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1 ~Ö~CE~E~iı~ Celeplernihayetmah-1

,../(,-on-s-er_v_e_v_e_"' :7J.";.~ş:. ... 
Şeyh, beyti büyük bir fesahat Yazan: ** kemeye verilecekler makarnafaT j ~~t~!!~ri:::ı~ 

be,OA gatle şerhe başladı Yeni taarruzlara lbazulandığı -ı-------- G f. l'ıkan l'I de olması mümkıuıdiit• ve · söylenen Almanya ile, !Birleşik A- r a M, 1 at Ve ' 
A 1 d b • b" b" b k f Tokyo bir taraftan kılıç ~akırtıl•• Tefrika No. 2 ıUnün sol tarafında oturan (Khi'i merikadan gördüğü ve beklediği y ar an erı ın ır çareye aşvurara ı- evsaf yaz 1 laca k rı ile Uzak Şarkı velvele içinde b• 

mesnevi) dedeye hitaben: b e>. J •• :. . • l.•a• ·" vaziyete suııun- ati eri yükselten celepler bunu da kafi rakırken diğer taraftan bütün dıiO" 
(Neyzen) ıer, (kudümzea) ler, - Nerede kalmıştık? .. Buyurun. da ha.kim olacağını beyan eden İn.. Konserve, makarna, reçel ve yaya sulh getirmek için mula•-" 

(iyinban)lar da yine sükun ve in- Dedi. giltcre, kar~ılıkh ablukalarının de- görmiyerek az hayvan getirtmeğe başladılar 
1 

emsali teneke ve paketle am- sıt vaziyetinde bulunuyormuş. 
ti.zam ile (ıuıtrib) in merdivenle- Kari'i mesnevi dede, derhal (eu- vamlı tesirlerile zaferi kazanacak- balaj halinde satılan gıda mad- Amerikanın açıkça Alman al•Y~-
rinden çıkıyorıar .. scma'haneye na- zü, besmeıe> çekti. o günkü denin ıarına inanıyorlar. Dün Valinin yanında yine eski tabiye. delerinin üzerıerine fabrika- tarı ve ingmz mü•tefiki gibi bir ıt 
sır olan bu (mahfel)de muayyen ilk. (beyt)ini yüksek sesle kıraat 1800 senesi ikinciteşrin ayının lar tarafından gramlarının, fi- vır takınması üzerıne dünyad• 
olan yerlet:ine geçiyorlardı. etlı. 21 ind günü Napolyon Bonapart, ile kabahati başkalarına yüklediler 1 yatlarının ve evsaflarının ya- sulbe tavassut eoebilecek nüfuıl• * Şeyh, ayni beyti tekrarladı. Bü- hükımıi &.!tında bulunan Avrupanın İki günden beri şehrimizin bazı tancıları dinliyerek 'et meselesini zılması Belediyece mecburi bir bitarahn ortadan kalı<1n••1ııl 

Bııalar birkaç dakika zarfında yük bir fasabat ve beliğatle şerhet- Garp, Şımali Gar.bi, Cenup liman- semtlerindeki kasaplarda bol et esaslı bir şekilde halle çalışaeaktır. tutulmuştur. Keyfiyet dün boğuşmanın sürekli-olması tchli~t' 
.ıuv bitmişti. Bütün muhioban, iyi miye başladı. !arını lngiltere tıcaretme kapat- bulunmamag·a •b•<lamıştır. Toptan- Ög"rendig"imize go··re bu vaziyet si bakuııındaıı ııı;italiıa etın!Şti"" 

L k k ta · 1 B ti b l ( vt -< kaymakamlıklar vasıtasile tek-
4is;plin görmüş ır as er 1 sı gı- u sure e aş ıyan mesne mış, büyük ablukanın kararname- cıların fiatları az görerek AnadolU- <kvam ettiği takdirde daha ciddt Sırf manevi nüfuzu olaıı Papa b<r 
bi, tam bir intizam ile yerlerine şerh takriri) yarını saat kad~- de- sini imza etmişti. Denizlerde İn.. daki hayvan tacirlerine hayvan ıtedbirler almak ve şiddetle hareke mil bu kabil imalathanelere taraf edilecek olursa iki mııharilı' 
J>erleşmişti. vam ettL Ve bu ders, fU Fansı kı- giltere donanmasına üstıinlük te- yollamamaları hakkında telgraf te geçmek kap edecektir. bildirilmiştir. de söziinü dinlctebılccek bir pır 

O zaman, Meydancı Dede, tekrar ta ile neticelendi: min edemiyen Napolyon Bonapart, çektı.kleri şayiaları üzerine Vali ve ~------------~,kanı ve kudret kalmıyordu. l\1ıb1 ' 
(ş h , d') · h" · · d' İ . Et gfüi halkın 'başlıca ihtiyaçla- ır 

ey eıca ı nın ucre6me gır ı. inçünin fermuyu Mevlanayima diğer kıt'alarla yapılan ngıltere Belediye Reisi Lutfi Kırdar <lün rından olan bir gıda maddesi üze- s 
1
• r k e C 

1
• g a r l re mütemayil ve onların arab• 

Onun bu girişi: Kiş.ifi esrıirıbayı kibriya ticaretine mani olamamış, muka- toptancıları belediyeye davet ede- rına koşulu Frankodan bu vadiıl' 
- Herkes hazır .. &iz de buyuru- İn, ne reemeıı-ü ııe remlest-ü ne bil ablukasını ilan eden İngiltere, rek t.endilerile bir toplantı yapıp ~~: ay!~:ar':ri :~~lif J:t' faz!~ btr şey beklenemezdi. ~ 

auz. hah Avrupadaki halkın Napolyon a- görüşmüştür. Topta?l(!ı}ar böyle Caddeden bir mer- Elınde zeytııı dalıyla cıhaP 
Demekti. leyhine ablukadan doğan mahru- bir harekette bulunmadıklarını yükseltme teşebbüslerinden bir an muslih rolünü üzerine almıs tıılıl' 
Meydancı Dede, artık hiçbir şey Vahy.ı-kak, vallihü a'lem hisse- miyetler neticesi gizli ve açık a- söylemişler ve kabahati yine eski vazgeçmemiş olan celepler hakkın- d j Ven yap l l aC ak nan devlet Asyanın öbür uc~uJıl> 

aöylcmiye lüzum görmeden, hiicre vab. yaldanması neticesinde ı'.ıu büyük tMıiyeleri veçhile yarı toptancıla- da esaslı tahkikat yapılacak ve Mil Japonyadır. Güneş şarktan do~dıl' 
ııjn dolabını açtı. Şeyh efendinın 1 Bu kıt' anın ifade ettiği yüksek fatihi yenmeğe muvaffak olmuş. ra bulmtJ§lardu. il Korunma Kanununa göre malı- ı . ·Sirkeci_ me_ydanı> nın ge~işle.. ğu gibi, bütün büyük dinler ASY' 
yeşil sarıklı (dcstar) mı çıkardı. ı mana, (l\levlevi tariki)nin bütün tu. . Lutfi Kırdar bugün de yarı top- kemeye verileceklerdir. t~esı ıçın ıaaşlanılan ıfaalıyete. da zuhiır ettigi gibi, bu defa J\'rf' 
Şeylıe{endiye takdim etti. Sonra, (' ) hul" diyor ve şu mi· ı Napolyon Bonapart, 1806 daki devam olunmaktadır. payı helak ve harabidcn kurtsrf' 
yine dolaptan aldığı derviş hırkası- ınıı· ~ht~ 1'."a ed ' ablukasında, 1939 harbindeki gibi . Köşed_ e yık_ılan binaların yerle- cak sulh nuru da oradan gelecekıil'1· 

sa ı ı ıva ey ıyor u: · . B k • •• ı s b b nı da (efendi) nin omuzlarına yer· . . • • lng11tere adalarının tayyare, tah- U Sene l tU IVaCI Ve oya rıne bır merdıven yapılması ve u- Tokyonun muslilı rolü oynaııı' 
leştirdi. Kitap rafındaki (mesnevi) [İ~te, hızım (Mevla.na} ~zın bu-ltel'bahir, maynlerle nakliyat ve • • radan garın medhaline inilebilmesi !hevesi bu son günlerde hakikllıeı 
cüzüaü de eline alıp göğsünün üze- )'urdukları ... O l\levlana ki, 0 (Al- muvasala yollarını kesmeğe ıınu- t.. k it • J t J d kararlııştırılmıştu. kabarmış gibidir. Çünkü iki 1ııf~ 
rinde tutarak (sema'hane) ye giden lah)ın sırlarını keşfetmiştir ... O- vaffak olamamıştı. Çünkü bu si- Un re 0 effilZ Cl ar 0 p an l Sirkeci taksileri bekleme yeri evvel de Siyam ile Fransa arııs 1" 
Şeyhefendiyi takip etti. n~ buyurduklar_ı, :~ zan ~e tab- !ahlar, 134 yıl evvel mevcut değil- de merdiven yapıldıktan sonra bu- da tavassut ederek anlasma ıuilJI' * nıındır .. ne (remıl) ı.r .. ne e uy- di. Ablukada muvaffak olacağını Ancak Önümüzdeki Parazit sıvacılardan raya alınacaktır. ke!elerine Japon payıtahtında o'r 
Şeyhefendi, cümle kapısından ku, rüya .".e hay~ldir ... '!'ilah, doğ- söyliyen Almanya, bu sllahlara İleride,· tramvay caddesindeki lanmıştu bile .. filhakika bu k<>»~ 

rusunu bilıyor kı, (vahyı Hak) ya- .. kt dir yaz anlaşılabilecek! Ş i k yet edil d İ # ı:irdi. Birkaç adnn ilerledL Sema'- . d ] guvenme e . dükkanlar gar binası hizasına ka- ınalar henüz bitmiş değildir, ar 
hanenin kapısı ününde bir an te- nı, Hakkın ilhamı ır ' k 1939 Eylulünde o zamanki müt- G€çen gün gazetemizde c Yeni Boyacılar ve sıvacılar cemiyeti- dar yıkılmak suretile burası daha ra inkıt~larla sallana, sarsıla de•,; 
vaklmf etti. Tam karşısında bulu- ~eylı, derin bir im~n ;ek anaatle tefiki Fransa ile İngilterenin Av- sene tütün rekoltesi• başlığı altın- '.nin yıllık kongresi idare heyetinin genişletilecektir . etmektedir. 
nan (makam) a baş kesti. Sonra, yukarıdaki kıt'ayı 0 u u tan son- rupada Almanyayı ablukası baş- da bir haher çıkmıştı. Bu haberde faaliyet 'Ve hesap raporunun kabu- Çinlilerle de b. ir anlaşma teŞ~ 
herkesin işitebileceği derecede 18• bir (Fatihai şerif) ile takrire 

1 ıamıştı. 1940 Mayıs ve Haziran ay- muhtelif mıntakaların yetiştirdiği !ünden sonra toplantıda san'atla Belediye Zat itleri Müdür büsö yok değildır, hele onun tıır~ 
yüksek bir sesle: nihayet verdi. Ve kürsüden indi, larında Norveç'ten başlıyarak tütünlerin miktarı hakkındaki ma- alakadar olmıyan bir çok kimsele- b I' k.id' d H ç· ıtıd.-

Ve, makamına geçti. Fransanın Atlantik denizi sahille. muavini öldü ay ı .c~ ır c... ~men ın d~ 
- Esselamü aleyküm.... llımatın 939 yılı rekoltesine ait ol- rin •Boyacı. ve ·Sıvac1> diye ge.. rebesuun başlamasıle beraber 
Diye, selam vererek sema'hane- nıuhibban) birer hayal gibi, bü- rine kadar Garbi Avrupanın Al- du,itu anlaşılmaktadır. Bu noktayı çindiklerinden de şikayet olun- Belediye zAt işleri müdür muavi- denilebilir. Yani takriben üç ys~ 

di yük bir "essizlikle yerlerine daı(ıl-[manya ordusu tarafından işgali il- bize .bildiren İnhisarlar Umum Mü. mu~tur. Bilahare yapılan yeni ida- mizlettirilmesinin mecburi olması 01 mütecavizdir. Üç senelik JJluk' 
yeş!~h~fendinin bu selimma (se- dL Meydancı Dede, derhal kürsü- .zerine Berlin hükı'.imet1i dahi kıt'a- dürlüğü neşriyat şubesinin bir tez- re heyeti intihabında Ali Solmaz, deki evinde vefat etm~tir. leme henüz bir neticeye bafıl'' 
ına'zenbaşı) şöylece mukabele etti: nün önünden keçeyi topladı. Kür- nın bütün limanlarını ngiltere ti- keresinden hayretle öğrendik ki Vahit Yazıcı, Arif Bitik, Hüseyin Cenazesi bugün öğleden evvel nuş değildir, 

_ Ve aleykümüsselam .. ve rah- sii ile sema'hanenin parmaklığı a- caretine kapattı. Buraya kadar o- 940 Yazında kemale eren mahsulün Akpınar, ve Halit Er yeni idare hanesinden kaldırılarak Beyazıt ır'-
rasmdaki bo•lug"a kaldudı Artık lan vaziyet 19 uncu asrın ilk dev · camı'ı·nde namazı kılın->-1-'"an son- A)ni hüki'ımet bu defa mua . J ınehılJahi ve berekiitehuuôfı... • · • - m>ktarı henüz kat'i surette tespıt heyetine intihe- olunmuşlardır. mu il''' 
meydan (sema')a hazırlanmı~tı. relerindeki Napolyon Bonapart ve edilmış' değildir. ra Merkezefendi'ye defnedilecek - bir teşebbüse girişıniştir, üç J' 

Fakat lıu mnkabil selamın sonun- İngiltere ablukalarına ben.zetllebi- tir. Ailesi erkanına taziyetlerimizi paktla Almanya ve İtalyaya b yt 
daki (hil), o kadar uzadı ki, Şeyh- * lir Anlaşılıyor ki muazzam teşkila • Marangozlar Cemiyetinin arzederiz, Janmıı ve Amerikanın lngııterc, 
efendi, sema'baneyi bir başten di- Şe7hefendl ldlrsüden inip de, ~ilhakika 1806 ablukasında Na- tına rağmen İnhisarlar idaresi esa- kongreıi )ardım projesi üzerine faal bir 5r 
ter başa kadar katederek maka- makamına geçer &eçmez (mıtrıp) 1939 h b'ndeki sen mahdut olan ekim ıınıntakala - Hapiıhan~e tetkikler ı·ctte Mihvere muavenet için ftJ".d 
.lllllla vasıl olunca)'& kadar temadi dan ahenktar ve müsehel nagmc- P?~yot Bon~par\ ht lb :t 1 ı rında g n yaz yani en az altı ay 'Marangozlar Cemiyetinin yıllrk Birkaç gün evvel İstanbul ve Üs.. rikayı tehditte azami hadde .-~rll"'f 
etti le l .nıı..oaJd'• '!> ı ayyare er, a e a r er ve ev\•el kemale ermiş ve i:>ugun·· mü- kongresi dün yapılmış ve idare ,_ k bul k in S ıı · r e, şu ses 3 ~ ı. ı lik b 1 d • dan ... -üdar hapishanelerinde tet iki er un an To yo, gilizleri ' .. d 

• . • • •• 1 mayn ere ma · u unma ıgın 1 d heyetinin faal\yctile kooperatifin p.ı 
Şeyhefendı, po.tuna ayak basar [Ya, Hazretı Mevliııiaai... İngiltere adalarının denizaşırı kıt- him 'bir ıkısrru açılan pi~~sa ar a alı 1 h !dundaki 1 yapmak üzere An.karadan şehrımi- purda askeri tahşidata, Ameri 1, 

basmaz, omuzlarındaki dervi~ hu- Hak, dost..] alarla ticaretine mani olamamıştı. satılmış bulunan mahsulun tam ~ b ~~ı . t~ rapor ar ze gelen hapishaneler U .Müdür filosunu Büyük Oklan usta toP ,i 
kasının kollarını giydi. O anda, bü- Tatlı iltivalarla perde perde İngiltere adalaı'ının deniz•<ırı 'jmiktannı tespit etmiş değildir. Bel, ııKu mt'fış ır. 

1 1.. muavini Sakip Güran evvelki gün mıya icbar ettikten sonra bir ı~· J 
t .. b"bb - ) d . h k ..., . b 'kt b' k . . oopera ı ın marangoz ara u- Ü . d İ . f .1 . tı) un mu ı an a sessızce are e- yükselen bu ses, sema'hanenin ça- memleketlerle ithalat ve ihracat kı u rru arı ır aç ay sonra yanı 1 1 ddel . . f . f; t _ sküdar, dün e stanbul cezaev nccı sı atı e araya girmek ıs 11 
t ld ·ı O 1 d 1 d ı·· k al · · · ıld"' " zum u ma erı c·sna a ucuz .a l · t tk"kl d b 1 T kr'b b' Jd k 1 b" t e ge ı er. nar a, omuz arın a- tısı altında bulunan canları derin ticarct'ni zayıf donanınasile mene- ma:hsu wı · em e erışının Y onU- 1 te . . . b' f 1 1 

t ennde e ı er e u unm\lŞ, icap a ı en ır e e ı ıç, ır rf 
ki derviı hırkalarının kollarını giy-J bir hürmet ve tekrim ile, iliklerine demiy;n Almanya baska usullerle münde anlıyabilınek mümkün ola- e mın tıçğındec~e lı ır~aldiri~'lmia _e- edenlerle temaslar yapmıştır. sulh, tehdit ve tazyik altında b~, 
d·ı . 1 • , akt masa geç ı ı e aza ara uı ş- 1 d b' . . 'hl< e 

ı er.. . . Jk.ad_ar tıtretti. Sanki ~Cen~b~ ~lcv-ıaynı gayeye vasıl olmak gayretle- c ır. tir. Bu tetkik ve temaslarına iki üç ve uz aşma an ı.rını terrı 1 
Hafif - fakat sessız • hır karışık-: lana), her (can)m gozlerı onun1e rine ~iddetle devam etmektedir. Biliihare yeni idare heyeti intL gün daha devam ettikten sonra hdarları muhayyer bırnkı)or· · _, 

lı.k _old~ .. (~uhibban), biraz y~rle-ı ı~.c-~~süm.~tm!şti .... ~ütün. k~~l~r, 1806 ablukası tayyarelerin harp daki Napolyon ablukasına niSbetle habı yapılmıştır. Ankaraya dönecek, hapishanelerin z<zmin takip ettiğin ·ııl .:e hcPdtl 
rını deg~tırerek - Şeyhefendi de gogusler uzerındc kılıtlendı. Ilutun g~mileı-inden ba•ka nakliye gemi. pek şiddetli, tesirli ve ehemmiyet- Fi l"l .. aka ıslahı hakkında icap .,den tedbir _ olmuştu. Her zafer ve ga!eb~ ,, 
dahil olmak üzere- herkes öğle ba<lar kalbter üzerine eğildi \"e ; .. 8 . al M ' d "zleril At orya P aı an mun aaya >oııra bir sulh teklifine zarurı ~ 

. .. . ' .. ·• .. ' . · · . l 'crını - ım • anş eru e - li tarzda a.bluka etmiş olan Alman.. ık l !erin alınması için hazırlıklara ge- 'k eli 
namazının ılk (s~nnet) ıne durdu. bu tun sema'haneyı o kadar denn !antikte ı:!ahi karşılamaları, yangın vanm hareketlerinin ada halkı ü- ç arı ıyor çilecektir. ı;a, rı ahili nıukavcnıd bir t1 ·ıır 

. Şcybefcndi selam verir vermez, bir sükiın kapladı kı, eğer o •nda j ve infil,i'< bombaları atmaları, lba- zerindeki aksülamelleri ne tarzda Florya p!iıjlarının toptan kiraya gibi behemehal intızar edilc_b~ 
(lhEısı şerif) okundu. (Kamet) a- b:r >iuek uçsa. kanatlarının :<eslı:ci tıl'maua, tahri-be kısmen muvaffak olacak, ne gibi neticeler verecek? verilmesi hakkındaki proje dün Kur§unla yaralanan Ldıistanı boğmak üzere ın~ ı,t 
lındı. Dergihın imamı, mihraba işilileeekti. olmal~rile ehemmiyet ve hususi- Her iki tarafın vaziyetleri 1806 da- Daimi Encümene verilmiş ve tet- çocuk öldü kuvvetler tahşit edilirken sııl ır 
geçti. Cuma namazı, mutat olan Şimdi, bir (Na'ti şerif) okun- yeti haizdir. kın· e niıılıetle çok ehemmiyetli e- kike başlanılmıştu. Plajlar bugün- Çatalcada evinde ocakta patlıyan Jurdısı tekrarlandı. Lebistnıı•11

1tr 
id k- ·ı d" d'Jd' l rd " k k 1 ak mıhlıUi ferdasında garpte sulh • ap v• ec anı e e a e 1 L maya ba)ladı ... Bu (Nait), (Mevla- Birleş'k Amerikanın sabık Cüm- saslara dayanan farklar göster-· e e mun!f asaya çı arı ac ve hir kurşunla başı delinerek yara- ~, ,. 

N b't 'kt ş h d • · · ('•' Ma ısta la aktı.r lif edildi. Felemenk, Bci\'~ .J amaz 1 tı en sonra, ey e- na Celale dini Run11) nııı, uıvilnı hurreisi M. Hoverin, işgal altında- mektedir. Bu sebeple netice hak.. Y açı c · lanan ve İstanbulda yatırıldığı Şiş.. ;Y 
f dl ki1rs ·· ld · (Mıt b) d k · b · · d k" · · Pransantn yerlere serilmesiı1' ' en uye ge 1• rı a ı Ke ir) ısının e ı şıır mccmuasın- 1 ki memleketler halkının gıdasına kında hemen ve bugünden ikat'i ti çocuk hastahanesinde ile gün 
1 d "ban · d' G k d ·ı · t' M" d · t d 'R · İ R kt" Ank 'tti' lıir uzlaşma teklifi takip ettı. , er e sema eye ın 1• ere an seçı ınış ı. un erıca 1 a, ' •e- yardıma ait tekliflerine Ingiltere. hükümler verilemez. Ancak ngil- e or araya gı yattıktan sonra ölen 6 yaşında Ne- iL 

tr -'·- · 1 k ' !" Ekr ) Ef d' · · dh Şimdi ayni t>·ebbüsü A1"'' mı •v~ men er ve gere sema· su u em en unızın mc ii nin şiddetle itiraz eylediği anlaşılı- tere ve Almanyadan her ikisinin üniversite Rektörü Cemil Bilse! smenin cesedini muayene eden "" 
hanede bulunan sema'zenler, kür- seııalarından mürekkepti. vordu. Darlık, yı'yecek azlıg" ı, sefa- aynı· nı'sbetlerde şiddetli ve tesirli Ank 't . . C:cğil, fakat onun ,sadık nııitl<) 

araya gı mıştu. adliye doktoru Enver Karan def- 1 di " b. d ırt • 
sünlin öniine serilmiş olaıı yarım (Na'ti şerif)in bestesi, (Kulekapı !et, Avrupanın işgal altındaki ablukalarının, mücadelenin netice- Bacaları senede bir defa te· nine ruhsat venmiştir. "ıın ger muazzam ır e,· " 
daide şeklindeki keçenin üzerinde Mevlevihanesi) sabık (şeyh) ve memleketler halkı arasında daha si itibarile mühim tesirleri husule pıyor. Şüphesiz bu teşebbü•• "~ 
toplanıp oturdular. Şeyhefendinin postne~inlerinden, (nayi, Osman fazladu. İngilterenin, 1806 abluka- getire'bileceklerini söyliyebiliriz. mizlemek mecburi olacak uluorta bir ret cevabı verı!ın•~,1 
takrir edeceği dersi dinlemiye ha- Dede Efendi) tarafı~dan Y•pılmış-ısında olduğu gibi, şimdiki abluka- Bununla beraber, karşılıklı ve ge- Yangınları önlemek üzere tekmil Sirkat maznunu delikanh lay ckğildir. Tokyo Hariciye?'> el 
zırlandılar. tı. [O Osman Dede kı, bu zat (na;y) da dahi netice itibarile Avrupa niş, şiddetli ablukaların, iki tarafın ev ve apartımanlarda ocak bacala. Sirıkatten maznun Enver adın- dban siyasetinde sikletinı bi~' il. 

Şeybcfendi, derse başlıyacağı denilen o İlahi terennüm aletine hackının Almanya aley'hine ayak.. 1939 hıu<binden evvel bozulmuş rının muhakkak yılda bir kere te - da on altı yaşında bir genç dün ıen bir devletin mümessi!id•\I 
zaman, gözlerini yumdu. Başını, bir delik daha açmış, böyle•:e o ka- !anmasını, .böylece mücadelesin- halde bulunan iktısadi ve içtimai ]ettirilmesinin meoburi olması adliyeye verilmiş, Sultanahmet 1- umnmi ulh hakkındaki dil•&"~./ 
kalbinin üzerine eğdi. Birkaç daki- mıı parçasını ıslah ederek, saz ale- de zafer kazanmasını kolaylaştır- düzenlerinde lbeklenmiyen aksüla- hakkında zabıtai belediye talimat- kinci sulh ceza mahkemesinde eor. edilmezse, yanı Avrupa ve :!. 
ka devam eden bir (mürakabe) ge- minde büyük bir inkılap yapmış .. mayı temin etmek istediğini söy- melleri doğurması da ihtimaller a. namesıne bir madde iliıve olunma- gusu ''apıldıktan sonra tevkil e- da bir anlaşmaya varılmazs•. ~ 
çirdi. Sonra, başınr kaldırarak kür- (Daha varı liyebiliriz. İngiltere adalarını, 1806 rasındadır. sı kararlaştınlınıştu, dilm.iştir. cadele, !o.er ıki kıt'ada da, h•ti' ı 

ALİ RESULDEN SONRA: -- - ·~ 

Bağdadın Son Günleri 
Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Tefrika No. 56 

Bazı rivayetlere nazaran (Kadir) 
sabık halifenin korkusundan (Ba
t>ha) kasabasına kaçınış, orada 
saklanmıştı. Ve orada, Ba~atta 
hüıküınferrruı olan karışıklıkların 
sonunu t>eklemiye ba~laıruı;tı... Bu 
bekleme esnasında, bir gece bir 
rüya gfüüyor, Rüyasında, karşı.,;ma 
gayet he)iıetli bir zat çıkıyor: 

- Ben, Ali tbni Elbi Tal1bim ... 

Sana halifellğini t~r ediyorum. 

vUk bir sevinç içinde 'Bağdada gi

diyor. Ve hıliıfet makamına geçi

;;·or. 
Kadır, lbu rüyanın tesiri altında 

kalmıştı. Hiliıfet mevkiine geçer 
geçmez, derhal (Fırkacılık) ı or
tadan kaldıracak tedbirler almı~. 
sık ••k Bağdatta zuhura gelen kan.. 
lı mücadelelerin önüne geçmek i
çin, bütün kuvvetile çalı.şmıya baş
lamıştı. 

B~n"'11 nesUme mens!J4> olanlara ve Kadir; ciddi, zeki, dirayetli, if
Şıy'alarına hümıet ve muhabbet gal ettiği mevkiin nüfuz ve kud
gi>st . Ben de sana daima manevi retini gösterebilecek derecede mü 
yarılımlarda bulunayım. him •bir şahsıyettı. 

Oıyor. Ve aradan bir iki gün ge· ı Bu zat her şeyd':11 e~l, ken
çer geçmez, Bağdattan müjdeciler disini hiliifet mevllcune getıren (E.. 
gelıyor. Hilafetin kendisine intikal !mirülümera !Bahaüddevle) ye min
ettt.:ı haber veriliyor. Kadii', bil- nettarJ.ıimı izhar etü. Ona lkarııı, 

büyük ·bir tevazu gösterdi. Türkler nettarlık hissettiler. Artık, Bağ
tarafından tahdit edilmiş olan sa- datta Aleviler aleyhine hiQbir ha. 
liihiyetlerınin hududunu tecavüz reket vuku bulmıyacağına ikanaat 
efıınedi. Ze.vk, sefahat ve israfa gi- ve emniyet getirerek, yavaş yavaş 
rişmedi. Bilakis, sakin ve temiz bir çıkıp memleketlerine gittiler. 
hayat içinde, •bütün zamanını di- (Kadir) in bu hakimane idaresi 
yanete, şeriata, memleketin l:ıer 1 ni, o tarihte en büyük Türk hü
tarafında adaletin hakim olmasını kümdarlarından olan (Mahmut -
tavsiye etmek gibi halkın samimi Sebüktekin) bile takdir elti, sikke 
hüıımet ve muhabbetini celbedecek !erinin üzerine, halifeni nismini 
işlerle ~tigal etti. Böylece kendi- yazdırmakla !beraber, (Badema, 
sini hem Türklere ve hem de hal. fevkalilde bir sebep ve lüzuıın ol
ka sevdirdi. , madı-kça, halifeler hal' ve iskat e
• Kadir, bu akılane hareketlerile, di1m'y ~cektir.) diye bir kanun ka-

çarçabuk vaziyete hakim oldu. ı bul etti. Bunu diğer Türk hüküm
Günden güne salahiyetinin !hudut- darlarına da kabul ettirdi. 
!arını genişletti. Aldığı tedbirlerle Artık Bağdadın ve ırakın vazi
yava yavaş Türklerin nüfuz ve yeti düzelmişti. (Sunni'lik) ve (A
kudretlerini kırarak hiliıfetin eski levi'lik) diye ortaya atılan fırka
hakimiyetini tamamile iade etti. cılık unutularak kanlı mücadele. 

Türkler. bu vaziyetten kat'iyyen !ere nihayet verilmişti. 
gücenmediler. Hatta, kıimilen A- * 
!evi olan (Dilim) Tüııkleri, (İmamı Bu sük:fuı, bir hayli zaman de
Ali) nin hafitlerine ve Şiy'asına vam etti ... Belki bu, bir talih ve 
karşı halifenin gösterdiği adilane tesadüıf eseri olacak iki, bi1"birini 
muamelelerden dolayı (Kadir) e müteakip .A.bbasi tahtını işgal eden 
karşı kalplerinde büyük bır min- halifeler de vaziyeti iyi idare et-

ro41er; Bağdat halkının rahat ve 
huzurunu selbeden (Fuka) müca
delelerine meydan vermemişlerdi. 

Abbasi hükfuneti artık siyas:l 
mevkiini kaybetmiye başlamıştı. 

Her tarafta büyüklü küçüklü Tiirk 
hükfunetleri teşekıkül etıniye baş
ladığı için, Abbasi ülkesinin hu
dutları da bir hayli darannıştı. Hü. 
kılmetin varidatı azalmıştı. Bun
dan dolayı da halifeler, Samra ikış
lalarındaki askerlerden mühim bir 
kısmını dağıtmıya başlamışlardı. 

Bağdat ve civarındaki Türkler
den büyük bir kısım, askerlikle 
geçiniyorlardı. Artık tıalıfelerin 

hazineleri boşalmıya başlayınca, 

bunlar da memleketlerine avdete 
mecbur kalmışlardı. 

Bu vaziyet, (Emirülüınerıı) la
ra da tesir etti. Türk askerlerinin 
Baskumandanları sayılan Eınirülü
meralar da kuvvetten mahrum ka. 
lınca artı.k eski nüfuz ve kudretl&
rini kaybeylemişlerdi. Ve nihayet·· 
son Ernirülüınera da, Samradaki 
Türk askerlerinin baltiye..ini top-

rikn ve Amerikada da, amat151~r 
şekilde tekrar bıışlıyacak dt 

Jıyarak, o da memleketine çekilip ı:r. 
gitti. l ' ,Japonya mcsul devlet a• 

1 * bütün hitabelerinde, herek . 
Abbasi saltanatı, aşikar bir suret de Şarlı:i Asyayı kendi 111ıf1.ı ı 

te kuvvetini kaybediyordu. Bura ıakalan ola;ak ayırıııklarıııı ~I 
mukabil, Abbasi ülkesi üzerin~ nl ı 
kurulan Türk hükı'.imetleri kuvvet- ça a attılar ve tekrarladı •" ~I' 

rika bu hakikati anlanıad• J<f 
leniyordu. . büyük kütle ile de uzlaşnıa1' f 

Fakat bu Türk hükumetlerınde ı , 
olamıyacağmı teyit eyledi ••. a 

garip bir heves uyannuya başla- kaç gündür Vaşingtona var~~ 
mıştı. Bunlar, halife ailesine rr.en. lan ) eni sefir Amiral (N"Prıl 
sup prenseslerle evlenmek istıyor- .ı 

bu hakikati bir defa daha ' 
!ar .. bu izdıvaçtan husule gelecek . fi~ 
prensleri bir münasebetle hı'fı 'et k)·it. ~1mektedir . Gergı~··l~~I 

k . ek htu• t' ~ k liaddııı~ varmıştır. Anı 1 .~ 1 
ma amma geçırcr =e ı •ur · . . d iit ~ıı 
h ed 1 intikal ett' Iıılıgızl<"re yar ıma m c .,~ an an arına ırmevı k k .. d. ter v 
d - .. .. ,_ dı Bazılan da • nunu \1 arma uzere ır • 1'~ 
uşunuyorwr . • ay- . "dd" 1 •· tıh' 
· ksatl halifeler' ı.. nd"l . · 

1 

a>e!letın cı ı o aru" ~ 
nı ma a - ı ae 1 ... rıne ., b lk" d 111ua 
d t t ekte fayda t . • aponyanın, e ı e . ,11 nma c m asavvur b d . 1. k' . · tıl• 

liy lani ica ı, ansa ı~ ıra ~ını ıs 1, 

ey or ı. k · D ' d h d • 
Buna ilk defa olarak (Alt Buye) •t -~ır. en" e, 8''~ :~ b" 

hü ümdarı (Adudud- devle) te.. denız altında beş kıt o ve I' 
şebbüs etti. Kızını, (Halife Tayi) a bll{Mlıy1a1~açk~ır. An~rıka J<afll' 
vermek istedi Maksa... bu izdi- re ı ı ıne yar nn• "' · ...., · l · 1 f"l' t b'le gt< vaçtan husule gelecek prensi hi- , mı er "" 11 ıya a 1 

lafet makamına geçirerEK, dini ı'lır. t# 
• (Daha var) Devamı 4 iincil saU 
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Küçük Haberler 

Z 
. * Vaşington: Roc.;evelt, How-

agrepte yakala Sicilyaya indirilen ı·ngı·ıı·z - Sovyet land'ı Huiciye Nezareti müsteşar-lığına tayin etmiştir. Bu suretle ha-

llan suikastçılar İngiliz paraşüt- m Üzakereleri ~~n::t~~ ::~~:~~ezaretinde * Stokholrn: İsveç parl8.rnento-

tıı ··ı . 1 Qunı ç u e r ı n a s ı 1 su, hükıimeti teşkil eden nazırlar 
. . ar geçen yıl Sovyetler ngiliz adedinin s den ~ağı ve 10 dan yu-

esaside bir tadil icrasını kabul et-

Latin ve Anglo -
Sakson ırkları
nın seciyeleri 

Yaza111 

Hamit Nuri Irmak 

tıçınde_ 4 suikast yet ı· ş t ı· r ı· 1 d ı·?. tekliflerine hiti karı olmıyacağı şeklinde kanunu-

e r t 1 p e t m i ' - cevap vermedi miştir. . .. . 15 inci yüzyılda tanınmış hu-
Lı p .. ..

1 
• t J " * Berlın: Volkıscher Boobachter kuk il.l.ı.mlerinden Fortes L ·r _ 

l"ll • d ara şut ÇU er ın a I • ı• k• d ı gazetesınin Bükreşteki muhabiri !erle Anglo • Sa!<S(ın :kla:ını:'n rvatistan a r nıinde bulunan 0İr IDU• ı ev et arasın- Rumen fabrikalarının Antonescu· kanunlarını tetkik eylemiş, bilha&-

'f a h e k A t ' harrı"rı•n ı"n t ı" b a 1 ar J d 1 ı nun .emriJe askeri hale konulacağı.• sa ru.lıi Ve içtimai amillerin, teJ.itk• r ı a . a mese e er var nı bildırmektedır. kilerin, kanunların hazırlanmasın-
llelgr Londra, 20 (A.A.) - Reuter'in * Budapcşte: Naip Amiral Hor- dairi ehemmiyetini tesirlerıni tahlil 

!is; t ad, 20 (A.A.) - Zağrep po- havacılık muhabiri bildiriyor: Londra, 20 (A.A.) - Dün Avam ~hy Tahranda bir Macar sefareti etm:ştir, ' 
Ü&dear~fından neşredilen bir teb • İtalyanın cenup mıntakasında Kamaras:nda i.şçi part>si azasından ıbda~ını tasvıp etmı.ştır. La Haye Fortesco'nun ooerindeki en mü-
2a:e~~k~e:ıilmektedir. son günlerde yere indirilmiş olan Cockos, İngiliz - Sovyet müzake- elçısı Szentıstvint, Macaristanın him bahis eski Roma ile İngiltere-

nuna k ı Iııgiliz okuma salo- İngiliz paraşütçüleri, düşmanın releri meselesini bahis mevzuu et- Tahr~n Elçıliğine tayin edilmiştir. nin kanunlarındaki rn.Uikaye.;elere 
16 ı,.,_, onulan bom'ba işile ilgili havali merkezlerini zapt ve tahrip miş ve bu müzakerelerin ne safha- Szentıstvınt ayni zamanda Maca- daird. ""··k· R lıl k ""§! tevk f 

1 

, . ır. = ı oma arın anun. 
!Uı;lııl ı etli miştir. Tahkikat vazifeleri için hususi antrenman da olduğunu bilmek iste~tir. ~tanın .Irak Elçiliği vazifesıni de !arı gibi a.hl.iı.k adet seciyeleri 
~~;ııt 1940 senesi zarfında görmekte bulunan askeri kıtalara Hariciye müste~arı Butler, 21 Ka- gorecektır. . ve an'an~leri A.;,,.upada rneskıin 
~r, diğ:e ;uku bulan buna ben- mensup bulunmaktadır. Bu kıtala- nunusanide ayni mesele hakkında *. R?,ma: Sab:k Ispanya Kralı Lltin, Fransız, !Lalyan, Poıılekiz, 
Oldukta r ç suil<astten de mes'ul rın mevcudiyeti ·bu ana kadar gizlı Jiğer bir suale cevaben yapnuş ol-

13 unc~ Alfonse'ün doktoru Prof. i.panyol, Romanya milletlerırıde 
~ene;~ı göstermiştir. Bunların tutulmu~tu. Fakat bugün art.k 1uğu beyanatı hatırlatmış ve de- Frugoı:_ı, kendisini ziyaret ederek büyük tesirler yapın~ ve esas ol-
lleırh · 1 Hırvatistan makamları söylenebilir ki bu askerler, dah" :niştir ki: hastalıgın tabii seyrini takip et- muştur. 15 inci asırda yeni dünya-
llıec ınde hoşnutsuzluk tevlit et. mekte old • ;;.,h d · ~ ve geçen yaz İngilterenin istilası bek Sovyet hükıimeti, daha hfilA bu il .. ugunu m.;...,...e e etm~ nın veya Amerikanın k~fi üzeri-
fl'ı·i~: m.uhtcmel olarak kanuni ve b dırı!ecek h · b" im dı .. u d lenirken egzersizlerini yapıyor - 11eselelere cevap vermemiştir. ğ .. . . ıç ır şey o a · ne Cenubi Amerikayı i.şgal ve is-

. 
İııfı· • e\>lrmektir. ını soylemı t ~ Llakta yaralanan !ardı. Bunun ii2erine Cockos, şu. suali B ş ır. . .. .. kan eden 18:tin ırkına mellliup İs-

uo.caı.. kesilm· t• bir kadının İngiliz paraşütçülerinin tiııik bu .ormuştur: ı * .udapeşte (Stefanı): Buyuk panyolların kanunlarından başka 
s• ı.ş ır. ·ı Macaristan ovasının cenup nıınta- ... ,,ı. o.ı t , . ·ı•c. . 

taliminde hazır bulundum. Ingı "- Müzakerelerin valrtile Baltık ka d . R•W<A, ...... e , anane, secıye ı ..,arı. 
ln .. ·ı· I par~ütçülerinde, paraşütün derha evletlerı· denen'devletıenn· tanın-1 kısın da bır Alman kumpanyasının le hasletleri, 6 asır ge>lifıi halde 

,.ı.ız erin batırdıgvı ya n a petrol t b l açılmasını temin eden hususi bi ·ı l"· d kısmı h kkınd araş ırmıya ' ~ ı- kavholrnamış, esas kanun ile dig" er 
ticar t ·ı • ıası ı e a Ct:A.8: ar a a yacagı· . -t e gemı erı makine mevcuttur. Başka başk. ti b. k 1 ·ı· hukuk ul . resmen haber verilmekte- kanunların hemen he~i Cenubi 

Onüra, 
2 

.u er, ırço ngı ız ç an- dır 
7 !<• O (A.A.) - Reuter: paraşüt teçhizat levazımını ihtiv n fikrine göre fiili ve h kuki t _ · . Amerikadaıki Cfrmhuriyetlerde, 

~Ybetat~ıınu~anidenberi düşmanın eden bir çanta indirmektedir. Al · ' u a * .BudaPC§te: (Stefanı) Yarın- Şimal! Amreikadakilerin birer 
Oi!aı ıği tıcaret gemilerinin to- dığım intiba şudur ki eğer hareı- ma arasındaki farkın hemen he- dan ıtıbaren gazın fiyatı yüzde 25 kopyası denecek dercced•' aynı 
'.erı ;:: olarak Londrada ilan edi- müdafaa edilmeyen bir arazide C• ıen namevcut olduğunu ıbiliyor nısbetınde artacakt;r. Bundan baş- olduğu ha1de hal.kın ve hüküme-
li~r· ,000 rakamı arasında İngi- reyan ederse par~ütile inen a~ u? Sovyet hükfuneti hu tanımayı ~ Macaristanda meşin eğerler ye- tin iktısadi, içtima!, ruhi 'hallerin-
lllıııı~n !'~bya seferi esnasında, ez- kederin görülmeden işe başlamala rzu etmekte olduğundan, böyle rıne tahta eğerler imaline başla- de beklenen değişi.klikk-rin huzu-
1\iıı ı' .uerne, Tobruk ve Bingazi- rı hususunda müsavi şansları me' Liçük bir şeyin iki memleket ara- nılınış oldpğu haber alınmıştır. !ünü temin edememiştir. 
fıhutaı>lında müsadere edilen ve. cuttur. Benim gördüğüm tecrwbe nda iyi münasebetler tesisine en- * BudaPC§te: Tunanın merkez Eski Romanın, Lltin milletlerce 
%-. batırılan gemiler de dahli- de, arazi üzerine iyi bir nezareti o- ~el olınas'1!a müsaade etmek doğru mıntakasında vaziyet hissotunur asırlardanberi esas olan kanunla-

llu lan bir tepeye konmuş bir mitral· mudur? derecede salah bulmuş ise de cenu- rında fertlerin ehemmiyeti, mev-

da. 'i r~kam, aynı müddet zarfın- yöz, her paraşütçüyü, daha kalk- Butler, bu suale aşağıdaki cevabı ~i mıntakada suların tuğyanı teh- kileri siliktir, hiç hükmündedir. 
:!at i l<an.unusaniden 10 Şubata ka- I maya vakit olmadan öldürmeye vermiştir: likesi büyüktür. (A.A.) Hükümdarın, diJctatörün, hükl.ıme. 
llıisi ~:lız ve müttefik ticaret ge- m~ktedir bulunuyordu .. Bu. d~.sür- Mevcut _olan yalnız küçük me- tin arzusu, nüfuzu, düşünc<'leri es-
~ oluııayıpları rakamile muıkaye- prız unsurunU11 ehernmıyetını isbat ;eleler degildır. Fakat bu mesele- Polonyalılarla Al· ki Romada olduğu gibi, Latin rn.il-
llıiltte.ti;:1ak.tadır. İngilizlerin ve eylemektedir. den ayni zamanda bazı büyük me- Jetlerde dahi bugüne kadar esas 
ilet 
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lenn kayıpları, bu müd. Paraşütçüler, gönüllüdür ve çok seleler de vardır. Halen bu husus- manlar arasında olmak mevkiini muhafaza eylemi.ş-
a~ı.rıda, 248,493 tonilatodur. ağır bedeni tecrübelerden geçmek- ta sözlerime başka bir şey ilave bir çarpışma tir. Buna mukabil İngilwredc ol-

ıgoda tiddetli bir tedir. Paraşütçüler, tayyareci göz- edemem. duğu gibi, Anglo - Saksım ırkın. 
'• zelzele oldu lüğü ve miğfer kullanmakta ve sı- Londra, 20 (A.A.) - B. B. C.: darı olan Şimali Amerikada dahi, 
·~aıır· kı bir caket ve çizmelerin içine gi- Holanda Hindistanında Yu- _Polonya mahfillerinde, itimada halkın iradesi, menafii, arzusu, 
\r;.""~ 20 (A.A.) - Stefani: ren bir pant·•~n giymektedır" • · ta d f 1. . layık menbalardan ögr" cnild.igru· · e reylcrile efradın himayesi kanun-

't .,..._ b" 1 ı ı ..., nanıs na yar ım aa ıyetı •sıllda ır zc ze e o muş ve halk göre, Almanya ~galinde bulunan !arıda temel vazifesini ve mcvkiini 

l>ont- panik çıkım~tır, · B .. k 
16 

Batavia, 20 (A.A.) _ Burada Polonvanın şianali gıırbisinde Bron kaybetımemiştir. 
lo!ıiilrııiş~edraon'da bir zelzele his- U reşte 8 kamyon bildirildiğine göre, Hollanda Hin- berg şehrinde Almanlarla Polon- Fncrizisiyon devirlerind~n beri 

lıu r. "}Ah t J d di alı! d t "h u.. eyalett tı· f t . Si a op an ı stan~.da Yunarıistana sıhhi mal- Y ar arasın a bir çarpışma ol. ·paıwa tarı ini tetkik eylersek; 
ı""<ıı Ve .. e .. ır . '.' m.a, 150 bın .. zeme goııderılmesi hakıkında yapı. muş, -:ı::r.an!ard~n '.'ir .. general ile /Fa1ancistler dnhlli harbi~e kadar 

ru!'Sa ile zümrelerin iradelerine 
düşüncelerine tabi tutuldu 'Ua~ 
gbl'iiymuz. Ll.tin Portaki~lıl~rde 
dıııhi .silfıhlı kıyamlar ·e isyanlar
ı~r bır diktatörün ve zümrenin 
hal.kın irade;ini d~üncelerine gö~ 
re tanzim eylemesi tekrarianan 
hallerdendir. Lltin Romanyayı tel... 
lkik ~ylersek, nisbe1ıen daıha ıız ve 
sakin fasılalarla bu ıfra has seci
yelerin tecellilerini görebilirôz. 

Kral Karol'ün maceraları, Demir 
muhafızların kıyamları, daiıili mü
cadeleler, mukateleler, içinde bu
lunduğumuz yıllarda Lltin Ro
ma.nya?aki hadiseleri teşkil eyler. 
Ll.•ın ltalyaıda dahi, 1923 teki bır 
darbe ile Faşistlerin hakimiyetleri
nı, diktatör menafiinin halkın ar. 
zular~na,, . ih_tiyaçlarına zümre ga
yelerı!e b!rlilı:te iı.stün tutulduğu
nu muşahede etmez miyiz? 1789 
daki meclıur büyük ihtilali ile hü
~ümdarların istibdadını y;kan !a
tın Fraru>ada demokrat sistem ka. 
pitalizm ve plutokrat tahak!<Ümü
nün tesis.ine müncer olmuş, niha
yet .1940 yılı Haziranındaki asker! 
hezrmet, V~i'de kurulan yeni bir 
hc!::ümetin düsbu.rlarile birlikte 
halkın iradesine haki:m hale gel~ 
mesıne sebep teşkil eylemiştir. 

Irklar arasında sabit, metın, 
müstakil, halkın menafiini kanun
l:rında dahi hükumet, hükümdar, 
zmnre menfaatlerinden üstün tu
tan milletler veya yüksek ırklar. 
dan Türkler, Anglo - Sa:ksonlar 
başta gelirler. 1slavlar yüksek ırk
lar arasında bulunmakla beraıber 
hükıimetin, hükümdarın veya züm~ 
renın menafiini Jı.alkınkine üstün 
tutmuşlardır. 

.. Bu tetkikat i.Sbat eyler ki, tahsil, 
ilı.nı, fen veya teknik ıbilgilerıne 
tekiı.müllerine rağmen mklardili 
seciveler değiştirilemiyor. Zahiri 
te!bed.düller yal1U2JCa yaldrz wya 
dekorasyon mahiyetinde kalıyor. 

Cennen ırkındaki hassalar ve si
lahşorlük dahi aynen eodadmınki 
gibi<lir. 

.Nitekim Türk ırkındaki seciye. 
nın vasıflarından elan daimıa ha· 
kim yaşamak, istiklalini muhafaza 
ile askeri san, şeref, zeka. çal~
kan lık, vefakarlık, tecavüz ve isti
Hl. teşobbüslerinde lıavatı lstihkar 
ölmeyi fazilet ,nimet ·saymak, şef~ 
!erine itaat, harpte galip olmak gi. 
bi hasletler ecdadının mirır.ılar) a
rasında bulunan değiımiyen esas
lardır. 

r . J l POLiS ve MAHKEMELERDE 

eıe:ill.i uç. yuz kılısenın çan ku. Bükreş, 20 (A.A.) - B. B. C.: lan davet üwrine daha şimdiden ku·k dort asker olmuştur. halkın muayyen ve mütc:-hakkim 
l!:rcaı. devırmistir. Pazartesı akşamı, tevkiflerin Bük .ki il k. . k . . .. 

%1.._ • ant 'd ' t b b" · T ti d d.. ı m yon ının aşesı, on bın tup ;-.rıı·· e e bir zaviyenin damı \re,<; e eş mı, vı aye er e de ort T tan b. t·· D. · Bı"r Japon Generalı" lıq Uş v 
4 

b. b .... b ld " b"I . . e us asısı, on ın up ızanterı 
. e rahibe telef olmuş., ınd. eşp y.uzut .u ku~u ı dbırılrne~- ,scromu v~ bir çok battaniye top- 0··ıdu"" 

F te ır. azar esı a şamı za ıta, Blık lanmı•tır Bir Holl d d · 
rllnaız sefiri Vellea reşte çok mikta:da sili\h toplamış, nakliye ş0irketi, bu sı~ ~alze':~ Tokio, 20 (A.A.) - Yüksek harp 

\r ile görüJtü bunların naklı ıçın 168 kamyona nin Yunanistana kadar parasız konseyi azasından General Kunişi-
~ ~in t ıhtıyaç hasıl olmuştur. naklini deruhte etmiştir . ge Tanaka, kalb sektesinden dün 
• ~~ \r0 ~0on, 20 (A.A.) - Fransa- y . k f'l • t • !gece ölmüştür. General evvelce 
'"" h-. gton bü"· ··k 1 · · J ·ı· 1 · ··h" enı a ı e aıs emı Lo d . • ' ~· ari . yu e çısı Haye ngı ız erın mu lJD n ra ve bılahare Vaııin.gt.on'da 
~r Weı~ıye. nazırı muavini Sum- bir tekzibi Tanca, 20 (A.A.) - Bir çok harp !Japon ataşemiliterliklerinde bulun-
'11 trıeltiıı eıı ıte görüşmüştür. Gö- Be1grad, 20 (A.A.) - Reuter: gemıleri himayesinde seyahat eden muştu. 
~lltıya nıevzuu işgal altında bu Sofyadaki İngiliz elçısinin pa- kafileler sistemi ile yapılan tecrü- Avustralya ~nilis 
1'i a ırı:.ıdFransaya gönderilecek saporttarırıı ist,>diği ve elçilik beler neticesinde İngiliz amirallık 
~ b11€Qa elerı meselesidir. Sefi. :memurlarının hareket etmek üzere dairesi hafif harp gemilerınin hi- kıtaatının talimi 
"<ve. ırıufu ve mısır dahli olmak ü- ;hazırlandrkları hakkında mihver mayesinde seyahat edecek küçük Melburn, 20 (AA.) _ Avustral-
... kın; t n_ı mıktarda hububat •kaynaklan tarafından verilen ha- tonajda azami dört vapurdan mü. ··••L enııne 

1 
ya Harbiye nazırı Spender, her sı-

'~ı·r. çalıştıg"ı zannedil- lber buradaki in~. iliz sef.aretinde teşel<kil kafileler tertip etmeğe ka- ft M 1 k t .. nı an i is a aatı antreneman 
resmen tekzip edılmektedır. rar vermiştir. d · · 90 ·· k evresının gune çı arılacağı bil-

dirilmiştir. 
--<>--

Bir İngiliz misyoneri 

Kömürcüyü usturayla 
kesen Abdurrahman 
Temyiz, kararı idam talebile nakz 
etti. Muhakeme yeniden başladı 

Bir müddet ~vv~l _Beyoğlun~ 1 bcraet etmişti. Temyiz mahkaıne
ParmakkaP.ı~ki ~ükkanında, . bır sı her i.kisi hakkındaki kararı da 
gece, .komurcu Huseyın, kcndısıne aleyhlerine nakzetm;• d · b" · 

. af" 1 bd h . ...,, un, ırın. 
mıs ır ge en A urra man tara- cı ağır ceza mahkemesinde muha-

AJkolsun d•irusu, ~u Necip Fa
~l .Kıs;.~ ;;•eğe! l..ğaç, tohum, fide 
gıbı ;eylerle aıebiyatın bahçıvan
lık .lısm.uu bıraktıktan sonra, işin 
çerçeve, pencere filan gibi doğra
n'.acıl'!' kısınma başıa..nış; fakat 
b.~ muddet sonra, edebı.vatı bıisbü
tun unutarak hergün bu çcrçeve
ler~en uzanan başını dünya a.i a
setıne çevirmişti. Kendi ,ivayeiıe
rıne bakılırsa i:ıarp başladığından
beri, birer birer hep onun tahmin
leri çıkıyor, hep <ınun dedikleri 0 • 

luyormuş; fakat bize kalırsa ede
biyatta, şiirde, tiyatroda, haili söz
de iy~ oynatmasını bilen bu, içi '.çi
ne sıgmıyan delikanlı politika ve 
lıarp işlerinde bir haylı yaya kal
~1'.lf. yosyuvarlak iki karpuzu d&-
gıl; yamyassı iki topatan kavunu
nu bile bir koltuğa sığuıramalill§
tır. Fakat, onun fikir bakımından 
hayli fos çıkan bu, poli lika ve harp 
yazıları, ifade cihetinden yine her 
ığitin beceremiyeccği gayet k.ı

!~ ve yaman la>vu:ıer, te~bihler, 
ıstiareler, tarizler, kinayeler nük
~~r, mübalağalar, tezatlar,' hattiı 
mumtuiyetlerle ve nev'i ancak 
~dndine mahtıua phsilikl:rıe do-
u ur. 

Necibin, son zamanda beni en 
hayrete düşüren ve imrendiren e
~ri, hiç şüphesiz, Namık Kemal 
ıçin yazmış olduğu tam dört yüz 
sayfa.~ eserdir. içi, baştanbaşa ze
kll, fikir ve bilgi ile dolu olan bu 
koca kitabı, n, ne zaman ve nasıl 
yazıp başa çıkardı ıaşıyorum. Ken
disi, geceyi gündüze ve gündüzü 
geceye katarak bunu iki a1 gibi kı
~ bir zamanda yazdığını söylüyor. 
iki ayda bu kadar muazzam bir işi, 
b~ kadar muvaffakiyetle ba>jarmak 
cıdden şaşılacak bir şey... Namık 
Kemal gibi büyük bir şahsiyeti, bir 
çok cephelerden inceliyerek irfan 
meydanına ıı;unulmuş nlan bu eser
den dolayı, aşkolsun doğrusn, ıu 
.Nttip Fazıla! . 

NatDJk Kemali kısımlara ayıra. 

rak tahlil eden ve her kısma göre 
ona, liıyı.k olduğu mevki ve ehem
miyeti verdiğini söyliyen bu eser
de biz, O büyük adamı §U kısımlar 

ve şu plısi.yetler içinde görüyor ve 
olruyorw:: 

Şair Namık Kemal, ed-biyatçı 
Namık Kemal~ hakim NamıJL Ke
mal, romancı Namık Kl"mal, tiyat
ro muharriri Namık Kemal, hürri
yetçi, adaletçi Namık Kemal, istib
dada, fenalıklara kar ı isi Namık 
Kemal, vatancı, milletçi Namık 

Kemal, siyasi Namık Kemal, gaze
teci Namık Kemal ..• 

Onun, ti kundaktaki minimini
lik hayatından başlı~·arak öliinıt:.,c 
kadar geçen bütün hayatını böyle 
kısımla:ra, .safhalara ayır..ı.rak fi .... 

dlsini o lm<mı ve safhalar~ gö .. e 
şahsi)-"eilendiren ve ona göre hii· 
kümJerini veren Necibin. rfd~tn 
büyük bir emek ruahsulü olan 
bn kitabı da göster;yor ki N ~·p 

yallllZ 1aman bir şair ve bir tiyat
ro muharriri değil, ayni zaımııı<la 
lruvvetli bir tahlil, terkip ve tertiı>
çidir. 

Osman Cemal Kaygılı 

fından, aralarındaki bir para mese- kemeye yeniden 'başlanmıştır. 
lcsınden dolayı usturayla gırtla- Nakz sebepleri arasında Abdur- p OL ı· 5 

Çunking, 20 (A.A.) - İki sene- ğından •kesilerek öldürülmüş, kö.. r~a~ın, ıkardeşi Emine,' Hüseyi- =' _ 

hapsedildi s· Y 1 L D 1 Z L AR 1 N EN A T E Ş t N İ J E N N Y J U G O 

G:ı::~~: ŞARK SİNEMASINDA 
Eski 
Ekler 

F.serlerinin en neş'eli ve komi&; olan den iberi kendisinden ·hlç bir haber mürcü Hüseyinin arkadaııı Demir ııı oldureceğinden bahsetmesi ve e• .. •• b 

N A ( 
s o K A K ) alınııınıyan İngiliz misyoneri Hun- Ali de muhtelif yerlerinden ehem- katil hadisesinin gece Hüsey~ u- ır sutçu ara a 

N E T 
ter, dahili SirıJdang eyaletinde miyetli yaralamnıştı. Abdurrah • tuduğu ibir sırada üzerine rullanı- J d 

ç i ç E G 1 mahpus bulunmaktadır. r'anla kardeşi Emin maznun ola- larak v;mılması da zikrolunmakta, a t 1 n a ö 1 d Ü 
k k 

Bu haberi, aynı mıntakada ka- rak mahkemeye verilm~er, mah- ,bu noktalardan, H"~eyı·nın· idam D 
takdim edecek Şarkı söyleyecek, sizi zevk içınde hıra ara lır. çarak f'unking'e gel ik" ~ ün sabaha k z· '-... en ı papas kemede Abdurrahman 21 sene 8 cezasına hkfun dil . . . . arşı ıncirlıkuyıı 

...._ ~- ... Numaralı yerlerinizi önceden tedarik ediniz. söylemiştir. h ahkı1 edilmiş E · d ma e mesı ıcap e. cı.varında Vıyaki çiftliği önünde i" ~ _ ay apsem m ' mın e deceği ileri süıiilmek:tedir. bır kaza olmuş, zavallı bir araba 

s BJiiYiik tarihi roman. :z 7 . . . . . ·il\ Qsmanlı hükilmrtl ~ te.ı. et- Dalmaçya, - ve S111>ı;e A...,. _ balmuın Galu ibetiDe -- oldafu Dünkü celsede, Ahdurrahmanın sürücüsü araba altında kalarak öl-
, ll ta A . N. ı o·· ld .. .. ld .. ? ıt ınek i>ledığl bunaye ve leceddııdu !aryaya... halde ordunun ıwmı.ı kiilllsl Tu.aa7ı a- beraet eden kardeşi Eminin Çatal- m~tür. Hadise şöyle olmuştur: . . n zız ası uru Ü • (C Y~'> otduJar.'ı~~m dr ~ıincu S•llm Yunanistan ile Adalar Fııuısa,ra ve- şıp Bııkrcş ü&;rlne yüruyerol< Ruslaruı cada ecelite öldüğü anlaşılmış, Koyulhisarlı Recep oğlu 26 ya· 

· , _. gıbl ma.son ""' altmda kaim" olan rilecekt~ N:woı,·on Olim&llhlann Rllll- 'la,f cenahının lıaih rlc'allııi kt.l'edecelı M .. d şında Halis, süt güğümleri vük Ü a. 
'~ b. ~~- Yaz~n:M. Samı Karayel...,..,. ~;d~adışalıı tacından eımış bulunmut- ıar, Ru,farı inellızler akyhine ...ıwr _ idi. u deiumwni nakız !kararına U· rabayı sürerek sabaha k~ ,

1 
hre 

it. boı.Qteetı., lllsa B..:.ıa, Oemanlı huktimeıt iıurindeld j mak Polllıkasına sallk oldufu cih.,Ue Raslaruı bv. sat cenalıı Vldln'I leh- yutmasını istemiş, Aıbdurrahmanın süt indirirken, arabanın uzerinde 
S bir hld'a mı oeım misil ni • Napolyon, Erldland'da Rus onıasıınu, Fra11S12 •kudr~tlnl, Fran."2 fikriyatını taksim yolWldakl lıareketlennde lhl.I - dit ediyor ve, &elcradı elde elmL' olan vekil tutması için muhakeme baş- uyuk.la~, Viyaki ~iftliı;~i önünde 

,._ r.~- 4e bir tl Mime. hıwlı cedl' bozarıtk yirmi bet blıı n:ıa&Mıl ve meo- 1;illp ~upurduks.rn sonra U.."iiehk d k yalh davrannordu. Sırıılılarla bırleşmek u•ere yiiruyonla. 
1
• • ...... _ ınezaıım --"··-• 

1 

· -~ t.ı1> aıar.u. ' • en Billı ıst" "ul .. a güne bırakılm••tır. arabadan dü.şmuş·· , araba tekerleböi 
ı.. .,~ ·• llltre.ı.ı. . ~~u o ruı. verdtrmırı ve s-oen dl 1,ı...ıikl•ri ıibl hır aptalı ki, Sultan assa, an., ve Bota.ı..n, Na- Bu tehlikeyi hJMeden Km mar-U --. ~ .. l'u!"4&. ta.o lmlfttr. . buHıl< hır ıal•be kua•nıı.t"· R ... or· Mu<tafayı tahta ınirmıtlerdl. polyonun Ru.•yaya ~r1tetnıesı bir i7.U>- derlıal Bukr<şl taııtiyeye başlamı4b. Doktoru vurmak ı"ateyen karnından geçmiş, araba da birnz foı""'ıı.ıı~"" ba~ıanıı •1~> salııbl olmuş - du•u t ransr.ıarın 11<~1 ~areıu.Lını dıır- Rusların 

0 
ııach&'I rol bv.yulctii. ijlm- u nefis me><toı olUJ'ordu. &ti&, yemQerl aia.>ı Pelılivıuı ata bir ileride deYrilmiş, zavallı Halis öl-

"'•, llıucevherı ş rl Maktul ricaım dur.ıuk kuv>.tle detr11d. b 41 de. Fransa rarıarı olan ricali kat- Bununla beraber, Napolyon İolanbul mll<tar askerle Sili inden kaf1ıya ıre- hl• hademe m(4tür. lı..,, °"lQ. e • paralan zap T.n, ("an b•nnel Al•~~. a mat " ıeııllt- HOnra, ı.tanbulda, ve Osman- w.erwae R115ya ç..,ı ıle kon,:-ıu. Fa _ ç<>rek Karelasl adasını Z&ptolmnlşll. Cesedi muayene eden adliye dok· 
.. ,. ""- ı b. ı ı nıu...,flltle.-en """ • · ~ Akıl hast h · dek · · d ..,,:ı.•uı,"'-ktlll rical 

11 
•ye ..... r n• .,. ondan bir mu- b ııii.lıtm•ti d.3hıhnde Fra.nsı7.lar aı.-y- kat, l•unbul üurUıdt hır kararı. va _ Pehliva.n afa, nhamı cedide aleyh a anesın ~m en toru Enver Karan haricen ölümü 

ıı, •n • ~"4ruu hl evlerini, ko - larak (lll&'ilı<rel 1~ pob' hlne ••r•:ranlar h""'11• l"etirml,tı. nı:ım>dı. Bu. m .. e •ln miualı.erest nl tardı. Salta.n Mııstala taraftan idi. Bu çıkarılan eski hademe Muhsın ev- •ntaç edecek hiÇ'bir emare görün-
• ~ • ..,e.ııı•r. Butta dalllaralarında lak ıaı...ı ıaltp etınıŞb. O.erin< Tllsil·de i.ole, Rn<1'>r İslanbul ihtlllllnl is~ - lıayet istikbale bualııldı. -bple bu aclamın orada bııluııan 7e - velki akşam h ah . d"ğ· . hİ'"''ıı '!! ne dt..,:ı astara, lklı.la ı-..'kl unı,.rat<>r. "~~n bir salda bulu.t- dlltlerl ıtbl iı.Jız:ındıktan aoııra. derhal İatanb ı lhlll311 harlcto bu ıtbl a.lde- niçeı d<ri alarak ı.ıanbul il•erine yürü- k ast aneye gırerek me 

1 1 

ıçın mor:ga kaldırılmasına >ı;tı. q"ustala :.!nu 
1 

P ) rdu. 'Jf'lllt'n nehrı u:ıer e İngiltzlerl h&tında.n attılar, dUŞD13.n o- ler vucudc e-eıınlitt 1rlbl Tuna. bo:run-ımeA ihthna.llııe bina.en. azlolunmuşıu.. endısinin işten çıkarılmasına se. lüzum göstermiştir. 
~ • f" ..... umand.a.n el ll.ula.r. ı 1 . d ·- •- - 1 b * - .,..,

1 

. • -• iıl&kallaruı tan t'raMıdan. el ıaa tı a.r •• ve, Tlbıl- dalu onlu a - muıııış ü.lı;ler husule ı>tanbul nııııau, ve, Sultan Maslafa· "'P olduğunu zannetti'"i doktor ~l~to ı hük ışte unnu takıµ ınaeD m . 1 ·nı· ı lal ·· r..-

6 * Şoför Yeisi Ef • ı (;• ' bu h ıırncu da'hill d b . b" ı d ld ki N iyon istanbulda.ıı al- ıe Napolyonla mıı.v.l•haya kovuldular. ıe' ı. nın ıta enı~. orduda kart<aşalıtı mu Halit Neş'etın üzerine elinde bir n cog unun ırla-t,,1~·d~r'- a.l'ler hu kı'-'ln ed a, 7az d~~ nhol t' ıd ·~, apo ..:... Kalnkcı lhlt11- Napolyon, ıieüncii S.llmln dahili la• Ji&lhokl. bo es.nacı.. ordunwı bara - clp olmu,ta. Ruslara karşı muvaffak!- resin. deki 2251 numaralı otomobil 
n ... en il ._ er cva.m ew ""' r f'"5r .. n11.mı:v. " .. - ··ıı b" ·- 1 bıçakla buc·· um etmio t 1 k ~ t k 

1 

• usra ıı 
1 

u 
0 

ol r 
1 

t ki Fra mlann ıcııa mua - 1aotarla matlup olacaııını k01;Lı.reıne • da.ki vaziyeti Dukdan ve l'flak dalılll • Y•• ır vaz.,et a mı.t olan onlu, ılm- .., ,ye ışen er Be~ı taştan geçerken Şishane yo-
t\\ı..,,QI nıı ıne flcslle ~eu-:ı"::. - ,:1.~:u ~a .:ıkl.,.:~,, D•ımaçya.dan i _ mlştl. Tll-it'to bu, h~b<'rl alına.. daya- ne ırtnnlt oı:ıu Bus ıısk•rlnl ciddi bir dl llıtllaı ile oö.Wüyonlu. Bıı.'lar bu - Muhsini yakalıyarak elinden bıçağı kuşunda oturan 2S yaşında lz

3
ka 

~ .... '- « "'ııı ıorue bir h . . tanbala ıelen FraM!• lopçuJanııın hır. _ namadı. Rusya Çarına aldıtı haberi lelıllke7e nuruz b~lıuıdanıyorda. jra<!• .~ emellerini yerine ıel.lrDUfferdL altmıı;lardır. Muhsin di.ın adliyeye çama k l 
-· ..... ı_ «uruıına•· e7ula gıbl a - bllıum& tel>lıt ..ıercl<; Harekatı ıaarnuıy iz ve mllda!aa • lhlılal n, Shıtan Must:ıf:uıın tahta verılmış,· -lıye d .. d.. - . .., ra . yara amıs, yaralı Bcyoğ. 

11 
• ..-•rt il ._ çalışılan Devleti karelle geri oevrildilıl<rinl ve - or uncu ceza lu eledı 1 t c. · ~ 1 

ula ..... ı-•~ınatııe ıeesı _ Bu. -~ ffıildlm•ll oamaat•.,.ln mua ait planlar Fr:ınsııl:ır ı.ratınd;uı ı:ılmıas•le ordo birbirine ırlrdi, oha.mı ınalık . ye ıas a-,anc ıne kaldırıl-
ı lnd ... - r Etiıılki EtJo-ua -~ Fransız ına...-wtnlua ... nwı IUA. ,.,_ , 1 emesınde muhake esı b f"" t 

11

, ••. ııı.:'._ vurnılJl, Bekı,..;;.., ·;_ .,.. eden Nbanucodlt n ı..ıaııaım ye • berlı:aıv oıamı:r~uu """" hlldiroıı hazırlanıı tı. O<'ııeral Sebaatıyaııl pi". ct'<lllçilerl , 1enlf".rller birbirine ırtnU- m ne aş- mış, §O or }akalanaruk tahkikata 
""" 1 _.,. ... n'·....,I•• •--•uıdan malıvedildlifnl ha bir bue<etl llahlyedir. nını hazırl.unışlL . • ı>Obnn lar:ıfındaıı fer. af"'lltŞ, f.akat, rnahkem. e ... d .. av.ay. ı baı;Janm«lır. ı. .. tthbı, :nrestaı. ~dut ye. "Y"'••...... .-- 1 al hı t h lnd . .., •. ı...\•ri Yuruımq ve. vaki _ ber alııııtlL Dedi. Taksim plinı '4111• idi: yollanan Mrr•:ıc• namın<bkl bır Fı-.ın- Orduda bal11IW1 yenfç<!rll~r batın- 1 _ a ve ı arıc e gordugu ıç:n * Beyoğlıında Çiçı-kç· k d '"'<il ı.:~.~~•ti lsliJıalt Ytkbr 0 _ Kaslar, col< kıımazca 1ıarthl elmlt- Ellik ile 6uldan, Bııl&'aristan. F.dlr- ııız zabiti de Yldln'de bu planın tatbl· 1orlarıil: gır ceza mahkemesine sevkedıl- Leopcsun iki 

1 ~ ~ agın a -ı.. ql Rw;Jao. :. ferdi. lkkla4fyan oc.atmı nı«We ..... ff, İııt.anbııl '""· Bolular dahil olclııiu katıru nnaret f'dlyonlu. ı - Bh Jeniçeri ıı.mı ne dunıyorm!.. imek ıizere evrakı müddeiurnuınili-\d b k n~mara ı 
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antasırı-ı..-kıe. 
11 

_ _.....,. iolublll n, lıald• buLUn Rwq:;!I 8'ıVa.J&... t sat cenahımız Tuııa mNDba.larında (Daha. ı>o.r) &e de etre Lr. a aca urum arı tutuşarak yan-~ gın çı.ımıış, derhal söndürülrn.~tür. 
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Vrenıe bqmakalesinde vaziyet Yorlıııhire Poıt'un dip!O'NISi mu· Avustralya ve Yeni Zeünda da 

"akkında "1 neticeyi çıbnnakta - habiri, Londradak.i japonlar maha- 1 b ı• r es e r (Baş tarafı l inci sayfeıla) Amerika ile mubdderatuıı tqrik 
w: fil.inde İngiliz - japorı eerginliğlne ımektc-d.ir. Japonya ise Cava. So-

c.Ankara dekU.-a.ıyonu Balkan • izale edilecelt nuarile bakılmakta - i i§in ıaın.imiyctine bir dereceye ka- ınatra hasılı Felemtak Hindiıt"m 
w mlhilne bir yardımdır. Dekl! - c»duğunu yaz:ına.1'.tadır. Londrada Divanı Lugatüttür- dar inanmak kabildi; çünkü Japon- ile konuşmaktadır. Müsademe •·• 
ra:syonun istihdaf ettiği gaye Av - japon sefiri Schigemilı!u ile Butle• yanın müstakbel hasm• olan İn&'il- infilil. ihtimal ve "tıhlan her za-
rupanm bu iosmmda yeni bir cep- ayni zamanda Tolcyooda Craigie ile kün 2 ci cildi çıkb tereden ziyade, bugünkü müttefik- mandan ziyadedir. İ§te biiyle t11ri-
be kurulması imkhı.larm• ortadan Malsuoka arasında btı ~ müza- !erine '""" geçer. Fertler arasında- hı bir dakikada, dünyanın mnkad· 
L.1.1 k ı ı •·- .Ankara 20 (A.A.) - Türlr. ki bir kavga veya davada dahi, in- deratı ;~in ciddi Jair diHıüm -ata-
.._.ınr. ere er yapı IIUf"-' · D1l K G ı S kr teri' • 

İNQtl.İZiıEftiN YEtrt Matsuoka'nın §iddetli ıııntukla- urumu ene e e 1 
• •an, tavaHuta ilk önce kendi dost- unda, Ol'talıiı atqe vrrmiye hasır-

,.,....,., .., • T "" nndan sonra J' apoıı.ya tarafından ğinden bildirilmektedir: 1 lann. d.an başlar; onların muvafa· )ananlardan biri elindeki m<>•'ııleyı" 
J'4U •~ Türi< dilini araplara öğret - ,. 

Londra 20 (A.A.) _ Alman pro- oldukça ini olarak kabul edilen 1 katını aldıktan sonra, karşı tarafa hıu:ut fıç1~ma ılaldırmadan son bir 
pııgandası, mutadı vtçhile, Türk • uziaştı.ncı ve mutavaıısıt rolü ile mek ve bütün müslüınan dün • muracaa( eder. Japonyanın, evveli hamle ile hala bu defa bütün d-
B··'-- anl•...,aııınm ilamııdan a • Birle§ilc Amerika tarafından Bü- yasma tanıtmak gayretile Kaş. İn&iltueye teklifle bulunması, Ja- han asayiıinin Jrurtanlabileuil 

.....,_ _,.... garlı Ma:hmudun 1072. de vücu- onla d" '"' · · 
laın1 istifade teminme çalışmakta yiik OkyanlJSta kabul edilmiş olan P nn, uoya cu.urı umumıyesı ı ihtimali11i ileri sürüyor. 
~e bunu Türk hattı hareketinin tedbirler arasında ba•ı -''n·•ebet- de getirdiği Divanı Liıgat-üt • karşısında, İngiliz hükfımetioi Rtllı 
• • u.ru ~ Türk adlı pek tanınml§ Türk di· Almanya da l>ona muvai olauk 
gev§ediğine aJAmet telfııkl<i et - ler bııhınabilir. li anıdının ikinci cildi de Ku • istemez gibi göstermek gayesini İtalya ile Yunan nasını bulını~·a 
m .............. Fakat '-- '""-i tefsirler JAPONYANIN TEK•'""' BER - takip elliği şüphesini uyandırıyor, v or•da sa · · · ıl Iı ~'"""" "" 5 •u Lll' 1 rumımıuz saymanı Kütahya e ~ a yışı 1~ eye ça ııy<>r. 
lngili% efUrı umumiyesi üzerinde LİN:DEN :Mi İLHAM EDİI1Dl saylavı Profesör Besim Ata • Böyle bir şeyden kuşkulanmak- Çok uz.ak ınıntakalarıla cereyaı. et-
bir tesir yapamaz. Esasen Türkler Londra 20 (A.A.) - Japonlann !ayın himmeti ile tercüme edil • la ve bu Japon teşebbüslinden bir m~kle beraber bu iki hadise birbi-
B~ yapılan . .3~~ tavassut teklifi gazetelerin nazarı miş ve basılmıştır. Tuerin birin- netice çıkacağını ümit etmemekle l'ile hiç alikasız değildir Tokyo 
Tlirkiyenm evvelce gırışliği taalı - dikkatini eelbetm~tir.· Bu teklif ci cildine girecekken ciltlenme beraber, temenni edelim ki Jaııon- tekliflerinde Mihverin de emelleri-
butlerde hiçbir değişiklik yapını - hakkında yürütülen mütalealar za- ya, kendisini& harbe ırireceği SÖY· ne tezciiman olııyorsa sulh şart ve 

,.,_ ~ ,_ '-""" lhmal sırasında konulmıı:mış olan ° lendiği bir aırada, yaptıg• ı umumi Ja<'lle;~ı uıuew=J• etıne - fere iladar mücadele etmeğe az • nki T k ill . . .. . esasları ~ok dikkatli tetkike değ-
! dir lı:i bunlard zama ur ermı gostenr sulh tavassntunıJa sam'--' olswı ye 

mlş er an başlıea. bi- metmi§ olan İngiltere ve müttefik- h r!t bu _.,.,_ ,__ im - uıu mek lbııngelir, Hele Mistu Roose· 
· d t--'••- y ist - a a, ........., &vnu U§tur. rok -··-ak -e bütü'n du"'n•ayı sar-n e ""l!"~·~,e unan anı mu- !erinin davetlerle takip ettikleri Divanı T,.. • -u • • velt son ocak mmahabesinde artık 

d-•· hu--·-.ı ---• ,_ .... _ d .ı..ugat-llt - Türk'fuı ö- mal< istidadında bulunan bu han. ...,.a o-w ... a a ....... illlA"'' a. yollanndan inhiraf etınelerlııin ba- .. ·· _., .. , ._ "- 11 ·r sulhe tavassut etmiyeceğini söyl~ 
._,,,_.. ard _.__ k çuncu ve son ÇllW '"l'Cwııesi e bltsı.. '""'r .. 'ye, hakiki bır" barışçı w..uuue Y ım "une tir. his mevzuu olınıyacağma işaret e- asıl tnin 1_....._.,_, ,.u ., dilden sonra .. Londra ve Vsşlngto-

_._..,__,_ te·.....,''1 --'- "'-· arapça me ......,,....... oldu,._ i"in, Ailhün bir an evvel .auı-ıuenu "'ııuu"""!"e -P diyorlar. Bu teklifin :Berllıı tan • d bıı-•-~- .. cilde alt al. "u • nnn, buglinkil §Utlar içinde, vu.i-
..._.__,..,.,__, • .ı.ı..-t bu emlek e ~"'""""'ve ~ iadesini ..nrm_ ... .__ ~e bnnun lçı'n 
-~~= s......... m e- fmdan ilham edilmif olması da "• fatıetik dHi .. _ ._,_ d •- ... ..,.. • yeti iyiH derinleştirmeden ihtiyat.. 
tin "'"--'ind dJll d -'· oJ ene .... ..,.. yan uı elinden °-1 --ı· yapmaktan .... ı· -J~· e ere ea .. a - rittir. '-·-- •---~·"'·- ........ .~ so: lıir adım atmayacal<Juı muhak-
bıut bir ha !ettir. İJJMiliz gazeteleri Japon~ şııJh tavassutu hu- ı--'=,,_-r .. ""'°'=----"""'-·· ._...., ............ _. blmış.Mlltır. Abidin DAV ER kaktır. 1941 yıluıda Boosevelt ol
bu noktayı tllkdlrle yidetmekte ve kında Nm Clıronicle gazetesinlıı H b • d san, Almanlar olsun aullı temenni-
~enin Alınanyanın Bulgaris - muhabiri §U.Dları bildiımekteclir: a eşıstan a Amerika Guam !erinde lıulunuyorlardı, kan ıövde-
t.ııa ,einnesi talı:diri.nde müdahale Limonun iyi haber alan mahfil- yi 11Stürmeden ıeleceJı lıa sulh müT 
etmeyi hiç bir uman teobhüt et • !eri bu gu})ı teşebbü.sünü Franko- fBat tarafı l 1nd sayfada) (Bag tarafı 1 inci sayfada) , Hüaeyin Şükrü BABAN 
metnİf oMluj!uııu Jıa,oetmeı.teair • Mussolini' müW<atmııı illt ne"--~ Kahire, 20 IA.A.) -İngiliz :umu- düı1i Amiral Starn'1n bir mdrtu • -
t- "'-""'' iDİ karar""""-·- •aı..lU..: ....-. • telildı:i ebnektedir. Mezkur malı- 6~ .....,...,.. bunu okumu§tın. 
Alınan __ __._ Alınan-. fillere g2- general -·-'-'dan İtalyan somalialııde, &ıt'alarıma, •-· Milli Piyango 

,.........,._., ~- ""'' .r<a.ı..ı&u ~mukabil hücu.mlanııı tard L'LWıral lıu meRtubunda Ameri -
ııın yeni bir zafer kazandığını >d • Mihverin yeni auHı taarruzunda ederek Cuva nehrinı· muvaffaki- kanın deniz müdafaa tedbirlerine (Baş tanfı 1 inci •yfada) 
dia ediyor ve anlaşmayı, Türkiye- mutavaıımt rolünü oynaması rica e- ıetle _....._ Bu mın•· .. ad·,_. karşı Japonlar tarafından yapılan ti yüzde 63 tür. 
-' İngiltereden uzaklaştıran bir va ~"1-'-'ır' . Fakat Japon '-""bbu"sü 6~-· .... ...., •-·tol "'· b tı Bil t t .. -m.~ıtm k -• ,. ""''~ --.= harekat iyi bır tar:z<ia inkii"f et- ~~o..., arın ....., i:r llUl'e , e nazarı e sa ı.şuu J ~- e ve s ...... 
.. ıa olarak tavsif eyliyor. Fakat a- Frankonun bu teklifi reddettiğini mektedir. ~~bara alınmamasını teklif etmiş- karı çoğaltmak için aldığımız ted-
fllli bi:r vaha V1IIS8 o da Türk.iye- göstermektedir. ...,. birler meyanında şunları zikrede-
nlıı siyasetini. . hiç bir v_eçh, il.· e d.eğiş-. ISP' ANYADA HEVliV"' ... T Diğer cephelerde, vaUyette lıJç- . . bil' · M'lli B günl' • 

•"""-'U'I bir de"'~,,_ı;ı, voktur. Bu teklif, encümen deniz üsleri- ırmı: ı ayram erıne 
tlnnemJ§ oldnğudur. Türkiyenın sı. 15_.,.- , ıun· ink'""'' . . mahsus olmak üzere üç tane fev • 
7aseti tamamile realisttir. Alman• 'Madrlt 20 (A.A.) - Havas: Ja • iNGtLiz TAYYARELERİNlN ..,...... progr.amma a~.t 242 mı! kalade piyango ihdas edilmiştir. 
yanın hattı hareketi bu siyaset ü - ~yanın ~~harıpler ,:'1'asmda mu- OOMB.AlU>IMANLARI Yon dolarlık tahsısatm muzakere • Halka ve bayilere doğrudan doğ -
9erinde kat'iyen müessir olmaz. tavassıt rolu oynamaga ve normal · · Jı: k t al 
Ege denizinde Alman tehdidinin bir vaziyetin avdeti için teklJner Kahlre, 20 (A.A.) _ lngifu ha- sını yapar en o unm~ ur. Amir ruya b~e.t saima.k ve ikramiye ö -
Be demek olduğunu Türkiye pekall toplamalla amade bulunduğu hak _ va kuvvetleri tebliği: mektubunda, Guam adasının mü - de.mck ~n ~ara, İst~nbul ve İz
bilir. Boğazlar, iki taraftan tehli • Jı:~daki haber Ma~t ı><>.lıtik ve Eritrecle ve Ha.beşistanda: Şarki daf'aasma ait buna 'benzer bir tek- mırde Milll Pıyango Buroları açıl
keye düşer, biti garptan diğeri de dıplomahk mahfillermde buyülı: bir İtalyan Afrikasında, ordumuzun lifin geçen sene yapıldığını, fakat •mı~ otomat~k kfurele~le _muhte~ 
·'-·"'- Türk' e İııgiliz kudreti- heyecanla karşılanmıştır., taarruzuna mtizaheret eden İngifu Japonyanın k14kulanabileceği kay- şehirlerde pıyango çekilmış ve Zi-
r-~. ıy ' y ıes· · B !' de« hava kuvvetleri dün mühim aske- . . . . . raat Bankası şube ve &Janları ile 
:ııin şarlı:S Akdenizde nasıl arttığını a gaze ının er ın i mu - • hed-" .. ,_ ddit Jı"-·-' gusıle o zaman teklıfın reddcdıldı- posta merkezleri tarafından mem. 
da bilmekte ve son Jı:way konuş- habiri gönderdiği bir telgrafta Ja- rı =ıere mu..,a ın:uw.ıar •.. ılı tı. 1 ta 
malannda fiill bir işbirliği vaadi pon sözcüsü tarafından yapılan be.. yapmJŞtır. Dessiedeki motörlü na- ırını a r a rak tezkeresinde di - 1leketin e:ı ücra ~elerinde bilet 
göımektedlr. Ancak Türkler im· • yanalın Alman hariciye nezaretin- kil vas•taları tecemınuuna ve tamir yor ki: ısatılmıştır. Onda bir bilet yerine 
kA.nsız bir sergüzeşte atılmak ni - de lev~d ettiği intıbaı aksettir - lı anelere ve keza Dess:ienin şimal cTecavüzt mahiyette olıınıyan bu ıt~ ~ilet v~ ~a: ikramiye usul~ -
;yetinde dfoğillerdir. Türlcler, Alman mektedir: ve şarkındaki yollar boyunca giden gibi tedbirlerden Japonyanm kuş. nu.'.'bet ames~aı: n pı~f'goy~ o an 
tstıU. ordusunu karşılamak üzere cBu husustaki Alman fikrini ifa- nakliye kollarına .karşı taarruzlar kulanabileceği kııbul edilemez fik- ra~m ~e a asmJ ~ ırmış ır:, 
iBulgaristana gı'rerek kuvvetlerini de eden biç!>ir alurllUimel tıilmiyo- yapılmıştır. Tamirhanelere tam rindeyim Japonya bu mbi tedbir-- 1 d -~:'~~g~nunMı are m~:;' -bu · e- 4 

__ arı a ~uı-t .. ı.ı. emur ma~a-
teblikeye koymamağa bundan daha rum ki da hayreti mucip bir~ abetler kayded?1111§t!r. ~k a- !erin. alınr.tasından kuşkulan d. ğı rında esiri kadroya nazaran senede 
bir müddet evvel karar vermişler- değildi?. Zira Hitler, kendi usulü raba alevler içınde bırakı~. takdirde bu hareketi haklı addedi- 26.851 liralık bir tasarruf vard 
cfu. Tralıyanın müdafaalan feıvkıı.. vechlle •mevcut meselelerin müza- Asmarada, tayyare meydanının bi- lemez Ye fikrimce nazarı itibara Blltün bu neticeler, dttnya :~
Kde kuvvetlidir ve bu mllda1aalar keresine başlamak :wnanmm gel • na ve hangarlarına lıombalar atıl- alınmamalıdır.• yetinin buhranlı 'bir devresinde el
arkasmda T!irJtler filli 'bir hareket- diği, yoksa muharebe satınesinde ınıştır. Bombalara karşı sığınaklar ya - de edilmiştir. Bu vaziyet normal 
te bulunmak üzere kuvvetlerini tah bir tarzı hal aramak için Avrupa -

-'-~b· CenıWi Afrika tayareleri de Ya- pılması, limanın deniz tayyareleri bir bale-~ö.nün.ce,.MillJ Plya1)1fonun fit edebilirler. Binaenaleyh anlaş- nın t ... "; me devam mı icap edece- d " 
manın daha ~l yapılmam" ol - ği• baklanda bir karar verilmesini velloda kışlalara karşı çok şiddetli ve tayyareler tarafından kullanı • aha m'.'. '"" ınltısaflar kavdede -

1 gili·zı bır bir taarruzda bulwunuşlardır . · ' tabndlr. 
masına teessüf etmek kalır. Tlirk- n ett akacaktır.> · lacak hale getırilrnesi ve Guam'ın Bugün piyangcda görülen teka-

ler ve İngilizler anlaşmanın bun • Türk - Bulgar münasebetleri, sa- - deniz tayyareciliğinin 'bir ileri ıka.. mülü arttırmağa yarayacak tedbir 
dan daha bir kaç ay evvel tahalt - rih surette, Mihverin arzu ettiği Uzak Şarkta ra.kolu haline ifrağ edilmesi için lerin araştınlmasına ve tatblk e -
irukunu tim.it etmişlerdi. O zaman· Balkan sulh siyasetinin miiı;bet yo. teklif edilen 4.700.000 dolarlık tah- dilmesine bundan ııonra da devam 
lar ki bir Balkan birliği lmk&nları lu üzerinde yer almaktadır. Alman- . (Baş_ tarafı 1 inci ~.yfada) sisatm meclisce kabul edileceği mu olunacaktır.> 
henüz mevcuttu. ya, Türk. Bulgar deklarasyonunu, rika Bırleşik Devletlennın Uzak hakkak 'b'dir Tut il · Samo -

:Müttefiklerin davasına kendilik- cenubu şarkide bir istikrar unsuru Şarkta en fena vaziyete karşı koy· d 
0 
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)erinden son derece samimi bir mü olarak selAııılar. mıya hazrrlanmalan lüzumu üze.. a un~ ru:er maJts_adlar lÇlD sar- ngı ızıer 
:ı:aheret gösteren T6rkler!n mes'ul Umumiyetle Alman memnuni;ııe- rinde mrar olunmaktadır.. bna musaade istenilen 8.100.000 
olduklarını kfmııenin iddia edemi- ti büyüktür ve Ankara ile Berlin Nevyork Times gazetesi, başna· dol~ da kabul edilmesi muhte -
7ecejti bu teabhü:rden işte şimdi Al. arasındaki münasebetlerde bir iyi- kaleslııde, japonlara, gerek ticaret meldir. 
man propagandası istifade etmek !eşmenin muhtemel olduğu sanı} -
:istiyor. maktadJr. gerek strateji balumından Ameriln YENİ BİR AMERİKAN ZIRHLISI 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
nin tebliği: 

Gecenin illı: saatlerinde d'üşman 
tayyarleri cenubi Gal'de bir şehre 
hücum etmişlerdir. Yüksek infiliik-

Devlet Denizyollan İşletme Umuın 
Müdürlüğü llanlan 

20 Şubat Karadeniz Postası 
10 Şubat Perşembe günkü Karaden.iz postası yııpılmap a~I~· 

!S Şubat Pazar günü kalkacak (En.urı.an) her iki po8ta iskdeJerııı' 
uğrayarak Hopaya kadar gidecektir. (1283) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-----' 

Erkek Daktilo Alınacak 
Z~nguklakta takdiri kıymet m~ çahpnak w iJD~ 

da gosterecekleri muvaffakiyete göre 80 - 11.() lira maaş veriJöıtl 
üzere dört erkek daktilo alınacaktı!' , Harcırah ve ibatclcr • .ııı~ 
mümeso;illikçe temin edilecektir. Taliplerin U/Şubet/1941 pasarlll' 
günü saat l-0 da Galatada yeni yolcu salonunun üçünro katında 

Ereğli kömürleri işletmesi ihrakiye 
ve kok servisine 

müracaatla imtihanda hazır bulunmaları ilan ol.unur. 
1 - Nüfw. tezkeresi, 
2. - Hizmet bonservisleri. (1318) 

lstanbul Defterdarlığından: 

MalwıudPü:ıado Çulıııcsyan hanının 

alt llalmda 8 ~ odanın 1/2 hiBSe8I. 
Mahmud~ CUl>aeyan hamnm 

ıılt kal.Jnda 9 sayılı odanın 1/2 hissesi. 

Oıılatada Sultan Beyazıt MJı. llwn • 
hane Slt. 7, 9 8'Q'ıh mağazanın 4/14 
blsııesl (Mübadil) 

S:myerde Yenlmahallede Meldeıı Slt. 
esltl 14, re ,.eni 22 88;J'ılı arsanın 2/9 
ııı.-ı. 

Üsküdarda Jtu"unculda Hacı Kay -
mille BeWfil Slt. etıki 118 ,.enı :ı.s u,.W 
f/fl. 

lleyoğ)unda Kamerluıtun Mh. KlZll
cık Sk. eski 9 yeni 25 sayılı evin G/20 
hissesi (Mübadil) 

ltadıköyündc Osm81lağa Mh. Yağlılt
cı İsmail Sk. ı, 1/1 sayılı tıruım 24/96 
ru...e.i. 

llüyükderede Gülmez Sk. 25 .. yılı 
evin senelik lcan. 
Edimekapıda Atik Musta'la~ Mlı. 

Hamam Sk. S0/28 ııayılı dükkAıım se
nelik icarı. 

ı).sliyc Hukuk Malıl«~in lıuhm-

)lhlııiMLJY!«!ı 

!>edeli 

ı:.. 
2l5 

30t 

«IOO 

"' . 
1209 

MI 

. 375 

ıa 

108 

----
ı.. 

ıe.• 

• 
.. 

ı.ıt 

dugu bina bahçe.indeki büfenin sene 
ilk icarı. l&G ıı.:15 

Yukal'ıda evsafı ~ıh mııllar 10/3/ 9U J>a.arlesi ıımııı saat on dısrtıt,. 
IJ Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyoDda satılacak ve kira~,.ııl 
leccktir. Salış bedell nakden ve peşindir. Ancalı: (Mübadil) işattti ,'.': ı 
be<lelı ıkinci t<>rtip tasfiye v"6ikası ile de lidcsıebilir. Fazla baha! ıçlll 
Emlfık Müdürlüğü dördtıııcli blemine mürac:nat. (1292) .... 

fnhisarlar Umum Müdürlüğünde~ 

1 - Mllfredat lı.tesi mueib~ ea kalem - bbbi;Je aQlt _,,, 
sulile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 650 lira muvakltat Wııılnalı 48,75 liradır. 
3 - Eksiltme 24.2.941 Pazıırlesi gllnü saal 10 da Kabataıda ı.;,..P 

Mübayaal şubesindeki alım koınlayonwıda yapılacal1lr. 

' - Liste llÖZfi ıeçen tube<len par""u ıılınabillr. .MI 
B - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan ııün ve ııaatıe "- 7/> ,,.. 

peralarile birllkte mezldlr lumıloyoııa mllrııcaatıan. .ı2w 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----"' 

rtCARE'r VEKALETt tç TİCARET UMUM MOnoRJJ'D 
DEN: 

30 İkinciteşrin 1330 tarihli .Ecnebi Aııonim ve sennay~~ 
ma munkasim Şirketler kanunu• hükümlerine tev11Jı.an Tiit cı 
~alışmasına izin verilan~ olan ecnebi Şirketlerden İmperial :. 
kal İndustris (Levant) Limited'in Türkiye Umumi Vekili 
Şeşbeş bu defa müracaatla, haiz olduğu sal§.hiyete binaen, ~ 

Vekil Suzi Osman ve Ezra Totah'a münferiden vermiş olduğııı) 
letnamelerin iptal edildiğini ve .bundan böyle Şirketin ve f 
ne, Bsşkimyager Suzi Osman Bleda veya Muhasip F~ ~~ 

biri ile ~ereken imza etmek şartile Ezra Totah'ı tayin e1 

bıildinniş ve liizmı gelen vesaiki vermiştir. 
Kekfiyet tetkik edilerek kanuni hükimılere uygun gıörü~ 

makla ilan olunur. ./ 
AI.MANYADAKİ TEFSlRLER İTALYADAKİ AKİSLER Birlaşik Devletleri için çok hiıy i>: Amerika bahriye nezareti, yeni 
Berlin 20 (A.A.) - Bir husuıô Roma 20 (A.A.) - (Stefani) Bul ehemmiyeti olan Singapur\ı almıya 35 bin tonilatoluk •Washington• 

muhabir bildiriyor: garistan ile Türkiye, ayni hedefle. teşebbüse kalkmamayı tavsiye et- zırhlısının, 15 Mayısta, yani tayin 
Tüı:k • Bulgar deklarasyonu, Ber ri güden yani llalkanl&rda sulhün mektedir. Gazete, Singapur'a teca- edilen tarihten altı ay evvel servi

linde senen~ en mühim diplcma • muhafazasını istihdaf eden 'bir an- vüzklir bir harekete başlandığı ;ak- se gireceğini bildirın~tir. 

k bombalar mühim miktarda bina- y d k 1 H li Tasf' d 
ıara ve ticaret evıerine zarar ver- ar ım ~nunu Pam~k S~~a1 
mişlerse de atılan yang:n bombala- (Baş tarafı 1 incı sayfada) T .. k A . Ş. ~ 
rı süratle zararsız hale getirilın~ •Meclisin bu l!yihayı akbul hak- Ur nonım JJ' 

tik hidiseai olarak tellikki edilmek- }aşma akdetmişlerdlr. dirde japonyaya karşı ekonomL! Was'-;-,.._n zırhlısının e "h' 
--"te b" 1 alınm . .....,..~ nmn ım 

tedir. İngiltere, muharebe meydanlan, Z=u r ır er asını tavıııye ve esaslı silahı 40 santimetr k L 
Bütün gazeteler, Saraçoğlu ve en!Tikalarını yapabilmek için mil. etmektedir. . runda dokuz 'toptur. Bu ege::U, 

Poporun beyanatlarını birinci say- letler arasında kinler arıyor. Nevyork Herald Trıbune gaz~te- 1936 - 1938 proğramlarında tasrih 
falannda neşretm~lerıdir. Hiç bir millet, Londranın kf>Ddi- si'. U~ak Şarktaki buhranın ha~·,ı edilen zırhlılardan biridir. Washing 

Deutsche Allgemeine Zeitı.mg. sine vermek istediği bu kötü vazi- Hındıs:ına yakl~tırmakta oUu-
1
ton, 1938 senesi Haziranında tez -

diyor lı:i: feyi kabul etmiyor. ğunu sıoylemelrtedır. giiha konmU§tu. 

tir. Bir miktar ölü vardır. kınd3;kJ karar ve azmi Hitlerin ida- Hali Tastiyede Pamuk Sal 
Londra mıntakası üzerine de la- re ettiği sinir harbile sarsılmamış- Türk Anonım Şirketi Hisscd,ı 

sa sür~n bir hücum yapılnş, bazı tır. ının 22 Mart 1941 Cumarteil 
hasarlar vukua gelmiştir . .İnsanca Maruf ga2eteci Raymond Ciap • saat 11 de Gala1ada Kara )lıl' 
zayiat azdır. İngilterenin cenup per, müzakerelerin şimdi cİngiltere :paşa caddesinde 149 nuıııa,,ı 
kısmı ile şarki İskoçyanın bir şehrı yi kurtamıak için icap eden;~ harp• vııkimyan Hanında 4 fuıCa 
üzerine de bombalar atılmıştır. İn- havasına intikal ettiğini yazıyor. Şirket Tasfiy~ Bürosunda ~ 
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sanca zayiatın büyük •bir kısmı Lon rette vuku bulacak Umuıııl 
- dra civarındaki Kontluklann birin- Tevkif edildi lçtimaında bazJr l:ıulunrna1'11 

lan düzeltiyo:r, meze hazırlıyordu, 1 Dediğf gibi, yüzünü 'buruştur- de bir mahalde vukua gelmiştir. Beyazı-tta Mehınedi dövdükten olunur. 
Numan kaptan kapıdan gireriten imadan, yarım bardak rakıyı bir Düşman akınları gece yarısından sonra kaçan ve uzun zaman aranıp R U z NA :M p: 
Sadiye, kahkaha ile gülıneğe baş- nefeste içti: biraz sonra nihayet bulmuştur. bı.ılunamıyan Mustafa bakında tev 
ladJ. - Oh! .. Şimdi lrendime gelebil.. _ kif karan verilmiş, Mustafa vaka- 1) - 194-0 Yılı muameIJ~ 

Bürhan Şevketin pantalonu, Nu- dim! ' . . . Yunan - I"talyan lanao:ak dün adliyeye_ verilmiştir. kındaki Tasfiye Memuru "e. 
man kaptarun uun ••caklanııı ta- Sadıye, >çmelı: ıstemiyordu, Nv· • kıp Raporlarının okunıııııS'• 

-~ göndermek. ._' 0 

• ıtr o)- ateş gi:bi Jr.m§sını. man kaptan: BEŞlKTAŞ SULH iCRA 2) - 1940 Yılı hesapl'~ 
maz mıydı? - Biz, size ?8kı buluruz. mamen örll!'l!lemiş, paçalann<Wı a- - Çok dEğil, şöyle ilı:i lı:adeb... {BAfl 1 ind &a1'ı..ia) MEMURLOOUNDAN: dik 1'e Tasfiye MeıınurunııP .. ~ 

- Burada Jııa)sanız... Nınnan kaptan, oturmuştu? Kol- laca çoraplar sıntıyordu. Ceketin Yemekten evvel cilA verir; diye mtrlıabir bildiriyor: Bir alacağın temin istifası için la ait muamelattan dola~~ 
Numan ltaptaıı şaşrnınıf giti «- !arını gö~ün üzerinde kavuş- önü ve arkası bol bir çuval gibi ısrar ediyordu. İtalya ile Yunanistan arasında tabii hacze alınıp paraya çevrilme- 3) - 1941 Yılı için JdllJY 

rafına bakındı: tur.du dervifler gibi baş '-'esti: sarkmış, kolları kısa gelettk frenk Fakat kadehlerin a~ arttıkça bir mütareke akdi için Almanya • sine ıkarar verilen bir adet ayaklı tfhabı. 
- Nasıl olur .. canım, neye rahat. - ~u .. dedi. Piri gücendinnek gömleği taşmıştı. Sadiyenin istiğnası da gevşi)'<lrdu. nın Atinada teşebbüsü hakkındaki 720436 sayılı Singer makinesinin En az yirmi tıeş hiss.,,ı ~ 

sız olll<!aksınız... olmaz. Numan kaptan; avuçlarını, çal. Sadiye; sofranın bir ucunda, geniş şayiaları teyit eder hiç bir malıi - fstan:bul Sandal bedestanında 27/ içtimada hazır bulunmaY1 1'" 

Macide, ısrar edlyorou: 1 Sadiye; usulca Macideye: para gibi biribirine vurarak yürü- bir koltuğa otı.ırmuş gittikçe gözle- mat mevcut değildir. İtalyan mah- 2/941 tarihine müsadif Perşembe ı lerin hisse senetlerini Jçl~ 
- Ne r~hatısızlığı? Ben yatak - Gel, dedi. Beraber odadan ~tr- yowu: ri küç<ilerek yanakları ltızarma.ii'a filleri bir İtalyan • Yunan ba.,.,••nı t 16 Jı: dar •nünde e b' hafta ö"'"-

H üstü '-~- da ku ,_ haşlam••tı. MIK!ide, Sadiyenı'n ya- -..,.. gün Aat 14 den ııaa ya a . n n az ır . ""' yapanm. azır, n ....,.... tılar. Sadiye ,sofada durdu: - At hırsızına dörxFm beyahu!. "" im.kAnsız telakki etmektedirler. Tasfiye Dürosıma tevdi .,.. 
r ı t nında bir iskemleye ilişmiş, v·'-'t açık arttırma suretil.e paraya çev-

ru · . . . .• - Macide hanım, cimdi sen, nsanı"'kıyafetmiş adam eden.. zi- ""' ~ h.+., TE= "~ lhundır ııııJ'. 
Sadiy d M d _..k _.... ~ vakit sessizce uzanan eı·1 meze ta- <>UUIU'l.LJ\. n.ı..ı.ı.ı:. rilecelrtir. Muhanıınen 'kı.......tinin M li M. • '" e e acı eyı tıa~" .,.... Şevketin esvaplarından bir tane çı- bidi diye işte buna derler. hu+.~=· .r-· 1 tara" .,; 

B balclannın üzerinde dolaşıyordıı. EDı.ı,..,,,uı~ yüzde yet.miş beşim bulmadığı tak . a . uesseııe e: _..ı .. 
- urıısı yabancı yeriniz de- kar, Numan beye ver. üstündeki - Kusura \ıakmayın.. erenlerin N dirde ikinci arttırması 2.8/2/941 nlen hlS'Je senetlerinin te Jel' 

ğil ... Bu ıslaklıkla te:Jı:rar sokağa esvaplan al, mut.bağa götür, kuru- sağı solu olıınaz... Vakti kerahat uman 'kaptan, sofranın öbür u· A~na ~O (A.A..) - Atına ajamı tarihine üsadlf Cum .. .. tJlı: vesikalar hisse senet 
çıkarsanız, ii§ür, ınuhakıkalk hasta sun, olmaz mı? .. Ben yemek odası- getdi, geçiyor bile. .. Müsaadei illi- cunda; yakalığını gev§etıniş, boyun teb~~ ~ıyor: m a gunu aynı kamında kabul olun111'· _,..

1 
olursunuz... na iniyorum, Peymaru çağırır, öte- !erine iğtiraen, mingayri haddin bağını çöımıilj, yalnız rakı içtiği v::~alt~~ ~ıı::: ~::: ':!~~k ;::~;: TASFiYI ,.,... 

O tekrar oturup, oturmaırnakta beri hazırlatmm. .. bir tane parlatacağım... zamanlar ara vererek, mütemadi.. ğin •ivil :ııali= tahli esine • riisumu v~lr masraflar alıcıya - --;; 
müteredditti: Maci.de'. boynunu bükerek: Bir su bardağına yarısı.na kadar yen seyahatlerinden, eski macera- lanılmıf veya böyle bir ~in "~ ailir. Taliplerin yevmü m~zkiır ve Sahilıi: E. 1 z z E 'l', 1' b 

Cadd t}~1:,'!lıı eheınmfyeti )'l:lk... - ~e~ ~arumıın, dedi. rakı doldurdu: . . . !ardan, ufak tefek çapkmhklarm- rilmiş olduğu suretinde Roma raci· saatte mahallinde hazır bulundu- Direktörü: Cevdet 1'•!ı,. 
biri.ne ey:a~~~~·k:::::.ı::: Sadıye~ ~emek odasında, Pey. - Ş.urutu esasıyedenıdir, ilk b- elan bahsediyordu. yosunun vennlş olduiu lı.ıııbıır, ta- rulou:ak memuruna müracatt eyle.. llasıldziı ;rer: .Son ı-

~ mania hirlikte tabaklan, bardak· deh bir Mfeste ynvarlanacak... (Devamı vu) mamile &Alwdtt. meleri ilAn ol.wıur. ~) MatbaMJ 

ÇOBAN YILDIZI 
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