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• 1 lıtik ir 
İzmir Fuarı ihtikar düş

manlığının canlı bir 
t ezahürü !,ıalini aldı 

İzmir 21 (Hususi) Memleketimizin j 
iktısadJyatnde. olgun ve dolgun bır ------------...... 
Varlık olarak her sene bir kat daha 
zengtnıeşen ıı inci İzmir Enternas· 
Yonaı fuarı dünden itibaren açılmı'1. 
liayısı on binleri aşan kalabalık r.ya. 
l"etçi kütleleri fuar sitesini doldur· 
!tıuş bulunmaktadır. 

Bu muUu iktısat bayramı milna· 
6E!betile şehir daha sabahtan itiba· 
ren donatılmağa başlamıştı. Fuar 
11ahası Adeta bir gelin gibi ıunah b~r 
8Urette sl1slenmiş, on binlerce ziya· 
retçiyi, cezbedecek bir manzara ik· 
tlııap 'etmişti. Modern sulama maki· 
naıan ile sulanan asfalt caddeler ve 
!:lnıenıer fuara bir canlılık daha ve· 
rı:vordu. Saat 17 den itibaren Fuann 
l.ozan kapısına giden caddeler ve 
buıva.rıar Fuarı ziyarete gelen ıo 
binlerce halk ile dolu idi. 

Saat 18 don biraz evvel Tiearet ı 
Veklliınlz MUmtaz Ökmen yanlarında 
Vaıı ve Belediye reisi olduğu halde 
açılına merasiminin yapılacağı Lo-

(Devamı Sa: 2 Sü; 5 de) 

l::::::::: 

~ ....._ 
~imanlar, cephe 
~risine 2araşütle 
~nk ind riyorlar 
smolensk 
civarında 

harp devam 
ediyor 

~loskova, 21 (Radyo) - SoYJet. ~tih· 
L ~t huroaunun bo sabah nC§l"ettıği as
"'ti tebliği: 

l>üıı Sovyet kıtaları Kingiaep. Novog· 
tlld, Goıncl ve Ode61 cephesi üzerinde •· 
~l!daııe ~~pı~malanna devam WıÜ§lerdir. 

.\lıııan mutemmim malumata göre., 18 
~'lo!la dü~ürülen Alman tayyareleri 30 
~~ 38 di;. Salı giınü de 27 tayyare 
} ıp cdilmi:tir. Bizim zayiatımız 8 tay· 
'teıjir. 

~~ A~ıutoıı sece!i l\foskova~a yakla§
> te~clıbüsünde bulunan du~man tay· qt)_, 
~ . .. , tayyare defi toplarımız ve avcı 

bt lrtlerinıiz tarafından dağıtılmıştır n 
"(ltcı ıayyarC!i dü~ürülmüftÜr. 

Li ·~ıııandnn Paslıı§enako'.nun müfreesi 
~ Alman müfrezesinin bulunduğu bir 
flıı~· laarruı: eımi, ve Almanların ikamet 

gj tvl • . 
~ ere ate~ vermı~tır. 

~ ıı t}'e uğradıklarını taşıran Almanlar 10 
~e hir çok harp malzemesi bırakarak 

ıılardır. 
S11ıı:ı1 h. ılitı.., - t'nsk cepheisnde 14 tank ta rıp e-

~~============= 

Da kat 
Alınanlara mı 

Lenin· 
grad'da 
Tehlike 
çanları 
çalıyor! 
Başkumandan 
Voroşilo/ bir 

beyanname ile 
halka tehlikeyi 

bildirdi 

Şimal ~ Ba.,ınunandam 
Mareşal Vorotllof 

Moskcm, 21 (A.A·> - Reater A· 
jınsından: 
Şimaldeld Sovyet ordnları bqku· 

mandanı MlırC§Bl Vorooilof ile Lenin· 
grad vıilid Zodanof yoldaı ve oehrin 
belediye reisi Papko,. tarafından Le
ningrad mıntakaaındaki bütün SoY· 
yet vaıanda,larını 60nuna kadar Le
ningrıdı mudafaaya daYet eden he
yecanlı bir beyanname n~credilmiıtir. 
Beyannamenin metni ıudur: 

Y oldaılar ! 
Dii.ınıın ~llİngrada girmiye çılı~ı· 

yor 1 Evlerimizi, fabrikalarımızı, ıtôl· 
yelerimizi tahrip etmek İ51İyor. Diit
man inııanlan eoymak, muumların 

kanını dökmek, kendi halindeki hal· 
kı öldürmek ve memleketimizin hür
riyetini tahrip etmek istiyor. 

Bu it olmıyacaktır. İtçi inkılibı es
na•ındı memleketimizin ısanayi ve 
kültur merkezi olmuo olan Leningrad 
asla düınıan eline dü~mez ve dü§
miyecektir. Düıman guzel §ehriınizc 

ayak basarnıyacaktır. Biz kendi el
lerimizle Leningrad'da knwetll fab
rikalar, atöl) der, dikkate f8Yan ibi· 
deler, bahçeler \'Ucude getirdik. Bun
lar du~manın eline geçmiyeccktir. Bu 
~ aslı olmıyacaktır. Leningrad halkı 
ilerliyen du~anı ilk defa olarak püs
kürtecek değildir. Bu acfer de dü§
uıanın alçakç.asına projeleri 'IDU\'af. 
fak olanuyacaktır• 

• o 1 Fiyab 

3 
Glala la Son Ballerlerlal Verir SIJlll Alııam Gazetesi Kuruş 

ldareAt,ıw : Calalolla • Nanumnıuıl,-. ~ddt.si No. 36. 

Asker aileleri iç in 
bozgun! Belediye, çalışmağa haşladı 
Go~eıin şimalin_- ı Daha baska yardım,-
dekı muharebenın 

17 ~~~~ç;::~ası, yolları aramak lizım ... 
bir motörlü fır
ka, 2 hava livası 

imha edildi!I 

144 hucum arabası, 
700 top, iki zı rhh 

tren zaptattik ! 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman orduları 

başkumandanlığının fevkalçde tebliği: 
Gamel'in şimalinde cereyan etmekte o

lan muharebe, Sovyetlerin büyük bir 'he
zimeti ile neticelenmi~tir. Dü~manın 17 
aYcı fukası, 1 motörize fırkası ile iki ha· 
va liTUı tnağ1up, cer •eya imha edilmit
tir. 144 hücum arıbaaı, 700 top ve 2 zırh· 
lı treu elimiuı geçmiştir. ,... ______ 9\ 

13 ayda, Birleşik 
Amerikanın Milll 
Müdafaaya ver

diği para: 

50milyar 
dolar! 

Bu para, bütiln 
Balkan devletle 
rinin iki asırlık 

bütçesine müsav 
Va,lngton, U (AA.) - Oft: MI 

m eeamer mecllal, büt.çe enctımenl 
tarafından neşrecJDea latatlatlk· 
lere göre k ongre, 1 Temmuz 
1940 tarDabulen beri mllll möa-: 
faa için 81 milyar dOlar tamlat 
verml1J bahııunaktadrr. Bn mlk· 
tara iare ve icar kanananan tat· 
blkatı lçhı aarfedllen '1 milyar 
doların ela B veel lı\zımdır. 

Mtbnealller mecllal ~ 
llnde Jare ve kar kanmıan1111 de 
vamlı tatbikatı için ba miktara 
htik6nıet.çe talep edllmeel mab
temeı munzam kredller de M · 
vesi leap eylediği ve böylece ve
~ ve verllecek müdafaa tah 
als&tı mlktanmn 5G milyar do
lara ballt olacai'ı tahmin edil· 
mektedlr. 

Ruslar, 
havaya 

hikimmi? 
Londra. 21 (A.A.) - A~keri vaziyet 

hakkında tefıiratta bulunan cAıuıalitt> di 
yor ki: 

Son 24 ant r.arhnda 1-ıeo hemen hi· 
tün tark cephesi boyunca cereyan eden 

Nakil vasıtaları ile sine
malardan toplanacak 

para bu büyük işe kô.f i 
gelebilir mi? 

Ankara, 21 (Telefonla) - Dahiliye Tünel, Hava Yolları idareleri ile oıobüs
Vekileti, aeker ailelerine yardım için der· çülerin ve otomobil sahiplerinin mümes•il· 
hal tedbir alınmasını emreden karar 1111· leri ve sinema sahipleri iştirak edecektir. 
retini bütün viliyetlere tamim etmi§tir. Va· 
lilcr ve belediye reisleri saniye kaybetme· 
den yardım meTZUu etrafındaki hazırlık· 
ları tatbike lıeşlıyacaklardır. 

* Ankara mahabirimiı:i.n tamim edildiğini 
bildirdiği emir, İstanbul vilayetine dün 

Vali Muavini 
asker ailelerile 

konuştu 
Asker ailelerinden bir snıp bu eabah 

Yali muavini R~it Dcmirta§ı ziyaret e· 
derek elli kişilik kadın grııpıı, yardım 

meeele9i hakkında bazı dileklerde bulun· 

gelmittir. Eııaaen, haftalardınberi bu i~i 
birinci plana alını§ bulunan İetanbul be
lediyesinde, Daimi Encümen derhal Dr • 
Lıitfi Kırdarın ~kanlığı altındı toplan· 
mıştır. Bugün de saat üçte toplanacak O• 

lan bu encümen, nakil vuıtaları idar"'le- muşlardır. 
rinden birer ıniimes!il ile sinemacıları da· Mua,in, 50 bin lirası ıok ik olan 200 
Yet edecek ve yarın bunların da İl(irakile bin liral ık tahsisatın bir hafta içinde ta· 
bir toplantı daha J&pıp i'i kati tekline mamlanacağın ı ve bundan sonra kendile· 

•- kt r r ine muntazaman maa§ Yerileceğini aöyle-eo .. aca ı . . . 
Sinemalar, biletlerine bir yardtm zam· mıttır. -mı ilive edeceklerdir. Nakil vuıtalırında ı -----------

kullanılacak pulların haeılması bugün ya. J "\ 
rın bitecektir- ~ zmirde, m illet-

Sincmıılardaıı ~ nakil 1'Jl.Sıta1anndan e}. F 
de eJ!ilecek puanın, yardım i,ine faydalı ler arası uarın 
0 ı ~ taıilim. "l'uaı llannn lci l 
seleceii aa.n ılınamııktadıi. Binaenaleyh bc- açı ması 
lcdiyenin ,.e 'riliyctin daha ba§k• çare- ünasebetlgle ••• 
lere bqyurması, ban müsamereler terti-
bi, huauai yardım listeleri açıhnuı zaruri 
görülmektedir. 
Yarınki toplantıya Akay, Şirketi Hay. 

rlye, Haliç, Devlet Demiryollın, TramT&y, 

Bulgarlann iddiasına 
göre harbin 
bilançosu: 

150 Rus fırkası 
imha edilmiş! 
Kızıl ordunun 
dlJrtte üçil harp 

haricidir •.• 
Sofya, 21 (A.A.) - Ofi: 
Sofyanın iyi malumat alDl.!lkta olan mah 

fillerinin Alman • Rus harbi hakkında 
ki mütaleası ou merkezdedir: 

So,.,et ordu&U.Dun diirtte üçü eaffıharp 
haricine çıkarılmıştır. 

Bu mahafil diyor ki: İki ay devam e
den muharebeden eonra Rus erkanı har
biyesinin muha.qmat ihtimalini göze a· 
!arık Yiicude getirmio olduğu iki yüz fır· 
lı:adan aalim olarak ancak !?O • 30 fırka 
lı:ahııı§lır. 
Yarı resmi bir gazeteye göre, vaziyet 

ıu merkezdedir: Hali hazırda Leningrad 
mıntakuında Ye FinlınJa hududu boyun· 
da takriben 30 Ruı fırkası vardır. Fakat 
bunların nziyeti her an ihata edilmek 
lle yahut silihlarını bırakmak tehlikeıini 

Eden 
Bir mesaj 
neşretti! 

''Kahraman
lık, Türkün 

A 

ananevı 

has/etidir!,, 

" Bu Fuar, Türki· 
yenin ekonomik 

istikbalinin 
timsalidir ,, 

Londra, 20 (A.A.) - Hariciye 
Nazın M. Eden, radyo ile Türk 
milletine bir mesaj ı-öndermlştir: 

M. Eden, bu mesajında ezcllm· 
le şöyle demektedir: 

c:- İzmir Enternasyonal Fua
ruun açıldığı bugUn, asil TUrk 
milletine hitap etmek benim için 
hakiki bir zevktir. 

anetrnektedir. 
şiddetli ınulıarebeler Almanlar111 hafil i· ============== 

Odesadan bir manzara 

Ni lEol aye 
Bu tersanenin ak~b U 
Karadeniz devletlerini 

sevindirm·~sr r 
r Bir tahmin : 

1 

Rusyanın Baltık ve Karadeniz "'ı 
donanmalarını m~çhul ve tehli

keli bir istikbal bekliyor 
L J 

Yazan: l. AlblJ Sadık DUMAW 1 

Karadenlzde gemi yapan tek tersa. 
ne vardı ve Ruslann malı idi: 

Nikolayef. 
Çarlrk zamanından kalma olan bu 

tersane~1. Sovyetler, bUyWc fedakllr· 
Iıkları göze alarak genişletmişlerdi. 
Son beş altı yıl içinde İstanbul ile 
Rus l imanları arasında işliyen yeni 
tip Rus ticaret gemileri bu tersane· 
nin eserleriydi. 

Nikolayef limanı, Buğ nehrinin 
Karadenize dökUldUğil çok muhafa· 
zal bir körfezde olduğu için ve Uk· 
raynanın demir mıntakasrna yakın 

bulundutu için gemi yapısına pek 
mUsa.itU. Sovyetle.r, Çarlık hUkQme· 
ti .zamanında Avrupalı hocalar ida· 
resinde bU)1lk bir dikkatle yetiştiril
miş bir :hayli mütehassıs işçiye ve 
usta ba.şıya da sahip bulunuyoPlar· 
dı. Bunun için Karadenlzde kuvvetli 
bir donanma kurmak kendileri için 
gilç bir mesele değildi. Fakat bit ta· 
raftan Karadenizde mevcut harp fi· 

!oları arasındaki nisbeti bozmağa 

cesaret edememeleri, diğer taraftan 
endtıstrı pllnlarının ve kara ordusu· 
nun genL, masraftan ile bunalmakta 

olma.lan Nlltolayef tezgAlıla.nndan a. 
zami randmıan alamamalarına ae· 
bep olmuştu. 

Bununla berabec, son on iki yıl 

içinde, ellerindeki eski harp gemu~ 
rlni ba.ştan başa yenileyebilm~er v • 

birkaç son &istem muhrip ıle on bet 
yirmi küçük denizaltı yapabilmişler· 

di. 
Nlkolayet tezgadılarıııdakl i.şçileı 

ve mühendisler her tUrlU gemi inşa 
sında tecrübeli idıler. DUşünUnUz k 
geçen umumt harpte bu tezgtı.hlardar 
denize, iki diretnot ındiıilmfşU. 

Mareşal Budyonl ordusu çeki.lirkel\ 
Ruslar, bu tersaneyi berha.va etti~ 
!erini reemJ tebHğlerinde bJdirdiler. 

Zırh, makirıe, top vesaire vesaire 
yapan muhtelit fabrikaları ile en u 
bır milyar Türk ıu·ası kıymetinde o· 
lan bu endilstri mmtakasmın baştan 
~ tahribi. ~ şüph~fz. bUtUn Ka· 
radenlz devletıerl:u memnun edebi· 
llrdi. 

Zira btı fabrika tam randımanla 
~tırıldı~ takdirde Karadenızde 
teşekktil edecek blr büyük donannı 

(De-:amı Sa: 4 Sil; 1 de) 

9eçiyor? 
\ loııdrt, 2 •°it 1 (A.A.) - Afi: 
,,~;1.ınan resmi ınalümata göre, Al· 
dıııı;;lti rıkada bir Fran51z • Alman Con· 
~,~rıı'u t~kil etmdı üu-re yeni bir 
• r. llu eke orduaıı ıneydnna getirmekte· 
'li ı.ııı. :U§tl'rek müstemleke hali hazırda 

Kııılordu ıehrin yakınlannı kıılı· 
ramanca müdafaa etmektedir. Donan
mamız ve tayyarelerimiz düpnıuıa dar. 
beler indiriyor, fakat diifmanın .... 
Jet" henüz kırılmıo değildir. Diioman 
ga~esi Leningradı zaptetmekt~ i~ı: 
ret olan menfur, hayınııı. projelennı 
terketmiyecektir. Gafil avlanmamıı: li· 
zımdır. Leningradı hürriyetimizi 11e 

çocuklarımızı mudafaaya hazır olma· 
lıyız! 

l lerlemelerile netieelenmit iae de, dü!81an 
bu euretle gös kama~ırıcı ~ ıribaı ne
ticeleT el<i1ı etınit ..Uyette deit1dir. Cep-

'' J apongagı 

Harp zamanında böyle bir fua
rın tanzimi, çok gUçtUr. Bu fu· 
arın açılması ve !ngilterenin fu· 
arda paviyonunun bulunması, 

Türkiye ve İngilterenln mtlflerek 
istikballerine olan itlmaUannın 

Cumhuriyet Halk 
Partisi ve gençlik 

lıııckt e Almanya anısında nıuzakere e

~ı~e ?lan aıılh nıualıed~i ahkamına 
1 llıı ordvııcuıJe gctirilecckıir. 
i~llcr ,,. Unun zabıtan \e draıJı haki göm 
tıı "'Yecekl . 1 l~ttıh er \c 1.ıh)"arla yapılmış o· 

ki~., , e esaaına i ıinıılen teçhiz edi· 
!} "!t. 

~ ıtt-r ta 
lıı, ~lıli rllfıan Londradaki hür franm 
tıı ~lıır l<ı "n';aldeki Alman heyeti şefi 
• ~tı~ 1~'1Phcr'in diğer bir çok Alman 
q '"Ilı · ı 
ı lıııu tah .' e Dakarda bulunmakta ol-

"'l"tj L ınııı etmektedir. l\lumaile)hin 
o:.;n ıı"r ~.ı 
·~ _ ~011 1 

18Ya tamildır. 
ı..:'IQo lavadts: Bu haberdeki 
~ rnınıu 
~'81 rn - Kondomlnyom> 
~ ~Uşterek hUk<ımeh> ma· 

Leningrad halin cephede harp l'J· 

mekte olan yolda:Iırına imtisal etme· 
lidirlıır. 

Kızılorduya yardım etmek, e.Hih el· 
de Leningradın miıdafaaaını hazırla· 
mak için ) eni milli mllis müfreıelerin 
rn cesaretli, en kıymetli işçi ve mü· 
nen-er yoldaelardaıı tefekkül etmc&İ 
liLJm olduğunu ilave etmektedir. 
Kadınlar oğullarını, kocalarını, kar 

dl"şlerini 'e delikanlıları milis müfre
zelerine girmeleri için telkinattı bu· 
lunmı)a da•et edilmMerdir. Beyanna· 
me eu uretle hitam bulu)or: 

Ordu \C mili için fazla miktarda 
Eilılh "' muhımmat imal "'ımek lizım· .. 
dır. Bu. fabrikalıırımıı: 'C aıöl}elerİ· 

henin her tarafındı Ru&lar anada.ne bir 
51JrCtte dö..;;,meJrtedir. iki ay ııiiren faaı· 
laaız muharebelere rağmen, Rus aııkerinin 
kunei manCTiycei hiç aaraılmamı§lır. 

(Devamı Sa. 3, Sü. 6 da) 

Benzin! 
Lavanta gibi 
h.oklanıger .•. 

Tokyo, 21 (A.A.) - Ofi: Japon 
hUkMıetl 1 Eylfil 1941 tarihinden 
itibaren .benzinle mlltehanik otobüs, 
taksi ve husus1 otomobillerin seyrll· 

seferini menetmek kararını vermiş· 
Ur. Bu suretle benzin sarfiyatının 

mizde nfrrimizi hazırl•>•n herkesin önüne geçileceği halen C'llde bulunan 
ba~lıca uııfe&idir·> bu kıymetM stokun muhafaza edile-

ı. .... --..-ııııııım-!!111111"'1!'!11!11--~J bileceği. ümit olunmaktadır, "il s:g: ,: 

• 
ita/gaga 

bir bürhanıdrr . 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 de) 

benzetmeli!,, s· r 
N evyork. 21 (A.A.) _ Nevyorkta ıngapur 

Ocak, nahiye ve kaza kongreleri 
için hazırlık başladı 

mUnteşir Nevyork Herald Tribune 
gazetesinin yazdığı bir makalede M. 
Walter L ippman şöyle demektedir. 

SLbirya ne kadar büyUk bir tehlike. 
ye maruz bulunursa o derece geniş 
bir ehemmiyeti halz.dir. Siblr,yaıta 

Rusya ile birlikte hareket ederek 
hasmın deniz kuvvetlerini felce uğ
ratabiliriz. Nasıl ki o da bizimkini 
felce uğratmağa teşebbüs etmiştir. 

Ruslar Japonyaya çok yakın bulun· 
maktadırlar. Ve şimdiki halde Çini, 
BÜytik Britanyayı. Hollanda Hindis· 

,(Devamc Sa. 3, SU. 7 de) 

Japongaga yeni 
bir tehdit 

savruldu •.• 

Ankara, 21 (Telef°"'8) - Her eene 
aonbaharda yapılmakta olan C. H. Partiei 
ocak, nahiye, ve kaza kongreleri hazırlı· 
ğtna Parti genel ı;ekreterliğiuee beti•• 
m~~ . 

Genel ı;ckreterlik bu koncrelerde gen!J 
Sl.ngapur 21 (A.A.) - Avuslral· öl ~d dilek Ye fikiyet konuşmaları ya-

çu e - ı- - db' ya dahlliye nazırı, dün radyoda ı. ıı.t ılmasınt ıemın edecek her tur u te ır· 
ettiği bir nutukta. şöyle demiştir. f .. rin alınm:ısını teşldliıuıa bildirmi~tir. 

Slngapur tecavUz tasavvurunda Parti niıamııameı;ine göre, bu kongıe1erın 
bulunanlara böyle bir harekete ba'· bqlanaıç tarihi Cl itil iptidasıdır. Ancak 
tamudan evvel iyice dUşünmele"inl her viliyet rnev im ve iklim icaplarına 
tavsiye ederim. - ,.. •söre konıırelerc ha,lama tarihlerini kq. 

dileri tClhit edeceklecdir. 

B• lleferkl C. H. P. kongrelerhıle 
mtıblm bir husuaıyetı de, cUmbaıVe
ttn Yetittil'dlğl yeni neııUJ.erln idare 

heyetleri mesaisine l§tirak etmete -
vet edllmelert olacaktır. 

Etıaaen partinin faal kadroınında 

kendllerine, realt çalışma imkAnlan 
~erilnılt olan ~er bu suretle -
ul vazlfelere de alıttmlacaklardır. 

Cllmb1lrlYe* neaWerlndea ııenw o
laalarlll .,.ı her ~ artneü*Mtr. 
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Müellifi : Nizamettin Nazif 

Niyazi bey, dağa çıkmak, Ab
dül amide ·sya etmek iç·n 

azır ı ara baş!amış 

J ır 

Bir münakaşanın 
• •• •• 
ıç yuzu 

Hatemi Senih SARP 

lus'da bir ynzısmd::ı Ustadmus 

K!ızıın Nami Duru, «Her 

AJı» \e onun gibi olnnlnrın dasitan 
\C meııaklblnl cnnlnııdırmak !Uzumu. 
ııu il ri sürdlığiı için, Ag{lh Sırrı Lc
\"CDd, ayni guz<'tede, bu ımUühaz.anın 
ycrı;lz olduğu mut le:ısında bulun
muş \C hnlkın çocuklukJa ta\!iifi ka
bil oldu,.unu \e~a çocuklaşmaya mli_ 
ten yll Jıallcrlnln oııUne geçilmesi 
kap l'l tlgl re~ lnı mel dana koymuş
tur. 

Buna kıırı:ıı, geııç nıcslckdaımnız 

Behcet I{cnıal Çağlar, halkın ~uk 
ıın~ ılmııst 7:Uıııı~ etine Ulraz. t-Aettk 
enerjik bir ıııuknbctc goı;tcrnılştır. 

Bu ıw ınuanzın da a~ rı ayrı h k

muşterek düsmanı yıkacak, hür rinci bölüğü tahrik etti. İki saat tarını teslim ~tmek fikrlnde~lın ... Her 
ıiyeti, müsavatı ve vatandasla- sonra da avcı taburu bütün za- Urunun de, h:ıreket noktasında, nsn 
nn kardeşliğini ilan edecektır. bitlerle İsmailova yolunu tutmuş bir memleket kuygu u gorlıyoruz ... 
Benimle beraber gelmek ister bulunuyordu. Binbaşıya bir baş Denilecek ki, bir fikrin u~ ayrı mil. 
misiniz? kamuhbir, çete hakkında taf- dııfJJ, nasıl ayrı ayrı haklı olablliyorf 

- Seninle birlikte ölmek bi- silat vermiş, Bulgarların en az lşte m tenin ıı;;rüzii budur: ,.e 
zim için en büyük şeref olacak.. iki yüz ki§i olduklarını söyle- bir iki kl'llme ue !Jöyte anlatılır: 

Elli kişillin ellisi de ayni sözü 
tekrarladı: "Seninle birlikte ölnıelı 

bizim için en büyük şereftir!,, 

Hep seninle beraberiz. mişti. huzun :ısıınıı, biz do~:ıdan C\ el· 
Elli kişinin ellisi de böyle söy .................. .. w ki Türk mUJlyetperverllği tanınmış 

lemişti. w Alatu!ka .saat uçe dogru.' ~,?l hl:- meml"'ket adamıdır. Bize hoca-
Ertesi sabah 324 senesi hazi- agası Nıyazı Be!., kı~lanın o_nun ııı: etnıtş bir zat tnlebcsl ~ ol· 

ranının 15 inci günü baş lamış- de görüldü. N~betçı~er selama cluğu H!lzım ·amlnln, Abdillha.-
tı. Güne~ doğarken belediye re-, durdular. Dar bır korıdordan ya 1 mit ıı tibd d ı -''tı d Se 
· C 'ı Ef d ·· l b' geçti Yine h ·· 11 ınm pençe ıu n ıı., ' -ısı cma en ı uç atı ır a- V~R ~ayaı:ı · . . er gun- lılnlkte, na!!ll tıltlr 6Urrlyetı propa-
raba ıle Manastıra yollandığı i- ku gıbı odasma gırdıkten son- d kt ek1nm dlğlnJ 
. N" . 1 k . T hi ra· gan :ı ı l'1PJ1Ul an ç e 

Beyle, b:ısbasa. vermişti. Cemal - Onbaşı! diye bağırdı. a 1 ı ...... genç ya.,...nnda, f r 
çın ıyazı ya nız ·omıser a r 1 · nıat rd ""' ~•" ikl 

Efendiyi Manastır mcrkezile te- Nöbetçi onbaşısı put gibi kar- hllrrlydJ miıcadeıettı yaıımaya alı~-
t 

• 1.......::ı' R aısmda dikilince· mış bir in anın dcsbn edebiyatının 
masa memur e mış t:nıı. esne ~ · ...ı: 
belediye reisi Manastırdaki ar- - Ne oluyor? dedi. Kosko- mlld:ıfaasım :rupm 1 ga~ct tabiidir: 
kadaşlara, Resne merkezinin ka ca kışlada kimse yok mu? Zabit t.te lli\zun Numlnlrı hııreket nol•tası. 
ti kararını bildirecek ve diyecek cf en diler nerede? Agüh Snnya ,G"ellnce: Bunda ~ 
ti ki: . -:- Efendim, hepsi eşkıya ta- dmlct otorl~J karşısında Jsyıınc1 hır 

_ Biz dağa çıkıyoruz. Eğer ~~bıne ~ttiler. Avcı taburu, bU- rol almış olanların ınenaklbl, acaba 
bizi bu hevesten alakoymak is- tun zabıtler. Kasabada bir siz «milli» s:ı)ı.lıılJlllr nıJ '! endişesi ken
terseniz beyhude yorulursunuz. kaldınız, bir de nöbetçi zabiti dini gösterl)or. Bu da Uzerlnde du
Ka.rarımız katidir. Biz durmak Ramazan ağa... rulactık bir sualdir: Bir Çakırcahnın, 
ve beklemek zamanının çoktan - Yaa. Gönder bana Rama- bir Koroğlunun destanları, hangi ba-
geçtiğine kaniiz. zan _ağayı: kundan de1rer1 olan şeylerdir'! 

Tahir Bey: _ Bır dakıka sonra Ramazan a- AgıUı Sırrı, lyasi h.ıtdnıiyete 
- Ya cemiyet bu işe taraftar ga da kolağası beyi selamlıyor- karşı. her ne şekilde tccelll edezse eL 

olmazsa? Diye mırıldandı. du. sın, meydıtna getirilmiş hal ve tavır-
- Nasıl olmaz? CArkMl var) !arın, edcb kıymetini inkar tmekle, 
- Olmaz a... Telakki mese- milli birliğe karşı kıskan~ ve duygu-

!lcsi bu .. Belki henüz umumi ve (J~'67/ffı .. , in -0Inıak gibi asrı hlr itikadın lfade-
müsellah bir hareketin zamanı .. hı! yopmak ı.stemlştır. 
gelmemiştir. Vakitsiz ateşe gir- Genç nıeslekdaşımız Bchoot Ke· 
mek tP.hlikelidir. O zaman ne -- maıc gelince: onun. halkı cçocukhık> 
yapacaksm? K l l ı b l k la r la yanyan:ı getırmeğe iByan etm~I 

- Şimdi ne yapmak niyetin- şunwı itin haklıdır: (Halk) lMurdısı, 
dC' isem onu .. Hiç bir kuvvet be cemiyetine dair !N (halk r.dcbl ~tı) tflblrU ~ylcnl-
ni azmimden vazgeçiremez. Ben ren miinada alındığı zaman, milli 
bir ihtilal yapacak derecede 1'"aruk FENİK ze,;kln, milli duygunun ,,.e mukaddes 

kuvvetli olduğumuza kaniim. hmltte 8'7 kılıbık birleşip bir ce- sa;),lan Cıdet, an'anelertn Hndesi ol· 
Eğer bu derece kuvvetimiz vok ınl~et kurmuşlar: cKdrbıklar cemi- doğu \e tam m na De. u katılma
sa mertçe ölecek cesaretimiz de yeti..» mış mllli bllnycnln ifadesi bulundu-
mi yoktur? Makedonyalı bir Haber \erlldiğtne bakılın;a, bu 8'7 ğu lf,'indlr. 
Bulgar çetesi kadar da mert ol- kılrbı~'1n arasınd , maruf kimseler de 
mıyacak mıyız? Haydi manasız ,-armış. ııatt reisliğe ,.e azaııklnra, 
düsüncelerle beni oyalama.. şehrin bu yolda şöhret , 0 ş:ın ıılmı., 

Ve .. bir d;ktatör edasile: 

İşte ayrı '.)ağlara men up, Uç. Türk 
mllllyetperverlnin birleştiği noktalılr. 

Jlııteml Senih SARP 

KETTE .. .11~~ 
~Y_e_n_i-ia_ş_e~~~~t-ra_nı_v_a_y_'_la_rJ ~~~~~, 

mu .. du""ru'" ~ usynda, ll>incl Avrupa Jııırtılniı• 
lf~ en nılltlılş hamle51 yopıiınııl•· 

Dün yeni vazi
fesine başladı 

Tek hatlar, çifte hat olacak, şehirde 
elektrik lambaları fazla/aştırılıyor 

tıı<lır. 

Bu \'esile ile Berlln , e Mo:;ko\ ıınıll 
mUtehııssıs proııngundııcıları ınute
ınadiyen fa:ıllyettedlrlcr. Orta)a ör 

Ankara, 21 (Telefonla) - 'afıa Yekli· ettiği takdirde umırm müdürlük her nevi le fcldlalar ııtılmalttadır kJ., hadise• 
!eti hıanbul elektrik, tramvay ve tünel istimlak yapabilecektir. Diğer taraftan ler bugünkü ınUphcmi)et bulutlar• 
işletmderi umum murlurluğunun elektrik tramvay geçen cadde ve hulvarlnrın bütün içinden Sl;)Tlma.dkçıı, bunların hail" 
\e tramvay kısımlarına ait usul Hl hesap· geııi,liğince trıırııvay umıım nıiidurlüğü ta· gisl doğru hnııglsl yal::ın olduğunu tö 
larda bazı chemmı)et iz değİ§İklikler )ap- rafından belediyenin tercih edeceği ı:ckilde bite lnılaın yoktur. 
mı~tır. \rkillrr Ilı-yetinin tnsdikına iktİ· 

1 
~nvıı kal•lırımları dahil olduğu halde kal· l\leselü. Almanlar, bUtUn AHuıı:• 

rao eden bu degi•iklıkll'rc nazııraıı tram· ı dırım yaptırılacak rn bunların tamir mllletlerlnin lştlraklle Bolşe,·ıznı~ 
vay şcbcke•ı üzerinde melrııt küçük nı>Sıf cdilmt"'i İ§İ de mezkür umıını müdürlük·! karşı luıkild bir konlis;)on teşkil et 
kuıurlıı münhaııılcrio nı•ıf kuturları lü· çe temiıı edilecektir. tlklerlııl, şimdiye kadar bu konll'·· 
zum 'e imkin ni bt"tinde aı;gari •IO metre· lliğcr ınnıftan idam 19.~ sen" inden yonun en parlak zaferler kıızanill· 
ye çıkarılacak ve tramvay munakalatmın itibarP.n tramvay ı;uıergôhlarına dikilmis ğını, bir milyon kllomctreye ya1>rı1 

· sürut.ll"ndırilmNİ için dı-mi,.,.olu sehekesİ· ı 200 1 I' t akl i gal cdlldlbllli• ., • o an e rktrik lllrnhasına 194'.! senesj •US opr arının ş tı 

Yeııi lstanbul taşe miidürü 
Bay Hikmet Saymıın 

İstanbul İaşe m.UdOrlUğilne tayuı 
edilen MUlkiye m~etttşlerlnden Bay 
Hikmet Sayman yeni vazife.sine baş· 
lamrştrr. Kendisini tebrik eder, yeni 
vazifesinde de muuaffa.kiyeUer dile-
r!z. ----o 
Tütün işçih.~rinin bir 

hamiyet eseri 
Türk /lava l:uıamu. lsıaırJıul fUbesindeıı: 
H~in Sabri Tuten tiJllin müessese

lennde çalı§an i~i yurdda~lar yaklaşmak· 
ta olan 30 Ağu toıı Zafer ve Tayyare bay· 
:rıımının ifade ettiği derin ft' ııerefli mana· 
yı göıonüne ıılanık bir gı.uıluk yevıı:ıiye

lcrinin tutarı olan altı yiıı küsur lirayı 

Hııva Kurumuna tcbcrrü ve kurumun is-
tunbul fuhesi veznesine tediye l"tmi~lerdir. 
Bu hnmiyetli ,.c cömert yurdd~ların Ku· 
rumumuz hakkında gi)stcrdikJPrİ sevgi ve 
candan allikayn ~uknınlnrunızın ibliğına 

muhterem gazetenizin va ıta olma ını rica 
eder ve bu Y11tani hizmetin niimunci imli· 
&iil olmasını temenni ederiz. 

ııın ll'k hatlı kısıaıları çift hat ctlurak tes• bütün Kıımdcnlz .., •. '""'erın' den RU"" 
ha.ıııdan itibaren her &ene yeniden 500 ui.UUll 

hıı edılecektlr. lan atarak Ukra .. ·na ve Kafka.s)'nll11 

n · ı 1 k liiıııba ilave edecek ~e bu lambaların ye- " 11 1: er yapı ır en hatların ı;eçtıği )Cf· geniş kaynaklarıı,ın el koymayı ıstııı. 
lt'rdc 6cyrü cfer ,eya balkın geçmesi ha· kıinu 1946 seneii sonunda 4500 lambaya daf eden asıl büyllk hareketin başı11· 
kımından tehlikeli vaziyetlerin izalesi icap çıkarılacaktır. mış bulunduğu, Doneç ha\zasındY 

·r uarı, dUn 
asimle açıl 1 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 1 ğı bir saha tdAkki edilir . .Bu lıAd.Lle 
zan kapıı:ıına geldiler. Merasim mıı.· dolayısile ticaret blrdenblre nazarla 
hallinde şehrimizde bulunan mebus- nn üzerinde şüphe lle dolaştığı bir 
lnr generaller Romanyanın Ankara faalıyet sahası olmak zannı altında 
elçlsı Ekselaıu Telemaque, lzmirdc kalır. Cemiyet hayatının, milll haya· 
yabancı devletler konsolosları, "F'ı.ıa- tın aheng!nl bozabilen böyle bir şUpac 
ta lştırak eden devlet pavyonlarının ''e şayibenin ve hattiL zannı altında 
mUmcs illcı·i, mWkt ve askeri erkfın, bulunmak dahi hakiki bır taciri hlı; 

gazetccller ve fotoğrafçılar yer al· .şllphe yok ki mUteesslr eder. Bllhas
mışlardı. Mcras me saat tam ıs de sa ticareti, sermayenin bilginin ve 
askeri bando tarafından çalınan h- siyin meşru ve mutedil kAr vasıtas. 
tikllı.I marşı lle başlandı. KUrsUyc ev teltıkkl eden TUtk tacirlerinin bun 
volA beledıye reisi Dı·. Behçet Uz, dan c:ok mUteelrirn olacaklarına .şllp· 
çıkarak 11 inci İzmir Enternasyonal he yoktur. Ancak arJtadaşlar bumı 

Fuarının maksat ve gnyelcrinı ifade rağmen hUkfunetin aldığı tedbirlere 
eden bir nutuk söyledi. rağmen bizim aziz yurdumuzda da 

Bundan sonra Ticaret Vekil! kUr· ıhtlklir yapan ve bunda ısrar etmek 
sUye gelerek, sık sık alkışlanan nut- isteyen bir zUmre vnrdu·. Arkadaş
ku s6yledL Enternasyonal fuarın ha· lar, bugUn bu zUmre ile çetin, !aka.t 
zırlanması ıçln gösterilen gayreUere de\•amlı bir mUcadeleye girişmiş bu· 

ki Rus endlistri merkezinin telıdlt c· 
dildiğini, Budyenl ordulannın unıitsıı 
\'ll~cto dilştüklerlnl, hulfl.63 cenıııı· 
taki lmlu harbinin nihai zaferi tııcU 
edeceğini ı;öylllyorl:ır. 

Pek tabii olarak Ruslar JıJç te J>Öf 
le düşUnmUyoriııı'. Onl rn göre ıı:SO\"• 
yetler birli •ine karşı bir cA'-TUP' 
eepbesb kurulduğundan b:ılısedenlet• 
A,·rnpıı mlHctlerinln lıUrrlyetlnl gns
betmlşlerdlr. Slo\·akyanın Ttsso'611 
Mııcarlstarun Amiral llortlsl, sou>JJ11 

yanın Antone kosu \6 Ftnlnnıliyao.Jll 
Mannerheym'J Alntanyruun emri ıııv 
rlclode blr işe glrl,meğc zaten rııul>' 
tedir değildirler. 'tı, 

Cephelerdeki harekfitn. gelince, ~ ~ 
man taarruz planı nas Ol'durofıll111 

Cevat Nizami toşekkUr ettikten sonra, fuann harp lunuyoruz Halk, hUk~met reisirnlz!n 

il 
dUnyası ıçlnde bir sulh remzi oldu· davetine ı:amimlyet ve teho.IUkle lca· 

eyynl mildnfansı karşr.ıında muı.er
reren tadllMa uğramıştır. Yılt'lırıı" 
harbi aklın kaldığı gibi Sovyet orıfıl 
!arının imhası için yapıl:ın ihata Jı!; 
rcketleri de Alman başkwnııncıanJlıo 
nın tns:ı.vvur ettiği neticeyi vern; 
mlştlr. Ne l\losko\·a, ne Lcntngt' 
ne de Kiyef Almıınlar eline diişıı'~ 
mlştlr. Cenupta Almanlar her J<B' 
Rus toprağım alabilmek ıı:n nıu'ı 
zam Ul)i t \Cnnektedirler. BUılft~ 
orduları bn defa da dilşmanm J."tV" 

cınd n kurtulınu,lardır.n ıııl 

vaz esinden ğunu ve ticari ve kUltUrel hizmetle- bet ederek bu mücadeleye tanı mana. 
ld rini tebarüz ettirerek, devletler ikti· sile iştirak etti. Matbuatımız, mev-

a y rı l sadi sahaya kuvvet ve yardımcı Ol· ZUU milli bir dava Olarak ele aldı. 
Fiyat :MUrakabe komtsyonundakt duğı.ınu söyledi. Bizzat asil ve vatanperver tUccarları 

azalar arasında değişiklikler ynpıia· Vekıl sözUnü bltırmcdcn evvel, ih- mız 'bu davada esaslı yardım yolun-
cağı söylenmektedir. W<lır meselesine de temas ederek do.dırlar. Bu mUşterelt cehd hiı; şilp· 

Haber aldığımıza göre komlsyonu.-ı ezcUmlo 1Junlan söyledi: he yok ki tcslrinl gÖSt<:recckUr. 
en f 1 e. :ı rın~a.n '!:> l'> ı ·~~·, B ..tıı 
Ticaret Odası KAtibi Umumisi Bay cArkacfaşlar, tecr be gostcrmışlır· evb. yurdd~lanm, butUn mlllet. 
Cevat Nlzaml komisyondan tama- ki içeride veya dışarıda harp havası çe inanıyor ve iman ediyoruz ki ou 
men ayrılmıştır. esUği zamanlarda ekseriya ticaret, bUyük cihan badiresinden TUrk mil· 

Cevat Nlzamlnm yalnız komisyon· birdenbire kazanç hırsının kaynaştı· Jetinin şerefi, lstiklAll, toprak bUtlln· 
dakl vazifesinden ayrılmakla kalma- ğı avare sermayelerin fırsat kolladı· IUğU gibi mali ve iktısacli varlığı da 

sağlam ve dinç olarak çıkacak ve a.· 
YIP Ticaret Odası Kft.tibt Umumlll~ ziz vatanın her köşesi bir gUn, fakat 
ğinden de ayrıldığı ve yerıne başka M e c c a n i muhakkak bir gUn ızmırın bu gUzeı 
birisinin tayin edileceği haber alın· eserlerlle sUslenmiş oıcakt..ır. On bl-
nu~r. talebe alınacak rincl İzmir Enternasyonal Fuarı bU 

Birbirine taban tabana ı.ıt o1J111 r 
haberlerden tıarllı bir netl.cc ~ 
nıağa çalışmak beyhudedir. ~1J)JlJ; 
lar dı:ı Ruslar da en bllylik kozlıı' 
oynuyorlar. :Fakat her şey Aln~~ 
nn 1 e almak husmunda ısw:. 
ettlklerlnl gbsterl)or. Zira RuS)~ 
fena bil\ alann başlıl ncıığı ınc' 1 
yaklıışmıştır. Harbin uzamıısı .ı\ııı: 
ordusnnun harikalı gayreti rle 1 

~•wt• 7.and ğı zaferleri l enldeıı teıwr · 

dil Urebillr. r 

imalnrı seçilmiş. 
- Şimdi yola çıkacaksın, de- tznııttckl kılıbıl.lar şimdi, bUtUn ========================----•-- Bu sene Yüksek Öğretmen okı.ılu yük vatana ve ~el İzmlre uğurlu 

Almanlar kıı.ılları imha.ya çsır.t~ 
ken kızıllar dil.~manlnrına nıilııV>I 
olduğu kadar nğır za~1at ,erdire ııf 
onun tuarruz kudretini yıkmaı;.-. 

di Pirespedeki kıta kumandanı Türkllcdeki kılıbıklıırla temas ct
mülılzim Osman. benim çok kıy 
met vcrdiğım bir arkadastır. O- mek ı"ın faaliyete gcçm • bulunu-

nu bul ve de ki: c:Niyazi kuvvet- yorlannış. 
li bir müfreze ile ayın yirmi bi- HattA l!J :.u kadarla da kalmamı •• 
rinci günü kısladan hareket e- 87 kılılıık blr jilrl s~mış, Bu Jüri 
decektir. Seıı de müfrezenle yo- cemiyete gir bilecek kılıbıkları, im
la çık.• Gideceğimiz veri bili- tlhan edip, dlııtoma nlmağl' murnf
yorsun. Kendisine tarif edersin. fak oldukları takdirclc, kendi ıırnlıı· 

e kardesinı 
Bir gün eonra belediye reisi rına soltacaklanruş. .. 

Cemal Bev Manastırdan besuş imtihan me,-zuları ne olur dJye 

.. ğ .. anıas d ••• 
bir çehre ile avdet etmişti. Ma- soracak mız '! 
nastır merkezi kolağasının pla- Ellmlze geçen bir dlıllomıı. uretın
nını derhal tasvip etmiş bulunu- den anlı)oruz ki, lmtlhııncla kamn· 
yordu. m:ık zannedildiği t..-ııd:ır oosıt bir şey 

tlti ~ün sonra Niv zi Bev. sev değlldir. 

"Kuruçeşme cinayeti,, nin faili Zeki 
30 seneye mahkum oldu 

dii{i ailesini bir arabava bindir- Kılıbıkların ınüd fııa ettıWerı esas 
miş ve Manastır me.rkez kalem da~a, «Kadına hUrmeb dlr. 
mak mı İsmail Hakkı Beye gön Krhbıkların imtihana tiibl tutuı-

Bundan Uç sene evvel b•r mirası mnsı hafifletme sebebi olarak görül· 
me.,elesi yUzllnden babası Hacı Şev- mllş vo Zeki otuz sene ağır hapse 
ketle kardeşi Radlyı öldUren ve bir mahkfun edilm!-ştir. 

dermişti. Bu adam kolağasının dukları dersler şunlardır: 
bacanağı idi. Daynk yemek, uysaıtıı., lmdıruı. ı-

Ve .. 324 senesi haziranının 21 taat, bulıı.şık işleri, yemek ı,,ıert, tıü
inci gijnü Resnede hayatı, ılık püm1e işleri, UtU, söklik dikme, ı.:o
bir g-üneş altında bütUn tabii cuk oyalama. ninni söyleme, y har· 
güzellikler ic;inde canlamrken ınak, korltmıık, boyun eğmek. 

mUddet evvel de birinci ağırcezada Zekıyt suça teşvik etti dıye mnh· 
duru ma ma b kıhrken diğer ko.rde· kemeye eevkedilen kardeşi Sıddık 
şı Sıddıkın Uzerlnc 'bıçakla .saldıra- hakkında ise beraet karan verilmiş· 
ra.k öldUrmeğe te ebbüs eden katil ttr. 
Zekinin Hacı Şevket ve Radiyi 61· 
dllmıektf'n mutevcn t duruşması dUıı ================== 
:;cı ağu·mn mahk.,..,lndc sona (KISA HABERLE~~ avcı taburu kumandanı. sokak Jtf 

kanısının tokmağından çıkan Konı1k bir hAdlse olarok ele alman 
müthiı:; bir gürUltü ile tatlı uy- bu te._<ıebbllıı, hiç ~UJJhcslz acı bir tıa
kusundan uvanmı~ ve don paça klkatı ela me)dnna koymaktadır: 

Mahkeme baba katill Zekinin ge- l _ 
rek kendi ikrarı ile gerekse şahit o· ~------------' 

pencerE've kosmuştu. Demek ki lı;tıruaı hUnyemlzde bir 
Gürültiivü işiten mahallenin ıoar!:iıntı rnrdır. Kadınlar ule)hln& o· 

bütün erkf'kleri soka'?a frrladık- lan efül mu\'llZene tzllk, bugtin cr
lan icin hinbası "aC'iba bir ih- kekler aleyhlne dönmu.t-.ır. 
tilA.l mi cıktı?> glbllerdc>n bir an Demek ld kndınlıır erkek nrn ın-
ürküvermisti. daJd mu vata d:ı.yanan pren iplcrt-

Giyindi, tabancasını eline al- mlı., bozulmu1tur ,c erJ.eklerlmiz bu 
dı. Sokak kapısını ihtiyatla a. nu ıtsraf edip; 
~arak haykırdı: - Biz kılıbığız! 

- Ne var? Ne oluyor? Neye Dl)e bağırmaktan ~ekinıııi,)e<:ek 
toplanıyorsunuz? Dağılınız! kadılr, mUthlş bir tahnkkUnı altına 

Kaşlarını çatmış, avurtlarını gtrmlşlerdlr. 
oynatarak konuşuyordu: tzmıw kılıbıklar acaba no Bn!lor-

larak dınlenen dayısı Şevketin şe.ha
detile su<;u ışledıginl sabit gördllğiln· 
den Zekiyi TUI"k ceza kanununun 
4o0 ne! maddesinin birinci ve beşinci 
fıkraları muc blnce cezalandırmağa 

karar vermişt r. Ancak Zeklnln evle· 
rinde fena muamele görc1üğtl ve baba 
sı Hncı ş vketın bır çok mnllarınm 
dar ini Radiye vermiş olma.rınc ba· 
zrlarmr da onn temlik etmiş bulun· 

Fırınların 
kontrolu 

- Kim vurdu kapıyı? far? Yuma, k hareket etmekle ka· 
Kalabalık içinden orta yaşlı l ı ubul belr i> •i, fırınların t fıi•ine 

b
. d .1 dınlarm tahakkUmUne nllın)et \ere- • 
ır a flm 1 erledi: dı"vum t..-tnıd.;te ve bozuk ekmek çıkaran bU <"eklerhıl mi': 

- Ben vurdum binbaşım. fırınlıır a ır c ıalara çarptırılmaktadır. 
N ? B Aldılnı~orlar. Kadın, eline bir kez 

- eye · U ne halt etmek- Dun Alemdar, KwnJ.apı, Beyazıt, Ku-
• ? S b · k' dfzginlcrl almaya görsün, ond n on-tır .• en enım ım olduğumu .-ukp zar, ) ılköy, Samaıya, Karaı;üm-

b
.1 · lib ? rn erl{ek Iı:ln kurtuluş yolttur. -. ı mıyorsun ga a . ruk. Fatih v Fen r mıntakalarındaki teI-

B b B k Erkekle· kadm arasında. erl,ek a· - ın af:iım.. ıra şimdi bu ti rd 753 ekmek mı.. dere olıınmu~ur. 
ağızlan .. Bi.ivUk bir Bulgar çe- le)hlne boz.ulan mlha7.ene, hiç !JUp- Ha!Janda şıkiy tler )apılan Ortaköyde-
tesi 1. .. tarafına sarktı. Nerede he yok cemiyet fçin tehlikelidir. ki F ılın fırınındaki tefıı~1c hakikatrn 
isP ka<ıabayı basacaklar. lzmıtte kurulan bu 87 kişilik kı- bozuk ekmek çıkardığı ıe bit ı"dilmi~ ve 

- F,hhh? lıbıklıır ceınJ~ eti, fçttmal bUnyenıl:d unJ 1 k 30 ÇU\al wıunun o 6CJ11ttcld di· 
S<ıhah bab böyle, bir ha- tehlikeye okan bir çıbandır. er fırnlarıı t uiine karar verilmiııir. 

hC'rl hic beklemiyen b"nbaşı bir H talık biltun memlekete amll Ka11ınpıı cb Un anın, bır çuval unu 
rll'nbirP hey<'<' na dii.müştU. bir ha tıılık halini ııhnadıın bn çıba- karşı ınbkı kr kçıye gonderdi.;i gorul
llı-mcn atın tladı. Aveı tabu- nı ll.mıttc korlete<·ek ol::ın eromları mu , bu fırı 10 ı;unluk 30 çuval 

runun çadı~~ ~:dullkgfıhına doğru ı bubnnlı~ız.. ı unun ıı dib r f rınlaro tevzıı kurorlaıtırıl· 
dört nala surdu. nefeste bi- ı aruk l·'EJ.'11K mı!tır. 

* lstanbul gUmriiltlerlrıdekl mal
ların ısntışı - İstanbul gllmrüklerln· 
de bulunan eşyanın satışına Yarın

dan itibaren başlanacaktır. 
Satılacak eşya arasında çok mlk· 

tarda sun'i ipekli eşya ile pamuklu 
ewa vardır. 

• üniversite gençlerinin te.şk11 et· 
tlği tallın taburlnn, dünden iUbaren 
Yedek Subay okulunda askeri vazife· 
lerine başlamıştır. 

• Yardnn sevenler cemiyeti tstan
bul şubesi, bu yıl askerlerimize kış· 
lık hediye ~mlnl 11:ln şimdiden faali
yete geçmiştir. 

• Yerli Mallar Pazarı Konyada bir 
satış merkezi açmıştır. 

• On birinci 1zmır Enternasyonal 
!unr1 münnscbetlle hazırlanan pos, 
ta pulları dUndcn itibaren satışa çı· 
kanlmıştır. 

• Guraba hııstahaneslnin karşı-
sındaki ev·er1n ve sahanın lstımllıkl 
bn~amıştır. Burası yeşil saha haline 
ifrağ olunacaktır. 

• Karıınğnç mUcsseselerinde çalı

şan işçilere Belediye tarafından mu
şamba elbiseler verilecektir. 

• DlirdUncU hayvan sergisı yarı:ı 

'üskUdar ve Kartal kazalarına. alt o
lan Pendllttc a~ılacaY.tır, 

Türkoloji, Felsc!c, Tarih • Coğrafva. olsun.> 
FizLk • Kimya ve Tabii İlimler şube· 

Bir tashih !erine lllıtihanla parıısııs yaWı ta':!be 
o.Jınııcaktır. Namzet talebe kaydına 
l eyliUde başlanacaktır. 

Mesut bir nikah 
Turk Maarif Ceıni)eti RetilDi İlıln hleri 

Biıro•u l\iugtahdemlerinden B. Yusuf De
mir ay ile Gemlik berberlerinden Ömer 
km Penbe Dosdwnanın 22/8/941 cuaıa 

ı;unu ıııat 10 da Be-ikta, evlendirme dai· 
rcsindo nikilılan kıyılacaktır. İki gence 
saııdeıler dileriz. 

Müteferrik: 

Ofis afyon ve hubu· 
bat mübayaa ediyor 

Dün birini"! 8ayfamızda, Ru:.l a ile 
Polonya araııındakl askeri anlaşma
nın imza edildiğini bildiren '.:\-loskom 
telgrafına «Rusyn ile Ja.poııyn ara
ı.ında bir askeri lttlfıık» şeklinde bir 
ııerlevha tıkmıştır. Telgraf okunun
ca «Polonya. kelimesinin yanlışlık

la. «Japonya» ~eklinde kaldığı esasen 
anlaı:ılınaktadır. Tashlb ederiz.. 

• Dün muhtelif semtlerde 6 serse
ri öldilrülmllştür. Son gUnlerde şehir 
de kuduz vakaları azalmıştır. 

r 
Memleketin muhtelif mıntııkalarında ~ Baglnldl Program 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından gerek ~ 
) 

hububat, gerek afyon mübayaasınıı devam 12,45 Ajans Hıı. 
olunmakla ve bu faal.i)et gun geçtikçe 13,00 Müzik 

19,45 ~iüzik 

!?0,15 Radyo Ga. 

ıı.rtmaktadır. !3 15/14 Müzik 20,45 ~Iüz.ik 
21,00 Ziraat tak. 
21,10 Müzik 

Hükümct tarafından d konma mınıaka· 18,00 Proaram 
!arının geni,letilme!İ dolayuilc Ofiı de 18,0.1 Müzik 
t~kiliitını bu tevsiıs intibak cııirmeğe ça· 
h~maktadır. 

Bundan hu ka öğrenildif;ınc göre Kara· 
deniz mıntakıı ındil d3 ihti}at depo t~ki· 
litı kurulmasına sayret edilmektedir. * Ha)'\ an Sağlık ıue ·tcblne p·1, t· 
su: yatılı talebe aımacıık - zı:ıuı.t 

Veklı.leU tarafından Selimiycdekl 
Hayvan Sağlık mektebine para.sı:ı: 
yatılı talebe alınacaktır. Tahsil müd. 
deti iki senedir. Mektebe g.rmek için 
ortıınıektep mezunu olmak ve mUsa· 
baka imtihıınmı kazanmak l!znndır. 
tmtihtınlar 115 eylQldcdir. Beytar mu. 
dUrlüklerl muracaatınrı kabule ve 

11},90 Serheııl 10 
dakika 

lR,40 Müzik 
19,00 Kon~ma 
19,15 Müzik 
19,30 Saat ayarı 

21,25 Konu§ma 
21,40 Miizilı: 

22.SO Saat ayan 

2".?,45 Müzik 
22,55/23 Yarınki 

program 

TAKIV~t 
21 AGUSTOS 941 
PERŞEMBE 

AY: 8 - GÜN: 233 - Hı:ır: 108 
RUMi: 1357 AGUSTOS: 8 
HiCRl: 1360 RECEP: 26 

namzet talebe kaydına. başlamışlar- v AK1T 

dır. * KUçüklozgat ,..e Kırltlarell orta. 
mektepleri - Maarif Vekaleti tara· 
fından KUçUkyozgat ve Kırklarellnde 
açılan iki hususi orta okul için lngi· 
ıızce, fizik, kimya, resim - ellşi, ma· 
tcmatlk ve ~rt bıtgfsl öğr~tmeni a· 
lınac:ıktır. * Altın fiyatı • Dlln 'bir altın li
ra 2:5.55 üzerinden muamele görmUş· 
tUr. 

• Hal ç vapurlarının tarifesi dün
den itibaren tatbik mevklinc girmiş· 
tır. 

-GÜ~EŞ: 6,16 10,15 
ÖGLE: 13,17 5,17 
iKINDi: 17,CM 9,0i 
AKŞA 1: 20,00 12,00 
YATSI: 21,41 1,40 
i.MSAK: 4,24 8,21 

r itizar ' 

l llÜDdN"'atunu.oa toldufuadan J 
~ana tefrlkıımızı koyamadık ö-
r.Ur dileriz. • 

\, 

raşıyorlnr. 

GörWilyor ki, Bu )a harbi Cl1; 
zik ve en tehlikeli ııafhııııına gi rl'_ 
tir. Rm;br muk:n cmetlcrinln ~ 
zuucu harta ma bıısmlljlardır. ,r 
6Ckiz haftalık tınr<'kut, muha6Jııı ı 
dul ra ı;ok müthl~ za:y la.ta ~ 
muştur. 

Rus~ a harbi bu gune kadıır I> ıı" 
ğlml:ı 'e gordUı;ilınUz Jıarpleri11 .; 
blrlae benzemcınektc<lir. Bur~ ~' 
nn muhasım ordul::ır çarpışıyot•d 
nl zamanda blrblrlerlndcn ştd ~ 
nefret eden iki ideoloji tıo1,:.azl~ / 
Almanların bir mil) ondan fuzlıt , 
almalarına rağmen 81)\'let mu~ 
metinin lnhll!ıle u •mmnnuş o ~ 

nın sebebinl ı. te burndB urnn1~/ 
:ıımdır. Bu da l apılan mücııdt 
gittikçe dah:ı. kanlı, dnha çetl~ 1 ~ 
daha nzun olacağı intibamı \oet ~ 

tedlr. •• '1r ' 
ŞEVKET ~ 

Bayanlara 
ö ğ Üt l !!..!__/ 

Eller lı;ln: ,., 

B ir kaşık glıseı·ln, bıt .(' 

şıit gillsuyu, bir ~ıı>"" 
koionya, bir kaşık ıunon f' 
Bu mahlCıl teni beyazlatır 'el 
muşatır. Kullanmadan eV'e 
şeyi sallamak lllzımdır. 

~ 
GUzelllk m sk l: ıı:f 

B 1r yumurta sarısı. ,ıı> 
kaç damla ıımon ııt1'' 

ve buna damın damla }(:Jl'fŞ 1 
mıı:ı bir kaşık zeytln~•ağı ~;ı t 
gayet iyi bir güzellik maslt 1 ti 
kil eder. Yüz Uzerindc yirn1 fi 
klkn durdurulmak cnp cdct·~ 
maske teni kurutmadan tefll 
dlğt gibi onu yumuşatır. 

• nal maskesi: dllfl'! 

M ayi bala bır k ç ~ 
hmon suyu karışurıP tı 

burıll 
bir maske yapmalc vo tıı) 
çeyrek yUzde tutmak pek ~·111' 

zd 
,. k~ 

lıdır. Bu rnnske yi1 e.n ı.ış't 
lan çıkıırır, dcriY'i yuın ut 
buruşulduklaar da mılnl 01 • 

~ 
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GÜNLER i N 
ARDINDA N 

j yakın tarihten bir sahife: 29 1 Dereden 

"Kremlin,, de geç~r i"im geceler tep:~~~~ Haşmetli toz 
hazretlerine ... 

Mitat PERiN 

~edir ı;cııden çektiğimiz? Yeter ar. 

*'{)ovyetler Birliğinde efkarı umumiye 19 yıldan
beri bugünllfü harp için terbiye edilmekte idi 

lıt. .. 
llJrkaç gundenbcri, ne zaman ıserln 

rı lti·--
~rlal'll ka\'UŞtuk diye ı;c,inçle ağ 
~zı açarak tatlı tatlı gılllimseınC

•5 n 
baştı~·aeak ol!iak, sen dcrhııl bcli-

ı.ı ~~t \~:~ttı~:~~:~lğln Ue ai;rzımız-
81ze ettiğin bundan ibaret olsa yi· 

'e ne~ e ne. 

'lfıt "tıra. lokıı.ntacılar I~ ı tcmlzlemeclik.. 
1 liebzeler isinde &eni bize o kadar 

~llruyorlar ki, bu haline az ı;ok a· 
~ bUlunuyorlU. Fakat ısenln bü
~ ~arm bundan ibaret değil ki". 
ıııı.. .. ~aııaue karııu pl~klnllğl ile dal
~ yer kalmıyor. 

Budyoni'nin de, b 
nmız ağz m za 

Gen ral nutkuna b 

• 

İşte bir parça: 

D 

b sak
ti. Nihayet 
yabi di ... 

~ ~ ~duf etmemek lı;ln nerele
llıil~aak ! Demin caddeden geçerken 
~ibn. Olci elbiselerini giymiş ha-

~ luzıara kudurmuş gibi saldırıyor 
b:': Zavallılann nta\ i gözlerine mi 
~Yorısun, mevzun vücutlarım 
"lif.tan ipekli entarUerfJı etclderl al 
~ ~ 11üzülmüyon.11n 'l Sendeki ha-

,, 
Her yıl, bizi, ~ugü~e kadar yaptığımız savaşlar 

ile kıyas edtlemıyecek derecede kanh 
bir kavgaya dev adımlarıyla yak aştırmaktad1r f. ,, 

. ~tın freni yok. 

, lf.,tdJ blitün bu herzelerlne göz Bir orta çağ kalesinin dehli~-
~ını. Kadın a\'Cılarmı utandıra- lerini andrran taş zeminli kon· 
' olan hoyrat cüretloe aldınnıya.- dorlardan süratle geçtik, .kapı 
lfti Fakat, mlnl m ini yavrulara et- önünde kalan son otomobıller-

·n tUl ve cefayı nasd bağışlıyalım ! den birine bindik: 
11., ıt-~uırı. ha.~mettl toz hazretleri. Açık bir otomobil. . . 
pJO· t.!ctı bl:ı: ııeııfnie, senli benll olduk. Kar, yine başlamıştı. Çıvı kes 
~ ne olur şu maswn yanuıara mek mukadderdi. Esasen y~

,.ı· ...._ .onlarm diişiinccısn, dertiılz, ke- roek yedikten sonra bana bır 
"'it CiinJerlnJ zehretme. rehavet çöker ve üşü~m:. 0~_?-
'-tersen, ııcuı Jınha etmek lstiyen mobil Neva üzerindekı kopr_u
~rle alay et, jı;terııen delik cep le.rden geçerken adeta. titremıye 
~~ flol! lstenıen atzıınndan gir, başladım. Bunu gören sabık ~a 
ıı. IUnuzdan çık! Amma gel gele- car harbiye komiseri kalpag~ 
..._ · dirmemı ~~hah güneşi abnağa çıkmş ~-av· kulaklarıma kadar ın 
~ara dokunma. ve paltomun geniş a~gan r~-

MJtat PERi N kasını kaldırmamı ı§aret e • 

1 
Yazan:~ 

Nizamettin Nazif 1 
- Yoldaşlar! diye söze baş

ladı: 
Oktiyabr ihtilalinin beşinci yı 

lI (1) Baltofskizavot i§çilerine 

g"· kutlu olsun! (Alkrnlar) Burada Bu tavsiyeyi derhal yerine t.:· 
1 

• 
tirdim. Fakat karla beraber 0 bazı~ bulunan ar kızıl Lenıngra
l d - b' •· A dm oz çocuklarıdır. Gelecek net~ ar sert _ve soguk ır ruzgar siller, ihtilalden bahsedildikçe, 
esıyo~u kı •. bunun çok fayda- Kronştadt ile Baltofskizavod'ı 
sını ç-ormedım. ~. zam~n ge~e- daima ayni zamanda anacaklar 
ral hır neza~et go.st.erdı. Şo~ore dır. Siz. kızıl kuvvetlere taliin 
dah~ hı~Iı ~~esını emrettı. kUstüğü anda bütün kudretiniz 
Şıdd~~ .~ı~ti~çe a~~ karın, ile katıldınız. Baltofskizavod iş. 

~;az ortusunu serdıı;ı ~dde- çileri ! Siz daima ihtilalin çocuk-

IF!!!!!!. etenlerde cAsistans> adındaki İn· 
~ ı;ifüı npunınan tayfaları, Amerika 

kıyılan a,ıklarından geçerken denizin üs
tünde parlak bir maddenin dalgalar ara· 
sınıla batıp çıktığını görürler. O tanıla 
doğrn dümen kırıp gemiyi durdururlar, 
küçük bir sandal denize indirilerek psr· 
lıyan şeyin )anına yuklaştıldarı 2aman, 
bunun bir şişedt>n ha:ka bir ~ey olma· 
dığını ı;iirürlrr. 

JH.niı.in ü tünde çalkanan bir tişr. ge· 
nıiciler için daima merak uyandırır. Bu 
<'am 1.arf ın iı.;indc baLJ kere bir çok CM111' 

gizlidir. 
Şi Pnin nıiilıürlerini sökıitüJ..leri vakit, 

içinde dörd~ katlanmış ve ha{i{ı;e ı;olnıu~ 
bir kiiiııta cu satırları okurlar: cBen bir 
gmç kı:ım ııe bir ni~nlı arıyorum. llÜS· 
takbı:l ::evci bultn'1k İJı'ni bu. §i~eye bıra· 
kıyorum.> lrlıında sakinlerinden olan Mı& 
B)Tnie'nin isim ve adresi. 

Gemicilerden bir kaçı hemen genç kıza 
mektup yazaruk C\lenmiye talip olurlnr. 
Bir kaç ı;ün sonra CC\1lP gclır, fakat hu 
ce\11bı hiç te bekledikleri şekilde çık· 
maı. Mis B)Tne'in verdiği cevap şudur: 

- Şişeyi denize atalı tam kırk yıl ol· 
du. Bugün. saçları ağarmış ihtiyar bir kn
Jınım. Bu }'aşta e,·Jenmek hiç te aklım· 
dıın geçmemektedir. Gençliğimin bütün Ü· 
mit ve lıoyallerini tt'i di ettiğim şişcri ha· 
na göndermek liıtfunda b11l11n11rsaııız, İı· 
lerc ebediyen minnettar kalırım l> 

'f-. 
Sefire verilen hususi 
bir müsaade 

fe ransanın e;;ki Yi>ana sefıri olan 
U- mC§hur diplomat Mus}Ü Paul Ca~· 
bon, ha•ından geçen şu macera} ı, kendı· 
ne has bir nükte ve hararetle anlaunaktan 
çok zevk duyarmış. 

Bir ı;ün ı;emıek için Yiyanadan Şimali 
A\ıısturya kasabalarından birine silmiş.. 

l\lo halli ide re, sefirin bu S"zi ııti~i iı;in Jı1. 
zım gelen her şe)i hazırlamış. At, araba, 
arabacı.. vrı yola çılı;mışlar. 

Tarihten Bir Güzel Kadın 

A 1 Z Z E ... 
Ak saka ı kana boyanmış bir 

ihtiyar sırt üstü yatıyordu 
Barbaros: "Taliin balışettiği ka
zançtan istifade .. edecek değilim. 
Yalıuz şunu söyleyiniz, lıim bu ölü?,, 
sonra tekrar d:ııdr yazan --san ölüsü başında 
ğı sessizlik ılo gö· ı 1 muta.d satırlı.tını 
nuıe yaslı bir tc· E nsari Bülent muhafaza edcme-
'"~'w vcr.yoıdu. dl. 
Buşnmlral da tabi. • J 4 • Za.maıunda yığın 
ıı.tın bu sihrinden lann ölllmU. tar· 
Itendınl Jrnrtara.m dı. Bır an, muza!- lalanıı tırpanlaıuşt kadar tabil gi>zü
fcr kumandan hU\•iyct.nden, scrgü-1 kUr. Fakat bır •~m insan .kalmak 
zeşUcrinden, hırslarından, yllldendl- ta devam adiı;ti, tek insanın ölilmU 
ğt vazi!e!cıin mcs'uliyeUcrtnden sıy- karşısında azap duyuşund:uı sezilir. 
rılır g1bı oldu. içinde yalnızlığın acı· BUyilk amıraı olduğu kadar bUytik 
sıru duydu. Arkadaş, dost arayan bU' ınsan olan Barbaros, hıçkınkların 
insan, sade .bir ınsan, bUyük tablat kesilmesini beklecliktcn sonra hafi! 
karşısında tek başına. kalmış bır in· bir sesle sordu: 
an acısıle içi burkuldu. - Ktm bu ölen!· 
BaŞ3mirnl Barbaros, ezeli ve ebe- Aizze o kadar kendinden geçmişti 

dl bUyük ve korkunç tabiat karşısın- ki kapının açıldığmı ve .lçerıye bu-1-
da fani insanlığın bütün aczini duy- ntn g!rdlğin1 bile farkedcmemiştı. Ur. 
du. İşte <tıu duygunun ruhuna yaydı- kek bir tavırla başını çevirdi. .A
ğı melanltoli Jçlndeyken kulağına bir henkli bir arapça lle sordu; 
ses geldi. Hafif bir ses ... Hafif ve bo· - sız kımslniZ? 

ğıık bir ses, bır hıçkınk. &rbaros şimali A!rikanın bütUn 
Bu hıçkırık, Blll'barosu insanlığı Iehçelerıne yakından vAkıftı . .Aradığı 

bakımından olduğu kadar, Bwbaros· cevabı almadan lStenilen cevabı vcr
luğıı bakımından da harekete getirdi. rnckte tcreddUt etmedi: 
Gec nin gevşetici tesirine tamamla- - Cezayirli Hayreddınun. • dcdl. • 
yıcı bir not katan bu hıçkırık hem - Barbaros .. 
ıçlnc yayılan melfıli çoğaltmıştı, hem - Evet.. 
do merak ve teccssUsünU tahrik et- Aizzc Tunus sarayında terbiye gOı 
mlştı. müş bır Afnkalı kadın uysallığı .ıe 

Bir h:çkınk •. Demek ki sarayda secdeye varır gibı cğildı. Başın başa.
uyanık biri vardı ve bu ağlıyordu. miralln ayakları dibine değdirerek. 
Klmdl bu ağlıyan ! - Emlr ... dedi, _ memleketini bı-

Uzun ve ağır kılıcnun çelik kab- rakıp kaçan MevlAyi ~nin kadı· 
zasını lmvrayarnlt salona aaldı. Şlın- nmı sarayınızda görmekten hazut
dı ses daha yakından işitiliyordu. Ku mlycceğinlzc eminim.. Size kendimi 
lak verdi: gö.stermemck daha doğru olurdu. 

e d~n ve ~okaklardan suratle ları kalacaksınız. Çarlığa karşı 
g. Çti~, şehır •. dı~~na çı~k. Ge- nasıl bayrak kaldırdınızsa, be
nış bır şose ustunde bır . çeyrek yaz muhafızları nasıl yendiniz
saat k~dar Y?l aldık. Nıhayef:. se, Menşevikleri nasıl yakanız
nası.~ bırde~bıre ~aşlam~ş~a yı- dan silkdinizse, istikbalin düş
ne oyle, bırdenbıre kesılıveren manlarmı öylece tepeliyeceksi
tipi,. Baltofski fab:,ikasm!° h.ey- niz. (Alkışlar). 
b~tli end~mını gorınemıze ım- Buraya gelince Budyoninin, 

Sarp kayalıklarla derin bir ııçruın üze. Hayır .. Bu bir erkek sesi olamaz- Devrinin en asil çehrelerinden bıri 
<>lan ıbliykamiral bu sözlere şöyle 
mukabele etti (1.,): kan verdı. ı;. yan gözle bana baktığını sez-

rindeki ahşap köpriiden grçcrkcn, ara· dı. Bir kruinı, genç bir kadın ağlıyor. 

üç dört kilometre murabbaı 
genişliğinde bir avlu orta~.ın~a
ki bina Selimiye kışlası buyuk-

h d elen hediye lüğUnde vardı. ftQR eVUYQ g Avluya girdiğimiz zaman, un 
buğday ve ekmek çuvalları ile 

[ dl GÜNEL ] dolu açık hangarlar arasında o-,~ Yazan : Sa tomobilden indik ve ne olduğu-
,;id " lede utandınnıyacak kadar nazik, ve muzu anlamadan ayaklanmız ıtı"I' ~ Size teyzezadem MelAhaU tak- bir daha firsa.t vermiyecck kadar a- yerden kesildi. Binanın bütün 
~ tbnenı.e mtısaadc eder misiniz! zimll görünüyorlar. Son gülenin ken- kapılanndan avluya dökülen bir 

~'l't.şek1tUr ederim kIZml· dilerl olacağından eminim. insan seli bizi sarmıştı. 
~.-."'iÇ spor hocasI elini :Meıaııa.te Budyoni'yi, beni ve Macarı 
~lten bir an onun gözlerin! ba- Etra!üıkilertn zari! lblr galıbiyet kaptıkları gibi karga tulumba e-
.:~e ka.vuruyor ve atlet fanllAsı- tevazuu olarak kııtbul ettiklcrt bu BÖZ divermişlerdi. Elden ele, elden 
~ ~laıt bıraktığı din vUcudünden ıerln son cümle 1

' Saimln yüreğini ele geçerek, bir selin dalgaları 
~~e geçiyor. ağZma getirmişti, çUnkU bir evvelki üzerinde kayan kütiikler gibi, 
, :ıthatt kendisine tanıtan Kadri- akşam Mkimlcrde, MclAhatın şerefi- koridorlardan, makine dairele

_,- ~~n çok iyi görUştUğll bir hl· ne verilen ziyafette, güzel kız onun rinden dolaşa dolaşa bayraklar
-; \"'llı ltızıdır. Villycttcn, gelecek o- son cUmleslnl cevapsız bnııkmıştı. la ve kızıl kordelelerle donabl

~ ~'atın methini, bir haftadan· Şimdiki clhnlc do onun cevabı gibi mış bir büyük salona ulaştık. 
işıtıyordu. Kadriye teyzezadesi- ıdl. Burada yine yakamızı bırakma-

" ~'-1 sa. Misafırlerin lçkı ile Melı\hatin de dılar. Top oynar gı'bi bizi ta-l dı.ı~~lertnı gösterdiği zaman, 11 ~ ~larca bakmış. koyu bir kl,r_ Saimln .keman e .sarhoş oldukları bir vana doğru fırlatmıya başladı-
ı... ö ı sırada hıUdm soyle miçtı: lar. Bir taraftan da·. \ "'4llesııe çe\TlJen iri siyah g z e· 

1ı •• · gul - Tamam, buldunuz neş'e ö1dilre· - Hurra! Hurraaa! -..gıt~ akS!le bir hayli mcş ı ı z te 
>ı." 1 ışıl cek muslk Y · 8 n Mellı.hatın mel.An Diye bağınyorlardı Bu, bir se 
• ~11 ~ Şimdi karşısında ışı e- kolik nıhu da başka IJCY aranuz kl.- vinç tezahürü idi. Hatta biraz 
'I h1(ı bakıştan karanlık bir gec MeIAhat sızlıınmL.,tı: da ihtiram manasına alınabilir
~ ıb·ıı Yağmuruna tutulm~ş gibll _ Aman cntşte yine başlama Al- di. Fakat o sıralarda Sovyctler 
,;'%:~ vecld içinde seyredıyordu. lah aşkma, lçkı ile gülmektense mu- Birliğinde bir salgın halini al-
~ tınkiıer göz değil in.sana e~- ı ile ağlamnğı tercih ederim. mıs olan bu sevinç ve ihtiram 
~. töııteren blr ışılt kaynn~ı ıdl· sı~iUdUr de itiıaz ediyordu: tezahürli hiç te yenilir, yutulur 

,(1~1 b . al - zaten dilnya.ya ağlayarak gel!- şey değildi. Barsaklarım ağzıma 
' lr nlayıs g_ilnUydU. s m, yoruz Bir de.. gelir gibi olmuştu. Nihayet, bi-

dim. General, bermutat epey u
zun süren alkışlar kesilince, kür 
süye bir yumruk indirerek hay
kırdı: 

- İstikbalin düşmanları di
yorum. Zira, ihtilalin her yılı, 
bizi bugüne kadar yaptığımız 
savaşlarla kıyas eanemiyecek 
derecede kanlı bir kavgaya, dev 
adımları He yaklaştırmaktadır. 
Bu kavga, tesadüfün karşımıza 
çık~racağı şuursuz kuvvetlerle 
yapılmıyacak, bilakis, sırf b izi 
devirmek için hazırlanmı§ ve 
batıl bir davaya inandırılmış o
lan düşman kuvvetlerle faşizm 
ile yapılacak. Yoldaşlar! Kah
rolsun faşizm! 

- Kahrolsun! 
- Kahrolsun faşizm! 
Büylik salonun tavanını sar

sacak kudrette bir haykırışla 
tekrarlanan bu tehditler arasın 
da General şöyle devam etti: 

- İtalyadan gelen ve bizi ye
ise düşürmüş olan ilk acı ha
berler. Moskovaya gelen ve şim 
di Leningradda bulunan İtalyan 
yoldaşlann anlattıkları facıalar 
yanında çocuk oyuncağı gibi ka 
Jıyor, Faşistlerin kara terörü, 
beş yıl önce boğuştuğumuz be
yaz burjuva terörü ile mukaye
se edilemiyecek derecede zali-
manedir. (Arkası \'ar) 

bacı arkasına rl<meuk sefire: 

- Az sonra bölgenin en güzel yerine 

varacağız. Oraya gitmek için tam on ki. 
lometrclik bir dönemeci g~mek mccbu· 
riyetindc kaloraktık. Berekeı venin ki, 
siz oldu~unuz için hu.asi bir müsaade \er· 
dıler de buradan geçerek )Olu kı•altmı~ 

olduk. 
cHususi bir mfüaadt:> cumksini du· 

)an ve biraz ı;urura kapılan Masyü Cıım· 
bon arabacıya sorar: 

- Th'mek ki, bu cliuhusi müsoacl('> pek 
nadir olurak veriliyor? 

- Evet. çünkü üzeriıı<l"n seçmekte ol· 
duğumııı k(iprü, bir ııraba~ı çekecek ka· 
dar sağlam ıl~ilmi~! 

• 
A~kta sada~at! 

U munü harple, bir İngiliz~ harp ı;e
misindç boğulan 1\hslr ) uksa ko· 

mi eri General Lord Kiçner, hiç evlenme
mi~ ve ~enmek ni)etinde bulunmamı§ 
inatçı bir bekardı. 

J\lımda}ken. zabitlerden biri k.-ndi İn· 
den, evlenmek üzere vatanına dönmek mü 
ı;aad('.si ister . 

Kiçner =u cevabı \erir: 
- \'az.iyet icahı. daha burada bir se

ne kalmaklıtımız luıınıdır. Bu muddctin 
sonunda, İbtediğiıüz nıüsaade~i vcrebiJi. 
rirn. 

'Bir ECIJI' seçer, zabit tekrar ı;encnılc 

müracaat eder. 
n bahçesinde bir tenis kortu · Udilrlin sözUnU kesını"ti· zi kafi derecede hoplatıp zıplat-lt içi . . ! rb et HAkım. m ., . 

n talebelcrını se c er • _ Ben saimln yerinde olsaydım, tıklanna, yani kafi derecede a- (1) Tabii bu nutku, bllA.hnra ya. 
~ . eden MelAhaü ağlataca:mıa ğırlamış olduklarına akılları kes pılan Fransızca. tercllmesindcn an-

- Tuhaf şey, der, Kiçııer, e\leıımenin 

ne demek olduğunu bir sene düşündük· 
ten sonra anlamayıp fikrinizdc sebat et· 
tiğinizi ı;örüyorum. Doğrusu buna ha)ret 
etıinı ... Demek kararınız karar! 

tenJtıı elblscslnln Jçlnde bir ılk gec miş olacak ki, bir kenardaki yük !adım. Maamııfih buraya noUarım-~1 t gilldtırtırdUın. 

' 

llhlnah duran MelAhaUn berke· gWmU" Sat sekçe bir tahta kerevet üzerine dan aynen alarak kovdum•m lçln as-Ela r Bu nükteye " .,, • " ı;u 
er...._ -Uni adet& şaşırtmıştı. Ne- . d A\I Fransız dar. kondurdular. ima yllzde seksen mutabıktır diyc--·tra kA'·eı mm dudakların an ., K l kP 1 ~- &... """ tyeblldi: u ,,.0 bunu ancak an, ter içinde ka mıştı a • bilirim. 

.~ ""Yle havuzun kenarma. otur- bımesell döknlm ş tomu çıkarıp üstUmU başımı dil 1 ============== ~ bıtıı%ıız? Kortu bugün muhak- Melahat işitmişti: zeltirken yan gözle Budyoniye ı. ttı-ıne"' - Son gülen iyi güler... b k ""tJan e;e azmettik de... . cümleyi tekrarlamış a tım: 
~ )lj at, gözlerinin yakıcılığı ka- :Mellihat aynı Yüzü kıpkırmızı kesilmiş, bı-

bııı.llııışak blr sesle şu mukabele- ve söylenmtştl. Yikları sörpmüştü. Basındaki ';:su: _ Ne yazık ki tebessüm, gözya- ~~zılordu kukuletası uçmuştu, 
~. de en çok o sevinçle buraya şmdan dnha uçucudur. Ve bUyUk ruh. gur, kara saçları darına dağın 
\~ liergun oynamak hakkını ıar ikincisine daha çok aşinadırlar, olmuştu. Fakat nefes almasına 
~ 1ilnern için, benim de yardım işte romansını çaldığınız Bet.howenı .. imkan verilmedi, derhal kürsü

~Jtııa !llUsaadenlzJ rica edecektim. Saim, melenkolik bir şllr kadar in- ye davet edildi. Baltofskizavot'
~~h>•~ heı:n söylUyor hem de cclmlş olan bu nann kadın ruhunda un direktörü makamında olan 

.'41l. ··""1 elindeki teskere sUrilklU· "tlln ·1ır1nı bulmuş ve fabrika komiseri, onu şöyle tak 
~ kutsiye tın ıbU sı dim etti: 

.....,~ ..... ki karşısında. Saim, taUı dua. eder gibi .fısıldamıştı: Jmek· - Sovyetler Birliğinin kah-

. ··ıııç d önl d ağıa.manm gü raman çocuğu, kızıl kumandan ~ 
11
Ymaktan başka bir şey - ertn e Yoldaş Budyoni, dünya prole-

' 'l'eakerenln önünde Meltı.- ten daha çok zeVkli oldutuna insanı taryasının silahlı kuvvetleri na 
~~11 ında Saim, kiremit ve kö- iman ettiren bUyUk ruhlardan birlSi mına konuşacak! 

'tlıı tı 1 lafıdrlar. Fakat, çok ko- de Sizsiniz Slzin için yıllarca gözyıı.- Budyoni, palabıyıklannı iki e. 
ı.~. ~tıı' gördUkleı'.lnden kort, alt· dök k. b d tt.r yeter ki so- li ile iyice burdu, uçlarını ok gi-
~ -.ıtıı..t ' llti gUn sonra 'bitti. şı: me r aaa e .,..;... oısun bi sivriltti, sonra kulaklarına 
\,;

11 ~ ~Yaz pantalon ve kısa nunda. bır tebeJ!Sllm 1
\Uf>· ·bütün kadar bir iki defa uzatıp sıvaz. \llltt ~· toınıe~1c raketi ilk kal- Melahat yıldızlı bakışlarının 

1 
Iadı. Nihayet kıvamını bulmuR 

~bıt en~ Saırn karşısında fıskiye- derinli~ llc bir an onun ta ruııuna l olacak ki, kürsüye çıktı. Sol kÔ 
~ ııaa11 Un görUyorum sandı. Top- baltmış ve rica etmişti. , lu arkasınna, sağ elinin baş par 
t\~ı t.a~Çtu~unu, gcyrnler:in nasıı - Tschaikofi.ky'n!n serenad me- roağı iki düğmesinin arasında, 

>.t 
1
1> ettıttni ·bilmiyordu ar. ıonkollğini çalar mısınız!.. başı ile etrafı selamlıyarak dur-

~~llt-~ Çok kısa blr zamanda yıldırım te- du. On dakikadanberi, kısa fa-
~ltl', ~a.driyenin babası alay sırlle bütün \•arlıklarını kavuran mu. sılalarla devam eden alkışların 

~lııe ~ 21
lan da .MelA.hatln ca- kaddes ateş: MeWıaUe Salmi bir ay: büsbütün kesilmesini bekledi. 

~ ~lınuı,, ilUfa.tlannt alabil. toprağını ellerile taşıdıkları tenis Sonra: 
\ ~.11a lardı.Saim ycnllmes!nln kortunda, beyaz ve pembe çiçekli ============= 
1\ ~tt~."'hatın şu sözlerlle o ka- meyva bahçelerinin bazan mehtapla rinde ve her gönfil acısına istekle 

" ki k bedt elem katan "''r nağmelerinde yaktı, • nerede ise sevinecek-, yıkanan :füsunlu oynunda, c ., .. 
' rUbların en denn elemlerini bUtUn yaktı. 

~:v. bir llllsatiri illt ham- kudret:iro yaşa.tan .kema.n mclodile- (Arkası \Br), 

Eden'in nutku 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Bir kaç ay evvel s1zleri TUrkl· 

yedo 
0

ziyaret etmek ve RcisicUm· 
hurunuz 1&rnet İnönü, devlet a
damlarınız ve askerlcnizle sami· 
mı görUşmeler yapmak :fırsatını 
bulmuş Ye daha. iyi bir istikbal 
vUcude getirmek için çalIŞ&n 
memlekctıerimizin müşterek ima 
nını müşahede e,ıemlştlm . 

Zlyaretımi takıp eden bir kaç 
ay zarfında blr çok büyük hAdi· 
scler vukua gcldi Fakat bir un
sur değişmeden kaldı: TUrkiye, 
herhangi bir mUtccavizc karşı, 

mevcut hazinelerin en bUyijğUnU, • 
istiklfı.lini muhafaza kat't suret
te azmctm.ş bulunmaktadır. 
Kahramanlık, TUrkUn an'anevi 

ha !etidir. Türkiyenln Yakın vo 
Ortafarkta şimdiye kadar oyna· 
dıı;1 ve oynamakta devam edece
ği mlihım rol, bu knhramanlı.ıt 
Uzcrlnc mUesses bulunmaktadır. 

1zınıı· Fuarı, TUrkıycnin eko
nomik lsUkballntn blr sembolU
dUr. Bu mUnasebeuc Tllrk hUkQ· 
metini \'l': mılletıni tebrik eder ve 
TUrk hUldlmetıne ve milletine, 
şimd1 ve gelecek yıllar içın tam 
muva.ffakiyetıer dilerim.> 

- füet Generalim. 

- O halde izin veriyorum. Fakat bu ka· 

dar sadakati blr erkek için harikv1~ bu· 
luyorum·> 

Zabit ıe1dckür ederek ı;euenıiin yanın· 

dan ı;ıkarkm, :ııaff~etk şu cevabı vrı
rir: 

- Gencralinı. evlenccef;im ama, ı;eçcn 

seneli n*nlıınlı& değil! .. 

* 
lskoçyaltlarm hasisliği 

0
11 6koçyddsrın hasisliği dünyaca meş 

burdur· Buna dair sôyleoen bir çok 

fıkralar 111M1ııda, bv tabiatlcrmi eıı kısa 
ve en canlı bir tekilde tebarüz ettiren §U 

küçiik fakat bclis fıkra hep&ııin üstün
dedir: 

clıkoçyolı para ı;antasını ~ığı zaman 
etrafa bir küf kokusu yayılır!> 

Hilarıa NfSAN 

MEVLÜT 
Ereğli • Fihos • Ankara hathntn uzon 

5Üren i5t,ik~a { ve iıışa5rnda biiyiik bir biz. 
mrti sebkedcn \'e burada hastalaruırak 
~ifa bulamayıp rahmeti ra.1mıana L.-ıı~~n 
yiikse_k mülıendis ve müteahhit ve lmar 
Banka-sı mües i~lerinden merhum Süley. 
ınan Sakın ruhuna ithaf edilmek üzere 
25 ağustos pazanesi günü öğle namazın· 
dan &0nra Teşvikiye camiinde lllC\iılı 
okuttunılacasından kendisini tanıyan ve 
bilciimlc ihvanın tc~rifleri rica edilmek· 
tedir. 

du. 
Haremin her tarafinı saran sessiz

lik ıçlnde bu hıçkırığın geldiği tarıı.:fı 
bulmakta zorluk çekmedi. YUrlldü ve 
bir kapıyı, haremin kapalı duran tek 
kapısını açınca. yere ç!Smebniş, a.(;lı

yan bir kadının ıSırtını gördü ve bir 
şey sormadan, bır çok şeyler anladı· 
ğını sanarak durdu: 

Yerde ak bUrnUzU kana bulanmış. 
uzun alt sakalı kana bulanmış .blr ih. 
Uyar sırtUstU hareketsiz yatıl-"<>rdu. 

Vezir ölmilştU. 
Barbaros bu ihtiyarı genç kızın 

babası sanmıştı. 

Ölüm, zaferin tabii unsurlarından 
biriydi. Fakat yığınların ölümüne ha 

ka baka na.sırlanan kalbi bu tek in· 

Ruslar havaya 
hakimdir! 

- Burada evinizdesiniz.. Ben bir 
yabancıyım.. Talihin ~tt.iği ka
zançtan istemiyeccğiniz bir şekilde 

istifade edecek değilim. Yalnız bu ö
lünün kim okluğunu öğr~ ıste
rlm. 

O zaman Atzze vezirin kanlı Akı
betini, batıc.edo geçen sahneyi anlat
~tJ. 

Barbaros sev-diği adamla kaçnuya 
bir tnsam yaşatmak jçjıı çalışmayı 

tercih eden bu sQze1 kadına büyük 
itibar g&ıterdl. Sn.raydaki vnzlyetln 
muhafazaya. 'karar verdi. Haremır 

bir lrnmımı b&el'ek Mzze,ıe t'a.bsll 
et-ti. 

Japon yaya 
düşman 

(Baş tarafA 1 inci sahifede'~ pası•tı•k cephesı• Almanlara ı;dince, fasılasız muharebe-

lerden Eonra Alman taamızanun bııllm (B0§ tarafı 1 inci sahifede) 
şiddetini muhııfuza edip etmedii;i ve Ai- tarum ve bizi ihtiva eden mattebıt 
man n•kerinin kuçmaı;;ı daiına muvaffak 
olun d~mana darbeler indirmek için SC· Pasifik Cf!pheslne Ruslar iltfha.k edeı'. 
ferin bidayetindeki ı;ayrederi sarfa dı!Nam 80 kola~ limlt edebiliriz ki Ja· 
edip etmediği anc.ık Alımın b~kuınau· poıny<cyı da tlaıyamn bag8nktl tı.cız 
danlısı ve Alman piyadesinin bileceği şey vaziyeti 'kildıar lıciz bir' vaziyete 80-

d. ka'blliriz. 
r~lman teşkitatımn ~iWne rrrğ· Vaktinde hru:c6et etmek gerektir. 

men, gittikçe bü7ü7en mesafelerin ve Bi:nacnaJeyh Almanya. Athmtiktc '.h~ 
harp ınohemesindcld ytpranmanrn lt:ıp rclcctc hazır olmadan evvel müsait 
ettirdigi t!Onsuz gayretler Alm:uı askeri ü- vaztyetlerimlzi tak\l'fye ctmomtrı: V<' 

zerinde tffir edecek m:ıhiyettııdir. Ad Okyanusta. birden bm:p etmek Yl1 
Smoleıısk ve Kiyef hölı;:clermde, ~i lund:ı.ki Ja.pon t.ebdidlı:ıden kurtulma 

hiçbir hadise kaydedilmiftir. Umyna ımm mu; zamanı gelmiştir. Bizim iı!tin Y8 
takasına gelince. Almanlar Dııicpa'in pmnası gereken budur. 
ı;arbındn kumlan Alman köprü beşılarmı Hasmılanmıza k~ ~ klir
Sovyeı hücumlarına ugradtğMıa dair dün· banlanna yaptıklar.ı gibi balıeket c>t 
kü iddialarını bugün tekrar etmckic iktifa meU:7Jz. Qnlaria teker teker ve tcc 
ediyorlar. rit cdiimlı1 lıutmıdtı1daT zaman kar· 
Diğer taraftan, Rtıs hava bwetleriuin ,.ıaşnt~ 

Berline ve Rumen pctml mmt:ıkalanna ---- --------
eskisi ı;ifıi taarruz ctmiye mul"tedrr o]. ZAYİ: Süleyma~ Askmik ııubesin 
mııları mlinidnr bir oodisedir. Bundan derı aldıtıın ·erlik tczkeremle nüfus ki 
başka, Rus tayyarelerinin Ras kara k.., ğıdnal ~~ :emlerini Çlkanıcaiıııı 
vetlerile f§ birliği yapması Ahnanlann ha- b:ı eekılenn hiikmu ~ol"tar. 
va üstünlüğünü elde ettikleri haımsunda-ld J lrru~ caddd KapaU./ı· 
idcliabrile bir tttat t~ etmektedir· rmıila m dop.l.u JIJ,,,ıtt o/ifa 

"YATAN,, refikimizin 
Yeni, hol mükafatlı ve 
meraklı müsabakasını 

Takip ediyormusunuz • 
t)'ç gündenberl v.-. reftklmlz, O~uılarmı lçUnlal lıUı 81181-

ler karşısında bu'a)mlaktadlr. Bu sualler, lstlımaııns llerkelll eJA!lradar 
etmekte. bf8Jerin1 ve .rablanm tahrik etnıclrtecUr. ba mQıırshya lf" 
tlrak edenlerden l?SO okuyucuya çOk kıymetti lılecftYele!' ver.Deoe
t ir. MiisabaklHttn taf!illitım 'e he diydertu lmtnild Vatan pu&eeia· 
de okuyunuz. 
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GÖRÜNMEYEN KATIL '--~-G-ö_zı_ıe_,J , , , ,o,, 

Türkçeye Çeviren; Faruk Fenik-11 N i ko ı a ye f 
Kendine rakip ve mevcudiyetini (Baş tarafı 1 İACİ sahifede) 

fle yarış etmek hiç bir Karadeniz 
tehdit eden bir varlık zannettig"" i devletinin kesesıne uyrrıamakta idi. ' 

Doğrusu, Rus resmi tebUginde Ni· 1 

adamları birer birer öldürmegv e kolayef'in berhava. edilmesini bUyük 

1 

bir .se•inçle okumuştum. l<'akat dün 1 

k rar V d• bir Alman resml tebliğinden bu ter- 'ı--ı--ı--< a er 1 sanedc bazı sağlam kısımlar kaldı· 
- Bu meselenin, bir yaban- tanıdığı fikri hiç akla yakın de- ğını öğren'nce meyus oldum. İnşa!- '' 

cıya göre arzettiği manzarayı ğil... Böyle bir şeyin olamıya- lah doğru de&-ildlr. SOLDAN t:;.AGA 1 

ded
. İlk Zira bu tersanenin oldukça sua.. 

bir mütalaa edelim. ı. ev- cağını size tekrar ediyorum. ""' 
vem çok garip cihetleri var. El- Yalnız Alice'in şahadeti ile iş o- lam bir halde Almanlann eline geç-
de Sir Raymond' un bir ifadesi Iup bitecek değil ya .. Yazıyı bir miş olmasından hJ.ç btr Karadeniz.t 
var. Bu doğru olamaz, demiyo- mütehassısa tetkik ettirirsiniz.. devletin memnun olamyacağı npk&.r· 
rum. Fakat pek zor yutulur bir Thomson'un sabrı tiikenmck dır. 
mahiyette. Sonra §U mektuplar üzere idi: Almanların rivayeUerine bakılır.sn 
ile, Matmazel Alice uğruna ya- - Düşüncelerinizde serbest- Nikolayef t~hlannda 35.000 ton
pılan kavgayı ele alalım. Size siniz .Müsyü Harvey, dedi. luk blr btiyUk zırhlı, ıo bın tonluk 
şunu arzetmeme müsaade edi- - Teşekkür ederim. Bu mü- bir kruvazör (yahut cep zırhlısı), 4 
niz ki, geçen günkü kavgadan saadenizden istifade cdcre.k to~.dbo 

1
muhrlbi ve ıki denizaltı ge

sonra Mitchell, Sir Raymond'un mektuplar hakkında başka _hır m ı u muşlar. Ytıni bu gemilerin 
nazarında sadece elinden Alice'i 1 mütalaa yürütmek ces~retıni kızaklardaki teknelerini elde etmış
alabilecek bir rakip değil. ayni göstereceğim .. Raymond ımzası- !er. 
zamanda kendi mevcudiyetim nı niçin daldilo ile yazsır;ı? İm~a <Acaba bu teknelerin yapısı ne de
tehdit eden bir varlık teşkil cdi- el ile atılmıtı olsaydı ı.~tchell e rece ilerlemiştir?> Diye dUşUnmeğe 
yor. Onu öldürmiye karar veri- daha ziyade itimat tclkm etmez !Uzum yoktur. 
yor ve bu düşünce ile onun ku- mi idi, dersiniz? . . Rusların bunları dahi imha. etnıış 
fübesine gidiyor. Fakat onu ev-ı Enspektör müstehzı bır kah- olmalarını elbette tercih ederdik. Fa. 
de bulamıyor, kendine bir mek- kaha ile: • . kat kalmış olmalarının, önUmUzdekl 
tup yazıp bırakıyor ve akşam - Bu halile dt:; kafı derecede iki üç yıl için his; bir !evkala.deliğl 
şatoya gelmesini bildiriyor, ay- itimat telkin etmış ol~ca~ ki, a. yoktur. üç yıl sonrası için iı;e Allah 
ni zamanda onun ağzından da dı kapana kadar çeJ:t.tı, ~ır Ray- kerım. Bakalım kim ölUr kim kalır! 
bir cevap uyduruyor: mond'un gayet tabu olarak bu Dlin, Yeni Sabah gazetesi, Rusla-

Arkadaşım: mektuba imza atmaktan çekin- rın Akdenlzdeki yeni adlı e.ski gemı· 
- Aman ne de basit!. dedi. di. Çünkü bu mektup ele geçtiği ıerinden olan c.Partskaya Kommuna> 
- Mitchell'in yazısını kimin takdirde onu yazdığını inkar e- zırhlısına ait deniz salnamelerinde 

tanıdığını bana söyliyebilir mi- decekti. görWen malOmatı neşrederek Nlko· 
siniz? Bu muhakeme karşısında sus 

- Alice .. Ona da cürlim or- mak mecburiyetinde kaldım. layef tezg&.hlarında bulunan 35,000 
k b" tonluk geminin inşasına ne zaman 

tağı diyeceksiniz, değil mi? A- b.aş. a ır yoldan müdafaaya gi. karar \'erllmlş olduğunu keşfe çalı 
zizim Tony, insanlar hakkında rıştım: .. şıyordu. 
ne fena dücninceleriniz var. - .R.uvelver, dedim. Cesedin :.-~ keti Arkadaşımızın merakını tatmın e-

Thomson yine gülerek: ce nın altından çıktı. Bu Mit delim: 

1 - Konak yeri, bır merminin u
laşabildiği yer, kabul ifade eden bir 
kellmc. 2 - Ba~lamıı. edatı, bir vak
ti istifade eder. S - Güzel San'at, Nu 
rullah Ataç' bir nota söylllyor. 4 -
Bir emir. 5 - Bır <"rkek adı, bir renle. 
6 - Alaturkada bir faslın adı, bir 
nota. 7 - Sahne elbisesi, b.r meyve. 
8 - Bölme, atın ya\TUSU. 9 - Yaş 

değil, Orta şarkta blT devlet merkezi. 
10 - Bir erkek adı, aşılama, arap
çada bir edat. 11 - Bir nota., Frar..
sada bir şehir, beyaz. 

YUKARDAN AŞAGI 

1 - Konuk, bir dağ adı. 2 - Bir 
uzvumuz. mektep. 3 - Bir nevi <Çi
çekleri> 4 - Bir nehir adı. 5 - 1-
sim, top sesi, tersınc okuyunca cçok 
de~ib. 6 - Bir kadın adı, RumeH 
şivesi ile bir hıtap. 7 - Blr ku'j. 
8 - DUnyalık, l&.z gemisi. 9 - Bir 
kadın .adı, san. 10 - Kışın bulunur, 
taharri edı<:i. 11 - sut veren bir hay 
vanın cem'i, ekmeğin fareça adı. 

r " 1 B i L JJI E C E 11 
" J 12 haıfli bir 
helime bulunuz 

_ Sir Raymond, bir mektup ~bel yere düşerken silahının e-lınd b lu d ~ Bu gemi 25 yıl önce tezgfıha kon- 11, 12, 5, 1, 9, 11, 2 el harfleri Ak_ 
'tertip ediyor ve Alice'in de yazı . ? e u n uguna işaret etmez muştu. Denize lndir!lmlşken 1917 de denizde btr ada. 
yı tanımasını temin ediyor ve mı . 
bu suretle herkes Mjtchell'in Enspektör sükunetle: lht11Al esnasında kısmen ta.hrlp edl· 4, 5, 2, 7, 8, 6 ıncı harfleri Avrup-

1 k · Çok b'l · k ·ı d b' len dmparatorlçe Marlya.> nın eşiy- pada harbi kaybetmiş bır devlet. 

Sayın halkımıza 
Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesinden · 

Kömür fiyatları muayyendir. Fazla bedel vermeyiniz. Tozlu, 
kömür almamağa dikkat ediniz. 

KOK KÖMORO SATIŞ FIY ATLARIMIZ: 
ANKARADA: 

«Karabük, sömikok, gazhane koku> 

Depoda - Müşteri vasıtasına teslim 
Vagonla - D. D. ;olları hamule senedinde 
yazılı tartı üzerinden 

İSTANBULDA: 
11 

Depoda • Müşteri vasıtasına teslim 

İZMİRDE: 
Depoda - Müşteri vasıtasına 

DİGER ŞEHİRLER 1Ç1N: 
F. O. B. Zonguldak 

Sömikok 
Karabük koku 

KARABüK: 

teslim 

Karabük koku - D. D. 
içinde teslim 

yollan vagonları 

Tonu · 

> 

• 
> 

ıslak ve 

---T.L. 

26.50 

25.80 

23.50 

26.50 

18.-
24.10 

21.-

Semt depolarından: Kömür alanların belediyece musaddak fiyat listesini 

talep etmeleri tavsiye olunur. 

DiKKAT 

eksik 

Kömür alım ve satımından şikayetiniz olursa aşağıdaki adreslere 
rica olunur. 

müracaatıııız 

ANKARADA; 

Türkiye 

1STA!\TBULDA: 

kömür satış ve tevzi müessesesi merkezi. Atatürk Bulvarı No. 129 • t31 
Yenişehir - Ankara 

Ttirkiye kömür satış ve tevzi müessesesi İstanbul şubesi Yeni yolcu salonu kat s. 
Galata • İstanbul 

İZMİRDE: 

Türkiye kömür satış ve tevzi müessesesi İzmir şubesi. Cümhuriyet bulvarı Jll'O· 
104 A. İzmir 

NOT: 
İsim ve adresleri sarih olarak bildir:ilmiyen şikayetler dikkate alınmaz. (5446 - 7063) kendiliğinden şatoya. ge me iti· - 1 mış atı e. ıze dl. Ruslar, Amenkan mUteh0""ısla- 11 1" 5 1 2 3 d ı 'tediğine inandıracağını sanıyor. bu fikri edindirmek için silahı _,., • ~. · • • en z haydutlarına ~~~g~~~z~~ffi-~~~n ~~ ~rl~rm~nnıny~~ııle~-M~~~cQ~~~. ·'~~~~-~z~•••amm•m••••mman•m••••m••~~~~~# 

dürüyor ve bir üçüncU şahsın kurnazlığında. bulundu. Noktai- çUncti Enternasyonal> in eşi olan ;e· 3• 6• 7• 1 • 9 uncu harfleri cenubi 1 
müdahalesinden şüphe edilsin nazarımı, kanaatimi sarsmak is mlyi ve c:45 bın tonluk~ dtğer ikinci Fransada yeşillikler.le tanınmış bıı· TEKLiFLERi EVLENME 
diye de derhal elektrikleri sön- tiyorsanız daha esaslı, daha zırhlıyı Baltık tersanelerinde ynp· yer. 

du··ru··yor. He .. şey anıırık Jimmı·. inandırıcı deliller göstermeniz la mnyı dilşUnUyorlardı. Bu tasavvur ı, 2, 4, 5, 8 ci harflerı şeker depo-~ .t""":I' *· Yaşı 17 • ıs arasında sarışın kumral fakat yeşil gözJU ve temiz 

Sebep mevcut.. Fırsat ta elde.. zım Müsyu·· Harvey... harp başlayınca olduğu gibi kalmış- muzun usaresi. 1 ta veya kumral, güzel bir bayan a - karakterlı bir bayanla konuşmak ve 
Meseleyi karlŞtıran bir tek şey - Fotoğraf hakkında ne dü- tır. dın1·a2d•ı4. • 12 nci harfleri tarihi bir ka. nışmak ı•tıyorum. anlaştıfrmız takdirde nişanlanıp ev-
\·ar, o da Sir Raymond' un ı'fa- cünüyorsunuz?. Şimdi, geçen gUn de söylediğimiz 'l>' Birbirimlzın ıcara!<terıni anlayıp le!Ullek arzusundayım. İlk tahsili ol-
de,.,.ı· .. Bu ifadenin de dog-ru ol- - Ne dücıünülebilir ki". ~it- gibi, Almanlar, Azak denızlne sark· ..,. :.- ılerde kuracağım::; yuva. hakkında ması ıa.zundır. Bir fotoğrafla. veya 
madığını kabul edecek olursak cnel'in evinden getirildiğine ba- maktadırlar ve Yalta bağlarından raderılz kıyılarındaki inkişafları, Bal konu~tu::tan ı:onrıı. n!şanlanmsk flk· fotoğrafsız bir yazı ile (Akbulut) 
ortada anla§ılmıyan bir şey kal krlırsa, belki de Sir Raymond, kopmuş bir üzüm salkımı gıbl Ka- tık ve Karndenlz Ruı; donanmaları· rındeylın. Müracaat edeceklerin: İlk rumuzuna. müracaat. 
maz. öğleden sonra oraya gittiği za- rndenlze sarkan Kırım yarımadıısı- nın vaziyetini pek gUçle tırmcktcdlr. tnhaU ı;art, orta. tahsil de olıı.bUlr. * 38 ya~dayun. Serbest. mealek 

Hiç birimizin sesi çıkmıyor- man alm~ş getirJ?İ~İ,!'. nı keım1ck tehdldindedtr)er. Btnııen- Karadenız vel3nltık gıbi ık! deniz=- Cıddl te?<lıtlerin (Yeten) rUmuzuna sahibi san'atkArım. Beyoğlunda. bir 
du. Göz ucuyla arkadaşıma ba- - Pekı ama nıçın . aleyh Azak denizi veya körfezi ile den ziyade göl sayılması doğru olan milracaatı:ırı. ticarethanem vardır . .Aylık kaza.neon 
kıyordum. O sükunetle sigarası - Bunu tahmin etmek pek Sivastapol UssUne de Rus donanması sulardrı btiyilk masraflarla donanma * 47 yaşındnymı. Boyum l,i2, sık. 150 lir~an &f8ğl değildir. Boyum 
nı tüttürüyor ve konuşmağa hiç kolay değil.. Belki de arkadan nın \'eda etmesi lfu:ım gelecektir. yapmanın ne büyük hır hata olduğunu !etim 87 kllo, mavi gözlü, sarışınım. 1,70, kilom 71 dir. Temiz bir aileye 
niyeti yok gibi duruyordu. Bu- vurmak iGin Mitchell'in dikkati- Esasen Sivastopol Ussü, nihayet te- bu harp, Ruslara bır daha öğr<'tnıeJc- Çok dincim. Devlet memuruyum. :Ne! mensubum. HUsnUahlak sahibi ev ka 
nu görünce, bu fikri baltalamak ni başka bir tarafa çekmek is- mlzlemck için bazı gemilerin havuz- tedir. olarak elınıe 40 lira geçer. İçki iç- dını olabilecek ıjen bir hayat arkada
üzere bütün kuvvetimle ileri a- temiştir. lanabileceği blr yerdir ve pek iptidai Baltık ve Karadeniz Rus donan- mem, kumar bilmem. Evlenmek isti- şına ihtiyacım vardır. Dürüst, güzel 
tıldım: - Her şeye de bir cevap bu- olan tersanesinde nihayet mahdut malarını meçhul ve tehlikeli bir Is· yorum. Bana hayat arkadaşı olacak biraz da maddi geliri olsun. En Son 

- Thomson, dedim. Siz ve- luyorsunuz, dedim. Peki.. Onu tamirat yapılab1llr. t kbal bekliyor. bayanda. aradığım evsaf şudur: Yaşı Havadis cŞa.ns) rumuzuna. 
kayü kendi görüşünüze uyar bir tevkif edecek misiniz'? Harbin Baltık sahillerinde ve Ka- Sadık DUl\IA.~ 30 !Ilı. 37 arası olmaın. Esmer, kum· * Yaşım 26, boyum 165, kilom 63. 

En idarelı 
L MBA 

şekilde tanzim ediyorsunuz. Hal Enspektör ilk defa olarak bu ral, sarışın olab!Hr. Devlet müesseselerinden birinde 130 

b k
. O'• d b ' da ~'.'!~'::~ti HELIOS 

U l ben Raymond'un katiyen sualime ne cevap vereceğini şa. aUDl8 an gf l!me Bir evi ve ıraz eşyası olan ter- lira ma.&Şla ça.lı.şmıtktayun. Bir de 
böyle bir şey yapamıyacak bir şırdı. Ne yapacağını kendisi de ,_.. ~ - w clh edilir. Taliplerin b.lti.hare iade evim vardır. 18 • 30 ya.şiarında güzel 
tabiatte olduğuna eminim. kestiremiyordu. Yan gözle bir NAMLI ~ edilmek ~artllc bir fotoğrafla birlik- ve balıketinde dul veya. kız bir ba-

- Ben değil, kendiniz vekayii koltukta oturup hiç muhavere- , Ka}serili (APlK OGLU) Tüık wcuklarını hı:-r yerden arayınız. Çünku ~ le (Çok g'ı.llerl rllmuzuna mUracaat- yanla evlenmek istıyorum. 
kendi görüşünüze göre tanzim ye karışmadan bizim konuşma- 6ıhhat 'Te meııfaatiıılz iktizasıdır. ları. (M. K. 86) remzine rnUracaat. 
ediyorsunuz, Müsvü Harvey... mızı dinliyen Clarckson Parry'. ,, * Yaşım 49, maaşım 77 llra.d~r. * Yqım 49 maa .. uıı 77 lirada-. E-

" 1'Uanbul Balıkpızarı To.•rılar. Td: 243•n. ki 1 .., Hararetle: ye baktı. Arkad~ım: n " "" Emeklı, C:ı.:l ve mses zim. Evlenec~- mekll, dul ve kimsesizim. İşret ve 
_ Evet, dedim. Raymond'un - Tony .. Eğer bu hususta be . Cim bayan S:S ile 40 yaş arıuund'J., kumarım yoktur. Evlenoceğim baya-

böyle bir şey yapmadığına ben nim fikrimi sorarsanız .. Size sa ve endamı mUlenasip balık etinde !lk nm yaşı 35 ila '°· gözleri lA.civerl 
eminim. Siz Alice'i cürüm orta- dece biraz bekleyin.. Tevkife Darphane ve Damga Matbaası veya. orta dere::ede tahsill \'e iyi ah· veya koyı; Yeşil, çehre ve endamı mu 
ğı olarak telakki ediyorsunuz. kalkışmayın! derim. lAkta olmaldr. Mahremiyetine riayet tenasip, balıketinde, tahsilı ve iyi 
Halbuki Raymond, Mitchell'le (Arkası nr) Müdürlüğünden: ve iade edilmek ilzere fotoğrafını (88 ahlakta olmalıdır. Mahremıyetlne ri· 
gürültU ettikten sonra kız ile 10.civert yeşil) rtımıızuna göndermesi. ayet ve i~e edilmek {\zere fotoğrafı 
hiç buluşmamış, hiç görüşme- 1 15.8.941 tarihinde talip çıkmamasından açık eksiltmegj uzatılan 900 lira mu· * 18 ya.çını doldurmaktayım. Bo· nı blr mektupla (3. B. Hayat) ı1lmu. 
mi§tir. Askerlik ilanları hammen bedelli 1500 kilo tutkalın ihalesi 25.8.9U pazanesi ı;ünü saat 15 ıe yum 1,6:1, kilom 58 d.r. Esmerim. zuna gi.'ndenne.!i. 

yapılacaktır. Taliplerin 67,:,0 liralık muvakkat temin:ıt makbuz ,.e kanuni vesııik· Saçlarım koyu siyah ve dalgalıdır. •1.73 boyda, 62 kilo, mütenasip vil 
- Bunu nereden bilivorsu- ı ezk" " h 111 ı· bire kad l d " •·------------ e m"' ur aaatıe idarr.mizde müt~kkil komisyonda hazır hulonmaları lizımdır. ...:ı. 8 m ıse ar 0 up ay :ı cuUu, beyaz tenli, güzel çehreh, ye-

llUZ. MUsyü Harvey? O mektup l"ab K .. artnarne ve muhürliı nümune irin her "Ün müracaat olunnh'ıl'ır. (730") 70 lira. gelirim v:-!dır. 16·18 arasında "il gözlü, kıımıal sa,,,lı, d" ... '-t ah!Ak 
"'•azıldıktan, yazı tanınana ka- anm adı koy ~kertik şube. , .. 0 k bahis 1 k t tz .., .. uı..., " 6inden: ren mevzuu oma sızın em lı, hiç bir içki kullanmıyan muallim 
dar geçen zaman zarfında Ray- bl ıı k ı · cdi bl k Askerliğine karar verllml,. olup ta r a e ızıy a e.J r yuva ur· mektebi mezunu bir gencim. 22 ya-
tnond'un Alice ile hiç konuşma- .., • k ı tı Tal' 1 ı eş u ~ Se\·kedllmeml• olan tam askert ehli· J t b } K f J .., S f J ma s yorum. ıp.er n an) r . şındayım. Aza.mı yı'nni iki ysumıda 
dıgına yemin edebilir misiniz? .., s an u omu an ıgı a ına ma Ur .....--vetnamclllerle 940 • 911 llse mezunu muzuna :nektupla m acaaUarı. ı.~ - 165 boyda mtitenasıp vücutlu 

- Mektup buraya geldikten " A ı ııri yUz r ,.c;onra demek istiyorsunuz değil olup askerliğine karar verilmiş ve Komisyonu ilanları * kty ık ge mı ıra, dürU.cıt gUzel çehreli, temiz karekterll muaı-
• ? yüksek okula devam etmlvecek olan kare erlı, blr gene m, yıı.şım 28, bo· !im mektebi mezunu veya hali vakti 

mı. Evet belki biribirler:ini gör. " 1 müslerdir.. (diye itiraf etmek kısa hizmetliler ~evkedileceklerinden yum 1
•60• saçlarımı Uno dııkça dokuı · yeruıde biı· aıle kızıyla tanışıp anla-

Bcher kilosuna 80 kurnJ fiyal tahmin edilen 50 ton moıo-r va:r.ı 25.8.941 pa· mtiş ve slvahtır Yl z 1 hafif sUzme. ak b" k 
mecburiyetinde kaldım). Fakat en geç 27.8.9'11 gilnU nüfus cUZdan- , . b " • t şar ır yuva urmak i.stiyorwn. n 

1 1 1 1 
rı urtesl sunu 11aal 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Mııhanımen bedeli 40000 Ji. ka~larım kara \ 'C ça ık, gözlerim e- !stekliler bir resimle (5S M. G.) rü-
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Bir deli gibi, mağaradan dı- kuduruyordu. 
şarı fırladı. Bulduğu şekillerin hiç birini 

- 3 - beğenmedi. Öldürmek, o da i§i-
KA RT AL YUVASI ne gelmedi. Çünkli, ölüm, bir 

saadetti, bir saniye i<;.inde her 
şey geçecekti. Halbuki çekme
sini, azap duymasını istiyordu. 

Kazalvekyo ile Maddalena or
manın içinde yürUyorlardı. Do
ra, kontun sırtında idi. Yol, iz 
bilmiyorlardı. Nereye, ne tarafa 
gideceklerdi. Sabah ta olmuştu. 
yürüyorlar, yürüyorlar, fakat 
bu valışi ormandan bir türlü çı
kamıyorlardı. 

Maddalena durdu: 
- Galiba, dedi, yolu şaşır

dık! 

- Öyle de olsa, durmak teh· 
tikeli. Yurümek lazım. Haydut
ların eline geçmiyclim de ne o
lursa olsun. Elbette bir yol bu
hcağız. Sen arkamdan gel. 

Yürüdüler. 
M.addalenanın kafasında bin 

bil' düşünce kaynaşıyor, Dora
dan nasıl intikam alacağını dü
şünüyordu. Kazalvekyo. kendi
sıni sevmeyip, onu sevdiği için 
deli gibi oluyor. Kıskançlıktan 

Nihayet buldu, Dorayı Kaza!. 
vekyonun hizmetçilerinin ku
caklarına atacaktı. Hizmetçiler, 
zevklerini tatmin edecekler, son 
ra bir posa gibi fırlatıp atacak
lardı. 

Maddalena bu hali hükumete 
bildirecek, onun namussuz bir 
kız olduğunu meydana çıkara
caktı. O devirde böyle hareket 
lerde bulunan kadınlann sa<Y 

v k , c 
parmagını eserler, sonra hapis 
cezasına mahkum ederler, ölün 
<'iye kadar orada kal~dı. Vece
miyet alnına bir kara damga vu 
rurc;lu: Orospu! 

Bu vaziyete düşen kadını h1ç 
bir kimse, hiç bir kuvvet, hattiı. 
kr:al bile affedemez, hapisten 
çıkaramazdı. 

İstiklal - En Son Havadis'in 'Aşk, Cinayet ve Macera. Tefrik'.lsc: 18/luyord~.-Maddalena dedi ki: 1 ~ .. ~ 

r
-----.~--------------='=-------------------------~-------------~ - Cezand~ çek. Dorayı ba- ~ İ ~·O""' 1 

1 
na tercih etmeseydin, benimle 1 T Y~ AR 

N T M 1 evlen~ydin, bu ieler baeına gel- 1. 

mezdı. "----, 
• 1 Kazalvekyo, bir küfür savur- RAŞİT RIZA rtYATllostJ 

!....--------------.------------------------! du, homurda~d~.' fakat, Madda- Bu ak,am no.tancıd• 
Iena, onun .k~~rlerine ehemmi \ ELi~iN çocuctJ Bu buluştan memnun, acele 

adımlarla ilerliyordu. Maddale- "' 
na, bir dönemece geldikleri za
man Kazalvekyo: 

Çeviren: 

}tyf. S. Çapanoalu 
- İşte. §imdi yolu bulduk, 

dedi. Artık Anriko ve arkadaş
larının elinden yakamızı kurtar
dık. 

Sonra, çok yorulduğu için, 
Dorayı sırtından indirdi. Dinlen 
miye başladılar. Dora hala uyu
yordu. 

Kazalvekyo, genç kıza baka
rak iştahlı bir göğüs geçirdi. De 
eli ki: 

- Verdiğin ilaç amma kuv
vetli imiş! lnsan bu kadar da u
yur mu? 

- Onu Floransalı bir büyü-

. ~ 

cü kadından almıştım. Çok te
sirli bir şeydir. İnsanı yinni dört 
saat kadar uyutur. Maamafih, 
neredeyse uyanır Dora ! · 

Kazalvekyo takdir ve havran 
lık dolu bir sesle haykırdı:~ 

- Sen bir şeytansın Madda
lena! 

Dudaklarını bükerek cevap 
verdi. 

- Olabilir! Fakat artık kal
kalım. İşleri vaktile bitirmek la
zım. 

- Biraz daha dinlenelim. 
- Çok mu yoruldun ? 
- Evet .. İnsan sırtında koca 

bir kadın taşırsa yorulmaz mı? 
- Anriko, Dorayı taşırken 

yoruldu mu acaba? 
- Onun lafını etme, istemem. 

Beni ondan kuvvetsiz mi zan
nediyorsun? 

Yerinden fırladı. Dorayı sırt
ladı, yola. koyuldular. Dik bir 
tepeyi tırmanmıya başladılar. 

Kont ohluyor, pofluyor, terler 
döküyordu. İlerledikleri yolun 
iki tarafı da derin ve müthiş bir 
uçurumdu. 

Hem gidiyorlar. hem de ko· 
nuşuyorlardr: Arada, kont mola 
veriyor, dinleniyor. Sık sık so-

yet. vermedi, sozlerinde devam Komedi 3 perde 
ettı: JlaliJe Pifkin birliktr. 

- D_?r~nm, Anriko ile nişan
lı oldu~unu pek ala biliyordun. 
Ona goz koymamalı idin. Sen 
buna ehemmiyet vermedin. Al
dırmadın bile. Sonra, beni de 
aldattın. Bir yıl evvel, beni şa
toya çağırdın, benimle evlenece 
ğine söz verdin. Unuttun bunu? 

Kazalvekyo kızdı, sert bir ses 
ile: 

. - Şikayet mi ediyorsun ? de
dı. Şatoda rahat eğlenceli bir ha 
yat geçirdin. Babanın evinde 
böyle bir örnür sürdün mü? 
Maddalenanın gözleri parla

dı. Kin ve ıstırap dolu bir na
(Arkası var) 

İktısadi yür~~ 
Fuar f evkafa 

sayısı çı/ll1ıı-
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YilrUyüş mecmuası, tzın r 11ıt 
yonal fuarı için fevıcaıttde 1JI ; 
çıkarmıştır. Bu sn;ı,'Ida :guse
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rU Be.ban, Ahmet Emin g-ııt 
sım Us, Haydar, Samet ,Ağ~or1' (." 

lis Ete, Orhan Rs.hnli ve 
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cılarının fuar hakkırıdal-C .... 
vardır. (}Jev 
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