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F ranaızların 14 temmuz 
milli bayramı dolayısile 

Hür Fransızların 
ve İngilizlerin 
tezahüratı 

----0---

lngiliz hariciye nazırı Eden 

"Yaşasın 
~ . . ı· ransa.,, ısım ı 

bir makale 
yazdı 
---o--;.-

Genera I 
dOGolDn 
heyecanh 

sGzleri 

General Dö Gol - -. 
Londra, 14 A.A.) - Müttefik mil. 

leUeri temsil eden devlet adamlan 14 
temmuz Franaz mmı bayramı mUns
llebeUie Londrada hUr Fransızlar ta
ra.tından ne§rediımckte olan "Fran.. 
sa,, iamtndekl gazeteye birer mesaj 
göndererek Frnnsaya bağWı'tlarmı ve 
Fransarıın mutlak surette kurtulaca_ 
ğı hakkındaki kanaatıerinJ bficlirml~ 
!erdir. 

İngiltere hariciye nazın Eden, me
aajmd:ı. deml§Ur kl: 
"Fransız muu bayramı mUnascbe

tlle Fransız milletine blr mesaj gön.. 
dermekle bahllyanm. 

14 temmuz, mücadele ettiğimiz hUr,. 
rfyet mc!kQreslnln seınboIUdür. 

KaıblerlmiZ, barbar ve vah§ı mlls. 
tevlinln boyunduruğu altmda §imdi 
ıstırab çeken Fransız milletile bera
berdir. Harp esirlerine mıılı.sus kamp. 
larda MI~ hasreUe krvranan evl&.tlan, 
kocaları \~ babaları da unutmıyo. 
ruz. Bı:-çok Frnnsızlar, yanıbn§ımız.. 

da blztmle birlikte harp ediyorlar. 
Bunıann tam daha güzeldir. Alman 
Ordu:r.ınun ve gestaponun üniforma.. 

.... De\1UW 2 lnd sayfada 

Yeni 
Sovvet 
tebliğine 

qöre 
Harbin 

başlangıcın· 
dan beri 

Sovyetler 
1.900 tayyare 1 

2 .200 zırhh araba 
Kaybettiler 

--<>---

Almanların 
kayıbı 

3.000 den fazla 
zırhh araba 2.300 , 

tayyare 
VE 

010 yaralı ve 
esır olarak 

Bir milyon 
askerdir 

Moakova, 1' (A.A.) - !USyter: 
DUn gece neorolunan Sovyet tebli. 

ğl: 

13 temmuz gUnU Piııkof, Vltebsk 
ve Novorgad • Voıln!k iat!kametıerln 
de §lddetıı ve anuda.ne muharebeler 
olmu§tur. 

Şimali garbi istikametinde mUh~ 
makineli dü§man kuvvetleri taarrws 
te,ebbllııUnde bulunmu§lardır. Fakat 
kıtalanmızın anudane mukaveme. 
ti neticesinde dUflll&n her tarafta 
~ Devamı % inci aayf&da 

I ngiliz r: Rus 
ittifakını 

Almanlar nastl 
karşıhyor ? 

Berlln, H (A.A.) - Yan resmt 
bir kaynaktan bildlrillyor: 

Berllnln siyasi mahfillerinde beyan 
olunduğu.na göre İngiltere ile Sov. 
~ller birliği arasında Almanya aley. 
hine mUtevccclh olme.k Uzere resmen 
e.kdolunan aııkerl !ttlfakın askeri va
ziyet Uzerinde hiçbir eheınm!yetl o~ 

mıyacaktır. 

Meohur bir söz vardrr: DUşen iki 
kloi blrlblrine tutunmakla dU§IIlekten 
kurtulamaz. Slyas1 bakımdan mütalea 
edllirııe, tngll!.z • Sovyet paktı §U cı. 
hetten ehemmlyeUldir k1 plutol:rasi 1. 
le Bol§evlkliltln Avrupa aleyhinde kur 

_.. Devamı 2 lncJ sayfada 

Bugün 14 rommuz yıldönllmllnU ld.rlı.k 
cdPn Fransrzlardan İngiliz ordusunda 
buJunanlar, aynen lngtllz ünlfonna. 
sı gtymektedlrler. Fakat omuz:larmda 
"Fransa,, yazılıdır. Yukarda bu De\l 

askerden Od tip görülmektedir. 

Alman 
teblilli 

Stalin hattını 
yarmak 
hareketi 

Plan mncibince 
devam ediyor 

BerUn, 14 (A.A.)- Alman ba§kU. 
mandanlığının tebliği: 

Bu 500 liranın 
sahibi kimdir? 

Şark cephesini yarmak için yapr
lan harakAta pl&.n mucibince devam e
dllmek ledir. Flcd mareıal Manner. 
haymın kumandası altındaki J.'in or. 
duları Ladoga gölUnUn lk' sahilinden 
ilerlemektedirler. 

Torpido muhrfpleri iki Sovyet ka
rakol gemisini bııtırmışlardır. 

Bir adam, kendisine ~it olduğunu 
iddia ederek polise müracaat etti 

STAUN llATfl!\DA HAREKET 
HALKA tLAN EDlLDI 

Berlln, 14 (A.A.) - Bu sabahki 
Alman gazotcıerl, Alman kıtalarmrn 
SUaıin hattmı katJ blr tekilde yarml§ 
oldUkla.rmı Alman milletine ve clha. 
na. blldiren Alman ordulan bqkuman 
danlığı tebliğinden uzun uzadıya balı. 
setmektedlı·ler. 

Birkaç gün evvel Sirkecide Bolu • 
Kaııtıımonu otell.ne inen blr mU§terl 
otelin balAsma gittiği zaman yerde 
500 liralık bir ba.nknot bulmUf ve po. 
liae haber verml§tlr. 

MevzuubahS 500 liralık bir kaç gün 
poliste kalml§, nihayet bu aabah b1r 
şahıs polise mUracaat ederek; para. 
nın kendisine ait oldutunu aöyleml§e 
tır. 

Bu §&bıs, bundan birkaç gUn evwı 
Bursadan htanbula geldiğlnl, blr 
gece blra.z fazlaca lı;tiltten sonra ote,. 
lin hal~ gittiğini ve bu aırada 
cebinde bulunan be§ ytız llralıfı aar. 
bO§lukll\ paçasına koymak isterken 

Stalin 
hattının 
yarılması 

haberi 
Amerikada endişe 

uyandırdı 
W': Yazısı J tna sayfada 

dUgUrdUğünU iddia etmekte ve iki de 
oabit göstermektedir. 
Paranın bu phsa alt olduğu katı 

surett~ tesblt edildikten sonra verile. 
cektir. tw"" Denmı 2 lnd eayfada 
~~~~------~~~~~~~-===----

Dün gece ve bu 
sabah işlenen 

iki korkunç cinayetin 
tafsilatı 

Biri dUn gece. dığerl de bu sabah 
olmak Czere sor. yirmi dört saat zar. 
fında §ehrlmlzde lki cinayet işlen. 

mlştlr. 

l31rinc1 cinayet, bu sabah saat 7 
raddelerinde Sultaruıhmettc, yanan 
adllyo binası civarrnda ı:ıenmlştir. 

Bu cinayetin faill Halıcıog-lunda mn. 
rangoz Behzattır. Behzat bir sanedcn
berl 16 yaşlarında rejı işçilerinden sa.. 
rışm !> r krz olan Muzaf( r ile nişan-

ı lıdır. Behzat, bir senedenberi nişan. 

tısına bırçok masraf yapmt§, fakat 
bir tUrlU gönlUnU h<>ı edememiş, nı. 

hayet aralan iyice açılmıştır. 
Bu sabah Bchzat, nlşanlrsını bekle. 

mlş ve Sult.anahmette Babıhümayun 
cadde~nde Yusuf Alaçarm 6 numaralı 
kahvesl.nln 20 metre ilerisinde kar§ı. 
sma çrkmıştır. lkl nişanlı kal"§ıln§tı. 
ca Belızat kızla barışmak istemi§, t .. 
kat Muzaffer razı olmaml§Ur. Bunuıı 
Uzerine Behzat, blçağmı çekerek DJ. 

_.- Devamı 2 lnıj eayfada 

Suriye 
mütarekesin-

Beri in 
BDvük 

de çıkan Elçimiz 
Bir zorluk sark ceD-

-0---

Söylendiğine göre 

Vişi hUkOmeti 
mütareke 

anlaşmasını 
imzalamıyacak 

---<>---
Suriye muharebeaini 

Jahili bir meaele 
telakki ediyor 

Bununla 
beraber 

Noktai nazarını 
bildirecektir 

1 

Kahire 14 <A.A.) - Bu ak§am 
re.men bİldirildiğine göre Fransız ve 
lnglllz mlimessillerl, imza ettikleri 
mütareke §artlarını hUkQınetıerine 

bUdlrmlşlerdlr. Nihat kanrın netlce
ler'.n beklenilmektedir. 

Vtşl, H tA.A.) - Vişlnln fyl malfı. 
mat alan mahfillerinde beyan olundu. 
ğuna göre general Denlz bazı teknik. 
meseleler hakkında hUkQİnettn muta.. 
leasını alma llZ<'rc tngill~lerln muta. 
rek• prttarmı harbiye n-retJJR 'b&; 
dlrmtıtir. 

Şu cihet ehemmlyeUe kaydellllyor 
kt lngll!zlerle Fransızlar araaında he. 
ntlz mUtareke JcaU olarak aktedilını, 
~ Devamı 2 inci sayfada .. 

General Deniz 

lngııız - Sovyet 
ıttıfakını 

iNGiliZLER 
NASIL 

KARŞILIYOR 
----o---

Deyli H erald diyor ki: 

Teknik 
bakımdan, 

bu bir ittifak 
değildir 

Londra, H (A.A.) - İngiliz . Rus 
anlagması, İngiliz matbuatına. Çörçl. 
!in Uç hafta evvel blld!.rdiği siya
setin mantıki bir neticesi olarak te-
1&.kkl edilmektedir. 

TnymL!ı, anıaomnnın bir ittifak mıı. 
nasına geldiğini ve son 20 sene hAdl. 
selerlnin, Rusyanın i§Uraki olmadık. 
O& prk! " cenubu f&rld .A. \'l"Up& 

meselelerinin ballinde istiltrar tem1D 
edllml.yeceğinl. ı&t:ennlJ oldu~u 

yazmaktadır. 

hesin de 
---<>--

Alman 
Hariciye 
Nazırı 

Ribentropun 
karargahında 

iki sa t 
kaldı 

Bu mülakat 
Muahede suretlerinin 

teatisi için Berline 
giden 

Cevat 
Açıkahnı 

Ribentropa 
takdim 

vesilesile 
yapıldı 

Berlin, 14 (A.A.) - Hueusl m• 
hablrlmlz bıldirlyor: 

TUrkiycnin Bertin büyUk elçisi HUıı 
rev Gerede ile TUrklye hariciye vel(4;,. 
Jeti umumi kAUp muavini Cevat Jt
çıkahn cumartesi glliıU Alman harici. 
ye nazırı Von Rlbentropun şark ~ 
heaindekl karargAhına giderek "f bırkaç 
saat krılmışlardır. 

Alınan malfımata göre elçimizin 
bu zlyııreti TUrk • Alınan dostluk mu 
ahede~Inln musaddak nllshalilrınuı 

teallııi dçin Berllnc gelml§ bahman 
Cevat Açıkalını vorı Ribcntropat tak. 
dlm etmek maksadlle vukubulm~tur. 
.MUIAkat samimi bir dostluk havam 
içinde cereyan etmiştir. TUrk ricali 
gördükleri hUsnU kabulden çOk mU. 
sa.it bir intiba almış bulunmaktadrr· 
lar. 

Taymlıf, sllAhların ancak beraber 
bırakılacağını ifade eden ve dolayısı .. 
le suıh hedeflerinin ber .. berce hazır
lanması demek olan bu anlaımayı 81l. 

lAhiyetU lngiliz mahfillerinin mUtte. 
fıkan yerinde olarak lyl kal"§ılıyaca .. 
ğını ilAvc etmektedir. 

Taymlse göre mukavemetinin sarını 
mI§ olduğunu zannetmekte hiçbir se
beb mevcut bulunmamalttadır. 

Son Uç haftanın harpleri Sovyet r<'. 

jlmlnin Rus m!llctinln memıcket mu .. 
dafaasmdaki azim ve birliğini tama
mııe muhafau ettiğin! göstermcktr
dlr. Rı.;e askeri, 25 sene e\'Vclkl kadar 
mukavemetle ve daha ziyade kablll. 
yet ve teşebbüs flkrlle çok daha iyi 
techlzatla. ve davayı daha iyi anlıyıı. 
rnk dövü§Uyor. 
&ovyetıer tarafında hiçbir oevkaiz.

llk veya. fikir ayrılığı aı~eU g6~ 
~ektedir. 

Rusyaya ~eydan okumakla HiUcr 
Almanya için daima me§um olan iki 
cephe Ozerinde harp etmeğe mecbur 
olmuştur. 

Deyll Meyi diyor kl: 
Bu pakt, mUşterck harp paktıolup 

realüt ve faydah olduğu için iyi karşr 
lanın&lıdır. 

Deyıl Telgraf da şöyle yazıyor: 
Teknllt bakımdan 1ng!l!z • Rus pak 

tı bir ittifak değildir. Fakat nBll c. 
hemmJycUl nokta, bUyük Brltan:, 
~rjllerinin ve g~n!o§ lnlvvetıerinln 

... ne.-m % in<., . ft \'fada 

i 

a
rı 
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~it, iAi nolta : · 

Türk muharririne itimatsızlık 
lfohteU1 'lilbllerln tercüme .&er11ert lhda8mdan anlıyoruz ki, ı;on_ bir 

lkl IUle mrfmda tercüme uıerle okuyucu kUtlcleri aru!imda nağbctic 

karşılanmıı tu. 
nu rnğbctin Ioydalarou ~ıylemc~e ltlzum .:-tinnUyonı7* Tercüme 

~rlertn yab:ıne1 m·ııcı lbdal~r nı blzo nnkletmekten ha ka. rolibtedi 
yıızıeılor tein bir ömelt ol.mılSuıwın tutunuz da bt';) nelmllel camianın 
bedeOt•rlnl gllstcrmnk. bizi larp 1.-Wtürllyle dnlmi bir mUnıuıebette bu. 

lundunnnk pbl muhtellf :fayd~ vardır. l"akat, bu a~ blı.Im .)t•rl.i 
mUeUlflerln \lltlyett nedir? 

l'üz IIl!jillk bir ropluhık aıasmda nnket J nıı:ıo bir urluıd.ı11mıı7. 

okUDno e11erle:rln tamamlyle ~ubaneı , .e tercüme ~r olduğunu tıti.>-
1.edL Bmıiarm içinde t.ek blr telif ldtaı,, bir şiir kttııuı ııa7.nn dikkate 
çarptığına gcro, dc'ımek ki yeril eaem tehalük nlsbett .) Uzdo bir olu.) or. 

Bu vaziyet, amtıa, Türk mulnııTlrtnln yu.ıctlık kudreti noksan oL 
duğu l~ln mı böyle c-la.yorT Y.:tı.ut, daha ~ka bir elimi~ ile, Tt\rk mu. 
lınrrirJoc, onun lfacl<:tilne, mev>.uu yaratış kndrMbıo karşı duyulan bir 

lttmat.sızld..-tau mı Perl geliyor! 
Gene r.ırkada§mıDJD anketıin" güre, nıeı;clA (.Jek J ,oıulou, l\lontnlant 

Aoutol Frans, Jıattft. Somonı Moglıim'ı famd.ıklan vıı bl1,ı• tert"iimc nlıı.. 

beUnoo eeerlnrlnl okuduklan halde, mcselA IÇerlerlnde HnlldP. F.dll>df'n 
anc:ılc kımn.ı JtUaplanndaki bir iki par~a,ı ~iinn\iş; fukııt '•Sinekli 
nnkkal,, gfhl yalnız ıt.O.rkpemb.1.n değU beym•lnıllel eckhl lınyatm ııtilııı.. 

taz cserlcrlnc1eo biri olaıı bir r<ımaoa kaf'3ı hiçbir okuma ulliknsı du~·

Dl1Uil1'1ar Tiirdır. 
Bizce, bo mm-zıı mühim yaralnrDD17.dıın biridir kJ bOyUk bir tetkik 

ve dddl bir mlinak"6RJ'& değer. li.encll tikidcrlmizi iııo diğer bir fıkrada 
tıöyli.)~f;b. • 

ıki korkunç c~nayet 
OS" Bnştnrnfl ı lncl •yfada 

f8lllılfmm omuzwuı. s:ıplaınl§ta. Kız, 

yediği darbe ile 'YC canı yaııar&lt yu. 
karda. ismi geçen 1'.ahveyo doğru fier. 
!erken: "Ah ıımcncığmı vuruldum,, 
d1yc b:ığm:ııı§ ve yere yılulauata. 

Fer,gudı duyan kahvecl kalfası 1s. 
mail.Hakkı, dcrlı!ll dıpnya fn1ıya.. 

rak kızın imdadma ko§~. Bu ik1 
T&tanllat. yaralı kıza doğru ilerler .. 
keıı biraz ilerlde xt5ğırtlnll açmı17o kan.. 
lıur, ayaklan çarpık ve .sakat olduğu 
aııla§ılan blr adamı ~rmll§lerdir. Bu, 
1mtll Bchz.attı. Knh'YeCller, derhal ya.. 
iand:ık' tcvkll'baoe jıındannasma cl.. 
aıa.yeti !hb:ı.r ctmı.~lerdir • .Tandarmatıır 
,etl§lp Behzadt yakalarken bıçakla.. 

ısıan kızm annesi k1 .. bu da bir reji o.
melesidlr • valm yerine gelmJ.f bulun. 
maktaydı. 

Ağır yaralı !!uzat.ter imdadı mlıb2 
otomobili ile hastaneye.-~ 
&ı. 61mUşUlr. Ka.t.ll Dehz&t, Akblyık 

karnlcoluna gotirflın1f, burada mlld
delumumı muavlnlerlııden Cevat tıı.. 

ratmd<Ic isUcvap ed~. Behmt 
'Verdiği Ua.dcdc, bir eenede.nberl nl§8.D 
lım lduzat!c.rin her arzusunu :yerine 
geUrmck 1Çln birçok murat yaptığı 
halde kızın kendis!nden yüz çovlrdiğlnl 
zaten )anıtlll bir adam oldutunu söy. 
ıe.mı, ve cilrmtınn itlrat etınJıtlr. Bch 
zaclm, bugUn öğleden soııra ctlrmU. 
meşhut mnhkcme.sl.nde muhakemesme 
ba§lıınması kuvvcUe muhtemeldir. 

Cinayet dellU olan Behzadm kanlı 

bıçağı, h!\dlse mahallinde ta§lar anı

mnda butunmuııtur, 

lKlNCt ClNAYET 
İkinci cinayet dün gece Eyüpte 

obnuş, bir genç komşusunu lbir 
tavuk meselesi yüzünden bıçak. 
liyarak öldürmüştür. 

Bu hiç yüzünden çıkan ikinci 
cinayet yaptığımız tahkikata 
göre şöyle olmuştur: 

Eyüpte Ü9}Qhitler mahallesin
& Bağ çılanazr sokağmda 6 nu. 
maralı evde oturan Veli Değer 
dün sabah bahçesindeki ta~ 
lara yem veridren içlerinden bir 
tanesinin eksik Olduğunu gör. 

EN SON DAKİKA 

Bosnada hazin 
bir kaza 

Zağreb, H . (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Dün Bosna.' da müthiş bir 
Jcaza olmuştur. Gönüllü jş ser
visine mensu'b 26 lise talebesi, 
beraberlerinde altı da profesör 
Oldllb~ halde Jnjee'ye gitmek ü. 
zere otobUsle Benjaluka,dan ha.. 
rek t etmişlerdir .• 

Jajee'yc lbir kaç kilometre me 
saf ede oto'!:>üsün volanı kırrlmış 
v e otdbiis Uıibas nehrine yu:var
Janmıştı r. On lbir kişi ölmüş, 

onbeş kişi yaralarunıştır. Şimdi
ye ki!da.r beş cesed çıkarılmış. 

tır. :1 

m.Uş ve kaybolan tavuğunu a~ 
ımağn başlamıştır. Veli, tavuğu. 
nu aym sokakta 1 numarada o. 
turan Kutsinin evinde. görünce 
Kutsi ile münakaşaya ibaşlamrş 
ve lbu münakaşa ağır lif teati. 
sinden sonra bitmiştir • 

Fakat. Veli her nedense bu ta. 
vuk meselesine fazlasiyle sinir. 
lenmiş ve Kutsiyi öldürmeye ka. 
rar vermiştir. 

Bu müthiş kararından sonra 
kx:ıcaınan ibir kama tedarik etmiş 
ve gece geç vakit Kutsinin yo. 
lunu beldemiye barlamrstır. 

Nihayet Kutsi. pazar gezme. 
sinden evine dönerken Veli he. 
men karşısına. çılanış ve: 

- Şlnıdi seni bir tavuk gibi 
lboğazlayacağım diyerek bıçağı
m kalbine sapl<rmı~ır. 

Kutsi bu bıçak darbesinden 
sonra derhal ölmüş. Fakat suçlu 
lw;maya meydan bulamadan ya. 
kalanmıştır .. 

Müddeiınnumilik tahkikata 
devam etmclrtedir. 

28 ıYaz.an: NEZiHE MUHiTTiN 
- NeclA! .•• Necın.? .•• diy.e bağır

dı. Blzim üniversiteliler bir kır ge. 

zintisine çıJmualardı. Beni görünce 
hepsi etra.fnna üşüştü. Yirmi beş, 
otuz el clımi kuvvetle sıktı. Boy_ 
numa. sanlanln.r oldu. Aralarına 

katıldık. Artlk klUbU falan unut· 
muştu.le. Koştuk, güldük, deniz"' 
girdik •• Kırlara yayılarak çocukla. 
rm neşe ve iştlhaslle yedik, içttk .. 

Yoruldwkça çııınlarm altına yatıtık. 
Salaıeak kurduk, kolan ~uk •.• 
Batta birdir bile oynadık. Ferhatla 
o gün çok iyJ anlaştık .. O da o tıo. 
zuk düzen sosyetenin fasit atmos· 
ferind en kurlulnuının, een, saf, te. 
mız, tnm mann.sile sı'hhalli ve genç 
bir havanm zeVkile m~ut ve dinç 

görünuyordu. 

Ortalık ka.ranrken ayni n~e 
Ye s ıffetle at'knda§lan vapura ke.. 
1-:ıl' götilrdllk. Vııpur iskelesini 
~ııkra.k ıesler1mlzle çınlattıktan 
sonra kalkan vapuru uzun uzun 
sdfunl~arnk ve,dalnşlık. Klube 

döndüğümüz zaman herk ye -
mek yiyordu. Tayfur kendi k end!
ne masaya oturmu. beni bekliyor 
ve düşünüyordu. 

Ferhatla buglinUn şen ve neşe
li tesndilfünU Tayfurn, sanki söz.. 
Ieıpni~ gibi söylemedik. !)imdi Gü
lerciğim, o gün verdiğimiz bir .ka.. 
rar val". F erhaUn. ıbcrnber bir san. 
dala atlayıp hayırsız adaya gide -
eeğiz. Arkadaşlaı• bizi orada bek. 
liyecekler. 

Ben gizli muziplikler yapan bir 
çocuk gibi b r taraftan Tıı.yfurun 
oyun salonuna gitmesini bekler • 
kcn öbUr taraftan dn 1''erlıadm b:ı 
na d t>nlzden vereceği i.şnrcti kol -
luyonım. • 

Bu scı ferki mektubum kısa. ola. 
cak Güler. işte Fc>rhndın sandalla 
beni beklediğini gqrUyorum. M e.k. 
tubu posta kutusuna ntrp Allaha. 
ısmarladık Gülcrclğim. N~e.m 

- Neı liulan GliJ<>r' e -
GOlerciğlm, 
lki m ktubunu nldım. TeijekkUr 

ederim. Mektupların b i r mnyıs gli 
nesi gıbi beni ı ılıyor. Yakında 

Suriye mütarekesi 
_... Blıft&rall l lacl eaytacıa 

değildir. Ancak muhaaematın durdu. 
rulmasını general Dentzln mllmeelli 
general VerdilhaZl para.le etmiştir. 

Suriye ibUlft.tının halli hakkındaki 

anl.a§ma bizzat general Ocntz tara
fından imzalanacaktır. 

Fransa hUkCımeU miltareke hakkın
daki noktal nazannı bildlr mekle bera
ber a.nlS§Itlayı lmzalamıyacaktır. 

Vişlde beyan olunduğuna göre Su. 
riye thtilA!ı mahalli ve a.skeı1 bir hl
dlscdlr ve Fransız hUkQmctlnln siya.. 
seuıe allkadar değildir. Ve gerek 
Fransız hUkOmeUnln .lngillz hükO.. 
metlle olan mllnasebetleıine, gerek 
Fransız hükCımeUle Suriye hUkQmeU 
arasındaki mUnaaebetıere taallOku 
yoktur. 

Bundan 'lllll§ka iyi malOmat alan 
Fransız mahfillerinde boyan olundu. 
ğuna l\llZ&t&D İngiliz mütareke p~ 
lan mUnhaaıran askeri huausata §8-

mildlr. 

Sovyet - lngiliz ittifakım 
lngillzler nasıl karşıladı 

.... Bafınralı l IDCI aayfada 

nizamın yıkılmasına kadar sUrecek 
fasılasız bir harp için blrlC§mie bulun 
masıdır. 

.Mançester Gardiyan diyor ki: 
Rusyanm mUiterek muhariplik -

Müttefik degil • vazlyeU uzak prkta 
belki muvakkat bir kazanç teııkll e. 
deblllr. 

Japonya.nm bir gUn bize ve Rua. 
yaya karıı teoebbUae gtnoecettrıe 
l}llphe yokaa da. bunu otmd\ yapmıya.. 

caktır. 

Deyll Heralda nazaran, RUB • İn. 
gillz paktı her iki memleket te de bU
yUk bir memnuniyeUe kal"lılanacak. 

tır. Hltlflrin taraftan veya kandırmı~ 
olduğu meınteketıerdeıı ba!lka her 
ycrdfl ıyi kal"lılana~ta. 

.Moakova, 14 (A.A.) - Sovyet 1" 
Uhba.rat dairesi reis mua vln1 Lozovıı
ki beyanatta bulunarak ln,gi11z . Sov. 
yet anlB§lll&8ınm beynelmilel vaziyeti 
esasmdan değiştiren ve tariht bir ma
.ll8BI olaıı mUhlm bir veaika olduğunu 
söylc.m~tir. LQT.ovakl HlUeriD Sovyet.. 
ler blrllğine karoı Avrupa milletlerin 
den mttnı.kkep kovalüıyon vtlcuda &"!· 
Urmeğo tc,cbbUa ett.lğlni fakat bu•'
yasetin iflU etm.if bulunduğunu da 

beyan etmi§Ur. 
Sovyet lmbbarat dalroai rel8 mua

vini &ÖZlerlne f(>yıe devam elınl§tir: 
Bllyuk Bı'itanyanm yunında dUn. 

'Yanın c:n bflyUll: aanayl aıemleketl o.. 
ıan Amerika nrdır. AJrnanya ile tabt 

lcri h Urrlyete A.şık mllletlerın vücuda 
getirdiği qtrllğe kar§ı koymak mec
burlyetlndedlr. Eğer Avrupa millet
leri birleşecek olurlarsa HiUer iki ... c 
batt!i. daha fazla cephede çarpl§mnk 
zanıre~nde kalacaktır. 

Amerikanın İngiliz . Rus anla§ma. 
sında komanditer bir h!Medar gibi 
telll.kkl edilip edllemlyeceğı hakkın.da 

sorulan suale Lozovski §U cevabı ver. 
mlı,ıtlr: 

Ameıilm, sükut edemlyecek kadar 
büyük bir memlekettir, l~illz Ame
rikan Nrllğl. içtinap edilemez tarihi 
bir vakııı. haline gelmiş bulunmakta.. 
dır. Filhakika birle§lk Aınerfka dev. 
telleri sonuna kadar tniıııereye yıtr. 
dım etmcğe karar verml§Ur . 

Sovyetlerin esırı 
bulunan 

Maşhur Polonyah 
sanatkar 

Almanlar 
tarafından 

Serbest hır.akıldı 
~rlin, J4. (A.A.) - D.N.B.nln bil

dln:liğlııc göre Alman aakerlori 26 
haziranda iki ııenedeııberi Sovyet ha
plahanelerinde yatan meııhur Polon. 
yalı romancı Helnrich Soba bllsky'yi 
kurtarm13lardır. 

1890 da doğan Scbabilnsky, uzun mUd 
det Sto.skovskinln Filldelflya senfo
nik orkestrasmda birinci keman ola. 
rak bulunm\l§tur. Bundan bqka Prlm 
cetovıı tiniversiteBinde de pn>ftısör!Uk 
etm!Jtir. 

Schabıınsky, 1939 da Lembcrgde 
Pepeu taratmdan tcvklt edilmiş ve 
Lembergln zaptı esnasında Alman kı. 
taları tarafından kurtanlmcaya ka -
dar iki sene Blallstok ve Mlnsk hapiıı 
hanelerinde yatmıııtrr. 

Slalin hattmın yarılması 
haberi Amerıkada 

N.ııvyork, H (A.A.) - Pazar gaze
teleri, Staıın hattının yarıldığına dalr 
Alman ba§ku:mandanlığmın tebliğini 

ba§ta nC§ntmektedJr. Bu haber, Ncv. 
yorkta pek bUyUk blr tesir yapmıştır. 

Haber, geç vakit g~ldlği 1Çin gaze. 
teler, bu be.bda henUz mlltalea yUrilt_ 
mUyorlar . 

"Ünited P~ .. ln Londradan blldlr
dlğloe göre çok gUevnllen Stailn hut
tmm yarıldığı haberi çok bUyUk bir 
end!§e uyandırmlftır. Bu Alman mu
-yaffaklyetloin, bu harpde bir müdafaa 
için ula görillmedlk derecede felAket. 
11 birşey olduğu Londradıı beyan edll
mekteair. 

Tütün ikramiyesi 
Bı>yoğlu ycıırli &8kerllk ı;ube81ııtlf'n: 

ı- Şubeml7Ae kayıtl.ıve tutun ik 
ramiyeslne milBtahak mal\ıl subay, 
erat ve ,eblt yetimlerinin 9H ttlttin 
ikramiyeleri agıığıdald giinıerde ögıe. 

den evvel ~tıJ.p.cağm~n ,kendll~rl
ne ta'1els edilen günlerde ellerindeki 
vesaik ve dörder adet rotoğ'ratları ı. 

le şu t>E>ye gclmelerL 
2 - Kan§lklığa sebebiyet verilme

mek Jı:;in herkealn cüZdanmda yazılı 
numaralarına göre tahsis edUen gUn. 
de m.l1rac&at etmeleri nan olunur. 

•(1026 ) 

167.941 çar§ımba malf\1 subaylar ı.~O 
Ul.7.9U cuma mal\ıl subaylar s1.;5 

21.7.9H pazartesi mall"ıl ernt ı.10 

23.7.941 ÇSJ'll!lmba mnıoı erat 41. CJO 
25.7.941 cuma oehlt. yetimler! J-30 
28.7,941 pazarte81 •• ., 31. 'JO 
S0.7.1141. çarııamba. .. ,, 61.90 

1.8.941 cuma " .. 
4..8.941 pazartesi ., .. 
6.8.941 çat§llmba , 
8.8.941 cuma .: ,. 

111. 120 

121- 150 
löl.lSO 

181-210 

lzmirde ·Zelzele 
iz.mir 14 (A.A .) - Dün saat 18,38 de şehri

mizde on saniye süren orta şiddette bir ez.iz.ele ol
muştur.Hasar yoktur 

İstanbula döneceğinizi yuıyor 
sun, ne kadar sevindim bllsen ? ..• 
Uzun bir ayrıliktan &<>n'ra tekrar 
buluşmak, seni mes'ut yuvanda 
görmek bana büyük bir teselli o. 
lacalttır. 

Güler, ben pek ava.reyim. Belki 
de bir tehlike geçirdim. Dinle be· 
ni !. Seninle konuşmağa çok ihtl. 
yacını var. Tehlike sözünü oku -
yunca endlReye düşeceksinlı. Sana 
bu kelimenin mfınasmı tınlatabil -
mek için geçen seferki mektubum 
dan başlamak lazım. 

Hatırlıyorsun, değil mi Güler? 
Bizim "Onh·erslle arka.daşlıı.rmın 
bir imtihan sonu eğlt>..n.cesine ka • 
'tar verdikleriııi ym:mıştrm. 

O sabah Ferhadm iek~l eyP. ya. 
naştırdığı sandala atJıynak Hayır 
sız adaya doğru açılmağa başldı:k. 
Hziranın son günlerinden biriydi. 
Güneş salardn, ycşillikelrde L<jıld·· 
yordu. Yalnız sularda ve çamlnrda 
değil. knrsımda klirek çeken F er. 
hadın yo.sun rengi gözlerinde, ko. 
nuşu'rken gillcn kuvvetli beyaz 
dl~lerinin sede.flerinde d e pırıldı .. 
yordu. 

Hayırsız adaya kadar n kürek 
cekli, ben d;mcn kullandım . Bir 
nkljam evve l kli\pte verilen kızılay 
l, alosuna ait konuAtuk. O gece 
h n hep Feı hntla danıı ctml§tım . 
,\rknd~lığımız gittikçe samimile • 

iyordu. 
lssrz a<l ııntn kn\·nlı kıvı n.ıınn. 

yaklaşınca tepede sallanan oir 
bayrakla ycryer tüten dumnnlnr 
gördük. Bizimkiler golmig ve ye • 
mek ha.zrrlığma btJc başlamqılardı. 
Blz yan~ için bir yer ararken 
geç kalan bir kafllcyle dolu büyük 
bir eandal daha göründü. 

Bidbirlmize seslenerek s!'liı.m • 
!aştık, şakalaştık. Bu son ge len 
arkadaşlar arasmda Zehra ile Bü. 
lent beraberoi. Bu iki gü~l ve 
l!evimli genci bilirsin. Biriblrlf'
rine şiddetle dilşkündliler, 

Islanarak düııe kalka kıyıya çı
kınca adadaki arkadaşlar da il • 
~iiştüler. sannn.'] dolaş olduk. İlk 
Öıl<'e en mtihim lıi\.diseden b:ı.hse • 
dildi. Zehra ile Billendi nişanla • 
dık, iki eevdah genç nişanlıyı ara~ 
mıza aldık, ııarkılar RÖ\•liverek 
bayrak dikilen le.peye doğn; yol .. 
landık. 

Güler, unutmadan söyliyyim. 
Hepsinin sana büyük büyük Aelıim 
lan var. Seni sormıyan, yeni h • 
yatından haber almak arzusunu 
göstermiyen biç yoktu. Sevgili 
arkadaşlar! .. Sanki blribi.ıinin e • 
tinden, kanmdaıı yoğrulmuşlar, 
dertleri, sevinçleri ne candan pa). 
fa.şıyorlar, Snnn şunu da mUjdl li . 
yeyim Güler: hepsi imtihrında 
muvnffnk olrnu'j. lcleıind cı bır tıı. 
n e bile kalan ·) ok. Bayır, ha \'ır, 
Y:ır. Bir ben!. Oh! içim in nosı l 
Pzildiğini taaavvur eL <"":iiler. He • 
nim de ne glızel emellerim vnr<lı. 

14 Temmuz F ransızlarm-
milli hayramı 

m- Bqtarafı l :lnd .. y1a4a 
lannuı Fransız topr aklarmdan atıla. 
cağı bir ba§k& yıldönllm\1 daha idrlk 
edecek ve o gün 1ııUkllllne ve bQyük. 
lUğUne tekrar kavuşmuş bir ,Fraıuıa. 
nm cesur muharip kuvveUerlnln mut 
tarit ayak .ıresleri, bir defa daha 
Chc.mpa Elytıee8'yı çmlatacaktır. !!Ut 
tetiklerin za!crlne ve Franunın 
l{urtuıacağma olan iman \'e ttı. 
madımız, bugtlnkU parulamız olaun, 
yaşasın Fransa.,. 

General dö Gol de ııu mesajı gönder 
m~tlr: 

1'Hllr Fransa 14 temmuzu lkincl do-
!a olarak dost ve mUttetlk 1nım.z 
topraklannda te8it etmektedir. 
··~çen 12 ay içinde bir hayU m<'. 

safe katet.mi§ bulunuyoruz. İlk !eıa. 
ket saatinde vatanın iııtiblasma ko
şanların ııa.fiarını, mUtemadiyen ge
len binlerce gönUllU kabartmıştır. llk 
günlerin ufak tcgkilltı, ııımdt hakild 
bir ordu olmu~tur. Şimdi artık yalnız 
bir gaye temsil etmekle kalmıyoruz. 
Dünyada hea:ı.ba katılan bir kuvvet 
te olduk. 

.. 
... Blıf*arafl 1 ... 

durdurulınuf .. bul JIOkh>vda 
zayiatla tardedUmiftlr. 

Ga rp :tstikametlDde kıtal&rmal 
bin ve Royaget fe]ılrlerlld pd 
l&rdır. 

Bu l!Ukametteld ~ -ıı1a1119111• 
da. dllıma.nm :m.Ublm JllJade " 
kuvvctterile bUtun gQD llddltli ,.
rebeter olmu§tur. 

Cenubu garbl ~ ıatllf 
rımrz dUpıanm m&kimll tqekkeıll' 
rtne ltar§ı hareketlere dnam 
ve dU!fJDanm prk iatikametlndeld 
lcrleylşlni önleml§lerdir. Bu ia 
mette vukubulan devamlı w anu 
muharebelerde t.opçumU&UD a 
tanklarımızın ve unareıertmt:stn 
cunılan düşmana afır zayiat -""'• 
mlşUr. 

Ccp?ıenln diğer Lttikametıerlntt• 
mıntakalannda. kıtaıanmızın m 
1er1 hususunda mUhim hiçbir d_....,.,...-
ltk olmallll§t.ır. 

Hava kuvvetlerimh:, dilfmanm 
klnell cü.ztlta.mlarma n t&YJ'M'& 
danlanna darbeler 1ndlrmiflerdlr. 

• 

Askerlerimiz. 'babriyelllerlmlz, tay • 
yarecilerimiz Fraruıanın 13tlk1Allnden 
feragat etmediğini isbat ettiler. Ve 
Llbyada Habeşistanda hiçbir zaman 
görülmemiş bulunan üç renkli sanca • 
ğımızı dalgalandırdılar. 

Tesblt edilen nkamla ra söre 
yet hava kuvvetleri 12 temmU.
Alman tayyarMI tahrip •~...;· _.,~ 

A!rikada Fr&Dsanm adı, zafer.n 
karde,.cıi olarak tekrarlanacaktır. 

Bu ordu Surfyede de bunlarda.n az 
çetin bir mulıarebe verml~ değildir. 

Fakat bu muharebe son dereoo urtırap 
veren bir mücadele olm\Jf ve Vl§l tn
rafından vücuda getirilen zıddiyetin 
kılıç darbelerile bertaraf cdltmesl IA
zımgelmiştlr. 

Cebren &UrUldendiğlmiz bu gayri 
ahili.ki mUcadclenln yapılması zaruı1 
olmu§tur. Fakat kardC§Ierimlze kar§t 
kazandığımız muvaffaklyetten dolayı 
sevinç duymuyoruz. Zaferi kazanmı§ 
olmakla beraber gene ister nflanmu:.. 
da ısterse HlUerc daha. iyi hizmet et. 
mek için Fransayı teda eden birkaç 
ki§inin ihanetine kurban oıu.rak bize 
karşı harp etm{§ olanlar Suriyede ö. 
len bUtlln Fransızların matemini tut .. 
mağıı aevam edeceğiz. 

Sovyet tebliği alkerl h&reklt 
kmda yuke.rıdald ınaUunatı ~ 
ten .sonra bugUne kadar ~ hattaY' 
ma.ı ederek diyor kl: 

Bu ı.•ç haftalık harp, Hltlerin yılll' 
nm harbi' pllnlarınm itiraz cötl1~ 
bir tarzda a k im k alJIUI old~ 
gösterir. Sovyet lutaıan, ıtıslde p 
man :tırkalarmt fmba eytemlflerdl'' 
AJmanlann ölU ve yaralı -.e ..ı.r ollfll 

rak kayıp\an en azı blr mııyono tJlllı 
maktadır, Blzim ölll, yaralı 'n Uf" 
olarak zayiatrmnı 260.000 k lflyi ıfllJI 
memi§tlr. 

Hltlerln daha harbin Dk giblt~ 
nıağlQp ettiğini t.efahttrle lllıt etd 
Sovyel hava kuvvetleri. tceyyUt e6Jlf 
haberlere göre, 2300 den faz!& .A~ 
tayyaresi tahrip etınlflerdir bn ~ 
rlbat& ho.I! dP. mUDtaaaman ·M\·aın .
diyorlar. DU§man tayyaN meydaoJa
rına ve askeri hedeflerine aktnıatf 
da devam edilmektedir. Bu mu-' 
zadmda dU§?IWI 3000 den fasla~ 
araba kaybetmiştir. Bizim zaytatnlldl 
Lsc l 900 tayyare ve 2.200 zırbll a,.. 

hadır. 

Alman tebliği 

Bır seneden evvel olduğu gibi §lm 
di de tek bir dilımanımız vardır O dU§ 
man hangi kıyafete gil'('rae girsin 
onu tanımasını bileceğiz. O dUşman 
katl surette mağlOp olıluktan sonra
dır ki vazifemizi ıra ettiğimize kanaat 
getireceğiz. Alıdimi?.e sadık kalmakla 
Fransara. FraManın dünyada.ki me. 
dimi 'VıttlfcBiDe ve mazide bUyUkl-OğU. 
niı teşkil eden ve tağyir edilmedikçe 
lnkllr edilemez olan bUt.in ananelerine 
sadakat gösterdiğimize muhakkak su. 
ret te kanllz. HUrrlyctin timsali oıan 14 
temmuz. ayru t:amanda tstlklAlln ve 
uğrtınr.la m Jcadelc etmeğe ve dU§llla.. 
nı mağlOp etmeğe yemin etUğimlZ 

milli iftlhnnmızm da scmbollldUr. 

.... Bllt&arafı 1 lnel •rt·-
Gazeteler bu muazzam ukert 10....,.r-rıro 

Fran!lızlnrın vaktlle bUtlln Avnıpa .. 
nın k endisine karşı koa lisyon halinde 
bulunmasına rağmen muzafferane kal 
kınmıı smı temin eder hamle kabtllye
tine ve cUrcte kavuşmalarını hararet.. 
le temenni ederim.,. 

Miıll ananelerin! gtı.lbcsiz bir surette 
idame ettiklerinden dolayı hUr Fran .. 
sızları tebrlk ve Fransanm tekrar 
kendi ruhunu bularak mU§terek zate.. 
re yardım ettikten ııonrn hllr mlllet.. 
ler arasında ltıyık olduğu mevkle te'k. 
rar kavuşacağını Umlt ederiın. 

Polonya ba§vcklli general Sikorsld 
Belçika baoveklll Pirlot, Felemenk 
tıagveltill por!eaör Gerbrandy ve :Nor 
veı; haı·iclye nazı rı ı.ıe do Fransız mil 
ıetlne hitaben ayn ayrı birer meaaJ 
göndermlıılerdir. 

Ne yazık! Ben' onlarm lem iz ve 
mefklırcll hayatından uzak kal • 
mıfitım. Yuva.dan atılan bir kuş gl. 
hi!. 

Aziz ve temiz gençlik, sevimli 
arkadaşlar hepsinin goğsilndc ka.. 
yalardan nşan şeJaleler gibi kuv. 
vetli bir imanın gür neşesi c:ağlı -
yor . . Yiızleri güneş gibi ısıtıcı ve 
parl&k. Gözlerinden il"llde ve itl • 
madın çelik 191kları fışkırıyor, Ben 
de derdimi unutarak onlnrır '1f'Şe 
ve zcv•ldne kapıldım. Hepsin. de • 
rin bir coşkunlukla tebrik ederek 
öptlim. Ferhat da bana ya.kl.a.6a • 
rak: 

-- Rana da P' Y yok mu? diye 
alnını uza.ti ı. 

- Sen ne hakla pay istiyor • 
Run I<'erhat ? dedim. O mnheup ve 
tatlı b ir gülüşle : 

- Ben de bu sene üniversiteye 
giriyorum, dedi. 

- Üniversiteye mi! 
- Evet. Lisenin lmtıhanmı 

vaftaklyetin büyük eheınnııyetint 
'bar\1Z ettirmektedir. 8'l muvatt• 
yet son günlerde neıredilea " p r 
takl muharebelerden y&UlJS blr e 
ile bahsetmek ıruretil• l.kuta eden ı.J
man nsker1 tebliğleriJıl lı:endUertnd' 
tefsir etmek lstiyen Londra """ M<>'o 
kova mahfillerinin propag&Nlalarıo• 
bir nihayet vermektedir. 

Almanya bA.dl.leleriD oI&un bir il" 
le gelmeııi, ne kadar •bu ve ıtlkOI" 
la. beklemipe Sovyetıer de o nlıtıettl 
gevezelik etml§ler • r, Londra ne Mo' 
kov&d:ı umıtetz bir halde bulunan soı. 
§C\1klerln hAll uzak hedenere muke
bll hllcumlar yapacak kadar kuvvet1' 
oldufunı.. c::iddt surette lnaıulmıfts1 
Vaziyetin b&klld cehr.ı t.eblllill .,a 
tıkrumdan vuilıaD &llllfllm&ktadd'· 
Filhalctka mezkOr tı1'rada, Atm•• 
zırhlı kuvvetlerinin ileri Sat• \iıletı-ı 
nln ta eski Stalln ha ttınm yakın1•""' 
na kadar götUrUlmllı oldulu kaydl" 
dilmektedir. 

Volkioer Beobahter ruetui Bot. 
§evlzmO kafll lcazaıulan bOyUk Aı., 
man 1.aferinin Sovyetıer birllti ıcu•" 
vetlerlnı esasından u.ramıı bulutı
duğun~ yazmaktadır. Tebllfden m•1• 
dana çıkan Alınan uert yUrUyUıUnU" 
14tlkametıeri Stalln battmm bUtUtl 
noktalarda yan lml§ oldu(tUJ\u ve ııın
dt Alman t.ıızyildnio, dQfD'.anm husaS 
merkezleri olan Lenlngradla Kıycf U
zerine dönmUi! bulunduğunu göıter. 

mektedir. 
Montag gazele31 A, ... . · 1ntatıırıııırı 

elde ettiği bUyUk muvıı.ffılnyctın ta' 
rlhtc eıl olmıyan blr zafer tetktl et.o 
tiğtnl kaydetmektedir. Filhaklloca t:U.. 
l'Ük kUtleler tıallnde seferber ediltll 
mu:ıu.am orduıann teıkil ettt~ btr 
cephenln yarılması ve bu kuvvetler\l'I 
xnefkCıre sahibi ce:ıur ordular wref111' 
dan yen!lmeııl emsalsiz bır zatcraır. 

1 

lngiliz - Sovyet ittifakı 
ve Almanlar 

verme f'e m uvaffak oldum. Ve l>u ...., _... Ba&tarafl ı inci •lf~ ı'4t 
muvaffakıyeti sizlere medyunum.. dukları ınUttehld eepbeyi meydan• 
Arkadaşlar hep birden Fcrhadı vurmuıtur. Çörçllln .Avrupaya tha

alluşladılar. BC'n de onu alnından 1-net ederek Boltcvlklite teaıu. e tmt. 
öptüm. Ferhadm güzel ve temiz ğe heran hazır olduğundan Berllısiıl 
yüzü pembcle."}ti. siyasi mahfilleri hiçbir zaman oUP~ 

Hep berab er soframızı itnzırlr- ctmenıl terdi. Fakat çok ıUkUr i1Jet 
drlc. Yemek !itsem z mükemmel _ uzun r.amandanberi Byle bir lnklt'f 
di. K uzu kebabı, fatakoz salatası, gö:ıtermlıtır ki, gerek İngiliz pluto)t• 
irmik hclmsı. Çayır ııcyniri v e se- ras!slnın gerek bolıevlkliAin hnbur 
pctlc rle etik ve kirı11:... ~inde cczalandıra~d6 bl!;bif 

( Dct•om1 ,,,.,r 1 • ştlphc yoktUT. 
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ah keme 
lonlannda 
irll•nemı, lllr 
alla laclaıı 
> • 

uba, buba, nereye gidiyon; anam 
rede? Ben de geleceğim beni de al!,, 
ENtş, yUkaek merdivenli ağrr 
eua mahkemestnln rnuazza.ı.ı 

kanatlan ardına kadar nçılclı ve 
n boylu, .DaJ'lD mUbaglrin hay. 

dıran kalın aeııı yukardan o. 
yayılarak bUtUıı .koridoru kap 

Emlneeecece! 

e doktorluğu oc!amım ıdtblnde
neereye 1-#daı kurarak oturan 

ı bir kadın kuca.ğinda 7.13 yq.. 
ld blr e<>cuğu 11§8.ğıya indlrdl. 

erint dil~ltU ve paytak paytak 
ek merdivenleri tırmaıımağa 

t. Kapıya gelince çocuğun elln1 
vererek .mahkemeden içeriye tt-

• al ki suçululara boylanndan 
da.ha Yllksek görünen "suçlular 
lll,.nin etr&fıhdakt tahta perde
lölnde, incıe yüzlU, .lnce vUcuUu 
• hafı 6ııUne Sğik, kanburu çıkık 

U§ bekliyordu: 
naı ile kanıımm babasmı öıdllr. 
• Kanmım kendl&nl arkads.§11. 

datlığını öğn?nmlş kendisini cur. 
C,hut b:ıllnde yakalamıg, zam. 
ka.Çmıg, .takat kadmı el«; geçire. 
ldUrmU§, kurtarmağa gelen JhU. 

Yn&nuı.nı da dellk degllt etmıt-

likeU bir suçlu olduğu ik! jıu:ı.: 
uı ı:nUlı&fazamndan anlaşılı • 

u. Bir takını matnwılarda muha.. 
•traamda dalma görülen bir cay 

illik içlndeydl Yani yarı deli ıro. 
lirdi. 
ine km. yükaek kürsünün arka
oturınu, cübbeli adamlar, kala. 
dinleyiciler ve jandarmalann 

nduru bu bUyUk salonun tnm or. 
da yapayalnız kalınca §ll§trıver. 
Orktu :ILtaııı arkasına dönUp ba
ğı stnda auçıuyu tarketU. KUc;Uk 

~t/digorli;; 
.. ·.~ 

kollarını uzatarak bUWn kunetUe 
bağırdı: 

- Bub:ı., Buba! .... 
Emine kızın incecik nıryaamı ınr 

trampet tıkırtısını andıran ayak ses
lorl kovaladı.: KaUl ~rinden fırla.. 
mış, kızına kollArmı açml§tı. Fakat w.. 
puzun mllba.§ir, Emine kızı önledi ve 
elinden tutarak ıahlt mevklinc götUr
dU, bıraktı. 

Kilçllk bir hayli korkmuştu. Buna 
rağmen Utriyen dudaklannı JBlrarak 
bekledi ve rcls yavqı yavq konu§tu: 

- Bu senin baban deti1 m.l 7 
-Evet! 
- Şahitlik edecek mlııln r 
Çocuk ''p.lıit,,in ne deıııek olduğunu 

anyama.maı§U. Rcl.ıı tekrar etU: 
- Yani biMlklerinl ııöyıemek tste1 

misin? 
Emine kız bqımı salladı: 

Reis: 
- Ama ya!an söylemek yok. An. 

ladm mı! Ne sorarsak doğru cevap 
v~rece'k81n. Söyle bakayıcı, §imdi, 
sen anan tıe Mehmedl babanın dediği 
gibl öp~ürlerken gördUn ıııu? 

- Evet, gördüm. HattA Mehmet 
amcam beni görünce kucağına aldı, 

ııevdl ve çikolata için ~ kurut ver. 

dl. 
- Ak§am Bubaına. een azıneml ne-

ye öp müyorsun bak Mehmet amca 
her zaman öpüyor, dedim. 

Buba.m çok kızdı. Kollarımı sıkı ın
kıya tutarak bana "ne dedin? ~ ne 
dcclin, Mehmet amcan ananı öpUyoc 
mu?, 

Ve
0

sonra hlçbır şey .soyleı:nedi. o da 
Mehmet amoom gib\ tuttu bana yemiş 
için para verdi. Anama, o gUn ben 
Çorluya gidlYQnım. ÖbUrgUn geıece.. 
ğtm, dedi. Erlc81 günü Mehmet am.. 
cam, gene geldl, bize çikolata dağttı 
ve anam bizi sokağa oyna.ma.ga yol

ladı. 

- Yaaa, sonra.?. 
- Sonra birdenbire bubam eve reı.. 

dl, ben dış" nda idlm. bir ıey göre.. 
mcdlm nma anam t.a.ğırıyordu. 

rduya dair Şim:ll anam nerede! Siz biliyor 
l musunuz? 

e <ırdu;:ı a h•ttnat etml:ren fikir, Katil baba ııestrtz ııeBBiZ ağlamağa 
ce fikir, De de :fikre b.1.Wat <..trni- bll§laınıştı. Sa.mlin, hattA h!klmler bl-

ordu, beoce orda.., le derin bir teesstıre kapılmıg, bu aı. 
• le facıası ııalnndaki herkeııt bUzne 

rfn rnaddeJ"'l akaettlrdlli en ul. sarmıııtı. 
nbam h .. __ Biraz sonıa muhakeme diğer gahlt-

""' en--.yt. uıefkUnwi or. 
lıa~ka ne!"Me bulablllrlmt lerln celbi için b&§ka bir güne bıra.. 

ıaya, fikrin manheliisı olarak bul. kılmıştL Katllln omuzlan çökm~. btt 
- •nı her ~e.rde onun, tf'rlııti kabul ldıı bir halde dıgarı çıkarılırken, her 

neferl)im. ecyden zlyndc kızını ba~ına basamo. 

•n ne olursam Ola) rın, &..'lkeri bir dığ"ına UzUldüğU yavrusuna dalgın 
r.-:ıo nnukMI önOJıde yal nal ak ko- oalgın bakıgından anla§Ilıyordu. 

OH.halle f-Of'..uğunu bütlın iptidai Emlne kız ise anne anneslnln kuca-
\Ccan ,.e tlrpert'81)l~ dalma içimde ğında çırpınıyor: 
ılıtrağnn. - Buba, buba, nereye G"idiyon . .A-

• nam nerede 7 Ben do geleceğim beni 

- 8ir Çl\i bir nalı, bir na.1 bir atı, 
•t bir ~buğu wı bir bratbuğ bir 

duyu rnah\eder.w 
ııı~f'" btlytlk al>ker Oln'"r. han, kl" ... . 

•çll'I( eebeble en bh) iU. netice a.. 
~ıdakı a&"'1&ft dol:ı. mıınnAClw~ln 
'1n blhıtlkaıııuı Cll cıı:ıel ka\i raını -

fla~allmdekl ordunun nıhıuıdan bir 
ı; ctb.ctyl .lapon orduııunda, ruh \e 

desindt!n birkaç çb.glyi Alman 
rdıuıund.:ı, hem nala \" hem nıııdd~l
lıı tohum hallndekJ bUttin l'A"\ hı-.rlnl 
~rk oıduımnda ı:ördlim. Ru tohumun 
ıca.cını l"tJ'tiF't'Cf'k balıçn anm liıılı•. 
olnrunı. 

lla_\ aıınıııf!kf rnenrore\ i ordu beni 
-ra\Bna llıdaıı hesleın k artlle bl\ .. 
Un \1lJ mıı ~·0.ı. 

• '"umu ona vermege ba-
ırrm. ller 1:ilrk benlnı gibi düşünme. 

de. her Thrk benlru ~bl dUı1Uıımeğe 
mtl;t'ka mlıstaittır. 

Necip Fazıl KuınkUrek !Haber) 

- Şu ı::Un ka!; ) a ındadır denin! 
.. - Dedem ııaJkı•n ı;Unesll glinJcr. 
"t'll 1-h 

~erdi, bu halde 80..UO ) aııın. 
- Olacak, 

de al ••• 
ADLiYF. MUHABIRt 

- Tuhai sev! IDvleneceği er. 
kekten ihu derece memnun. ve 
hoşnut kalan Leyla gi:bi akıl}ı bır 
kızın böyle mesut olması lazım. 
gclE'n günlerinde aklını oynat~a. 
sını bir türlü havsalama sığdı. 
ramıyorum. 

- Feridurıla Leyliının temas. 
larmd kızımı muvazenesizliğe 
cvkcden daha maddi bir sebep 

mi araştırmak istiyorsun? . 
- Hayır. Bilakis ,ruhi bı~ se

bep arryorum .. Hayal b inkısarı 
na uğramış olmak gibi sebepler. 

Doktor birdenbire asabileşti: 
-A gözlim. sen de her mcv• 

zuu romanla.<rt.ırmak. ve roman. 
lnrında yarattığm eşha~ iiTPrin. 
de ruhi tahliller yapar gibi ko
nU!CU\ orsun ! Kızımın hastalı. 
ğında yüroe yüz Aminim ki FFı. 
rıdunun tesiri voktur .. Ve Leyla 

:Bic Vdifuı 1JaşBa.şa 
=-- ~ ~ --

Rahat yaşa
mak için 

CEMiYET, kentli bünyesine 
uygun bir şekilde kurduğu 

nızamlara, kanunlara, kaidelere 
aykırı hareket edenlere karşı 
hemen a k s Ü l a m e l i n i göster
mekten geri kalmaz. Bugün hapis
hanelerde yatan mücrimler, cemi
yetin a ~sülamelile karşılaşmış o
lanlardrr. 

d~leri hiçe saymayı, kaideleri din
lememeyi. ni%amları aşıp geçmeyı 
affedemez.. 
Kanunların~ hepimizi siyanet e · 

dt:n birer kale olcluğuni bilenler ya. 
;amall için onun duvarları arasına 
s•ğınırl1J.v. 

Rahat mı yQ§amak istiyorsunuz? 

Cemiyetin kanunlarına, kaidele
rine, nizamlarına ay!urı hareket e
cienlere karşı insalı yoktur; kai-

J<.: anuntllrın, nizamların, kaidele -
rin duvarları arkasına çekiliniz ... 
bunlar. aşmaya, bunları çiğneme
.ı ~ teşebbii• etmeyiniz .. 

Bir Rus doktoruna göre: 

Saadet, sıhhatte deği~ 
hayatiyettedir 

Hayatiyetsiz sıhhatli insanlar olduğu gibi.haya
tiyeti kuvvetli fakat sıhhaili insanlar da vardır 
Sıhhati bozuk/ akaf hay afiyetli insan olan 

fl'olter 90 yaşına kadar yaşadı 
Ş lMDt her "eyin ~lm.. veya. 

"ınari!et., addolunduğu bir devrede 
bul'Jnuyoru7.: Böyle blr de\Tedc "saa. 
det ilml., da o.rtnya çıkacağım pek tn.. 
b1i bulmanın; icap eder. Bu yeni ilmin 
mUCS3181 cllUerle eser yazan RU!I dok
toru Boıü Sokolottur. r~ garibi mu. 
ellltln eserın.ıs. 9llDkt salAblyettAr bu
lunduğu bir anemi veyahut bil" nev. 
rast.eni meaelesi gibi saadet ~dde. 
sini tahlil ve tetkik 1le uğra§masıclır. 

Doktor saadet meseleaint b1r filozof 
veyahut bir sosyoloğ gibi değil bir da
hllt emraz doktoru ,,eklinde tetkik et
mekte ve klinik mUphcdeleıiyıc tet. 
klklerint ispata ~ll§maktaclır. 

Blnaenaleyh en.adet emrazı a.ııablyc. 
mUtchaasLSla.rmm "mUnblUlk,, dedik
leri hal ile mUtenasıp bir vaziyettir. 
lnsan okuyup yazmağ"ı nasıl öğrenir. 
ııc, 11unu söy}o.mek, oynamak için net. 
sini nasıl talim ederse, sıhhatini mu. 
hafaza için nuıl hıfzısaihba ka!delc
rin1 llğrenlrse tıpkı bunlar gibi saa. 
detin de ilmini llğrenebUecektır. ln. 
san bu sahada talimler yapmalıdır. 

Fakat tallmlerde.n evvel hayatta sa. 
a~tin mevcut olduğuna pc"ince iman 
etmelidir. 

Kaldı ki insanın böyle bir 8f>YC i
nanması güç bir şey de değildir ve her 
gUn ha~atta tesadüf cdllen saadet tc. 
fcrruatını düollnmesl kMfdir. Bir ı>I. 

hiç bir zaman bu izdivaç mesele. 
sinde hayal iinldr.:anna uğra.mıs 
değildir. Eğer böyle bir . "Y o!
saydı, bunu herkesten önce ba. 
na a~ar \•e: "Baba, Feridun um. 
duğum gibi çıkmadı. Onunla ınU. 
nasebetimi kestim.,. demekte bir 
dakika tereddüt etmezd;. 

I..evlfı.nın babasını fazln üz
mek istemedim. Fakat, kafamın 
ic:inde - hiç tanımadı~m bu 
genç damat hakkında - bın bir 
ıstifhnm kıvrıldı. 

Kendisini bir kere ol-:un ~ör. 
meden. bu hususta hıç bır hü
küm vermcmeğ'e karar verdım. 

Geç vakte kadar konuştukt(ln 
sonra: 

- Bana nnisaade et. doktor. 
cuğum ! dedim -hele br kere 
eve kadar gideyinı. Yaıın tekrar 
goı lı . ıruz. 

yango isabeti. bir kumar ka%&Ileı bir 

tetrih, bir muvattak!yet dalına gÖrUı. 
mektedi.r. Fakat bunların hepsi kUçUk 
saad llerl te§kil eder. Binaenaleyh bü
tün bunlar Ue daha ba§kalannın 

mecmuundan b r blltilıılllk husule ge. 
tcbllir. Bu bUtUnlUk te aaadettlr. ln.. 
san bu kanaate yetişirse o vakit aaa. 
det yaratıınu, bulunur. 

Fakat fU b&fkaları deııllenlerin bü. 
yUk ehemmiyeti vardır. Saadet 4kU. 
sabı için insanların hepsinin aynı ıı. 
yakatte ve mücadeleye göğlls germek 
Jçin nynı kuvvette olmadıklannın her 
ııeyden evvel dU§UnUlıneei icap eder. 
Hepsinde aynı istidat. aynı bllgl. aynı 
idrAk ouJunmıyor, Doktor Sokolot 
he?'.kesin saadetinin uzviyeUntn haya 
Uyetlnden ileri gelcbfieceğini söylllyor. 
1nsanıann hepııi hayata mukavemet 
için aynı mukavemette ve aynı haya. 
tlyeti daha kuvvoUl bazılarının daha 
zayıftır. Binaenaleyh bazılarmın ııa
adet için lcıtıdalan da.ha kuvveUidlr. 
Bir UZ\iiyeUn hayatiyeU neden ileri 
gelir? Yanı sandeto erl§mek liyakati . 
namı iktisap edllebWr. Doktor Soko. 
ıof bu sorguya hiç tereddüt etmeden 
tıu cevabı veriyor: 

- Hayatiyet bezlerin dı:.hllt itra. 
zatınd:ı.n llcri gelmektedir. Binaena
leyh ı:madet bezlerin dahili ifrazatı.o 

nm iyi ç~lışmasmdan ibarettir. 

- Vaktin olursa ,yarın lbir a. 
ralık munyı<nehaneme uğrayıver 
olmaz mı ': 

- Hay hay, gdmcğe çalı§aca. 
ğım. 

O gece buhranlı bir uyku u. 
yudum. 

Lcylanın neden delirdiğini 
anlamak istiyordum. 

Fıtesi gün matbaaya gider
ken, yolda diışündüm: 

- Bir kere hastahaneye git· 
sem.. Leyla ile konuşsam.. Aca
ba Fe.-idun hakkında bir şey 
öğrenebilir miyim? 

Kararımı verdim .. Bakırköyü. 
ne ~ıdiyorum. 

Gazetecilik tecessüsU beni bu 
m"~le üzerinde durmn.ğa sevke 
diyor. Yakayı kısaca arkadaş. 
larıma anlattım. Bana: 

- İşte, bir heyecanlı roman 
mevzuu, dediler, günlerce düşü. 
nüp mevzu arayacağına. hazır 
n.yn~m:ı gelmiş böyle eııtere:,an 
bir mevzu üzerind durman iki 
cih tte'l faydalı olur. H dai· 
ma ha)~tm ıçinden se<'mek iste. 
diğin mevzulardan biri ıi kolay. 
hkJa bulmuş olursun! Hemde bu 
isin bır e rar perdesi vaı"Sa, onu 
meydana çıkarmış olur un! 

* 
H:ı:o.tahanc kapısında, eski ve 

' 

Hayııtiyetı tRnzım eden nadot\ 
meydar.a getircr; bunlardır. Billıaua 

boğazlardaki bezlerin bu bU1Ustald 
rolU çolt büyüktür. 

Bu meselcnın cıaha iyi anıaı,nlmam 
için doktor Sokolof sıhhat Ue haya.ti. 
yet aramnda çok gUrıel bir mukayese 
yapmaktadır. Sıhhat ve hayatiyet 
ba§ka başka. 11cylerdir. Hayatlyetslz 
sıhhaW insanlar olduğu gibi hayati. 
yeti kuvveUi fakat aıhhaUeri bozuk 
i.n.saıılat da nrdır. Hayatiyeti çok 
kuvvetil bir insanın herhangi bir ha• 
talığuı ilk darbealne boyun eğmesı 

mUmkiln olduğu gibi çok zayıf uzvı. 
yetlerln ihtiyarlığın son merhalesi.ne 
kadar varmaları da mUmkUnd!lr. Ruıı 
doktoru, Voıtert miaal göstermekte. 
dir. 

KUçUk çocukluğundan baflıyarak 

bUtUn ömründe ıııhhaU berbat idı. 
Daima hasta hiçbir vakit ııılıhaUI 

görUnmeml§tlr. Volter kendlal için ya. 
rı clddl btr ~aka olarak g6zlerinl aç.. 
utı dakikadan itibaren "ÖlUme hazır. 
lanmt§,. bir adam dermıııı. Fakat voı.. 
ter bu fena vaziyette hiçbir kimsenin 
muktedlr ola.nuyacağı bir kudrette 
çalışmı§ ,.e doksan ya~ına kadar ya. 
şamıııtır. Sebebi dahllt ifrazat bezlcrL 
nln fevkallde muntazam lfllrette ça. 
ııımasıdır. 

Sağlam bezleriniz var mı? Artık 

~amimi dostlarımdan doktor 
Nurettin Himmetoğluna rastla 
dım. Bu. benim için çok iyi bir 
tesadüf oldu. Selamlaştık. • Tu. 
rettin yüzüme ibaltr.rak güldü: 

- Ne o.. Röportaj için mi 
geldin? 

- Hayır, dedim. bir hastayı 
ziyarete geldim. N<- o .. Sen de 
buradamısm? Halbuki ben se."li 
Gurab:ı hastahanesinde sanıyor. 
dum. 

- Evet. Buraya nakledeli iki 
ay kadar oluyor. Hastan hangi 
koğuşta? 

- Vallahi farkında değilim 
ama. koğuşta olma.ta gerek .. 

- O halde hususi hücrelerden 
biriıl<lcdir. 

- Zannederim. 
Kısaca anlatt1m: 
- Dr. Ce'ltdet Akgün'ün ltızt. 

Buraya. geleli Beş on gün oldu. 
Bilmem tanıyor musl!n? 

Doktor: · 
- Evet, dedi. diin kızım gör. 

meğc ~clmişti. Ben de nöbetçiy. 
dim. Benim bıranşimd:e değ-il 
ama. Dr. Cevdeti tanıdığım için, 
kıziyle meşgul oldum. 

- O halde · :ına ilk önce has
ta hakkındaki kanaat.ni söyler 

. • ? 
mrnın . 

Kolumdan tuttu .. 
Geniş bir koridordan geçiyor. 

duk. 

SAYFA-3 

FıKra 
::=::::::::u 

Vezir avclları 
:;;u tilll'l&1 ıablrtııuı tW'kçemlzde 

ne kad:lr ı:ıı:;kl vo tarlhl bir ınanaeı 
'ardır! Hele Osmanlı imparator. 
luğu z.ıımanında ııarraf'm ctlno kendi 
nl vcnnl)en ııadrazam, u~z.lr, ket. 
buda, konak ı,e) 1 adeta parmakla 
göşterillrdl, Hıll1A, bu )elı:~na belki 
pad~~ bili' dahil olruu tur. l'a. 
nl, ner ketoe)•' gurc t<arr .. rlıır de\·rin 
bir uıall~ e 11 :urı nıeııabcıilndc) dl. 
:ıu kuı;llı;ıiJ;; hltrayn 'l' büyuk l>lih-
lyetıerl a\-UCJ&n içine alınıl1 &arraı
Jarın Uıubıı!Uiğtn bak mr.. 

Uml \'C7.lrlerderı ~ıdd.ıh be)' blr 
giln Rum •il Ka1,a ken oıur. Ken. 
dl.ıılnl tobrlkc ı;:t"lcnler aruauıda ııa. 

ıuaııw n~hur s.ırraftamıdan. yu.n.I 
para lknu. edip "H'7.lr ıt\lna çıkanlar 
d:ı.n biri li~ le unlr: 

- Efendi b r.rctlcri manııabını:ı: 

ııenf'lde acahll ne kndar tutar! 
Sıddık merhum, bir taknn yaban.. 

<'ılar ara11ında damdan dU,er gibi 

önüne diişeıı \ll ::ı U1üııü kızartan bu 
ırnaıe karşı, bir ı..-uıl)e durup sarrn
tın yüı.üne dlkcUk tıııkıhktan 90ora 
cevııp verir: 

- Çorbacı/ biz Rumelı KaT.a5kf'. 
rl olduk. Bnlı'khane~1 fltızam etme. 
dik! der! 

ııımmunuz ııarrafülrın bo d~ 
aı;1n hıırckt"tlf'rl Osmanlı lmparat.or 
lağunun <ıon ınmanlanna katlar de.. 

\-un etm~t1r. 

NA RET'l'tN 

korkmayuıız BUtUn hastalıkları ls
t!hfat cdebıl r uılz \e bayatın aaado. 
tine erehıllrıı.ln1z. Bezleriniz ne kadar 
çok çalışırsa hayatlyetlnlz daha yUk.. 
ııck olacağı gibi mesut olmak lc;ln de 
o nl3l>cttc llyakaUn1z olol •ır. Ha. 
)&t ve saadet bezlerin dah ... ıfraza . 

tJ mc.~lesldlr. 

TuberkUloz gtbı bar.ı haatalıklarda 

çok garip olarak bezlerin c;alıomam 

takviye edilmektedir. Bezleri iyi olan 
vcremler bile mesut olurlar; pek çok 
YU§&rlar; doktor Sokolof arlzUZWcr 
tem hAd!senin zıttı zuhur ettiğin! söy 
llyor. ÇUnkU bu hastalık t:.c2'.lerln dn.. 
hUI ifrazatını ksUtınekte tmlg. AD.. 
cak bu gibi hastalıkların çok yaoa
malart hastalık sebebiyle kendllerine 
fcvkalMe iUna ile bakmalarından ._ 
ıert geliyormu~. Gene Rus doktoruna 
göre bir a.riztiğiıı tam mesut olma. 
aına lmkfm bulunmıyormuıı. 

Me,şlıur ııılahatçı Kalvln arizUz 1. 
mi§ ve çocukluğundanberl hayatta 
dalma bcdbıılıt OlmU§. Bu haııtaıık 
lnaant tariki dünya gibi yapmak mec 
burlyeUnde bulunduruyor Ye her ıeyi 
siyah gösterlyormu§. Doktor Sokolof, 
diğer bir mlsar olarak büyllk Napoı. 
yonu ele almaktadır. Napolyon 1810 
da ilk defa arıtzme tutulmU§tur. O 
vakitten itibaren "ııukuı., tıaşlıyarak 

bllyUk asker hayaUyeUnl yava§ yavq 
kaybetmiştir. 

Buglln fen, arlzUzmln mi bezlere 
tesir ettiği.Dl yahut bezlerin iyi çalıf
malan suretiyle arizUzınln huııule 

geldl~nl tayin etmemektedir. 
Yani hangisinin sebeb olduğu ma. 

!Um değildir. Falcat meııele bunan 
bUlnmeslnde değildir. ArlzUzmbl in.. 
sanın hayatiyetini azalttlğıdı.r 

İ!Jte Rus doktorunun yenl DU&rl. 
ycleri bunlardır. Acaba !enn! bir lal'
meti var mıdır? Yoksa zamannnıada 
tesadüf edilen eay:ısız he.sın•• r. h&,_ı.. 
ler glbl btr §OY mldlr? Bt • ı taytnl 
mUtehaıısuslarma alt olsa gereı<tlrl 

- Beni görmeğc biri gelecek. 
ti. Fakat, kapıya haber bıraktnn. 
Şimdi seninle konuşabilirim. 

Hekimlerin odasına girdik. 
Doktor lbana bir sigara verdi: 
- Yanm saat kadar bekliye. 

oeksin, azizim! Çünkü. Leyli.yı 
biraz önce banyoya eoktular. 
Çıkması, kurulanması. yatağına 
yatması yarım saat sürer. 

- Hay hay. Beklerim .doktor. 
cuğum! 

- Leylflyı ne kadar zamandır 
tamrsm? 

- Hemen hemen beş altı ya. 
şındanberi. Babası aile dostu. 
muzdu. Zavallı kızı, muvazene.. 
sini kaybettiği gece yatağı:lda 
baba.31 tarafından b:ığlanmı~ o. 
!arak gördUğüm zaman, kendisi. 
ne çok acımıştır.1. hüvlıe muteka. 
mil ve ağırb~h bir k:z·n rıll1 :r. 
masmı havsal ma bi: tUrlU -
dıramndım. PUn gece babn•nm 
çok Umitsız bulunca. mer lom 
bü b:.itün arttı.. Bir kere de 
hasta.haneye gitmek, onu bura. 
da görmek ıstcdim. 

- Evet. Burada kendisini tc. 
dnvi cd n hekimlerin malumntı. 
na mürac:rnt elb ttc doğrudur. 
Fakat. lfıf aram·zda kalsın, ben 
bu kı7J::t bir "id fiks" kurbanı 
oldu ;unu sanryorum. 

- Anlayamadım .. 

I Deıvamı ,,~, 

a
rı 



14.7.1941 

18.0C Sa.at ayan 
18.03 Cazband 
18.30 Konuıırua 
l8.-l0 Keman 

ı.ololan 

ı9.00 !\lemdenJ 
NUıtt 

19.15 KlSy 

• 14. Çeviren: MUZAFFER ESEN 
türküleri 

19.SO Ajans 
l9.43 Fatııl aoazı 

~0.15 Radyo 

tiirküsü 

ıı.oo :t.ıraa.ı 

TakvlmJ 
U.10 Solo 

~arkdar 

21.2.~ <Bo, bef), 
. .H.4'5 Senfoni 

orkeatraaı 

t2.SO Ajans 
haberler) 

22.45 Dans 
ruilzlğl 

22.5t'I Yarınki 
program 

- Evet, bu hadiseyi bili. 
yorum. Olen adam Doklar 
civarında Garford Ştı ıtde o. 
turan Sanıuel Ştayn isminde 
birisidir. Size bu yeni vaka 
üzerinde lüzumsuz yere va. 
kit kaybetmemenizi tavsiye 
etmek isterim. Hayır hayır. 
bu ehemmiyetli bir mesele 
&!eğil. Alelusul bir tahkikat 
yapılması için emir veriniz. 
Fazla bir ıey istemez ... 

Başkomiser iskemlesi üze. 
rbıde taı kesilmiş'd. Gözleri. 
ni kapadı, sanki bir kasırga 
ortasında yuvarlanıyormuş 
sibi bqı dönüyordu, homur
dana homurdana: 

- Ne söylesek, dedi. E
liemmiyeti yok cevabını alı. 
yoruz. Bir otomobil parçala. 
myor, bir adam öldürüyor. 
lar, ehemmiyeti yok. .. ehem. 
mi yeti yok. .. 

1JÇUNCU KISIM 

-1- • J 

'A YNI GÜN, SAAT BEŞi 
KIRK SEKiZ GEÇiYOR . 

- Benden ne istiyor? 
Müfettiş Li, sanki uçan bir 

kuta bakıyormuf gibi batını 
hissettirmeden çevirdi. Bir 
saniye içinde kendisini alt
m'f adım geriden takip eden 
hafif gölgeyi gördü. Bu, yü. 
ze.ks.d.r .. inmiı geniş kedarlı 
fötr. ~a,. .bu uzun gabar. 
O.in pardösü, bu biraz salla. 
nrr gibi yürüyüş. Muhakkak 
bu adam Con Lomsdur. Bun 
cia şüphe yoktur. 

Mariba Li mırıldandı: 
- Evdt•n çıktığım andan. 

heri bu adam beni takip edi. 
yor. Arabayı garaja sokar. 
ken de oradaydı. Manasız 
bir şey. Belki beni gözetli
yor .•. Faka•.: bu gözetlemenin 
manası nedir? Ne ümit edi. 
yor? 

Asyalı müfettiı Park Lan 
kaldırımı üzerinde Pikadili. 
ye dönerken bir daha geri 
dü. Con Lomsun müfettişi 
takipteki bu inadı can sıkıcı 
bir fey değil midir? Gazete. 
ci h~rhalde Linin kendisini 
tanıdığını da anlamış olacak. 
tır. 

Polis memuru düşünüyor: 
- Beni takip etmesinine. 

hiç bir şey anlamadığı da mu 
hakkak. Fakat ne diye bu i. 
şe karışmakta inat ediyor? 

Kapı açıldı, Artur Kollar. 
son ~ıik üzerinde göründü. 

- Mariba Li, gene ne ol
du? Tam uyuyacağım sırada 
bu vakitsiz ziyaretin manası 
ne? 

Delikanlı sabah olmak ü. 
zere ~ken rahatsız edişinden 
çok !aıırmııtır. Pijamasının 
üzerine ipek bir robdöşambr 
giymjf. Bir koltuğa yorgun 
bir tavırla dü tü. 

Müfet't:iş delikanlıy:ı dik 
dik bakarak sordu; 

- Artur, Samuel Ştayn is. 
minde birisini tanır mısın? 

- Ştayn mı? Samuel 
Ştayn mı? 

-Evet. 
- Bu ismi hiç işitmedim. 

Bu centilmen kimdir? Adına 
göre bir yahudi olsa gerek. 
Ne istiyor? 

- Leykovz mahallesinde 
Garford Ştirtte oturuyor. 

Delikanlının gözleri hay. 
retle büyüdü. 

- Herhalde bu civardaki 
insanlar arasında arkadaş. 
larım olacağını tahmin et. 
mezain değil mi Mariba? 

- Hayır. Ben böyle bir 
hataya düşmem, faka\ baı
kalarr inanabilir? 

Müfettiı yavaş yavaş ve 
tatlı (atlı sôylüyordu. Bu seı. 
te yalancı bir likaydi bulun
duğunun da Kollarson da 
farkına vardı. 

- Başkaları mı? 
- Evet, Artur başkaları, 

pek ıyı, bu bahsi ka
pıyalm. Size inanıyorum, 
Samuel Ştayni tanımıyorsu
nuz. Bu çok iyi. Şimdi söyle
yiniz bakalım, neye karar 
verdiniz? Herhalde Londra. 
da kalmakta ısrar etmiyece
ğinizi ümit etmek isterim. 

- Niçin Londrada kalma. 
mahyroııım? Rica ederim i
zahat veriniz Mariba, bu iı
\en hiçbir şey anlamıyorum. 

- Fikrimi kabul ederek 
şimdiye kadar Londradan 
çıkmamış olmanız ~cınacak 
bir şeydir Artur Kollarson. 
Sizin bir kaç saattenberi 
Londnıdan uzaklarda oldu. 
ğunuzu bilseydim çok mem
nun olurdum. 

Delikanlı sabırsızlandığı • 
nı gizliyemedi. 

- Fakat Mariba .. . bu esrar 
nedir? Sözü nereye getir. 
mek istiyorsunuz? 

- Geceyi nerede geçirdi. 
niz Artur? 

- Nerede mi? nerede o. 
lacak vatai!ımda ! 

.. hemmiyeti yok. Nereye gitti. 
ğimi öğrenmek hoşuna gidi. 
yorsa bu kendisinin bileceği 
İf. Fakat bu heyecanlı haber 
avlamak istiyen gazeteciler. 
den ınsan her ıcyi hekliye. 
bilir. Gaze'ı:ecinin kafasında 
neler dolaştığım yarın sabah 
çıkacak makalesinden anla. 
rız. Fak at kafasından geçen. 
ler ağır bir şey olmasa gerek. I 1 

Müfettiş artık kendisini Terzi kalfası 
takip eden adamla alakadar aranıyor 

olmıyarak adımlarını sıklaş. Tanınmıı:ı terzihaneleroe c;a. 
tırdı. hşm·ş teıl'.ıiz elli bir ceketçi 

Numara 38 ... Artur Kollar 
1 

kalfasına ıhtiyaç var. 
sonun ismi kapı üzerindeki Yenipostahane caddesi Ksan-

topolos han terzi ( 4) Turgu~ 
bakır levhada kazılmıştır. Ergün. 

Müfcttİ§ kati bir hareketle ---ı=--==---ıı?m*--~--r.ıı ...... 1r1-•• 
zili çalıyor. biraz &onra da 
kapı açılıyor. 

Mariba Li misafir odasın
da uşa(!: •n efendisine gel. 
diğini haber vermesıni bek
lerken bir taraftan da düşü. 
DÜyordu: 

- ı,te lngiltered~ emni
ye\ edilemiyecek biı tek in. 
aan, isterse bütün işleri alt. 
üst edebilir. Fakat bu iıten 

Rasit Rıza Tivotrosu 
Bu Akşam: - c;ırtc ıs:ıraylarda -
(Bent OpünÜ7J Korııt"<ll (3) l'crd~ 

H.ıllde Pişkin tem!lllJf're lştlrAk 

ed~ktlr 

* * * 
Bevoilu Halk Sineması 

tSUgtiı. matine 1 l de, ;~ ts,80 da: 

ı - Gungadln. Türkv- Söz.ili. 
1 - GUndllz lnsarı. &;ecı" Kurt. 
S - Tencere 'l'uvarlruıdı. Komedi. 

- Is bat edebilir misiniz? 
- tsbat etmek mi? niçin? 

( De-ı:amı var) 

-~~i 

1 ~~ç~o.~n~k~~~~ 1 
, ı:su llupona ekleoercll ıonıır-rueceıı 

f'enıte Ut.nıan ED So• DakJkada ptı. 

rı.aııı; •etredlleoektU. IL•ıeame teklifi 

ıö•derea ok•yuculanl ınab.fm lıtaA. 
.ak .. U«e e&r1JI a.ctreeleriAJ Wl'1rme. 

teri IUml.) 

Evlenme teklifleri 
• Ya§ 21, boy 160, kilo M, aart§m, 

elA. gözlll ince yapılı orta tahsilli iyi 
bir aUe kızı, en az lise mezunu, en az 
70 Ura maqlı devlet memuru, 25.35 
yaşında, ince ruhlu bir bayla evlen. 
mek ıstemektedir. Fotoğraflarile {Ca. 
hldc GUngör 21) remzine mUraca • 
at 220 

• Yaş ıs, boy 59, kilo 58 kumral 
balık etinde cıA. g!lzlU, orta • tah.Silll 
temiz !>! ralle kw; Up mevzuubaha 
olmaksızın asgari llsc mezunu, dev. 
let memuru, slvU veya subay, yaşiyle 
mUtenaalp blr bsyla evlenmek ist~ 
mekt~dir. {18 Nuran) remzine müra. 
caat. 221 

I § ve işçi arayanlar: 
• Lise mezunu biraz fransızca bilen 

bir geDç az bir ücretle çall§mak iste
mektedir. Beşiktaş Türk All mahal. 
lesi Loşbahçe sokağı numara 23. Nec. 
det adına mllracaat. 

• Orta 3 de, 15 yaı:mda bir çocuk 
Dla~rda veya yazıhanelerde ça.. 
uşmak i.&temektedir. Çarı,ııkapıeı Hat
tat sokağı numara l e müracaat. 

• İngiliz erkek ortamektebinden 
mezun 1ng1llzce ve tUrkçeye hakkiyle 
vf1kıf daktilo bilen bir genç §lrkeUcr 
de ,·eya ticari müesseselerde tnglllzce 
mUtercımııgı ticari muhaberat veya 
kAtipllk 1§1 aramaktadır. (Tezel) rem. 
zine müracaat. 

• Muhasebede 25 seneden fazıa tec.. 
rübesi olan bir muhasip yazıhanelerde 
veya diğer ticari mUeesesclerde 1§ a
ramaktadır. Haftada birkaç gün veya 

gazetesi 
ı0.45 Bir halk 

birka(} saat de çalışabilir 

remzine mUracaaL 
(N.M.) 

• 18 yaşında lise son sınıf talebelr. 
rinden biri tatilini geçirmek w bir 
şey öğrenmek maksadUe bir daktilo 
yanında çalışmak istemektedir. Bu 
çalışma mukabilinde hiçbir menfaat 
beklememektedir. ;Maksadı bir şey öğ. 
renmektir. (Seven) remzine müracaat 

• 33 yaşında askerlikle a1Akası ol.. 
mıyan eski yazılarla daktilo bilen blr 
genç katiplik l§i aramaktadır. (B.K.) 
remzine müracaat. 

• Diplomalı bir hemşire ve bir ha!• 
tabakıcı aranmaktadır. Şiı,ılide son is
tasyonda Cafer Tayyar Kankat Ş~li 
cerrahi kliniğine müracaatı. 

• 20.25 yaoıarmda gene;: bl.r Türk 
bayanı mürebbiyelik yapmak bir veya 
iki ço::uğa bakmak istemektedir. Tec. 
rtıbelidir, elinde !yl hlzme• vesikaları 
vardır. Taoraya da gider. !atiyenleriiı 
Ferlköyl!Dde ikinci baruthane cadde. 
sinde 9~ numarad& GUllzar adresine 
mUracaatıarı. 

• Türkçe, fran.eızca ve mükemmel 
almanca ve dakUlo bilen ge.nç bl.r ba. 
yan ~ aramaktadır. {RekJ remzine 
müracaat. 

• Or.iverslteye devam eden çok iyı 
ıngiliz.cc- bilen bir geDÇ latanbuıa ya
kni \>ir myessesede vazife ar~ta. 
dır. Ucuzca ingllizce dersleri de verir. 
(H.lıL 19. Ağustos) remzine müraca

at. 
• Orta 8 ind aın1fl ailevi vaziyet. 

ıer dolayıslle bırakmak mecburiyetin. 
de ka!aD 838 doğumlu mükemmel dak 
tllo bilır ve hesabı kuvveW olan bl.r 
genç 1§ aramaktadır. {K.U.) remzi.ne 
müracaat. 

AldıTınu;: 
AptJd• remlsleri J8Gb ılu o. 

kuynculal'DmlDI aam.lanu ~eı

mektuplan 14&rebaaeoıl&d• il.er~ 
..-ıııan iflt'Y• kM&r Teya .aaı 17 

ye ··"dar aldırmaları. 
(PAk 37) {S. S) CM. 13) (K.M.) 
(Qevık 155) (TckyUdız S) (!{. 12) 
'(Bayan ası> (2"92) (Kazanç) (F.f8) 
(S. 126) {Sumer) (X. N.) (Erol) 
(Hadiye) (Nesibe 37) (Deniz 213) 

o(F.K. 26) (Tek) (5. 3) {Arkada~ f) 

(F.K. R.) 

ıntif'sarıar- umun:-1 
müdürlüğünden: 1 

....-... ........ .......,_.... _ ~ ... ,. l 

ı -- Mevcut numune muciolrı.:c 1000 ınetre kauçuklu şerit aı;ık ekaltt.. 
me usulll :. Er.tın almacnktır. 

2 ·- Muhammen ocdeli 580 li.;-.l muvakkat teminatı 43,50 llrlldır. 
3 - Ekslltmt 15.7 .(141 se.lı ~~U eaat 9,SO da Kabataııta levazım şubesin 

deki alım komisyonunda yapıla.:aktır. 
4 - NUmune eöz:U gEoçen ııu~>~dc görtllehlllr. 

-· tetekllll'rln ekıiiıtme •çıı. tayln olunan .,Un ve saatte yllzde 7.5 gtı.. 
mnme ı>araıarJl~ bir.1kte mezkrn komisyona mUracaatlan. C53f>2) 

T opkapı M altepesindekiSatınalma 
Komisyonundan . 

1 ·- 20 ton sadeyag pazar::k: aatın .Almacaktır. Tahmin edılen bedeli 

31200 ıırııdır . 
2 - şaruıume ve t vl!a! Top«,ı.:>t Maltepe Askeri Satınalma komisyonun. 

da !""ÖrUJeblUr. 
g -· Elu,lltme 16 t emmuz J'ij çarşamba günU saat 11 de Maltepe as

kı·rl sat ınalma konılsyrr.c blnasınd'l ya1lılacaktır. İsteklilerin kaU tem~nat.. 
!arı ile o,•rıü · rnGrn,•sı.tları (56:5"; 

Nafıa VekAlet nden : 
Eıfizığ • V3n • Iran ııuduıJu ıa!:..rıın 94 Uncu ıdlometre!!ile 114 Uncu kı. 

ıomet~ııı orasın<l:ıkl dl)~c.ilncQ kı'S'tı:. inşaatı oı1.apalı zarf usulile ınllnakasaya 
k.ınuınıuııtur. 

ı - Mılnakasa ı&. ı.941 tanc.ı:ı., tesad·lt eden çarşamba gunU saat 16 
cıa 7cklllellmfz demir: t.:ilar tn,aa•• dıuresındekl münakasa koırJsyonu oda. 
sın•i& yapıltıcaktır. 

2 - ~u i.§in muha·11men oe.ıe:ı c'ört muyon beşyUz t>ın (4,500.000) lira. 

dır. 

3 · - .Muvakkat ,en:.uıatı yüz .rn:.ı: sek!.z 'lın yedlyüz elli (H8f~0) liradır 
4 - - Multave:e pr:·..:~:. eksıı.:ıJ.<. şartnamesı, bayındırlık işleri genel §art. 

ao.mcs!,v:ıhldikıyasil rıyat cetveJ ;e•onarme 1artnamesi.tel"'raf hattı şartname 
si, takeonıetr0 p!tı.r. ve protlll, tf• C. rı.ımar.1.U tıp betoarme kontrol talimat. 
namesi. köprüler heEab• esaslar:. ".ccı-rtı vanıdl kıyasiJ fiyat cetvelinden mu. 
rakker: bl. takım nıUnakasa cv.-.ı.k elli lira aıuk:ıbll!.ndc dcmlryollar ınşaat 
datrcsınd<'n tedarik ~·:lir ablllr. 

5 - Bu mlınnkasn::a işUra><. d.tıek tsUyenler ller ttirıü reteıansıarmı ve 
dl/fer veslkolıuını bır 1SLlaaya ;ao~e~ue!t mtınaka.sa to.rıhinden en az Uç gUn 
evvel K.lleUmize vermek sureti' .... ıı: iş için bir ehliyet vesikası taıep ede
cel:ludlr. 

1) ·- Bu elt!!!ltmey-z gfrece~ue: 2490 numaralı Kanunda ve eı<sıltme şart. 
ı:ıamcsind~ tcsblt olunaP evrak ve vuıikaları lloe ehliyet vesikalarım ve fiyat 
~kllfın! havı zarflarını mczkQr kst:ı;...n ve ,artnamenin taritatı dairesinde 
bnz:ırlıyarak mtinııl<eeavanrn yat>.ıMıı.fı ıaatten blr aaat evveline kadar nu.. 
maralı makbuz mukabi.lınde ko::n.!syon b&§kanlığtna vereceklerd!r, 

(3732) {~234) 

1. 

Dev1et Demiryo1lart ve LimanlaÖ 
işletme Umum idaresi ilAnlalt 
Muhammen bedeli (6076) ı.ı.-:ı. c..i.tln •t kaJem di§çi al!t ve ede~11 

911 pazartes! gtinO saat l~ te ıı:apa.1 zart usuıu ne Ankarada idare t11' 
da !&tın ntı:ınca.kbr. 

B.: !.§" gırmek !stiyt-nlerin (4!5S.70) liralık muvakkat teminat f)e 

nun tayin etti~ veslk,>arı ve te.tl1fıe!i.ni aynı glin saat 14 de kadar 
yon re!sll~n· "ermeıerl Ul..zımdir. 

Şr.rtnarneler parasız olarak "-Lkarada malzeme dairesinden, li4,, 
şada tt•sellün: ve sevk ~dl.lğinden d:ı.ğıtılacaktır. (5727) 

islanbul Deniz Komu anhğından 
Deniz l ı sesi ve Gedıkl: erbas mekleııine talebe alına 

Aşugıdhk fSrUar: naiz oı:wıar ;enlz u.Be.61 ıle Ged1kll crba§ rae#' 
tnlebiı olarak alınucaklır. 

Df'nlz lJ1>f.sine glrec f'k t.alcooıer!n: 

1 - Ya~ıarı b!nnr! sınıt .çı:ı l~lS 
2 - Ya~;arı ıkincı sınıf için lv.19 olacaktn. 
ıs - B•ı yaşlardan sıU ay 0\1yUd veya kU•;llk olanlar da kabul edll~ 
4 - Llsc birıncı E.ı..,I.fa orta.mektep mezunları alınacağı gibi ııseııill 

el smıfında ikmale ıreımııı olanla':' cw aımacı:.ktrr. 

Denh: ~l·<liklô crba, tıazrrıa..~ı" ııl<u1una ı;irmeğe taliplerin: 
1 - Yaşları 11, 17 c.lacaktır. 
:. - Bu mektebe Llkmektep mezunu aıc:a.cağı g!b! orta okulun t1İ 

Uf smıtlatırıdn ikmale :.atmış otıı.n•~r cıa alınacaktır. 
3 - Tahsilini ynlnız bir sene zayetml§ olanlar da aıınıı.c' 

Bu şartlar: ba!2 oıup ce::ız llsesi .le deniz gea!kll erbq ha.zırl.a.m.a o.,.! 
glınıPk ıstıycn thliplerin 16 ağustvS 941 tar..lıine kadar !stanbulda ~ 
lar:n Kasımııaşada deni2' komu•..:llll:ğma hariçte bulunanlarm da fO." 
ı.sk-::rlik fubclerlne müracaa.tıan (t708) 

T opkapı Mal tepesindeki satınalma 
komisvonundan: 

1 - 600 ton kuru ot ba.l~a!ı v~ya tell elbet! askeriyeden ~ı' 
üzere veye aökUm ha:ıncıtı tesıını edilmek şartUe pazar1ııcı
alınacaktır. 

2 - Tahmin eı.lllcn bedeli .:ıa:y:ı.;1 içln 36000 lira tell ciheti askerlf 
verild!ğlr:e g::ıı-.s bnly.ı:ı 3tOOO lira dökllm halinde olduğUD' 

24001) liradır. 

3 - lhales; 17.7 941 perşcmbı: gUrıU saa:. 11 de yapılacaktır. 
4 - Şartnameler J.e:-glln k.:ımlc:,.onda göriilebllir. 
6 - Istcklllerl!l aıezkQr gün ve saatte kaU temınatlarlle birlikte 

kap• Maltepeı-.r.de askdri sı..tmalma komisyonuna mUracaatlıf 
(5657) 

1 
Askeri fabr~kalar Satınalma 

Kom. s /ODU uaaıarı 
------~-' Şartname No: Cinsi 

5 Ateş tuğlası ve harçları 
16 Düonilam.in 
18 Dıfenilüret.an 

20/ a Erkekler 
21 Elcktrod Nipel 

"':lf ıFerro Volfnım • 
28/a 64 Nolu rcsmc·stıre testere 

448 ,. ,, 
44 / b :\!akkaplar 
48 Nikel 
50/a Paftalar 
55/1 Santralit 1 
55/ 2 Sn.ntralit 2 
70 Zımpara taşlan 
77 /a Poligon malzemesi 
86/ 2 Otomatlar için çelil 
86/ 2 Yaylık çelik lambalar 
86/ 2 Çelik çekme boru 
87 l<'erro Crom 
92/ a Yaylık çelik teller 
97 Pırçal:k çelik tel 

111 kobalt 
120 Çinko levha No: 19 
121 Aspes boru 25 mm. 

,, 

Aspes ip 40 mm . 
Aspes levha "muhtehf el> 
atta"' 

122 S' marka hadde gresi 
123 Deve tilyü örgühi kayış 

"muhtelif eb'atta" 
124 Örgtilü keten kayışlar 

"muhtelif eb'atta" 
125 94 No : lu resme göre yı.. 

lankavi tel hortum ve tc 4 

forruatı 
126 Amerikan aynaları 
127 :!37 Ncılu resme göre balata 
128 249 Nolu resme göre zincir 
129 Raybalar 
130 Modul frezeleri 
] 31 Dökümcü çivit;i 'mutıtelif 

eb'atta,, 
132 T 5 No : lu resme göre o 

cak içliği 
:1 :3 Ga.lvıınizli demir saç 

Galvanizli demir tel 
134 2921 No: lu rı>cı,..," göre a. 

kümülfıtör piste ·ı 
.. ~'5 Elektrik malzemesi 

28 ' a • 64 No : lu rı>smP 
'{öre testereler için diş 
2~ kalem A.S .G. amill r.Utf'hassuı 
27 knı'll' Si"'ırf'r..s Amili mUtehassıı 

Miktaı1 
2.972 ton 
ıo Ton 
5 Ton 

listede > 
300 er ad 

10 ton 
100 adet 

30 adet 
listede 

30 ton 
listede 

10 ton 
ıo ton 

listede ,.,, 

listede ' 
104 ton 

2.COO kilo 
1.000 kJlO 

25 ton 
~.750 kilo 

500 kilo 
10 ton 

200 ton 
120 mette 
100 Metrf 
480 adet 

5 ton 
350 metrl 

16 adet 

10 takmı 

liStede ' 
150 adet 
30 meu:c .,1 

listede l 
listede ~ 

2.000 kilo 

24 ta.kn'il 

35 ton 
15 ton 

2 adet ~ 
listede \ 

3.000 adet 

5 kalem Garbe Lahmayu Anchen !ralli mlltehassa f 
Fnbrıkulon rr.&ırulAtın ~a:ı alınacak elektrik m~mesile bt; 
A.E.G. ve Slemens veyıı !ı.C;r!ıangl l:llr fabrika mamulAtmdatı 
lccek 8!'i kalem elektrik ma:.zemesl. ,J 

Yukordr. cins ve r.11ktarı yazrıı maJ.zcmıı askeri fabrikala r wxıwı:,.I 
darlUğU merkez flıttınalnıP. komi"y?r.wıca salın alınacaktır. F nnı ~~ 
ıerı herı;U komisyonda görUle.>ı'~ Verebllec~klerin şartıannı ve fiy&tl t!
t.Udlrir tekll! mfktuplr-ımı kısa bir :ı:.amanda umum mQdUrlllğc verJJlel' 

::t-• "' lnp'itın Nev'i İhale f;ilnU ve saat! Keıııt ?.{11~ ııı' 
Bedeli T~ 

Llra si 
Adapazarında bir tamirhane ve 28.7.941 pazartesi 1'5 24574 ı. 

mllşterı;ilfı.tının inşa ve te:rlsl ,, 
ı.ı:ıv~ KUçllk Yozgat ta yaptırılacak inşaat. 15.30 ltlf15.50 J<' 

Yukarda ;.•azıl• iııııaat hlzaların:iıı ııııııterllen gün ve saatltrde ~ 
tabrlka!ar umum mUd lı:U$U merkez satınalma komisyonunca kapnll ~ 
Uıale edilecektir. Keşif ltdellerl vı;ı m~vakkat temlnatlan hizalarında ~ -1 
rllmf.şUr Şartnameleri parasızdır, 'luliplerin t(:kllf mektuplarını 1b8J.Cd 
1&at evve: getirmeJt>rl. {{i52ô) 

, 

y 


