . . A • k •d 

el l.ı . "ikad . ·~·s etnııştır. merı aya gı en 
Y ', l·"'''~Qn akı rngiliz müba)·aat 
eg buııı•tini unun reisi, Amerika hü- ı "} • ki 
dıııı b~~.ıııık~~~!uda kullanı.ıan m~- 1 ngı iZ ÇOCU arı 
l·~i ltı' ~•tin malzemeyı Ingılız L d 8 (A.A.) İ 'tiz uk-
•~ ''tır e verd... . b t on ra - ngı çoc 
,, ı\ııı: ıgını eyan e - !arının tahliyesi için, Ameriknn 

oy• v;,.1
1 raı llven d . . 

1 
. .. gemilerinin harp mıntakalarıııa 

e , ı~ sıfar s enız ış erı mu- . 1 . .. d d b · k 

AmerikQ/ı 
tayyareciler 
İngilterede ! 

Sipariş edilen tayyarele 
eri getirmeğe bışlıyorlarl 

Londra 8 (A.A.}- İnpm ve 
Kanada tayyarecili~ne bir çok 
Amerikalı tayyareciler anpje e
dilmektedir. Bn tayyareciler, İn
giliz hü.lrUmeti tarahndan Ameri
kadan satın alınan tayyareleri 
doğrudan doğrnya Amerikadan 
İnıdltereye getireceklerdir. 

Bu pilotlardan bir çotu şimdi
den N evyorka, diğer bir kısmı :ı:er
növe gelmi.ştir ve buralardan ln
giltereye doğru uçacaklardır. 

lngiltcredeki 
Fransız ordusu 
Londra 8 (A. A.) - İngiliz hü· 

kiuneti ile Serbest Fransız kuv
vetleri başkumandanlığı arasında 
aktedilen anlaşmanın metni dün 
akşam Londrada ııeşredilmiştir. 

İtiliıfname Çörçil'in ve General 
Dö Gol'ün imzalarını taşımakta
dır. 

Fransız gönüllü kıt'aları Fran ... 
sız ordusu mahiyetini muhafaza 
edecektir. , 

Anlaş.mıya göre, General dö Go
lün kumandasındaki Fransızlar, 
Fransaya karşı muharebeye mec
bur edilemiyecektir. Fakat müşte
rek dı.işman olan Almanlara ve I
talyanlara karşı muharebeye de
vam edeceklerdir. 

Serbest Fransa kuvvetleri Fran
sız arazisinin ve Fransız tnandası 
altında bulunan yerlerin müdafaa
sını temine de çalışacaklar, İngiliz 
arazisini ve münakale yolları ile 
İngiliz mandası altında bulunan 
araziyi de müdafaa edeceklerdir. 

Çörçilin itilBfa ili.şik olan bir 
mektubunda, İngiliz hükümetinin 
müttefik kuvvetler galip geldik -
ten sonra Fransanın istiklal ve 
azametinin iade edileceği hakkın
daki kararı teyit edilmektedir. 

Gafenko Moskovada 
Bükreş 8 (A.A.)- Ahiren llfos-

SON 24 SAAT 
Hadiselerin izahı 

1 
1 

- Bu tahlil ıta=mın metmlerl Anadolu ıdCHlft 
nnıtn biiltenlerlnden hul4aa edilmiftlr -

Telhis eden: MUAMMER AIATUB 

İtalyanların Mmr hndudundan 
taarrwa eeçmeleri şayiaları hak· 
lrında Kabirede neşredilen resmi 
bir tebliğde hutludda taın bir sü
kUııet olduğu bildirilmelrtedir. 

Fakat Kahirede zannedildiğine 
göre, İngiliz donanmasının teyak· 
kuzu Romanın Habeşistan ve 
Trablusgarpta derhal müşterek 
bir taarruza geçmek kararını ver· 
mesine sebep olmuştur. İtalyan
lar İngiliz ablukası dolayısile de
nizaşırı kuvvetleri zayıflamadan 

taarruza geçmek kararını vermiş

lerdir. 
Trablusgarptaki İtalyan kuvvet

leri 250.000 kişi olarak tahmin e· 
<iilmektedir. Fakat Kahire 
ınahafiline nazaran, bu miktarın 
aocak ulak bir kısmı muharebede 
kullanılabilir. Çünkü susuz çöl 
yollarında nakliye ve irtibatı mu
hafaza için lüzumundan çok faz
la adam kullanmağa ihtiyaç var
dır. 

Diğer taraftan Somalideki ha
rekat devam etmektedir. Fran<ız 
Somalisi düştükten sonra İngiliz 
Soınalisi üç taraftan ihata edilmiş 
bir vaziyete düşmüştür. Dördün
cü tarafta Aden körfezi vaı·dır. 
Burada da İtalyanlar denizaltı ve 
tayyarelerle faaliyet ıı;österebilir
ler. Şarki Afrikadaki İtalyan kuv
vetleri 30.000 i beyaz ırktan ol
mak üzere 155.000 kişi tahmin e
dilmektedir. 

İngiliz Somalisindeki müdafi
ler, düşmanın ilerlemesine mani 
olmak için şimdiden üç kol gön
dermektense, hadiselerin ııidişinl 
anlamak için 'beklemei':i tercih e
decekleri zannedilmektedir. İtal
yanların Habeşistandan uzaklaş
tıkça, bu ıssız yerlerdeki İtalyan 
ileri hareketinin İngilizlerin lobi
n., olacağı mütaleası serdedilmek
tedir. 

İtalyanlar Aden körfuinde 
Zeylayı mukavemet görmeden iş
gal etmi<lerdir. İtalyanlar bazı 

ınıntakaları dahi ellerine geçir
mişlerdir. 

İNGİLTEREYE TAARRUZ 
l\IESELESİ 

bir hlildfuıet istediiiııe ır..n..t ha· 
sıl eder etmez, Kral Karol'nn q 
başına böyle bir kabineyi eetir -
meii düşünmekte olmasıdır. 

İNGİLİZ • RUMEN 
MtiNASEBATl 

Diğer taraftan Romanya ile İn· 
giltere arasında bir aralık ıı:ergin
leşen münasebat da düzelmeğe 
yüztutmuştur. Romanyanın İngi
Ji·• protestosuna vereceği cevabın 
daha ziyade uzlaşmağa matuf o
laujh zannedilmektedir. Tuna ü
zerinde müsadere edilen İngiliz 
gemileri meselesi de bu snretle 
halledilmiş olacaktır. Bu gemiler 
on bir mavuna, on bir romorkör, 
yirmi yedi duba ve iki petrol ge
misinden mürekkeptir. 

HAVA HAREKATI 
Diğer taraftan muhtelif mınta

kalarda münferid hava muhare -
heleri devam etmektedir. İtalyan 
tebliğleri Hayfadaki petrol depo
lannın üçüncü defa bombardıman 
edildiğini ve yangınlar çıkarıldı -
ğını bildirmektedir. 

İnı:iliz tebliğleri ise, İtalyan 
tayyarelerinin bombalar atmakla 
beraber mühim basar ika edeme
diklerini beyan etmektedir. 

J Romanya ken
dine geliyor 

(llaşmakaleden devam) 
yet kütlesi halinde 120,000 Rume.. 
nin vaşadıi:;ını ve bunların da hak
kının teslim edilmesini kullanılan 
silaha karşı tıpkı tıpkısına bir si
lak olarak kul!'9nmak istediğini 
tebarüz ettirmektedir. Yani açık 
ifadesi ile bundan şu anlaşılı) or 
ki Rumenler de Bulgarlara şöyle 
hitap eylcmektedirler: 

·d- n•ldiıı ıle ınübayaat konıisyo- gırnıel.crıhne mkaus.abal e de ·ıen. t~r a-

l~ io;i/;~;;;J; jB~;htas~sg~~İ;~;rde! 
:~r. ~i8Qdi teşkilat yeni görüşmeler 

kovaya Romen elçisi tayin edil -
miş olan Gafcuko, diin Moskova
ya gitmek üzere Bükreşlen ayrıl
rn1şt1r. 
. . ....... . ,.... ,,_ _ .._ ,. . , ~ 

İngiltereye yapılacak bir Al 
man taarruzundan bahseden Por
tekiz gazeetleri, bu taarruzun ya
pılacağ1nı zannctmemektedirlrr. 

A k " ·ı Yapılsa bile Alman harp ıneka
S er gozı e nizması şimdiye kadar ııösterdii{i 

ceviklik ve ciir'eti gösteremiye -

- Cenubi Dobricede Bulgar a
halinin ekseriyet teşkil ettiğini ve 
binaenaleyh Bulg'Bristana ilhakı
nın zaruri olduğunu hukuki ve 
milli bir talep olarak ileriye sürii
yorsunuz. O halde biz de şimali 
garbi Bulgaristanda 120,000 Ru
menin ekseriyete hikirn bir kütle 
olarak yaşadığını ayni manlık öL 
çüsü içinde size bildiriyoruz, Eğer 
talebiniz haklı ise bizim de hak
kımız aşikardır. O halde, (ıkar yol 
bu halkı mütekabilen mübadele 
etmektir. Aksi halde sizin bir ek
seriyet veya ekalliyet mevzuu ile 
değil; bir toprak davası ile aliikalı 
olduğunuzu kabul etmek gerektir. 1 ~ın~~:~. 8 (A.A.)- Avam kama- Bükreş 8 (A.A.)- Havas ajansı 

nd ""lısadi hildirivor: 
• · 1 allj ttı" teşkilatlanma hak- Ahiren hiikiunet erkanı Berch-

lt~ •t na •• uıaı.eratı açmış olan 
p ~rı G tesgadene davet edilmiş olan ce

i4 ... ~•Ulünün recnvood, topyekün nubu şarki devletlerinin yekdiğer_ 
l! ~Yası ' mazide görülme- !erine karsı olan münasebetlerin-

riııi ~anıııa lü arda bir iktısadi teşki- de son günler zarfında hiçbir te-
AJl b,~:~ır'tı:',i~~~;'.ıunu gösterdiğini beddül kaydedilmemiştir. 
bri- '"Sed' "•lle · Yalancı kahramanlıklar veya i-
diit li;•l' •reı, d'~ın son nutkundan til:ifa yanaşmıyan tavırlarile ve 

Y
ii· •tı;-.'ni &'ii~d uşnıanın iktısadi va- yahut sadece kaçamaklı projelerile 

le ,~1 llt:a ... ·1 . en geçirmiş ve işgal 
aY' •h "' nın k iki devletin yeniden te<kiHitlanma 
il 1•şk·ı aınet k endisi için gittik- işlerini haleldar edecek olanları 
.,se cı; •dece .. "".bcdecek meselder tehdit etmekte olan gazete müta-
dıf. \attı ""~v0of"1. söylemiştir. lealarını, Romen matbuatı aynen 
dit· ı\I eıllı.iştir· soılerine SÖ) le de- neşretınrktedir. 
_.ı:. 1•ıi lııauh · • ... • R · · h 
.w- lı;•nh.•h. ali•'ın'Şgat ettiği memleket- .-ınıresmı omanıa gazelesı, u-

r 

ı 

it 

biJ' ,,, ıl • ı dul taslıilıatının sadece bugünkü 
'"r ır, F k soyarak kendini bes_ vaziyet noktasından ııazaı ı itiba-
ltl,~Uı kaı.,,:ı.:ı ıoyan tehlikesine re alıunıası lazım geldiğini yaz -

1f •love d "'" esarete bir de makladıı·. 
lııı,''P ınaıe eınez. 
ı • leıne · . • Ilu ne rivat herhalde Romen ef-
~tı·d' &ın,·ı " unalatına ge -d .. mı tak ki.rı unıuıniyesini bazı fedak3.r -
~ <q aııiar, ı n alarla tayyare lıklara hazırlamak ınnksadile ya-
ı ,,~oı, nıut:;nı.bardınıanlarmuz- pılmaktadır. 
'"<b !!!~, SSır olmuştur. Bom-
~iAı'~•<ekıi"'" i;-e gittikç~ şiddet Balkanlarda 
~ı~ıu'nan fa{·k lfıç şiiphe yoktur 
1tı d l~~r. t~rı aları çok miitcessir 
\ •·L '"ı'I ger lnıı:ı· 1 . . k' ".: ~ se h"J ... ır crı ıın ·:tn - vaziyet 
l"q.;zun ıa~ e, bu tamirin ikmali 
•t_ıu 1 ~ltt!ldıt. ~~a mütevakkıf bu- Zürih 8 (A.A.)- Röyter: Neue 
Yiik •lafj eı ııter, Alman zayi_ Zııercher Zeitung gazetesinin 
c,'»ti\kiitiıtınck idn gittikçe bü- Bertin muhabirinin ya•dığına gö-

1•ıki~-~ı''"<>d \"'&ruz kalacaktır. re, Balkan devlet adamlarının 
•ı,ı,,~t ınes~ı~s~ısadi istihsalaı ve Salzburga yaptıkları ziyaretten 
tı, ne ŞÜyt ıne temas ederek sonra, Alman matbuatı ilk defa o-

~lr1 i\'h bir h: d~va~ e} k .. ıı;;tir: !arak cenubu şarki Avrupasının 
f"la •hare at l'J> ıhtıınall:ini na _ arazi meselelerinin hallinde rnü~-
'•ııı:'Iıııı taı.~ak liizundır. Fahri- külat olduğunu kabul etmektedir. 
'ı•ıı ,.'ın Yer) rıp cdı!diği takdiı·ıle ler. Muhabir, Alnıan~·a11ın, Mara-

t <il 'alleıne:~ıt\e ,Yf"tailerinin in- ristanla Romanya arasında ecre-
) ,.~111•.•/n,fşteır.rın nakli içın tedbir-

1 

) an eden müzakerelerin ilerle -
(,( mesini sahır;ıılıkla beklediğini i-

lave etmektedir. 

~~18Q/eı::e Y
1
11··-· ihtilafın manası 

l\;ı,, , ·a 8 (A Qff d ( Cternıont - Ferrand 8 (A.A.) -
dırıv n ""1ıı ·A.) - Hava ve Gueteler yeniden Fransanın yap-

~ ~t· •Y<:t n~ 
ı:·llıııı . ·2aretleri bıl- mış olduğu ihti!fılın mana ve şu-
i'..llt•It erıt t mulünü izah et.mektedırler. 
:llb eıenırı av\'art>ler dün gece Jour ,gazetesinde Fernan<l Lau-
1 1{ 11.~1 •t ah~~telıf mahallerıne 1ı rent, ihtilalin memleket tarafın
"ôlcur' an "1'n1l ardır. dan bir kurlulus l!ibi telakki edi
l~~ılt kay<i..,ct/rdan 'ltıaada pek az !erek muazz:ı:m bir ekserivet eel-
t.ı~1 •renııı s· ııınelctooır. Yalnız betmiş olduğunu ya;ınıaktadır. 
k' Ory "1ıalı • ki . . .._'!ar eı:r, il .ar sınde bir Oeuvre gazetesinde B. Dcat söv-
~ lıll:~ttıhaın~ bır mai!aza eıdd1 le vazmaktadır: 
~aJ' ·e ere:ıın !r· Her !!Ün daha ziyade kuvvet bul-

'-114 r atılın sıma; mıntaka.,ına ma.'<t:ı olan ve vekavi ile teyit 
Vtt iz~ 1 " \'ar ";~ıır.; edilen bu vüksek ihtilalci azımimiz.. 
•"1ııı •t Voıı rnı 'l:ırı ehemmi- gali'P ııelene gösterecektir ki, veni 

• 'ır sıır aaj, dolasa. birkac Avrı.rpa nizamında bi..zlnı de hak-
ette vnalanmısl,r. kı lıa~atunız vardır. 

kezlerini, münakale ııollarını bom-· cektir. 
balıııorlar. Sistematik bir tarzda İ ·u d · bu taarruz anbe-
devam edi!eıı bu hücumların te - ngı ere e ıse . F k İ . 
· · kıif' .. "ld" ... .. d Tb an beklenmektedır. a at ngıl-

sm 1. ııoru uııu qun ~n ' ı a- terede bakim olan asıl kanaat, 
ren'. kesıf saldırt!ilara ıntızar et • harbin zannedildiğinden ziyade 
me1Zıdır. . . .. .. .. . • uzayacağı, uzadıkça da galibiyet 

svıçrelının lıutun ş_ohretıne raq- talihinin İngiltereye teveccüh e 
men bız bu kanaate ~tırak ede - deceği merkezindedir. 
miııeceijiz. Bir aııdır devam eden 
Alınan hava hücumlarının kat'i CENUBU ŞARKİ AVRUPASI 
taarruzu kolay!~tıracak kadar te- Alman gazeteleri cenubu şarki 
sir yapmadıqı mv.Jıakkaktır. AL - Avrupasındaki hudut tashihlerin
mcm hava kuvvetlerinin sahilden den bahsederken şu mütalealarda 
pek içerilere qiremediklerini de bulunuyorlar: •Almanya bu mın
biliyoruz. Çünkü şu bir aıı içinde takada siyasi ve iktısadi sulhun 
İnqiliz radııo istasyonları bir ke- muhafazasında alakadardır. Bina
recik olsuıı susmamıştır. Halbuki enaleyh Macaristan ve Bulgaris
dilşman hava hücmnların.n da - tanın hudut mutalebntının nazarı 
hilde ve hariçteki mar.Pı'İ tesir - dikkate alınması lazım geleceği
lerini arttırmak üzere railııo neş- ne kanidir. Yalnız Almanlar hu 
riııatını tatil etti1"nek qa~esini qü- hususla hiç bir istical gösterme
der. Niıekm:. lı•qili.:ler Alınan - mekte ve mesel~nin hallini ata
yanın nekc:.dar u·cn:erine ~okul ... ;.:adarlara bırakmaktadırlar.> 
duklarm. isba! ;çiıı çok defa, şu İngil;zlere göre ise, Transilvan
veııa bu Alman ;stasııonunun neş- yada bir buçuk milyona yalcın 
riııatını kesmeqe mecbur kaldı _ 1 Macar ekalliyeli işi zannedildiği 
qını müteaddit defalar ilıin et _ ı gibi kolayca halledilemi:vccektir. 

t l\facaristandaki Rumen ekalliyeti 
ise 50 bin kadardır. Büyük mi.k
larda arazi terkedilmeksizin nü -
fus miibadelesi olamıyacaktır. Fa
kat dört milyon Transilvanyalı 
müttefiken arazi terkinin aley _ 
hinde ve bu cereyan gittikçe kuv
vetlenmektedir. 

ı:ı.işlerdi. 
Giinün hemen hemen '.llirmi 

dört saatinde muhtelif tulümevc
lerle ne~ı.ııat yapan İııqıli: da -
ventri istasyonu yeraltında ııaın!
manııştır. Yeri de ma!ılmdur. Al
man taı1Yare filoları d.aventri is -
tasııoııunıın çalıştıcjı saati.erde, ua
tıi bütün qün ve qece neşriııatı 
bir kere olsun durdurnıaqa ınu -
vaffak olamadılar. Almanuanın 
propaqanda islerine ııe kadar e
lıemıniyet verdii;i malumdur. Al
maıı propaqanda ııazırı Göbel s i
içiıı İnqiliz istasyonunu beş da -
kika susturmak koca bir zırhlı ba-, 
tırmaktaıı daha mülıimdir. Bu iti
barla Alman hava kuvvetleri her 
halde daveııtri istasııonuna sal -
dırmak üzere buqüne kadar bir 
çok teşebbüslere qırişmişlerdir. 

1 
Bir aydanberi bes dakika olsun' 
İııqiliz radııo.wnu sıısturaınarnış 
olan hücumları büı;iik taarruzun 
başlanqıcı olarak kabul etmek 
qüçtür. 

Bunun için, biz 1 nııiltereııe kar
şı yapılacak taarruzun lıeııüz ha
zırlanmakta olduquna kaniiz. Bun
dan evvelki yazılarımızdan birin
de söıılediijimiz qibi bu hazırla -
nan büyük taarruz ihtimal Jıiç 
baş!amıyacakttr. Çünkü ba.ş!adıqı 
takdirde somı qetirilemezse, ma
nen çok şeııler kaııb•dileceiiini 
Alman idarecileri pekala takdir 
e mek cdirlcr. 

Romanyanın Bulgaristnna bü
tün cenubi Dobricayı terkedece
ğj zannedilmemektcdir. Burada 
da nüfus mübadelesi '."&pılınası is
tenmekte ve terkedilecek arazi 
parçalarına mukabil, bir miktar 
para kopanııak emelinde bulunu
yorlar. 
Zannedildiğine göre, Romanya

nın yegane ı!erpiş etmekte oldu
ii'ıı sıneti bal, ahali mübadelesine 
müstenid bulunmaktadır. Rumen
lerin iddiaları, Vidin etrafında 
Bulgaristanın şimali garbi köşe
sinde 120 bin Romanyalının hu • 
lunmasıdır. Dobrica murabbaında 
bulunan Bulgarlann adedi 180 
bindir. Bunların 143 bini cenubi 
Dohrıca'da bulunmaktadır. Bnra
da 77bin Rumen ve 135 bin Türk 
vardır. 

Dobrıcanın bir kül olarak terki 
derpiş edilmemektedir. Zannedil
diğine göre, RomanyaJ Bulgar ır
kıııın kesafeti galip olan kısımları 
terketmeğe meyyal bulunmakta
dır. 

Bükreşteki kanaat, millcH~ ·· 
razi terkine kat'i surttt ..,....,h,,ı,"lt 

Rumen ve Bulgarlarla henüz 
resmi müzakere başlamamış bu
lunmamasına rağmen akseden ilk 
intıbalar aşağı yukarı bu tarzda 
olduğu gibi Transilvanyadaki ak
sülameller de dikkate şayan bir 
safhaya girmektedir. Romanya 
bükfımetinin Macar taleplerini ka
bul etmesinin gerek Transilvanya
da, gerek bütün Romanyada yeni 
yeni buhranlar yaratabileceği ve 
Rumen birliii'ini dağıtmıya kadar 
gidebileceği görülüyor. 

İçeriden ve halktan, milli duy
gu ve milli şeref ölçiisünden ge
len bu mukavemetin Romanya ik
tidarının kendisini toplamasına 
desteklik edeceği aşikar ve mu.. 
hakkak olduğu kadar herhalde 
Bertin ve Romanın istediği netice
yi de istenildiği gibi vermekten 
uzak kalmayı temin edeceği şüp
hesizdir. Anlaşılıyor ki Romanya 
şaşırnıa ve yanılma devresini at
latmakta ve kendisinden istenilen 
şeylerin bazısını red, bazısını da 
müzakere eylemek ve üzerinde 
anlaşma elde eylemek yolunu ka
yıtsız \'e şartsız bir teslimiyete 
tercih etmek mevkiine doğru git
mektedir. Belki, Romanyanın bu 
yolu tutması Berlin ve Romanın 
hiddetini tahrik edecektir. Fal:at, 
bu tahrik mukavemet gördüğü 
takdirde Bertin ve Roıııa müsel
lıi.lı bir harekete teşebbüs edebile. 
cek midir?. Böyle bir teşebbüs 
karşısında Romanya biç şüphe yok 
ki müşkiil vaziyete düşebilir; fa
kat, harp de Balkanları sarar. Har
bin Balkanları sarmasındaki teh
like ise Romanyanın milli hak ve 
menfaatlerine vurulınak istenecek 
darbeden belki daha müessir ola
rak Almanya ve İtalyanın Bal -
kanlardan edindiği hayati ve iktı
sadi menafii kökünden baltalıya.. 
cak, muharebenin yayılmasına :i
mi! olacaktır ki bu da Roma ve 
Berlini herhalde böyle bir teşeb
büs cür'etiııden alıkoyacak kuv
vetli bir mülahaza mesnedidir. 

Bu düşüncenin de Romanyarun 
mukavemetini arttırmak bakımın
dan bir hayli müessir rol üa ede
bileceği tahmin edilebilir. Bu tak
dirde Balkanlardaki bir harp Ro
manyadan daha çok Almanya ve 
İtalyayı ızrar edebileceğine göre 
yine bu mantık silsilçsinden ola
rak Almanların Bulgar ve l\tacar
Jarı Romanya ile barbetmekten 
menctnıiye sonuna kadar (alışa -
cakları da tabiidir. 

Herhalde biz şah•an Romanya
nın kendisine celoıek!e ve muka-

Garsonlar 
mes'elcsi 

( ı !Del ..ı.lfedm ~ovam ) 
lizülmüş ve paradan ziyade kıy -
metli kiğıtlarının elden gitmesine 
mütehassıs olmadığı )'olundaki 
sözlerine, İstanbulda ralışan be -
men bütün garsonlar iştirak edi
yor. Evvelce de yndığım.ız gibi, 
bazı müesseselerin tanınmış gar
sonları, R<ıınanyalı garsonlarla im
tihana hazır olduklarını iddia et
mektedir. 
Diğer taraftan yaptığımız tahki

kata göre, bu iki yeni müessese _ 
nin bütün garsonları Rumen de
ğildir. 

Garsonlar umumiyetle, esasen 
kendi cemiyetlerinden şikayet et
mekte ve cemiyetin garsonlarla 
alikadar olnıadıi:;ını ileri sürmek
tedir. 
Bazı garsonlar da bu işlerde, ce

miyeti vurdumduymazlıkla itham 
etmekte, yerli garsonların menfa
at meselelerini asla takip etmedi
ğini ileri sürmektedirler. 

Taksim gazinosu belediyeye ait. 
tir. Bn münasebetle garsonlar 
mevzuu etrafında Vali ve Beledi
ye Reisi Dr. Lfıtfi Kırdarla görüş
meyi faydalı bulduk. Vali ve Be
lediye Reisi bu hususta diyor kC 

- Taksim gazinosunda çalışan 
bütün garsonlann Rumen olduğu 
yolundo.ki iddialar doğru değildir. 
Mesleklerinde temayüz etmiş, iyi 
tanınmış birçok Türk garsonu Tak
sim gazinosuna alınouştır. 

Gazinonun a(ılması ile bir çok 
Türk vatandaş iş bulmuştur. Bu
rada yüzlerce möstahdem çalışı -
yor. Bunların mühim bir kıs-mı 
Türktür. Yüzde mayyen bir nis_ 
bette Romanyalı garsonlar da 
vardır. Bunlar, böyle büyük ve 
modern bir müessesede servis hu
susunda Türk garsonların yetiş -
mesine hizmet edeceklerdir. 

Taksim gazinosu ayni zamanda, 
bir nevi garson mektebi vazife.sini 
görecektir. Garsonluk mesleği bi
zim memleketle yenidir. Ve itiraf 
etmeli iri, bu işte iyi 3•etisıniş, ih
tiyacı karşılıyacak miktarda ele
man yoktur. Bazı garsonların Ro
manyalı garsonlardan da!ıa üstün 
olduğu iddiasıru duydum. Halbu.. 
ki, söylediğim gibi, tanınmış yerli 
garsonları Taksim gazinosuna al
dık. Bunlardan başka, baJa kıy -
metlerini takdir edemediğimiz 
nıesleğindc mütehassıs garsonlar 
var da, bunlar, dışarıda ve boşta 
kaln1ış vaziyette iseler, bunları 

derhal Taksim gazinosuna al'1la -
ğa hazırız. Garsonlar cemiyetine 
haber yolladım. İyi yetişmiş ve 
mütehassıs 20 garson istedim. Fa
kat, hala bir cevap çıkmadı .• 

BİR MOTÖR YANDI 
Dün ııeee Büvükderede bir mır 

tör tutuşarak alevler icinde van -
anıştır. Büvüıl«lerede rıhtım kena
rında bağlı duran B. Muhtara ait 
lıir tenez:zilıh motörünün benzin 
deposu bir si.ııaradan tutusınus w 
ates sür'atle büvü;müstür. İstinve 
itfaiyesi motörü batınmak sure -

Namuslu bir 
yankesici 

( 1 inci sabil~m d~vam ) 
sıktltJUştır. Bu kağıtların yalmz 
salıibjne yarıyacağ'ıru anlyan meç
hul yankesici de ehemmiyetini tak. 
dir etmiş olacak ki bir hafta son
ra Ali Uçağın Lüleburg~zdaki ad
resine bir mektup göndererek ba
zı vesikaları iade etmi~iir. 

Aradan birkaç gün geçtikten 
sonra diğer vesikaları da ayrı ayrı 
iki mektupla sahibine yollamıştır. 

Bu mektupların her biri şehri
mizin muhtelit semtlerindeki posta 
kutularına atılmış ve Üzerlerine 
ctaksi. kelimesi yazılarak pul pa
rasının mektubu alan tarafından 
ödenmesi de temin olunınuştur. 

Ali Uçağın söylediğine göre pos
ta idaresi hoidiscyi öğrenince bir 
hayli işkin olan ve her biri için 
20 kuruş kadar pul parası icap e
den bu mektuplar için para iste
memiştir. 

Vesikalarına kavuşan Lülehur:. 
gazlı şoför meçhul yankesinin bu 
nezaket ve centilmenliğine teşek
kür etmekte ve:: 

c- Yankesiciler arasında na ... 
musluları da varmış!. Bu ince dü
şünceli, eli ~abuk namuslu yanke
siciJe teşekkürü ben de bir na
mus borcu bilir ve leni şükranları
mı sunarım!. demektedir. 

----<cic----

Kıvılcımlarda ~ 

H.ıvacılığımız 
inkişaf ediyoı 
İnönü lıa:vacılık kııarıoını :r:iva -

rete ııiden ııazetecilerimiz dün ak· 
şam oe!ırimize dön:müslerdir. 

Gazeteciler ka:mnta, varının ııeno 
havacılarının nasıl 'büyük bir sev
-i ve heyecanla çalışt.klarını. se.,.. 
retmişler, pilot. parasütçülii.!c 
kurslarında kısa zamanda alınan 
bü \'Ük randınıanı takdirle ııör -
müslerdir. 

Kız, erkek yüzlerce havacı ı:?en
cimiz planör ve tavvarelerle mü
teaddit ucuslar, para•ütlerle hü
nerli atlMDalar yaı:mııslardır. 

Kamp müdürü Arif Doruk ile 
mütehassıs mütehassıs öğret.men-

lerden Ali Yıldızın kampa ııirmelt 
iein müracaat eden ııenclerin sa
V1Sının hesapgrz denecek kadar 
ook olduirunu. bütce darlığı vü -
zünden maalesef müracaatların 
vüzde sekseninin reddedildiğini. 
kız, erkek ııenclerin kısa bir za
r.ıanda büvü.k bir muvaffakiyet 
l!'ÖSterdiklerini sövlemislerdir. 

----<>-
vesikasız kadınlar 

( 1 inci l&blfedeıı devam ) 

tellalı 15 ya.•ında bir kızı Bevoi!
lunda Ahmet i'mıinde birine ı:ıeş
kes çekerlerken sue üstünde ya
kalanmıslardır. Kız muayenede 
hastalıklı da c>lomıstır. 

Diğer taraftan Ayn~ede 
Saffet apartınıanının 1 nı.anaralı 
dairesinde Anikanın, 2 numaralı 
dairesinde Faninin evleri basil • 
nuştır. Buralarda 4 kadınla 5 er
kek buluı:ı.ı:nustur. 

Aıbaııozda 1, 2 ve 3 numaralı 
umumi evlerde Meli>hat, A'V'!le. 
Perihan, Neba.lıet, Saıbiha. Fah
rive. Sevim ve Muzaffer adlarmdı 
8 vesi.kasız ve küçük vaısta l!e'll() 

kadın bulunmuştur. Bunların da 
ekseriveti hastalıklı cı.kıml'lardır. 

Bir milyon Alman 
feda edilecek 

( ı inci a.blleden devam ) 
hakkında •T&ymis• in muhabiri, 
Amerika efkarı ımıumiyesinde iki 
fırtınanın yer tuttui:'UllU bildir -
mektedir: 

1- Almanyarun İngiltereye as
ker ihraç edebilmesi maddeten 
mümkün değildir. Böyle bir pro. 
jeyi tahakkuk ettirebilmek i(in, 
Almanyaıun tam manasile hava
lara hakim olması lazımdır. Hal · 
buki Almanyada böyle bir hiık.l
miyet artık yoktur. 

2- Böyle bir teşebbüsün insan
ca ve malzemece icap ettireceği 
masarü o kadar büyük olacaktır 
ki, Almanya bu teşebbüsten vaz
geçecektir. 

Bitlerin, hatta neticesi şüpheli 
olsa bile, İngiltereye karşı hücu
ma geçilmesinde tereddüt etnıi _ 
yeceği nıalümdur. Hatta hücıınıun 
yapılması için bir milyon Almaru 
fedaya hazır olduğu da bilinmek· 
tedir. Fakat her şeye raktnen, Hit
leri tereddüde dfu;üren sebep, İn
giltereye karşı hücum vapılll'ken, 
Alman filosu gemilerinin uğrıya
cağı zayiattır. 

İtalyanlar Somalide 
yuruyor 

( l inci sabiff'de-n devam ) 

11öre, İn<riliz Somalı.sınde askeri 
hareık:it icin en mühım veııiıne 
nokta Berbera'dır. İlave edildı -
- · ~e göre, İtalyanlar burasını da 
alsalar, kendilerı icın büvük bir 
ise yaramıyacaktır İtalyanlar de
nize varmış olmıyacaklardır. 

İn~iliz Somalisindeki Inııiliz -
!erin vaziyeti. Fransız Somalisi -
nin düsmesi üzerine müskül bir 
hale ııirmistir. 
Şimdiki halde İngili'ı: taktiği, 

düşmana karsı strateiik müsküliıt 
cıkarmaktır. İngiliz kuvvetlerinın 
vazifesi. ür koldan il<'rlemckte o
lan İtalvan kuvvetlerim tutımak
tır. 

-<>--
Mısırı istila etmek 

( 1 inci sabif~den d~vam ) 

bildirilmektedir. Bu çölde yakıcı
sıcaklar hüküm sürmektedir. Su.. 
yul!. damlası yoktur. 

Bütün bu mıntaknda İ-
talyanlar yalnız harp mal-
zemesini değil. ıniihim miktarda 
sn tanklarını da taşımak mecbu
riyetindedir. Bu kafilelerin ha -
vadan, karadan ,.e denizden de .. 
vanılı surette hücumlara ınarm 
kalacaklarını da unutıııamalıdır. 

Londra radyosu şepikeri şunla
n ilave etmiştir; ·Zengin l\fısı
rın payıtabtı olan Kahireye giden 

Yanan fabrı"kalar yolda, itab·anlar İngiliz ordusunu 
da karşılarında bulacaklardır.• 

Stokhobn a (A.A.J - Bir loko- Erzincan şehrinin yeri 
ıınotilin bacasından cıkan kıV1lcım- d "' • t ' 'J • 
!ar Baltık sahilinde kain 1svecin egış lTl ıyor 
Vister limapında bazı fabrikaların ( ı inci sahifeden devam) 
yanmasına sebep olmustur. Ha - muştur. Dahiliye Vekili <Öz alarak 
sarat 'bir milyon korondan fazladır. ehrin yerinin değiştiri!ınesinin 

veınetinde milli menfaatinin galip 
olduğunu takdir etmiye basladı -
ğıru sezenler arasındayız. Bunun 
içindir ki, Romanyayı uluorta tak.. 
sime uj:ratma devrinin atlalıldığı 
ve herseyin ancak mütekabil bir 
anlaşma ve n1üzakere zeminine 
ı:irmekte olduğu kanaatindc)'iz, 

zarııri olduğunu, burada yeniden 
bina yapacaklara da kolaylıklat 
gösterileceğini ~öylemiştir. 

Türkiye - Almanya arasındaki 
yeni ticaret muahedesi de dünkü 
Mecliste müstaceliyet karnrilc mü
zakere ve kabul olunmuştur. Mec
lis 21 ağusto; çarşamba günü top
lanacaktır. 
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lst&nbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Merkezimiz için azami 74.0 dereeei kesafette 300 teneke benzln ile 

az.,ml 8~0 derecei kesafette 5000 kilo gazoil alınacaktır. Benzinin beher tene

kesinin tahmin bedeli 4 lira 68 kuruş ve mazotun beher kilosu 12 kuruş 50 san

tiınden umumunun tutarı c:?029> liradır. 

2 - Ek_iltme 20/ 8/ 940 salı günü saat 14 de Galatada Kara musta!a oaoa 

sokağında mez.k:O.r merkez satın alına komisyonunda yapılacaktı. ~ 

3 - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat parası 152 lira 18 kuruştw-. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 1940 senesi ticaret odası vesikalarıru göster-

ml"!eri şarttır. c6006> 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İdare ihtiyacı için '800 adet saplı baltanın alınması pazarhga kor.ulmu§

tur. Pazarlık 14/8/94-0 tarihine nıti~,dif çarşamba gUnti saat 16 da B. postaha!l'..! 

binası karşısında Valde hanının ikinci katında levazım ay. Ş. Md. muavinliği 

odasında toplanacak müdürlük alım satım komisyonunda yapıJacaktır. 

Muhmmen bedel beheri için 160 kuruş hepsinin f80 lira olup muvakkat 

teminat 36 liradır. 

Alakadar olunduğu takdiı:ıde fennl ve idarf şartnamelerini görmek üzere 

müdürlük idurı kalem levaz.ım kısmına pazarlık gün ve saatinde de muvakkat 

teminat makbuzunu hflmilen mezkfır komisyona müracaatları nan olunur. 

c6798> 

Deniz Gedıkli Erba~ orta okulu 
müdürlüğünde• 

1 - Doğrudan doiruya Donanmaya sevk ve cedikli erbaş olmalı: uzere orta 
okul mezunlarından tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 

2 - Ya, haddi 15 den büyült ve 19 dan küç\lk olmak •uizımdır. 

3 - Müracaatlar nihayet ağustos sonuna kadar Kasımpaşada deniz gedikli 
okulu müdürlüğil.ce yaptlmalıd.ır. 

4 - İlerde ~ donanmasında gedikli erbaş olarak denizlerde çalışmak 

su:-etile hem memleketine hizmet etmek ve heın de hayatını mükemmelen temin 

etmek istiyen orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli Türk gençlerinin bir an 

evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmaları ve diğer 
fartları öğrenmeleri ehemmiyetle ilan olunur. •6493> 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - Hava birlikleri ihtiyacı için mühürlü nümunesi gibi :so adet bakır 

karavana ile 100 adet kaıJ~klı bakır bakraç alınacaktır. 

2 - Pazarhkla ihalesi 9/ 8/ 940 cuma gU.nü saat 14 de Yeşi lköy hava mıntaka 

depo Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekhlerın numuneyi gömlek üzere her giln ve pazarlığa gireceklerin 

muvakkat teminat olan 100 iJ.rayı Bakırköy Ma lmi.ıdürh.ığüne yatırıp mezk:til' gJn 

ve suatte komisyona mUracaa~ları (7037) 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

Kilo Cinsi 
500 Sade yağı 

4.000 Tosya pirinci 
2000 Fasulye 
ıooo Nohut 

Muh~, meıı 

be Jel 

Lira Kr. 
610 

1110 
440 
• no -_ ... ., .., 

Muv•kk~t 

temin3t 

Lird Kr. 
45 75 
85 50 
33 00 
22 50 

18tı 75 
İstanbul ceza ve tevki! evi hastane~i nin on aylık ihtiyacı olan yukarıda 

cinsi ve mikları ile muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazıJı dört ka· 

lem erzak açık eksiltme suretile alınacaktır. Eksi ltme 20/8 / 940 salı günü saat 

14 d;- Sırkccide Adliye levazım dairesi binasındu yapılacaktır. İstekliler şartna
meyi mesai saatleri içinde hergün mezkür dajrC<ie görebiHrlcr. !~~in yuka

rıda yazılı gün ve saatte kanuni vesikaları ile birlikle yukarıda 

toplanac':-k satın alına komsyonuna müracaatlan ilin olunur. 

yazılı dairede 

•6907• 1 
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İmar müdürh.iğü içln alınacak tersim levazımı temdiden açık eksiltmeye 

konulmuştur. Tahmin bedeli 897 lira 4 kuruş ve ilk teminatı 67 lira 27 kuruş~ 

tur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 19/ 

8/ 940 pazartesi ıünü saat 14 de daimt encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 

•~minot makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odos ı vcsikalarile iha .. 

te günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (7081) 

ÖKSÜRENLERE 

KATRAN HAKKI EKREM 

1 
lsta.nbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici ı 

Askeri Kıtaatı ilanları 
:-----~ 

1500 ton kuru ot kapalı zar!la eksllt- J 221000 kilo sııdc yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 19/8/940 
mesi intaç edilemediğınden pazarlık.la pazartesi günü saat !6 da İzmirde Lv. amirliii satın alma komisyonunda yapı
eksiltmesi 9/ 8/ 940 gilniı saat 14 de An- Laeaktır. Tühınin bedeli 24,200 ilk teminatı 1815 lliadır. Şartnamesi hergün i:o
karada Lv. lıntirligi satın alına kom.is- misyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile teklil mektuplarını ihale 
yonunda yapılacaktır. Muhammen be- saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 531 - 8874 
deli 90,000 lira ilk teminatı 5750 lira- 1 • Jf. + 
dır. Şartnamesi 450 kuru.~~., l;-omisyon- Aşağıda yazıJı kuru otlar 23/8/940 Cuma &fuıil hizalarında yazılı saatlerde 
dan alınır. Taliplerin kanuni vesika - ihaleleri kapalı z.ar!la Ağrıda askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır .. Ta
larile belli saatte komisyona gel:nelerL liplerin ihale saaUerinden bir saat evveline kadar kanuni vesaik ve t.eklif mek.tup-

569 - 7024 !arını komisyona vermeleri şartnameleri komisyonda görülür .. 

lf Mık tarı Tutarı Teminatı ihale 
Beherine tahmin edilen fiatı 60 ku- Kılo Lira Lira ııatı 

~ olan 100,COO adet kar başlığı pa - 1,380,000 45,850 3439 ıo 
zardb.•a münakasa.ya konmuştur. İha - lı200,000 39,000 2925 10,30 
lesi 15/ 8/940 perşembe günü saat 15 600 OOO 22,500 1687 11 
de Ankarada M. M. v_ satın alma ko- ı 180:000 6,750 506,~ 16 
misyonunda yapılacrıktır. Kat'i temi- 600 000 21,000 1575 16,30 
natı 8500 liradır. Evsaf ve şartnamesi 

1 

** 
fi32 - 8875 

~ağıda yazılı Sade yağlar 2ı/8/940 çarşamba gün!i san< l' de Kars mils-
lilerin kanuni vesikalarile belli saatte 
300 kuruşa komisyondan alınır. İstek-

komisyona gelınelcri. 566 - 7021 
tahkem mevki satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

isteklilerin kanunt vesaık VP teklif mektuplarını komisyonuna vermeleri. 
Jf Mıkt•r• Tut•rı ·ı e .. ınıatı Şartname bedelı 

Beher kilosuna tahmin edilen fiatı Kilo Lira Lira Kuru1 
75 kuruş olan 20,000 kilo siyah ve 6G,OOO 66,000 4550 330 
20,000 kilo sarı kundura boyası pazar- 25,000 251000 2250 153 
lıkla euillmeye konmuştur. İhalesi 30,000 30,000 1800 (533) (6876) 
14/ 8/ 940 çarşamba günü saat 11 de - Jf + 
dir. Kat'i teminatı 4500 liradır. Evsaf Aşağıda yazılı mevat h:ularında yazılı saatıerde 23/8/910 günü kapalı zarfla 
ve şartnamesi 150 kunışa komisyon - eksiltmeleri Adanada askeri satın alma komisyonunca yapılacaktır. Şartnamesi 

dan alınır. İsteklilerin kanunun emir Ankara, İstanbul Lv. amirlikleri ve me3'<Ür komisyonda görülür. İsteklilerin iha
etUği vesikalar He ihale saatinden bir le saatlerinden bir saat evvel kanunl ve...alk ve teklif mektuplarını komisyona 
saat evvel Ankarada M_ M. V. satın vermeleri. (580) (7067) 
ima komisyonuna ı:elmeleri. 587 - 7022 Miktarı Tutarı Teminatı ihale 

+ Cinsi Kilo Lira Lira aaaL1 
Beher kiolusuna tahmin edilen tiatı Sade yağ. 24,000 26,400 1080 10 

149 kuruş olan 15,000 kilo pamuk ço- Sabwı 18,000 6,48G 486 11 
rap ipliği pauırlıkla müakasaya kon- ,Pirinç. {8,000 13,920 1044 17 
muştur. İhalesi 24/8/940 cumartesi Jf + 
günü saat 11 dedir. Kat'i teminatı 11,665 ve 459b teman 16,291 kilo benzin. 
3352 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şart - 635 > 252 > 887 > vakum. 
namesi komisyonda görülür. İstekli - 305 > 132 > 437 > valvaJin 
Jerin kanun! vesikalarile Ankarada 115 > 45 > 160 > gres. 
~f. M. V. satın alına komiı:;yonuna gel- 115 > 45 > 160 > gaz yağı. 
meleri. 5G8 - 7023 115 • 45 > 160 > üstüpü. 

... Yukarıda yazılı mevat pazarlıkla 12/ 8/ 940 pıızartesi günü saat 15 de Çor-
41,500 kilo sade yağı kapalı zarfla lud Kor satın alma komisyonunda satın alınacaktır. İsteklileruı komisyona gel-

20/8/ 940 Salı gUnü saat il de Kon - meleri. (574) (7061) 
yada Lv. tımirUğ.i satın alma komisyo-
nunda eksiltmeye konmuştur. Tahmin Keşi.fnamcsine &öre Edirnedeki askert hastar:.e tamir ettirilecektir. Pazarlığı 
bedeli 52,290 lira Uk teminatı 4902 li- 19/8/ 940 pazartesi günü saat 16 da Edirnede eski nliJ.şiriyet daıresinde satın alma 
ra 19 kuruştur. Şartnamesi Ankara, İs- komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 9().42 lira 32 kuruş teminatı 1357 lira
tanbul Lv. Amirlikleri satın alma ko- dır. Keşi! ve şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
misyonlarında görülür. İsteklilerin ka- belli saatte komisyona gelmeleri. (575) (7062) 

nunt vcsikah:ırile belli gün ve saatten .lf. + 
bir saat evvel teklif mektuplannı ko- 12 parçada alınmak üzere 30,000 lirahk kunı ot ve Vize için 4COO kilo sığır 
misyona vermeleri. 530 - 6873 eti pazarlıkla 12/8/940 pazartesi günü saat 10 dan 17 ye kadar satın alınacaktır. 

Vermeğe talip olanların belli saatte Vizede askeri satın alma komlsyonuna gel-
meleri. (576) (7063) 

Beş adet su arazozu alınacaktır. Sat- .. + 
maya talip firmaların verecekleri ara- 79 ve 100 adet iki partide ordu tipi nakliye arabaları pazarlıkla yaptırılcak-

zozlara ait fenni şartnamelerile birJikte tır. Beherinin tahmin bedeli 150 lirdır. Pazarlığı 13/8/940 Salı günü Adanada 
tekliflerini 15/8/940 tarihine kadar askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Müteahhit demir bulamadığı tak-
Ankarada M. 1\.1. V. satın alma komis- dirde lüzumlu demirler ciheti askeriyece verilecektir. (579) (7066) 
yonuna vermeleri. (485) (6316) Jf. + 

lf 
Beher adedine tahmin edilen tiatı 

Aşağıda yazılı mevat hizalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlıkla ihaleleri 
Edirnede eski müşiriyet dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart-

50 kuruş olan 4-0,000 adet kürek pa- nameleri komi~yoncla görülü~. İste~lilerin k~~~ vcsikalarile belli ~aatte komis-
zarhkla satın alınacaktır. ihalesi 10/8/ yona gelmelerı. Şarbıamelerı komısyonda göru.ur. (581) (7068) 

940 cumartesi günü saat 11 de Anka- Tutarı 1'eminah İha le 
rada M. M. v. satın alma komsiyo - Cinsi Miktarı Lira Li" güı ve saıtl 
nunda yapılacaktır- isteklilerin kanu- Koyun eti. 35,625 kilo 15,31875 1149 19/8/940 

1 ·1 k · Bu·-yu"k bakır kazan 30 adet 2,100 315 21/8/940 nun emrettiği gclge erı e omısyona 

gelmeleri. Kat'i teminatı 3000 liradır. Taze fasulye. 11,500 kilo) 
Şartnamesi komisyonda görülür. Patlıcan. 23,000 > ) 

565 - 7020 Domates. 29,000 > ) 
Bamye. 4,000 > ) ' 7,03• lf ... 

~28 21/8/940 

12 
10 

il 

144,000 kilo una talip çıkmadığln -
dan pazarlıkla eksiltmesi 26/8/940 
pazartesi günü saat 15 de1 İspartaqa 
askeri satın alma komisyonunda ya -
pılocaktır. Tahmin bedeli 21,600 lira 
ili< teminatı 1620 liradır. 

Aşağıda miktarı y~zıh unlar hızalnrında yazılı gün ve saatlerde pı.ar1ık1a 

eksiltmeleri Erzurumda Kor satın almn komisyonunda yapılacaktır İ!'tc>klilerfrı 
kanuni vesiaklarile komisyona gelmeleri. Şartnamesi komisyondjı görülür. 

(582) (7069) 

Miktarı Teminatı l:ıale gün ve Hali 

(546) (6921) 

İstanbul i'-omutanhğıJ 
Satuıalnaa Jtomi17oa11 hiııian 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 
2044 ton kok kömürü kapalı zarl usu
lil~ münakasaya .konmuştur. İhalesi 
24/8/94-0 günü saat 12 cddir' Muham- ] 
men bedeli 61156 lira olup ilk teminatı 
4308 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. Eksiltmeye gir -
mek ist.iyenlerin belli gün ve saatten 
bir saat önceye kadar teklif mektup -
!arını Fındıklıda komutanlık satın al
ma komjsyonuna vermeleri. 6996 

lf 
Komutanlık için bir buçuk tonluk 

iki adet Fort şasesi 10/8/940 günü saat 
11 de pauırlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli yedi bin liradır. Şart
namesi her gün komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüz
de on beş teminaUarile birlikle Fın -
dıklıda satın alına komisyonuna gel-
meleri. (7038) 

lf 
Komutanlık ihtiyacı için 13/8/940 

günü saat 16 da pazarlıkla 40 ton sade 
yağı alınacaktır. Muhmmen bedeli 48 
bin liradır. Şartname her gün komis
yonda. görülebilir. İsteklilerin belli gün 

ve !aatte Fındıklıda komut.anlık satın 
alma komisyonuna yüzde on beş te -
minatl~rile birlikte müracaatlan. 

(7041) 
lf 

Komutanlık birlikleri için 10/8/940 
günü saat 12 de 50 ton lavamarin k:ö -
mürü pazarlıkla satın alınacktır. Mu
hammen bedeli 8000 liradır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte yüzde onbeş temi -
natlarilc Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna aelmeleri. c7085> 

Üskiidar ikind sulh hukuk mah
kemesincien: 

Bevlerbevinde Arabacılar sıo -
kağında 52 No. lı hane<le sakin i
ken 29/5/940 tarihinde vefat eden 
ve terekesine ·mahkememizce vaz'ı
yet c<lilmiş bulunan Ahmet Vasıf 
Günbakanın mahkemece yazıl.ını.ş 
olan emvali menkulesi 13/ 8/940 
salı günü saat 10 da mezkı'.ır ha
nede açık arttırma ile sat.larak 
paraya çevrileceğin<len talip o
lanların satı.ş günü mahallinde ha
zır bulun:maları lüzumu ilan olu-
nur. 940/206 

Beyoğlu birinci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

jozef O<:iriyanın Beyoğlunda 
Tumtom Çukurbostan 2/4 No. lı 
apartunanda Hahip Abuşar aley
hine açt : ğı davada: Müddeialeyhin 
ikametgahının meçhuliyetinr meb
ni müddeı vekili yemin teklif et-

-tiğinden bahisle iki ay müddetle 
ilanen gıyap kararı tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan muha
keme ı::ünü olan 8/10/940 saat 9,30 
da mahkemeye bizzat veya bilve
kiile gelmeniz muameleli gıyap 
kararı makamına kaim olmak ü-
zere ilan olunur. 940/1342 

l LAN 
Beykoz sulh 
hakimliğinden 

hukuk 

Of kazasının Yaranos köyünde 
'Halim oğlu Rifat: 

İstanbul maliye muhakemat mü
diHlüğü tarafından aleyhini2e a
çıl;,.n alacak davasınuı 6/6/940 per
şem be günü yap:lan gıyabi du -
ruş·n ası sonunda: 

1 LAN 
Beykoz sulh 
hakim liğinde11 
Beykoz Kilise sokak 28 1'0· 

hane<le Panayot: 
İstanbul maliye muhakemat 

dürlüğü tarafından aleyhuııZ' 
çılan alacak dava_,;ının 6/~/ ~ 
perşembe günü yapılan .ı:tıY":<;ıı 
ruşması sonunda: . ~ 

Dosyada mevcut vesaik ıl~ k 
bit olması.na binaen 33 lira 
nış.un tahsilile bernıocr h~ 
vekiline takdir olunan yiizde 
vekalet ücreti tutarı olan J65 

flllY ruşun ve ayrıca mahkeme , 
raflarının da tahsiline karar 1 

rilmiş olduğu ilanen teblii: 0• 

nur. 940/108 . 
Tam ehliyetnamelı 

okurlara 
Eminihıü Y er!i Askerıik subl' 

rinden: ~ 
Aşajhdlıki yazılı maddelerd 

1
, 

evsafı lhaiz taun ~iiyeıtnaı11e ır 
okur !ar 5 ağustos 940 dan 20 .. 
i(ustoo 940 a kadar Bcsikta6 8~ 
kerHk su.besinde tesekkül 1,,ı: 
askerlik meclisince muaveııe ııe' 
yaptırılmak üzere hemen su 
ye müracaatları ilan olunur. ~ 

1 - 336 doğumlu ve btı a1' 
itumlularla muooneleve tabı t ~
ehliyetmmıelilerden lisevi bl 1, 

rip daha yüksek okula devaııı1~: miyecek olan yiiksek Qkul 
terkedenler. :;Jl 

2 - Bunlardan 327, 326. ır 
ilMı doi(umlu askerü.k kanuıı '.ı9 
nun 35 inci maddesine ııor~Jle' 
vaşmı dolduranlardan tahsJ 'il' 
rine devam edemivecekler:ıır 
ien bunların taım, ohhvetna.ıtl d1 

!eri bir okula mudavınn olSl iJI 
hi 'bırakaraık hemen subeıJI 
müracaat -edeceklerdir. .......( 

Tütün ikramiyeler• 
be · deP· 

Beşikt~ Askerlik şu sın ~ 
1- Beşiktaş şubesinde k~ 

malül su bat ve eratla şehıt Y~ 01 
rinin tütün ikmariyeleri asal!' 
zıh tarihlerde Beşiktaş kaza51 

ımakamlığında verilecektir. ~ 
2- İzdihama sebebiyet ve ı" 

mek ~in herkesin cüzdanında ol 
zılı numaralara göre saat 9. 
1 e kadar müracaat etmeJerıp 

7 ağustos 940 çarşamba 
malül subaylar. , 1 ef• 

9 ağustos Cuma günü malil 
ler. __ .. · ı-1' 

13 ağustos salı gunu şehıl 
timleri. .. . # 

14 ağustos Çarşamba gunll 
lül subaylar. .. .. rııstıi 

16 ağustos Cuma gunu 
erler. . ı-1' 

20 ağustos Salı günü şeh 1 t 
timleri. .. .. tpf 

21 ağustos Çarşamba gunu 
lül subaylar. 8Jır 

23 ağustos Cuma günü rrı 
erler. . ,·r 

27 ağustos Salı günü şchıt • 
timleri. .. .r 

28 ağustos Çarşamba güıı0 ' 
hit yetımleri. ıııJ' 

2 ey itil 940 günü malul su 
Jar. .. .. ıJV 

3 eyliıl Çarşamba gunu ın 
erler. 1ıııı 5 eylfıl Cuma günü şehit ye 
leri. ıif 

9 eylül Salı günü şehit ye 
!eri. - ---------.-.-"'.:o•· 

ZA YI - Konya Akşchır ılk: dl.. 

Deniz Lewazım aatın&I• 
mtı Xomleyonu llln!arı GAZOZLU BASİT RİZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN beraber 

kilo 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 

Tutarı 

Lira 
44,37~ 

42,500 
42,500 
44,375 
42,500 

Lira 
3329 
3188 
3188 
3329 
3188 

' 

14/8/940 
14/8/ 940 
12/8/940 
16/8/ 940 
16/8/940 

10,30 
10 
10 
11 
10 

13 lira 66 kuruşla beraber hazine 
vekilmc takdir olunan 66 kuruş 
vekalet ücreti ve ayrıca mahke_ 
me n ıasraflarımn birlikte tahsilin~ 
karar verilmiş olduğu ilanen teb-
liğ 11lunur. 940/14 

lundan 1933 sencı:.inde almış oJd . 
~ebadetnamemi zayi ettim. '/Cllltı; 
alacağımdan eskisinin hükmü Y~1'" 

Hasan~ 
8 ağustos perşembe günü ~kşanu -. ... 1 - Tahmm edllen bedeli ,3595• r·u.. GOtı•N Kadıköy Süreyya bahçesınde 

!ıra olan bir adet kuziyenin, 9 ağustos YATf.ICLI VAGONLAR . 
940 

cuma günü saat 15,30 da pa _ KONTROLÖRÜ Aşağıda miktarı yazılı sade yaglar Diyarbakırda J\..or satın alma komısyo-
zarhkla eksiltmesi yapılacakur. Vodvil 3 perde nunda pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün ve saatlerde yapılacaktı:-.Ta- 1 

CEP - !:~ı:~ l\fı.sa 11 Avizeler 

6 AY VADE 4 AY VADE IA E G v~;;ıuawrıe..i"1 
Ocaklar, Cezveleri 

4 AY VADE-- ::::;/ 
lııl !iplerin belli saatte komisyona gelmeleri. (583) (7070) 

2 - Kat'! teminatı •539> lıra •25• • • • ,-
kuruş olup şartnamesi her gün Ka- lfu~Hll tıumıATA"li E. SADİ TEK Tutarı Teu i-•lı 

fA E G VanUlaWrleri i \llavagazi ocakları 

l .• ırh•iarı • Süpürgeler Kömür sobaları 
11 

Lüksor Radyoları 
vdıediyellk eşY• 

sın . paşada bulunan komisyondan alı- fi: il :ilUA · TİYATROSU Kilo Lira Lira 
nabilir. p· Ç k t Bu gece {Bostancı) İsekel• 25,000 25,000 3750 

lha'c gunu 
16/8/940 

ve ıaatl 4 • 6 Ay Vade 4 a.y vade 

3 - ı'steklı'lenn· 2490 sayılı kanund• ıyasaya 1 mlŞ lr • ga•ı"nosunda 25,000 2:; ,000 3750 16/B/ 94o 12 OSMAN ŞAKA R ve Ş k I · c3dd# 
.. O 17/8/ 940 ıl,30 Galata, Bank:J 1ar Caddesj 59 - 47 Tel. 42759. Beyazıt, Univcısi tc 

Y•zılı vesikalarilc birli=kte:;~be:U:i=~ .. n='=e====H=:e:r~e=c=z=a:n:e:d:e::b~u=lu::n:u:r::=======S=Ü=·~T,:,;;KAR~~D~E~Ş~L~E=R====;'=
2

=
5

·=
00

=
0

===
25

=·=
00

=
0

===
37

=
5

===========~=========;========:==·:~K=a=d=ık~ö=· :~ısık=-·=ı·'""'C=a~d=1=es=i:=N=o=3=3~~ı~::::;=-:;~ " d ") 3 d 25 000 25,000 3750 17/8/940 12 W!"'*ilt·A ,ttm o. ' · • - - ' · 
saatte müracaatları. • C904> :Oa:ım1111:z::ı:ıı:mımm:ıı:m;ıı:ımıa~aıııil Vo vı per 8 • 

1\,. 137 Yazan: M. SAMİ KARAYEl.. 

Bütün hınıtiyan hükümdarlarla müsalemet 
halinde bulunmak arzu ediliyordu 

Papn -.kışmıstı. Türk elçisine 
cc\.'ap "·ermek 13zın1d1. Papa, Mus
tafa beye \'erilecek cevabı karar. 
l a~tırınak üı.erc büyUk bir meclis 
akdc\'lctli. Meclis Papanın mai
yeti 

0

ile lııristiyan devletlerinin 
ınurnhhaslarıından ibaretti. 

Papa murahhaslara Mustafa be
yin scbebı 1.iyaretini anlat!L :Mak
sadı Sullaıı Cemin sıhhatte olup 
olmadığıııı talı kik e)' !emekti. 

Sonra Rodos şövalyelerinin Cem 
Sultanı alet ederek mc)'·aııetle ~e
virıniş oldu;:u hileleri tenkit idi. 

ş; .. ulyeler, adeta korsanlığa ve 
sovı;-unculuğa çıkmışlardı. Hükı'.ı. 
met sıfatına pkı~ııııyacak şantaj. 
Jar yapıyorlard~ 

llcle :Mısır Sultanından yirmi 
bin lira almaları hıristiyanlık a
lemi irin şin olabilecek hareketti. 

Cem Sultan, Romada iyi muha
faza edilirse, Sultan Beya1.1dın bü
tün hıristiyan hükümdarlarla sulh 
ve mesalenıet dairesinde yaşıya
cağını bildirmesinden ibarettir ol
duğunu anlamışlardı. 

Halbuki Papa Türk imparator_ 
Juğunun hakiki maksadı yalnız 

bundan ibaret olup olmadığını 
:Mustafa beyden sormuştu. 

Mustafa bey de Sultan Beya -
zıdın bütün hıristiyan hükümdar
larla değil, fakat Rodos şövalye
leri, Papa ve Venedikle sulh ve 

nıüsaleınet üzere yaşıyacağını söy
lemişti. 

Türk elçisi kayıt koyuyordu. Bü
tün hırisliyau hültümdarlarla mü
salemet halinde olacaklarına söz 
veriyordu. 

Papa, Roılos şövalyelerinin hi
lesine müteessir olmuştu. Mustafa 
beye de ne zaman isterse hareket 
edebileceğini söyledi. 

Papa, Sultan Beyazıda takdim 
olunmak üzere Türk elçisine bir 
de naıne verdi. Papa bu namesinde 
elçisinin büsnüsııretle kabul edil
diğini, Sultan Cemin Romada bu
lunduğunu ve Mustafa beyin Cem 
Sultanı ziyaret ettiğini haber ve
riyordu. Bu suretle Mustafa be
yin sefareti de nihayete erıtUş bu
lundu. 

Papa, Cem Sultanı kimseye tes
linı etmek istemiyordu. Halbuki, 
Fransada Papanın Sultan Cemi 
başka bir hükümdara teslim ey
Jiyeceği haberleri dolasıyordu. 
Bununla beraber Papanın Fran
sada bulunan vekilleri sekizinci 
İnosan tarafından Sultan Beyazı
da verilen cevapları işaa ettiler. Bu 
suretle Fransada çıkan dedikodu-

~9. 
)arın önüne geçmcğe nıuvafiak ol- rupaya giren İslıiınlarııı son mer- En önde kılıçları parlıyan piyade Sultan Beyazıt durmadall 111 
dular. halesi de bu suretle sukut etmiş yol açıyorlar. Arabanın önıinde zırlanıyordu. Ordu ve doııa~~,' 
Papanın ehlisalip teşebbüsleri bulunuyordu. r~nkleri ve dbiselerile tıpkı mağ- sıııı ihzar ediyordu. Bunu ve t~ 

suva düstü. Bu sefer de muvaffak Gıranatanın sulrntu dolayısilc ribileri andıran zincirlere bağlı e- dik de, Napoli de haber alıt11'. 1,r 
olamamıştı. Çünkii, bıristiyan dev- Roma sokaklarında azim nüma _ sirler ilerlivorlardı. Arabanuı ar- Venedikliler Sultan Cenıi .;of' 
Jetlerinin menafii çarpışıyordu. yişler yapıldı. Hıristiyanlık, müs- kasında gilzel giyinmiş, parlak sürmesini Papaya tevsiye ed; ,1;1 

Sonra Avrupa devletleri ehli- Jiimanların Avrupadan tcrdolun- zırhlarla nıücehhez süvariler var- lardı. Napoli kralı da Tiirıı.:,~ 
salip te;kilinden ziyade kendi ~a. malarına seviniyordu. dı. Ahali çılgınca alkışlıyordu. karaya asker çıkarmaları iJı(ıw i~ 
bili ihtilfı!larile meşguldüler. Kapitolun çanı bütün gün ve On d<;rt senedenberi hezimet ve )erine karşı sahilleri t:ıb!Jn' 

Fran•.a kralı Britanya ile nıuha- gece nümayişlere iştirak ederek mağlubiyet haberlerinden başka meşguldii. ·dı' 
rebc halinde bulunuyordu. Mak- •ehri •ınlattı. Vatikan karnilen do- birşey işitmiyen hıristiyan kulak. en' 1 • ' J ·· ı ·- ı k k Sultan Beyazıt, Romaya Y •.' simliyen Avusturya)'! tekrar ele nanmıştL arı, mus uman ara arşı azanı - r•P' 

k · · ,.. t K · )an bu parlak zaferin ilanından do- bir elçi göndermişti. Elçi . •> 
geçirme ıçın ma yaş orvenın Sentan şatosu, evler, saraylar mukaddes hediyeler getirrı1 1$':1" ' ı d · t"fade etmek ı"ctı"yor la~ı zevk, huzuz içinde idi. , ' vc<a ın an 1• 1 • - ziyalar içinde parlıyordu. Sultan J tc r~ 
d P • "b"J · - ı·h· t" Türk elçisi, Papanın nı• .,·,,. 

u. Cem, Vatikanda müteessir ve dil- apa, magrı 1 erııı mag u ı:ve 1 ·ı . d b' . . · 111•- , 
Katolik Ferdinant ile İzabel hundu. Müslüman hükümdarlığın için muazzam şenlikler vücude cı erın en ırının evıne dd" 

Endülüs müsümanlarının son mu- inkırazı onu kalben cerihadar et- getirmişti. Papa için bu en büyük oldu. Elçinin getirdiği ınu1'• 0,ıf 
kavcmet kuvvctleriui kırınıya ça- mişti. zaferdi. hediyeler Roma sokaklarınd• ı~ 
lı~ıyorlardı_ Sultau Cemi en ziyade müteessir Çünkii, artık Avrupanııı gar • fantan ve müdebdep alnylnrl~ciıı' 

Napoli kralı Papa ile bir türlü eden şenliklerin hitamını mütea- hında islıim saltanatına hatime çe- )aştırılı. Papa, neş'e ve sürur 
1 

, 

uyuşmak istemiyordu. Yani, hı- kip yapılan alaydı. kilmişti. Şimdi bu za!crin şarkta de idi. i ~' 
ristiyan devletler birbirlerini bo. Bu alayda İspanya kralı ile kra- vücut bulması lfızundı. O da, Cem Sultan Beyazıdın hediy.·clC~iirl 
· ı kla nıe•gul"u' sultandan istifade ederek Türk Jd ., " ı:az ama · • u • liçesi elinde bir altın defne dalı, Piyer kilisesine ı;-ötürü u. I~' 

T b I d R G imparatorluğunu boğn1ak.t1. bıl am u sıra ar a, omaya ı- ayakları altında zincirlere bağlan. elçisi de merasimde bazıt 
ranatanın sukutu h•beri geldi. O mış olduğu halde Gırnata hakimi Fakat ,müslümanlığı temsil eden du. 11,ıı 
gün Endülüs isiamlarının Avru - Ebu Abdullah bir araba üzerinde şaı·kta Türklerdi. Türklere karşı Merasimin hitamında, S,·.ılr''.' 
pafaki biikimiyetlerine nihayet temsil edilınişler, geçiyorlardı. Et- muvaffakiyet kazanmak imkiın La- d :J 
verilmişti. raflarında eski zafer alaylarında ricinde idi. Beyazıdın elçisi Papaya. i0~ı;I° 

Cem Sultan, Gıranatanın sukutu görüldüirü üzere, yaylar, miğferler, Bu şenlikler icra olunıırken Sulo lerledi, Beyazıdın uamesın 
hah<~ ni aldığı zaman, gözleri ya- mızraklar, kalkanlar, kılıçlar ası- tan Beyazıdın elçisi Mustafa bey etti.. ,.ııtl 
~ardı. Miilce;sir oldu. Çünkü, Av- lıydı. de Komadan ayrılmış bulunuyorda. (Devaını 

lı 

e 


