
DDDlAT TAKViM 
F 1AT1 Çartamba B..-lımTiri: ABIDll'f DA VER 

26 1 
TELEFON: U3elJ ı J\llOltt 

ADRES: Cajdo,il• 
1 

Yıllık 12tıO 

ŞUBAT N.__İY• Cot/Jai 8 ayhk 600 

No. U 
1 

~ a:rlılı 300 

19 4 1 
T el,ral: iKDAM ,.,,,,.,,.., 

SAYI S"f'7 - SENE 2 

\~;ı 7 eteye \ .. ıl: 1941 - Ay· 2 - Gi.ı 26ı• 
evnderllen 26 - Şubat ÇARŞA lBA 

~ ıt<ri P.umt la:i6 - ŞUBAT ,3 ~~~' 
\·f'Titma. J Hi<'r1 -- 1360 - Muharı~rn 29 

GÜNLÜK SiY ASi HALK GAZETESi Son Telpal M~aBaadır 1 

lngiltere Hariciy 
~urmay aşk~'! --~ir 

azırı den ile Genel 
o·ı dün Adanaya geld. 

~.u~.olininin rlAdan_; istasyonunda halk misa- Mİ H VE 
uyukhatası • • • • h J .... } d MEYDA 

~--:::::_;:::~ fırle~ı~ızı teza • ürat a ugur a ı/OK UY OR ! 
~i~eJliki~~~r"t!.:::n~~~:; Ekselans Eden bugün Ankaradal İlkbahar ingilizlerin 
rııeİı, •r nutku.oda bol bol kendıw düşündüklerini orta-
iot· •tıneyi adet edinmiı olan Hit. E D EN , d k ı 
~ •lınıştu. liu defaki nutku.oda 
~ Y•nilik, dcnUaltı lıarbinia - -- • 

~ s<iı.leri artık basma kalıp bir J 
1 

dan kal ıraca mış 

ı.:ı v~ Nisanda daha çok pddet. f h tir a m k ı t a S ı n ı 1 T A L Y A 
İbtt ~kiııı t. rih etmiş olmasından k M 
q •ttır. llitıum övüıı.meğe hak- Türkçe olara " er- 1 
tit ·~ ~2i.i vardır; onu.o için. tem- haha asker,, h ita- U" yacagı" muvaffa - . . -
ı.,.•U.vı ırilıi ayni ıeyleri tekru:.- grı 

1 
. .E.ntredc hareUtta bulunan İngiliz lmvvetlerı tarafından bugü.nlerd• 

llıa tla, kimsenin bir diyeceğ ol· b İ) e S e J a m J 8d1 kiyetsizJikJere rağmen işgali beklenen Keren'den bir gijrünüt 
~a:· Fakat Mihverin öteki başı, bu 
\,, •r senelik alışkanlık yüzünden : 

1 

harbe devam edecek Amerika, da S o m a E i d e 
lih';8" dMhi; yüksekten atacak va- ı· ngiltere Harici- Berlin, 2~ (A.A.) - (D.N.B.) -
~~ ~~ değildir. Duçcnin son nut- Mussolini'nin evv~lki gün söyle- A "' t •Iiz} • K 
... ~~•ezin ifadesinden ve nefis ye Nazırı Tu··rkı· - diği tarzda söz söyliyebilmesi, Ge- yan azasının ngı enn e-
tild· •ından başka bir f"Y de- neral Wavell'in Şimali Afrikada 52 • d } "' • } • 

s·'·· • • kazandığı muvaffakıyetlcrle ala- sı yar ım a- rene gırme erı 
lilt'llYor Mussolini, Libyada, İıa- • yeyı resmen ZI• İ . ı kadar olarak Akdenizden kalkarak h l h• d k k l 
tttj~~·:ve karşı mağlübiyeti kabul Biildhnetiml:ri Rı!smeıı :ıiyant ~lans Eden'e ~efakat eden ngı· Mihverle çarpışmak i.ınkiın ve ih- yı a Si e ın e ço ya 1 n aş t ı 
'- Cı halde, küçük Yunanistan etmekte olan İngiltere Hariciye yaret etmektedir lizBa!:ı'_":'aGtorlugu GenJelku~ay maileri üzerinde Anglo • Sakson 

1 I~ lt1&ıııda İtalyan orduswıun en Nazın Ekselans Eden ,....... eneral Sir on 1 ·propagandasının bütün söyledikle- , , 
~ıı~:~7leri ve en me§hur ku"':an· Adana, 25 (A.A.) - Türkiye hü· de iki tayyare ile Mısır'dan Adana--:------------ rini tekzip etmektedir. Kanunun a 1eyhınde1 Ad 1 s- aba b a ha va 
ttıııeyı e ~·~lüp ol~uğu?u itiraf kumetini resmen ziyaret etmek ii- ya muvasalat etmişlerdir. p eten F r an s 1 z İlk defa olarak, Akdeniz sahille- b - d b b 1 d-
4ııı.\>1Jt kıbrıne yedıremı)Or ve zere İngiltere hariciye nazırı ekse- Misafirlerimiz, tayyare meyda- 1 rinde yalnız Alınan hava kuvvet- ulu nan lar 2 o k j ş j mey anı om a an 1 

l,~ırıalU::takl orduya mevhum lans Antbony Eden ile İmparator. nında, hususi trenle Adana'ya gel- kabineSJ• ni yeni-., teri değil, fakat ayni zamanda Al- ~evyork, 25 (A.A.) _ Associa- Hartum, 25 (A.A.) - Dün ha-
~ııııı· n lılar atfetmekt~n çe- Juk Genel Kurmay Başkanı Gene- miş olan İngilterenin Ankara bü.. man zırhlı fırkalan bahis meV2uu- ber verildiği gibi Eritre'de Cub-
~'4 'Yor: •Arnavutluktaki İtal- 1 s· J h Dil f k tl d ki yük elçisi Sir Hughe Knatcbbull- d t k • ı tt• dur. . ted Press'in yazdığına göre, ayan Cub'un zaptedıımesi üzerıne Ke-
'4. h llSkerleri muhteşem bir tan:- ra t

1
\e ~i~ikt~ ·b::-gaü: s::~n17~45 hugessen ile Seyhan Valisi, Korge- en e Ş ı e 1 Kıt'ada, İngiltere 'için 'harbeden Azasından 52 si harp malzemesinin ren'i müdafaa eden İtalyan kıt'a-

.,,.,_areket e•~'•ler ve efsanevi zeva ı • ,_~, 
~ ........, ı M ff Ergüder Tug'gene- • yalnız Y. unanıstan vardır. Italya- .U..Uanması kanunu lehine rey ve- !arı •imalden yenı bir tehlike ı·ı· '~ •Yettı: pn ve şeref sayfaları nera uza er , • , 
,,_"ııuştardır. Bütün dünyayı hay- R d 2 ral Fahri Belen, Seyhan Emniyet L } p t • kaçır- nın bundan böyle uğrayacağı mu- recelı:.lerini söylemişlerdir. 20 ayan karşılaş~lardır. 
~ bırakınışl:ırdır. Yunan zayiatı 0 manya a Müdürü, yine hususi trenle Adana ava t e enı vaffaluyetsiı.likler her ne olur.;a azası kanun aleyhinde bulunYPuş- Bu hat boyunca ilerlemekte ol n 

"•ııı~tırdır •• diyor. Halbuki 1§ ta- M 1 b. . y;, gelm . ol n Gen Kurmay İ - maki in plan hazırladı olsun, ınünfmd bir sullı bahis mev- tur. Diğerleri beyanatta bulun- Fransız müfrezesi şimdi Kca 1 

'"t .. '~e aksine obnuştur; 7 milyon artta p e ıSJt .tihbarat dairesi reisi Albay Hilmi fakat tatbı"k edemedi zuu değüdir!n.. malı:.tan lstlnldlf etm!jli!ı'd.lr. a- 100 kilometre yaklaş~ bu."r· 
L•. •ille •3 mı"Jyonluk İtalyanın Oray, Hariciye Vekaleti hususi Ka. Eğer gilizler Mussollni'run nut 1 . . h 

1 1 da maktad.r. Bu istikametten yapıla· 
"'I, • } k M . Zek p 1 K kundaki cümlelerden birisi üzerin- .mm ayı asına muarız o an ar n cak yeıti bir ileri hareketı· mu··d·· 
... ,.ftsıııa aWınaktan tereddüt et· y a p 1 a C a lem üdüni i o ar, urmay u "', ··zıtıa Em. D" h · · o ı 4 N de biraz düşünmek istıyorlarsn, bazıları kanunun kabulünü gecik- fileri şimalden tehdit edecektir 
L_ "1',ll.'lruııanld.anın kah11man as- yu şısı ın ırv~na_ve arıcıye 1 ar an eza• kJ ._ h kk d k. 
"' l"idl memurlarından Zekı Sırmen tara- ilkbaharın ya aştı,.. a :n a ı tirmek için abstrüksyon yapmak Cub-Cub müşterek bir hareket ne· 
~it ~ r. Hakikaten muhteşem Halkın Antonesko re- tından istikbal edilmişlerdir. Tay- t 'd e edecek cümlesini hatırlasınlar. Her ıstika- tehdidinde bulunmuslardır. ticesinde zaptedilır:iştir. 
"'· da harbetmi•ler, efsanevi re 1 ar tt k d .. 1 gos-ter~ek olan .... .. ·- -·' i , • \>e • •• • • • d' t- yare meyadnında bir askeri kıta, me en en ısın ~~ ...... Gu..u. ......... G 
•üıa §ttd sayinlan yazmışlar, Jımını tasvıp e ıp e ihtiram vazifesini ifa etmiştir. bu ilkbahar hakkındaki telmih, r Kahiı-e 25 (A.A.) - !ngiliz tebliğı: 
'-~ııııı dünyayı cidden hayran hı· b' d·ı· Vcby, 25 (A.A.) ---:-- (Havas) son darbenin indirileceği muhare- ı• •} Erıtrede, kıt'alaI'lmız, Cub-cub'un 
~Yiat•§lır '7e İtalyanlara çok ağtr medİğİ tes ıt e ı ıyor (De\·amı 4 ilncü sayfada) Yeni Fransız ~abıne~ı, aşağıda· ı be meydanı hakkında henüz hiçbir n g ı t ere Ve ıcenubunda ller; narelteUcrlnc devam 
lıı•~ı "•rdirmlcler, onları kendi Bükr. eş, 25 (A.A.) _ (D.N.B.) ki tarzda teşekkul etmıştır: fikirleri olm:yan bu İngı.lizlerin letmekte<Hr. Burada, 400 esir aluunı~ 

~q tk -s 1 k 1 A •k 've 3 top ittinam olunmuştur. 
""'· •tlerinden çıkarıp atank General Antenesco, Rumen mille- Ba a n a r Nazrrlar: Amiral Darlan: Başve- büt.ün düsündüklerini ortadan kal- m er 1 anı n Aden, 25 (A.A.) - İngiliz hava 
~. "1ıtlulı; dağlarına silrmii~l<'r- tini 2 martta bir Plebisite davet et· kil muavini, hariciye nazm, dahi- dıracak ~ahiyettedir. J kuveYtleri tebliğı: 
il 11 liye nazırı, bahriye nazırı. o--- a p Ô n yaya Adis-Abcba'ya kar~ı yapılan bir 

1-1, ~ haJıınıdan dünya, dünya O· miştir. Bu Plebısıtle Rum.e~ mı e. muamması ve General Huntzıger: Harbiye na. K a 1 Bor .• s hava altını esnasında bır tav~are 
t•lii1~ kıı~a~ boş bir övünme asla ti, General Anlene~o r~ıırrunı t .... - A 1 zın, Bouthilıer: Milli Ekonomi na- r şifahi notası meydanı binalar.na çok büy ..... za-
--,ıı "'ni§tır. Arnavutluktaki 9 vib edip etmecliğını bıldirecektir. m a n y a zın, Maliye nazırı, Caziot: Ziraat • ı rar verilmiştir. Dessie _ Alon ata 
lihl. "• 11 inci İtalyan orduları, 21 yaşını doldurm~ olan her Ru- nazırı, Devlet sekreterleri: Carapi- par t İ Şefler ı e Londra, 25 (A.A.) - (B.B.C.) mıntakasında bir naklıyc kol~ bom 
,•da)ı~ S inci ve 10 u.ncu ordu- men rey verecektir. Yahudiler~ rey no: Maanf ve gençlık, Jacques Che- 1 İngiltere hükumeti, Japonya- bardıman edilmiş ve mitra yüz a-
lııiıle "11%iyetine tamamile düşme- vermiyeceklerdir. Reyler alem ve· lngilizlere göre valier: Ail~ ve. sih_hıye, Pierre Puc· g o.. r Ü ş t u•• o.ın cenuba doğru ilerlemek te- 1 teşine tutulınuştur. Kamyonlar ha-•t ııı~e, bunun ıercfi o ordulara rilecek vekati mahiyeti haiz ola- - heux: Endüstrıel ıstıhsal, Rene Be- ıebbüsünün İngilterenin hayali sara uğramışt'T. Nakliye kolu mü-
111,lldaıı~tnadiyen değiştirilen ku- caktır. Plebisitle .evet• veyahut Bu ı gar ı· s ta n ı n lin: İş, General Bergeret: Hava, 1 menfaatlerini tehdit edeceği - rettebatı aras:nda zayiat vardır . 
.\r.... arına değil; sarp ve yolsuıı chayır• olarak cevap verilebılecek- Amiral Platon: Müstemleke, Bert. • • • Tayyarelerimiz düşman Mukave· 

'""•ııtıUk z· d d k ni Tokyo sefiri vaSJtasilc Ja • 
h.tııııso .. , d~ğlarına aittir. tir. Almanya tarafın helot: Münakala)t: _Achard. İaşe, Baş ıraa t nazırı e ı ı: ponyaya tebliğ etmiştir. Ayni metile karşılaşmışlarsa da heps.i 

''~~ı lını nın ortaya koyduğu vekalet muavın ıgıne bağlı sekre- 1 üslerine dönmüşlerdir. 
•·- ... ••d 1 zamanda J aponyanm Londra 
...... b·· an talyanların Libyada 8 aş ve k j 1 in dan ı·şga· ıı· yakın tcerhı·lne.r: Paul Marion ve Benoit Ma Bulgaristan her sefirine de bu yolda tebligat ---o 
;':"sıı b~Yiik hazırlıklardan sonra, • ı yapılmıştır. YUNANLILAR 
~ıııı 11

Yük hezimetlere uğradık- 1 t e Şek k Ü r J e r ı Bundanbaşka, hava devlet sek· db" ı • • ı d 
"'b •nlıy 1 Londra 25 (A.A.) - Müstakil Fnm- . •. te ır erını a J Amerika hu""k"--etl d · • • 
-. ly orm, 14,000 den faz a Ankara, 25 (A.A.) - Başvekil '"' ajan:n bildtriy~r: . . (Devamı 4 Uncu sayfada) tarzda teşebbü;:," buluıı:.~şn~ 1 VEN I M Ev z} 
ı.~. lS,:ı :156 binden fazla er, 1900 D R fik S d Halkevlerınin Londranm ı;a!Ah17ellı mahflUerı Bal- '-- l • · 
~ tırhıoo nıakinelitüfek, 759 tank r. e ay am, . . - kanların ÜÇ değilse bile ik.i mt'Çhullil Brest Ü ss Ünde •ur. L E R 
~~ Otd ı otomobilden ınürekkep ve Odalarının dokuwı~u Y~~~u· bir muadele teşk.il ettıti tiknndedir -, 

1

1 Tokyo 25 (AA.) - Japon i · A L D J 
~ ..,;, Yarı kuvvetteki İngi· mü ile mevcut Halkevı ve <>- Jer. • • • } b resmi sözcüsü, sorulan bir sua- 1 
~ıt,ııı..1:'.~D•, mevcudunun ve dalarına yenilerinin iLivesi dol•- ıı.oman1•da toplanm•• olan Alınan lngılız er ir AI- ı ı be , t . 
...,., ııı-•ııln yarımıı verdikten yısiyle aldıkları telgraflara teşelı:- ordusu mllnasip zamanda 1010 çıkmak 1 · 1 1 e ceva n, Matsuokanın E - 1 ki ltalyan tavyaresİ 

•hvolmn•tur. Bn koca or· kür! . . ·ı:ııağına Anadolu Ajan- uure ııarek.ete h.az.ır bulunmaktadır.! kru •• •• ı 11ene göndermiş olduğu nota - ' du'"şu""ru"'ldu"', bı·r İtalyan 
........._ Ol("- .... erının ı tnuşl rdır (Devamı 4 üncü sayfada) man vazoru- 1 

i nın metninin neşredilmeslnin 
.._ ~\>anu' üucü sayfada) sıru memur e e · ı t • d .. b o m bal ad 1 hükümetçe d~ünüldüğünü bil- ayyaresı e mechu-

• • 

... 
• - _____ ...... .;.....-..--~--. 

nu :lirmiştir. 1 ren Yugosla vyaya indi 
• 1 _J ~Yazısı 4 üncü sayfada) 

Berline yapılan akın- 1 

)ar çiddi hasar ika etti 
Londra, 25 (A.A.) - Hava Neza· 

relinin tebliği: l 
Dün gece, bombardıman ve sahil ~ 

muhafaza servislerine mensup tay
yareler, Hipper sınıfından bir düş- Bulgarutan Krab Majeste Boris 

man kruvazörünün bulunduğu ma- Sofya, 25 (A.A.) - Reuter: 
lfun olan Brest doklarına hücum Kral Boris bu sabah mülga bü-
etmişlerdir. Hava dafi bataryaları- tün siyasi p..;tilerin mümessillerin· 
111n çok şiddetli ateşine rağmen hü. I den mürekkep bir heyeti kabul et
cum sonuna kadar yapılmış ve he- miştir. Yalnız faşist veAlman taraf
defe bir çok ağır bomba Salvoları jtan olan gurupların mümessilleri 
atılmıştır. Bu harekete iıjtirak ed 'n b heyete dahil değildir Bu guru 
b~~ü':': tayyarelerimiz, üslerine dcin- l~ın r~isı Çankof'tur. · p
ınuştur. Mezlr.fır partiler bir istida vere • 
BERLİNE YAPILAN HÜCUMLA· rek Kral taradından kabul edilme-

RIN NETİCESİ !eri ricasında bulunmuşlar ve Bul· 
Nevyork, 25 (A.A.} - Berlin'den I garistanm harice karşı olan vazı • 

(Devamı 4 üncü sayfada) (Devamı 4 üncU sayfada) 

:"'-G_u_· _N_O_N __ I .:.ç_ı_,~ D E N . ) 

! Nikbin olmak kuvveti 
Yazan: H. Dalkılı~ 

Herkesten evvel ve herkesten 
çok lıize Ebedi Şef Atatürk isbat 
etmiştir ki, bir insan takatinin 
harikulade derecesi olan deha de· 
mek •en limitsiz şartlar içinde da
hi nikbi.ıı olnıalta kudreti demek· 
lir. 

Bütün dünya TUrkiyeden üıni
dini kestiği ancla bile O nikbindi 
ve bu harikulade nikbinliğin yiue 
bütün dünya mucizeli zaferini gör
dü. 

itte bahar ~lly-or. ,-er yer siya
set Ye lıarp kutlan ötmeye lıat· 
ladı. 

insan, gelen baharın ne müthlı 
1ıir bahar olduiıunu diişilnUnce yei 

ve ümitsizlik deh~etile gayriihti
yari gözlerini yunouyor. Nasıl bir 
bahar geldiğini görmemek için .. 

Evet, insanlığa, goncaları bom
balardan ve çıçekleri kömür kesil· 
nıi ce.seotlerden bir bahar geU. 
yor! 

İnsanın. insanlık namına, ye'w 
diişmemesi mümkün mü? 

Fa.kat hayır, 1ıize Ebedi Şef &an• 
ki o tarihe u·<anmış parınağile vi
ne ve daima işa:ret ediyor r;ihid.ir. 

•Biltiin ciham yeis kapladığı u,. 
man dahi, ey T\irk, ı.eıı nikbC. 
olacaksın!. 



SAYFA-2 
--------·· - -

j ~~yl~~~-1.i~ ~~dir ?11~~~~~~ 
1 Cel~leddini Rumi Kimdir ? 1 Yi;ecek 1ey -

• • - İtalyada açlık' başlamış. Şhn· 
Yazan: ZIYA ŞAKIR .ı; ne yiyecekler acaba? 

- 7 - Nanemolla diyor ki: 
Hu v3ziyel, Hicretin 672 ııc i se- man S<>o derecede milteessir ye - Mağlubiyet bu şekilde devam 

nesine kadar devam etti.., O sene, mııztarip oldu, Tanı bir sene, ge- ettiği miıddetçe zaten harp taraf
Sultaııiilôlema. bir hastalık geçir- ce giiodüz ağhyarak ouun mate- tarlarile aleyhtarları biribirlerini 
di. :Sıhhatini kaybetti. Sullaıı Ala· mini tutttL.. Bir sene sonra, bir ge- yiyecekler. 
eddinin bütün tabipleri, onu bü- 1 ce Sultanülülema, Seyyit Burha· 
yük dikkat ve ehemın.iyetle teda· neddiniıt rüyasına girmiş ... Adeta 
viye çal!ftılar. Fakat, Allahın tak· sert ve dargın bir çehre ile müridi
dirfoe mini olamaddar... O sene- ne lutap ederek: 
•İn CemaziyelA!ıır a7ınm ilk gü- - EJ Burhaneddin!.. Oğlumu 
nü, Sultanülüleınanııı rahatsızlığı niçin yalnıa bıra.luyonun. Onıua 
artlı. Beş gün devam eden humma batın ilimlerinde de tekemmül et
nübetlerinden sonra, - ayın be· meslne, DJ~Jn hirunıet göstermi
!iİnci gününe tesadüf t"den - ( ctı· yorsun?"' 
ına) gii.aü ikindi va1.ti, artık bu Demiş. .. 

• Kadınlar 

Belediye kadın tahsildar alma
mıya karar vermiş. 

Nanemolla diyor ki: 
- Bu yanlış bir karardır. Ben· 

ce bütün tahsildarları kadınlardan 
tayin etmek daha isabetli bir iş
tir. Zira hepimizin başında. Pek iyi 

Yeni tip ekmek 50 
para ucuz olacak -Dün belediyede bir toplantı yapıldı, yeni ek· 

mek hr.aline cumartesiye başlanacak 
Yeni tip ekmek. imali hakkında toplanmışlardır. 

görüşmek üzere dün fırıncılar, de.. Yeni tip ekmek imaline Cumar
ğirmenciler ve Toprak Mahsulleri tesi gününden itibaren başlantla
Ofisi mümessili, Bele diye Re is mu- caktır. Fiatlarda şimdikinden 50 
avini Liı tfi Aksoyun reisliğinde para ucuz olacaktır. 

-------~· 

Demir ve made-
fani cihandan el çekerek, Cenabı Mevleviler arasındaki rivayet 
Hakkın. rahmet deryasına daldı. ve an'anelere nazaran, Seyyit Bıır
[1] haneddin bu rüya üzerine kalk-

Gelelim, (Mevlini Celiled<lini mış, (Konya)ya gelmiş. 

biliriz ki kadmlar para almakta I ..,. b • 
1 
• .., • 

pek mahirci ı rler. icap ederse er- Dl e Ş ya l f l g l 
keklerin d i~lerini sökerek parala-

Asansörler için 
hükümler • 

yenı 

Rôıni)ye... Onun Konyaya gelişi; ister böyle 
rını alırlar. 

(Molla Ciimi)nin, (Feridfuıu ci- bir rüya ve irşat neticesi olsun, • Dün toplanarak yeni 
idare hey'etini seçti 

Şehir meclisinde mü
zakere ve kabul edildi ban) (Z] diye tavsif ettiği (Celi- isterse kendi an:usunun neticesi Nutuklar 

leddi), Hicretin G04 üncü senesı bnlunsun; bu mühim zatın tekrar .. led' lf"tle Demir ve madeni eşya birliğinin 
.,, k -·ı M Mussolini nutuk soy ı ı r ltebiiilevvel ayının 6 ncı günü Ceweddin ile a • .,.....aşma&1, ev- .. . ' l "k ·d h ı · •- 1 t d·· n 

Zabıtai belediye talimatnamesine 
•Asansörler, hakkında yeni hü
kümler konulmuştur. Dün Şehir 

Meclisince müzakere ve kabul olu.. 

d tuk SOyledi Şimdi Molotof s_ene ı ı are eye ı o.vp an ısı u 
(Bel.lı.) .,.hrinde dünyaya geldi. tevi tari.kinlıı (pir)i üzerinde mü- e nıı · 

...- •-- ak Nutuklar l.urbirini Istanbııl Ticaret Odası salonların-l\lubillak olan bu tarihe nuanuı, him bir tesir vo tahavvül husule .... nuşac mış. 

İplik tevziatı 
yolsuzluğu 

Kooperatif idare 
hey'eti reisi 
istifa etti 

Yazına ve Dokwna Koopera
tifinin iplik tevz.iatıod_a yolsuz· 
luklar cereyan ettiği hakkında 
yapılan şikayetler üzerine Min
taka Ticaret Müdürlüğü ve İk· 
tısat Vekaletinin takibata baş· 
tadığını yazmıştık. Haber aldı
ğımıza göre, Kooperatifin idare 
lıeyeti reisi Yahya Yılmaztürk 
istifa etmiştir. 

Kooperatif, tunumi heye! top· 
lantısına kadar Halk Sandığı 
Müdürlüğünün ınürakabcsi al· 
tında faaliyete devam edecek 
ve umumi heyet toplantısmıla 
yeni idare hevPti '"-ec::ilecektir. 

pederleri (Sultanü!Ulema).nın ve- getirdi. volyediyor. . . da yapılmıştır. 
falında, otuz yaşlarına tekarrüp İlk karşılaşma dakikaları, çok Nanemolla dıyor ki: bülb"ll Toplantıda senelik hesap ve ma-
etmişti. hazin geçli. Talebe ile mürebbi, - Bahar yaklaşınca u er 11 raporları okunmuş ve hükılmet 

Bu derece geaçliğine rağmen, pe- birbirlerine sarıldılar. Saatlerce ötmiye başlar. !tarafından açılan 1 milyon 200 bin 

::;~s. bo~::.:ı:'~:e~~~e~~at:~ı~ • Kaymakamlar 
li ıçın beledıyeden ruhsat alınması 
mecburi tutulmuştur. ı 

deri Sultanülıllemanın boş buak- ağladılar. Sultanürulcmanın ınir- O liralık akreditifle hariçten getirile-
tığı ilim ve irfan tahtını büyük bir .adine gittiler. Orada da beraber· Bahar farkısı cek madeni eşyaya ait görüşmeler 
•erefie dolduran (Celaleddin), bt' oe gözyaşları dkötüler. t · t· B ·· t akip 
• k Fikretin •Papatyalar• diye ~o- cere. yan e mış ır. unu_ m. u e yüksek fazil et payesine vasıl ola- Bu tabü bal ve hare etler hitam ' ı d h 

Se · B h cııklar için yudığı bir manzumesi seçı;m __ yapı mış v_~ yenı_ ı . are e-
cağını, henüz pek küçük yaşında! -uld'.'-"tan ~onra, . ~yıt_ ur a- vardır. Ne giizcldir 

0 
man:Qıme: yetı şoyle te~kkul etm.ıştır: 

iken göstermişti. eddııı, eskı talebesını dikkat ve Doktor Halil Sezer, Vehpi Koç 
Evvelce de arzelmiştik .. (Cela· cina ile bir imtihandan geçirdi. <Bahar olsun da seyredin (1). ve ortakları, Mustafa Nazmi De· 

leddin) pederinin refakatinde ola- Celaleddin'i, (Ulumu zabiriye)de Nasıl süsler bayırlan miröz, Hasan Tahsin Ak.er, Hamdi 
rak (B;lh) şehrini terkederek (Ni- cidden tekemmül. ~tmiş bulun .. ca, Zümrüt gibi çayırlan Düziç, Gazaros, Ni.,,.nyan, Murat 

d d d B Yüze gülen o nil.zenin --y--
şabur)a geldiği zaınan, henüz pek son erece e sevııı 1' ınııın uze. Altın gözlü papatyalar Hun, Mehmet Karamancı. 
küçük 1aşta idi. Böyle olmakla be- rine: Gelin yüzlü papatyalar• 
raber orada, meşhur ulemadan - Ey gözlerimin nnru! .. İlim ve 

· '- li tak l•ıı herkes' Nanemolla diyor ki: (Pendi attar) sahibi (Feridun at.. ıruona m Ş o 0 ın, ça· 
tar)ın nazarı dikkatini calbetti. Bn lışmakla elde edebileceği zahir 
zat, 0 küçük çocuğun hal ve tav- ilimlerinde kazaııınış olduğun mu· 
rındaki, sual ve cevaplarındaki vaffakıyetlerden dolayı, seni teb
keıualat eserlerini büyük bir hay- rik ederim.- Ancak şu var ki, bu 
ranhkla tetkik ettikten sonra, Sut- ilimlerin arkasında, herkesin tah
tanülillemaya hıtaben: siline imkan bulamıyacağı bir 

- Dün radyoda almanca konu
şulnyordu. Ben pek iyi almanca 
bilmem amma galiba bunu alınan
caya tercüme etmişler. 

Arkadaşllirdan biri atıldı. 
- Ayol o radyoda dinle(Iİğin 

şiir değil, şarkıdır. 

<Sana mendil yollarım.> 
<Akasyalar açarken .> 

ihtikar 
Dün iki kişi daha 
adliyeye verildi 

İstanbul Fiat Mürakabe Bürosu 
dün yeniden bazı ihtikar hadisele
rini tespit etmiş ve maznunlar ad
liyeye teslim edilmiştir. 

Kapalıçarşıda 174 numarada ma-

Asansörün işleme şeklini bilme- ikametgah olarak kul• 
y~n ve bu iş le kabiliyeti olnuyan · 1 dıkları belediye şu
kımseler kull anılması yasaktır. A- ı an . . 
sansörlü binaları kiraya verenler, 1 belerının gaz ve elek
mahzurlarını en kısa bir zatn'3nda ı trik parasını ödeyecek 
izaleye mecburdurlar. Şe . M 1. · d.. vaı· Bel 

hır ec ısı un ı ve e-

Edirne yolu 
ağaçlanıyor 

tliye Reisi Lıitfi Kırdann Reisli
ğinda toplanmıştır. 

İçtimada Darülaceze ve Karaa· 
ğaç müesseselerinin 938 hesabı 

Edirne, (İkdam Muhabirinden) - kat 'ilı:,ri kabul olunmuş ve bilaha· 
Edirne - Asfalt şosesinin her iki re; Adalarla P endik arasındaki 
tarafının ağaçlandırılması için fa. küçük adanın meskiın ve bir ma· 
aliyete geçilmiştir. Trak.yada ve halle !haline getirilmesi hakkında
İstanbulda mevcut fidanlıkl ardan ki mazbata makama havale olun-
5önderilen .fidanlar mevsim gözö- · muştur. 

nünde tutularak dikilmeğe başla- \ Bundan sonra da, kaymakamlık 
.nıştır. ve belediye şubesi it t ihaz olunan 
İki üç sene evvel ekilmiş olan 1 bin aların kısmen kaymakamlar ta

fidanlar bugün oldukça gelişmiş 

1
-ı:afından ikametgah olarak kulla· 

vaziyetetdir. nılması halinde buralara ait elek

_ Böyle bir evlada malik oldu- (~i ş~fl, .t:'ha var~?"· O da, 
ğunuzdan dolayı, sizi tebrik ede- (Bat'.n ılmı)dır. Bu ılım, ancak 
rim ... Bu ço<:uk, kemil mertebesi- (hakika~ ~rbah.'.) na mahsusll~ı" 
niıı en. yüksek derecelerine vasıl 1 B~na,. (ılım led~~) ~erler. Bu•~: 
olacak.. ve hiç şüphesiz ki, {eyiz ının vazı ve sahıbı. bızzat (Resulu 
ve kemalitile ebedi bir nanı hıra· \ Ekrem) Efendimizdir. Ondan, (İ· ** karacı Enver Kaya 43 kuruşa sa· Halkevleri Balosu 

trik ve havagazi bedellerinin ba
dema kaymakamlardan alınmas< 
hakkındaki mazbata kabul olun· 

kacaktır. mamı Ali)ye intikal etmiştir. Re- Resmi mekteplerde okuyan tılması 18.zım gelen makaraları 65 Cümhuriyet Heik Partisi İstanbul Teş 
kuruştan satışa arzetm.ek suretile lciliLı tarafından Halkevleıi menfaatine 

ihtikar yapmaktan, Lllelide Vasıf '. ıertip edil<!n Balo ı. Mart. 1941 Cumar-Dedi. Bu hissiyatının kuvvet ve · su( lô~~h )~e:°d~izin(~~B) ~n. il:in azlık v e ecne i talebeler 
samimiyetini göstermek için de, 1 ~e '.ne sıyım . · 1 e o e· . .. .. .. • .. • . 

h Ü ._ .. ük" b' k lan (C ı · dıncnın (kapısı)dır .• Buyıırdukla- Maarıf Mudurlugu yaptıgı bır 
. , . . .. tesi günü akşamı saat ondan itibaren 

Kaynak ta kaşar peyn ırı ıhtıkılrı~- \Taksim Belediye Gazinosu salonlarında 
en z .. uç ır çocu o e a· 'ı ,,_, "f .. d' Artık, b' . t . t "kl h . . d 

ledd. ) ("- ) . . -'-ki . rı, bu uını şerı ıçın ır... ı- ıs atıs ı e şe rımız e mevcut res-
ın e, .,.,.arnaıne ısının'"' , . . . 'ı · · 

kit b b. üsb" h d' t raz bu ılım ıle meşgııl olmalısın. ınc okullarda a kuyan ekallıyetlere a ıuın ır n &iını e ıye e - . r . . . 

dan maznun olarak adlıyeye veril· verilecektir. Menfaati Halkevlerini.n !.e
mişlerdir. kemmillüne ve içtimai yardım işlerine 

r Dedı. m ensup ve ecnebr talebemn mık -
ı. d b d . O zamıın, mti•elıbi ile eski tale- tarmı tesbit etmiştir. 

(Celaled in), ir ta.raftan pe erı be ·· ·--' .. k. l . . .• .. 

'

tahsis edilmiş olan bu Balo şehrimizin 

Kasap du''kkanları ikt.h;adl Ve mali muhitlerinde ve diğer 
zevat nezdinde alaka ve sempati ile 

. h 1 dev d ı ua ...... a, şu mu a eme cereyan Bu ıstatıstıae gore 282 si kız ol-
ıle o uzun seya at ere am e er .. , .• .. t::ı • 

k ıliğ• t aft d tahsilini iler- ·etti. mak uzere 619 Ermenı talebe var- k f • d'I• karşılanmışttr. Balonun mükemıneliyeti-
Sl l te tış e 1 ıyor ni temin etmok üzere teşı...~ ı edilmiş o-

en er ar an a (Dah ) dır R • kt 1 d k . u.. · 
!etti. Sultanülôlema, kıymettar ev- a var · esmı mı; e p er e 1 """usevı Vali ve Belediye Reisi Liıtfi kır. 
tadının tabsiline Halifelerinden talebenın yekunu da 1139 u kız ol.. dar dün ·belediye müıfettişlerine e-
(Seyyi.t Burhaneddini Termezi) yi fll Vefat tarih;nde, ihtilAI vardır. m ak _üzere 2512 dir. 196 Rum tale- mir vererk kasap dükkanlannı sıkı 
memur etmişti. (Karnusül'iı lam ) ( 63ı) senesinde vefat be yıne resmi mekteplerde oku- bir teftiş ve kontrolden geçirmiş -

S 't B h - --'d' 1 d-'- ettiğinı kaydediyor. Köprülüzad<o Fuad maktadıc. t ir . Kontroller her gu··n esaslı bir 
eyyı ur Bın=u ın, am v..uz beyin (Türk edebiyat ınd;;ı - İ lk muta -

sene, (Celiileıl din) ile beraber bn- savvı!lar) i>muıdekı kıymettar ki la . _. şekilde yapılacaktır. 
luııdu. Bıı müddet zarfında, ırziz bında, (628) tarihi görülu,ııor. (Sipelı- V E F A T Diğer taraftan kasaplara kredi 
talebesini, edelıi ve şer'i ilimlerde salar) ismindeki . menakibnamede . açılması etrafında dün de tetki.k-
en yüksek derecelere kadar cıkar· I (Gaıı rukn nu_y•;- • 1 mış ıse de bu, (S?ı)- Aııltara avukatlarından Aziz Bibarun !ere devam olunmuştur. Mezbaha· 

., 1 ye tashıh edtlmıştl r. S R rı Abdullah . · . !' • _ 

maya muvaffak oldu 1 f d. h d . (628 Reıb "··uh kardeş ı ve Istanbul Vilayetı Orman Mu- ya kasaplık hayvan mevrudatı iki · e en ı ser ı n e ıse ' lU'-d. ır a-
Claleddinin sevgili mürebbisi, yının LB inci gunü) mukayyettir. dürü Feyzi Baban, yakalandığı mühlik gündür çoğalmıştır. 

bir aralık (Sultanülftlema) dan . f2l (Fcridün), Osman l ı ve Iran _ede- hastalıktan lturtulaınıyank dün ı:ah -
. . I k s la "çin memleketi o- ı bıyatında, adalet ve ihsan l\e şöhret meti rahmana ka~muştur. Cenazesi 
ızrn n ara J l , bulmuş ola n bir hıükün1dard1r ki on.a 
lan Tenncz'e gitti. Fakat orada ge- (Melek Feridün) da derler. bugün öğleden evvel Beyazıd Soğana -
çirdiği ozanca bir hastalıktan son- 1 _ _____ J!adaki Hasmı Sahri apartunanından 

Elbise ve eşya 
sabıkalı 

çalan 

ra, pek za~• dü.,.rek (Konya)ya k S kaldırılarak, namzı Beyzıd rmünde la- . 
,~ "" Top apı - ilivri yoluna hndıktan sonra F.<:limekapı Şebidligin- Samatyada kahvecı Fuadın el-

gelemcdi. İşte bu esnada da, (Sul· f"d 1 d'k"I" de aı·le makk--me· d-•--•uecektir. biselerini ve Galatada İstipalinanm tanülülema Babııeddini Veled) ve- ı an ar ı 1 ıyor =- == 
f ' ıı · · f Sil · · ı Genç yaşta ve memlekete müsmir eşyalarını çalan meşhur sabıkalı-at elmış.. onun ınua a ır aıı ve Topkapı • ıvrı yo una yeni-
irşat tahtına (Celile.Win) ~Ç· den 6000 fidan dikilmesi kararlaş- hametler ifa edeceği bir çağda vefatı !ardan Hüseyin yakalanarak Adli· 
mişti. tmlmıştır. Bu fidanların ekserisi kendini tanıyanları çok müteessir et - yeye verilmiştir. Sııltanabmet ikin-

mıştir. Allah rahmet. eylesin. 
Seyyit Burhaneddin, Sultaniil- vilayetçe fidanlıklardan alınarak 

ulemanın vefatım haber aldığı ~•- dikme faaliyetine başlanılmıştır. 
ci sulh ceza mahkemesinde sorgusu 

yapılan Hüseyin tevkif edilmiştir. 

lan muhtelil kom iteler çalp~ma l arını 

bitirmek üzeredirler. ı. Mart 1941 ak-
şumı Taksim Beled iye Gazino.sun tın ta
rihinde en nezih kibar ve müstesna 
eğlence akşamlarından birini l.eşkil e
decektir. Şehrimizin bu güzel loka lin
de o akşam seçilmi§, yüksek ve zarif bir 
kitle toplanmış bulunacaktır. Muhtelif 
tanınıuış ailelere mensup kibar bayan -
tar, bll seneki Bıılola.nn hiç birinde 

görü.lınemiş bıusust tuvaletler haz.ırla -
maktadırlar. Bu Balo için pek k.lymetli 
hediyeleri. ihtiva eden bir piyango ter
tip edildiği gibi bir zamandır bayanlar 
komitesi tara.tından itina ile hazırlan -
makta olan Çiçek Köşesi de Balonun 
pek cazip bir hususiyeti sayı.lacaktu. 

Davetliler için daha başka eğlenceli 
sürprizler de temin o!İmmaktadır. 

Beyandı - Koaka yolunda 
yeni iatiml&kler 

Beyazıt - Koska yolunda yeniden 
8 evin belediy€ce istinıllk muame
lesi ikmai olunmuştıır. Yıkma fa
aliyetine hemen başlanılacaktır. 

muştur. 

Paşabahçede bir 
metör yandı 

Dün Paşabahçe açıklarında bir 
motörde yangın çıkmıştır. Motörde 
bulunan bir kaç teneke gaz da tu· 
tıışluğu için yangını süratle sön
dürmek mümkün olarnamııı ve ne
ticede itfaiye gelinciye kadar mo
tör tamamen yanmış ve etrafında 
bulunan diğer bazı deniz nakliye 
vasıtaları da zarar görmüştür. 

-0---

Dünkü ihracat 
Dün muhtelif memleketlere 535 

bin liralık ihracat muamelesi kay
dedilmiştir. Bu meyanda İngiltere. 
ye 95 bin liralık tiftik, Almanyaya 
hurda incir, İsviçreye yaprak tü
tün, Romanya, Yunanistan, Bulga
ristan ve İtalyaya balık gönderil· 
miştir. 

Tüyleri iki santime kadar 
olan deriler ihraç 

edilebilecek 
Bazı ihracat maddelerimizin stan 

dardize edilmesi için yapılmakta o
lan tetkikler ilerlemektedir, Deri 
ihraç tiplerinden bazıları tespit e· 
dilmiş ve tüyleri iki santime kadar 
olan derilerin deri namı altında ih.. 
racına müsaade olunmuştur. 

Yazan: 
Prol. H. Sükrü Baharı 

n==\\iktatö;ler, harp ba~l·~~; 
l!:::::e' tan sonra, çok nu 4' 

söylemek itiyadıo 
değillerdir. Mücadele başla~•·~ 
evvel bol bol, dahile ve barı.~~..,, 
tap eden Mösyö Bitler, ~ 
bidayetindenberi çok a:ı söı o-" 
felmişlir. Duçe de muh~. l<' 
iptidasından sonra artık l~ ~1 ~ı 
ıniyeceğim dediji ve söziJ.JIU ·~ 
sene kadar tuttuğu halde Aiti!<' 
,. e Arnavutluktaki izmihlal v•. f 
' •. d;rt üzerine mecburl olarak tt•ıi 
,, an milletini takviye için birla~ol· 
fi köder serdetmek ızlıra.rıııdıı 

dı. -~ 
1941 yılı başında ordunun iç• ~f 

bir hitabede bulunmuş olan. , 
man Devlet Reisi dün de N'~~I 
nal Sosyalist Partisinin yirın1 

• 

sene evvel kuruluşunun yıldii~I 
münü kutlamak üzere yapılall i 
toplantıda söz almıştır. Muss~V ıfl' 
nin geçen günkü nutku ıııl•1 ,. 
Bitler harici işlerden ve mıı~ 
beden bahsetmiş değildir. ~. if• 
rinin mühim bir kısmı dahil• V 
re, Nazi fırkasının tarihçesiıı<~ 
sınıları tarafından uğradığı , 
külata ve bunların 11astl ha~ 
dan gelindiğini anlatmıya lı ~ 
dilmiştir. Fakat muharebeııl~ 
ateşli ve kat'i •afhasında, d ,# 
mukadderatı üzerinde siki ~ 
hissettiren Führerin milleti~• (ı 
harice vaziyet hakkında hiçbit iıı' 
söylememesi kabil değildi. il ıJ1 
cnnleyh Führer harici düş"':" 1 
rına niyetleri hakkında bir ıP f 
vermiyecek şekilde umumi v• r' 
yet müphem tarzda harbin ~; 
yan tarzı hakkında düşüncel 
izah etmiştir. fi 

İtalya hezimetlerinden sontl ~f 
manın nüfuzu, anlaşılan bi1:Z•1 ,, 
manya halkı arasında da az ço~ ıı 
kut etmiş olacak ki, İtalyaııf.11 1~ 
mücadelede yaptığı ve yııpııl' ~ 
bulunduğu hizmetler üzerind• 
rar edilmiştir. Führer djyor Jd: l~ 

•Öyle zamanlar oldu ki. jt.ı~t 
mühim düşman kuvvetlerııı1• ( 

muş ve üzerine çekmiştir. flilıııi 
İngiliz gemisi hareketsiz k•'. ( 
birçok İngiliz tayyareleri, bl~ıl 
kara kuvvetleri gibi Afrikad• Jıf 
malı: mecburiyetinde kalııt~~ 
Bu vaziyet Almanya için çol< ~ 
dalı idi. Zira denizde mücadelt 
şimdi başlıyabilir.. . 

Böylece İtalyanın, tali rol~, 
Berlinin diı·ektifleri daire5.' 
hareket etmekte olduğu b• 
Hitler tarafından cilıana iJiııt c 1 
mektedir. Bu üadeden sar•h

1 ı 
anlaşılıyor ki İtalya ordu, dO'Jf 
ma ve hava kuvvetleri AfınaJl ıf 
lomasisinin elinde şatranç l~ıı' 
üzerinde şu veya buraya sii!;ıo' 
taşlardan başka bir şey de~ ~ 
Mussolini'ııin harbe gir~e51 ı:' 
bugüne kadar yaptığı bıı;ııl I 

1. bır hep Almanyanın kuvvet ı . ı( 
nizaltı harbine başlıyabilnıelô 
istediği vakti kendisine teJlliP 
ıniye matuf imiş. ..,1 

ALI RESULDEN SONRA: 
~ ~ ~ ~----

Bağda d J n Son Günleri 
Diye, cevap verdi , 
Fakat Cenabı Hakkın takdiri 

-suphanisi, ne merkezde idi? .. Eğer 
halife bıraz zeki bır _adam olsaydı, 
tbni Al.karninin bu ıözlerinden, ken 
eti akibetini pek iyi keşfedebilirdi .. 
Lakın, dalkavuklarının telkinleri 

Çünkü Martta başlama!< ~,, 
oldıığo Hitler tarafından bil il~ 
bildirilen fakat Mister Chıır'l>/. 
daha iki ay evvel bir nııl~ ı'I 
hahseylediği bu şiddetli talı~'~/ 
bir mücadelesi için hem geıP'al 
d.e mürettebat yetiştirmek: 1 ,i! 
dı. Bu kış bu hazırlıklarla gel ~ 
tir. Hatta denizaltılar Mat~P ..,ı 
rini beklemeden. bile işe b~ ',ı'. 
ta. Çünkü Führer i!adclerı ~ 
da iki gün. içinde (ZlS.000) J'./ 
toluk ticaret gemisi iınbıı. i/. 
ğini sevinçle haber vermiştıt· ~i' 

orduya, hangi kuvvetimizle karşı Diye yazdırdı... İbni Alkami, halifenin şüphesini dranın tekzip ettiği bu ha~c'~ 
koyacağız?.. Bu düşünceden vaz. Köleyi, b_ir kaç gün bir odaya ka- celbetmemek için hüyük bir cid- hare teeyyüt ederse yeni .. ;il' 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Tefrika No. 61 

Bu vaziyetin sonundaki feca.. 
ati, bütün manasile idrak eden bir 
kimse varsa o da, (Vezir, İbni Al· 
kamil idi. Bu zeki ve uzak göıiişl ü 
adam, dalkavukların telkinlerine 
tabi olan halifenin Helagiıya karşı 
gfü;terdiğ i muamelenin husule gc· 
tireceği neticeyi tama.mile takdır 

ediyor .. . Abbasi tahtını kuran ve 
asırl arca omuzlarında ta~ıyan Türk 
le in sadakatini takdir edemiyen 
nan körlerin bas larını Moğol kılıç
l aı ı altı nda gör mekle kalbindeki in
t , anı hislerini tatmin elmek isti· 
yordu. 

İ bni Alkami, (Vezir), yani (Hü. 
kumel reisi) sıfatını haiz olmakla 
ocraber, hiçbir işe karıştırılmıyor
du. Bütün hülriımet umôru, saray 
dalkavukları tarafından idare edi-

liyordu. İbni Alkami'nin ruhunda, altında ,lüzumundan çok fazla gu. 
bu da ayrıca bir kin ateşi yaşatı· rura kapılmış olan halife, vezirin 
yordu. Fakat her hususta son dere- bu oozlerıni büsbütün yanlış teliik.· 
cede ihtiyatlı olan bu adam, ne ha- ki etti: 
teye ve nede diğerlerine, zerre ka. ı - Pekala ... O halde bir ordu ha· 
dar renk vermiyordu. zırla. Moğollara mukavemet ede-

Heliıgiı ordusunun gelmesi halıe- lim ... Mualla makamımın ~ü.fuz ve 
rı il2erıne saray dalkavuk.lan der- kudretınden o derece emınım ki; 
hal dağılduar. Halifeyi, meş'um Moğol _ocdusı., nedametle avdet e
mukadderatile başbaşa brraktılar. ıdecekhr, 

O zaman halife, deı:hal İbnı Al- Diye, emir verdi, 
kam1'ye haber gönderdi Onunla Halifenin bu emri, bastığı dalı 
karşılaştığı zaman: kendi elile kesmekten başka bir 

- Ne yapacağız?- ııeY değildi ... İbni Al.karni, halife-
Dedi nın bu eınrirrin, kendisini büyük 
İbni Alkami büyük bir sülı:tınee- bir fecaate sürüklıyeceğini derhal 

le; hissetti. Fakat ka}binde kökleşen 
- Ya Emirülroüıninin!-. Cenabı. intikam hislerini yenemedi: 

Hakkın tak.diri suphanisine baş eğ- - Yıl. Eınirillmiiminin ! . . . Yüz 
mekten ba,ııka çal'e yoktw-. binlerce kiiiden mürekkep olan bri 

lenin küşat resminin çok söll 'ıJ geçiniz. Helagfınun husumetinden padı. Yeniden saçları çıkıp ta yazı- diyetle çalışmıya başladı. Sekiz, on p "r 
kurtulmak için mümkLin olduğu !ar kapanınca, kendisinı;ı bir kese bin kişilik bir ordu topladı. Moğol ınadığlnı kabul etmek ica ,ı~i 
kadar mülayim hareket edinız. altın ve bir de kuvvetli at vererek, askerlerile bir sahra harbine gir~ Esasen Amerika bahri ınalıii' ~ 

Diyebilırdi. Fakat, dcmedı : 1 Moğol ordusu kumandanı Helagıi- mek için bu orduyu Bağdada iki kafileleri himaye için beli ı~' I 
- Emriniz, başımın ve gözümün ya yolladı. konak mesafeye yolladı. lam ve emin bir metot bil Jı' . 

üstüne, Ya Emirülmüminin. .. Şu ! Köle, Heliigiıya gitti. Halbuki bu bir acuç asker, Mo- ılıiı noktası ineri.nde ısrar ,t>' 
andan it ibaren, orduyu hazırlamıya - Vezir tarafından geliyorum ... ğol ordusunun sel gibi boşanan !ardı. Anlaşılan lngiliz .~/ 
başlıyacağım . Başımı tıraş ediniz. Büyük bir ha- kuvveti karşısında, bir hamlede e- nin tahmini veçhile d~ı.tıl• ı 

tia bir boğuşma başlıya<P ,.ot'' 
Diye, mukabele etti. ki.kat öğreneceksiniz. ridi. Perişan bir halde, etrafa da· Alman Devlet Beisi çelı: "'6'. 
İbni Alkaıni, intikam cereyanı- Dedi. ğılıvercti. .ı-

Helagu,· derhal kölenın· başını tı- Helagu', o heybetli ve azametli uyandıran bir noktaya tıt· na öyle kapılmıı,tı ki, ildetii ken. kteA hill: kalın ~ o 
dinden geçmişti. Hatta bütün vic- raş ettirdı. Yazıyı okuyunca, acı a- ordusu ile Bağdat kalesin.in önüne etme 8 

. e al 
danın cı gülerek: geldL Üzerinde altın (aieaı) ler pa- !emenin Almanya aleybıP ,p•P 

ı ve insanlık hıslerıni çığne- ve binaenaleyh ne yapıP Y~·•-.'J 
mişti. - Maksadım bu derece meharet- rıldıyan regarenk deri çadırlarını ilkbaharda bir Alman ıaar)ı• _:, 1pıc 

S d k km d le ifade ed.en bir vezire malik ol.. kurdurduktan sonra, kaleyı· d h ı •• " aray an çı ar çı az, oğruca er a pılaeağı hakkındaki ~ 
1 

ı•ı 
1 konağa geldi. Genç bir köleyı, hıı- duğu için, halifeyi tebrik etmek ll- teslim temesi için halifeye haber hep gazete havadisi sıf• ~~i 
1 

zuruna celbettf. Derhal, bir de ber- zımdır. gönderdi. ~tir: ·Muhasımlarımtı ,,P~.~, 
b get. tı · K -1 · b d k . Diye eğlendi. Ve sonra maiva- akam ' er ır ı. o enın · aşın a ı saç· . . , - Halife, (M ı hilafet) in iıer mania korkutacaklarını .,siP' ;ı 
!arı , ustura ile tıraş ettirdi. Berberi yetındekilere: türlü taarruzdan masun kalması yorlarsa onlara beJdelll .-,ıe"ı 
savdı. Bu sefer de, kendi sadık a- --:;- T~e~ vesikalan saldamıık !Aznn geleceğini ileri sürerek, He- rendiğimi ve bildiğinıi ::re~ 
damlarından birini çağırdı. Köle. dogru degıldır. Şu mektubu yırtı- liigıinun teklifini reddetti Büyük Fakat beklemek ıııec1' ıı>rl' f 
nin başına (Veı;m) ile: tuz. oğlu Ebubekir ile (Devattar) 1 olduğum bütün müddet)ıiçb;r 

(Pek hafif olan, halifenin ordu- Diye emir verdi ... O anda parlı- Rüknettine, kaleyi şiddetle müda. I vaktimi şimdiye kadar ,._J/ 
suna, ehemmiyet vermeyinız. Mut- yan bir kılıç ile, bedbaht kölerrin faa etmeleri için l!'mir verdi. man kaybetmedim.• .. ı;ı.Yrr 
laka, Bağdadı zaptectiniz.) talihsiz bQ§l, yere yuvarlanıverdi. (Devamı var) (Devamı 4 üncıı 



1 KD A M "AYFA--.1 ~ - ŞUBAT - 1941 
C':""_ GÜNÜN __,., 1 ~-~ - - -
ISIYASl··ASKERlj I Ş AR ETLER 1 rı~~~i1 
l.. i C M A L i Mussolini'nin nutku etrafındaki H } · • 

~e ~açsillai r"ı H~;:::::~iy1=·- HNİTULTEKRİUN :::~~:~:.::~~~; ~~if~~~~; kı!~:i~k:s~7k:~;: .. ~:~:'.!~.:'~=~~··
1

=· 
!enen nutukla b .. d"" lb Alnı a c a m a na Arlık klasiğe dönelim, kıvır ZI• 

t> kalade inkişaf etti tını aliikalandrıraı~lı~;:ra ;'.:W1:k. b ek any.adaki Nasyonal Sosyalist v.ıra paydos borusu çalalım!. 
o aş k ·ı T .. k" l . ı· ·ı Mussolininin nutku etrafındaki tefsir - ar eti ltalyan faşizminin bir e- y .... ı, b ve l ur ıyeye Londra 25 (AA) Avustra - A "k ve ngı tere ser' s 1 r azan: ""\ ...... o UDU sen teklif etınnseıı ~ • ' ' - .. merI a Jer bir noktada ittifak etmektedir: Bu 1 ayan ar, yinni bir yıldanberi, '· 1 ~ 
iti 

----- B kil' Me i radyo 1 soy · ~N· "'
1 

e, i:iniinde de, sonunda d· • -•ı• lll d -;--d - -; ya aşve ı nz es c a • , nutuk, tam bir aciz ifadesidir. Mus - Alınanyada Hitlerizmin dalbndak ızamettin Nazif~ ı a < ~ tef 1 et t 1 lediği bir nutukta demiştir ki: diploma tile mahfilleri solini nulkunda bazı tezadlara da düş- salmasında gizli İtalyan yardtmla- _ 

0 

a~ağı :;-tur. Bu dünya, u.aı.ıl dur-
__ _____ Avustralyarun harp endüstrisi müştür. Mes.eıa ___ Italya.run harbe hazLr- d.. nıa an önen bir yuvulaksa, o-

l 
ı ~-·~unu~~ 

rçl
• Dr R .. ştu"" ı şu saatte fevkalade inkişaf etmek-. ' ' N k • •n~adan _gırdıgıni söylediği ııaıde da.ha d t 1 nun en acaip ve en hoşa giden h •• ' • U tedir Avustralyanın 1942 de yani Ut U ta yen) aşagıda Lıbyaya gönderilen asıceı· ve ne erece ısrar etmiş bulunuyor- gaze e ere &iitun siitun yazt diz- diseleriıiden san' at da övlcdir. aO /ıı. · . . malzemeye aıt rakamlar vel'erek blllı - larııa, Alman Nasyonal - Sosyaliz- dirtmiş, fakat bir oaniye sarih el- "b • 

.t'\ r a ı 1 önümüzdeki sene imalatı şı~d~- b. k lann kafi ve iyi tecbiz edilmiş kuvvet- minin lideri '.le idare etmekte ol- ınamış ve hakiki dü•üncesini hQ.. ;ıu. ar;k . de, kendini yaratan ve s a ne er kinin üç misline çıkaracağını unut 1 r şey y o - !er olduğunu_ anlatmak suretile de İ - dugu· i .. timai inkıliıbm va•--- Al- 11ettirecek tek k ı· • L evır evır, zaman saman onu ka-la] A ~ , ııuıo e ıme «aaçtrma- lıpta kalıb b' . de 

g 
•• •• •• ? ·ediyorum. yanın frık~da harbe çok iyi ha - man ve yüzde yüz orijinal oldug"'u mış• tır. n. a, ıçım n biç.ime so-

• Londradan öğrenildiğine göre, t Uf ' ' } y 0 r ar maktadır. ı.ıussolini, harbin İtalya aley- au iddiada yirmi bir yıldır o dere- ç şüphesiz, Mussolini, Koması n b' ..,. . ' u~a an ,..;-
0 r U Ş t U d 

• ı zırlanmış oldugunu itiraf etmiş bulun- Hi j kan dünyamız .,.;bi d d •· 

l.otıdı-a, 2

5 

(A.A.) _ Reuter: Avustralyanın temayüz ettiği faa· . . hinde _ _iı>kişaf ettiğini söyliyerek açıl< ce ısrar etmektedir. Buuun için Kitlerin nuUrunu kendi arzulııruıa ı de~ ır t~paç, hır fırılo:ık, daha _Uazeteıer . . ,. liyet sahalanndan biri de ziya a- Vaşmgton, 25 (A.A.) - Reuter. ls~zlultigunü tebat·üz ettirmiştır. Halbu- Hitlerin yeni nutkunda beynelmi- ~yg~n bir tarzda tefsir ve tahlil oKgr~~ b.ır __ bostan dolabıdır . d11ıı y b ' Başvekil Churchill ':1 !etleri iına!atı dıı'. Telemetre, tay- Nevyorkta akşam çıkan gazete- ık•_ bu h~lkati kör ôlanlar bile öğt"en - Jel faşizmin hakiki ve orijinal şefi ~kanlarını bol bol bulacaktu. • lisizını, östbaştan tam yuur-@İir' a ancı dıplomatlarla yaptıgı 1 . t t d" b'"n" teles- Ier be ne kadar Hitlerin nutkunu mıştır. Eger aksini söyleseydi şüphe - olan Mussolini'ye la'ytk oldugu" Zu·a Bitlerin nutkundaki sarahat- !ağın ortasına oturtmak ~rtile UŞtneler· teba .. tt' kt d" yare erı arassu UI' u u, ' r . ' sız ki gillünç b" "dd" .• -da .,.. 'I'inıes'ın' ıd _ l ruztike ı~~:b. e di~· kıop ve dürbünler yapılması için birinci sayfalarında neşretmışlerse lurdıL ır ı ıoda bulnmı., o - mevkiin verilmesini yine beyhude sızlık kadar Röına ta.rafmdan lehe sag n sola doğru şu .kelimelerle 
•· ıp oma m'""'· ırı - u1m kt V · gt tele · tk .. te'"' --"l k b' hır daire resw-, k ı ı.. • '"' ki: Sidney'de bir fabrika kur a a- de aşın on gaze rı nu a u· r Mussolini'nin nutkunda dikkate çeken yere beklemiş olduk. ""r ""' ece tr esas olamaz ""ece o ur.;a,., ış 

Churchill .. . dır. · çiincü sayıfalarında yer vermişler- diğer _bir nokta da bu defa İtıılyan as- Bu hal Berline hükmedenlerin Mussolini Almanyadan yardım 1 ouner, dolaşır yine gelip klisıı.me 
huYUk e , Jiaponya ve Türkıy_e · dir. kerlerınlıı ?•ğı~ Alman askerlerlnın Arnavutltlta. Libyada ve Akde: beklediğini ilan etmişti. Hlller •Or- dayanır. sı il l~erı ve Yunanıstan elçı- U umi kanaate göre Alman de· kahrama:ılıgından bahsetmiş olmasıdır. nizde batag· a saplanan Roma şefle- dularım. tahrik edeceğini• söyle- İşte dairemi~i resmedecek keli-

•· e diin yaptıgı.· görüşmelerde, Ku""çu""k Haberler . m . ' .. . . ı Mussolini bununla artık butün ümidın kt~~'- 0 
mele · -- k " ""l\ lamanla ·d "nli "' ·t nızaltılarının tam Hıtler muhım hır Alman askerinin kahramanlığında ol- rine borçlu olmaları tabii bir min- me """'· halde Berlinin, Ron>a- rı, mum tin ".;ug.. kadar sı-Olduğu ik 

1 
a g~rgı gın a.r ınış- nutuk söyliyeceği gün, büyük bir duğunu anlatmak istemiştir. neti tarihe unutturmıya ne şiddetli n".' ~zularwa uygun bir harehe' rasile yazıyorum: 

letkta ve~ m~nla ada, . yanı uzak , . muvaffakiyet temin etmiş olmaları H.tlerin nutkuna gelince, harbın miıs bir tasmim ile azmetmis bulun- arıfesmde olduğunu kabul etme! Klasiıım, romantiı;nı sembolizm 
lak[ .•. akanlarda ln~ılterenın .. • _Vıchy _- Jcyarı &zasından H~ye nm 

1 
a anı dikkat bir tesadüftür. Di- takbel. inkişafı bakımından fazla bır duklannı ve ın· tı'•.ar hn.,mınal••ı ın.evkiindeyiz. Binaenaleyh Bcrl ı I' ' ' dıpı"P ettıgı sıyasetı sarılı surette buyük elçı sılatıle Vaşıngtondaki va • ı ~ y aft bild" 'ld' . . .. H't '>'-.t soylemeuuş, yalnız denizaltı har - ~ nın R h r~a ı:ı:m, naturaliz:m, sürrealizm, 

Otnatlara anlatın tır zııesi, 30. 1. 1941 tarihinden itibaren al- ger tar an ırı . ıgıne ~o;e .ı • bınin şlddetıendirildi"'-l ve son 48 sa- içinde yanarak yaşlı g(;zlerioi ken- _omay~ er zaman müzahir ırupematurallım, emperesyoni~ r.ı ış · t I' Ilkb ha da denız harbı d u. 2 60
" d" · · · · olacagını dun,·a polı't'ıkas d bl - .. , S '- ıurchil! J a .. .. . tı ay müddCLle uzatılm_ış ır. er a .. r_ nın §,1 - ••'.". 15 bin tonluk düşman ticaı-et ge- ısıne çevırmış olan ltalyaya ya- .. . ' • ının '<"~- ~ .. e. emperesyoniz:m, fütürixm, ıngapur'd ' pon buyuk elçı~ın~, • Madrid - Stefanı: Orduda faal detlenecegını haber vermekle In· m'sı batırıldığını ifade etmiştır. Hal - pılacak bir yart1ımı Alrnanyanın maz mutcarıfelcrındcn biri ularal· .utü:rizm. dadaiznı. sibihdadai:mı-~~t tedbi a alınan_ ted.bırlerın ı~tı- hizmet mıiddetıni ikı _sene olarak tes: gilizlerin haftalardan beri söyle- buki lngiliz kaynakları bu rakamı tek- IJir •lutfu mahsus . olarak göster- kabul etmiş olanlar, Roma nutk ır le . ~anşık paradolt,_..1· modenıDm, 

~~ t . rlerı mahıyetınde oldugu- pıt eden bır kanuıı, dıger bır takım ka d""" bi e · tekrarla akt b şk ı zıp e1mışlercür. Son dakikada haber mek istedig"inı· ı'zah etmeLtedı'r. nu .ne derece tabii görmüşlerse< rıJınal katakofti-, palav-ı"- al-
hi keının etmış' ve İngı'lterenin bar- nunlar meyanında nazırlar meclisı ta- b~gı '. r ş yı d "'ld~ an a a verildiğine göre Almanlar da bu nokta- .. B 1 _,, •Q•• .,,___ 1 vl edilm' ... '• ır şey yapmış egı ır da b' - Her iki nutka tekaddiim eden nıe- .er ın .• nutkunu da o derece ga r ııasi;vanlizm, varv. eteli ınaot•......_ ~ . ~unak azmini bir kere daha rafından tas P .. -. . . . . . ır zuhul olduğunu, hakiki rakamın tab - ..... Yıct eylemistir. , Bpdapeş\e ~ Tisza nehri sula~ının Hıtler nutkLında, Alman mılletı- 155 bm mn olduğunu bildırmişlerılir. rak ve tecessüs şu idi: rı . ". sayıııauu~Iardır. • iltra kakafonizm. zilo da :ıite ~ 
• Cnurchill ' 'I'u"" k ' .. .. . . 1 yükselmesı uzerırıc HeıokrL şehrını su ne 1941 senesi için vaktile yaptığı ı ~allı lıoarbınin müessir bir sitilh B hah Al · b' Jmılı. dünyanın her tarafıuda rı .<a da veynalı skeptisizm. 
•e Y'11nan· • r ıye buyük elçısı basmıştır. muzafferiyet vadini tekrarla • oJ<lugu umum! harp tecn\belerile anla- t u ar,t m~n.ya~ın :e~ dır gelen ajans haberleriııin umn~ı; tiıııııeı ıstan elçisi ile yaptığı gi>- sıclney - Londrada bulu:nınaJ<ta . m~gı şılmıştır. Ve şilphe yok ki umumi har- a~rr~d~~ ;~avuı:sunu . a~ e e- dikkati Balkanlara cevirdiği ı;: r :ionları •ziın. Ii keUmleri daha 
hat; erde, Eden'in orta şark seya. olan l>aşvekile .ve'{iilet eden ,Fadden, unutmuştur. Bu, şayanı ~kkattır. lb•_ nazaran şimdi Almanlar daha tekeın ~:n gmadrıı ırna. ınaercuez oelanyehnaıngı'arderuv-- anda, Ronıa_nın beld~diği Alman ı ıa lamaz mıyız! Diyeceksiniz. İs-ıtr n~7n ve Akdenizdeki İn iliz ı\.vustraly": baikurneLınm wıllk.'e.yı '.'-~ LONDRADAKİ TEFSIRLER !mü! etmış ve ~aba fazla mi.kta.rda de - rd 1 1 tc.rscniz bu mübarek kclimelcrı,' .ateıınin · . g tralyayı zıyarete davet ettigını bildir- ı nızalı.ı gemilen yapmışlardır. Ancak !ettir? Yeni tecavüzün sahnesi yda 1 "'.' ~n 1 

e a~ıkça bir Balkan ltıiştİı', Cb ınkişafı~~a~ ba~s;:t. mış\ir. . Londra.. 25 <.A.A:) - Müstakil Ingılizleı· de bu sı4'i hla mucadeleye ya- t . rkt ~ ev etim tehdit ettiii'i günden 4~ bırkaç kulaç daha uzatabiliriz; fa. ~~sine ~rc~ll, . Turkıye buyuk • Londra _ 15 Şubatta ziyaı bildi· Fransız aıansı bıldırıyor: ı bancı olınadıklan gibi ınüe11dele usul garp e mı, şa a mı. sııat sonra Almanyanın yakla•an at bunun, daireyi gc11işletmck-
&•d11t k' Turkiyenın taahhütlerine nlen cArctic Trapper> balıkçı gemisln- Londra diplomatik ahfill . d , vı. . vasıtalannı da o nisbetle tekemmül He~~ ~.u~ıık,b~u suallere belki bahara kanlı tehditler savurm~ ı -<n başka bir faydası olmaz ki! 
l'ttiş " alacağına itimadını bildir- ,deki telefat hakkında amirallık şu ma- .. . .. . m__ erm _e etfumişlerdır. Bu itit>ıırla denızaltı har prc~sıp a uıu.e ır cevap vermek- Alm"n ordulanna Sdtany~~• Eğer maksat klis.i:r.mden büsbü-

n•- ~ ı e goruşme- ~" · k · · ' er a ısc e- zaptetını>k emrı· vrrilecrgı"nı' tah- tiiu karmaksa o zaman ~- · · aı ' < Unanistan ~ıç;s· il .. .. JA-atı vermclı:tedir' 1 muşa bede edıldıgıne gore Hitlerın bının başlı başına kat'l netice olınağa tcd.ır Fakat muka dd h • d" 1 

!~·""de Yunan ·ıı t' . .. d Bu· subay ölmiış ve diğer bir subay sıiyledığı nutkun başlıca unsurunu yarzyaca bır vasıta olmadığı muhak - · kili . > • ""'reyı ge-"'' lt mı e mın muca e- .. 

1 

. kaktır rın şe . eri ve detayları etrafın- mine ınli>ait farzPdilemeı: ... sanı- nı~leimck değil, k.Uiıılınıi balkaum 

ta~lı:şısında hissettiği büyük hay :-:Y.:::~,.bo!:ıu!'."3 =:~ ::.:m;.ş; !Almanlar tarafından hazırlanan _ Buı:Ünkü vaziyet ve şerait içinde lıar- da ne Mussolini'den ue Hitlcrden rıın. lıaşından ~ak lhıındır. 
ltıı anlatmıştır. ralanmıştır. Ilkbahar taarruzunun teyidi teşkil bı kat'i bir net;ceye ula~tmnak ;çil, lüzumlu ve kMi izahat almak Binaenaleyh Bitler horbedccek, I Gelelim şimdi Va - Nıl'nuıı kli-
'V" :ı:yelt yeui tahsisat istedi • Nevyork - .Atıanti.k Alı-ways> şir- etmektedir. Demokrasilere ve Ver- Almanlar için hemen yegane çarenin miiml<iin <'1 aıno--ı l •· rı:ntt a dr ni- ve hu harbin sahnesi aa\'ba •.·ark- ,,_ig" e avdet teklifı'n•·. aŞtngt 

2 

ili h d · k ~rıtanya adasının işgal ve istilası oldu- leb'r ki l\.I I' · · ı ~ · ·· 1 ~ ~ ~ 
llej ... on, 5 (A.A.) _ D. N. B.: 

1
ketinin mümessili ~rafı~da_n . yapılan sa es mua e esme arşı yapılan gu anlaşılmaktadır. Fakat böyle bir is-

1 ır • usso .ııı, ı.. ı gun C\" 'h to olacak. Şarkta. yani BaH<aHlar- p L: b .. .. bu1ır Stcıınıhur Roosevelt, bugünkü beyanata gore, ~erıka ıle Ingiltere a- mütemadi hücumdan baska Hitle. t:ilii için hava ve deniz hiıkiıniye ti gibi bazı t•hıninleri haklı ""vdırahik- da... e ... , ugunun en son san'at 
,._ an dol .

1 

d . . • rasında hava munakalelerı bu sene ba• I · tk d dıkk · -- 1 · cek ufaktef k ü tt b ı d - merbalesı' olan ve ba•l laraf 
·••enloda ayıs~ e or u ıçrn parla- lıyacaktır. Bunun muntazam bir ha,,;: r;n nu un a .. ate değer kısım mu llm unsurlar lilzımdır. Almanlar c şaa _ n ' I un " "" '\.fibverin işi sarpa sany<>r deni- •arı ın-
tahSisat ~ 3 rı_ıılyar doları geçen yolu olarak işlemesi ve 

1 
Mayıs!>' baş- 1 l1 senes.ınde hucum edeceklerine h.iilen _hava hfıkimiyetine malik değil • halde Bitler saatlerce komışnıu~. lebilir. dan adına çoeuk eyuncağı, deli 

h ıstemışt!r. laması muhtemeldir. (a.a.) da.ı_r İn.gılızler tarafından_ yapılan dırler. Yalnız bunu kaı.aıunak ıçin bir saçması, humma sayıklaması deni-~ dl ilmid besliyebilirler. Fakat deniz haki- len merhaleden birdenbire sılu bir 

C w• vaı erın tutulmadığı ve Ingilizleri miyetini kazanmalarına imkiln yoklur. ( J t · ı k gı;. b J d ki M A H K E !il ornıstao a lilsiğe döndük; ne o-

s
• u un u arı yerlere kadar giderek Denizden yapıl.amıyacağına göre, ha - fi E L E R O E ıneması takip elmeğe kendisinin mecbur ', ~adan asker indirmek suretile istila laca.lı: sanki? Zaman geçip, huy-

! kaldığı hakkındaki idd ' d ıhtunalı kalır. Bu ta.kdirde de evvela lıu, zevkler, keyifler, telakkiler ıa ır. ıBrıtanya adasının ındmne yapılacak • b• k •• değiştikçe. yine yavaş yavaş ve bi-
Yarın Akşam S ARA y 
.... llri d" ~-a mabbııatmın talıdir na.a.rlarile seyrettiği bir Film. .. 

Buyuk Maceralar arasmda geeen bir A.!1k Romanı. ... 

DAGLARIN KIZI 
(Su:ıannah Qf the Mountain) 

" ~ Pra.ııgızca sözlü em.sa.isiz !;!aheserl göstcrmete başh7or. 
""llet'de: 
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SHIRLEY TEMPLE 

Hitler yakında evvel§. Balkanlar- ,mıntakalarındaki hava meydanları nı pa en rer, ikişer ayni basamaidan ine 
da sonra da denizde faaliyet raşü ıcu kıt'aJnrilc işgal cdeJ·ek cmn ıyet ı ır ur. ine, yine bugun·· kö hale gele-ı. 
. • • . . . . e ge- altına almak ve biliihare ;ıskcr nakliye ~..-. 

f çıleceg1nı bildırmektedir, Nutuk, ta~y~reler~nin buralara rahatça inıne- 1 t e e h b İve yine: 

I
Yunanistanda yapılacak bir müda- leruu tem.ın eylemek J.lizımdır. llalbuki a J 1 a r ı y a p 1 1 d 1 Hındı torik doğurmuş Wne_lio bacasına! 

. . . ne bu n1odeı·n tayyare nıeydanlarınm 
hale ıle Mussolınıye yardım edile- ne de İngili · layyarclerrni:ı ge _ Tavugun kocasına, ceği vadini muhakkak hissettirmeyi 'rek yerde gerek h:vada imha edilme . • - l&ill Leyleğin hocasına: 
istihdaf eyliyor. sı mum_kun oı~adıgı cereyan eden hava lhb • k b Bu, bir rekabet ve bır lıakaı"et degil de 

1 • • ' harpleri.le sabıt ohnuştur. . arı yapan yenı ur an ku"" Umumıyet ıtıbarile bu nutuk , nda boy le b..- teşebbüs için Al _ ' f • nedir, 
Bitlerin şimdiye kadar bilinen nl- manla~ hesabına cazip bir hede! te:;kil t "d •• f K ti" • k d d Kııhıpecesine, alçakçasma• 

\

yetlerinin sadece teyidinden baska edebı]ı.:;ki,t•t bdunı:n da Alınan ıisle- a J an o en a nanın ar eşi ir !gibi yazılar ve ondan pek de aşağ·, 
, M . • ~ rıne uz ı ve enız Mkiıniyeti mev- kaim · l h 

il hır şey degıldir. cut olmaması dolayısile ikmal ve bk- .samatya güzeli . namile maruf B d • . . ıyan resım er, atti kulakla-

~ ....... .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;~nBl~il!!IıG~m•aıaım•ıı:ıı•ı .. un an _başka mahkumları 1.l.lh rı.ı:nızda a••ni inlıbat uwandıracak viye zorluğu g>bi mühim mahzurları Balıklı hastahanesi hasla bakıcııa. ıç lı J ı ' ~ b vardır. ın a en~ emekı:.oıan ayakkabı, '.~ıısiki parçalarile kar ılaşa<·ak de-

~. !\ N D O L F S C O T T • MARGARET LOCKWOOD 
~rce Fi.gütan ... Kınmıı derililerin müt'adele ve muhıır{'-b("1rrl 

• ve daitarda cereyan eden bijyük. bir manzara ve Aşk Filml 

oUGON c E N BE R L 1 TA s • rından Katin~ın ay~ı hastahane- dok~ma. çorap tezgai.1larına bu· çok gıl miyiz? 
busunti.n muvaffakıyetı ihtimal k Bana L-1 rs v· · · matinelerden itibaren Sinemasında Htilasa: Britanyanın istilası teııeb - de doktor Hudaverdi tarafından t~zgahlar ilave edilerek mahku" m-

1 

"' 1 pe za 'M f l d"l k b b k ld kta la b l d .... 
1 

a a • u nuıı mak· yı!, hatta imkAnsız sayılabilir, O halde ıg a e ı ere ge e ıra 1 ı n j r ur~ ar a çalıştırılacaklardır. d b"" b 

ARA BAcsbıenwıl Nm vWıuı' Nde ıetıKrdiilıeza feritl alidDe blrufllm N YAŞ K A neB:~~:;aşan Mdiseleriu inkişafı ~~dnK~.a~t·ı .. n~anı~~ıln:~kıen~~dis;_;ııa-~nındeınn~:ı·b c:iro~ti~k~i . m~h':c~~içiü:~';;:~~e~a~~~h~e~~= ~~~i:~:~~e~~2b!t:~·,:. g .'.rr~ 
bize gösterecektir. run tevkif edildiğini yazm~tık. nakled il-c!-•odir. ' ""' .u - • onların yaptığını yapamıyor. onun 

( H A Y A L ) 
M. K. -<>--- için, böyle kliısizme dönelim ci-

A Ş K ve -- yaş küçük, aynı edrecede giUet ve p O L 1 S · yor. 

Meşhlll' Bas edibi ELEıtSA.NDR PUŞKİN'Jn romanından Welle s Sovyetler Birlı'g"'ı aynı hastahanede hastabakıcL olan -= · -. _ Ya sen 
diyeceksiniz:' Sen ni-
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OYNAYANLAR: HE i N R i c H o E o R o E ve H i L DE K K.A HL f 'I ·kız kardeşi Anna da müddeiumu- M } · • ili ıe irı e görüttü US k t • ç•n gençlerin şiirlerile alay ediyor· 

"'W.ıı ""r fUm, BALALAYKALABI c;ıiGAN milılği ,ariulan, dıuıslarile can!anılırlb.n Çar ıtosyasmm ı-özler ita- miliğe müracaat ederek yeni bir U amır sun ? 
rıcı tıııar bayahnm tehlllreierıne nıııroz kııı:.O ve lıUJ!iir subayı MiNSKİ'n!n saffet valdlerine kanıp •ukut Vaşington, 25 (A.A.) _ Amerika ihbarda bulunmuştur. Annarun ih- d A • eden bM ll "' P,cl DUNYAıjKA'nm feci hAiJ'esidlr. Hariciye nazın muavini Velles bal'ma göre, aynı hastahanede bir e erken Ö ld 0•• Benİmkisi şaka, gençler olsun, 

"'Ylıc 1 GEC' r KUŞ' 'ARI F k IA d k hk h fl . ısovyetler Bırlığınin Vaşıngton bü~ Ermeni doktor da kendısini iğfal orta yaşlılar olrun, ihtiyarlar ol-a : • L .1.J ev a ~ e a a a 1 mı yük elçısi Omunki'yi kabul etmiş- ile gebe bırakmıı;, biliılıare, ark"" Saraçhanebaşında oturan sıvacı sau, hepsi benim şakamı lralıhnr 
- ıtir. Bu, Rusyaya tayyare ve ben.!' daşlarından doktor Kırıkçıyana ~Murtaza Vefada Yusuf Satvana ait ve lııa ç~ yazılanma göler, ge.. 

fL. 2-P ARAMUITT JURNAL Türkçe sözlü zin gönderilmesine konulan m a- götürmüş, kürtaj yaptırarak çocu. 26_ numaralı ı:vde muslukları ta- çerler. ~ nevi aınbargo kaldırıialıdan beri • ğu aldırmıştır. Annanın bu ihbarı mır ederken .bırdenbİre üzerine bir O C al 
"'--... n.- - & .ada • lıarada v- ıreJen .. ooa llal>erle<· ISovyet elçisinin ilk ziyaretidir üzerme derhal tahkikata geçilmiş, ~e~alık gelmış ,düşüp ölmüştür. Bu aman em Kaygılı 
~----==== ~ tahkikata, Hüdaverdi hakkrndaki olum hakkında tahkikat yapılmak-

• 
Romanyada mevkuf 

Bulgarlar '! s Büyijk tarihi ro-·-. 32 • Mumaileyh., sô7.de Serdarı Ekı-emle A- şanın bunun hilafında 1 tahkikatla meşgul olan müddeiu- tadı.r. 
1 ı 

.. .__. •• d M . o up bahust,s ~ . l . d Edi ll t A • N ı Old •• •• ld •• ? l lem ar usruıa pa::,..'\nıı1 aralarını bu- Selinu Salt::ıın Fransa imparatoru Na- mu.mı mu.avın erın en P el koy-\ an zız ası uru u . \ !arak avdet eyledı. polyonla ınunasebaı.ı dostanesı b11l muştur . ....._ ~ • \ Betuç eteııdının avdeLını müteakip duğunu, hatta hal'ınde general Seb';;' - • • • • • • ' * Şişlide Kır sokağında 51 nu Bükreş, 2 5(A.A.) - Geçen İkin-
)t,._ ~Yazan:M. Samı Karayeı-.r orduda ;ık.dedılen m<-clısle, RUJJ!arla tiyanfnın meclısı mükAJemcde bu k s - Adlıye vekılımız gıttı maralı evde oturan M A- ıcikanun isyanı üzeri t h d ... l'iıı ··oa1ı:\'J. mutaıekc hıtıım ouıdugu halde musa- fiyeıın unparatorun infial . ey- k· · ııammer - . . ne a a dus 

<it <le llog ~ııstara, yine Rumeli fene- Dcrh•l Alemdarın sevmedigı adam - laha edilmedıgıudeıı Rusıann Buğda - dugunu soyledıgııu, on d ;;ı nıucıp ol- Bir müddettenberi şehrimizde ar~u- tramvay durağında muvaze- etmış olan vazıyet hakkındaki gün-~'" v."'.da oturuyoniu. Kuma~ı laı· Edırne..ien t:ırdcdıldı. Ycnıçerıle - na asker sevkcıınelennde devamı ıa - 'dişahl<k eden bu· zatın oiı.'::'e pa - bulunan ve Vekaletle alakalı bazı nesını kaybederek d~üş, kolun- delık resmi tebliğ 23 Şubat tarihi~4l, 0"1<ı;~ıy;,::u. rm 11<L on ı D<r "o,cye •"""'•'L Alem- ~· narbe vesıle _teşkıl ettığı mukad- her tarafı. nıce taraftarları 0~!'!:,8;: müesseselerde tetkikler yapan Ad. dan yaralanmış, tedavisi yapılmış- ne kadar Bükreşı:, tevkif edilen 
tt~. ~a kapa,n_ ında bır çok fahıı:eler, dalu1 Ec H·nı;;Je g,e lnıesı l:;tant>ulu te.Ia.-

1

dt:!nlatile levaı şerif i.le ordu heyetiru.D bılbeyan vak:tı n1uoasi:bindc Aleınd liye Vekilimiz Fethı Okyar dün ak- tır, 3406 kısinin ve eyaleUerde tevkif •~ ı •bak. ınış zevk ve safa eyhvor- şa '"'rd ı F.dırnedc ve Alemdarın maıyyetıne a- ıpaşanın bu ışı goreceğtnı ve d ar . * Da tp d lu <İ728 ... ~~latına "~n ın,uyyetı de kanlarıa ~'aka< H •uk cteııdı nıukemmelen oa sakın kilıye veıilerek Tuna sııhiilenn- l bır an evvel Sultan Se!Jmı • P~.~şahıo İ şam saat 19,45 te Ankara ekspresı· • d vu aşa a Yalıboyu soka. O nan .kışının halen mevkuf 
" ·• •ıııı, oı . Panmıı,ıar eğlenıyorlardı. '."' """" •Y"~" ı.ıanouldak• Masonlu de kalmasına drur verılen ırnı·arı Be- kasdınde bulunduğunu derm.;.,. urmek .1e Ankaraya hareket etmiştir. gın a oturan Ali Garipkuşu Lan- bulundııklaruu bildirmektedir. ı,~<l•r ~!~~ıı, planını hazırlemışn. doı ı1al hJ;""'" gt>etıleı·. :>ultaıı Mus- ,.tuç efendı lstanbula getırdı. lledı. ey - C 1 • d J,., h t gada Camı S<>kağında 45 numarada Bükreşte tevkif edi1mşi olan kim 
;: >ıı,"'•dakı '

1
la paşa, Edırneye ge _ ta!ayı kll , Kulandıınıantak _ıçın ne yap-ı _Sultan Mustafanu1 Fettall \•e Nezır Hulıisa, fevkaliıde fettan olan Behiç ezaeV erin e IS a a caot~ran Naciye Şengülü çakı ile ba- seler arasında eski propaganda ne-

•uıı,, noan 
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.zorbaları suı.-ıuracalı: .. ınak ıawnsa yaptılar ... .Bılhassa, Ne - ağalan tamam'1c Masonlann dam• •ğfa-
1 
efendı Fetıalı aga tara:fından Alemdara Bir müddetten beri şehrimizde gından yaralanw;, yakalanarak zareti u .. k" · · · h;,~ tıı t! ı ı l"ı l liunı ı)ır kuv\etı gizlice zu aga va~ııasıle Padış.ıhın Alemdarılinc duı;tı.iklerinden Bchoi~ efendı ışbu wtaben: . h kin mumı attbı Vıctor Medraı, lı> ı~r~~<! l(a~: Yollı.} . ırok . bLr gece i' üzermde emıuyetını t-elbo çalı.ştılar. ağalarla mhrernane goruşerelc ve su _ - Iktizasına gore harekete ızıu hıl- ı cez~ evlerınde tetkiltler~e _bulunan a - nda tahkikata ha d~rnıştır. bulunmaktadır. 

~b l Uçura kçı ve ma1)-yetin.m kel- Rettk efeodı, :serdarı Ek.ıı!nıte, A w ıretı haktan gOrü.nerek Alemdarın suı- mayunu erzan buyurulmuştur. hapıshaneler umum mudur mua-lı.ııı, L<ı at.ç
1 

\'•cnky Lemaann ar:ı~ıuı bulln:ık ıçuı fst.an - tan Mustataya kaiŞl sadakat \•e ubu - Suretınde bır mektup aldı Fettah vinı Sakıp Güran dün tetkiklerıni 1.-:ı•·~~~~~~~l~-·ı•••••••;;;;;;;;;;;;~ b,,_ •ı c •tıaıyy t" · 11 ld bakk d l d " S l M . . . . ~•o:t "'"" • ırun kelleleri uç buldan bıı·ısının Edıroeye yo anmasmı ıyeti m a ne rn ar be!Agatı var- aga. u ıau ustaiayı kandırnııştı Ut bıtınn~tır. titeee~~ ı. .... tıta'de(Jı~,ı ııı... k "'r ı~acak, ve, Jta,·sıye ettı. rı.ı::ııcsad busbutun başka 1sa cümle!'> ini s~rfetme.kten çekınmcdt. l değil, padışah; Alemdar Mustafa· paşa Öğrendığımize göre bwıdan son- k" ~~ TESADVF mü? YOK.SA K.ADIEB nıi't ~ l!ı.ı, Pil. :dılerck Istan'l:ıula gı-lıdi. Ağalar da kandılar. vasıtasile hem yenıçen zorbalarını sus- . İki ış --.17<><, oeviıılrFoı-. elem ııeki)'or ve ·-•--~-
lu, .. ilnd• ın Alemdarl.ı, Serdarı Ekrem ıelifı Halta. ı turacaktı; ve, hem de üçünciı SelimJ öl- ra Istanbul hapishanesi Uıvkifhane ~· ...... ~ -'t'~i.ır. ı..şa uv_alfak olun<iu. Alemdar beyn ettınlecelt ve, bu suretle Mason- - Çüuku, clendıınıze hızmct ıslıyor- durtecekti. olacak ve burada iki seneden fazla K u D RET L t ve F E c l B ı· R 

:''''•,;;, Sank; ~:d.u :jerdarını da ıkna br :amam ile rollerini serbestçe oyneya sanız,. evvela Sulıan Selimı ıdam et - Mekcup, Behıç ete;;dı larahndan der ceza görenler bulundurulınıyacak- D RAM J'lflla:rıtş K•bt ~~b~_ı-ce haı·eket edi - bileceklerdi. melid~·· lbal Alemdara gonderıldi. Ortalık kar- lır. Meşhw- aeJi'liir: V. 'l'OUR.JANSKY'nin ricnde cetirdiği -\••ııı ~"Pün h runtlyordu. Fakat, serdarı Ekremi parmağı ucunda oy- Dediler. makarışık ıdı. Nızam ve intizam küllı- Ü U Z A K L A Ş A N 
; 1• ~~··· ~ıu,ı:f. &ımiz efendi idl natan meş!ıur. Ms_sonlardan . ~uç e - . Bebiç efendi . kasdi anlayınca cali yen kaybolmuştu. Yamaklar, zorbalar sküd'.'-':. h~ishane.sine. de hir M E L O D İ -~"'"'l<ı rııe1e do· paşa, av bahane • fendi sôzde bm nca ile telifi beyne bır surette bu cıhetı musaddak göriın- ı tarafmdan yapılan cinayetlerin ardı pavyon iliıvesıle genışletilecek ve O"""'anlar: BlliGiTr& HOILNEY . WİLLY Bİ'llGEL 
'ı.ı V A.rtık fı" kuvvetlen.!~ ;yü - memnr edildi. _ mek.le be':aber bu ışın ~di tehiri lfı - gelmiyordu. ~tta. bapsedılen bir kaç e- İstanbul hapishanesinde bulunan 8 

•. J;'.d,irne""'~ ":"'i ll1T& Bebıç efendi Rusçuk yar~ .oı· ~ zım geJdıgını: - yenıçerı ile lstanbulldepsız yamaı:ı Macarkaleli Kerim ve 800 mahklım buraya nakledilecek- u Cuma akşamı ş AR K sı"nemasında 
Ye bırdenbıno ııd<ll. .ı...ı. .., bıtrülr );:ollanndan bın ıdi. halkı., Ruırıcli a.vaoları ve Serasker oa- (Daha var) Ltır. 



.SAYFA. iKDAM 

Musolininin Peten Fransız Yunanlılar Balkanlar 
Manastır 25 (A.A.) - Reuter'- (Ba~ tarafı l inci ~yfada) 

bu•• yu·• k hatası (Bil§ tanıfı. linci Hybcla) ln Arnavutluk. hududundaki mu- Bu ordunun llulgarbıen tizerınden :rU· 
relttlllfi ae Amiral Derlan'a baih- . . ı-üyü:ıe geçmesi ıçfa, a'k•d bakımdan, 

(lia.~ ı..,.afı l iaci sayfada) d habırınden' . bir i;ıarel kafıdir. Bu hususta bütün 

k has ır. İngiliz layyareleri, llalyanlann tererrüata varıncıy~ kadar h<or eey dü-
........ iki a~ idnde erir ea • M ·1 gençli'- Aile -~•ye ve 

' > aan , .. , • ouııu Şkumbi vadisile Elbasan, Lin ve f!inillınll$ , .• hazırlıkfaı· o derece ileri 
...,.. yaJıuz iki bin kişiHk zayiat mıistemleke devlet sekreterlikleri Pogradeç'deki mevzilerini üç saat gôtürülmllştür ki azami tekemmiil had 
9erdirebilmiş olması ise, barp la- ise Generg) HulUııer'e bağlı bulun- mü~madiyen bombalarnışlardır. dine va~ ıa7ılabilfr. O hal.de Alman 
rihinde misli eörülmemiş bir be- maktadır. t , ordmnı »imdiye xadar r>e<1en harekeııe 
cerik5izlik şabtseridir. Onun içia· Bu m.ıntakadalti talyan kıl aları geçmedı? CWıki llu meçhul l<arı;ı.smda 

LAVAL PETEN'İ KAÇIRMAYI g~n !ıaita takviye edilm.litır. bulıınuyor iti bunlar da Türkiyenin ve tlir ki Sinyor Mussolininin bile Lib 
DüşüNMtJŞ Daha cenupta, Develi ve Voyu- Yugoslavyanın ne 7apacalfuu'ıdır? 

Ya ordw.una bol keoeden bir kahra- f Al ı 1"' k B ı kt şa vadilerinde topçu fevkalade a- man ar, ur :. u gar pa. ,'nı a -
nıanlık izafe etmiy~ dili varma· Londra, 25 (A.A.) - Dail };Jeli • im t İt l d 'nin ıaml dereced~ k"1aı lehler:ne ıs ·mara 
mıştır. O, zaten nutkunda, bu or· ,.gazetesinin Madrıd muhabiri, La- al 0 uş ur. .. ayan pı!a. ~sı . t ça!.ıı;tılar ve bu anlaşmayı meçhu!ler -
dunun mevcudunu ve sHihlarını va! tarafından hazırlanan bir kom· taarruzları d~ana agu zayıa den birinin ortadan kalkması ~eklinde 

verdırilerek tardedilmi~tir. tefsire kadar 'ardılar Aynıakİa, Libyaya ne mümkünse plodan bahsetmektedir. Hazırlanan 

Hitlerin Nutku 1 
(Baş tarafı 2 inei Aylada) 

Ge~en bütün kışın zaman ka1· 
betmemiş ise bu nutka ıöre zaman 
denizaltı mücadelesine hazırlığa 
tahsis edilmiş eilıi prünüyor. Fa
kat Alnıan Devlet Reisinin hasım
larına işleri H tasavvıırlan hak
kında en doğru malumatı verece
ğini zannetmek Dasit bir tel&kkl 
olur. Bilikis Nazilerin ~efi dii · 
nıaalarını yanlış izler iizerinde yü
rütecek sözler sarfedecektir. İtini 
edilen hazırlık asıl hazırlığı sakla
mıya matuf zahiri bir sebeptir. O
nun ne olduğu ise nutkundan ev
vel de sonra da meçhuldür. 

Fiihrerin elindeki son kozun de· 

O.travıça dağlarında, Yunan Almanlara Côre bu pakJ Türkıyenin 
lı~p"ni ı:önderdim amma, ae ya- bir pliın mucibince 15 ilkkanun Ma- kıt'aları topçunun da müzahereti- niyetler! hakkında mevcut .olan ~red
pa)·ım harbedemediler, demek i•- reşal Petain, Paris,i resmen ziyareti 

1 1
.
1 1 

il . h"·'- mü dudu ,zaıe etmıı;tır. Fıllıakıkn Alman-
İsk d . · Süvew F k b e, a van ınevz erıne wu.ıu - T. k. . b 1 .b. liyor. Onun rn erıyeyı, '· esnasında kaçırılacaktı. a at u . .· . 1 . . 1 d. a, ur ıyenın u an aşma mueı m - nizaltı mücadelesine inhisar ettiği-

ek ı.ulyasını dını hım hır lcpeyı e e geçırmış er ır. ce, hududlanruı tecavtiz vaki olmadılı:- . . p, Kahm.yi :ıapletm . . komplo genç bir Fransız ka ıa- • 1N ça harp etmiyecetiııe ve Almanları Bul ne manmak zordu~~ -~ıl.hassa yal-
tonıiatan ettirerek Bi~ı:azı~ııa ar- rafından meydana çıkarılmıştır. SON MUHAREBELER tıarls1anda serbest bırakacağına kani nız bundan bahsettıgı ıçın! .. 
boma u Trabhısgarbm ön~ne ge- Muhabir, hadiseyi ~yle anlat- TAFSiLATI bulunmaktadır. İngilizler nerede görünürlerse 
tiren 1Mt orduya karşı Duçenın bes- maktadır• Atina radyosu Matbuat Nazı:n- . Fakat SaraçoğlW'lun matbuat tara - orada karşılanacaktır. Dedikten 
lediii hiddet, herhalde çok büyük- ' k b' nın a•""'-'aJti beyanatını JJalı:let- fında~ neşredilen beyanatı bütün me- sonra beklemeyi bilmek fıkrile 
titr Nutkunda bilendijini söyl&- •Alman Wi~arm~an geçerebe ır . . ...,.._ se!eyı yenJden ortaya koymaktadır. .' . r d 1nu b' 

iİ ki İn '!izlerde . d . eli oda bizmetçısı ve bır çocukla ra- mıştir: Cilnkü bu beJanatta Türk!yenin em • çok ımtızaç ha ın e o yan ır 
~C:' n gı İngilia ~:~:m~e~:: ... ber Paris'ten Vichy'ye gitmekt~ o- Sıra dağlar ve tepeler ve son niyet sabasın<la 7apılacak ecııebİ faa - kanaat ileri sürerek •Bu yıl kat'i 
. d . tirah t d L'b r4:ı&A- lan bu genç Fransız kadını, Vıcby günlerde zaptedilen mıntakalar li;y~enne .Yabancı kalamıy•cagı tasnn neticeler alınacağı bir yıl olacak-

nn e ıs a e en ı ya 0 hükİlll'.letine Lavalin !!Ukutunu in- sistematik bir tarzda temizlenmiş- edılmektedlr. . tır• Demiştir. 
•• lı:arp olsa ıerelrltr. ed ..... ._li bir mesaı· götür - tir Esirler almm•• 50 otomatik Bu beyanat Lruıdrada memnunıyetı.ı İngilizlerle nerede görönürler-
s . ..- lini,' İta! anm ac taç en ~- • ..,, karşıJanını:tır. Londra mahbllerı bu - .. 

. . m~or .... UNO Y • - mekte idL Bu mesaj, polis müdürü silah büyill< miktarda mühimmat, nu, TUrkiyenin muahedelerle g.iriştiğl se mücadele ve g~ebe ~ılıyatta z~:r 
llDl itiraf ediyor ~e her şeyı ~ Langeron ne o zaman dahiliye na- birçok çadır ve battaniye iğtinam laahhüdlere sadılı: ltalınak hu•usundaki göriinüyor. Çünkiı Ahı~ad~ İngı
A.bııaııyaclan ~.yor. N~tkun~ ZU1 bulunan Peyrouton'a hitaben edilmiştir. Neticesi tamamile düş- Jı:at'I ~ )Q;,melli bir ifadesi o - !izler kazanmaktadır. Sıyası sa~~-
18 m•~de, fatı•mıu yenı Ev~ı yazı)mıstı. Mesajda Lavaliıı. Mare- man aleyhine çıkan mahalli bir !arak ıelfildtı etm~lr: Esasen Lruı - da Amerika kıt'aaında da İngılia 
_. __ ,.., hep Almanyaya baı:lan- • d iJıj' d'' dra mahfilleri Türkiyerun DJyeUenn - li ti' 
__.::-•. . şali kaçırmak maksadile tertip et. çarpışına esnasın a uşınan cİen hiçbir zaman fÜphe etmemiş ve ıa P r. 
mış umıtlerın mulaaıısalasıdır. İtal· · Jd • komple etrafüe izah e- tankı tahrip edilmiştir. Türk - Bulgar anla:;maaın<l<ı, mevcut Hüaeyin Şükrü BABAN 
Yan Diktatörü, Atatürkün •Zafer, mdilmış oeıcteug.udi düş- •--~~uu · it •·•· teb·~·- • 

1 Yunan h~a kuvvetleri iki ~ erı onıyan ~rayı ~~ e~ 
safer benimdir diyebilenindir- SÖ- • . • +a~. •• • dah d .. - .. ler tlrmekten hfıll kalmamıştır. 
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EN UZRK BiR KtlYLE EN Bit 
YüK ŞEHiR ARASINOA HıC 
BiR rRRK KAL MAOI, BüTiiN 
DüNYANIN HAOiSELERıNı 'IE 
NEŞRiYATLARINI AYNI SAN•-! 
YEDE OiNLEHEK KRBil OLDU 

IA.GAı4o 
BllTAllYAU RADYO ıDUll. 6ıR AHıZEOıll 

flS6RR!.DERECEOE CERYRN SRRFiYRn 3DALGA uZERiltOE 
FEVKALADE 111.IŞl..YAAl>lD. 

ııünü bilmiyoraa, Bitlerin liOn nut- Telefonla Vıchy'ye ~al~at ~- man "'N aresı a ~ : T. gazetecinin d işaret ettiil &i· 
L..._ .. _ .. , K di k di ardıın meğe imkAn yoktu. Çunku bütün dir. tl'çüncü bir düşman tayyaresı ııı, :.,"; TUrltler Alm.::ııara Bulgar top 

Posta ve Telgraf 
tayinlari 

auauaAJ • en en ne y . anlar t afmdan .,_ d t d"' b !aryaları tara 
_. Allah da Ana yardnn eder• sö- ıııesaılar, Ahn . . .ar . ..on e ayyare = a - raklarında taarruz etmele karar ver-w., kt eli ş fr Ji t J f tından düsiirülmi4;tür. mişıers. TUrlı: - Bulgar anlapnasında Ankara, 25 (İkdam) muhabirin. 
zttnden ibret almalıdır. Mussolini- trol edilme e 

1 
· ı e e gra ltendilerlnl bu hareketten menedecek den: 

allı AJmanyaya bel bağlaması, bi· çekilmesi de yasaktı. BİR ITALYAN TAYYARESi hiçbir hülriim yoktur. TUrkiyenln, Al- Posta ve telgraf teftiş heyeti reis-

~akende satış yeri: ODEON mağazası İBtanbul, Beyoğlu istiJtli 
Caddesi. No. 48/1. Toptan sat~ yeri: Sultaııluımam Hamdibel 

Geçidi N. 48/56 

ııe kavra eden iki çocuktan, dayak Langeron, birdenbire bir mira - YUGOSLA VAYA İNDİ manlar YunaniJıtana karşı yapacakları liğine posta muamelAt ~üdürü 
•iy' enin dayak atana •ağabeyim layın genç kansının kendisine mü- M tır 25 (A.A.) (Reuter)· harekat için Bultıarlstanı bir üs olarak l"t .. d .. ]" ... 
~ . eh anas ' - . kullanmak istediltlen takdirde hareket Kadri, posta muame a mu ur ugu-
aaııa ıöaterir- •emesini hatulatı- racaat ederek Vı y'de bulunan ko Yug<>slavlar, İngiliz ve Yunan serbestifilni muhafaza etmek is\ediii ne de Hatay posta müdürü Besim 
yor. İtalya, tamaınile ayni variyet- casının yanına dönmek için yardı.. tayyarelerinin Yugoslav hududu- malfundur. Tecer'in tayinleri kararlaşmıştır. 
tedir. Fakat, Almanya, bu harpten mını istemiş olduğunu hatırlamış na kadar kovaladığı bir İtalyan Londradaki Bulgar mahfiilerine gö - .::_.:__::_.:;_ ____ _:........;'---
ınuuffer çıkana, İtalya, bugün on- ve bunun üzerine zarfı bu kadına bombardıman tayyaresini pazar re meselede Almanya için arlik biçbir Davet 
ian gördü"" yardıınlan faizi mü- vererek Peyrouton'a göndermiş ve .. .. . . b et ış· !erdir meçhul kalmamıştır. Almanyayı, PIO - Jstanbıı.l Miiddeimıı.miliffenden: 

ı;u l k l gunu ınmıye m~ ur m . . ' lelerini tatbik mevkime koymaktan İ ğu ı J 
rekkebi ile pek pahalıya ödeyece- o da bu suret e omp odan haber- İtalyan tayyaresı Struga'ya ınmış- meneden yegtıne şey mevsimin, bu ge- stanbulda bulundu an aşı an 
tini asla unutmamalıdır. Bitler, dar olmuştur. tir. Biri yaralı olan altı kişilik mü- ıılllikte ıı.ırekAt için pe1c az müsait ol- Silifke ceza hakimi Emin Uncuoğ. 
•Kavgam. adlı kitabmda Türkiye- rettebatı tevkif edilmiştir. maWldan ibarettir. Filhakika buzlann !unun memuriyetimize müracaatı. 
Din Büyük Harpteki vaziyetinden ve karların erlmes~ bu mevsimde, Bul-
bahsederken ·Ahnanyanın kanını Brest u··ssu··nde ıııırts•anın esasen az ve bozuk olan yol-

K 1 B • !arını motörlü orduların ve motörlü 
emen sülük. tabirini lrullan.mış- ra orıs nakil vasıtalarının ge<;mesine m:ini o -
tır. Halbuki Almanyamn, o harp- (Baı tarafı l inci sayfada) lacak şekilde hakiki bir çamur deryası 
te, bize verdiii birkaç milyon al- Neyy.ork'.a g~len bir ~mer~ ga- (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) haline sokmnktadır. 

G. Ü. L. T. A. Ş. 
Güzellik müstahzaratı 

T. A. Şirketinden tı.ıı il L' mlkta ·ıaıı ve cepha- zetecısının soylediklenne gore, İn· tini görüşmek istediklerini bil • işte burado, Alman ordusunun he -
e uır r 11 giliz' h k U • · B lin'd ye . . . l niız harekete geçmemesinin sebeplerini 

neye mukabil, Türkiye, bütüıı or- ava uvve erının er . e dirmişlerdır. Bu partiler mem e - ·izah maksadlle ileri sürülen mütalealar Şirketimizin alelade Heyeli U-
d Alman anın emrine ver· yaptığı tahrıbat arasında, şchrm ketin dahili siyaseti ve bilhassa bunlardn ibarettir. Bununla beraber Bul mumiyesi 14 Mart 1941 Cuma gü
..:~:r cephJe, Almanyanm yü- merk~~de biı;_ ele~tr~ fa~~ı... parlamentonun tekrar lru. rulması ıgarlstanm işg!ainin yakın oldutu ita - nü saat on birde Galatada Banger 
Jrilnil hafifletmek için harbetmiş; nın kuçuk motör daıresıle hır kim- meselesi hakkındaki görüşlerini de naati mevcuttur, sokağında 7 numarada kilin merke-
Mem.Ieket latill edilirken harici ya fabrikası vardır Tramvay şirketi izah etmek istiyorlardı. Mecliste • ıinde toplanacağından, toplantıya 
~ephelere yüz binlt:ne asker gön-• elelı.tnk f~kasında vukua gelen evvel.ce 16? ~ı bul~an' büyük E D E N iştirak etmek isteyen ve en az on 
dermiftl. Eııver Pata Alman Baş· !~asar kne~1ce~ınde ceMreyan muvak- siyası partilenn, parlamento ka - hlsseye sahip olan hissedarların 7 
lı:umıııı4aııbimm emrinde, Türk aaten esı mış ve etroya da tam nununun tadilinden sonra, ancak (Ba5 tarafı 1 inci sayfada) Marta kadar hisselerini, Şirket 
oırdulan ise Alman kumandanla· isabetler olmll§tur. 20 azası kalmıştır . '.Misafirler, askeri kıtayı teftiş- veznesine yatırmaları lüzumu ilan 
noı elinde idiler. Bu eörülmemiş 'İN ten sonra, otomobillerle istasyona olunur. 
(edakirlıklar, iki milyonluk İnı:i· S ti B" }".,. . .,k KUŞEF NUTK~ . hareket etmişler ve orada Orgene-
li• "'-an~- -- R ... kuvvetleri-' Ovye er ır ıgt yu • Sofya 25 (A.A.) - Yem zıraat ral Abdurrahman Nafiz tarafından RUZNAME: 
., .. , p~ ·~ - ..., • 11 B l · t d k l ı 1 - Meclisi İdare ve Mürakip ra-

büttin harp milddetlnee Almanya- sek Sovyet Meclı"sı" n~zırı Kuşe.~ ş_ıma u gans 3:° a arşı arimış ardır. Toplanmış olan 

il 
-'"ta , tmi tir Al bır nutuk soyliycrek Bulgar hukfı- kalabalık bir halk kütlesi taraiın. porlarının okunması ve kabulü. 

7a çu anın... n men e 1 • • t l d . . . . . B l . tan d b • z 
man n ATiıBturya • Macar ordu- Op an ı metinin vazifesının u garıs ı an üyük tezahürat yapılmıştır. 2 - Bilanço, Kar ve arar ve 

ulı: Avrupa harbi barHnde tutma kol- Askeri bando İngiliz •God save thc Mevcudat hesaplarının okunması 
lımnın bize yaptıklan er yar- MO!llrova, 25 (A.A.) • (D.N.B )· be ım· d · tir k. ·ı · ı·klfıl l 
ılımı ise topyekfuı 4009 kişiyi geç· Sovyetler Birliği Yüksek Sovy.et ,dki~·ğunu yan e ış ve emış ıng> marşı e ısı marşını ça _ ve kabulü. 

dıktan sonra, Ekselans Eden hera· 3 _ Heyeti İdarenin ve Müra-
mez. Öyle olduğu halde, Bitler Meclisi, bu akşam Krcmlin'dc se- · B · l''- d es'nd hükU berinde Sir John Dili olduğu halde, kibın· ı'brası. 
l'ürklyeyl Almanyaıun kanını e- kizinci içtima devresinin ilk top- • u gergın '"· evr ı e -

ıük d. h bir üt İ met devletin ve vatan hudutlarının ihtiram kılasım tefti5 etmiş ve 4 _ Mürakip intihabı. 
ınen bir SÜ •· ıye zara:r m • lantısını yapmıştır. çtimada Sta- muhafazası için her türlü tedbir _ Türkçe olarak •merhaba asker• hi· 
lelik teliıklı:i edecek kadar hod- 1in ve Molotov ile hususi locala- !eri almıştır.> tabı ile askeri selamlamıştır. 5 - Heyeti İdare intihabatL 
ıamlık röstermiştir, Almanyanın rında kordiplomatikten b;~ı. fıza Tr 18 45 d halk d t 6- Memur, müdür ve müstah. 
t harpte 1ardım ettiği Avustur· _...,... İNGİLTERENİN SOFYA en, saat • e, ın şid e -

da hazır bulwımııştur. ELÇI.Lİ;-.İ li alkışlan ve büyük tezahürleri a. demlerin tayini ve ücret ve maaş· , a • Macaristanm h~.men hemen '-' t b·t· · · He et· İdareye ---- .. . ırasında Ankara'ya hareket etmiş- ıarının es • ı ıçın Y ı 
bOtıln topnıkla:rı, şimdi ya Alman yor Mussolini kendi mevküni ve Londra 25 (A.A.) - Roytenn tir. saliihiyet verilmesi. 
idaresinde veya Alman lılmaye- faşizmi kurtarmak için İtalyan 1 diplomatik muhabiri bildiriyor: ------------- 7 _ Heyeti İdare Azasının Jüzu-
ıindedir. Bitler, bu harpte yardım milletini feda ediyor. Alman zafe- İngilterenin Sofya elçisi Ren - Şehir Tiyatrosu ı munda şirketle muame:e yapmala-
tltiii İtalyayı da, muzaffer olduğu rinden ümit beklem•k bu, demek-ıdel'in, elçilik memurları ile bera. Tepebaamda ~ına müsaade verılmesı. 
lakd' d . Alınanyanııı kanı- tir. İtalyan tarihi, Mussolini'yi mil- ber, bu hafta Bulgar payitahtını ı-- -----

ır e, ;.ne'T'k ddederek Al- Jetini bu harbe sürüklediği için bir ·terkedeceği haberi hakkında Lon- Dram kıamında " K O V A P " 
aı emen ır su u 

8 
defa, Almanyanın muzafferiyetine drada hiç bir teyid mevcud değil- 1 Kömürcülük ve vapurculk 

manyaya tabi bir beylik haline yardım ederek İtalyayı tiıbi bir ha- dir. U.ı.~.':.' .. ~~ı~~ Türk Anonim şırketi 
retirecektir. Bitlerin •Ben, yalnız le sokmıya çalıştığı için on defa Diplomatik mahfillerde şu cihet M ES' ALELER Esas mukavelenamenin 51 nci 
milletime verdiğim sözü tutanın• affetıniyecektir. J\Jussolini, İngil- tebarüz ettirilmektedir ki yalnız • l maddesi mucibince, Şirketimizin 
diyen adam olduğunu Mussolini terenin değil; Almanyanın mağJU-1 Bulgaristanda bir Alman hareketi- Umumi Heyeti 22 Mart 1941 Cu· 
unutmamalıdır. İtalyanın ı.tikla- biyeli için dua etmelidir. Çünkü ı ne bağlı bulunan. böyle bir kararın 

1 

K O medi kısmında martesi günü saat 9 da Galatada 
!ini kurtaracak olan Almanyanın İtalyanın kurtuluşu bundadır. alınıp alınmaması lüzumu bizzat 20 Şubaı Çarşamba. akşamı ZO,lO da 1 Tahir Han 4 üncü katındaki Mer-
u.feri değil, mağlllbiyetidir. Sin· Abidin DAVEB Rendel'in takdirıne bıralrılm••tır, KİRALIK ODALAR jkezinde adi toplantıya davet olu-

-- nur. Gerek asaleten ve gerekse ve· 
· kaleten Umumi Heyete iştirak ede-

ı
tutmuş tırnaklarıle kumaşı yırta· benzemiyordu. k 1 h d l ti · · 15 
ak ·b· ıkı d ş· • · b' ce o an ısse ar ar sene erını 

c . gı ı s yor u. ımş~gın ır Numan kaptan, tekrar onu ya- Mart 1941 Cumartesi gününe kadar 
sanıye devam eden aydınlıgı, onun, kaladı, hızla sarstı ,yere yuvarlan-\şirketin İdare Merkezıne tevdi et.. 

. Sadıyeye yaklaşmasına kıfayet et- masına vakit bırakmadan çıplak 1 · lfız d 

E D E B 1 R OMAN : 101 

ÇOBAN YILDIZI 
Ya;cını Malımrıt YESARi . . ensesıne yum vur u. a ıye, ıv 

lmi§ti. Sadiye etrafını köpekler 1 rukla d S d' ıme erı RımUırZ.N A ''[ E 

~u~asara etmış yaralı bır geyik boğuk bir feryat çıkararak, halının ı - İdare Heyeti ve Mürakip ra-
nınnetti Şamdanı yere bırakarak - Bırakım%, dedi. g~bı ~ır?ınıyordu. Numan kaptan, üzerine kapandı. Numan kaptan, porlarının okunması . 
kaçmak iııtiyoruu. F;ıkat bilmedi- Haykırmıyordu, halinde fazla 'bir dışlerını gıcırdatarak kudurmuş ona zulmett!kçe hırsı, hiddeti zi· 2 - 1940 yılı bilançosu ile kar 
ği, anlıyamadığı bir kuvvet, sanki telaş ta yoktu. Numan kaptan, ka· gibi homurdanıyordu, onun saçla. yadeleşiyordu. Tekmelemek istedi, 'le zarar hesaplarının tetkik ve 
.>nun kollarından tutmuş, ayakla- pıya dayanmıştı. El yordamile re. rından tutup başını sarsmağa baş- fakat Sadiye, ayaklanndan yaka- tasdiki ile İdare Heyetinin ibrasL 
rını bağlamış, onu bir yere kıpır- zeyi buldu, kilidin içinde dönen ladı. lamış, çekiyordu, muvazenesini 3 - 1942 de toplanacak Heyeti 
dalmıyordu, Numan kaptan, ona bir anahtar gıcır' ı duyar duy- Tekrar bir şimşek çakmıştı. Ken kaybetti, dizleri bükülerek, bir kül- Umumiyeye kadar icrai vazife et
d.>ğru ilerlemişti. Gözleri hayret- maz, Sadiye, Numan kaptanın ü- di vaziyetinden ürkerek durdu. Sa- mek.üzere bir murakil>in tayini ve 
len büyüyerek baktı: zerine atıldı. Karanlıkta, kısa bir diyenin biluzunun yakası yırtılmış, çe gibi yere yıkıldı. Kollarını ge- tahsisatının tesbitl. 

- Elinlı titriyor, üşüyor musu. boğuşma oldu. Numan kaptan, Sa- kamisolinin lmrdelfıları omuzların- rerek, büt?n kuvvetile Sa~iyeyi 4 _ Ticaret Kanununun 323 neti 
nuz? diyenin bileklerni çevirerek kel· dan Tıarça parça sarkıyor, saçlan tokatlamaga başlamıı;tı. İkisi de maddesi mucibince Heyeti İdare a· 

Sadiye cevap vermedi. Numan !arını arkaya kanırmak istemiş- dağınık bir demet gibi göğsüne canlan acıdığı halde hiç bağlrmı- ,zalarının gerek kendi ve gerekse 
kaptan tekrar 110rdu: ti, Sadiye vücudünden umulmaz düşmüştü. yorlardı, karanlıkta birbirinin ka- 'üçüncü şahıslar namlanna bizzat 

- Korkuyor musunuz? bir çeviklikle silkinerek kaçıp kur. Fakat Sadiye, niçin bağırmıyor, nına susamış iki vahşi hayvan gi· veya bilvasıta Şirketle muamele 
Şamdanı almak için uzattığı el tuldu. evdekileri imdada çağımııyordu? ... bi, halının üzerinde boğuştular, bo- yapması için kendilerine mezuniyet 

Sadiyenin bileğini tutmuştu, Nu- Odanın ziiiri karanlığında bir- Pencerenin camını kırarak feryat ğuştular. verilmesi. 
man kaptanın parmaklan bir kı&- birlerini göremiyorlardı. Ansızın edemez miydi?... Yukarı kattaki- Bir an geldi ki, Sadiyenin kuv- 5 - Şirket işlerini tedvir için su-

Devlet Demiryolları ilanları 

Muhammen bedeli 400.000 (Dört yıJz bin) lira olan 2.000 toD 
zidü yağı 8/4/941 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An 
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 19. 75-0 (On dokuz bin yedi yüı 
liralık mu,·akkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalafl 
tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisvon Reisliğıne ver 
lD.zımdır. 

Şartnameler 200 er k~ Ankara ve Haydarpafa vezneJet 
satılmaktadır . (1327) 

* Muhammen bedeli (3825) lil'a olan 17000 adet Normal hat ağaç b11~4 
İdarenin Derince Rıhtımından Sirkecide 9 uncu lş]etme hkeles.lne var_ 
motör gibi deniz vasıtalarile naklettirilmesl işi açık eksilt.meye konmoşt 

Açılı: eksiltme (H.3.1941) CUma günü sant (14) on dörtte Hayda 
Gar binası dalıdlindek:i satınalma Jı:omisyonunda yapılacalı:t.ır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2811) lira (87) Jruruşluk muvaklı:at t 
kanunun tayin ettıpi ve~lkalarla birlikte eksiltme eünil saatine kadar 
;ı:ıına m caaUan bundu'. I 

Bu işe alt fiBrtııameler koınis;yondan paruız olarak ciatıWmaktadır. 

* Muhammen bedeli 4400 J!ra olan 200, o adet KAitıdhane cinai delJl<sll 
la açık elcslltıne usume ısaıın ıılmaca.Jı: " 

Münakasa 13.3.941 Per,embe ıııınu saat 11 de Slrlı:ecide 9 laJetme 
da A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktn-. 

isteklilerin ayni gün ve saatle kanuni vesalk ve 330 Ura Mmlnat!Jı J 
yona gelmeleri lAz.ımdır. 
Şartnameler paTBsız olarak ~syondan verilınektedlr. 

Baş, Di,, Nezle, Grip, Boma · 
Nevralji, Kırıklık .-e Bütün Ağnlıırınızı Derhal KeJl' 

lcobıou etıadı 3 b4• ılıoılıUlr. TAKLITLERINOı:N SAKl'llNIZ· 
HF.R VEROF. PL'LLU KUTl'LARI ISRARLA ISTfYl'llZ 

~~ -- . ~ - ·- ... ~ - - . ...; ~ . 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli J.skerl L~ine girmele ı.tekll olup da ta;rJlim!a ıubelere. 

bulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan ıınıfiarında .. d 
olmıyan, bütün girme prtlarını haiz bulunan ve a;rni zqmanda gırıl 
m tekemmül ettirmiş olan lstelı:lılerin !mUhanları yapılmak üzere 7/~ 
Cuma günü saat 9 da :ıtulcli Lı.e!indo bulunmaları ve bu tarihte (l 
bulwıruıvanlerın 1'ı.alr\erınl kavbPd~l•.,.; Uin olunur. 

Şirketi Hayriyeden : 
F-•izi mukarrer ile anıorli bedellerirın 1 Mart 1941 tariblııden i 

ldarei ınerkttl;ı'emizde ~ bııflanaca~ l87Ul hissedarlarunıs' 
olunur. • 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavüldel 

kaldırılması hakkında ilan ~ 
Dantelsiz bir kurufluJı:lann 7erlne danlelll bir Jı:urufiuklar ,.,r, 

ve pı1ıuıaya Jı:Afi miktarda çakarılmıı olduğundan dantelsiz bir!<" ~ 
Juklarm 31 Mart 941 tarih!ndeD ıonra t ·avillden Juıldırılmuı J• 
laıtınlınJlt.ır. ıed' 
Dantelsız bir kurutluk!ar 1 Nisan Nl tarihinden itibaren artılı: 

etmivccek ve bu tarihten iUbanıı ancak bir •en• müddeta yaınıl' tll 
aand.ılr.larile Cümhurlye\ Merlı:a Bankam ısul>elerince ""' cınnl1~ 
Meri<"" Bankası ıubeel bulwımJ7U 7erlerde Ziraat Bankası ıu 
rınce kabul edilebilecektir. ıJ 

kaç gibi Sadiyeyi şiddetle içeriye çakan bir şimşek odayı aydınlat- ler, ölü değillerdi ya, elbet biri ol· veti kesilerek kolları gevşedi ve bi- ret! mahsusada memur edileceklere 
çekti, şamdan yere düşmüştü. Ka- mıştı. Sadiye, duvara dayanmış, sun uyanırdı! .. Acaba bu, 'buğuş.. raz sonra büsbütün hareketsiz kal· verilecek ücreti tesbit zımnında i
ranlıkta bir an birbirinin gözleri· burnunun delikleri açılıp kapana- madan bir hflz duyuyor, bir lezzet dı. Numan kaptan da y.orulmuştu, dare Meclisine salMıiyet verilme. 

Elinde dant.ehh bir kunıtluk bulmıanlann bunları mal -d 
riJe Cümhurı,.et :U:erlı:ea •• Ziraat Sankalan ıubelerloe tel>dil el 
Jerl llAn olunur. (8035 - 1~23) 

SU11ıl: B. t Z Z E T, Nf!friyllt Direktörü: Cevdet 1'.aJ',.Jıi 
BMıldıiı ;,er: 4ft Tclcrafo lllatt-

nin lçine baktılar. Sadive ltısık bir rak, kesik kesik soluyOl'du. Numan mi alıyordu? Onun bu sessiz, anut birden, mevkii, vaziyeti hatırladı. si. 
ee&le: kçtan. ıbir lıı:oltdun arkalı.tını mücadelen nek mukavemete de (Daha var) 


