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liuAkşaml 
Gıda lıtlklAll 

Y&zH: SADRI ERTEM 
LİR.UT lekUl Şevket Hatip. 

otlunun gelecek iatlhul yılı 

için ıırl.mdldeu faydalı kararl<Lr aldı. 

gmı memounl,rctle l~ltlyor.ıı. hUJı. 

ı.all arthrmak için çok ekmek birin. 
cı prttır. Çok l'Jclle.n tobum1.L•ı en 
h1 vasıtalarla toplannı:ısı !Jaımdır. 

Bunun lr;in ı.lraııt vt'k:l.lr.tl gelecek 
sene lı;ıln kö3 IU~e faz.la miktarda to. 
humluk 'YenD"k \'C zlrat kombln:tlan 
oah& pratik bir bale ko.) ınak IÇl:ı 

tertipler alma.)& -.ıamı-;tır. Ayni 
umanda hslkuı lstlh!':LI kuvvetlııl 

arttırnıaya karar vera:ı bUkum~t oo. 
ri taraftan da delilet elln:tc bulunan 
a:razlcle de oaun va.,ıt.sslle l&tlb~ııll 

!,'oğaltma.) ı da gözıönline alm"tır. j 

Berlln BUyl"~ clçıliğlmlz3 tayin e. 
dilen Saffet A:ıl<an, bu sao!\'1, ~h . 
rimizden kalkan bir Alm3:ı tayyare. 
sile vazıfe.sl başına hareket ctınişUr. 

Saffet Arııtan, Y.eşl!koy h:ı.va ls -
ta~yol'unda, vali \'e belediye reisi Dr. 
LOtfı Kır:Jar, Alman bUyük el~lı>I 

fon rapcn ve scfar<?t errt~nı, mUll 
roildafaa vekili Ali l~ız.a Artu:ılml, 

Askeri mutehassıslara 
göre 

16 

o:gcneral !ı~ahrettln Altay ve diğer 
zevat tnrııfında'\ u~ ·:o.nm:~trr. 

BUyt!!c elçı mlz. kıuctl deml§tlr ki: 
- Vazifem b:ışın:ı. hareket edlyo • 

rum; ı\lmanya ile arı'lıtZ:i.ı. mevcut 
dostlı.ğu dımden seldığl ka.dar kuv. 
\""t!,.:-dlrme~!! Ç:\lt,.cıacağım. Çünkü ,,. 
rıda sarnlmlyct ve doaU•Jk b:.ılaca!ı. 
mn kanllm .. , 

Sark cenhesinde 
Kıras11 astar • ltı. 
Uııgrad eomıryola 

Esaııen lkHm ve teknlk prtlan 1 
itlı.rlle dttJly-ID pek bol lıotlhsal 

yapan memleketlerinden biri olmıyan 
'l'ürklyenta latlbaal da.va.ar ber z~. 
man ilzerl.Dde durutaca:. bir ehemmi. 
yeti haiz bulunmskt&dır. 

" I t aşıldı 
agus os a 

1 
Sovyet kuvvetleri 

Tür.kiye tgtn ll•lkm ve devletin )a. 
pacaklan ~ faaliyeti birbiri 

Japonlar Rusyaya 1 kuşatıldı 
hücum edecekler ~ 

8DIJ8 • 11811ÇU!1 
budadı na Japon 

lallvlf e lla netleri 
ve malzeme 
göa der lliJOI' 

nlıı uUı dtıJfldlr. lhı btrbfrlnl ta. 
rn:ımhyacak n UDMtııN refalt eevlye. 

0

fnl yükseltecek bir aa.f olac:ı.ktır. 
Çünlril, devletin ~tı lsttııaaı bir 
tutan halk tarafından yapdamıyan 

tit• ısall ıeıuı edecektir. Dtter taraf. 
tan da balkın yapıııcatı lstllı~l lle 
tar&t't."I haUc taratuııtan yapıJamıyan 
lstlb&&I bizim prtlarımn. lçlade ..,.. • 
beKt mUııtahsU aleyhine bir vaziyet 
lbdas etmlyeooktlr. Çünkü bugthıktl ı 
harp prtı lçLnde fazla mahsul bem 
bize lhım, hem de dUnyanın en çok 
para eden maddesidir. 

<;unklng, 1 (A.A.J - Reulc1' 

Çıınki.ng,deki ask<"ri nıütchıısıw. 

l:ır, 0in'c bü;\ ük ıııikyusıla l.ıir t.ı~ 
arruz için hicblr Jnpc,n hıızıı lıl;ı 

Tollumluklaruı vaktlle bol olarak 
datıtılına111 selflt'ek yıl gıd:ı madde. 
lerl fiyatını ludJrınekte yü~de yüz 

dei"lı.We pek ese.eh bir surette 
müea;atr olacaktı1'. 

Komblnal&nn lyt, d&Jla praHI< bir 
&ekUde kullandmuı; yani onlar111 
\"Crlmlnln arttırrlmMı bir taraftan 
JstlUal mlldan berinde tealr yapa. 
calrtır. 

Arkad .. rmıı. Şevket Ratipnğtunun 

tlraat lflerlae ıctncle bulunduğumuı. 
ı:ıertfara ~ DY&'DP bir dlnamlı.m ver. 
mep çalııtıtına kani bolıuıuyoroz. 
Ayni samanda bWdUnetln lktıaa.t po. 
lltlk.umda bDytlk bir mevki tutan 
7Jraat itini, )"&lnu teknik bir dava Cl
ğtl, mmıleketta llayatlle, mödafaaal. 
le, umaml atyU: 'kodrettle Uglll bir 
mMele aı1de&tltfne ele tUpbe etmlyo. 
ruı.. btlllaal lç\n almaa bu kararlar 
memleketi• Ki poUUlcaaıada temel 
tatıdır, deae\lllr. Çtlnktl lo politika. 
ıua eıııa.mı bir mlDetlll latlkl&ll ıe,. 
kU eder. ht.lkl&ll yalnız ıllyaal defll, 
kültürden. teknlfe kadar blittln la • 
tlkW ..-ıan olarak kalbal edl70.. 

rDL 

hrtıaadl ııtlklAlla ilk p.rt1 pda 
..._ddeleıiae aahlp olmaktır. Nlte... 

im bUt1ln tarUıı boyunca d!!Vletler 
tela ıstlklAllnl, dalm9 blrlncl pll&nd& 
IHal• etmlıterdlr. Tarihin me,. 
ır olan mütearlffllertnılel'I blrl de 
da IMlldAllne aablp olmıya.n mem.. 
keUer kuvvetli olmalc ıçıa dalma 
da amb&r'ları üı.erlne aeferler aç -
ıpr. Ba mretle Jlda tllUklAllerlnl 
mine oalıtlDlfl&rdır. 
İlk zamanıana meobur Aıya harp. 
l bep bufday ve arpa tarlalan ke. 
nada cereyan etmı,ttr. Daha aon. 
lan 11da lstlklAll danın ehem • 
yetlal kaybetmemlt fakat .latlli 
kt.nl&n ortadan k&lktıtı zaman • 
da Oevl .. tler bı lhtı~·ı~a-rnı tt:ıa. 

muahedeleri, lttlfakl6r •lsteınl 

t.emlae çalrımıılardır. 
19 aaeu urın aımaylleeen ttUytlk 
ılotleri srda litlldAll de .... ı 111 
al lreloaller, yahnd "" tttHald•r1-
m .. talıımrtl&r~r. Ba lnclltere • 

lııılunııınınasın dan, Jojlon~ anın yn. 
kında So, ~eller birliğine hücu.n 
nl~ctint glilliı!iıı manasını cıkaı 

ıııuınnk lud ırlor. J\lıılehassıslnr lı al 
t:ı daha ileri giderek Hu~l a.~.ı:ı 

~ u ·i hududunda muhnsematın ıı; 
A .. uslosa doğru başlnynca~ını tal>. 
min eıme!:tcdlrler. JJu hudud i li. 
kııınetiQdc şimale doğru Japon tak.. 
Vİ)'" kıl'alıırı ve malzemesi gornlt• 
rilnıekte olduğu lınkkındnki haber. 
lcr, gltlikçe daha fozlahışınnkta, a:. 
ser tnraftnn muhtelif Çin celıhek. 

rindcn nlınıın haber'cr ise umu.ııl 
bir sükiitun kendisini sösterdi!iini 
belirtmektedir. Çekinns ve Kinns i 
eyaletlerindeki Jnpon taarruzu ni. 
ha)·etlenmiştir. Hiç hlr :reni dilş. 
mnn hücumu olnınmış ve hntln h:\.. 
zı düşınan birlikleri Ynnglse.nin ş:. 
mallnden geri çzkilıni~tir. 

nlıı, Fransanın kolool elıtemlerl için. 
de gıda lstlklı\llne biz.met eJen blr. 
l)Ok arazi parçaları vardır. .• 

1989 harbinde gıda iatlklaJI mese. 
leııl de bir ycııl satha arıetmt~tlr. 

Mihver de-vlf~tlerl gıda meseleleri ti.. 
zerinde mllm!Rln olan tekilde otar§l 
temine ~atr;ımı,t:ı.rdır. 

B1.1nun için toprakların en rasyonPl 
fOklldc lılenmeel tecrübe edilmiş. en 
tek.rılk vuıtafarla e&lıt n•t. ernt'l.. 
lerden l•tlfacle olıınınu,tur. Bıınlarnı 
yanında zirai memleketlerin tamam. 
l&yıcı bir iktisadi rol alnıal:l.rı te:nln 
olunrnuıtar. Neteklm Alm"l.nya 1985 
den itibaren ı.lra:ı.t m&lal'Jll"rl hl'lc • 
kında. tlearet muahedeleri l!,. fa tl! • 

yete geçmittir. 
Uzun etırec~ğl ahmln edil ·n bu harp 

te gıda lstlklllf davası bl7.l·n itin de 
tP.minl llzım olan es&~lıırd11n biridir. 
Buoo ıimdlye kadar temin ettik. 
Bundaa sonra da eodeceth:. ht.Uısall 
arttırıaak bu bakımdı"' &'ld• lstlktA. 
llacle ._ ,..ı fetilt Jı&p~ur. Bu -
1'un ttlla 1 P .. ,..a•111 uUı1an 
köylü mı;u blrlijla serçek blr cep • 
beı.lnde oijbet bekli) ea bir Mk•ııdlr. 

10 gU~de 
804 uçak 

.. .. .. ... .. 
auşuıuldu 

Berlin, 1 (A.A.) -Almnn ordu· 
!arı l:xışkomutanlığmm tebliği: 
Doğuda bozgun düşmanın takibi 

cıro.smda Krasnooar - Stalingıracl 
demıryol u geni:s bir cephe üzerın· 
cıc a.:ıılmı&-'tır. Sovyet kuv\et.e'ri 
kuşatrlm~ ve imlrl cdilmelcrı pek 
yakın bulunmuştur. Ssalzk cl~1ir .. 
>olu ka~1< noktası alınmıştır. 

Alınan hava ku\"Vctlerl bliyilk 
bırl&leı halinde clüc:ınu.n ricat ha 
rekctini ballnla.ınıcılardır. Don bil• 
~ ük <iiı'S(>ğın ~c halen devam eden 
~iddctlj ~aı·pı:ı-nıalar smıaınd:ı diln 
~<11iden 48 dil!}.'Tlan zırhlı anıuıısı 
lrısmen tahrip olunroıu:tur. 

Hava te~kılleri uçaksaı.a:- b.ı • 
taryalo.tile işbil'liği yaparak giln • 
düz ı.·e gecı: 11-'ikeri milna.kalata dc
mlr, kara, su yollarına taarruzlar 
~apmışlardır. 

Volga nehıinde biı· petrol gem:
Eii ile 7 ın'lvna b:rtır:lmış ve başka 
16 ylik ı;emi~i hasara uğratılmıetrr. 

Moskoıırı 1 (.A.,1.J - Sovyet ek 
tebliği hildlri~or. 

~ oroncj ecnıılıunda ynpıö:ın iki 
ka"'ılık düşman taarruzu lopcı\ 
Ye haYon topları :ılesiyle pü ,kürlü!. 
müştür. Uiişman ıı~·r lrnyıl.ıloı·a 
uğramıştı..r. Simllianska~o çevre ir:. 
de f>t>n nehriln geren tl:şm:ın 
gruploriyle şlddelll çarp ışmalor 
olmuştur. Düşmnn binden fıızla su. 
hay YC erle 9 tank ve 15 top ka~hc'. 
mişHr. 

Moskoı,a 1 (.A • .4,) _ Mosko,·u 
rndrosu hu snlı:ıh erken saatll'rde 
ceplıeılcn olınan bir lelin dı.ırm:ıd.1n 
tııarru7 eden So''J el k11vvc1Jeri n in 
Brinn k cehhcsind<' dört me-,kun. 
mahalli grrl ıılııırlıf;mı Jıildirdiğiııi 
ıikrcdh or. Sovyet topçusu düşmnııı 
ilk lıııtllra 111',·h l' S"lirm<'k için 
yaptığı ıestıbbüsleri akim bırakıl. 
mı~lır. 1'ö~ lcrdc ynpıl:ın RÖ~:ic; 

göğilse çarpışmalıırdıı Almanlar 400 
ölii '°" yaralı ,·cnnişJerdir. 

SITri<lıo/m, 1 (.,t.A.) - Stokholm 
Titningcn gnıetesinin flcrlin mulı•. 
birine göre, Ahnan zırhlı kolordusu 
J..onıutnnı general von Bernıılh Don 
çe' resindeki carrnşmalarda ölmü~
tiir. 

(Bu rttpbe~e dair diğer tela-ırafiar 
ı Dal •)'fada) 

Valinin Istanbul 
tüccarlarına hitabı 

Geçireceğiniz imtihanda muvaffak olamaz
sanız başda siz zarar edeceksiniz 

Tüccarlar hOkQmetin istedi{ii 
şeki~de _hareket edeceklerine 

dair Valiye s6z verdiler 
Bu sabah Ti<'&ret odasında gı

da ve z:ı.r.uri ihtiyaç maddeleri ti• 
caretile mcşG{ıl tacirlerin dave:. c
d ldik!eri blr toplnntJ yapılmıştır. 

Toplantının diln kararlaşlınl • 
nnş, davetin dlin akf\all\ \C b~ı sabah 
yapılmış o!masına \'e günUr. cu· 
martesiye rıu:tlnmn ıua ra~meıı, 
tacirler tehalli)\le toplantıya ge!• 
mişlerdı. Salon mutad ıopiantılar 

DEV 
UÇAK 

Amerilrada 12 zırhlı uçak 
IQfıyacak bir uçak pı·ojesi 

h~zırlanJı 
Va~ngton, 1 ~\. .) - 12 zırhlı 

l'~ak ta..cııy3.bilecek kııbiliyctte bir 
tlcv-uçak projesi ayan mccli.: ı har• 
b yc taı i encümenine \!cnlml tir. 
.Ae~ir R.(""' 11 Korponıs .. 

l on mUesscseslnin lJd mührndisi 
Horacc Ch:ımpan Young ile: h."'r;c 
I.a.ngbncın, clc\•Jç ğ:ı bindirilecek 
u;;akla.n.n helyum ,.c hava tiinelı 

terkiblennd, n ibaret bir ttırtible 
kaldınlıp hareı,ete geçirileb;?e • 
ccklcrini söyl'en·işlerdir . 

Tc..: s:ıtıhh yapılacak bu 1ı1çağın, 
av tıt•nklan taşryıeılığt ile b r:ikte 
ta§ıt uçaklığı va.Ufesini bit'lf!ıtire
ceğj ve uçaklal'llt havalanma~ına 
nuili<ru3 blr köpr-ilyü ihtiva ede~ği 
&öyleıımektcoiir. 

Dev-Uçak 36 ton ağırlık kalrlrra 1 

cak ve bütün motörlerı hıı:.ekcte 
r,eçtiği zaman 70 ton ağ;riılt çeke• 
cE"k nlfbette lü:ıum~u hclyümU :ı:a
t.ilecektir. 

da görülmeyen bir kalahalritla 
ılo;.mu~tıı. 

To9lanttdan evvel tacirler. ~hıp 
S\11P toplanarak aralarında hz:;.:·. 
re! le göril.5ii~·o..ı ar ve yen! karar• 
lar dolayreilc piyasada ferahlığın 
artmasına ranlım hıısuswıd.ı k~n· 
dl ltisseler'nc is:ıbe teden gayret• 
lcri s;:vc s::ve yapacaklarını bir • 
birlerine söylü) oriardı. 

Kahire bombar
dıman edildi 

Kahire, 1 (A.A.) - Resmi lt-b
iiğ: 

DUn gece l{ahfre bölge.i'ne kar
§1 )apılnn hava akını netJceıtiııde 
5 kişi ölm llj, 12 kLcıi de yaralen • 
noışt.ır. Düşman uçakları birçok 
bomba atmlljlardır. Yalnız hafif 
bşııar knydedilmi· Ur. Aynı zaın:.ın 
aa "1keQ<kı in~ Ş..v~ ~lı ilf! 
yukarı ve ağı Miaınıı birj:ok r:ya 
letleıirtde hava tehUktsl işlU'eti 
verilın '.ştir. 

Vl~I, l CA .. \.) -- Kahilt:den 
nlınan bır habere göre, ~~ırda 

~arpıtan mihver kuvvetlerine ye• 
n t.-ı 1tviyc k1talarr gelmiştir. 

25 bin tonluk bir u~alı 
gemisi denize indirdi 
Xor{nlk, l ' lrgl,,ia, t ( A • .4.) 
Birleşik cll!\•lcllerin harbe ıdrme. 

~intl,.rlıeri ınşn edilen ill, ı\mcrik:ın 
ııı;.ık go ıu si, dün tczı;al:n l<onulınn. 

ı;ından 15 :ıy 3 gün !>onr:ı deni~ 

lndi~ilmiştir. E.ssex ismini lnşı)an 
hu ııı;ak gl'ınisi, ~nnıl ı lıAına göre 
25 bin tonilııtoluklur.' 

Saat 11,30 da VAH ve Belc<liJıe 
Reisi Dr. Liltiü Kırdar o da ~ 
ma ı:>alonuna. geldl Tacirlere hita
ben a.sağıda.k.i beyanatta bulundu: 
"- HU.kümet.in aldıjı aon k• 

rarlan biliyorsunuz. Bu kararla
nn mc.snedi, halkm .iht.iYa.çlal'f hu
ııusunda hükümetin müatahsUe ve 
tacfrlerlmize olan it.imadulır. Ben 
de Vilayet. ve Belediye namına ay 
nı karuı.ati izhar edeocğb. Y'CDi 
kararle.rın efkln urnum'Jyeye ~ 
('iyasnya bir fera.blık verd 'ği maıo 
lümdur. Bu femhhk hl'l!!inin de
va.mı sU.in t:ılleriniadedir. Her metJ 
1 ek ne ikadar eeref1!, ve yilkfıek 
cluraa ol.sun, i*' tAllum fena n yel• 
li wısurlan :lıht.iva edebilir. Runla• 
n, siz, hilkinnet teşkilatından da. 
Jıa iyi, daha yakından tanırımuz. 
Bundan ba~ her meeleğin her 
im onu mUro.kaheye mmeur 'hü • 
kümet meınurlaru:m nufuz edeme• 
diği, cöemiycceği bir ta.!tnn in<'e • 
liltleri vardır. Buıılan da aiı Uıt~-
cyi l>!&ıliınis. 

Ticaret odaailc ipt.iıdat bir fikir 
teat!sinde bulunduk. Her ticaret 
ıubc&i için Oda İdare He-yet.inin 
ve Oda mecliısir.in yardımcım ol • 
malt üaeıre a.ran?Zdan küçük ihb • 
aas koııni9yonlan seçcrdl Ve haf. 
tadil birlcaç gün toplan:ınıll ;ıybrı 
lıarelretıeri önlfyccek ve bi9c ha• 
ber verecek §Eikilde çalJl'U1lk bjr.e 
yardım etmenizi rica ~onn. Fe 
na niyetle hareket edenleri alz bi
ze ha.her vereeek!tlıılz. Br ta!'ll! • 
tan da millf korunma kanunu bl
kı ve muteberdir. Buna muhalif 
hareket edenler hakkmda en yük• 
ea müeyyidelerin tatbiki C'lhet.i • 
ne g:deceğfı. Blcdiye kcndi1ıiııe 
düşen vamesini yapscaıktrr. Fa • 
kat mcel eki ahıa.lt baknnlitdan kon 
turoJU ııizden b:kryoruz. Bu kon • 
turol için ya.pacağma yardnn hal. 
km mmtr çekme~esi ve fiyatların 
lüzumsuz yere yü~h!ıemesi hu • 
".rı;unda faydalı olncaktrr. 

Doktor Kırdardan 
bir ricanıız 

Yeni kan-a.Jar yeni bir c:ığ.r aç • 
m~tır. Bu çJğtnn muvaffalnyeti 

1 de ~~lerim'zf.n elindedir. Bu &-o 
r:in ıçın bir lmtıhan devr<:si olacak 
br. Bu imtihanı !'!lUVD!fak•) ctl~ ge 
çireceğlnlzden lıilkümet cmhdir. 

A NLA l'IŞU ,.e himmetli nı;. 
oılz Dr. Lutr. Kırdarın ıllk. 

katini önemli bir mesele · üstiine 
~~.mek istlyonız .. \ylarC"a evvel bir 
l;ere dalla yazmıştık; heJ llahle 
ı:özden kaı,;mı' olacak, tes'r~iz kal· 
dı: 

btanbulon -bell:i bütün rnem· 
lt:ketin- bllhassa orta halli ıdle. 
lerlne mahsuı. bir hizmetçi derli 
,·ardrr. ('.ekenler bl'ir; ve sanrrnn, 
Mmıet,:I kullanıp da bu derdi r;ek
nıiy.en aile ,yoktur. Derd del11, 
c!ercller. Sayalım: 

1 - Derd <laha hizmet~lyl nJ. 
madan en·el başlar. Ararsınız, bu~ 
ıamazsmrz Kapısmdan bfılpdlyentn 
hir defa hile lmcııını uzatıp ldne 
t.llkmadığt pisliğinden anta,ılan o 
hiımetçl lılarehn nelerine 'eya lu. 
Ja,"Dzlara dUşe"iniz, 

2 - Buraf'la .. 11.e ,·erilen Jılı. 
nıetc-ilerfn, aşçr1ann. dad1lann, 
mürebhlyel~rin belediyece sıhhi 
mu•yenelerl npılma7.. Bö,·le bir 
usul yoktur: Veremli midirler! fj.. 
l'fllgl•i rnidlrler, hangi bulaşık ,.e 
,;i7.li hn!ltBlıkları nrdır, bl!medE.n 
nhr, e\inl7,e <w>kar, mutfak, ıM>fra 
,.e yaftıl< ta.kımlarmnı, çocu~lan
nm, aile halkınızı onlıınn '8plıe'i 
ihtimamlarma bırakırsınrz. 

3 - Bu hiımetki.rlsrm ellerin~ 
de belediyeden 'eya polisten ve-

Tekl"llr ediyorum. bu kararların 
meenedi pfyasamn vazifestni n:.r • 

rllmi, bir htl5ailhal varakaları tia ınal olarak yapacağı hakkm•laki 
)"Oktar: Hırsn mıdrrlar, fah'ı;.e mı. iUmattır. Eğer geçireceğ'niz imli· 
dirler. \asıta mıdır}~, fah,a tet· handa muvaffa:lr olamazsanız oo ... 
,.f'k e<licl midirler! Bunu da bile. ka bir yola gitmek zarureti his~! 
mes, malınızı ,.e şerefinizi onlara olur ki bundan meınl~kct:e bcra • 
c.mnlyet edersiniz. ber başta siz tacirler zarar eden;!· 

4 - lf'zmetçi idıırelerl ,.e ıu.. r.i:ı:. 
lavuzlar mllmkiin mertebe fazla Bu mal'U28tnnı siz n de takdir e
hi2metrl de,Tedip fazla kaydiye deecğimzden şüphem yoktur. Siz· 
almak için ,·erdikleri atlambr.rı )erden ICh.!:r namma bir teşriki me 
girdikleri vrrde az ~ab~tmrlar. Ay ı:af rica ediyorum. (Hazırız. canla 
g~mez, bnkıırsmrz ki blzmet('l hc~la sesleri.) Bundan şUı. !ıem 
bohçasını toplayıp gidiyor. Uğur. ı yoktur. Bana söz \•er'yort<unu?. ör. 
lar olsun! Fakat <'Ok defa .h!l.met- ği! mi? (Söz veriyonn sesleri ) 
('i gittikten ı;onra farkc<lcrslni7. 1d Yapacağımız i~birliğinde siz tam .... · 
onunla berabt-r zamanında kontro. nıiy!e kendi a.ranı:ı:da, milmessilı -
IU mümkün olnuyan bazı esya da niz olan Oda mtC'lisine dilır;cn vnz:· 
gitmiştir! Huliisa muhterem ''a'f. feyi tesblle çalıs:ıca.k"rr.:z. ~i.ze mü. 
mir.e !iUDU hatırlatmak ist-crb; ki, mir olacaksınız. Fena niyetle ha
dl\nyanm hiçbir medeni ~ehrinıle reket edenleri meydana ç:karnca'k 
mfü~tahtleml<"rin ~ıhhati ,.e ahJilkı sınız. bize yapacağınız kıymetlı 
lıizdeki kadar başıbo~ bırakılma~ ya'l"dnn budur. Bunu vnit etmiş ol· 
llunlann teftiş ve mfirakahelerl o duğunuz için sizlı:!Te te!:ıekkUr ed• 
kadar zor bir~~· değildir: Altı ay. rim. Toplanlmm maY.sadmı iznh 
rla bir 111hhi muayeneleri ynptrrı· ettim. Sizin de benim gibi çok ı,. 
lrr ,.e kenaile-rine w:rllef'ek hü\·L teriniz va.rdır. Onun •lır.in muvaffa· 
yet cüzdanına ka~·dolanur; ahlik. luyet temenni edeırk vda ediyorum 
ı-ııı:hklan görülenlerin ellerlndt-n VaH ve be!.edive rd&nln ı&ıleri 
cttzdanlan almır; zırt zırt e\· d~ tacirler llzerimre ~ ve ~k mü• 
~tlrenlere de ayn1 <'eJl.:R tatb1k ce..it bPr teet-r bmllan"'tll". 'l'lı*ler 
olunur. Valin*ita b:yanatm1 mlltemadl • 

Jlelet'llyetle te~ et!net>ek tıir bu.. Y~n ~ edtytııı.,u- Te ~!'!!'erin 
:ro bütiin hu teftiJ ,.c mnrakab@ den lbeklenilesı ~ birliğini mcr .. nl)t 
temine klfidfr, •nryonıs. niyetle ka.~byorln~ 
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aha nesinden kaçtı ~=:n~!:~:;;r;~: işe 
Yaramayan kanalizasyon 
Çukurları 

PARK GAZiNOSUNOA Bu sabah Bakırköy akıl hasta • 
nesinden tehlikeli bir deJi kaçmır-
t rr. 

11u deli, Adıyamanlı ~1ehmet a· 
ci•r da ti.rı..,id.ır. 1.ıehmet sabahley n 
r>:th"ede g<''!inirl·en b!r fırsatmı bu· 
1 ır ııc d..:varı acım:ı:, k'l<;mıştır. &ı.· 
h.ırkoı J.ııı<\arnıası \'e zabıta pei-

ne <lü§milşlerse de kendisini elan 
'yak alıyrunn.m ış 1 ardır. 

Mehmet, 30 yaşlarında, orta 
boylu, kara göz ve krı.ıılı, Uzenr.ue 
bactane elb "esi bulunan birisidir. 

Kcndlsini!l ş~hir dahıli:ı ekaçtı~ı 
tanılm:ıktn. siddetle srtı.r.makta • 
dır. 

Bir ö~<sürük yClzünden 
bir genç öldürüldü 

Dt!n ru •• m S3al 19,5 sıralaruı· 
..ı.ı ('.ıkmnltc;ılarc\a Valide ııunm
dn hı!' ylızlinde" bir cinayet ;şlen· 
r• :~tir. 

Buradnk odal:ırdan b!ri .. ;nde 
luı··.ın Mehmet adında 18 yaşında 

l ·: ..,er.ç, diin akşam odasında 
knrpuz yer1<en, o sırada kapıı:ın:n 
1tındc ~·~ında iki 'f!r.i kız o!du

ğu halde geçen Kemalettin ad:n· 
ti ki arknda.c;ına bakarak a l:ıyh 
t-ir f.:"kıldc ökslirmOştilr. 

Buna canı .'ltkılan Kemalettin 
ıle Mt'hmet ar:l!ınrla derhal bir 
.kavga bcışlnmış ve Kem:ılett n 
.Melımcde blr yumruk <Savur.ır.Nı. 

Şar~ cepbeslnde 
Lonılra, 1 (A.A.) - Mo!>kovaıla 

ı ~·"l"eclilcn Sovyet gece yansı teb
uği: 

31 teın:nuzda, ku\'Vetleıimi7. Kle• 
ı.isbya, Slr.ıliyıınskaya, Batai:.k 
cenup ve cc!lupdoğu kesimlerinde 
du nı nla. çsrpışmıslardrr. 
Diğer kesmlcrde ka.yde değer 

Ur §ey olnnmı,,,tır. 
Londra, ı (A.A.) - Sitalingı· 

rada doğre Alnızn ilerleyişi dur -
durulmuştur. Yukan Donda §id • 
dclı ç'lrpışm. lnr olm'lktadır. 

Simliynnskayada Don r.ehrm: 
gtmıeğe muvaffak olan Almnıı 
l uvvetlerjn~ Ruslnr nğır kayıplar 
verdirmektedirler. Burada ı::ıoo 
l.'i5i bldiiri.ilmüş ve 19 tank tnh':'ip 
cdilmi5tir. 

Batniskin cenup ve cenup doğu 
kcı:ıimlennde ağır Alınan ba.skıııı 
kar;şısın® Rışlnr yeni mevulere 
< kı lmbilcrdir. 

Mo-ltova radyosuna ı:öre, Alman 
lar Klt'psltrıy:ı dayeni bir hücuma 
geçmJşlerd r. 

Biriansk kesill"Jnde göğüs goğı -
se çarpışmnlnrdan sonra Ruslar 
Alın:'Jllarm elinden 4 köyu gt.:?ri 
nlmısl:ı.rdır, 

Visl, J ( \,A..) - Kafkasya:rn 
karşı ~·:ı.ptlıın Alman taarruzu iki 
ıstıkime!ten geli~mo1<tedir. Birin
ci kol Don nehrinin orta kısmın • 
ctan harek"t etmektedir. Diğer ikin 
el kol Bat:ıiskt.en gelınekl~dir Bu 
koluo: ht'd~f• Kafkasya petrol sa· 
hasıdrr. 

Bu iki harı-ketiyle, Alman ku -
nıanclanhğı Rus kuvvctlerıni ce • 
':rm'cı olr.cak ve avnı zamanda 
r..us Karadeniz donanmasını 1i • 
Mrnl:ırmtlan mahrum edecektir. 

Sitnl'n rada kal"!}r taamız de 
\"ım ctmektcd r. 

Almanlar 15 lngiliz 
uçağı dü§ürdüler 

fl(rlin. 1 ( l. l) - Alman radyosıı. 
nun hildırrliğine ~orc. dün lı:ıtırla 
'"E::ıl :ıllınılnkl :ırn:zlye bir ııkın yarı 
mn\'tı lr!';Cbbüs eden kuvvı-:ıli bir 
Jngilh lıwa ll'şkili, d:ıha kıYı.n 
'armadan Alm:ın a,·cılnrı turnfııı. 
rl::ın cl:ı~ılılnıışlır. 15 fngiliz uça&tı 
ılüşüriilmüşlür. Almanların hiçbfr 
ııçnk kayıbı olmamıştır. ,, 

Mehmet de bıçağmı Kcmalettinin 
k&lbine sapl:ımıetır. 

J{emal rıldığı yaraya rağınen 
kuçmak ist.eıniş, fakat hrrsını ala· 
rr.1yan Meh"llet bu sefer haşma 

taıtla vurup keıır i!-fni yere ·iU'jlir • 
ellikten sonra da muhtelif yerle· 
r..ndcn tekrar bıçnklnmıı,;tır. 
Yaralı ıtldığı yaraların tcsirıle 

l'll'8z rconra ölmliş, kntıl kanlı bı· 
çağını IRguna atarak Tahtaknle~ 
l:il' aknbısmın evine knçmtş lse 
de k>sa bir zaman sonra yakn!an· 
mı!jtır. 

Vakayn mUtldeiumumi!!kçe el 
konulm:.ı§, cesedin gömfll:r.esinc izin 
\ eril rnlş ti.r • 

1 JO tayyare 
· f ransa 
Üzerinde 

çarpıştı 
Lonılra, 1 (A.A.) - İngiliz ha· 

\'a kuvvetlerine mensup uı;aklnr 

dUn öğ' cdt"n sonra i~gal altında 
}:;ulunan Frıns~da hedeflere taar
ruz etıni.şle!'dir. Bu arndn Abev.k 
c.eki hava alam bombn rclıman eclil
ıni~tir. Sent Malo limnnınıla rtok· 
Jnı-cla isabetler görUlmüştUr. S:>m 
hnva.lisf Uurinde 100 Alman ve 
İngiliz uça~ı ·bir hava sava!jma tu 
tuşmual:ırdrr. 8 m;ağıınız knyıptır. 

Almanlar· 
Bir asker çıkarmayı 

karşılamak p lanı ıle 

Manşta büyük bir 
manevra yaptılar 
Parls, 1 (ı\ .• \ ) .- Manş denizi 

r-ııhillerindc Almanlar talimler 
yapnıı.,l:ı.rtlır. Talimlere kara. <lı!

r.rn \"e havn kuvvetleri ~lirfık et• 
miştir. Taliml~rin esaaı Mnnı; bo
yuna cskC'l' çıkarma hareketi idi. 
Tehlike işareti ''erildikten •birkaç 
dakika sorru ınllclafaa harekete 
gc<;>mişlli, Hareketi idıı.rt' eden Al· 
mn.n amirnh nı;ticeden meml'ı:;ı 

oldu ~unu bildinnlstir. 

Bcrlln, 31 (A.A.) - Salahiyetli 
kaynaklardan l)ğıcnildii'ine t?,\;re, 

Atln.ntik, Manş ve Sıma! d~nizi 
kryıltm boyunca B amtz'ten Kir • 
kencsc kallar uzaynn Avrupa ı;a. 
hil rrfünahkem hattının gerisinde 
yenlrlen kurulmuş veyahut ıslah 
cd illT'i ı; ) Uz len::~ Alman uçak ala• 
nı vnrdır. Bu :ı.lanla.rdnki beton 
h·,walnnma pistl<'rl, Alman uçak • 
larmn ha.va şartları ne olul'sa ol· 
Eun, havalanmak ve yere inmek .m 
kanını vermektedir. 

Kristal GaziDorJnun ~Uyük fedakarlıklarıe. 

Aİıkaradan getirttiği Radyo yıldızı ŞEHlRIU~ doln,.ıı':<en beledi. 
yeli, J;mniyet ::\liiduıfüğünü 1 

aJakalandırttn ba11 ıı0'2ttalnr.ı i~aret t 
edeceğim. Her iki dairenin hu gihi 
ne~riyntı dfükatlc tnkiıı ettikleri
ne emin olduğum<lan dileklerhoi- ,. 
zın yerine gctiril~eği muhnI>lml• · 

NEVZAD 
T:ınburl 

tır: j 
SAI,\HATTlN PINAU ile Kema.n1 NOJJAR 'fEKYAl:' ~·e Kristalin 

l\IUAZZAM SAZ IIB1'E'I1 her pıu.ar !Ulat 15.19 a kadar 

iÇKiSiZ Ali.' MATiNESI "' Sirkecide Salkmı öğiittc trıuıı 
\ety yolu U.rerinde büyükçe bir ar. 
sa 'ardı, Çir'kin man1 . .nr11s:aunn 
<.lolayı belediye sahibini uıun .nud
tlet taz;)lk etti. Etrafına dll\ar 
c:c\'lrtmi~·e muvaffak oldu, :o:imdi 
göril.)'Orıız l•i, bura ı bir oto'lıobil 
ve lmm~·on meınrlığı h:ılinue<lir. 
Şehirde biı!ncı sı•uf radde Uzerln. 
de eski piiskü ııal\11 \'Usıtnlannm 
yığıntı<ıı göze ho · göriinmiiyor. Ya 
dunrı :ylikselttirme11, ya b~ıı~'\rı 
l.:nldırm:ılı ! .. 

SAZ HEYE.Ti OKUYUCU BAYANLAR 
Kemençe: AI.l';I\O 
1\11\met: ŞUKRU 
Ud!: :seıfınlldi Aı'JDt 
DARHUK .ı: Noodet CıEZE~ 

Kanuni: ts»AlL 
Kemani: iL'\ YDAR 
rnnburi: lHSAN 
Nf'~·: DURHA.S 

SU7.ı\ N \ AK.\I: 
F.\1UE YILDIZ 
1\lAHM UltE :;;!::'\ "E<il 

AYDA SO~MEZ 

l~AİKA TAJ.'\!RIKUl 

Okuyucu Bu ·ınr: 
Aksaraylı H. \"AŞAR 
Hamit ntKsr.s 

!lıım•m11tllrrıiım•ı Yer bulmak için lt~tfen erken te3rlf edlni7~ Koııs~;ıı:ısyoıı ı.5 kurul'tur. 

~ Bn7.ı eyyar sanrılar diğerle • 
rir.<len ucuz.'\ mal snttıklnnnı &\'llt. 

n\ıtZ ili'ın ediyoıhr, Alm:ın mı:-~vıı 
,.e sebzeyi başka bir yere t.arteı • 
n; anrz. haylı n~sım ~ıkıyor. Btt· 
zılan da clirlıem yerine hı-: lmL 
lnnıyor. Dirhem buhranı 'nl"'n c:a
re bıılmalı ve erken sa:ıtlcrde bun. 
lnrı Çe\ iriı• tartılarını kontrol et
meli. Şimdiye kadar bö~·le bir kcn. 
turole nı. t~elmedlm. Seyyar !;atı
cılara fnzl:ı. itimat mı \tır acabn? 

lf. T:ı.k<ıiı,)tlP. Sır!lc;en·IJer ft'>fo it ı. 
mn U7.crindcki lmnaliln~J'Oll çu .. 
knrl:ırı tıl•nh. Ya~mur ~·ağınca su. 
far bura1arl! :ıkmn),P Firııı:u~"1lyı 

boylu)·or, C:uldcn!n J<"iruzaj:nd.ı 
niha~·etlcnen kısmınılnki ılellk be 
'ıdcta bcto:ılaşmı,! l\anali7.asyon 
ı;tf.nıı·lnn ynprn:ılttnn mıık ... at bu 
olma ... a gerek! .. 
~ Şehrin surn"mda bura<;ında 

ııynktn iı;ki ,·crilt>n <lükkiınlnr 'ar. 
Bunl:ırm nkşam fücrlerl iç tııraf~ 

l:ın <loluyor. Geri knlırn nıü.,teri • 
ler bo diildcft:1m öııiin•lekl yaya 
kaldınmma ılunıp <11r rğlni <llikk5. 
mn te'r.~ihı iizerlııe> koyuyor. A· 
ynldn yanını!alıi'.erc uzun .ohbcte 
cfahı> gidi.\ or. Cnlur l<eylf olduk· 
hın sonrn da ar:ıdn bir yanından 
:ı:eı:cn kıulınlara o;ib:ı;iin gfö.Jcrle 
hnkıp lfif ııtıyorlnr, Menetsck İYİ 

otaeak! Tophant-cle Roğn:rkec;cn 
('ndtle'<İ eli' nlcsnm Ustlert bir L 
Lem! .. Saı;ı snkalı lıirhlrtne ı.nrı•· 
mıs alkol milbt<>lfılıın lmh\·cler o· 
nünde. yayn knldırmılnra oturup 
dem eııl~·orlnr. Sonre.<ln rndrle ü. 
r.rrinde':d l<epcnkfori koıımn-: rırma 
ı?,irip ne ynpıyorl J"Sn yapıyorlar. 
Fırının önün<l~ -kökndnn ;eçilm!. 
yor! 
Bn~inlilk bu h:aılnr ... 

YF.:KT•\ T:AGJP ()~'ı;:\" 

B!r Amerikalı yerlisinin sırrı 

1 R50 Senrsi ııdl'. \lii5l,:ı'dn, Yu. 
ın:ı ııt·hri iizl'rindcn geçen bir de 
nıiryoiu inş:ı ctlili'.\'ordıı. nu !iırodıı. 

nchirr hir kadın ıli15üyor. Ameleler 
de onu kurtnrıyorl:ır; foknt .• Evet, 
fııknt kurtardıkları kndının üzerin. 
de, hlr mendile hn[(l:ınınış hir kllr.

1 
hık kadar bir alim kıilçc 1 göriiyor 
lıır. • 

EN SON DAKiKA 
Küçük lliinlaı Kuponu• 

(Bu kupona rklenerek gönııerneoeaı 

I~ ı.rarna ve iş ~rme illinlan En Son 
'Dakikada parasız neşredllocokttr. L 
IA.nların gazetede gl)rllldtığt) şekilde 

olmaııına ıtlkkat eılllmclldlr, l!:vleıı. 

ıue teklifi ı:ondt!reo okuyueııların 

mahfuz. kulıuul' Uı.ert: "arlb adNıle 
riııl bUdlrmeJeri llbııodJr. 

Evlenme teklifleri~ 
• 41 yaşında, A vrupada yüksek 

tahsil görmUıı. sıhhat, slınıı ve vllcut
çe. çok iyi durumda. olan, ııerbcıl 

meslekten ve oldukça da mllhlm bir 
serveti bulunan t-lr bay; 27.25 yaş 
ar~'!ında, temiz ve yUksek bir aile. 
den, mDtenaslp vUcuUu, kumral ve. 
ya slya.'I saçlı, neşeli, iyi tahsil gör. 
mUş, cazip ve çok sevimli b!r kızla 
lzdlvnç etmek istiyor. (N.C,0) rem. 
zine mUracanl <)6921) 

Aldırınız: 
A,atfdR remtr.ren yamı ,,tae • • 

kuyucularımn:ın oamlarııw ıreteıı 

mrktııplan l.Jarehaoeml7.den ( pa7.&ı 
lan hariç) !lergttıı •hahtao ıStle~ 

liadar ft ta.at l 1 dl'll toorıt ald.lrın• 
ıarı. 

(A,E.M. 492) (A.M.) (!!. Atla) 
(A.T .A.) (Ahmet Tek ı (Bahar) <B V) 
(B.L M.C) (Clddt olalım 35) (Deniz) 
!E, Ural) (E.O) (E.L.) (F N.S.) 
( F D.K) (Gar) (GOner 3) {Hassas) 
ı H.B. SSB) {Hülya) (H. Onsal) 
'H.-t5l (H,450) <1.K.LeylA H) (İ.N 3:?4) 
(Kaynak) (KUre D. 87) (Kızıl saçlı 

kadın) (LOtfll (M.T.R.) (M.E.49) 
(Mavi Mektup> (N.N,) (N,C.K,) 
(Nelll) (Nerlma.n) (R.G.Sl ıSam!) 

{Sahire) (S.R. 42) (S.T.) <Sevgi) 
(Ş.C.K.) (Ş.F.) (15 Tulny) CT.A.Ş,) 

(T.H.R,Zl <Tekcıını CTalllm kim) 
'(Yedek deniz:l) Yılmaz 6) <ZUmrUt) 

,-BÜFECi ARANIVoR~ 
8:ıbah s.-ıııt 9 dan 11k3am 2ı e 

kıutar hlr cjtlt:\nce yerinde, 21 den 
~onra da gt.ç vRlılte kadar Vll('nr. 

da, en az 1000 kı..tııln büfe lhtlyap 
cını kıu.,ılaya-cak bir blifetıl a 1'1\11. 

maktaJır. Acele \'akıt ı;azeteııl 
ldareııln nıüraaa:ı t .. 

Ameleler, nltını nerede bııludul'ı ı 1 

nu söyk'nırk için, kıı<lını c.ıkı5lırı-1 
yorlrır. Kadın SÖ) lt-ıni)or, Ynlnı7. • 

- Bu altın ıııftdcn i. k:ıbllemııı ------~-----,_ ___ , 

malıdır. O 1.., \.. O k 
Diyor. 4f r. urauim 80 er .. 

Ameleler, nllııı rn1ihcsile, k:ıd• • ı B:ılrklı H·t~ta. ııMıl lfablll)'e l\IUw. 
nııı izini urn oı·lnr, !'.c oıııı. ili' ı' 1 nuı.-.ı~ı. Hı.>r ıtlln sant JJ tı.>o ~onr:ı 

altın madenini lıuhhili)·orlar. Beyo~ıu • A.ğal'.amll, saıw.u~&.l'ı 

Bu rivnyet, hfıltı or:ıya scrgiize~t. <"-'1ddcsı Çöpltıl>ı;c,nıe ı.ııol<ak Sn, ıs 
çileri sürükleyip dunıyor. 1 Telefon: 42468 ..... 

CA~ iŞÇi 
BUYUKDERE 

KiBRiT F iKASi 
MÜDÜRiYETiNDEN: 

K1brt: tabrtkaSt l~ln ~:ığıda yazılı şartlar altuıda erkek lcadm 
ve ço.:uk ı~çı &lmecııktn 

1 - Tekmil taorlkn ifcUerint l§ ıoUnleri paraa12 sıcak ögıe yimegl 
Hrlllr. 

2 - Ocretıer: 

a.ı Erkek t~Utth. 
Normat meJal sısatıan ıctn erkek lşcllere yap~ıntacak tşln 

mah!yetıne göre &Mt tıa.-·- ... llcret ııesablle gündt ıoo "uruııtwı 170 
kuru~a kadar. .. 

b) Ka<lııı llçtlere: / 
Normal mesai saatlart tCL'l ı.rıram ~:ıere yaptırılacak lşla ma 

blyetlne göre 7(1 lruruııtan 110 kurup kadar. 
O) 1% fBOından lti yaşı.na ltad~r Olt\n erkek ve ku Çl>CUklara: 
Normal mesııl uatıarı tçln çocuk ı~çUere saat ba~ı UcreU be.. 

11abiloı 65 kuru!J. 
d) 'fnhmil ve 'J'ahllyc, avlu işçileri: 

Bu kabil i§lerde çalış:ınlara işin mahiyetine göre 150 kuruş. 
tan 170 kuru~a 1':auar, 

e) F1tzla UJt'l5tıl UcretlcrL 
Koordıoa.yo.t\ Heyeti kararlyle febMkanm gQnde yapacağı 

S ıaatlık tazia çaıı,.n.·nların % SO zammı UAve edildikte normaı me
sa1 u~ 100 - 170 kuruşa kadar Ucret alan b1r ljçlye ı:ıo den 2:ıo 
kuru~a ır.ndar. 7tl - 110 kuru~ kadar alan bir tşı;l~ 110 - 160 
ln.:ru~a kaaar, 65 kı.;r·uıı alan lfı;lye 95 kuruş: 150 - 170 kuruşn 

kadar alan l.t'clye 22<1 - 250 kuru:a kadar gUtıdellk verllecekUr. 
S - Kanun1 vergiler i~cllere alt olmak Uz•e OcreUer, fabrika da. 

bm talln::s.tr.am.-.slnde yazılı bUkOmlero göre ber ltl gOnde bir ödenir. 
4 - İ§çllcr, yatacak yerlertnı kendileri temln ederler. 
O - l'nllp clanlnnn BUyUkderede BUytlkdere • B'lb~eköy yolu Dze 

nndekl K:brıt fabrlke.sı mtıdUr!yetlııe nüfus tezkereleri ve aıtı totog. 
rafla beraber mt!rnca&t etmeleri tlD.n olunur. 

Tesviyeci, tornacı, frezeci 
ah nacak 

rtlhr1t 'mrıl eden dairelerda veya fnbr!ka tamlrhan•s!nde matnnlJ• 
ve makınıs~ muııvlı:ıl oıı.rnk caıışmak Uzere blrıocı sına tesvıyect, tor. 
raCJ ve trezeciye lhtlye1: vardır, Fabrtkada yapllacak lmtlban netice. 
sınde gö.ltercc.cklerl ebl:yete göre maa~ veya sa.at b&§ı Ucretıert taytc 
edllecektlr, Talip oıanınr:c vesıılklle birlikte BUyükderedek.I Kibrit fab
rikası mUdllriyetlne mllrecaatlan ll!l.n olunur 

IKIW!IBW&•& +q;§!5 "A 

Nafia Vekaletinden: 
Ekslltınzyc l<onulıı.rı ~: 

1 - Su il'lerı on dordUnc!.ı oubo mlidUrlU~L\ b?Slgnl lç:n13 A'1?•k ovı.!ı o:ı.. 

taklıklar:mın kurııtul:naaı ve A!! n~hri ıslıı.lı.ı:ıı.ı l'< nıll ı1ıerı. 
T:lhmlrı 1:dllen ke.,; ! ~deli fiyat vtıhldı esı.ııı Uı:~rin J~n (1 553,192) ıı. 

rıı t i9) k~rtı~~ur. 

2 - Ekslllma 26.S.042 tıır!hlne rasUıyan çııt§amba gUnU saıı.l(l5) tc Ankll 
ra1a su lşleı" H~ls:if;I binası lçlndıı topl!l.n:ın s;ı E'tsiltm• Ko n•sy.:>nu o. 
'1ıı.ımıda kap.ı.ı zarf usulll~ ynpılacakttr. 

~elma hanım ltlS;ke giriyordu. 
~raylı hanım, ebenln yanına 110. 

kuldu: Mukaddes Uçurum Le~IA ko,tıı: 
- Rl\lü geçmedi mı mide butan. 

h!11T 

3 - bteklltc;:o Eksiltme §&rtn:ı.mesl, mukavele proj;ısl, bıyındı:lık lJl:ıri 

g"'rıel şartnamesi, umuuı1 Su işleri fenni ~rtnamest ne liusust ve Fenni 
§artr.amelert .ve projeleri (50) Ura (OJ) kuru~ kat§ılığuıda Su İşleri Reis. 
llğlnden alab~llrlcr. 

~ - Eksiltmeye girebUmek için lstekUlerln (60,345) Ura. (-t9) kuru,lul< 
muvakkat tcminnt verme'!t ve eksiltmenin yapılacıı:?ı gUııden en az Uç 
gün evvel bir dilekçe Ue NnfJa vek!l.letlne müracaat ederek bu l§e ma.ıısus 
'll:nak Uzere voslkıı. almaları vo b!l vesikayı göster n~ıerı ş!Lrttır. 

- Aman hanımcığım, sakın içer. 
de bu meseleden bah!letme... rezll o. 
1 uruz Aleme. 

- tJ:ıOlme elma.ısını.. ı.aten oipn 
oldu .. yarın öbUrgUn de nlküh olur, 
Mesele kıı.lnuız. Bir buçuk aylık g~ 
lıellğ'lıı kim farkı.na varacak T 

Sonrıı. blrıl<'n giil,.rek llıi.ve etti: 
- l\Iaamafih, hiç meru.k etlllP.yln! 

Ben ge,-eze bir kadııı değilim. \'aL 
lahl a$!7.ımı açmam bir yerJe. l'alnı:ı 
banıı. imdiden söz verin: Küı;lik ha. 
r.ımın ebesi ben olayım_ 

- Bay hay_ hay h:ıy,, 
ebe bulacak değlll:ı ya, 

Sclmn hanım: 
- Teşekktır ederim .. 
Dl)?rek taşhkt:ın g~tl. 

sJzde.ıı iyi 

Şnhllm. bahçe kapı rna dayanmış, 

ersem sersem ctrıı.fL11a bakınıyor. 

du, ÖğUrme l durmu3tu. 
Şahikanın beyni zonkluyordu. 
Saraylı hnnıın: 

- A kızım, bu Clevdetle tanı,ah 

on b6' glla olmadı, Nasıl gl'be kalı. 
~ orımn ! Btı ı.., ~ aklım ermedi val. 
hbl, .. 

Diye slSylenlyordu.. 

.97. Yazan: iSKEN DER F. SERTELLi 
ŞahJkamo durumu pe.k pı,;letmlt • 

ti, 

Annesine aöylly~ek 11ö:ı:. bulamıyor 

, . .,, mütemadiyen: 
- Beolm namuııunıı:Ian ıilphe et. 

me, anne! be.ıı temiz bir kızım ... ben 
gebe değilim •• 

Diyordu. Sarıı.ylı hanım: 

- tyl aınn., ebenin sözleri de ynba. 
na atıl:ıcak gibi değil, Ka:lııı cok 
doğru sl:i.)'lllyordu, Bu UğUrmeler be. 
nim de hoııuma gitmedi_ DUndenbe. 
rı midem ba anıp duruyordu. 

- Benden ııUphl'.n m 1 var, anne~ 
- Hayır ama .. bu kadar öfrırıoe. 

nln sonu burııyıı. day:ınaca.k diye kor. 
lmyordııın. Korlctuğıım ııey ba~ıoıa 
s-eldl nihayet_ 
Şahika kapının yıı.nrndakl lskem. 

leyo çöl•til .. 
- I>emek ki senin de liızıına iti • 

maıJın yoktu? Ocnıe!c ki sen de ba,. 
kaıarı gibi ıııı,nııUyordwa f 

- Hayır .. hayır, ~'llvrucuğum. Be• 
hlcblr ~y düşünmüyorum. Şu gördü.. 

ğüm sahne beni d~UndUrdıi, Ebenin 

söı.lerLııl aen manasız mı buluyor. 
11un! 

Şahika hırçın bir ta\'ırla: 
- Evet .. e-:et .. dedi, ı•bcııln bütün 

sü:tJerl saçmadır. Benim midem bo. 
zuk .. belki d" ı.elıirlendlm. ıuıa bo. 
nl bir hekime gü,termedlnlz de ııu 

bunak kadmın söılerln~ Lıı3nıyor'lıı. 

nuz .. Teessüf ederim ı:ıpa, anne! Sen 
bu kadar cahil bir k$dın değ;:Jın". 

"' ~ .v. 
Kerim paşa taşlığın penc rcııLnden 

son muhıtvere)1 duydu: 
- Şahikanın h:ıkkı var. Dünden. 

beri midesinden nnztıı.rlp o'ıl ığ"tı 

halde kcnılhıinl bir hr.klme göster • 
meyi dU~Unemetlll<. 

Bahçı\'luıa e lendi: 
- Ramazan! koş, bizim kom,ıılar. 

da.n• doktor lh!lan beyi Qatır buraya 
Gel,ln bakımı blılm l,;ızıını.ıa •. 
Şahika bu aıraıla kr.ndln! t·ıplaıh~ 

l\nnf'..slnln kolunda.o s;lkarak yomı>k 

aalonuna döudü. 

- Geçti, Le,vlAcıfım.. bir eeyln:ı 
katmadı .• 

- İyi &rıtA, ren"ln sapeen., 
Kf'rim pa,a: 
- Hııydl hlra:ı uzan, kıı:cajtrzım! 

dadı • şlmıll doktor gı•llr .. 

CC\'det, Şahlkamn ba~m<'UDl\ rtttı. 

E!>e Sr.hnı\ hnmm uzaktan için l~ln 
b:ıkııı giilll.)ordu. 

Şahika gebellı"tlnl dü,Undllkoe ye. 
rln dibin ... geçecek gibi. oturdııfıı kol 
takta küçilldUkçc kUçl.llUyorda. 

Saraylı haarmın nere:l&yııe yöre • 
ğln6 tne<".ckU, 

~el1ııt bııyln bir eeyden bit.beri yok 
tıı. 

7.a.\·aııı adıımcağrz hlll kır.ının ııl. 

nirlerl bnudluğun:ı ıı nıy.,rda. 

- Belli geçmedi ml yu\·r~ı •,!um~ 
Diye aord•ı. 
Şahika: 

- Geçti, baba., llzUhnt• ! 
Dadl .. bir kennra oturdu. 
Ce'l-·dı>t nlşımhıtllc p"I< m,.,lt'll1dll. 

Hizmetçiyi dtrhııl ecı:aueye gönder 
mlstL 

(Devamı n.r) 

Bu mUddet içinde vesika isteğinde bulunmıyıınıar eksiltmeye gire.. 
mczler. 
5 - lsteklllerl::ı teklif mektuplıırmı lktnci maddede yo.zııı sıı:ı.tten blr ıa. 
at ı>nceslne k:\dar su işler' rclBllğine makbuz kar~ılığın:b V.}r.n::ıerl ıa.. 

zımdır. Postnua olnn gecikmcl"l' kabul edil ne~ (5910.8070) 

MIHI 
Oyanlar 
§'estıvsU 
14.22 Ağustos 

duhuliye yoktur 
Konııumasyon 
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glşelerlle Festival yapılncek g'&Zlno. 
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Bir Kalkas 
Romanı~ 

Rlrrok , .. ,,.,,,,rr dlllrrl': lt'r"Dn> 
er/ilmiş olan l•u eur. ~·ıua:I A fı 
met tara/ ından doDrıırlnn dofpı 

ua Gıirc/J dilinden ltrcıime (r/ı• 
miştlr. Baştan ıona kndnr a~I 
nnccra ııt kahrnmanlrk men'<ıbr. -
feri ile dolu olan bu ~!is tS"I ! 
Tı'lrk matbııatında ilk nnmunedlr 

tııyatı ,ıo kuru, olan bn ewr, bo 
IHlnı kı.>slp getirenlere Vakn Klta. 

lx'vtnde ytlLde ~O te.a.&11!1.tla ıo ıcu. 

ru:a vertlıııek~r. 

(Mevcudu azalmıttır) 

' 


