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~aAf~ 
Japonyanın 
on 
teşebbüsü 
lltr ~t~sanlar artık bu yoldaki ha-
!lıbı .'~ kabul ve tasvip ederek 
t .}etı atmışlardır. Hangi <lev-

~\'~ebj bir millete hakim olmai< 
~ıı:ına dtişerııe onun dağ bat:. 

Olıtu:. Yol kesen c skiyadan farkı 

Baltalimariinda gec.eki yangın 

üç anıeıe diri 
dir i yandı 

Kömür haline gelmiş cese~leri bL sabah 
enkaz arasından ç ı karıldı 

'1n ~;bit Yalçın 
$'ı:.a~:::·:~~.~:;;,~:: ~.~ Fabrika .. müdürü yanacağını arlayınca 20 
~-:~~~m~ir~:~~a ;:;.e~~~ metre yukseklikten atltyarak ağır yaralandı 
~ '-rfetmck lüzumunu l1i -t fle' l}fü•iinmU", tn~ınınıs, en a 'f. 
.:"ti "'enınun olnblleccksc onları 
~ ~b~,':i , e im on, kııt i s<;. 
~ di~ırıııck Uzerı> 'a iııı:toııa 
~ t .. _ ınat yollamıE. Kurusu İ". 
~. ;:"Yan hu Jııııon diplomatının 
~~Son .. pon talet>leri olamk 
~ ~ Anterika hükumet inr. f-elı· 
"' il ~ ·]erin en ıniihlmleri , 

1 ....._01•hığu sÖ\ lenh or: 1 

Dün gece Rumelihisorında Ur 
kiı;inin yanması ve iki ~iı:in tn d~ 
ağır surette ynralanmnsıle netiroc. ___ ___... __ ""· . . . 
·;--:--?- -"• ---~ ~' ,)· ' . , .. . . .... 

Jenen bir yangın hadisesi olmı~tur . . h ili ahşap (\lan binayı tama.men itıı-
Ynnan bina, Baltalimanr cadrlı. tlia dmi.stir . 

sinde Prens Halim Pa_~ vereselcr:- Yangından haberdar edifen ~e- • 
ne ai~ o:up Rız..-ı adın<la bir ~tın 1 , ·oğlu , lstanbul \'e ı~tinyc · itfal.re. 
tahtı ısticanndo. bulunan fa.b1 ıka - ı gnıııları derhal \'aka yerine ·yoti.ş
Clan çıkmıştır. mieler Ye hütün ga~,·etlerile yan • 
Ateş henüz anla.şı1mayan bir ee- ğını söncfürmeğe girişmlfjlerdlr. 

hepten dolayr tam sao.t 20 yi çey· I Yangın üc btt<;u:k saat kadar devaııı 
rek geçe çılmu§ ve QOk ltrsa. bir ettikten sonra :ıöndürlilınlişlür. 
zamanda sürntle genlşliyerek dıı. • (Devarm ı iind ide) 4S Çine ~:ıpılmn°kta olan yar· J 

ı' \"&ıgeçflmet;i, 
~~ -anf'uko nnmllc ,Jaı)()nların ı 

• lll<ları bir hi.ı•fıınct in tnslli 

1 

Abdülhamit •llrayının 

SARAYLILAR 
ARAS INDA 

,_a ....._ Müthiş Raspütini 
~ 't "~~-~rıkte harıl hazırııktaT•· E B ·u· l HU.. D A 

Yunanistanda aPltk .iti::.: ... 
t, Y Veni bir ...,. ııh._-roe ~hep olar.ak hareket. 

'-~Yet \•erilmesi. 1 

.::.ı~ -~ aldıktan sonra, .Japon· 
(:'\ ~ka arasında cereyan 
.~ığı ~kerelerin neden kısır 
' ~ _.,rtık §&.<:ılamaz. Çünkil 
~~ hu olan Japonlıırm ıııı. 

Ve §eytanette ona laf 
Cıkartan meşhur 
Dolandırıcı 

Kurtuluş vapurile gidip ~elen bir zat,·facia- Alman 
, nın yürekler qakan saf haiarını anlatı90,. taarruzu 
1 -----o---.-

.....:_l~ haşlılı~cn kimbillr ne • 

..._.....,, olab1&ece1,leri pek lfo. 
~'bin olunabilir. 

MAHMUD SAiM 
Kar 51 karşıya 

Şehirlet açlıktan .ayakta sallanan, es'ki kilolarının yarısına b~dı 
inen korkunç bakışh fnsanfar.la dolu... •M08kova etrafında C'- diplomatının bu seyııba • 

\!'lt~bir fayda çıkmayacağını 
~~. ~ il kendileri de pekalia bi· 
~ '"'1. llkat bazı ,liplomı:st oyun 
. :'t, 1' ki Jıükfmıetler bunları 
~ ~ndllerini her nedense 
~ gortirtcr. iırte J{uru!->n"nun 
~· h ·ııııtığı yolruluk 'b 
._:~ 1 ~datnuyan bu 1-omed~·a " 
~ --~~dlr. Giıya ,Japon lıül•fı • 
\~ li temin uğnııu1n her (.{'. 
kı 'lteı)"apnıııı da Anıcriknmn fe· 
~ ~lerı karşısında niha,Yet si 
~ lııtı ~ını,. bir , •a:ilyettc ~nrlin • 
~ lor. Kuru unun katlandığı 

Askt entrika, fnl \"e büyiicülük 
11;aceralarmdan b:ıhs7ı1e_n Mab 
mut Sııiınin gnzctcnıız ı<:iıı hn . 

Bir açı1sg6z tezgAb kar•••• kemerlerla en ıoa deUll ltellere llarell At hlki,af 
bol geldtil lçla bir dr11m11e dalla gerldea bir dellts ıçıyor I ediyor 

"""ıı:•deet: b11 gayeyi frmln 
~t 11 Yapılan nıunarnlardao 

~"'\i ~' "•ııonların ~lıya son . aı t 
lk." h- ~heınmt•·ctsi:ı: bir senni" .. ~11 . J - • " 
tıı.._ \;~~ iirdülileri taleııler bil • 
~~krk•a hi&l;tmiyet idc1iala 
S''tfar ili \'e ta.-tılik edilm~inden 
~ '· Amerika Çine yarılım • 

zırhıclığı bu Jınt ırnlarmda 

Saraylarda dönen gizli do. 
lapları, hanım. su.itan/arın 
müthiş aşk ve ılıtıras ham
lelerini bütün açıkltğilc 
okuy-:ıcaksınız. 

PE K YA KI ND A 

HABER 
Sü TU NLARINDA 

: :' • • ..:... ~--- ..:;.J'_•r -.:.-~ -- _;._ 

Kızılav t.:ırafmdan Yunanis
tana gıd·a maddeleri götürmekte 
olan J{urtuluş vapuru. süvarisi
nin gördüğü lüzum ti1.erine ha. 
len Çanakkalcde bulunmaktachr. 

Kurtulu~ aıwak yarın Prcye 
hareket edecektir. 

1!k seferinde Kurtuluş vapuru 
ile Yun.:;ı.nist:.<ıı1a gidip g{'Jcn bir 
zat, orada gördüklerini, hüküm 
süren açlık ve sefalet haYasmı 
bir arkadaşına anlatırken e:z
oüınlc ::unları söylemiştir: 

- Orada gördüklerim. yazr. 
1 lnnlarcl~n anlntılanlaroan befi 

<Dernmı 4 lincfü1e) 
~~----~---------------..:.: 

... , Merkez cephellİnde 

R us rı üdcfaa 
mevzileri yarıldı 

Vişi, 8 (A.A.) - O/i: ! Berlin ve Moskovadan gelen 
J son haberlere göre Ru ceµhesin-
1 de, muharebe aynı şiddetle de. 
1 vam tmcktcdir. Almanlar, Lenin. 
1 grad ile Kalinin arasında Tizvin 
' istikametin<le yeni bir taaITUza 
1 
başlanuşlardrr. Moskova etra-
fında, Demeç havzasında ve Kı
rımda Alman taarruzu devam e. 

O>e,ıunı 4 üncüde) 

-..s~flf.:htec neticesi Çinin rnli 
~ ı\ fit za~ ınam:ıst olacaktır. 
~~rfka Ja1K1nyanın Cine hii• 
~lıo nıUsaade edc<-ektir. 
~'h) 11 lanımal< oranın ıla Jo. 

Balıklar l':ırın Ç.a.nakkaleden Tnnanı.taaa &idecck olım Kurtulm; \'11pııru 
AMERIKA D A 

Bitarafhk kanunu
nun taoili kabul 

edildi 
~. '~t :~Rlesinc raLı olmaktır. 
\~ \: 3.Ponları ilrl•iitcc<'k icrıı. 
'f lıı~~~ntek j-.c .J aıMmların j., . 

\,-. ~ 1 karsısında. Jıiı:bir mü • 
'-t~tır blrj bile almuınıy:ı ra1.1 
\ "le~·\ıtıerikl\ bu ~art ları kn 
• ~Ilı •rtık Uzakı:;:ırkln nhlka. 
~~t ~~I icap eder. 

\Lt J )'l lalpp cmpcr~ nlizm(' knr. 
("ha, ) 11 ~ttndc, h:r ah!flk ııren 
\ t~,, lı~~ek bir iıle:ılin ifadesi 
l\L ~lıt ~il birden .\ meriknyı taz 
\..~ıı"111•Poıı~ a lclılndc sesimf:rl 
~,~ı3 1 ~· ı·akat .ıaı)()nyanın A 11 

1 ·~ Otı1111 ZakcıarJ>t.an 111.akl:ıstır • 
' ~le ~~İni kendisi nlmnk ' e 
\ı~'t saıt~nntını kunnnk lıırsnı 

Çin 
ıirn anla r ndak ı 

Ameı ıkan 
bahrıgeiiier z 

Geri çağrıhyor 
I.undra, 8 (A.A,) - (B.B.l'.) 
Ruzvcıt dün ak§am Uzak§arkta 

1 son inkişaflardan gazetecilere bahse • 

~ 
l derken Amerikanın Şanghay ve Tiycn 

çin limanlarır.dakl bahı1yc1llerJni gç. 
ı l çağırmağa karar vermiş olduğunu, 

1 fakat bu kararının Japonya ile cerc • 
3 yıın etmiş olan herhangi bir mUzakc. 
1 ıcnin neticesi olmadığını eüylemiş • 

~ llı~~I hği cihet le ılilıı.\ nnııı 
~ıı;hr. eı.eı inde semııat i ny:ıı • 

, t11~ lıısl\ 
"~ı ttıtl'f 11

lar artık bu ;\ oltlal. i 
~ttt at!•lıııJ , .e tas\ iıı eılerı•J, 

1 

· t tir. Bu karar, Japonyaya bir mUsaadc 
1 'IUretlnde le\Akki edilmemek, bllAkls 1 • 

S lıir !şiardır. llnn~j de\ lct \ ~ :\ ııa;1ııete hal-ıim olmak du ı1 ı \ ~ le~ l'Se oııup dağ haşlarııı 
\ ~ l~ ," eşki~ adan farkı :rol\ ~ 

~~~l b(; ~rtlcrin 'lcd:ınıııdl\ ah. ı 
\ tti~uf} 1c bir t e'kiımUI safha. 
it \~-tı111 1 halde de\ lct 'erin mu 1 
\_\~ el ılare (!den adamlar bft 
._,_ iıı.ı11~~' lrterinhı istila \ 'C tn 
~~-lıil .... ni bırnlmmaını,.;Jnrılır. \"irnna ıinin•n;itcsi tah·bl.,.lndcn bir genç d!'niu• dalarak 7.ıpkın la balık '"· 

~İ)(~lllaıı10 ritria.,1 iı:;ll' hu ln~ıakla U.)larc:ı nıc:gııl olnrn~, bir çok Jwrkuııc maocralar ~nni#. mr~ 
.._.. 1• ileri gcll~or. JJcy _ relrrcP su t1ltı.ıııla ı.öpck balıklarih• boğuı;mmı, reı.lmler almı!ihr. l>iln hRftla.. 

\; ...:.~~~ 11lda. eı;:.ki\'n lar ı rnkil <'- ılı~m17 bu hcyemnlı ııı•tce raları ;; iıırl sa~ fammln o~.m~,ın117~ Rcelmdc bu 

Uzak,aı·kta muhtemel bir Japon te 
eavllzüne kıırşı bir hazırlık olarak 
kabul edilmek lılzırndır. Geri çekile • 
cck olan Amerikan bahriyelileri bin 
kl§ldcn ibaret otup bunlar herhangi 
bir Japon tecavüzüne miln!eriden kar. 

' şı koyamazlar. 

ı Romen tica,et 
heyeti bu 

sabah geldi ~ 11!-ıanlarnı ral•at etme • ı gPıı<'I sıı n ıt ııul.l !,iipcl, balığına Jllld;ıc;ırkmı gurhyonmıııız. 

Yoktur, - L-----------------------_. ( Y U111 -t üac:öde) 

Ruzveıt 
Ka ıaıae b r mektup 

g6aderai 
- O -

Rusyanın miidafaası 
Amerikanın müdafaası 

demektir 
J.ondra, 8 (A.A.) - (U.R.l'. ) 

-<>-
A mPrikan 

vapurl:..rı silaht· 
o larak 

Ru7.velt So\'yeUcr birliği relal KaF. , 
nıne gönd~rdiği bir mckıupt." ··sov . •&arp mtntakalar. 
yet R~synnın mlldaf:ıası Birleşik A. girebilecekler 
mcıikanın mil~a.fnası,. demek oldub-u. . 
nu blldirlllifll!r. (l ı:ı,..ı 4 üncü<le) 

l lk okul ç0:ğındakl 
çocukların SQlJlml 

---o---

81i sabah başladı, ıtıeden sonra bltlri 
ıecek. Saytmda 500 memur vazı le aldı 

Bugün ilkokul çağındaki çocukla 
rm l!&yımt ynpılmaktndır. Sayım sa. 
ba.h saat S de bıı ıılamıştır. 8ant 17 ye 
k11dar bitirileceği sanılmaktadır • 

Bıa işte f(!hrlmizde 500 den !azla 
memur \'nzüe nlmıııtır. Bu nıUnnsebct 

İ le buglln ilk, ortanıcktep ,.e lillcler ta. 

tlldir • 
Savımın netlocsl bu ayın ~ indc-r 

evve; anla§tlıımıyacaktır. Zira, talı.. 
matnameyc göre kazalar, aymıır 

neUeesinl tasnif yaptıktan sonra a. 
yın 25 inde maarif mlldUrlüğUne bil. 
dlrmeğe mecburdurlar. 
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Gümrük ve sair res=m erden muaf 
iutan Kanun iki sene daha uıatıhvor -0-

Dfn de bir çok 
mabte ır cezaya 

81' ·ı!dı 

Menba suları 
---o

Vakıflar idaresi hepsini 
elinde toplayacak 

-o--

Boğaz dışında 
bat1rılan motör 

-o-

Kaptan ve taylalar 
bAcUseyi 

anlatıyorlar 

Anka.rıı.dan b\Jdlrlldlğlne göre, ecne. 
bl devletlerden temin edilen ve edile. 
cc:t olan kredilere mahsuben celbedl. 
ı cek harp tcchlzat ve levazımnım 
gUmrtlk resmi lle aalr vergi ve resim. 
ı rindcn l8Usnası blr kanunla kabul e .. 
wımı,,u . .Su kanunun ikinci maddesi 
bUkmUnU iki sene daha uzatan lAyiha 
dUn BUyUk millet meclisine verilmı,,, 
ı;ümrtllt, inhisarlar, maliye ve bUtçe 
encUmcnlcrtne havale olunmU§tur. 
Bundan b:ı§ka TUrkiye Ue Almanya 

arasında ticari mUbndole ve tcdlyeıe. 
riD tanzimi hakkmcl:ı. yapılmış olan 
iki anlaııınn ile bu anlqmalara bağır. 
protokol ..-c mektupların tasdikine da
ir kanun lft.ylhuı da. Meclise verilmiş. 
Ur. 

TUrklye • Rumnnya ıırasmdakt Uca. 
ret ve tediye :ınlagmalannm lkl ay u.. 
zatılma.sı hakkında teati edilen no • 
talar da BllyUk Millet Meclisine ve 
rilml,tır. 

Beyoğlunda 'kurulan fiyat mürn 
kabe bürosu son günlerde Bcyoğ • 
hında bir tauıma yapmL' ve birçok 1 
ihtikar suçlusunu cilnntime~ut 

Karakulak men
baına modern 

tesisat yapılıyor 
Vakrilar idaresi lst:anbulun en bU. 

yUk ta;bll zenginliklerinden olduğu hal 
de öteden.beri gene en mUhlm dertle. 
rindcn birini teşkil eden iyi su mesele 
sinin halli için mUbim bir teeşbbUse 
girişml~ bulunm:ıktndır. Bu teşebblls 
mUnıltUn olduğu kadnr en lyl ve tıı. 

nınmı§ memba. sulıınnı cvka!m elin. 
de toplamaktır. 

Bir denizaltı tarafından Kara
deniz karn.sular.mızdn bat.Inlnn Ya
kup Yıldırana ait l 45 tonluk "Kay· 
uakdcre,. motörünün mürettebatı 

evvelki akşam §t'hrimize" gelmiştir. 
Düıı kendilerini gören bir muhnr
rlrimize kazazede mürctteb::ı.t ba5. 
!arından geçen vnkayı söyle nn
iııtmışlardır: 

Bir Alman firmasının 
belediyeye teklifi 

Bir Alman flrmnBr, İstn.:ıbul be· 
lediyesine mUra.caa.t etm'ş ve şeh
rlm'a:de mekanik ekmek fırınları 
kurmak istediğini blldirnili}tlr. Fir .. 
ma, fr.nlarm ucuza. mal o1ncağmı 
ve sUra.tJc yapıla~ı ilave etmiş
tir 

Müracaat: tetkik edJJnıektedlr. 
Gft:WJ"'P~~--

23aşmaiate~eı-... ._, ~ _, ,.._ 

Yeni Sabah 
Hüaeyin Qı.hlt Yalçın, :Macaristan& 

oyuncak almak Uzere giden bir tUc
canmızm mU.;ahedcalnl naklederek, 
bu tacizin mUracaat ettiği bütUn ı.. 

ma!Athanelerde: 
- TUrklyeckn burnya kadar oyun. 

cak almağa ge1dinlz ha; ne mesut 
memleket !diye hayretle karşılandı. 

ğtru anlatıyor. Muh!ırrir bundan eor:. 
ra, harp içinde Fransad& bulunduğu 

mralard:ı nazırlardan S:ıro'ya, Par!Jıı. 

lilerl çok sakin bulduğunu ııöylcdiğlnl 

345 lirahk mah 
'1000 lirava 
satmtşJar 

Cürmüm~hut halinde 
yakalanan tacirler adliyeye 

verildi 

halinde ya.kalanuııt:r. 
Bunlar, Belıkpaznrında ka.51p 

Şancı (karaman etini 70 kuruşa 
sattığmdnıı>, tilnclde Motola (kra
vat iht.ikUn.nd::ın), G!llatadn Ulııcl 
caddesinde Tohumpaznrr (sulfat 

amünyom ihtUcanndan). 
Ayrıca. Mr..lımutpn~"da kola iht!

kô.n yapan ~likael, Sultanaltnma • 
mmda 110 uu.mnroda beyD.llllamc
siz kaput bezi saklıyan Bovates de 
cilrmiimc-şbut lıa.H:ı de yakalanmış· 
l:ırdır. 

Suçhılann lıe;;ıai adliyeye veril -
rnL'.flir. 

Beııfutaşta, Haf!fır.n caddesin
de 34 numaralı d\ikk.tmda manifa. • 
turacıl:.k yrpan Sarn metresi 29,5 

Firat mUrakabe bürosu memur- kurll§a sntılınası lfızımgelen kaput 
lan diln Çakmaltçılarda 95 numn- bezini 70 kuru.5n satmaktan, z:r.. 
ra1ı depoda bir cllrmUmeşhut yar· ı:innlmpıda 85 numnrnda kundunu:ı 
mı.5lar:lır. Mehmet Cerld ve oğuJ. Yordan kundura çivisini falı~ fi -
l!lrtna ait olan bu depoda memur- yatla satmaktan. Büylikndada 23 
lar, mu.,terl sıfatUc 1000 liralık nisan c.a.dde~inde tütüncü ve sucu 
mal mlibnyııa etmlelcr parayı ve • Panayot krzı Tallyıı 12 kuruşa sa -
rerek 345 lirnlık yani mnUarrn nr- tılmnsı i~p cdon harita defterir.i 
ıı fiyatı kadar fatura alm-§lardır. 20 .kuruşa sat.maktan asliye fkinci 

Faturası alman bin li'ra kasaya ceza mahkemesince, Beykozdan 
konulduktan sonra cürmümC§hut Ali 

0

Rıza da koyun etini 70 kuruşa 
yapılmış ve dlikkfı.n sahibi ile oğu·. s<1.tmnk suçundan Eeyltoz sulh ceza 
larmm ifadesi alınmıştır. suçlular mahkemesince 25 er lira parn ceza· 
adliyeye ·verllmiş~ir. tm3 bir hafta da d~:kiuılaun-n kn· 

" - - patılnuı.sma mn.hkfun edllıni:ılerdir. 

Kasap'ar naı·'la Bundan başka, Kadrltöyde ma • i 1 k:ırncı Marika da külliyetli miktar· 
Stıro'nun da cevaben: rla :makamsı mevcut olduğu halde 

- Biz de buns esef ediyoruz. Halk rı·ayet etmı• a1or satmaktan fmUnıt etmiş. y~alann-
vazlycU tamamen anlamaml§ görU • J.' rıık Üsküdar asliye ce-La. mnhltcmc 
nUyor. Harp iç.nde bulunduğumuzu ---<>--- ~ince tevkif olunmu.-.tur. 
icap ettiği veçhlle takdir etmiyor. De. Hala eti 75-80 kurusa ----o--
dlğlnl bizim vıızlyeUmlzln gerçi bu ha. • 

le bcnzcm:Jl~ınl. hUkQmctın gUttUğU aa\makta inat ediyorlar Muhtekirlerin kurnazca bir 
ırtynsetın b~zl harpten kı.ı.tıyeu masun Şehrimizin her semt.indeki ka wulü daha k~fedildi 
h-ıldrğmı s:ındığımtzı, belki çok isUh.. sapların et nıırkma riayet etme • Son zamanlarda !}Chri.m.izrleki bir 
c:ıı.:ı gayret etmekte bulunduğumuzu d'kleri bir h&.ftadanbcıi görfilmck - ço't ticarethanelerin :milli korun • 
lhltln tntlhllld kısmak ı;öylc dursun,, tedir. BUtun kıı.s:ı.plnr eti mınta.lı • mn kanunu ile fiyat et'dteti ikanu .. 
billı.klıı bir Uıtıhltık çılgmlı~na, uğra. Jıu-ma göre, 75-80 ltmıışn sctm~- ııu hükilmlcdnden kaçınmak için 
mış g bl olduğUmuzu ıınıatarak §Öyle tadırlar. Halbuki fiya.t mlitakabe buldc!dan yeni bir usul tnammUın 
diyor: komisyonu perakende sat11larda etmiştir. ~ya vitrinlere konu. 

"El'O!t, blz lıayle lccn:ıtmlzdcn geç • karamsn et'.ne 57,5, kw.rc ğa 62.S. lan melların yüksek kıymetini eti
mı, tılr h ı.ıc ııe ıı::ı~ursalc, fr.UJ oo~ kuzu etine 57,5 nark koymuştu. ketler gösterip milştcrilerl kaçıt'
rnmbn k:ıt k::.t rn~ aatm ~'< Fiyat mUraka.be komisyonu, paı- ma.mnk ve içeriye celbetmek için 
Jur:n:ıı gosterJl!t~ ne n:ırlım, ne mr.. znrtesl gUnkli ı.çtimamda et mev • başvurulan bu çare vitrindeJd ma·. 
r.ık.a.J 'Din, n• cezanın ,.e hapsin fay. zuu etrafında baıd:ı.dığı müzakere - !arın üzerlerlne birer ''satılmıştrr'' 
d:ısı 0 :ur. N!tln ! Ne oluyorıa Bura.. lere devam c:cıccclt, bel' l <le b~ hu etiketi koyma.ktan ibarettir. 

ı: t'"' lıı...~'ı:t.."'n 11.c!:tlr..Satın a.lmak, susta katı bır karar verecektir. Fi t 
0

_,_ b LU...... b y n· 
. • va m •ı.ı:All e .v-.U u e : p:ırıı ııarc"t:nel< p:ınlğl hl'p'.mlzl l&tl-

1 
· - · i · 

1 ct..nl}. Ile;n l:ı~: ız f'JSnnftan ılkA. • Tramvay idaresi Çartnknp•da c.-.

1 

halkı lğf1 al sısteml .ııUreka.zt· mUcti~ .. 
lI lhtl dlkpa•a tramvay durak yerini c:ıddr delcye mrar VertnLC\ • !ra c • yet eıllyoruz. enı ya.cımız var 1 " . b rl tI lı: i nıl 

=nattı~ı nu b:r l;'.vanb 1ı,eslnl eı. nln dar kısmının ağzında olduğu ve. k.e~ mcc u ye ., nnun . l~ n_ıu-
w, ebl:!k ır.ın sek .0 doksan ura, ,·e. yakınında Ç.araıl:apı durağı bulundu.. cıbınce bu ma ı. ııntılmfd ıne_ 'i~rınc 
riyoruz Itıı.bahııt blılm mı yoksa bl-1 ğu için kaldırmıştır. ~onulmasıruı. l~um olmadıgı ~ c e-

. ' ld ğu ger bu maim b.r ıwıa.t kıymetı var 
dm !':ılgınca 8tlçmnı;;-a haur 

0 0 
• da konuluyorsa bunun yanuın ma • 

muz p:ıral!ı.rı blulen almak IQtrunu 1 im bedelinbı de kaJ-·dedllmesi lıi-

Halen ''akıtııır idaresinin elinde 
maruf Ta§delen ve Defneli su mcmbıı. 
ları varcı.rr. Uzcrlerinde tamamlle mo 
cicm te.cıis:ıt bu memb:ılardau ba§ka 
lstanbulun çok eski bir §Öhrete sahip 
buıunan kaynaklanndnn \'c suyunun 
nc!asctı itibnrlle mUhlm blr luymct 
kazanmış olruı Knrakulak su mcnbaı 
cia cvlmfça inUkal ettMlml~lr. va. 
kıflar idaresi son senelerde bu su .. 
vun az bulunmıısuıa saik olan sebeb. 
len de ortadan kaldırmı~ ve lllt 1§ o. 
1arak suyun menbamdıuı herkes ucuz 
fiyatla suyun satılmasına başlanarak 
mevcut inhisar fCkll ortadan kaıdr 
rılınıştır. Vakıtrar idaresi Karakulak 
menbrund:ı. da modern su tesisatı ya .. 
pacDktır. 

Daha bazı tnnmmı;:ı ırulann evknf!:a 
alınması dUştlnUlmektedlr. 

Benzin iahdidatı 
edildi 

temel it 

AnkB.111;> 1 (A.A.) - Ba§vckMetten 
teb:lğ edilmiştir: 

9 eylul 1941 tarihinden itibaren 
benzin tevzlatmd:l tatbik edUmek~c 

olan tahdid:::t, ilktcşrln 19tl tarihinde 
mın edilmiş olan esaııJar dahlllnde 
9 ıık.ko.nun 1941 tarihine kndar <k.vam 
cdece1ttlr. 

• Ko.deş vapurunda tayfnlılt yapan 
Ahmet BU!\.1 adında bir yolcunun p:ı'. 
tÔsunu çalmış, ynl~alanarnk dUn adJI .. 
ycce tevltif edilmiştir. 

• Asker ail:ılcrln<ı yardım lcanunu.. 
nun tatb~k edılmeğe ba§lruıdıB'J gUn • 
den birlncltcıırin nlbayelino kadar 
230 bin tim tahsllll\. yapılmıştır. Bu 
taıısilfLtn devlet demlryollnrı, clclttrlk 
ve hava.gaz! ld:ırelerlnin hnsılatı dahil 
değildir. 'Belediye muhtaç nilclerc yar. 
dım için her ayın on besinde tcdlyat 

- Pazar günij lstanbuldan ay· 
l'ıldı1<. Gece 12 yi çeyrek geçe Ka
radenlz:fo Servez burnu yakınında 
meçhul bir denizallı gemisi yanı· 
mıza yaltla.,tı. Ne manifesto ne de 
geminin hamulcsi hakkında hiç bir 
sey sormadan iekele tnraf::ndan 
motöre şiddetle bindirdi ve aynldı. 
Motör yaralanmıştı. Biz yolumuza 
devam ediyorduk. Denizaltı süvarisi 
ilk önce bu yara ile motörün ba. 
tacağnu sanmış o1aCnk ki nldığmuz 
yaranın pek o kadar mUhim olma
dığını anlayınca denizaltıyı tekrar 
üzerimize çevirdi ve motöre 'lte§e 
baııladı. Ve 11 menni attı. Bu va
ke. cereyan ederken biz kazayı te
lefat.sız atlatmak için sahile doğru 
ka~mağn çalışıyorduk. Top merml
lerlle motördekl pamuk hamule -
miz birdenb!re alev aldı ve mtiret,.. 
teba.t gemiyi terkctmedcn alevler 
motörUn direğine kadar yükselmiş
ti. A1evlcriu sahilden görUldUğUnU 
de sonradan öğrendik. Bazı arka -
daı;lar kurtulmn.k için denfae atin· 
dılar, diğer bir k:sını da filikaya 
b!ndil er. Bu sırada yakınımızda bu
lunan bir yelken gemisi kllptanı 
arkadaşların istimdad·nı duyarak 
vaka mn.halline sandalmı gönder• 
di. Kendi filikamız ve bir kısmımız 
da. bu yelkenlinin sandallylc snli -
men yak-nrmızda.ki yelken:iyc çık
tık. Bu srrnda denizaltı da gfö:dco 
kaybolmu§lu. Sn.ha.hın altısına doğ 
ru İğne adaya çıktık. Bütlln 1:-u v:ı
ka cereyan ederken motör yanıyor· 
du. Sabahleyin kaptanmıız tekrar 
dcniıe açılarak Kayna.kdereyi ara
mağa çıkmıa fakat bulnnıa.nufitır. 
ÇünkU motör batmIŞtır. Bu knzada 
yalnız resmi evrakımızı nüfus cltz
danlarmuzr ve diğer lüzumlu vcsi
kalanmm kaybederek kurtulduk,,. 

Motöıiln mürettebatı §Ull}ardır: 
Kaptan Mehmet Aslan, maldn'st 

F.ikri. Uıyfa Yakup Kılıç, Mehmet 
Demirbaş, Ali Engin, Osman Şl;;
ır.an, Mustnfa Aslan. 

yapılması esınını kabul etml§Ur. 1 ---<>---
., L!Uelide, Mcdih.ı adlı b:r kndını:ı. Posta mürliirlüıü 52 mi!yon 

nllıknsmdan dolayı koc&.31 mUtcahhlt 1 d h b t 
Rıdvanı tabanca ku~nuyla yıırııl:ı. • , pu 8 a us ırıyor 
ya:1 ,,.e bu ara.da kendi.si de knz:ı.en Posta Telgraf Umum Mildürliığii 

g6$lı""M satıcılann mı? Buglln hıı.ll ı Bir ev kadım atanıyor zmıgeldiği ka~t.i h5.s•l olmuş~ur. 
'"ilkti yerl.ıı:ln bir harumm eS\.-ap do • 1 Bunun için vitrinlere konulan nuı! 1 
labmı. ı:mınyer:nı k~tınnız. ken - Çocuksuz bir ev için ldmı~lz bir Jarm üzerine "satılmıştır" lcvh~· .. 

yaralanan Ley!Cı. hakkında adliyece ıı:ıriı}f c tabetlirmoı;e kaıar verdiği 
taııltlkat ııçıllill§lrr. Lcyllının mUddr. iki milyon puldan mııadn d:ıhi\1 .. 
lumuınlllkçc hll$lan:ıde i!ııdcsl alına. de 50 milyon pc'ita pulu bastırma~ 
caktır. ğa karnr vcnniI.tir. Bu nullarm 

• Orhan admd:ı. ~.rlsl, tstıkHU cac- tab'ı pul talfmd1 tecrübe ve iht·
deslnden geçerken Fnlırlyc adınıJ l".. :53S .,a,hib! olanlarn yaptmh .. Ittır. 
nımadığl bir kcdına söz atnn~tır. Bir Yeni tabolunucak pullar ~O ıruh 
az geriden gelmekte oıan Fııbı !yenin telif kıymette o'.acaktır. Her p:ı~ 
kocası, Orhanı ad:ımakıllı dö~mu tUr. ı;crioinin tabı adedi bu pullara gö
Orhan zabltnya mOrncruıt ettiğinden tlilcn ihtiyaç nislJetındc t"'·in o • 

dlıı!nc bef} on sene kifayet Niecek - kadm blmıetçl aranıyor. btlyenı~ n n asılması mencdiiccek ve bunu 
''11-P \'e ı;:ı..-ıı:ı,ır bul:ırııunur.. Fakat bl'. rln Ankara cadde!lndc \'alut Ki· yapanlar §iddctlc tnld~ olunaeek· 
mcın h:u:ı~ ma~"!Wlya emprfmn tnrrııız 

1 

uıbc,'inde Bay Bcbrama ml\rııcn:ıt. trr. Bu mUn::ısebetlc etlkct mecbu·ı 
keten lm~ııı.,ı:ırı gelıllğl dııyulu.ııea, lan. r!ycti de yeniden kontrol edileoek-
mağnzn htınırnl:ırın h:lc:ım:ına uğru- Ur. 
~or. O dcrccede!d l7dl:ıı."ll dnlayıslle 

kapıya bir pulls l'oym.~ !ıı Ilı.um ı;IS • 

tabkJkata başla.nmıştrr. lı.nmuştur. • -
rülllyor. Koca bir p:ırtl mal birkaç E OL B J H ı· S S J R Q JI AN 
gün içinde ynğm.-ı oill!lyor. Oazeteler L.... Ve " 1 

ipek çoraplJ!nn aleyhin~ n~rl;)nta - ----- ,_,-- ... -----------

~~-~~.._;;..-~-' 

1ııı,1nym~ (.ornplarm f1yatı dnhn 
yllltsel:ll ,.~ ım:=.r.br mnt;'lluılınıı, dUk 
ktlnlııra., h~r t:ır:ıf'a lm;pmk, ortndnn 
kalkmnmJ:ı.'.1 lto:r:tt:ı

0

d!U"1 l:>ek ç:ınıp 
IHn "ıl~l'n°l rle &:ıt:n rJdılar! DOrt 
arşın b:ı.!;m:ı n::ıbtlm~~ lrndretl olan
lar ela hu b:ıf!IIJlJ.j'l e!.!" r.t!neli ister. 
l<on lm':ı."Y.llık bir ltOtl~ h:ıllndc, ıtl, 

kala,, tcldiyorl:ır, yın:lruld:uııyorlar, 

eziliyorlar, b:ı;,•ılr;-ı>rbr. ayak oltında 10 Yazan: NEZiHE MUHiDDiN 
kc.lıp ı:t':rn~ılyorlar. Mehp:ırculn mUthls ve öldUı:ilcU 

Flyntlar yUh ~ııyormnş; elbette heyecanı ka11:ısmda derin bir hay 
Jiikscllr. l\1ıı.J huLm:nıyonnuş; elbet- t k-"' da t ·· dü · . , • re ve o u.uar cessurc şen te bıı!:ın:n::.z. S ~d her tnraf gU.ls::an, V"ktv t h k ak 

ı .. ar eyze :ç ırar cevap ver sn.nkl hrr t:ır:ıf nın:rl bayııt tçlnl:.c, ı d .. 
san~rl b .l!'.ln m'.i."l:ı.!nl:ı yolb rı açıl<, 1 • Anl 

1 
? H · , . . , . - amaz o ur muyum . "P. s:ı::ı'tl b~t:ın d ln;>a bl~ 1 .<s ~yn yr. • • , b · 

1 
k !\" h 

. . . sıru nn.ıyorum enun mc e •e • tıştir.::ııcyl d ,., \n iyor ! nu lmıQr g:ır-
1 
~. ık d -

11 • "' 1.. .. bl p:ı.rec gım •• ama sn.na yaz eg let ve ç:J-;:n ı ,m r .. '• :<e r cezası . ? B k l t"t . ' 
olmak !"l~rır.:tır.,. 

EBULHUDA 
Ve 
MA! IMUT ~Air.7 

SARAYlllAR 
ARASINDA 

PEK \" \!UNDA 

H A B E n 
SÜTUNLARINDA 

m~ . !l nruıı ı nyorsun ya vı um. 
Mehpare şlddcUe Viktvarın elle-

rini tuttu: 
- Srıno ynlvnnrım Viktvnr te.r· 

ze ! Sö:!ler:ınl itiraz etmeden yap 
cliye yalvardm •. ne o!ur son ricam 
Bana bu .. 

- Peki yavrum .. peki f'Vladım .. 
üzülme sen. Ne dedln .. c 'ıarfi !ıaı~ 
füıc vnpauığun. 

)lehp:ırc sank t-briliyen \'cd:ı <' .. 
::;,·ormu3 gibi bU> tik bir mrh:ıbt el 
•e Vilttvancı iJ, t.,Y'ıı• vu :uJu·.n ~""' • 
rılarak JiıU al tll, JptU. Sonra l:ol• 
larmd.:ın bırakaral: sUr tle l:ı:pr:,·a 
ko.cıt.,. T~ı:-r. .. gözleriı,.~e - •s:ım v<> 

Uki.r bir gillüşle ona baktı ve ka
p-dan çıktı. 

ihtiyar Viktvnr onun arkasından 
hakiki bir ana scfkntilc .daldı: 

- Allah seni acrsrn ! - diye m:
nldannrnk gözlerinden aknn yaş • 
lan koUle sildi. 

O y1H>a.51 gecesi izbe blr odııda 
dünyn yüzUnUn en s:ırs!CJ, en ate~ 
li ve ebedi bir aşk gecesi yıı.5nndr. 
İhtiyar düny:ı, milyonlarca. yıl da· 
ha ync;:ısn, ffull insanlal"n Uıttmı -
ca~ı biitün n.'ik zevkinin, yalnız iki 
g-enç kalbi, il:l genç ı:ikudu b!rleır 
tjrcn mesut heyecnnım, bu e:iltl 
sahnede bir d!lha ceyretmeğe mu
vafi'e.!i olamryacaktır. 

Bu bir efsaneydi... Bir nşk efs::. 
r.e"'i.. İzbe. meÇhul ve b:r oda.sın
dl yernım btivU~< a_~km kudretJ 
yenlıcien ge~ dllnyclar yıırntaeak 
kadar sihirli ve azametliydi. 

I<nrlI. bembeyaz bir sa'h:ıh bt:R· 

lıya.lı saatler geçmietl. Onlar yeni.
den yara.ttrkları genç ve sihirli bir 
dUnyanm göğ'sUnde YB!Jiyorlardı. 

Vi~tvar teyzenin ihtiyar kuru 
parmaltla.rı kapıyı trkrrdattığı u. 
man, bu kadnr fii.ni ve kUçilk bir 
ı;esle o nıınıtitenahl iılcmden geri 

• • geldiler. 
Mehpare. Kerimin kollanndan 

~tyrrlnr:ık kap:ya koştu. O, Vikt. 
var te}'Zcnln sadık ka.lblni birden 
hatırlamıştt. İşte gene eski hayo.t 
başlıyordu: 

- Ooo, sen misin Viktvar tcy· 
zc? Ne haber? 

- Yavrum! Sizi rnhat.eız ettim 
ama haber bilytlk! TaYyar Bey be· 
ni gönderdi.. lokantada bekliyor .. 
Kerim Bey isterse eğer, onunla blı· 
pnrti yıı.pacakmıfi!. Her 5ey hazır. 

llehpnre, bu sözleri i,~ldince, Ke· 
r.me döndil; sanki hi!{bir !jeyden 
haberi yokrnu.'.] gibi: 

- Kedm, istersen eğer, Tay • 
:rnrln tekrar b!r fjansmı dene .. bel
ki bu sefer tnliin sana yardnn e
der!. 

Genç adam, ebedi ve mesut ril
~:asmdan ur-.nmrştı. Hayat, onun 
da gözlerinin önüne bütiin acıhği
'e tekrar dildlnıişti .. Ümit! Ah, bel 
.ki, belld bu rzL"raptan ıkurtulurdu ! 
Sonra Mehpareyle b!.rlcf"::ncJt. bütün 
baya.tını onıı vermelt mümkiln olur 
nırydı acaba?. F~at Mehpare onu 
yalnız bir gece kb mesut ct.ıni.şti. 
Hayata dönnıeğc mecburdu .. fakat 

-
nasıl b!r daha onu görmeden ynş • 
yabilecckti? !. 

Mehpare. onu daldığı dil!jlin~ • 
<len uyo.ntlrrdı: 

- Kerim, sevgilim! Kalk .. içime 
doğuyor, mutlaka kazanacaksın .. 
mutlaka mesut olacaksın! 

Kerlın dudaklarını •sırdı: 
- Mesut olmak mı?! Ben mecıut 

oldum, Mehpare. Yetiıı\f bu ıımr.d t 
bana! .. 

- Kalk sevgilim! Kalk, Kerım • 
c:iğ:m .• Artık veda edelim. Git, an. 
nene; nişanlına git. İn.c;nllnh k:ıy • 
bettlğln parayı da kazanır, öyle gf. 
dersin. Viktvar teyze bana hepsini 
haber verir. 

Kerim, bir çılgın gibi yerinden 
fırladı. Mehpareyi kollarının aracı 
oa aldı: 

- Blr daha eeni. görcınlyecebrim 
öyle mi? 

- Evet, Kerim. Bir dalın biri • 
birimizi görmememiz lıiz."?n ! Öyle 
karar vermiştik, değil mi? lnsan 
eözUnde durmalı! 

Kerimin kolları iki yana düştü. 
ViktYnr. teyze genç adamn ceM· 

ret vermenin liizumuııu hissetti: 
- Haydi evlfıdnn ! -dedi- Tay • 

yıır seni beJ-Jiyor.. §a~ın a~ık ol .. 
sun y:ı.vnım! 

Kerim, kadere boyun iğdl, derhal 
giyindi ve bir Mğıda ölrkaç kelime 
ynza.ro.k mruınya btraktı: 

-- B(\lki beni bir giin artırsın 

• h'hJı u-e ! ·:lc<li· 
· b ' rum' .ı mı ııa..tı) o ... . 

0 
ı> 

J{crim çıkıp gitti.. 
1 5uı urdide 

~·chrare, onun el n n .mu'l:l• ilJİ 
kiı('1t n:ırcasmı alarak eder S e 
bir d"; kit-b:nı takdl5 .fı!111J1~ 
l)ptli. Viktv r te) ze, bil Jıal:l i' t(ıı 
yaşlı gözler le b.ıltıyordU• ·e .,o'" 
pa~asmr öpen Mebp'1I"ej ,s 
valtlnş:ımk : ıınlıı-71ıııı 

bu ··•· ne . - Sen, ne y~.r., . dıf# 
hır kı>dms::rı ! dedi. ~ ıeriui J>ııl 

Mehpare bakir goz 
rlı: 1 

- Onu seviyorııın · O' 

Diye fısıldadı, . ·n brt"..1!;tf11 
- s~vi vorsıın uı r r 

M o ~ 

nu ? te) ı:enııı 
Mehp:?rc, Viktvıır , dı)e 

ı;ıısına dlki!mi.;ti: d . .. im J••i 11 • 
- Onu <.'ol> fc\· ıg 

haykırdı. rnı Jıiı '!- bııtııi' 
- SC\"en btrakU" 1 oııu b r dtP 
- \'i ttvnr tPyze •. ·ı.. , ., !• 

nl1 kOı> ' ı;ııll" tan l'r.kanp d. :ı snP;.ıırı .,.,. 
lrnrkunç bir b::ı.ta:. .• tef1i.'(l.le )tere! 
çin brrn.ktım ! Kerıı.~u .. un bir glı· 
ırıl'fa ne oıacaktı: ıııw·ıı r "~1nıı 

Viktvar tcyuıun rıuın s.t e 
nnhkar b::ıBı or.ııızla ııP ,.,rtl1 

,.~ ce" 
Jüstil... Mehpare. t; inde' 
fakat Jınk verdi. . sfi.kü:l ~ir ııi' 

İzbe odanm deruı ıcatbi il<t • 
iki günııhkf.r ka.~uırn 60nr ' 
ıinl anhvordu- Bır&Z 

• t t <'' vor teyze konuş u :(lJCı·a1f'' 
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~tn ttıetrc uzunluğundaki 
~ ~1ınevcudiyetimin farkmn 

~~ar. Bende. asağıya d ~-
t k\tıe ~tın~mak ic;in büyük bir 

\> · areket et.tim Mü ait 
. b ~-~t alarak re~i~ <'C'kiyo. 
i ·~Y doğru sUrül:lenme
lııt ~rcnn J ·li;:in1n kç .ı 

1 .. ı.ırıdurn ?..ira ! çırma! · • 
lltı ~tıı. Yeni bir sey ke~fC'+ 
d;ı Çoktl'.ndır nazan <lik1 

'· 

. 8 li a c:-c'ten bir balı~ı gvr
~ do t, sevdi~im b:ılıklar 

c. fcttiğım en nkılh 'c 
ı ~ciır E:endisiı e "Tilki'' 
~I' tı t11ıştiın Y nrım metre 

Z4 ' halı n C'lan bu b lığa bo:-a_ 
~l~ı derler. Seb0 bi ise se. 

~ ~ll. 11!1 kalınlığında olan bu 
,~ ~ agıy borazana benzer. 
~-"' b~tan gibi aqıltr ve yaka
"'t; 1~.klaıı tutacağına içine 
~rinde dik bir ifade 

' Vı.ıcııdu daima dimdiktir. 

~~~ 
~ttk~~F babasından böyle 
'>t>rtı1 geleceğini tahmin 

u. 
~~~· t~talm biridir, baha 
l İhr ger, gözbebeğiniz 

~iuttt:.aın!a yetiştirip bü -
ı~">~ b~u~ biricik kızınızı 
~>ı~ R~t.~ı.:dalıı ~ehzadeye 
~t ~ t~Yorsanız, sizin ar
~l'i~ ~tınizc derhal boyun 

'~~)i~ 
>ttıd ce Kuthettln kızının 

~':. ~:rı Çe~ti .• h.~cakfo.dı: 
~li~ii n ~enı hiç.hır zaman 
1'~ rı 0 nündcn ayırmak 
l· ~~ tn. Onun, !ana layık 
~ 1t'di~ 01ıne.'1,~mı ben de 

'. ~ i . ama. ne yapayım 
~ ~n 1d annen ısrarla iste
\; b\.tr İ aeni çağırmağa 
~tll bo ,dut.t'· Htıydi gi,t rn
,'l\be: tl.tt kızım! 
~'l\ kt~ bövlece komış 
F~ ,~onra, Zühre geniş bir 

1 ~l'ak oclasınn döndü. 

Bu kurnaz balık bir ~e:ı:i'1 E>trrı
fına a~ılır veyn !.umun rstünde 
dimdik durur. 

BorB.? .. anı bir cok kereler Gor. 
g-onya mercanlarının dallaı ı nra_ 
smda gördüm. Gorgonya dal_18:2"1-
nm sekli 'e rengi tıpkı kendı~ıne 
benzer; dallar suln:·ın te5iriylc 
sallanırken. ''Tilki''onlarln bcrrı. 
her sallanır ?\forcan dalları ara 
sında. ılerleycn ufak bir ıbahk 
kendbini tehdit eden bir tehlike 
hissetmez zira borazan balığını 
mercanın dallarından farketl ~
mcz Balık borazana yaklaşın. 
ca. boramn zj{zmı acnr ve avını 
emer gibi i<:ine çclter. 

lşte §imdi gördüğüm kahve 
rengi balık "Tilki' adını ~!d:ığırn 
borazan balığıdır. Taktıgını de
ğ'ô!7t!ı'Illiş ol~ak ki göl~clcrin hi
ma:', ..:"-'İnde biiyük paJ>(lgan balık. 
lnrma vnkla51yor. Paoağn.n ha 
lıklarından ne. istediğini anlamı~ 
yorum zir.t bu balzklara taarruz 
OOemPZ 
Papağnn balıkları kendisinden 

on kere daha kalındır ve onlar
dan beslenemez. 

Bornza.n balığı, fıni bir lıarc. 
ketle en büyük pap~ğan balığına 
doğru fırladı. Pa_Pagan ~~~lığı Us. 
tünde bir ş~ylerın gectıgıni his. 
sederd. rahntsrzlnştı ve kaybol
du. 
Tutunduğum deliğin kenarını 

brraktnn ve arkn!ann<lan yüz. 
düm. Neler olac.3-ğını örmek w 
o;:rerune t i tiyordurn; unu unut 
mayın ki 'bü?in _anlatacaklanm 
fotoğraf mnkıncsıylc te bit <-'dil. 
mifıtir. 

Boraz.an bal~ğı papağan balığı. 
nın üstüne gelınce onunla bera 
b~r )'l.iZnıcğc 'OO,;,la1ı. Beni h·ly 
rete düsürcn şey, borazanın, l>a.: 
pağan balıklarının bütün hare. 
\.etlerini taklit etmesiydi. 

Hiila bir şey atilamıyorum. 
İkisi bu fiekilde muayyen lbir 

mesafe gittiler. Sanki üst üste 
iden bu balıklar bir tek balık. 

rnı1 gibi ... Birnz~ sonnı 131eseleyi 
kavraq1m. Pap:ıga!1 balı~ ~a.v t 
etmedJğı ziyaretçı_de~ . ınırlen~ 
mıı:;tı; 'boraznnı ustun~e.n silk. 
mck ister gibi istlkametinı değiı;. 
tirerek mercanlara doğru gitti. 
Mercanların önünde ise bir sü. 

rü beş santim :büyiUtlüğiinde k'* 
ya. balıklan vardı. Çok evhanııi 
olan bu balıklar papağan lxlhğmr 
gördüler fakat pap_agan ~~lığın. 
dan fenalık gelmıyecegın1 bili. 
yorlar, zira papnW'n mercan 
dallarını kemirerek ıda a!Jr. Ba
Iıkl"r rahatlarını bo;m~dılar ve 
pn.p.,ğan aralntm<ı. gırdı. Papa_ 
<Yandan bir türlü ayrılmayan bo.. 
;azana g-elince, kc;ıdLinden ?c~~
leıımeycn bir sür.ı- tle balık suru. 
sürün üzerine atıldı: borazanını 
:ıçaralt midesini doldurdu. 

FlLOZOF l'E BÔLÜK 
Hava almak i.h vc:cım hisse. 

dcrek yukarı} a c·ıktım. ı Tef es 
aldıktan sonra tekrar indi~. Zi. 
r~ gözlüklerimin camı !>ugulan7 
mıstı ve bu bui:'lllan~gc. ma~ı 
olan ''gözlük o~ ancak bu. ?ı
vm·da denizin dibinde bulalbıhr. 
dim. 

(Devamı oor) 

Karanfil, odada hanımım 
bekliyordu. Zühre gelir ge1 -
mez: 

- Karanfilim, dedi, ba • 
bam bu isten vazgeçti. Beni 
göziinün Önünden ayırmak 
istemiyor. Anneme de söy • 
Je, bir d:.ıha bu işi lrurcala -
masın. 

Zübrc.nin carİ)'CSİ v~ld~ 
sultana karşı söz verrnıştı. 
Rıza hanı Zührenin gözüne 
sokacaktı. Fakat nasıl? Şim· 
di i~ sarp..a sarmıştı. Sultan 
Kutbettin I .. ızım çok sevdiği 
iç.in, Tahir hakkındaki talep• 
(eri mür.tesna o1mak üzere 
her arzusunu y.erinc getirme. 
ğe hazirdı. 

V <t!de sultana geline~, sal. 
\.anat hırsı gözlerini bürümüş 
ı.~ .• Bu muhteris kadın ne ya· 
pıp yapacak, kızmı kral o .. 
lan bir damada verecekti. O, 
kocasının verdiği karardan 

-~-ı5~ 
ROKOKO 

BiR NAZENiN 
14 öl~ 1;; r" 

bir·nc· · ~ 

o 

Yazan: Nezıhe munittin 
l4 bölge güres •ilerinin istir kile 

ı Bevoğ1u hrlJc,.vi ı:a· ... ,1,,ndn )apı n. 
(' k Tiirkive gre!:oro "'en re : 

Çocuktum. Onun ı:oicnk ka.pı;:.ıru 1 ta r.f d'lğılmuıtı. Dul yer.J'( d.:? r.nctliı. cr·:ı., bac:lanm• tu·. I> 
ÇalıŞT hile bambrş.rn.ydı. Merd.ven- iki o ·llı bir evde <',.ıle d ıldu:u)oı- pılan SC' meler le um n tek 
lerden kuhkuhaları dalga dalga yli' c:u .. hır gtın .ımansız b•r <lertle !ıı,, iC"cler sunı .r ·rr: 
~clmeğe başlayınca, kapıyı aran tı:.lan.verul. Herkesten c ve! Zafc:r 1 
Anndolulu saf genç usıaktan kuçilk Hnnnn hu~usi lando.suna b.,cre • ;ıG 'kilo: 1 e t · 
Ve bfiyük beylere kadar eviıı er.tek lılıera bir mahallede ~n için in- 1 F'~hmi İstanbul - TnlB.t Bur n f iJo: 
lermde bir pırelenme, bir hu) lan - !eve ı o fnkir eve koştu. lhti)ar · e s ·a ttı•·ln, Kenan fs+ nb.ıl H - , S"ile m n Bursa. _ Men tel Ay-
ma başlardı ... ?'nfE'r Han;rı .eıı - C"are~iz hl!.Sb.~ ı sağ Uınıfına alarak lil E ki hire tu."l . Kemal Se) 11 r ı t u , ı hm et Ali t t nbul _ 
yor!. en ın.ıkemmel bir hastaneye gott.ı- Ş~vket Kocaell) e tu .ıa. Recep neı"\ · Sn u a tu ı . tzze• Jstanbul 

Bu Zııfer Hanım, şimdi sinema. • dil. Onn her gün gidip kc-ndi clıy le lzınir - Nac.-i Konynya tusln, Hn· Mu f.ı. s \ ı !l a ttı!:la. Beslea 
ln.rd:ı gördüğ\lmüz Viyannnın eski h3ktx .. lıE'diyelcr \'e p:u ... :ar vcı lil Ankara Bahattin lzmirc t ,· l<ocn~li t~st r E ki:,. bire 
rokC1ku dllberlcrlnc benzeyen şulı O, niiısıyet ı~i olarak hr.31.r.nc.ılc.ı ıa, !.mınil Ank ra İbrahim A)• tu 1 Do n tst nbul Siret Ifoıı 
Lir hatundu. O zıunan İstanbulda r•kt1 Arlık Znfer Hanır hah.kın • ı dmn ıtuşla ı:plip. ~ nya tt l . Cemil Çankırı __ Ab-
sinema yoktu ve ibu kadıncnğrı, ze- dn bir Şey söylemiyordu. . önlln11 tr.Mirc tu la, Razak ıstnn-
ltti.sına, kendine mahsus zarafetine Seneler geçti. Bir gti11. Zaf~ GI ı.ılo: bul O m::ın Eski! Phıre tusla •• 
r:ığmen cahil ibir c.ksiltetekti. NerE- Hnnoının bir knndil gecc!'i Ecrvet j Bclda.5 İstanbul Tuğrul Kon- l'p. 
elen öğrenmL'jli bunları~ .. Platin 'C bnadet i<'inde ~rnr'an okucltc·ı ya)n tu.la, KandPmir İzmir-Alı 70 kilo: 
rengine boyanmış ve inek gibi çar - ku.-ıle.r k~tl~~ ~afif bir öiıınıle dl!.· met Bursaya tuşla, Emin İStan\>ul Muhlis İzmir - Cahit Sille)'-
!iaf ve peçeden bükltlm büklilm fo- ) nd~n göctugu duyuldu. ~crKes L· - H mdi Sıvns.'.l tu~ln. Manol 1'-' mana tuşh, lsmni! Kocaeli ~ 
kıran çaımm eaclar, baygın, mü~- na ıçten ağlıyn~k. acıdı. . kuıbul Tevfik Eski.~hire tuşla, ta Srv sa. tu.'}la ~lip gelmiştir. 
tehzi. neşe saçan gözler, bılhassa ~rresl ~hah thhyn.r yen~~· ~l-~· Sadettin Kocaeli - - Ciımhur lzmi- Musabakalnra bugün de saat 15 
''Über den vollen" kahkahnlnr... len yaşam yaşara<> geee gordu 'ı..' te tu.~ıa, F'azlı İzmir Ali Aydı· den itibaren Beyoğlu lm.lkevi sa-

T.• - All2.:h hayrrlar versın .. bu gc- 1 na tuflla galip \onunda devnm edileeektir. 
.ı:~vct. onun bu kahknhalarmı tam ee Zafer He.nmıı rüyamda gördüm. ı . ---==-

t~:ıf ~ebllmeık icin bu yabancı ZUmrüd gibi çimenlerin orta&m<ln •mm•• 
<:umlcyı kullanıyor~ .. ~yı_ıak v~, billftr bir kö§"..rlin panl pnnl nurlnı 1 
~ :k~abalarmı oyle ıyı tasvır yağan knpI'3mdflll içeri girdi. Sesi 

<.'dl} or kı... hülıi kulaklarımdn.... tıpkı bL: vefa- 1 

Onun gcliBi koca evhı iİn~anların- ııı:ı: dünyada gUldüğü gibi Gml:ıkabn
da ayrı ayrı duygul"nr yaratırdı. hır atıyordu. İki ta.rn[mda iki gli • 
('.ocuklan, kendi masum \•e ynnnı zcl melek onu cennet k~Unc:ekı 
dillerini taklid ederek seve']", ok • odasına götürüyor, dediler! .. 
ı;ar, nğırha5lı hanımların dertli ba. Bir titremeyle gözlerimi uçtm1._ 
kı!jlarını bir anda neşeyle <:i15Jar • Çipil ~lerıni önündeki mnnga-
Genç kızların ruhuna, ıkııık kafes - 1 ıı killlerine :iıırlirerelk. devam etti: 
lerde11 uçun merhul alemlere uca· - Allahla kulun arasına gıril -
eak timit kanatl:>rr ta'kar. Hele o.. mez ki: .. Rıbbim rahmet eylesin ... 
nu kapı aralarm:dan, .kantarma bC'l- Sonra daha hefif bir fısıltı ile i
!i etmeden dmllycn crKeıdPre ne lavc etti: 
vna.tıer, ne vaatlar sunmazdı . ., Fl!- - Hız günalıklir kullnnnm tnk-
kat zannetmeyiniz ki Zafer Hannı:. ,irntmı affet yarabbi! .. 
erkeklerden kaçardı... l!."rkc'ltleı 1, Neıihe MUH1'M.'IN 
cF.leri ondan lka<;ınrlat'dı! Ailenın 

beldir gençleri onun etrafml.ı c1·. -
ner, :ıasretini y~lr ve evliler çe • 1 r~ ... ~~1'11 
kordı.. buna ragmen lkulaktım ku-
lağa kaptığım fı:nltıla:rda., ibiıttın a· · 1 
ilcw CI'.k;~~l~in onunfa ~asak SU\• 8 ll 1941 dıgım ısıtırdım. ' • 

Z f H i 1 
• , ft )·•- 13.45 AjanıJ, 1'.00 TUrkço ı 

a er nntm a eye eme:ıt ..... r ,..,. j 
1 ...._ ~I -'·" rd bl-' to pll'lklrı.r programmm devamı, l4.SO a ı.mg ı e""'"e en nruıı ruım 
·.,..;... hl w --•·A- _r Ankara sonbahar at YIU'l§lannm tah· 
ı .. uı;;ı.. o şu U!,'11, ~u.::ıl ve ~::ı r<u e- . . . 
l·ı l .. :.., · b' -•- b 'b' mlnlerı, 14.40 JUyruıeticUmhur bando· 
ı ~ tCDu.ı::>!'.ll'L ır <U>r:l a gı ı be\-- ,, 

d:...-.ı. t' v ln . 'ht u, 1~.03 Fruııl heyeti, 18 ... 5 Mızraplı ..,.,wS ı ..... a ız onu sevm.yen J ı-

:var, acuze ve sofu ıbir yenge vardı. Slldnrdan saz escr\eıi, 18.40 Radyo 
Bu dul yenge. Z:ıfcr Hnnnn gl"li} Ol': nz ''e tango o:kestrası, llJ.00 Konur .. 
deyince. derlrnl oyalı .) emcnısüiin mıı. (l'ahramnnlar saati), 19.15 Radyo ı 
üstüne beyaz bt> örtu: unü ôı ter, caz ve tango orkestrası. 19.30 Ajans. 
dŞ;iz çenesini oyn:ıta oynata C't • 19.45 Scrb<'st ıo daklka, 10.55 Kadın· 
rafına okur :ilflerdi. Acaba Zafeı .ırd n fasıl ı;arkıları, 20.15 Radyo ga· 1 
Hanımı bir dişi §cyta.n mı sanıyor· zelesl. 20.45 Muhtelif makamlrırd:ın 
du? Ha.yır .. hayır. ZQfer Hanımı 'rkılar 21.00 Ziraat takvimi, ~ı.ıo 
e:rkeklerlc düşüp !m.lktığı için na- Dlnıeyici istekleri, 21.45 Konuşma 
mahrem sayıyordu. Yenemcdifı a" (GUnUn me.sc!clcrl), 22.00 Radyo sn. 
tcşll bir gayızln şuna buna homUl- lo ı orkestrası. 22.SO Aj!ln". 22.45 
dandığını duvnrdun: Radyo salon orkestrası. 

- Şillık ayol, dilpcdilz şıllık.
iki cihanda. da kimbilir ııelcr ı;e.kc
c•ek! .. Dünya yilzünde son ncfosinı 
bu kadın c;lyanfar çibanlar ıçm<le 
verecek! .. RabbDnln divaruııd:ı. on 
saçınm tcllennden yedi kat cchen· 
r:em zeb<>r. lf'l, <'ekecek.. nlc\ Icr<:c 
kavrulacaı.t. 

IS'J'ANBUL UEUmtl'ESl 

1111111 !!; 1 

ıll ıl Ilı l ' ıııill ı 

ŞEHiR 
l'tl'ATROSU 
rEPEBAŞI 
IJRA!'l l\ı !llJNlt i\ 

Günl'lilz: 16,30 da: 

1 
H·ı.lbtiki. hiç de böyle o:.nıaaı. Z.ı· 

fer Han.mım dünyalığı pc'k fernh 
geçti... Zarr.anm bllyük rülbcll, 
haşmetli St"ıı:etile dillerde dolaşan 
bir eı k<'ği. ona !ı<uk olmu t.u. Zafı r 
Hannn bir ltrali<'e gfüi ya.~ıyord J 

Ji'nkat §en, şuh va iyilik seven t • • 

Türk Tİ) :ıtro Tarihi l\lııtınr.tJ 

Akşam 20,SO cıa 

HAMLET (5 perde} 
• • • 

istiklal cıuideainde 
KOMEDl KlSMINDA 

· I 
1 

raflarını b~tı. 
Gel 7.anuı..'1, git zaman biz:im kü 

ea evin iıc:ıan:lnn dünya dertlerini 
tek 1 nşlarma ~ekmc!k için hepr.i b.r 

C'munrt~ i ~llndü:r. fi:U\t 14 tlo 
ÇlOCt KOYUNU 

"ıke&o> ıo,so cıa 

KörDövü§ü 

YAZAN: ISKENDER f. SERTELLi 

- 29. 
haberdar değildi. Fahat, Züh 
re cariyesine lıer şeyi cnlnt • 
mışh 

- Babam son kararını ve.· 
di ... demişti. 

Penbe karanfil Zühreyc 
fazla bir şey söyliyem~di 
Tekrar valde sultana koştu: 

- Küçük sultan, babasi • 
le görüşmüş ve işi l1alletmiş. 

Dedi. Valde sul~an hu söz. 
den bir şey anlıyamadı: 

- Zühre, Rıza Hanla ev. 
lcnmeyi kn.bul etü mi? 

Diye sordu. Karanfil me -
seleyi anlattı: 

Zühre sultan babasile 
1 "A ·· l an aşmış.. nnemc soy e, 

bir da.ha bu işi kurcalama • 
sın!" dedi. 

Valde sultan bunu duyun
ca hiddetinden ateş püskür -
meğe başladı: 

- Vay hınzır vay .. Ben
den önce davranmış .. baba
sma gitmiş .. kimbilir ona ne 
yalanlar söylemiştir! Ben 
simdi gidip nakikati Kut -
bcttine anlatırım. Sen vazi -
feni unutma! Böyle genç 
kızlar, evlenme ha.hainde hiç 
bir zaman makul düşüne -

BiR KAFKAS ROMANI 
Giırcll dilindcn tcrcUmo edilmiş ol.'\n bu~-ser Kafkas ooebiyatmm oo 

nefis bir a.,k, mac~n \'C mJW romnmdrr. 
Umumi satrs yeri· VAKIT •Fiyatı: 40 kuruştur, 

......... Eiil .. mB ...................... ... 

61 Tümen Komutanlığından 
1 - Komisyon la mM'Cut c\'saf ve şarlnnmesi dahilınde 600 ton kok· 

\'eya söm!l<olc kömUrti k pah ?.art wrulllo cksıltmeye konulnıu;,tur. 
2 Muvakkat t mln:ıtı 1170 llrn olup ıhalesl 22.11.941 cumartesi a:Unil 

saat 11 d Scllıniyedl' komisyonda yapılac kttr. 
3 - 4.11.!>41 nrıh VC' 12393 ımyrlrdır. 

-- -----
T rkiye Cumbari eti 

ZiRAAT BA • 
1'.ı.ı.nııu~ tarıhı. 1888. - :)crmayesi: 100.000,000 Türk Ura& 

5ube ve Ajans adedi: 265. 
Zıral ve tıcl1T1 lıcr nevi banko mua~lderi. 

Para blrlktlrcnlcre %8.800 Ura lkraml~ ftlt1er. 

'"'-'' BanJuıamda sumbaralJ ve nıtıe.ımı: cuarruı tıe~rı•--aıı • u 
eo tlrUı tr.JJunıuıJara ~ 4 Cleta ı:t-'tDecelı: kur'a ile •rl'M1 

pwıa g6re Dtramıye dağrtılacııl:tzt. 

• M°ed ı,000 ıtr:ılı.k •,000 Un 100 sdeô 150 Ural~ 5,00I llra 

• • ooa • a.ooo • dC • ., ....... 
• • l!so • ı.ooo • 168 • 29 • ~ • 

40 • IOj • C.oot • 
OIKKAT: aesaplnrmQald paralar b!r sene lçl.nde l50 Cradan 8.§aı!· 

ıllşmlyenıett ı:namiY• Ctktıtı takdl.rde % ?O tnz1As1.yle vert!ecekt.!J 
Kc{l · ,.: 11 Mart. ll llaz!rnn ıı J.<.,')"IQL 11 Blrtnclkıtmm talihi• 

rlnde yapılır. 
~um.lıllıimıia.iıım'!SSi•m!!Ml'::IMA~·~J~AA~."Amllll!~WDP!:mD-~·~iY!Kİ .. 11:1•ııır:ıem11ai11Kllliilll~R ...... b 

mezler ve istikballerini dai
ma ayaklarile teperler. Bu i~ 
mutlaka olnca ·~ ve olmalıdır. 

Diye söylendi. 
Valde sui\.a!l kocasını kan 

dırmnğn gide dursun .• 
Biz gelP.lim Ziihreye: Za • 

valh kızcağız de.ha bir gece 
önce rüyasında gördü u ; şı. 
kını böyle bir gün içinde mı. 
r.ıl ,'.Jnutabilirdi? 

Babasının yanından döner 
dönmez geniş bir nefes al . 
dıysa dn, annesinin melane. 
tinden ve orta, ığı karıştır • 

masından e:ıdişe ediyordu. 
Karanfil bir iş bahane ede • 
rek Zühreı\in y.:).nmdnn ayrı. 
lır ayrılmaz, Zühre sazını al-
dı ve odanın kapısını kapı .. 
yarak kendi kendine a~layıp 
sızlamağa başlad1: 

E§siz kalmalı büyük bir 
ıztırapmı§. 

Dedilc1· ki: Açkın sonu 
türr.rbmq. 

Razıyım ben onsuz türab 
olmağa.. 

T al:irsiz dünya meğer bir 
serapmış! 

Zühre hem seviniyor, hem 
ağlıyordu. Rıza Han gibi bir 
bu la ile cvlenrniyeceği i • 
çin memnundu. Fakat. Ta .. 
hirin hayali gözünün öniin • 
den bir an bile uzaldaşmıyor 
du. Bundan ötürü meyustu. 
Muztarıipti. Ne yapnca.ğmı 
hilmiyordu. Kalbinde bir tek 
emeli vardı: T ahirciğine ka 
v.ısmak. O, bundan bqka 
bir şey dü~iinmüyordu. Za ~ 
ten Zühre, Tabirden batka 
bir ~ey dJşünecek halde de. 
ğildi. 

• • 
Zü..'uc o sec.e odasmda 1&• 

atlerce sazını çaldı ve Tui. 
rİP hayalile konu!hl. 

~vcumm 1· 



(Gbzl ınld• lıfrtllClt -~ 1 
blııfldr yanmdald tarih ~.,.,.. tc• 
oonay1a bfrUkte giindrıiı-ı. ' 
E\'l.E~'l\IE TEiiLtr..enı. 1:;- \P.A 
MA, iş \'E'!"•'L, \Ll\I, ~ \ 'fJ.M 

ı:-lbl tk.:ai ııutı ı~·C'ti lı ılz olnıı~ un kiı .. 
t.;fıl• il ı.:ıl:ır pnrn~ıı nrşrolı ınur. 

J:.v:~nmc 'e-idiflerı 
:t- Aydıı asgari ı;o lira net kazancı 

otan, sıhhati • l;umral saçlı, buğday 

renhlı 1:. r t '. :.3 ilfı : ıı tıırınc'l kız 

\'Cya d•ıl bir u.ıy nl:ı ('\ lE'nmck ı t~ • I 
mcht Jır. (0 nlz) rcnız:ne mürncıııt 

• Ya 2j, boy 160, nnrln ) np •• ı 

* 1Ul\sek iktliat re: tırsret aıekte 
Dinin blrlncı sını:!ıoa ı<avıtJı b!r :;eoı; 
5ğlcden sonraları çal:~nıc- .< l.!temckte
d!r. Fransızcn :ıı:ır .:!ar.tılo ıcuıln.nır 

\ c c;ıanrı:rar:y~ vokıttır. muhasebe 
dec ae ::ı.nl:ır ( S 1 . 77 rtmzlne m•ı. 

racııat. 

• A~lterdRlc e.:t:kaFı olmıvan. n. 
~ .. , ııye .<. n·Jı :ı f' r. luı:u t.ılr sen<; 
r smi \'eya h:.ıııus1 ı.ır mUe!~estde 

k t pik ı,!:ıl '.lir ş a·i!maktadır. iN 
rilrk ı rem.~ ne n.ı.rn ·aat. 

.. ~g:.ızct.: aıuıanca 

BABEıt-~poabm 

t .. ~~ • -
) • f' • • • 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AG ı-tlLARINIZl '1fRtiA1.. :~fSEH 
icabında günde 3 ka!e aJmabilir. Her \•erde oullu kutuları rsrarht isterinir 

.. 

s&-C. 
4~ _ ıı-oıuı 
Uulr~ 

YENİ - GEL-~-
~ . c-do 
ı Galat• Voyvod~a! ~ 

ort m l t n tkıncı sın•!ın ka !ar o. 
kuınıı bir ~enç loz: t ı m bir ev crltcğı 
ile )'U\"a kurrn k ıstemcktedir. ı c 

Mcı alı remz ~e muraca:ı t. 

"t:ıC'ıı ve t. :1-nr..:a~· .. muı "'11ıTı"l°bL 
"" bir ?.at. "'l•cr Jal•• lertn1e ve ~er 
~lime \ ıcr •' .r c11lı~·· ak lstemektt 

..... . ~ . '.,... ~ .. · .. ·. ,,.. . . .~·- \ .. -.- .. . . • Bereket Han ~ ~ 
l . / 

"' Yaş 22, boy J65, sarıJın, orta 
tahsıııı. sıırıııt mektebi nıezuııu, Lnce 
yapılı, tem • .: hır aııe kızı, 2:J ,}{ı 41'.! 
yaşları arasında, en az lise mezunu 
ciddi \"C \'a rnr bir crkcl;ıe e\•lc:lmel< 
ıst mekt 1ır, (T oman 
mlırae:ı.at. 

2:5 ı rcmzıı:c 

• noy J i6, yaş 31, lrı ya pılı, aylılı 
kazancı 310 l.ra oıan ve bu kazancı . 
nm artması muhıkkak bulunan. yUl; 
~k t.nhsil s;ormüş bir bay; snrışın \'e. 
ya kumral, beyaz teni!, hayatı anla. 
mtş, 22 illi 33 yaşları arnınndn, okur 
yazar bır bnyanla tnnışarak c vlcnr ı k 

lstcmcktedır. (Ard:ı.) rcmzl!'IC 

lı ve ışçı arıyanlar: 
• Ticıırct lUJ~~ın.n ~ur .:Sı"ıııcdıı ıı 

yqında bır ı::: n,., m•.!Jr.11etl':'. muhııt:ıe 

nı.t hesap v-- <laktllo 1)'1 olıtr: olr ti 

carethanede v~ya ~tr rr.Ucsıı.osede ıu 

bir ücrcUe ı: . ı.şma• •5~~ .~ıcKtcdl: 

lH.D. 32) r2rnzln uıı.rncaat. 

• Eski ve yeni harfleri okur ve 
y 1?.ar \"C blrnz dıı d:ı.ktılo b.len bir 
b:ıyan , mlinasıp bir I~ frıyor. (M 

A. K) remzine mılracııat. 
• Ortamcktcbin 8 inci smı!ına ka. 

dar okumuş, seri dal>tılo kullaıınn, yn. 
zısı dilzgün riyaziyesi kuvv~tıı bir 
genç az bir ücretle iş aramaktadır 

(Fahri Kflzıml remzine müracaat. 
* Yiiksck tktısat ve Ticaret Mek . 

tcbinin bırincl sınıfındayım. Tahsile 
devam edebilmem için bir iş anyo • 
rum. Çok ch\'cn blr ücretle ve ders 
raaUeri haricinde tntll gUnlerinde 
çah11ab!lirlm. lstlyenlcrfn (Y.T. 12) 
remzine mektupla mUracaat etmcıe. 
rL 

ı;: Orta tu.ıuıılli, eski ve yeni yazı • 
!arı bilen bir genç, kfıtipllk \'eya bu
na mUmMll bir !ş arn.maktndır. Her 
yere gidebilir. (:Muzaffer HcpUnlil) is 
mine mOmca"t. 

"' ı üksek tahsillf bir genç, lise ve 
ortnmeltt-e.p talebelerine hesap, cebir, 
kimya, fizik dersleri vermek ı.sto • 
mektcd!r. (M.B.) remzine mUrncaat. 

• YUltSCk lktısat ve Ticaret mel'
tebinln birine! sınıfında okuyan bir 
genç, çok ~hvcn fiyatla öğleden sonra 
çolI§IOBk Uzere bir iş aramaktadır. 

(Y.T. 12) remzine mUracaat. 
• On sekiz yaşında, orta mektep 

mezunu. daktilo bllcn bir genç, ~ a. 
ra.maktadır. (İş nraynn) remzine mU. 
racaat. 

• Berlln sten<> ve daktilo birliği bl. 
rincillklminl havi, Alman tecim oltu 
lundan diplomalı bir genç. aımnncn 

(praUk veya metodik), steno, dakti. 
lo ve ticari dersler vermektedir. (Ye. 
ııebatan Neşe apartman kat 6 dn İrfan 
Ozturga mUmcn.at. 

• Sinemacılığın her tUrtU işinden 

ADlayan, 12 sene sinemacılık yapmış 
btr genç herhangi bir sinemacılık işln 
de çalı&ımak istemektedir. ( İşlek) rem 
.. m1b'aıcaat. 

!Jr • ~ ...: ; ız n .. , .raca.at 
• ::o ;·aşn:da. ~al:(kıı rı cı.:ldl bir 

bay. r.ucı·ı!lt \'e\a resml :ııUeı~etı '"r. 
de lıııorlf•:- · :ı' ıırıır.111ktarlır ~ultJın, 

ınmt~tı- :cz~r\'I '""·;ısırıda oakknı 

rl ıseytn cı:y.l" 1,-\. :-•2."tt) m.ırn.alit 

• :!9 ya~ınrııı l,rk.tr. R• .ıcrıı::•e nltı. 

< 1 0111 . •r':ı \'o!nl v.? ~ı<·~· \'azı arı 'bı.. 

('t: h r !:"ne; 'l,. r oe .,ı !''•!! o':!Un t>tı 

tş ııramııl<"ıH!Jr t H.:5.J "" mzın" mil. 
O"Jl'll 

Aldırınız.: 
.\Mıj;ıtl.ı reıııillui ~ nıılı ııl:ııı o. 

l•ıı' ııı•ıılarınıınıı n:ımlarına gelı•n 

m"htn11l:ırı td ırı 1•ıınrml1. lrn <11:u.or • 
1 uı rlahil) hrr&liıı sııhııhtan ı;;;ır~ ı· 

ı.ndıtr n~ ~llltt 1 i drn ıı;nn rıı ıı ldırm ı. 

lan .. 

1 H.M.Z. 10) 1 BelJ.:1",) t Dcnk,,:"el W ı 

IH'lııkn) (3.A.) ( M. 291 (Nedim) 
(lf.!Jtı) (Üçkard"J1er) (lnge127) (A.15 
(Gö,.gU) (B.16) (S.l'.6) (Ar. Se) 

TC's) (1mr"n K. •U ) ( Y,Akın ) 

i-.tarıbııl ikiıırl i fliı" nıennırlı1ğ1111 • 
dıın : 

.Mnhl<emccc lflılıımıı. karar Ycnkl ği 
ıı ... n ed!ten Galatnda Abid hrınınd:ı. G 
No. da mübayaacılık ile i.şt•gııl etmek. 
tc ve Beşiktaııta Sercncebcy yı>kU§Hr. 1 
da. Hasırcı Veli sokağın l::ı. 6. No. d:ı 
oturmakta olan Mehmet Rıfat Gam~a. 

mm l!l!smm knldırılmasına kabili 
temyiz olmak (\zere mnbkemccc 5.11. 
941 tarihinde knrnr verlklığı ilfln olu
nur. (i896) 

941 - 294 
Eyıtp sulh htikuk 1ıakimliijiu. 

den: 
Davacı Halet tarafmc.l.;>.n Eyüp 

Camiikebir mahalles: Tabakhnr.e 
caddesinde 25 numaralı evde o. 
turmakta iken ikaı~.ct terki su .. e. 
tiyle adresi meçhul ela ı Ye g~. 
te ile ilana.t •apılmak sı:retiyle 
.d; n•tiysi ve gıyan kararı teb' ~ 
edi lerek kocası Feni Yılm~z a
leyhine açılan nafaka d:.n-asınm 
dunı.şması sonunda davacının 
yevmiye J 5 kuruş ı~cndiı:ıinc ve 
10 kur~ da küçük co1:ı1ı{ıı Sutı_ 
ruya ki ceman günde 25 lrnnıs
tnn mahiye (750) kuruft nafaka 
takdırinc ve bu nafakanın 
26 - ü • 941 den itibaren yüriıtiil. 
mesine 17 _ 10 - 941 tarihinde 
anüdduleyhin gıyabınd,ı karar 
verilmiş olmakJa tarihi ilandan 
itibaren bir hafta :r.arfınd!I. tcrr. 
yizi dava e<flmedi~i takdirde 
hükmün kati~~şeceği hüküm hu. 
Iasası makamına 1rnim ohıak ü
zere keyfiyet tebliğ olunur. 

(16141) 

stanbttl Bava Mıntaka Depo Amir· 
lieo: 

ı - Aşağıda cins ve miktarı yazılı 14 knlcm erzak numunesınc gvre 
pa.zal'lıkla satın alınacaktır. 

2 - - İsteklilerin 1800 !ıra im.ti tcnı.naUarını Bakırköy m'llmUdUrlUkler'. 
ne yatırarak maltbuzlnrılc 14.ll.9U curqa gUnU saat 11 de Ye~llk6y hıva 
mm.taka depo fı.mirlll'l'l satın alma hoıni"yonuna nıU:-ııc ... ııtları. (9G;;ı J 

.., Ton Kuru fnsulye 
2 ŞelrPr 

~ 

8 
l 

2 
2 
] 

ı 

r.o 
ı~l 
500 
liOO 
5(ı0 

.. 
.. 

., 
k'lo 

., 

Y<' il ınErcimek 
Bulgur 
Kırmızı mercimek 
Nobut 
SadeyaA-ı 

Kuruu.:.Um 
akama 

Zeytınyağ'ı 

B~ynı: p vnır 
Zeylin 
Şehriye 

l\.Uru ıne r 

61 Tümen Kcmutanlı[:ından 

1 H r mah:ıllln mura~ be komisyonlarınca. t.!sbıt edilen fıyatıar t . 

sn l.ırı d:ılııl nd" o1mak Uzerc 700 ton saman il~ 1000 ton tel b:ı!y:ı.lı kurn 
ot satın 'ınar · ,tır. 

2 EJ < • \' ~nı ııl.ar toptan mUb:ı.> aa olunacağı gibi talipl<'rd"n ytl. 
7.ı'.'r tonluk p rtıl ·r h ı .. ele ı,ı un kısım d:ıhl nıubl\yan. olunabilir, 

3 - Mczkür ot \l' amanlar bulun Iukları mahıı.ldc vagonu veya ıJc.n!z 

v ıta ı a t • m :ır ılc al:;ıo.cnktır. 

t - Otun teminatı c:,2..,0 tıra olup p..ızıı.rlığı 13,11.911 peı Pnıbe gt1nU 
- 11 .. Se~:m.~ ~4& yapılacaktır. 

• - ~m·.nın tf'm -:·1tr 4725 Hm olup p:ı.zarlıfı li.11.PU pcra u:ıbc Unu 
•:ı.ı t 15 l" Sel mty .. dı- komisyonda ~·tıpıle.caktır, 

6 -- 4.11.941 tarih ve 12392 eaydldtr. 

=ı====u=e=n=ı=z=L=e=v=a=zı=m==s=a=tı=n==aı=m=a=-~~~-1---~~~~~~~---~~~ 
ıstanbul Levazuiı Amirliğinden veril8" 

komısyonu Uaniarı 
~t-ht•i~•,a•cı•m•ız-ol .. nn- m•u•h•le•ll•f c.;b•a•tt•a • l•23- k•al•em-d•e'm••ir• pe- rçlp-,•dc.m-•lr•c•iva•lta, --• hirlCI 8Sk8rf kıtaatı 11 lnlir• ~I 

1 • • 111'.-ı ~ 
c emır s'"'plnmn. demir çubu:t, grafitli s:ılmastra, bakır pul, dc:ın\r vida, pi. 150.000 metre çamlt.flrlrk ~ pa.zarl.Jkla. atm &lmacakttr· ~tl 
rinç \'İda, maske camı renkli kaynak için, çelik saplanıa, bakır boru, pirinç OH cumartellt günll Mat 11 de :A.nkai'ada. Jl.K.V. hava •tıD.ıır:.ıJll'· P 
tıamı:ıta, teneke şanıııta. pirinç tel ksynn.Jt için, pirinç çubuk, pomza taşı, gıı. nunda yarılııcaktrr. T&hmfn bed~tf 155.~00 lira kaU_temınatr 8()50 ~ 
serin, kö:ıclc, lehim vesairenin ıc.11.~H tarihine rastlıyıın pnzartesı gUnU namesi komisyonda _garmOt-. Tallplertıft belli vakitte lıtomls~ ~ı 
snat 15 tc Kasrmpıı.~nda bulunan den!.z le\•azım .satınalma k6misyonunda • ' • {JS41 

pazarlığı yupılacıı.ktır. 1stekl!lerin belli gfln Ye snnttc mc:ı:k!ır l<omisyona mti. 
rac::ıalları li(tn olunur. <ni33) 

T:t. * 
~lıırıuaııı Cs lıh31ıri ii . .Sntrııalın:ı Roroi11yonundan: 
1 - Tahmin olunan umum bedeli l3003 llrıı 30 kuı u;ıdnn ibaret 39 kalem 

24~.501 metre kOp mulıt.c!if cıns kerestenin ikinci defa pazarlığı 11. fülnc!. 
Leşrin 90 salı gUnU saat Hi te lzmitte tersane liapısındaki komisyon blno
ı;ıııda ynpılacııktır. 

2 - Şartnamesi komisyonda görlilebilir. Pazar1ıga işt!l'al' edecek talir
!erln, bu i~lcrlc ilgili olduklarına da r ticaret veslko.~nrını ve (2055 lira :il) 
kuruştan ıb..-ıret tcminntıanle birı:ııı • muayyen gün ve ıınııtte komU.yon b~. 

kan lığına mUracaatıarı. (0i29 ı 

ı"ıtotral makine ustası alınacak 
Dcn!z mntbaasınd:ı. isllhdam cdılmek Uzcrc ve göstereceği kabiliyete 

r;ore aznmi 100 lira iicrctl b r Litoğraf mnklne ustası almaoaktır. 15 ikinci_ 
teşrin 9U tarı hine kadar Knsımp:ışarJal,i deniz matbaasma mtlı acaatları. 

(9717) 

60 metre balar boru l<i l<Utru 80 m/m dı§ kurtıı BZ..~3 rn/n> 
:ıo metre bakı; boru iç lrutru 58 m/m dl§ kutru 60 m/m 
!!O levha bakır J. 1,5 m/m knlınlığında. 1X2 metre cbaclmda 
ıoo mr:'tre bakır boru iç 12, dı:ş 14 .m/m 
iO metre muha~rc boruııu 1. 1/2 dış ı pırınç; 

li5 metre boru ı. 1/2 {bakır) 
5 M2 bDJ;:ır lcYha 6. S .m/m 

30 M~ bakır levha 1.5 ~ 2 m/m 
~ ııdr:'l kurhıığa cl t•ılumbası ?'o. 3 {p'rlnc) 

Yukar<!:ı. yazılı 9 kııtcm muhtcıı. cins m'llT. ı:nenın 10.ll. 911 pııı:nrt.esı 1 
gilnU ııaat 11.30 da Kasımpa.ada. bulunan d nıı. ı~,. "im r • .e ı ı l,omlsy 
nunda pazarlığı yapılacaktır. tsteı,tı•cr:n belli gUn \'O saatto mezkur :.~ı~ -

yonn mı.lracnatlarJ illin olunur. {9132) ' .... 
1000 metre kıl veya keten tell 

bir adet yazı makinesi 
Yukarda cins ve mıktarı yazılı iki kalem c,ya 1 O iklncitc~rin Ml nlı 

gUnti saat l4 tc pnzarlıklB alruacaktır. 
lstclıliıerln b ... l!i glin \"(.• saatte Kasımpaşada. bulunan komisyonda hıuır 

bulunmaları. (96j6) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l - Listeleri mucibince (68) kalem eczai tıbbiye açık eksiltme ile satın 
nıınaca h: tır. 

2 .Muhammen bcdelı (2254,43) :ira olup muvakkat teminatı {169.0.'3) 

lire.dır. 
3 - l'~kslltmc 2:u1.9H ealI gilnil ısaat 10 <la lüb:ıtaı,ıta ıc,·nzın1 §Ubcsin. 

de mlitcşekkll alını komisyonunda yn.pıl:ı.caktır. 
4 - Liste helbiln al!ıkndnr "ubede görülebilir. (9711 ı 

Devlet OemiryoHarı ve Limanlan İşletme 
Umum idaresi ilanları } 

Muhammen oedell 207.000 fan. olan 10.000 ton çimento li. lkinclteşrin 
• 9tı pazartesi günU saat 15.30 da kapalı zarf usulile Anlaı.rada idare blnıı 
smda satın almacaktır. 

Bu işe glrmel; lstlyenlerln 11.GOO lı r:ıhl< muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettif,t veırılkaln.rı ve t,.klıilerinl aynı gUn saat 14.30 a kadar komisyon 
başkanlığı reisliğine \'ermeler! ı~:ı:ımdrr. şıırtn:ınıclcr 200 kuru~,_ Anl·aıra ve 
Hnydnrpnş:l veznelerinde satılmaktadır, (!l175l 

• ;w. .,. 

Muhammen bedeli (5475) lira olan S:W metreden ibaret iki kalem mub. 
t l if ebatta dcm!r gaz borusu (21,11.1)11) cum:ı. gi.lnll s:ıat ı 15 301 on he~ 
buçukta Ilaydnrpa"ndıı. gar binası dahilind<'kl ı.onıisyı>n tarafmrl arı kapıı.lı 
1ıı.rC usulıle "atın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstiycnlcrin (410) lira (63) kuru~1uk m'ıvukkat ~emlnat 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tıekllfler!nl muhtevi zaı-rıarrnı ayuı r;tın s.ı. 
<ıt (14.30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine \'ermc1c.rt ırızımdır 

Bu lşe nlt ~nrtnamclcr komisyondan parasız olarak <l:ı.gıt•lmaktadır.(9625) 

61 inci Tümen Komutanhğından: 
l - .ı vcut evsaf ve ş!ırtnamcsl d:ıhll!nde 10 ton tad .. yr ... ı pazarlıkla 

sa.tın alıil cnktır. 

2 - Teminatı 21i5 l.ra oınp p:ırnriığı 13.11.0U peraembc gı\nli saat 16 
da :-;, Jimlycde !;:omlsyontln. yapılacaktır. 

2 - 4.ll.9H tarih \"e 12394 sayılıdır. 

• • • tııt· JJ' 
197.000 'l..ilo 1'Miimi§ aığrt" eti kı!pa.lı Y..arl!A eksiltmeye ı-ontıl~ Jll> 

le6i 26.11.90 ç.arpmba günll saat 15 te .Lunlr Lv. lınirliS'f ,s:SS.-. ııı; 
mlayonunda yapılacakta. Tahmin bedeli ı..;1oıru ~3 kurı.;~ tutsrı • ,,,., 

t e}Ull \P 

dtr. İlk tcmınatı 6069 llradn'. Taliplertn kanun't ~eslkalarile .,~) 
rrru ihale saatinden blr saat en-eı komfnona l'"ermeleri. f13.ft:.9ı 

. : . ,.. 
. "". * ptı1· JO' 

2500 liralık kuru ot ~ 9) ton tt.aman pazarlıkla satm aıniaCıııs~.A" 
lesi 10.11.9fl panrte&! :-6 ü.1111 •at 11 de Ktgrt.haned~ askeri ~t ıcoP' 
mlayonundıı. ya.pılacaktır. Taıı:rıe-rln beni \'ak!tte tanınauarll~ 
gelmeleri. (1B57.9H9) 

" . ~~ * ~°'ııt~ 
A~ağtda. miktarları yuılr m~ıytabtye'.er p:ıunıkla sau-n ~oıııl~~ 

bale:ii 17.11.9H günü Mat 16 to lıf~rzitond& askeri ea.tmalına 1' ıtı'll t 
yapılacaktır. Taliplerin bıı!llt vakitte kam!.syona reİmell!rl. gep& • 
b.2Liel! 4-0.0oO lira .~minı\tı 3003 lln. 7Ô kurustur. · ı 18'57.9153) aJ'L 

Ciıl.lıi , ınl1'~~ 
Tem torbar. 

100 
Çul SOo" 
İp _yula.r •Pt . sOOo 
Keçe belleme :;ô(l4J 
Kıl 'kol3n. • . 100 
Tsvla h.alatr - 2o<JO Urgan .. , -

#' 
••• ~ l(d0 r" 

Kil0$1l 20 kuru~R 4000 kilo nohut w kih~ıı :?• kııru.-tsı:ı 
1 

4-uııO . • ~ o 1l {lf ,, 
mızı mcı·c!mek pazarlıkla mtm almacakltr, Ttillplerin l · · 975.,, 
ı.ı. te Yalovaıfa askcı1 !'.J.tmalina komtsyonJ7lla. gelmeleri. ıı~•.. .ı 

. • • * . . ,sıı."!.!f 
116.!40 kıl:> S&deyağı &Ima.caktıT. Ka~u zarfta. eksil~nıe~ y•P~ ~ 

nll saat 15 te Krrkla.rellhde Mkert satmalma koın.1.syonUilda Ut' ~.,, 
Tahmin bı?d<'U 19S.62S Ura Uk teminatı 14S97 lira io ~rU~t ~~ıf 
şartnamesi Aııkaro, tst.anbul I.ir. Amirlikleri ve Çorlu ası.,rı aal'l'eJıtıW' 
misyonlarında da görillilr. •ralipleı-!ıı kanuni vesikalar!& tclü~) 
ıhnle saallnGt>n bir saat e\-vl?l komisyona vermeleı·l. (1313,,.95 ..ı 

. . ti ır 
. • • • • • tr11' t, _. 

Ke§if bcde1t' 17.11&·1ira 7A lru~ claıı Dlyarbakırd& eıelt bll ...,. "'-. 
kapalı ı:arllıı ekmltmeye konm~tur. thaı~sı 20. ll .9.U, 1'er~c!'ll!(trt· t~,_ı 
l 1.30 <la Ankara<la M.Y.V. satmıı.1nıa kombıyonıtndıı. yllprıacll l't' 
natı 121)l!.6' ııuru~tur. Tallpler'..n kanunt ~e21ikalA,.ll~ tek1it' ıtıe 
ııaıc saatınıleıı bir saat cVftl komi9)"ttna vermeleri 1:180i.9!54S) 1 

400 ton kuru ot alm.acaktrr.• Pa:r:ı.ıa e~tmeıri 2•·~~~~1'~ 
gi\nu • nat 1~ te Mcrzlfonda a!Jkerl ııatmalnıa komlsjontıll 

1 
~~ 

Tanmin bedeli ~2.000 lira .katt teıntııatt 8300 ıiradıt', Balfl' tel~) 
rileccktir. To.liplcrln belli vakitte komieyorra gelmelerl. (1M9 

' ,ı 1 

. • • * . sıs.'s~ ,., 
BehcriM tahmin edilen ftyatı . ll Ura•olaı:ı 13.000. adet b& ı.9j0'1~ Jt' 

[dl cuma günil saat 115 te .Aiııtara:da iiıı.v . . •tına~ına kOtıl 1'9°111'1"'-' 
pslı zarfla eksıltmeye konmuştur. tık ,teminatı 9500 ıı.radrr. t ~ff'J 
nunl vecdhnlarile teklif mcktupJarmı ihale :u.atinden bir ııaa 
yona verroelcr!. 0~23.95Str . ,.,,, 

' • "~ · · \ ı•rııtcl' • 1"" 
ABağtda yazılı mcvaddm kapalı %'artla &1.:sJJl.D'telerl h '; 11,cvu;·f"ı 

gün ve aaatıenie Gebzede aakert aatmaıma komlf>Yoni.ln~a Y r~.st.ts ti' 

llplcriu kanu•1t vc.!llialsrile to?klit roç•,tuplarmı ınaıe -.atıe ııı• ı 
ovvel komisyona vermeleri, (131~9&77r . r • • . • 'fil'(. 

Cln~i .Miktarı 'Tutan Tem!Datl ı:-0"' ,o 
kilo lira lira 2şJl·g6! ,t 

270,00-J 11,)8,.000 8100 21 ,, ' 
15.000 · 1.~o . 540 . 0 

, . . . ,tr',. 
Sığır eti. 
Tol: ~eker. 

ı:ç. ~ * ..... "'9Z rıJ V°' 
Beher nıe.truıno tahmin ~iten, fiali 2i knruı: oıe.ıı ~~~g4 "'' .1c'' 

santim arzmda D. T:ipl ve beb'!r metresine tahmin cdılcll uıı tll~ı:..,, '' 
Bantlm :ıı-zmda F. tlJ'I ve behtr metr~ !'lı,~ 2S,kurtıB S9 ıutıı!l~ 28 (Cll~ı~ 
u,100 metı·c 35 sa., trm rırzmda )). Tipi ve t>eMr metre TfPI ç>f/J .,tt 
sant'ro tahm.ln edilen 67,S.24 metre 90 santim · ar:ınnda v. ı0ftlı:ı:ı•1' 0 ti' 
l>e l!'. pazarlıkla utın almacakttr. 10,000 metre~n ep-'1 

.. 
0

1,..A,ı ,ıJtl 11''~ 
ayn ayrı tcl,llfler de kabııl edilir. tbalesl 10-lJ-1'1.-41 r-: 11ac;Ş1'tır~i1'~ 
J u,30 ela Ankara.da. lf. ı.c. V. ~lm atnı;ı korni.ııyonund& .} ~cıl<ıari .. .,;;o' 
n:ıme3i :rn3 kuruııa konı!~yondlln aırnır. Taılr!cri:1 teı<Uf c1ArJ. cıs5' 

· · · ... eırn .. " llz.erlndrn katf temtnatlanlc b~Ui '°a'l..;tte komt.yona o - , 

. tıJl'1" 

ZA Y1 - Yugoslav tebaası 31/~3510 1 
!\"o. lı ikamet kzkcrcmi zayi ettim 
Yenic;ini nıacnğ'"ımdnn c!klsinirı hill{. 
mn yoktur. 

*. • • sıı-erl ,,,_ 
Asağıdıı yazılı meY:ıddm p:ızaru:,:a. ekelltmeı,ri hi.z.alal,'ıtıdn :,:a.,ı1ı z-!ir.,nat ve mabaUcrde~l t7•'t> 
. • (lı;:; • 

kom !ı,,On1ıııın.:!a j"npılncaktır. Tnllple:-.n belli \"ai,ltlerde ait olduğı.ı komi•yoa z m'Urac:aattarr. • !l•ııı. 

Rfı~·iikrarmal;lmpı !\o. 11 de l'u
mı! oji"hı Xc<·ati. 
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Sı{;ır cti 
l(Ol'Un C ll 
Vıı.kcte 

SıEır et! 
Kuru so~n 
Piıinç 

f:: i yağ"ı 

~nt 

Sıı.m:ın 

Kuru ot 
~LJ Is 

• ' • • • • ' \-:.0 ,,, il 
J.flktarı Tut.an 'feıniMtJ İhale ~an. ~at 

kllo lira • ıii-a • • garslı>~ 
s:;,ooo • 16.250 ' 1~18.75 10.11.9U H çörıo 
35.000 19.:?50 1444 14 " •• lC so ; .... ~ıcıt 
10.000 .:s.ooo 6i50 ll " .. 15 J)..,-tıd~ 

'· 18 Lüle ftl 
S0.000 13 ,, " JAlC~ 
10.000 14 ., ,, 11 ıesırJee!lil 

11){1.000 u • . .. 16 <ıf 
11 '90ll-.r 

14 - • ~ 14 • .. .. Jli Y"•" ;J 
l0.000 
25.000 

3.000 

.~'S.000 
5.(70.000 
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11.sı..ıo 

1• 14.30 ~ 11 
• ., •• ~ ~ıcıı.re 
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