
!!ALKIN GÖZO 

Bu sabahki 
haberler ------· Vişiye göre: 

Kalkas 
''birlerine 

ilk bava 
lılcamları 
Sovyetlerin Kırımda 
lllÜşkül vaziyette 
olduklarını Londra 
dahi kabul ediyor 

tıı~~· 15 < A.A.> - Sovyet Ru,syada. 
"acn elif cephelerde hart> şiddetle de. 

etınektedlr. 
~n tayyare !.ıal!yetJ. glttikçc art 
~ h dır· Bu !aalıyet bilbass.ı Kırım.. 
toııçui&ıed11mekt.edir. Burada tayyareler 
ır-Jllna kuvvetleri Ue sıkı bir lşblrliti 
aı de itte.dırlar. Moskova mubarebe. 

au:aı:ıı etmek.tedlr. 
btı h.:rın Yapmakta olduıltları muka~ 
~ ll.lnla.r netıces:z kalmaktadır. 

tici ide Volltov ve Moumıansk'a 
ltet~ det:niryolu 1aLütametlerinde şid. 

no lnu:hareıbeler cereyan etmektedir. 
~t.e'de Alman tı:.zYilcı devam eL 

• lr. 
r,,.ltt.u ınınta.bdald R\13 mukavemeU ve 
ııı.n ~l hücumları taıdedilmiştir • .Al. 
ın.ıı tuvveıtert voroşilovtrad'm şi 
~~I dotnı ilerlemektedirler. 

ttı~ zler da.hl Kırunds Rusların 
tecıirı U Vaziret.te oldukıarını bUdiımek 

er. 
ııo~~r hiç du..-madan Sivaato. 

Al uuıııbardıman etmektedirler. 
l~ ll\an tanarelerl Ka.fkasYa şehir~ 
ltıtıe; bUcu.nıa başiam11tardır. Bu etim 
~- Olarak Tam.an, Anıı.pe ve Novo_ 
ıır '1<lıııetıe bombardıman edilmiş. . . 

Sa on mumessili , 
'' asifikte harb 
çıkmıyacak,, diyor 
~ l.otı.dra, 15 CA.A.) - Birleşik Ameri 
~ hUkQmetl ile müzakerelerde bulun 
~ üzere Japonya.dan hareket et: 
~ 0~n Japan milmessill Kurusu dUn 
~ ı<:anslıSko'ya varmıştır. 
~~1t11tte ham ı;ıkıp çıkmıyacatı 
·~1 'tııd.a ~teciler tarafından vaki 
\'~ ~ ınuvaffakiyetin.den emin olduğu 
~ı ~r uzun yolu boŞUna. katet. 
~~ Uı:nld.lnde bulunduiunu söyle_ 

... 

(Alman tebliği) 
••Kerç 
topların 
ateşi 

altında,, 
Bedin 14 (A.A.) - Alınan ordu • 

lan baş.kumandanlığının tebııtı: 
Kırım'da, Jtıt'alarımız r{ertohln pek 

ye.kinine rJelmtştir. Şehir ve uman Al 

F'ıatı 1 kurut 

( YENi VEKİLLER] 

L 

Ark no:vat tayyare c-eıru,,ı man t.opçu.sunun a.teşl n.ltındadır. 

r············· .. ·················••H••n•• .. , Aı1man hava k'U1vvetler1, Bıvasto .. 

ArkRoyal 
tayyare 
gemisi 
batırıldı 

İngiliz Amirallık 
dairesinin tebliği 

''Mürettebatın büyük 
bir kısmı kurtarıldı,, 

1 BATIRILAN ! pol clvarındakl diişm.an sahil ha.tar 

1 

İ y\llarını tam 1salbetıerle isklt, Uma.: 
• nın ehemmiyetli aSkerl me'ffJ.lerlnl 

GEM I• N ,. N taıhr.lib etmiş ve orta büyüklükte 1k1 
na!ldiye gemi.sini aı&i:a.ra. uğra.tml§ -

i HARB KUVVETi "'· , ..... m.' ~ .. u•fa4al 

Bu sabahki 
Ark Royal'ın 1 Sovyet tebliği 

hizmetleri 1 Moskova, 15 CA.A.> - Bu aabahk! 
_ : SOVlet tebll#:f: 

1 l 
. ; Dün bütün cepheıer bc.vunca ~td.. 

i 
ngilizler en kuvvetlı ! detll muharebeler cereyan etmiştir. 

• • • : Perşembe günü '.18 Alman t,ayyaresl 
taggare gemısını ~ dU$UrUımttşt11r. ıa ı.ayyaremı.z uyıp_ 

kaybettiler i tırcarşamba ıUnü Baı.tıttt. du.srnanm 
: 36.000 tonluk t..kliYc ıemlsi batm1nus 

Yeni M11lt Milde.fa& Vekili emekli Kk>~neraıı Atl Rım Artunkt.l iJe 7e. 
lı1 Münakal&t Veık.111 eme-klt Amiral FaJıri Engllı'in evveltl ıün ilk He. 
yeti Vekile top.Iantwn& l~irak ettiklerint yamı11t11c. YuıD!'ıda. emetli ae .. 
neral AU Ruııa Artunlı::al, a.şalıd.a ımekll amlr&l Fahri Engin makamla • 
tmda görülmektedlr. Londra H CA.A.> - Amiralllk : tır. Bir Alman denızaltısı Finllnd1Ya 

dairesi d(l.şnandan evvel Ark ao.: kör~de mayn& ca~rak batmıştır. 
yal taware gemi.sinuı battıtuu bll. 1 
dlı'miştir • :o= ~::~-::..22:::.-! Yeni C Muharrir - Kitabcı davası :=J 
ne 27 .000 oonilA.t.oya balıl oluYOr. i 
du. Sa&"" a....ı 811r•ti 32 ...ı.ıı. I glmrlk 

Ölenlerin 
sayısı henüz 
malum değil ~~::,;:~:~ ::::! kanana Kitabcılar muharrirleri 

man tayy.arelerlnin lıtıcumlanna. i 

ı:':::.,~ '~~,- lnglliz •mlnıL =~ .. ~.~~·~;; -;:.-4"~·: 1 haks iZ bul UJOrlar 
~r!'!!~~;~~~· R~:~ ~~~":! ~· :ya:ğa::v:~::t;::·. ı Gümrük, inhisarlar ı·············-·-- ·----- · -- .,,. 
ml.s1nin battıtını ~s,,""'Ül'le blldırır. ~ ~ ~u;::;e '~1:ıı~orp~~~~ ~::!in~!::ı~lJıııı~~!:1\; Vekilinin beyanatı ! Scmıih Latlinin ~ikri: «Ha!'gi. '?"h'!!"ir,. hangi kitabın _ : l:ı şıyat>Uiyordu. Normal olarak 601'70 ~ dan az hakkı telıl almıııa ı•mını •oyle•ın, bu kitab ! batmıştır. Oe.aıide ölenıert.-ı sayl6ı e_ s ta.n'are ı.a.şırdı. Milretteba.tı, 1ngl ı Ankara 14 <A.A.> - Oilmrük ve : aded ve tabını ve •atıf liatını bildirerek heıab verelun' ın i 
DÜZ malQm değildir. Fa·kat !lk haber. ıız bahrlYeslndeki harb gE'mlleri - inhisarlar Vekili Ra:t Karadenı·z veni '- » • 
J ..... mürettebattan telef otanlıınn fşzla. 1 · ; ~ n1n en fazlasına, 1600 ze yükseli. güı:nrük kanunu etrafında. b,r muhar. .._.. ................... ·-·······-•••• .. •••••• ...... ·-·····-••••••••••••.... ' oJm.ad•tım meınnunlyetle blid.lrmP.ltte. -··••••••••••• y0rdu. 1 ririmize a.şağıds..!l beyanatta bulun _ Kitıabcılarlaı mulıattl.rler arasında. Olan ... +,,.ecek, giveeek, kUıllanaoat bn 
clir. T&yyare iem.lslle beraber seyre - JAJ J .._ den diler cüzfüamıaı· mürettebatm bil. B6naI1k arhlısile yaptıitı km muştur: ~~~erledenberi devam eden ve blr tün maddelerin ateş paıhası olduğu 
yük kısmını kurtarmışlardır. öı..nıf:t1In bir . muharebe net!cesinde ba~.an, 1 a:- ~ugünkü gUmrUk rejimi 1lgl\endi turlu de hal ç.a.res1 bulunmıyan eski bir devirde, fikir maıhsuUeri git.tikçe 
ak'rabalan münrl:ün olduğu kadar haZm Aık~etl dünyaca ma..00'1 • ren hükümler başl\ca 14:>9 sayııı güm_ blr ihtllA.f '$tdır: Telif ücretlerinin maddi değerinden kaybetmekte, ha. 

Ü tl 
,__. d'l .... lerdlr Hc«i dri~navtı mürettebe.tmdan ı rü!k tarife kanunu ile 1334 s:ı.Yllı ııüm.. s 1'11. e J. ..... berdar e • ec= · 

200 
kişi ııazıası vardı. il r1lk kanununda toplanmış buİ kl azlıtı meselesi. MuhaJ'rlrler, kıtabcıla. zin §ekllde ucuziamak.tadır. Birçok. 

Gemi naııl battı ınen.ma 5 inci sayfada} beraber bir kısun mu.afiyetıer~~t~ nn kendllertnl i.stlsmaır ettiğinden, ları bu vaziyetten mes'w saydıltlan 
Londra. 14 <A.A.> - BalAhiyetll bir \. ............................................ ../ muamelatına ve gümrUk komisyoncu. kita.bcılar iSe, kamnç a.2'llıiından ve kltbeıı.arı memıleıket ırrıan ve edebiya. 

__ _'.C_:D:ev:.:a:nu::..:5..:.ln=cl:._..sa...:Y:....f_ad_•_• _________________ ıarıruı. ald hükümlerdG oldu~ aıbi edebi eserlere bugünkü telif ücretleri tına. zarar varınekle de itb.a.m ediyor. 
CDen11u 5 m"' •~•acaaı n1n tevıkinde bir pıara vermelerinin lar. 

lmltAnıziığından bahedLp, dururlar. Bu mevzu etrafında. mubarrlrlef' 

Ekmek ihtiyacını 
tesbit etmek üzere 

evlere fişler 
dağıtllacak 

Şehrin elkın& meselslnl ~slı su -
rette baılletmek için alA.kadarlarca 
;rıı.pılıan tetkiklere ehemmiyetle de • 
vam edilmektedir. 

mvıvelki gün Vali ve Belediye Re • 
b1 Dr. LiXtfi Kırdarın relsüğinde vl ~ 

(Devamı 6 ncı ıayfacla) 

FWıakika, ınsan emeklntn mahsulü (Devama 5 inci sayfada) 

San'atkar Safiye 
konservatuvarda 
imtihan edilecek 
Belediye reisi, talebini kabul etti 

San'atkar: "Esnaf cemiyetinde imtihana gir
m~ktense susmayı tercih e~ecektim,, diyor 
İstanbul • meslek hesabına ham • 

dolsun diyelim. • hemen hiç meseleals 
kalmaz. Süt ıneseles:, et meseleai, eJc;. 
mek mesele&!, yol meseleıl, tramvay 
meselesi, tünelin bir tUrlU ıelmıyen 
kayışı mesel.esi ve da~ bu cinsten 
bir allrü mesele. 



Hergün 
Gene ihtikar 
Ve paha ılık 
Meseleleri 

Şevval 

as 

Resimli lllakale1 Hayat, aile hareketlerini aksettiren bi., aynadır sa 

Milli p'yango bugün 
çekiliyor 

1 Asit erlik işıer' 
Şubeye çağrılanlar 

1 

Fatih Ask. Şubesinden: 
P. Teğm. Reşad ot. Ahmed Cemil 

Gökçe 49330, i&t. P. T. T. vazıresı, 
P. Teğm. Remzi Oi M. Danlf 927-61 

.Adre.çl: Aksaray Kızılmlnare Tay _ 
:varecı Orlhan aok k No. ı 2 

* :P. ~en AcAıh Oğ. Fevıl 5:228 
ya'hud asteAmen. 

1 

Sabahtan Sabaha: 

Musikı imtıhanı 

Ve bir teklıf (*) 

'--- Burhan Cithid 

RADYO 
CtJMA&TBısl 15.lLü 

'1.30: Sa.at. ayarı. 7.33: Haf f 
<Pl.> '1.45: Ajans haberleri. s: 
n1k paroalar <Pl.) 13.30: &at 
13.33: Tllrltoe plı\.ltlar. 13 45: 

1 haberleri, 15: I'ürkçıe p lldar. 
,Andtara sonbahar at yanşıaruıın 
minlen. 14.40: R~ set cümhut 
6U. 18: Saat ayan. l 03: Ç 
18.40: Radyo caz ve tango ort 
19: (Kahramanlar saati . 19 15 
yo ve tanso aaes re ı. 19 30: . 
yan ve ajan& bıWerier . 19 4_5...:ııı: 
ı;aa.t'l. 19.55: MuhW! f makau-:: 
fQ?lkılar. 20.15: RadYO eazetesl. 
'17""'"'an viyola, kem nç ve a 
.n.~ • zra:ı 
mençeden saz eserler\. 21: ,ı 
vım\. 2ı.ıo: Dinleyici ıstetlerl~ 
<Gün Un meseleleri>. 22. Rad:Y 
orkestrası. 22 30: Saat u-arı. 
haberleri, borsa. 22.45: RadYO 
ortteetra.ııı. 

Atıılıl ft _. 

1 Sterlin • 
ıoo:ooıar 
100 İaYICTI Pf, 
100Peoeı& 
IOOYen 

h,'m 100 İaYet Jtr. 
Bir altın lıra 
24 ayar ık b r gı·am k.tl'çe 
altm 

% 5 933 Eriani 
Sivas _ Erzurum I 
Anadolu Deınlr.voıu I ve II 



~ lk ncit~rin 

( ''Son Posta,~ın bul~acası : 6- s ) 
her hart> ve ihtl!Al de bir rejim sar --------------------------~-

ohuyucumu:a bir hedive 
bir ar ad rı yolhyan httr 
takdim edeceğia 

o
•• n u .. m ue• ze tarı· h.Aı =~ ~~~~:E::;~.~:y~e ::~ Bunlardan 30 tanesini hallederek 

Mevzua nereden bafl,adım: babsl ııe_ Soldan sr&ta: 
reye götürdfim? 1 - Eskı ııe_ l 2 3 4 5 6 

Fa.kat fikrimi izah içln, çok kı.v. ol_ m.lere verilen i.. l'F'"!!B!!!T=~~7~~~~~~~~~=~="~~ 

b·ır fırsat çıkmış ır, :~~ğ:~es:~=·~=~İn::~ g~~)~izidoğu_ 21 f- ı1~-3'ffD,. Çünk.11 peşin o!a.raiı:: bir o:<letLıen ran C3)' Yüksek mahal (3). 

d'ünYa• 4tarşı.sınıia o1dutumuzu isbat 3 - B.r meyva 1 
ve değişenin ne olduğunu izah ede. C3l, B ina yapan 3 1 __ 

·sıı·f adevı· bı·ıeıı·mı. s~~~!1~E:::::u": ~~ -;;,.,..·~~~ denlerln iddialarına ve hücumlarına c4ı, sonuna Cra> 
mu.kAbele edem~m. Bu takd!rde Tür_ ge:irse para o!ur 

Ü~ bir t&kıan tedbırlerle ve inkı_ <2~· _ Nota. l 2>, 
JAlnmızın inkişafı metodlarile y<ı.kın B'r vilaye'iml:ıı 

n (•) dan. Amerika<bın, ce".luoı ıurn~a<tGn,ı b'ir buhran cirdal>ını:ı. dilşmesi bu de_! ta.manda bir cenn~t meml.,.keti olH.a. <6>. 
flıl arlht , y.anl yenJ c:Mlnya memleılcctl~rlndenl. ğ'!şmelerln alMıe~ler.dir. Bu ~areketler ğı b.aJkkındaki bldrlcr, bı•ndan dö t 6 - BLI' ukek 
... - <u bir ,.,,. ıc.nd• oldu-U. ş;mo<, maldnonlu n"'' "" vo yau. i<lndo on ta"J""''"" ,. on Mldm o_ boş "'" m•l Avnıoad• dünya eennoll lmll «>. tam. 

dUtn: söylerken iki noktayı dUŞun. lış lşleditinl görüyor musunuz? E.9kl lanı Türk :tst klal Ha.rbi ve tnlcılabı. yaraıtmak fsti.}·en Ütop~tıer;n ~dd.a:arı maktan emri ha.. 
1 _ Bir ı dilna memleketleri ve bu arada Tür_ dır; ve tarihin bir devirden dlterine glb! bir ranıtezldcn ve haya den .ba_ zır <4). 

Yazan: Ahmed Hamdi Başar 

e<I buç:ık asırdanberi devam . t"· 1 1 d .. ret kalır 7 - Köpfl'k. C2) , 
L en dlberaı un tal mı devri Yl.. kiye, p.rb sanayıl !çın yalnızcs bir aktığı in -a :z:a.m.an ımn a b.ış göst;e_ . K!Up'er ftrası şam 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

o 11.1'1llakıtad ~ ro• " • ; 
1 

. ren bUy\lık harek~lerden biridir Şimdi eSkiden oidu~ı g b' Amer k .. btiı <r. Bunu b"" ,.;ylnm•YO'um; "'"' """''"'"' mllşt.,.d" fakat atış · ·• • •- "''°nlut maçla'I 
•""11tn dunya Wytüyoc. ""'1 ''"""' dL """' doJ;Jd>. O.<b sanaYil .. m J)emok oluyoc k, vmuml R"bdon dan ft AVU&kall'8"an ham maddo ve t3l. l•lt•~ dltny•nm ,.., ..,ııa<> doğru road""""' mal oatt<b mıı.t"i m=lo.. "'"'" dUn,anm d•hn•'1 b,.lam"1" g>da '""""""' •im< kurn'.muş bJ' sa. 8 - K""k (5), l l 
lllam ırıde artık k.imSenln şUpl~& kal.lketlerden dıeğil yeni dllnya memMı. Arıt.ık bir reJ1ml:ı sonu ve bfr tıaş\a nayli.n tıahakkUmU atında Avrupanın Dost blr memleket 
<doğ°""· Aradaki lh1'11.f nokta'1, bu >otlorln<lou ,.;. 

0 
,.,,.,,.ettor tı "J mo ....,.,,, 1>•'1"""" """"''•da "' eski ziraat "'~"'leko<Iodn!n mllşkiL m. 

la şen dllnyu yı enen vey~ ııı-ç .ıın~ . idik. YAnl tarih, bUyük b'.r hıılkayı lAt ve ıztırab iç;nde ya~mal.ıın devr' 9 zaman 
lb rna aıt, doğru veya. yanlış anlıunaktan kendi ihtiyacı oillall ~dı eşylmaa~ı Jıkmal etmiş, yeni br zlnc:r halkasını bitmiş olmalıdır. Ben m mal .~ld.·""ım (2l' Boşluk l4>. retıtlr Yok.sa . Avrupa.dan değ Amer - an a -.. .. a .ı:ıı, Um·· eskın!n değşm1yeC€İti-ta.d ' çevlıtnek için hareket başl3mıştı. Ar_ memleket, benden mal alan memleket_ ıo - Deniz mesafe ölçüsil <3), al 
""' um! Hart>d•n ovnlti d<lnY"""' "· . , . , W< bu tntlkal dmtt lvu1>tu!n, buh. ~ 
Q b., mı •ot-ini, ""'"'"""'" ""- 1"" ili>"'" • kap•<&!.,.. roJ~ın "'""'"" " ;hllllttedn bfrbtrlni tak'b "'· Benim ham maôdMnl. g<da ma<l dotl" C<>. 

2 

"'"d& klm.e iddia ..ıomoz. dotur<iuiU ""'ala"' oamıı bir buYUk ett~ dov1' olooakh. Biltun ._.~, dom! kutlaruru>Y"n. onu ba•lmLu<ndan ıı - Camlyo dovot ctı. Di!Mm<L 

.... .,;;;; Aoaba ""ıı,.. şeytu ~yük ma_ t....ı ki, bunuu n•V"'<lnd• Tfl••1Y• hUkllml•riml•ln d•t·,..,,~. hmiiz ı.a. •t"' bana yaln" aanoyl ...,,,. .alan lon emrl """' m. Siı b a nelerdir ve neler oıaca~tır? başta olduğu b.ald<ı eski ziraat ınem~ süs edemiyen yeni şartların rtoITTtı<ı j memleket artık )aşa:vamaz; yaş.atıls. 12 - soru (2), Bir ağaç C4). 

Z1 alA.~~~da bunlardan yalnıs bılb.simLılelretlerl ııerUemi.ş, fakirleşmiş, ınUs. sancılan içinde cemiYe•tn çırpmması m.a-z. NHeklrn bugün benim ile dost Yukarıdan aşıığı: 
L &r eden lcl3llll meşgul eder, • • ola he me ı k"' ıa ''o da Tür temlek.e l'e yarı müstemleke ha lne olacaıktı Bu devre ta:hln aralarınM n r m e ""' pazar nmdıtn eş_ 1 - su yolu <51, otunnl\l't 16>. 

Elslt kiye de dahil olduğu halde! . · ' ya ımıayı 11 · ""b · ı zira.at memlelcetl~rınin t.arllıl mu. glrmis: ii>llr tarafta. bır roım mem_ uzun ASlrlar bulıınaa büyük ımpar.a~ a • m.a aı •ın:ı ra" et ctmeyı 
~d'<at•u ..,in """" ., out•" yeui """" badal• ve b.,,,b,.• "'"""' oL '°'lu!d•"n ,.,.,ımuil• ,..1 lmı•na_ evvol~ kabul otmls: ,.,,,, •Uml ,,,t. 
l'Uk refah devrine - ulaştıracak olan bil.. mUŞtur. Bu hal reJımln hayatına d'"ı tor!Wtlann kurıııması arasında geçen mam ısteml:ştir. . 0 

• 

hG.diseden ibarettir. m.aıoımuş, 4üny.aııın böyle tezad hslln. kanşık, t.arenlık ve buhranlı devrcltr_ İşt;e değişen dünyanın b.nı ve benl:n 

2 - AtatUrkün kahramanlık göster. 
dığı bir yer C8l, Arkada kalan <2>. 

3 - Geniş değil (3), Doğrunun aksi 

(5). 

4 - Bir ahç <6>, Soru <2>. 
5 - Hayalperest Cfransızca) (8). 

6 - Son değil C3) • 

7 - Vade (4), B~an (5). 

8 - Mı.sır HA.hı <2l, Başına. <al 
atoyunuz, orta olsun <2>. Resme ya_ 
pılır (5). 

9 - trtanmaz (8l, Nota <2>. 

10 - Bağışlama.it <2>, Fransada bir 

şeh!r C4). 

:1r A.lernde ne görU,.oruıı? de iki büYtik ve men!aatlert blt~ine den b!rlydl. Bunu bövle anlamak, kav. memleketl.mi al!kade.7 edPn eıı m:lh m 

•~ tarafta Avrupanm garbında b!r zıd karargı\h.a .'iyrııması netlcesındP. -mak NJ1nnedt ldzımdı n~.a.sı.. Ar!ı!c memleketimizden mal 
""tlay! k 

1 
... ' ısv • 1 la.r b bl ha 

bu nı ... '''"'· Bu "'""' dot., .. ııe Uboral""' '*"''"' vo buh"n dov. HAibuki ,...1.,.r bütün dilnyada, a an unu ' 'b "''"""· b • ,,. k.a~r ~leLetıerde ıı.nomıal denecek resi şarıtıanna glrmeye mahkQm t.aı. eskinln ~1 .. o'r deR":sıneye ıoo.h tim yaset icabı olar!tk yııpmay.?.rak yeni ve 

T. C. Ziraat Bankası 

ll azlıa bir nl1!us tesatetıl. • devamlı bir ni?'ıaml'1 mecburi ş.ar•ları 
cıı•-u &a.na.yi ltlml.n lçln(iır? Bütün mıştır. . . 

1 
olduğunu göre.rnem<>kten, anlıyamR. gibi kabul etmeye medm,.durlın: 

'lllYat. Yllixl k . A ~,ı. a.. DünYa aatlın kabU• etmtYecetı Şt"k.l. maıktan ve. keöul e:ıememek:ten d(lğan VP. l'ad . e :Je senı vru.-. &»>- • j'-• e..<.ac;en J:ıA<i..se1er de öyle cereyan et_ 
.... ~~· eımaıt A!rıkAda, yani eski dün. de farklılaşmalar ya~n bır re w.u hAd!selm'. buhranlar ve ıztırab1..ar blr .,_ m~tedir. Vaz'y<>t böyle olunca TUr_ 

t\.ay· Yaşa.yan ınsan:a.r icln?. Bu 6&~ tasfiye ederde, ytkanuc ve bu nrada ço-k öm!d'slz kanlı senler yaşam,,mıza en _._ bur f ..... la k d ""i !yor Bu de ' k!yeye bugün büyük b!r ta1"hl .şen~ 
Paıı.- ~ a.lara malını satar. zna,ale.!M! y .... ı re.. eıs ş · -- sebeb olmuştur. 1929 <ıeneiı!nde Nev_ ın.., °""bu""'"" ham maddeyl, ve bU - 19108 hart>bdon "'"ra baola. yo>k bo"""'""' paUak men dUnya ,,_.1lh ~'""' d•m"to tvn•ın>On 

<1e1 Leltetıe.rdeıki teslf nütu.s gıda ma<L mı.stır. Eski dlln1a memleketleri ara. buhranını Avrupa. ekonomistler! haıkb oldumımuz me-sdana çıkar. Bu 
ııtı-:1111 nereden ıüır: mal u.tt.ıkı yer_ sında liberal kapitalizmin ist;smar XIX un u ftoır buhra 1 rı ib' 'h ' şanstan i.stifatie ıçln lse 1stihsa1Mımızı en illi? - c - n.a g, ı, n. a .__,,...ı· "'1ır; . ,...., olan '""""'""ıerootı mı.tt :.. ,.t boş alt• ,,.,. ı<l!p .,.., mnneİ. oon •-ın• bd':' e?ğ>ıtm<k, hu ytl'-
~an detıll. Avustral7•~ tıtlA..l ı;ava.ş.ıan ve ka.lklnm.ıı.lar, mil.11_ m'.şlerdl. Halbuki b'J buhran, bir re_ 1 den memleketi yüksek b:r refah sevi_ 

~ <') ...,_,. 

1 

__. ..,..1 ....ıeteledn ıstnıf,ltui ve pml Av_ Jim ,.mntm :di. İçindo bu,ımduğu_ yesin• ula<l""""' '""mdu. ) 
'11•1u1ıt1a4ır. razı lrupanm ve şanayi dünyasının bUyıU.t muz evin değll, fakat yerin sarsılmaaı Ahmed Hamdi Ba~ 

Ödemiş su ve E' ektrik idaresinden 
İ.şletmiye üç lira~ kadar yevmiye verilerek elektrikçi ustası alma ~ 

caktır . 
Şart1ın a~ağtdadır. 
ı - t~teklilet·; Nafıa Vekaletınden mu.w.ddak as.,<>art üçüncıl sınır bir 

ehliyetntı.meyl hai:ı: bulunaeakLardır. 
2 - Türk olma.;;1, ioaıbeden ,stekl'lerln nüfus kAğıdı, sıhha~ ra.;x>ru 

polisten musaddak hii.·~r.üh:ı.l ka~ıdı, tamu vesikası, bonservis g bl belge: 

in! LşJetmiye tevdi edeceklerdir 
3 - San'at okulu mezunlar: tercih !dlllr. 
İsteklilerin kısa blr zamanda i~letme direktörlüğüne yan i!e mür::ıc1!.&t_ 

:arı UA.n olunur. &91!>0> 



olur ne olmaz, burada ~ onu caldir- Bendefr tara Memuıiotandan: r---·---.. ··-- -·- ... ----· .. 
IJUS'Bl~~Y!i~~:etltim, haylıayl diye Tevtiie 92 Ura 20 bı.nış it.a.sı.D& «Son Polla» nın Qfi oe maeera romanı: 18 
kAğıd ~rça.ları dolu m-cnd~U le cebilıe bOrçlu Büyükdere köyünden Fuaıdın 1e'P mDWU..'11 llDQl'gt'119 Dlfrll .... -
yerleştirdi. ga.yrt meı.tkuıunun para.va çevrilme&.. ~ıAillr &clıW ;!!2!A-., ~- IJjlS 

Tama.mile iiylnmlştfm. Bir de 7 li_ 1 ne karar venım~ olduğundan boıçlu. ·······-~ raya bir baston seçtim. Tekrar ayna_ nun Kemslıye m.ahalleei l:W:yükde:re s'lll!ll.,.. .. . 
ya selip g.klerıkvn b r Sira kapıdan ı ~~1ldi.nd şaıit.an Lmıı.ü, Şımalen tarik, mmrfll)JJ1J}JJ}.1}))})1}J1JJ)}»J .. ,., ... IJJJt1»1JJDJJIJJ)JJl1Jl1J))}}}!.-.j) 
fırladını. Doğru eve. gaıt>en AYşe, ceııı.ı.ben şooe lle .o:ı.abdud 

imamla Arman.alt orada ottırUYOr- ve borçlunun ıwıse~ bet yüz Ura klY- YAZAN CEVA E MI 
lardı. Ben birkaç dakika gecik.ince: metinde olup tamamı on iki beki.ar : D F H 

- Aşna.ya bai.nyardul deml~e.r. 6903 M. M. o.lan ç 1lıtin nısfı ile di. :"'lf!il" eırbıs, blJttln oradakiler, tst.lk_ saat Jçinde belki 10 sene birden 
- 152 - 1 Ş:m. Mahkeme ııünü d5 g'.dememişim. ı Te3!ihta.ı· biraz a!alla.nuş. ıı.nam: ğ-er nıs.fının 1/7 hlssesıi sek.iz hisse iti.. S.-;& balde cereyan edeceğim düşün tzyarl-.wııştı. Tek kelime söyleıtn~ 

Hapsh:ıneden ~.k.mıştım. Va-l'e.m İhzar çıJ::armışlar. Polisle ~o•urdiller. - Ne o?. Ne ağ.zını açıyorsun çor_ barile üç hissesi bJrçluya a~d oluıp tdük1eri !k.anlı sa.ibnenin tahayyülü A!hmed 1\le bakışt.l:la.r. 1 
tıam .ınan.a ~ boz~tu. ElL>1seın, fe. Re.s: cSaç ve sakalından biraz hicab bacı, deıı:ı.lş. O. gıt.iyse ben varım .. O 20/9/41 tarih l'C 7 No. ıı ta.Punun ih.. :Ue tüyleri fupererek dalmışlardı. E ı Aıbmeıd ndı..n ile 

0
.. .. b ısti~ 

fiim ıı.)-a • abun her şey..m per ndı. duymaz mısın? • .Bu Malunu.d Saimin yıa.bancı değıl X:ı Bızlm eVlı\d ... Pars.. . . · d ! dıtlık \"e • - e "ll" uyuyen u ] 
Adıeta ı,al>;n maruı.!e -lköpek. bı.pmışıı btitün ilm!.ilıaberıerıni sen mühürlü.. ıar da cebtmicfe. Kes makbw:u al P6- tiva. et.tıği tarla -.,e ıcın e ın u çift.. ~r bu lbakı.<Janlıarın btr yetimle onultalk edici göZ!erln ne demek ıste<l"'i 
.... _ha de :dım. Param da yok. Iü.at yorsun. Yoksa orıak nısınız?. dc•mı:z ra.vı O blzi geli;J ı:ı.ra.sın. Aldıiı şey hane ve ahır v.e kuYU m~em ıı :yetim bırakan b!.r mtiı değil, bataıeruıi çabuk anladı n....ıe ya. Ayşe 1 ..,... · hk bu lk:ere bırınct açık aıt.ııma e :oğ 1 • ..,.J 
b akşam muha k:ı.k gynm .• idın. m?. Rezil oldum. Hani otuz senedir 160 .lira. tut~. Bende ik.i· yUz e~ı 5112141 CUma günü saat on birde: ul o.dUklıı.nnı b!Jscyü1.Jer... nin olup öitenleııden hiç ha.beri y~ 
Hem Cıyle mWmnme' giy n...ş ki... bana Yedırdiğin bakb.vaı şerıfler ora. llra.sı var. Ne ağzını açıp baklJ'(l~= ~ Hendek icra ~eslnd<! paraya. çevri. E * u. Aıh!rneclle Hasa.nı mücadelenin ba.Ş 
O~-ü bu kıy-...! tte <do.anc! ıc 'ık> 0 - da burnumdan geldi. T~iı.btfi:, ma~uz'!w k~~:~dcn m~ leceği ve h&ddi Hb,kını bulmadığı : Ayşe nerede idi? Ne ~.eyıordu? Jıe.ngııcında ıbı.roıkıp evden ayrılın! 
hır mu?.' Gıtt.ği yerde adamın e::ne - Yok hocam, yok. Öyle şey değil. hglu:dtm~e,.1"v·ı mamendll· ı· e~ıkarmış·.. .,, ... ,,L .. ~ taıkdı.rde lıkhı. ci .ac.ıx_' a.rurma ile 15/12/ EM.· ürteza. Efendiyi onun Qağırdığı, sonw şimdi A!hmed yiizü gözü kan WJ 
<sadakB.> verirler Malüm ya elbise, ls!tarpln f'l:in ala_ ...- .,. ,,...... ., gil t tıte ara.ya 

Tlyatroculann ·.c:ı.hves nde b r A:r. cağım. Eskıden zavaliı validem benim.. Bakmış ki gazete pa?Çalan... ~;.,;==.en n~n~ynha.~a. Pirti!ak ~~a H.attl~ ,~_::,~ bi~~;,rek. en ya_ de ~li dönil(yQrdu. 
manak efendi v:ı.rdı. Kom;.ki ~.:..ır Kel ıe' ber.a.ber giderdi. Ne pazarlık yapa_ Bir de!a: , . halklarına vesair h.aılıılara. ma.llk. olan. S ın _'PO'"' .l!..4.l""1\\Jl4Urın ı16U.1Seyı h'J.lbe~ Aıhmeıdin kaşları bir sıaa:üye için 
mısanın a.k örlerınden nıeşhur Arnuı. bil!:yorum, ne de rengini bil!y~~- .. - ,Allah. y~nduc.!. demış. zavallı ıar on beş gim zarfında evrakı müs. averdilcleri mtiha:k.1ca.k gi~I kfi. P~kı tlldı. Sonm duıdıaXla:rında acı ve Y. 
nak. Her ışe burnunu so:tardı. Ne 'erlrlerse onu alıyorum. DeGLe ile 1 düemli'5 be.yılmış. 1 biteleruıi ibraz etmeleri aksi takdirde :sonra A~e nereye git.,mi.şt!?Heroo,de müstehzi. bir telbeGsii.m lıellrdl. o 

_ Ber~r g de .m, alalım Jlf' ı.'a. parayı tırık veriyorum, kapı dışarı. Air..ıan hocafendl bayıldı. d.ye_ . ~u paylaşm.a.daıı hariç bıra.kılaeııkları ve :Mlürtc-ıa Efendinin eıvinrle olaca.'ktı. lerinl Ayşe.den çevirerek mırıldandı· 
ca&san. Sana r dd mol[myaralc beş lira ~ak ~turmu.şlar. Mes~.ıenln Jcend!Sı ~ <; n şartname bugünden lt!b&ren he:rıke6e : Mü!"tez:ı. Efendi son nefesini ver_ - Y " 1'.aılrat k lıınd 1 

Derci'. CUnki.ı ;rd :e<:clt yerde nıu. teri vere!'.eğ m . Şura.dan Galata.sa ka_ de .~ıtal!r.ıştığını. ~ör~n mağaza d:· ek. açl>X bulunduğu lıalıb olanlar yll'.!lde rctikten ve po~.isler Hasan ile arılrodaş- aşıy-0r, • ya a ı . 
b:ı~nk ma. s..ıh lı ne göz der, sonr"1 dar g de'ım.. Bun.an a'ırken sen pa.. töru derhal pol.se haber ve~ş. j yed! buçuk depo a.kçesı veya banka - _ .. • Asşe ısrarlla hMa ona. ıbakmaı. 
gidip yilzde on korro !s,·o mu :ılırdı z:arlığını yap. Reog n~ hak.. Biçimine - Magaz.a.ya geldıler. YUz eııroış 11• ~utı ib t ı ' daha fasla tarını alıp gôtürdükı.en sonra Aıhme.

1
id.i. Verilen izalha.tı kafi görmem el 

Fakat benim :~m<le yalnız Arnuı. bak. ralrk mal aldılar. Biri savuştu .. B:ı:ını~r m H\m!\~ ~ ~ ~e=~r Hendek ic. din ııiklma tllk gelen şey bil oldu. Bu baıkışl'lıt' karşı.sıııdıa blrka.ç s:ınlY • 
zıa,k ltlıfı değ ld· . B r d k !ll fea ho. .. Beş Jlrn:vı d~yunca b'ç:ı.re imamın da böyle numara yapı}oı-Jaı·. Uçu bır ~ada re~ n3:r. nu~u~ N-0. ıı dosya ·ın.a ; Lamba kırıld~ için evı b~ütün düşündü. Omuzlarını sil!kti. Dadll~ 
ca ıtı.zım.dı. :az m M hmu paw ve gozU falL:ı. ı gib ~çıldı. kl.lı!l~nya. , müracaatları llAn o>tınur. C!ı41/107> karıa.nlılldıa. bıoo.lmıamak üzere beıkç.'._llerınıdak.i tebessüm genişiedL zo~ 
imamı Hafız Bel..fr efend. sal':' olsun. - Boy e işlere can feda az!z dos_ D:.ye şHiyet. et.m.ş. k 1 ötür - l ıerden biri g!.'deııken !Jk:i mum bıra!'ı{ bl.r , 1! Mllı ett·. f 
Ne kadar kızsa, ben;m y· ımdP h3şı tum cz.n feda, de::ncğe başiadı. HQc.a. lle Armana~ı kara 0 ;ı g • . • .. , ~I neşe e ve ı. 
ne ·'-adar .. rde '"ırse, gene benden M t llk l d"' da mi.işler. Beudek icra Memurlulfwıdaıı. mıştı. ö:ıu bu mum arın duvarlard.::ı - Size bir a:r'ta""'"' getlrdlnı . .,. ~ ,.. e e param o m..ı lt;ını. &Onun d . . b . . . k:o-'· ·;ı,... 1 t t't , . ·"'""i 
ayrılamaz. baş ıı gelecek fela.ketı ue b 'l~n b'ça_ - Ka efendim. Den ~n .z n ne - Evka.f idaresine beş yuz yırmı bE'ş .... unç So"öe er yara.tan • r& '\!e !firen üç oldunuz. Artlık birnirln!zde 

Beni gorünce: re imam?... hah.ati vardır ııhba:'. Bana geJ::niese lira ita.sına borçıu Ha-kkının be'Z parça :zayıf LŞlikları altında yatıyor, b~ U- hiç a.yrılmzyı2ıe::ıiksmız! Blr 1)(1.Ş bel 
- Aman frız1e•'1'm, bu ne kıy"fet! Beraberce Gal:ıtaya geçt.k. ovuncu_ bll' rlOQd&. bulunm•.ıştm. oteld., soyuL ı&Yrt meıntulünii.n P""1'8Ya çevrıımeısıne ı cunıda Hatice tlla.nım, ku.cağ:.nda. Ve. smdan bl d k ğns' • 

d"ye ooğtrdı. ıarm kahv~lne uğradı~. M.s!:ı~larda dwn, demiş!ir. İnsaniyet. ve medeni., karar ver'Jııı:ı.lş olduğundan borçluuun :n o'du&u halde diz çökmii.ş artık sonra r e arın a .... ıJ 
- SormJl hocam! dedim. Başıma ki ekseri t~Ah·ar:arı tanıyan aittö; Yet rn .namına h.mıet o!ara~ ı:~!~- Büyükdere k-öıvü:ode 31 döııüm ve \i •ırağ"JcyQ.;:cyaraJc ~l':.-amp du~rdu. Ayşıemn beıkışlrı §imdi ya.lı91ara.n b 

b'r feln.Jce• g ldl. Armanaiı ela aldık. kati Acızanem husul'" c !) ge mı....,.r. I No. lı tapunun ~h wa. ettiği senen ! ı J..ıı mana almışlardı. Alhmed b:ı 1lıaacı 
- Geçm1ş o'sun. Yoksa zamparahp - otelin biron:l.e kalmıştım. Ya.tak Bende _ne kaba.hat v!r?. • lira ~etindeki tarı.as4 'fe gene Ben. : Alımed onu, l>U odadan ~ır. !rnı'"J.rdan w?lıat verm~en irurtııl~ 

rit.tin de sayuldun mu?. ' üç tane idi. Soyunclıım. E.bisPler~ baŞU..1 Kom&r imama donmüş. i.de.r ooıtte 35 No. ıı ve S4 No. ıı ve 39 No. lı :tna.k lıstooi mıyaea.ğını· an'aya.ra.k öntiıne ooktl '1 
- Rayor. Keşk' eyl"' o'saydı. cumıa ast?m. Eski elb'sell b·rı gelm1ştl. - Ya hocafendl siz?. Adam ıı - ve 33 No. ıı gayr:imenkullerdekl h!ISM'5i ·; - Oen.aııeyi ben 'be&c1erim! H.ıa.ıyd1 decvam etti: 
- Nasıl keşkl öy:e olsaydı Sabahleyin kend: e'bsesi yerlne be. ken (Paralar l>~nde. ne atzınızı a~ç~ bu kere birinci aÇu: artırma ile 5/12tl:kalkın, sizi eve götıi.ireylm! Dedi Ba~'"- :.:.ıM:;....o,· b d -t~ıJl 
- Kadınlar a.dnmı soyarlarsa hiç nimklleri gıymiş &itmiş. yorımnuz?) demışs\nlz. Ver n par i!'? U Cuma gUnü saat onda ve haddi lA- [~Hem c;ıocuık b'.raz ı.stirıa:hat etmiş o_ - .:""'• .........,,.,..~, .. u a y.: 

olmama netices!nde biraz 11\.vanta D:Ye l.kis.ine de b:r w.arta.vaı e>ktı.. bakalım. Yoksa. üdlntlz şerik m ltln · mını bulmA<iıfl takd:.rd" ıklnci açık ı A d da 1..,~,,ı - Mürt.eza Erendi öldu. ha AJını 
:tmcı.m içini çeke~ek· . ....ıı ü - ur. yşe e or:ı o..,..,-...... 

koklat.ular, insanın kalbi $ö.Jle b r dum. İnandılar. - Ah efendım .. ah! diye 1nleml$- artırma Ue 15/l!l/41 ::azartesı. sun 1 ~ Faıkat kadın bu tıelkUfi bir baş ha_ a.ğ?lbey? 
feralılar Erkctrlerın soyuşu fena olu. D::>~11·:aia.t.ada.ld <Tirlng> msğ.aza_ Ha~nız vnr. Beni öyle b~ duzda aynJ Sli~t.:,~~e: ıcra . da~~= :reıretue reddeı.tl. Kuruyup ~tla.mış - Evet. 
yor?. Seni soydu' ar mı far. 'e:tlılın. sm~ En ı.Yı.sınden b '.r elblse· bir palto dt!.sürdU ki. Elli aıtm~ "rnrus ~eiğ.11 dkli :.r~anc"'h:ı;~:ac.nve::ı aaklara foooa.k'an a.rasındruı anla.şılmaz bir Ayşe bk çığlık kopardı. ,..., ..... dil 

· ' ödiyeyim Sıma beş lira. verece.,. m - : , ~n.,.;.ı.. b - Yaksa onu Hasan mı .,....,u.r 
- Elbette. Halimi gBrmiil'Or mu. bir u.Ro"ı.kabı alac-ı~ız, b 1 · k d rd Başt.an asatı kont malik olanJıar 00 ocş gUn zarfında ev_ idunnın tı.su.tılan duyuluyor,~..., a. Hl kaıt:ı 1 ld· Ah! eıd ğ'abeY 

ı:ı n. Bereket versin para'llı a'amamlı'3. Dedim. A:rmanak gene ırallba tez.. Y~. ~~ d~nHı y~İ· Cız · r.r.ıkı müsbitelerlnl ibrz etmeleri abi ~ıar'a ışMa.l"(l.n peıi ölünün yii_ :lsan 1 m 0 
il .m n 

!ar. \'abtıi\'m al•ınd.'.ı ıei. İki yQz ell gfıhtara göz iş~rctı, ;v:a~ış olmalı ki ıP ~ Ş'.:d:· öd~y .. ~lycc~kı>·n değil mi?. ta'k.dirde payla.şma.:tan ~ç b_ı~- ~zıiruien aıyrılnuyordu. .Alhmed eıewb ~rmedı. önüne <b 
1 a Has.z:ıılah o da git.c;l"Vdi. şimdi tey.gAhtar kelepır ge dı d.!y~ etra!unız.. _ Nerede efendlro. B'z!m camli sat. cakları. tıa.Jilı ol.anlar yume yedi bu~ : .A:bmedln ısra.n ıt:ı..rşısmd~ ıtlhayet nm3cta. devam edıyqrdu. 
n Y nardun?. Na"tl elbise v saıre a.. da df>nliyordu. . sak yüz a\iJXUş lira verm 7.ler?. dıelpo,~~ veva. ba.nka. mf!kıtubu_ ib•a<o "veliyi ~r.meğe razı oldu. Yerlnrlen Ayşe da:ha t.azla bek1emed1 Hl• 
1 rd m. otel hl.k{ı.yoolnı, başının geleni ora_ _ P~A.lti.. Hasıın efendi. getJri.n et.me.:er! ve a.rtırm'l. sartnaınesıı. bu. ~ ı,.,,M,:ı~;ı.., tt ra bı4,'lkır.ıı. !tc1'8 ~ gert döne ü 'f/ 

- 1 •ri m'.ş ~ a\-ıın varını.,. Veril_ da da anbı.ttnn. OUlm.elr en bnyıld•lar. kel eleri Baf,1aym şu imaml!ı. Er_ günden i~n herkese aç1k bu1Unttu. ~kaJ!k:mJGTara.ık ... ~~ um ı. ~ 
1""

1
!': ~ N!.ıtsn va•mış. Halbuki a<ııl h ikaye on beş dakika me:;. k~l ko]a Bunların üçtt bir !hı daha fa,.4 ma!üm.a.t aimak Lste~ : Aıtııııed, Veli ile beraber M'ürte-za tllk ~ oda araı>ısını 
tm m p rayı duyunca hemen b r sonra onlann başına gel~cek. ağı.zlnrL ~ya Mahkemeye yoll\'valım da. ~ler Hendek 1era dairesinin 941/.U6 ·Efendlnm kapısını çıalınoa. bir müd_ kendJtsini reıre Mtı. t 

ı ahve ısmarladı Yok.sa o kıyafette nı açrp şaşıracaklard;. .. ne YflPQrl~rsa. ya.psıınlar??? • No. lı dosyasma mü.""acaatları ilA.n o_ :det cervıaıb aiamadı. Acalba ~ içe. AŞ{ı elektriğe betızet1rler. BaY8 
terk suyu b le lç'rm·yect>k i. Hep nl muı;.emıne.en gıydbn. Her tAıkası nr) Jı.mur. (9(1/416) :~ değil mi idi? Faıkeıt buna. l.mkanlve muıv:attaıki.yrfaiz bul<lu~umuz . b 

- Ş:mdl senden bir reaya geldim 1enı şeyi yzytş e kapının yanındaki Ml'!hm"fıl c;: 1.,. ~•hmh~ : • .,...:.d tıeşb1ilı lı.aıkllka.tte çok yerindedir. ııcl 

h f:.m~ n r ngt bmıb y z oldu: ;~~nv~!~m~ldc;~rm~ :~ıa~~ ~~ "'I Doktor 1. Zati 09gt , ('N-~ i9e~n baırit ayak aesıert:l!inin de neler yap~ bi~~~~ 
- 1 m· h b r m· wUhUrllye"eğız? .. biT mmd!l 11e ıçlndeki parça gazete manıdrr. Bununla sa:v şan Cl.-ıcu;· E- ı Re!edlye karşısmd&kl muaYf'r.e- 1 :duyu?du ve ellnde bk idare lambasıfka.t ne o!du:k nnı b!lmeyl.z. BüyU 

~ nln d n veınrd m davak kal_ kftCtdlannı lmamm ceb\ne rokamk slrgeme Kurumuna ys.rdım et. h __ , d xıı.led ... ft •• & :t.ut.e.ıı Ay'ffo kıap:cyı ~ı. esrarlı i1d lı:ut'V'vet ••• 
an~n e .,. en sonra ......... - ı. m'td Daha on beş giln t'VVel g e b!r yavA.6Ça: Çecuk Esirgeme Kurwnn il : YVzü sapsarı idi. Denebilir ki bir (Ar'kası w.r> 

varır. ~ Oene nM·lsa bir - Ffoc m. Şu iki vfüı: em lira C" _ Genel merke2l -,. - la.nn.ı kabul eder. • 
'·um.adan mühürlcmi. binde dursun. Solltınup fıiyinf)'oruz, ne -~ \-._ ................... --...-..-... _ ... • • __ ....... _ ... _ .......... ..--·•••••• 



Evvel zaman masallarından: 

Kurbağa ile At 
lır v b en armış b:r yokmuş. :eu masalı - Atın beni:ın atım olduğunu isbat - Ya yolda köpekler &aldırırlarsa. 
'Evv:z.. b lm yen cokmuı;. edeyim de görsün. - Sana bir kamçı verırlm. Saldıran 
~ • zaman ç'nde bır kurbağa Demiş. Dosdoğru saraya aitmiş, hU_ köpeklere vurursun. 

kincitqrin l 5 

1 Resimli Hikaye l 'Satılık çam ~e kU~nar tomruğu 
Beklenmedik felaket Devıet orınan ışletmesı Karabuk revir 

Sağdaki - Ben senden ~ok ba
lık ttttum. 

amirliğinden 
1 B .. "'kd" - uyu uz 'bö.gesi emvalinden DomJ öküz ov.ası rampası da mev ud 

2~ adede muadil 117,428 metre m kfıh çı::.:m tomruğu ile 741 ne ed 
rnua.öil 307,875 nıe.tre nıikflb ko.m:ır tomruğu açık ar~ ırm'l ne' t~ 
lığa ç~karı.mıştır. 

2 - Toımrnkların kabuk! , :ı.n soıyuımuş olup !ı:ı.ciml-erı orta kutur u erlıı. 
den hesa'blallml§lbr. 

3 - Tomruklara .nki şartname Ankara Orman Umum MüdürlU~iı İstan_ 
bul ve Zonguldak Orman Çevltge Müd .. 1 .. _.. 1 ~ ' 
Orman İşletıme.s.i Revir Amlrllğlnde ıgör~~:ı~r. i e K:ır lbuk Devlet 

4 - Tomruklaııdan çamın bebe~ metre mikftbı 17 llrll ve köknıır tomruk.. 
~nnın 'beher metre m1kltbı 14 Ura 5{) kuruştur. 

5 - Isekll!eıı!n % '1,5 muvakka.t ııkçesile blrlll."te 26.11..941 tarih! ası 
Iıyan ~rşamba günü saat 14 de Koarabük Devlet orıınan iş';: r sİ 
RevJr Amirliği riyasetinde teşekkül edecek komisyona ınura.caaı.ı:n. 

•990811 
~ıırt:ı ~Yenı zaman ~inde de gene kümdarın yanına ,;ıknıış: Kurbağa kamçıyı almış, eğerli ıemll 
\ur r var amma, eskı ıwnan - Hükümdanm. denıiJ. at benim a_ &ta binmiş, tıkıtık, t.ı.ltıtık yola çı.Jı: 
b~ a Yenı ~man lı:urbağa'arına tımdır, benım ıwtım olduğunu inkar e. m. 41.r. Inı;.anlar ı;örmıiş gUlmüşle{ ,.... ______ ..... _____ _ 

'-. enıl'Z?n ş Ş:m.d ma lım anıa·ın. d.iYor. hayvanlar görmüş ~U1mUşler, hatt& ~ lstanbul Orman Müdürlüğünden 
bf.nznl'dcn Yl"Dı Ellma. n ku,.bağalarına. j Hilkilnıdar, atı aratt?llp buldurmuş. ğaçlann yapraklan bile aülmUsier. 

!{ llıde r:-.n, s.z de <:ı;;.rencceksıııiz. - Sen kurt:ıağanın atlJ'DllŞ5lll &lle Böylece saraya varmışlar. At: 
ta .. 

1

Ul"baga şte 
0 

es,i zaman !rurba- mi? . - Artık in deımıı;, bu halde aaray 
" &ab At ~·ab "crm,ş· dan görülmek ıstemem. • 

Cf r ahtan ,ıiı::ş:.ı.ma kadar nehre c... • · · n •.men çıtar neh r kenarında - Hayır. Kurbağa knrncıyı ata indirmiş: 
k o nn ş ı\.t cİ ,· 

1
,., ik. defa - ö:vlevse kurb'lğayı buı, beraber - H1ı.Y'di deh. 

11 r kenarı • & cunc" .. 1 Belin. onun atı olup olmadığını o sa_ - Ne yapıyırsun kurbağa. 
Gen na iner, su ıçer donermlş. an anlarız Bir kamçı daha. 

l't~a eot bir gıtn ku~b. P;n nrh•r kena_ m At dörtnaia lmrb!lğanın yanına git_ - Haydi deh. 
ııı $ k ııru,vonnuş. At su ~çmeye gel. 

1 
. ' At .ıo.ımcmın acıs.ıe, lcos:naya "ft•la_ 

· uru ğa t ~ ır.- . m ş. .,..... ._ 1'4N·ha 8 1 .. e '"" amış. _ Haydi kıt k h!!kilmdarn gldeceflz. mıs. Hük<IJ.mdar, P-ncered n bu hali 
~lllba ba benını atım. Sen'n ~tın olduğumu orada da söyle görmüş. 

~ınesı bnın, benuıı atım diye h ab ve fsbat et. - Anla.Ştldı. demiş, bu gemU ,terli 
._ atın hoşuna gitmemiş. _ tv·s n. hoşsun amma at benlın at kurbağanın atıdır. 

l\ıQı ~ n~en senin atın olnyormu_ bu dakö.rnda yer1mden kımıldayacak ~.lıldimdartn sôzllnU ııt da işitmiş. 
n · halim yok. Kralın sara:rın:ı kadar na. fena. halde h1dd<'rtlennı ş. Fabt ne 
_Ye eey_., TermlJ. Kurbaia g'(limilş: sıl giderim? yapa.bilır kl. Dörtnala koşmaya başla. 

ı.tzı İnkl.r mı <ediyorsun, lıenim atım_ - Sırtıma bin. mMS. Tepeler aşmış. tarlalar gecm~ş. 
· _ Dü.şerlm. Nihayet blr ırmah erlşm!s. ırmağı 

to~ h.vaya bir çf:te sallamış. Ko•a _ sır•ıınA bir eter kaysam. geçeMen kurbağa. k~nd'ni suya atmış. 
dlııe· Uzaklaşmış, Kurbağa kendi .ıten. _ Nereye tutunayım.. - Tcşek!kür ederım at. Ben!m atun 
.. ....___ _ Gemler.tnı.1 de t:ıtanm. oldu,,ö-unu artık herkes bll"yor. Nereye 

t 
gidersen git. 

Yeni. bı·ımecemı·z :J dö~n::!dd~~~~.de~~~~~~:u.,.da~~~~ 
Başını aıtaotan ağa~a çarpmtş. 

- Ben nasıl bir kurbağanın atı o. 
labillrim. 
A~clardan sesler ge!m'ş: 
- Fazla gururun sonu budur. 

Sağdaki - Gene de tutııyomm. 
SoZdaki - Benden ço.I( balık 

tuttuğuna inanmam. 
Sağdaki - 1na"l.nıaz mısın gör 

de inan. ' 

1 - Esldşehir orman !idanlıAı içlıı a.sga.ı1 35 metre yüksekliso saatte 40 
ton su cıkarab11eoek mazot ile .işler aaa.tte 10 kilovat takatli elektrık Jene = ile birlikte bir tam dizel t1p1 motör kapalı zarf usu:lle s.'\t.ın a.ın.a: 

2 - Penn!, lda.rl ş:trtnam.eleri ve mukavele örneği İstanbul orman mü_ 
dliriyetinde görllleb!Ur. 

3 - Muvakkat temniat 800 liradır. 

4 - Telkll.f mektublannın 20.11.941 tar.ib!ne müsadit' Persembe günU saa.t 
15 e kadar İstanbul orman cevirge müdürlüğtlndeki kom.1syono. verilmesi 

(9655) 

1 lstanbul Belediyesi llanları 1 
Ta2:ımin B. Dk Tem. 

1140,00 15,50 
1220.00 91,50 

~'15,00 320,63 

'18,'li aı,n 

S236,75 242,00 

Köprü nıuhafı.zlan cin yaptırıhcak 38 aded palto. 
'l'ak&!m me;ydanı.ua dikilme& üzere aımacat 8 aded 
bayrak direği. 

TemlzUk ieleri için almacak 18 kalem ma.lzemei 
tanzıı;ye. 

Kartal küçilk yalı 1dtind pansiyonlu okulunım 
lık ilı:t.ıyacı içın alınacak yaş sebze. 
Kartal kilçillı: yalı ikinci pa.nsiyoniu okiıluntın 
lık lhtJyacı :çın e.ıınaca.t kuru erzaıt. 

yıl., 

yıl_ 



-~~ ~f~i~~~EE"~: ~cSo~n~P~o~.ı.~i&>~~Jllll§~,~c!~rik~·~a.sı~=[1:§4~3~~~~~~~L~~,~~S~~~U~~~I~:~ 
çiler ma.halles:n.n Aksı; meV'kiınde ICtL 

S b ı d T • d tabya tapU dalres.nın Nlsan 934 tarıh . . • ıre e ve 36 ve Mayıs 934 tar .h ve sayıla_ amsun e e ıyesının rında kayıdlı sağı yol, E?olu kayalık .ııu y f t k •k •• • 
Bir baba, tilkiye ateı ederken :;;k~e~=~i,8~!'tıns~~i ~;u ce~.1~~u: USU ~D e Dl_ gurelfl 

bı·r yıllık. faaıı·yetı• oğlunu öldürdü ~pb~~a 12b°? arşın k,:rfıdi'Üı 3t ka~lı f u: Polpons; fileyi ClJ vermemei: için 
..... 

1 Jlırası ı.nası ve "" erı a. 1 ve a - btili.. k etıı · ' ltuk l ı ... 1.. rikanm 1~ bir vanr.ıl§.!ör •e b r un uvv e ;ı:o at arını ... o 
:İtımJır (Hustll!l) - Tir&dıe müessif a.ded f':ltire ve bir nded pldnslı elek ve larile ~ıştırıp. ~apatıyordu. 

bir kıılza. olmuştur Tirenin ~ kö blı' tra.nsınis,,Yon ltom,pie ik: anbar ve Yusuf, ellerını Po~un koltuk Bl•rçok yenı• eserler vu··cude g 0tı•rı•tdı• yünde Y.aı:ıgı~ meıvkHııde oğl~ bir aded sanuz ve bır aded evrlb ve altlarından geçırmeıc ıcın burıu 1ıibi 
V Mdlmedle bir'llkıte a.v.ı.a.nm.aga giden blr aded takatuka ve bir tek elek ve oyup duruyordu. . 

iısın b' aded ika ilı:' tied v lsı ve bir Nıbayet; beş dakikalık zorlu bir sa_ Sımsun Cmı:stıs!) - Be!edlyem:z;b 1 federek 6V77,7(J metre müra.bi:>al~ aıı Kwyalar arasından çıkan. ~~r a~ed 110~ k ~· ;o \ir S:ed c'lurbin vaşta.n sonra; Yusuf; etlerini Fran.sı.z 
'ba.şınd.a. bulunan Rüstem Mes'udun 1 arnaırud kıa.ld.ınn.ı ~ ettirmiştir. 1'ilidö"e do1ıruı çiftede Bit;eıa et..m.iıt.ır. su ile ~ bir aJe-d ana tramisyon aslan~ın ·ıooıtı.ııklar~ a:tına soktu. 
,ga.y.retn ve muhterem halkımızın da. Şehrin muhtelit m.a.hallerlnde 1661 Bu ateş sırasında l>abasının ses_ ve bir a.ded yı.kama ve ıav.ıj ve bir a. İş bıtmemıştı. El:erlni enseden kit. 
mümlci.in oılan mi.izhıeret ve ~i yar l ııra saflıle ıa.,,Dım 'fe menJ:ez~r. 2,381 len.mesini duymıyaıı 2S yaşındaki oğ_ ded buha mak; . esa.·r lı;bu !abri lemek. lA.zımdı. Birıı.z daha botuşm.a 
dı.mJa.rUe ılı.er gün b.i.r puça el.aha gü Ura sartile 11958,00 parke ve adl Jı:al. Iu Mehmed, bir dönemeçten A.nl .!lu_ ka loind~ f&b:t;:Yav~ e.ld şartm•mede oldu ve bira~ ~nra; Yusu! ell~iDl 
zeU~n SalllS'Wlun, ınbl&b tarfuinde dırım ve beton trd;uvar tamirleri, rette çık:ar&t saQDl.9.1a.ra hedtr olmuş :vaeılı sa1.r yedek ve bilt'tmum a1M \' nasmın ensesı ~ı:nden ~rnetledı. 
mürntıaı ve şerefli bir mevkii Tırdır. 7060 lira aartı.ıe !)282

1
00 metre mürai> ve göğsünden vurulmuştur. edevatı mÜ')remll ve tamamı on e.ltı Fadtat, çıkımadı.ıt canda Umid vanm 

iı:ıt:.k.!1iJ ve .!n1nlAb S9.va.şımızın ~ği beı lAtım mec.ralan t.&thlrl ve ulahı Mleıhm.edin e:yar:ıdınlı ~rya.dma. ko_ bin yıed Y'l\Z lira (16700> k:ıymetl.i un derler... Polpansun, ensesi Ccık bTi 
ve 11.k meılhales1 ola.n Samsun Te 5a.m 1 Te büyük z-e!11eleden yıkı.4t:nı.ş ()}an gae _n :ıı..H·-- ..._,._ ~lıımı ye a.teş ettL fabrlkası bueilnden it'baren açıtc ar. ol~uğıından beLld fkırı.Jıruı,z dıye Umidıe 

~ ,...wur .... ,,_,,,_ ~ tınna ile oo.ıtışa r,1kru'ılmış ve artı."1na duşenler vardı. . 
1 

• 
11 beıl~i, hlc; şüphe yoktur ki, hane dovannm 1000 lin. sarı:e esıl3_ ğ! t..t'lkiyi a~ır yıara.h ()).a.rak oulmu.ş... şartnamesi lreı1ı:P.ı1 ~.ııTafmilıın g~rll1" HetıA; daha ileri ~.dl~ be.~. bv. o. 

Kla.r&denizin pır:ıanıt.ıım denllmeğe li- lı b!r şeltil.de tamın. Tunzi!at a.hır.!an tur. Oğlu da, tf.Lti de bJraıı sonra öl_ b'lmek tlı:ere 51121941 tar'binden iti_ Y~la Yusu.tun ye.Il!lebıleceğme bile 
y1k olan bu şlrtn yund parçasını şe_ yanındıa 1487 lira sarfedllmek sm'eti_ miişılerdir. baren . ra divanh.anes!ne talık fflilm'l.s hüdınıe~~nler olmuş.u. 

ib ;Jel Oık.abl1 k le od bir t..rukihıa 1 ~ Ctlnku; bu oyun alafrangayı bilm.l. 
ret11e muten.as' bir şe· e !' me m ern ya: ne yapıımı.ş, Haıdlse ~rlnd.e müddeiumumt o ay~-~:.1::._ -~~ ve m"...+-·la.tı ve yen acmı.. iler ıcın tehlill.ell olabilirdi. 
..çln bi.iıtçasinln ve.n::biJd.ği ..tmkA.n nis_ m.evcud hel8.J.aırden buı1arı tamir ve hüılı:Uıı:net dokt.oru tetk1.ka.t yaparnOt kcym~;;:ıı:·= tabrlk:a';"'~~ n:ıüşt;e_ Mesel!, has~ kenedle.nmlş tıollan. 

nde elden &"e~en gııı..yr•tl e.s'rg~_ Sulbaşı he1Ası da daha. Slıh."ıl bir şekle tı.aıdlısenin miiesslf biT kuadan ibaret ·ıA.t 
1 1 

ık art ile sa~ı kollarile Uzerınden ve dırsek:lerden a. 
em~. Bugün b!r t:ı.rftan deov_ sokulmu.ştur. ~n sene ylkılm~ o._ oldulunu t,esblt e.,temifl~rdk. mı mın ~AÇ • u.!a~ P~'l'artesi nedtlyerek sağına veyahud soluna bir 

Jet bütçesi ve dev'let eU:c vücuda •an un 1.<>ke2eai 8,5a7 lira. .w.rfedilmek • • 15112194.l ne m . kılçlk rınn.ası .>yun:ıe dönebilınli. 
get'rilen muhteflem eıserlıer yanında aureıtUe 4Q metr~i&'. biır kuı!Ill daha Aynı tekilde oukua ~elen Biini.t saat 14 den lli ya kadar daıre_ Böyle· 00 dönüş acen;.iler için tehll. 
"''-r !llre.1!tan belediye çal!§Ill.&larlle l ~e eıd1.:m!şt.1r. Tubh.irtıa.nen!n .sıahll biT luu;a tni?.rle y.apılacaı:rtrr. ~ artn~a ar_ ı:eli olurdu. Olduğu g:bi alta düşerdi. 
"""6" tırma bedel;oo ~a.yr .. mı:nku.e ~hmtn Hem de, 6ırlilstü ve hasmı taTa:lmdıan 
meydana getirlaen lşler ba.ri.3 derecede klSinında.kl yeırt.n ça.bm örtülnıii.ş, bu ÖdemiJlıı Aiiegi.de nahiyesine bağ._ o~unıan kıymetin % 75 ııı bu.ldugu tak_ kilidlenmlı.ş okl'uAu halde derhal 

7
.mll_ 

gözöıründe yükse-lmek.tedlr. rawa 8,481 li.Ia ma.sral ya.pılnıı~ır. lı Kaz&n11 ~ çıal~n Basan dırde en !X*. artıranın 1.lstünde lhnle 1 lurd 
Cümhurl,yetıtıen evvıeı sut Samsun Hart> mıanın.doa kwlnnılma.k üeere 1 Kuruia adında l:>lr kÖIY.ii enelk1 ~ün olun.aoatı. ve böyle bir bedel elde ediL m.~~u.t· ukafaslle ıth'eşen bu Tttm 

• sırtı d ki nb 1 __,_~ !t uze medlti ~rde son artıranın taahhU ' . .. a'lık.ının şıalhst pyret ve teşehbi.i&e.. Samsun arın a me a su arı elindeki ını :to'nslnı .....,...,.urma - dU beJd kalmak ş:ırtlle 10 gün 'l.l21.ı. pehliva.n1, hıç böyle kılçı.klar.a ıreU: 
rile bugünkü g&el manzarayı ik.ti.. t>Lr yere tc1>Jananı.k b'lX"ada büyük N köy clıvarınd.aki dereye tırmiştlr. !!orak 25112/Ml ta.rihlne miisadif Per_ miydi? Ala~rang~ ıUreşi b1lmed1i1 
sab et:mJf oln ~1.mJzin., dev~eUn bir depo Tticuda getlrllfil4t1r. Su tab_ Mehmeıd otlu M-aala:t'W. çaban 13. Embe günü 1 sa.a.tlerde ve ynde ha.ldle, .ııevkı tabiisııe n&eden tut&rsa 
'""_,.un ve mü:zabereti.ne ,.,.., )bt.ivaeı rilm.sma yeniden yüz beygirlik bir m!nde biri, Hasan ıcundatı aqnm ş 1 .... 2 a.?1 tuma.d2. b.brika en 'le olabileceğini akil lceserdL 
,,_l,,. ....,.... " akl Y'B'P1 S-OPır.. aı ar . N1tet::tm; Polponsa kaz kanadını ta. 
ardır. Ve teş8ldı:w olunur ki, hükii.. !dlromd:>ll alınmış Ye bu m ne nı~n kara.nılığınd.a. tro.P* zannetmiş ve çok artıranın tıstün;\~ ~hale oluna_ kar tab:naz hasmı hablre itti. Kılçıtı 

met.ımJız, Bam.suna IAiYlk olduğu ehem tıe ed:limişti:r. Su !Jl!l"oeke'31 ıslah edLl- vu.ıım.ak üzere ateş et.m~tlr. TaAnn_ "aktır. • mahirane b!r ma.n·vela. ne tat1>~ etti. 
mlyetı vermiş ve bunu da beş altı 111 miış, buralardaki esas'lı aruıJ.an dök,..' c:a.da.n ~ıı1can knrtan ıııaıvallı !Lı&an İhaleyi mütea&.ib müştıeri llıale be_ Fakat; Yusufun yerinden bile 07_ 

da~a..-rt ..,.;;,......... ,..... 1 ...-ıilk ,... .... -•e om. me Jı:apıı.k:l.&rı ya.ptınlmış ve hart> Xunıdıatı a.tzmdan yaralaml:ş.iır. dellnt dclıaıten veya sat:ıı sırasında dı.ğın ··rou 
uuc • ..... """'.. ~..,-.... ıu .....,1ı= •- t b 1k memurıl.yeıt.imtzı:e verilecelt mehil 19'ln. na~titl; ıy:Ur. ~yunu takar talcmaz 

önüne k.Qymuştur. Bir tarıı.ftan hü_ tehlikesi krşl'!ınıd&, elektrik a ,r a_ l l .., doe ~en tP<ilye ~tmelf'rt 1Azlm~ır ı ,kl """klarını d-•·k oimak üzere sa_ 
kümeıtimirıin )1lroımı, djğer taraftan kıasının tathribl lıa.Unde kullanıım: Aksarayda hayat paha ı ıgı Anm! takdirde 133 on madde mucibin ğa ;i; a9fllıştı. """" 

uhterem Vali.m..l:ı Ethem .~'ku<i'll'n 'ft:zıeıre 330 beyıti.rttk makinenin yer .Ak.sara.1. (Hu.sus!) - A.Jr.sarayda ce muamele tta olunur. Polpons; kılçığı sağa savurdutu za_ 
kıyruet'll müzsberet'ert ve çol~ tma a.lınması iç;n iıı.ş8iaıtıe. t;:ışlanmış.. ba.7at ~.1' senelere. nı.~le tlıc. ~zı Ga.Y?'i menkultln satı~ &'flnihle k:a. m.an, Yusufun, otr m* dlre~l &ib1, 
belediye relsim.lz Rüstem Maf'udun ıtır. m.a.ddeler tı7ıenndt! dor' m.aıı p&ba ~aş el.ar ~emiş vergi borcu -.e e~afla all. ğa l d;Jdlmle ayatı üzerine ~ 
sonsuz gaıyretl'le yaıkin bir atide Sam. Yü:ı: ~loesl.ndetı vinç mesnedintn mıştır. Bilhaala gi,yeeek esJSsı lizmn_ kası olduğu ta.lı:d!rde on senel!k hlvlz ~ret: :~:P giW -
sun, Ka.mden.l.z sahillerinin başta ge noksanian ikmal edilm!.}tir, Dlter de Uıttir yıa.pıltı)a.kL.'\ ve bu iae hal!q) bedeli vaJkıf lcareal saLı~ tut.arından ö_ e Pol~s· bir· de sola zorladı. Bu da 

ta.hm.il büyti.k zararlara so!t.mAktadıu'. Beledi_ doenecett tel1l\.l'iye ve sair tescil ve tıes. boşa ·ıt:ı' 
len şeblrlerlnden blr!Rl olm.ala nam.. elektrikli vinç iıçin ha,yva.n ıve yemiz su ~kahven ves.!k.a~a. tAbi tut_ Hm gibi mıısra.flar mU.~rls!ne ~dd1r. Ha:.; .Yusuf ou oyunu aldığ'ı •-
zed bulu.nm&ılııbadır. t.ıahllıyesln<Jıe kll!l&anıiın&K üzere 220 muştur. Halkın Ulılt üıtıyaç14Ln bu Alaca.klan tıa.pu.da k.ayıdh olmayMI================ 

Birkaç yüz bini a~n bütçe.sile lln sarled~ iQ[1 aded sandlk ya_ suret:e t.emln .ıııdllmektedir. Ba. ve e.lacıaıklılar1a salr a1A:kıı.da.rının ve nlsbeıtbıde pey akçes.i depo edllmesi 
bl t &hemmiy&W t~ler başaran Sam pılmıştı:r. zı tacirler . blıço!t ma<Mele • irtifak ha.\:ıkı sa.h.l>lerınLı bu haklannı veya milU bankadan tem!na.t mektubu 

rço be'edl;yesinill bir yıl :ııvtınıdat.I ~ OWn.hur~et alanmd-aki 14.. rl ) fllıl;ull .bir surette sak1:8 • lıu<>ust faili ve masrsıfa dai1' iddiala_ getil'Jlmesi ve t:a1iıb~erin satıt günleri 
un · ~eri.ne iden ehemmiyet ma8tta. ve glzlı sat.m.aık surettle ihtikAr rını uA.n tarUıtnden itibaren 15 gün ıL mue.yyen saatlerde satış yerinde b1z... 

h.zmıet'erl ne"eroen l>arettlr; Bunu da ıimliMk yen -rı ta yapma.Odadır. Bu oilınleden olmak ü. <':inde bY'd~Wrmelerl aksi takdirde a. zaıt veya lbrıaz edecekleri vek~letname 
gene beled!ıy-emi?>den te.sl>it ~'.ld.L v.erllmlf Te buradalk:l eıvıleroen do 2'e1"e eskiden bet kuru~ satılan bir iaoalkları 1.aıPuda tayıdlı olmayan alA. ile Iıaır bulunmaları ve fazla m.a1tL 
iliniz notıa.rl.a. verel>llece~lz. Samsun n.eı.cm1n ısttml• mwun~l&rt 1JDnA] ıamtıll ~ 50 İJUI'WP\, 40 ırurusa &a. cııı.klıla.nn satış tutarından paylaşna_ mat almak arzu edenlerin 941/831 sa. 

ledlyqinin bir yıl lç1ndek1 çalı.pna edilml.,tir. tılan pazenler 180 ilA. 200 kuru.sa 88- sııııdan mahrum bırakıls.cakla.Tdır. yılı ~ numaramızla memuriyeti.. 
ıuın reık:am ve lcttroŞ'larla. l.fdetıine Şehrin tmw ıJ!An,ına esas obcaık ra tıJmak:t.adll'. llah.t.1H teokllAtın bu işi Artımı.aşa ~i:rac ı.c~n ııayrl men. mlııe mOracaat edilmesi lttzumu !.ıf.n 
nazaı:an bir 111 lçlnde S,323 Urw. ~r..:... -.. _ -.. _ '.!?:.va..!!l!-.' _!le.!._ '.!.."~da...!. _ ~l~~ ~ tule Wmı.iJl edilcm kı;nnetin ~ 7,5 olunur. C9i9/831> ..... ·- __. -· 
~ ... ~.~~*47 .... 'W-~*7 .. -47• 

• · öete l'braz eıtmekte ve t.ıu 

man Dubliye bile heyecan s~ 
Şaka değil, altındaki peh.li~,_,. 

kuvvetli hem de, ıelmik bir l"'.""'.:4 
dı. E~e. Yusufu, parataıs l>lU""-
muhakıkalt aııta çevirırdi. .tll> 

LAkin; Tüı1t pehi.ivanını.n ayak! ,,_ 
sata sola açarak desoekledifini. -d 

rünce ~araık, yanında bııı11P"'" 
M:CiQö Piyere sordu: 

- Bu oyunun paıa.dını mllh~ 
eeıı sooterdin Yusut;ı., dedi. 

B&lıbu.ki; Mö.s,yö Pıyer, Yu.su!a ~ 
le bir şey göstermemıı;ti. Cev&b ~ ~ 

- Yo ... Tüı1t pelı'iivanlan bl.z1eıv"" 
tek bir şey ökrenmeslui istemi10rı.r; 
Sizin oyunlann~ bizı bozar diyot 
deci. 

Dubllye, hayretle: _ ~ 
- Olamaz; alatraı.ga ~ ~ 

7en bunu yapamaz, ı..rr:.ltAn bariCJl"'" 
dir, dedl 
M~ö P.iyer, FillbeliYe ııordu: ~ 
- Y.usut; oyunu aldıktan aonı;,-

1atıarını yana actL .Böyle bir 
alatuıb.da var mı? 

- Var ya?... Tabıt ~lanrıt 1' 
açacak ..• 

- Neden? 
- Hasım lcıloıklamasın d~e ... 
- Kılçık ne demek? C2). t'-
- Bu oyunu sis anı,,,..mnıs? .• ..i. 

man yaparJten aklıma ııetır •ôSl""-
rtm ırana ı... 1" 

- Peki; neden a1at1ıumı &oCl 
nal. 

- Destet:t.ir a?... .ti 
- Ya, demek alaturkada dır. d_... 

vanlJr. ot' 
- Vardır... Kemane dlJ'e ~ _. 

ve bağlama vardır. Bu O)'un.da b!l~·' 
teki pehlivanlar deı:ılekll dun&l' ~ 
Oyunlara karşı sigortadır, gôntl-:;,.ı 

musun? Baki Yusuf. kaz ka~ 
taattttte.n sonra.: ne 0 1ur, ne o~ ,ı. 
ye kend1n1 deatekledi ve algort&Y• 
dl, dedi. dJI 

M!)syö pi.yer; şaşmıştı. Olnt' ff!1 
tlldi. Demek, aıa.turlı:.ada bu o 
bütuzı teterrüaWe vardı. 

(Artuıaa .,.n 

( 1) AJa.franp rüreşte ba o 
doblpm derler. 11iıim: aıa.ın.ııpel 
matörler olfte me cli3'oriar. Tiirl' 
rfŞbıde b• OTana ters ku kanadı 
lel'-

(2) Alatmbda lnlotk demek. 
bulanan haSım canrmda.D 
l>alaHQ lid ~ nruma Nailll' 



'l'elgraf, 'l'elefo11 Ve Telsiz Baberlerl 
Amertada bitaraf-! Valiler arasında 1 &akarada 1 ç ·v. 

lık kanunu tadil 1111 kar 
edildikten sonra nakil ve tayinler -·,. ,_., __ n .,_ 

leden evvel tehrimlze mevUmln 1lk H b ·ıa t 
... _

1111 
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mallall 
Mtphire KötlıbYa lWlsJ UAıınid OS. Wlsi 8ıtdettn Kukıl!u tıetcaüde ant İnebola H <A.A.> - ıır silndlir de. A meılka bli&raftık .._ __ , ..... llJ'fhanm

0 ndtl--::.m.. •..:,.-:; 
•· X6taıbfa1a İılp&rta nli.s T Tftk edilml.flerd1r. vamb olarak ya an 1akmur dün gece ~ı kabul MU, faka& tleTWlerinde ne MI 111ı; 9eYlno ~ 
wı. Ql.Mlıtııa • BrzUrum 1' l.la Tefti, ~ ni&Htl 7~ taıa çeYn!ın Den zd pvv pse l)U'pac:M la&r rey uhiı ile k&blll la.ruua ~ &nlaiarü. taa 

barbdlr 
Nım1 Vwai &su! 1J1Da :ır.A.ııt va • ras tutmam DO.tün t dd U le devam eW. ke:rf"~et.bliıı Amerika ıoln ne haTatl 
Cal AIPID ~. ~a Qo h n. An ra 14 Hu:swıl> - DaıbtHiYe eıvk!mebedr Aş~ devır.m edea müzakere. saıııret oldata hldlaınıu tekrar et1la 

" itil aaıu.ut 6'ner Qoru.h vek 1 • ~ te h et reia i ı Rilıe ltaa:.aaıonllda mlıııa.lı... ve pruJ>ı&.&aııdadıua ~nra Wr melriallcha'. 

.. - _....,_ ~ - -.... • h " ...... _ ........................ - --· ........ ... • 
.. -- '"'...._ -.......-•· -u muar.nı C vl ını De Hüıs u Rıaıe Tek:l n L ıtut.amonu H A.A.> - Dt1D sabah elde edlleon ltu o ı <.-e bed fe ~anlmııl Mrklu• okaıulakt.au sema rQ ... 

..... ...__,. A.A.1 _ ıııı. R•• _ ~ ııın,,aı '* ,. a ç • ., . lifne d Samaun nl1 mua•I 1 Ah _ .- - .. ...,. 7 a ..,.. - - ....,.. ,.. ....,.. ,.. - -..... ~ .. _ ....,. _...,.. ,. _...,. ııa.,_ 'hnlaku 1!11.. .-ı ...,. edtml,..nUr. ..,...r - ._ .... - "',. de .. ~ .............. !12 al lddo .., -· .~ Amtır t.D &i il ın mılleUain toplalula ıtibarile muboın.. 114 
dil de a.Jeylı&e rey nnıor, 1..a 

~:.=~af.~i~ Hr.vacıl k mütahassısı diyor ki Muharrir - Kitabcı ;::;..:::~= ~-:.:i~ ~·:? 
le ..... ~ lM re'f U l 212 rey. U davası Büaralhk UauuallUWD &adlll ba M9i olan meells blrakılaralı Mtt. 
llt. ·- 18 .., lu:aalle kabD1 eımo. ..... - 13 .., -- 31,; ha&m - _.. ı,ı. "1r -..___ l l&raok çalı tmnas. h c d kol bir 1 kartı 51 rey &oplqarak kalMd edilJnb;.L randma JaPllmıt olla.Tılı netloe ne •. =-~ ....._ Cl'U._.,. J lllO& -..~ı o ay 'J [Jlae '8rafl l lnel •J'fadal _.eb·--•-- m&alt .. ade r•y ...... _.,_,_ e&ktı, ehldea meralt edllmbe ~ 
._ ._. ehemm " :.qıyan bu reçirdlkı.t ct9paan maı-aea!n4en. detJ.ldir. .Bunu aı.kı bir teotilat. ~ll 1119 t1tabcılar arümıda aotı"" ü - - ------ ~ _,_._ -
...... -""1ar - "''"' -mun .~...._ - - ,.. ne ı,;r -- aJı.nda ,..,... m......, _,_.. •muz m. -· - .....,_ ,....,.._, ,.,. ... -· ..... bo -w.ı -S b<-.. blk P Ruanl< '"· ::=-- --r? tfte - _,bunun IGJ> el<lok kuvve ten :::....- _.. od,.,..... .- ..U- ._ ... ....,,,. • , .. ..,..,._ .. - .ır. -~ - ......... _.. _ ... - _, .... """""" - .... ........ •• .. - Bab!Aluln...... ........... ...... - ..... - .... __ ..... - .......... _ ~--- -nı~Jl(çWrm'"""""" __ .. nr>l,b•da••. ......_.,......., __ ,..... ... ____ ..._ .. ,. ..... ,..,..,.,.,.,._ 
~ ~.:_ ~- __ to '* .....,. -- Wr ..,....,. ... ı,;r il -· """"' ...,_ ""llednden, kitabe< &m h Lı\L« mu.. .ıı_, -• idare ...... - .. ~ -- - -~ ..,,.., - - - .,..ra. u. c. 16 -~= "'""" ....,. bani_,n bu _. -:erini ,. .. ._..,. -- _.. .. ---. ,.... ne - -~ ...;.. ~~!!!"!:'> - -- - - ............. - .... b• h- .... - bulUJQr, - "'' - ·-... ....... - ... -- - ·-·• M ~_!oıo ... ~ ..:-=h::-- ...... -· -- ............ lı ....... , -· ........ ,_ ·- - ... , .... ...ı,.11n1 ... - - .... - .. ·-- - -· -- - --.-, ................ -------...-t .... _ .... ·----·-----· fR '---' Ru.reh &araımdan ....._ ......... ......_'-• __.,_teller, ha~ıt w. den sonra ıtel ı.ınanında '-&mır ırören a.ıu ..._,_ '-.-... D_ .. vNerenl ~f.t reHetmNI lııalbMle .. ıhti bir~ oewn• «il taMll* ...... sam• 
-__, aıer1*W iGiD ...ı. un ayrı ıamıtaıar u. c. • Ba.tkı Bal~ • -o r' .,..,.. .._.•ııııW::ıd• " ~ ._. Ula ••·la .., • ........_--.. 1•nm .. Dııı.ml Jıüb:dl ala • ..,_ -· -·-- 51 cSmJa.tw 29 B7IQ1 11171'1- - .r~ ~ .. _ ur l!IM Ue lıaıı -w,ıdır. _. Ol'llılard&n gelir. Tay nü i'ngills ımıaıııanna dotru hareket U. Peyami Sala, w ' - llM7•. _. Nimi .... atnmlfllr, 

11.r ...._ - lıM'Wln ~ fMM?eea kendi ıliatelWD•. tipine~ eder. İl& w.sifeel Lenrik ltwwuna 9lr. lluabi ~ • .Pleridıe Celll, Refad ....._.. ..W- ·•uu..ı:t. • ,.u.. ** 
-.; H <A.4.> - ~et tehi modeHDe Pire baal&r• 1teeer, biçer. ta. met. tnıraıd& toplaıımıJ tıuıwn ll8Dll BnJa ~ sU>1 mulmTlrlerln ~le ----------------------....::..::-
-1' ; • lııııaaitıeein:n idare komilYO- ~ar. '·'e bU .ıNtle tanare1ı Jne1ffana tafile&iDi t.otPWeım.et. ı,az depolarını bir ~Ueri olmumuı llzım. ıı:aer. B br 1 ' • A k R al t 
....... '"':......... ..... ............ venllil ;.....;: Q&111- .. ....... f&brlb.. - ......... Sabahleo'ln .... al. ...... - -n memn .... ur a 1 an gamının r oy ayya•a lio;•- ıu -•n ..,ı ... ot<r: ,_ ·- - - ,..__ Wa "'""' 1DaDından <oert - lsr. 1 ' ~ ataıq. .ilin iDllUatuı bir ma .. ..-~-- - lla1de Almanlar muva.tr• olan bil deolaaltı perlatuplle ... _. __ .. .., ---- _, ... _ harb kuvveıı· . . b b 'da 

~llaal ~ 

taynaltan bildlrlld tıne ıare. Ark Ro.. 
yal t.anare remıal Atdenı.de Cebe*
~ dotusunda w.a.rruza utramJt&ar. 
Genı1 dUD attam seç vaki& torpWm • 
mift,ıir. İpt.Mda Umana tadar yedeL 

~--·- Şlımll. mukabele et - ı.r ---· - etrafı llifıleUedlt"All eanr• moMll'J.erini -111Wo1W.l.il' --· _...n bazı mu gemısı a rı ı...=: -- olaoü*&T. BUINll lll8llUl -' etı&lklerl ,..ı_.e tanaıe fabrL ... _..-~ w dillmolıria hareat e_ ıı.rrtrlerin bu feık1kte .pkl.yetlerini 111 
~ " ka1armdan 411111, heP ..,.sen enel bu u_"'___ .. _ Bu ıterle 
..... ._. tKilMll IMdlt \16aJ atnei pllnda ... ıen fabrtalanl"n :ı.sti. derelt 80 IMVe kaıd&r derinl te 1ner. WOJ- -· eee benJm aliJtam ol rBM&arafı ı 1qe1 •~t.uı ~.> iade edeceklft'dir· Plltat yubrlCla sl!Y. tıo1'1'iller bamlarıır, b~ tedb1rltt a. ~emaıt!a beraber, eter az hakkı te.. Bir müıdıdettenberi An Royaı'ln all,. 
~ Jed1tım1s cih1 ıı.r memleketin kendi. ıuıır. a.r lılt ym&rı oıkıı> hemen ftsf - '" alQOrlaraa, bu ~rı t.ablden ftl'fl1 <*n tumand&n Maund, bun • 
f , eni gu••mru,. k lilae pe INr s!ai•ı, bir bllallt tjpi fe:pe e.ıtl..-Jt amanı 8ellr. Bu ema. ziyade, karide oimabdır. zıra, ten.. dan enel Fuı1ous tıanare gemlalnln 

va#lr. BaftC1a uoan bir ~renin da •'"'inin bet &ara~ ':.~~ bird dllerine verllen ~ teli!, eserlerı.. rivarfal kll. ~h daha. evvel 

k 
.,n A man o d........ l8ıdlıle il' clılJr. ~ ..-.-..D e nln ad ' tn. ıts, Mattı-n 1'eıJa _.. blJbıç tQfa ,aralanm omıı bırdmbi edt tılbına, yani sa.~11 haddine bu baıt>Jn ıptJdumda diltman de • anunu de!tııal eMl~ndea f•*edaıtr. Şekilde re 90 metre derınl.iie iner. Bır uırıü "Ye iilıerlerine t.ooablleeek r.a.t.a gore. ruzaıtıl&n tarafından batınla l Cou_ 

'!'lıır. ,_ J .... ...W = ~.:=.ede...::.::,; ne ........ -: bUt'°' so • dir. Yan!, - ~1 çok baaar Te ........ ta,,..-e ....... nln kuman 

.._ lıd~ımu içinde yer a1m&81 ıeab ~ ~u faılırial•rt ~ si.atem ve piıt:anJıl*la allDan \edbirler ~- ti:ııer1De ;,(iı1met. naı tayama 90t, altsi danlıtuu 13PDl$. 

leneblleeeii wmectUmı.- de 7.uıa -
JDaia beflNDlf Tt ba l'UIJ• bUaS 
eonra vahamet tesbetmit w aaı.ım 

Uk aaatlıerlnde batmıştU'. ~ ~ !ıtıkümler dab: &Yl'l t:.a.. ~ .,.un b:r ~ w.tll&t • de ıem.ı au )'URne ~nlır: mecbur\ ha de az Wif üaet.i verir. Zaten t.a- Ark Royal batınlan ilç11nc\l tana.. 
~ve..,..,. br ... , ... - .. bund•n ""'"' ..,ı..ıo•. _,_ ,-e ıomlelt!eti 11Dlr, lra. nımmt m_.irl~ ,_ .. da ,. genolskllr. 
~ & ,,,,,,___,,,_.,. .~ ~. ıumaatez nuırt. ~urlar. N ekim bu mat. paklar açılır. !ngıltz toı>ç-ısunuı:ı a eş aby;.edlğim g;.bı tXiy .. e bir ·'k"·-'"rl Ark Roya Ş1rnal Buz denizinden 

- - ._...... _, _... ..na ~ eene 'Parite tr:- MTst a4. altında üari Ye -ta1(.a J:Ua4e baş • • 'l" <JY- ttm.ı.cıa:> • Slvaıt ~· ••' 
li ""'1iii . bu hal tatbik•......_ - vo INr>d• A<mao,.dan ... rt lar. _,. .,., telef o'ur, d *"'eri '" olm•-nı tahmin eder<m. Maruf umuna .....,. d,. ... eden aa.. I.ondra H <A.A.I - Ark &»al il.. 
-.n=._~ ~ uk.ar1- ve kfedd\1d1el'e aüf oldukları bireot makine parça. dfisll". Bir müddet sonra 1ngl tereden muharrirler eserlerini !stedUtlerl ki. hada., denizaltılarını avhyaııık, kor • tain1n ~b-"""""- Y-. 1Q!ha bu mev. lann• teşhir - ,ıor. ve ı.o mode!l.r ıır.r ...,.. AlmacY&Y• """'° ıcml t.&bcıya veriyor ve ı.ted Klerı ücret.! san.arını ta1db ederek .o.skeri nakil. var· . ,....., ""'''" lll&und ....ı.. ıııo;..:.. .._ '°"ıaın • o!up alf\ka.. üzerlndm !'1'mız ı b~k•l<rma ~par o kwtanının evvele• v. ronr> yapm"J alaM!yor. ya.tı ve kafileleri hhru<yeslne alara'k nln kıntuldutu hakkında ş:m<hY• 

tar fNr · kw-wm:ş veni* bu iak&mf'tte Ut acbm at. oldutu :tahk:kat ve ara um la n ı-Fant, maruf mubanirler içln. muht.elif hareket .sahnelerinde h1z • dar hiç bl.r h.a.ber alme.dıtnu~..:.:~.-
ıııe ,_ a1d bu -· • bu ...,..,. d'" ..ıe blr ...,,.. de de lelll -inin ..ı.,,..... tL met -1t - A!JDan onJ'hh&<.. o<Jenı ..,_. lar ~ thrJera __,. oıamt e ıre ...- '* a::ı"a .. rısM lllNtlle ol. _. edenler •r? nın ~ ~nen bare _ ---------z ___ _ 

ımııır lc!Blın e!llı~et+ .... ,_ lhtiJ'lııll,. olnDlıt oM1*11ıft a.ı eaı'". p:moe muaP ._ Meni& ~ _,.,, ...__ ._ tıılm ._. eclei..., ___,_,_ lcMıta --M eıı-n-• bat. ---
Antrepo ~. .,_Judaa ...- laerda •e, ı e ola. ,.. ~ ~ tll bir bma.. -"""" ~- ..,.... -,,-~eııı 1AY1hAd;ı reJ Dil rak illUf.Mle edlleMllr. Z'Ta bmı .aT d•. INıdan ileri plıdlti &Dlaııtl ır ve bunu.n ne ~ ~ ne teıdar atıldı.. titr rol or•.._... 

Bal1lıı matlnıetıerdea ı-.... -

lı-.& eu.k1erdl l!rmailM " made olılı*tan ba,U onların a aOO.r. ı!a denialtı B: el ttt'Ph~nnda tami1' ~ hattında bDdlklenml ~- .AJlc aoı.raı .,,_. .-umntn aon 
B' :~1na1 &ld lll'"8aalm daiıaa ad • dllll ttpleriae de he 1J1l'll1l ,elmes ~en orada plı~n Hır b r RU' O mmıı. tldllbl.fn cta1aa fUl9 batın C(lnleri, Mdeımde ehenlm!ı8'li b _ 
~O=a O&llfl'bmtt&T .. JıkıM.. SeD&7ide çalışacak «!lere Cl'tı.noe ~ tar.ımd&n ~Ulm\11 ıoJdutU CeUf 'NID8Sfne ımtf.n olmdılt mefda. meJert lllınaJll! eden MI' halt> tmıisl 
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Ol'EBA 
~ ı...,. edt=~ .':ı..; sıuertn 8'lfllfıd ti ~ na m~ 'ı ~ oıbr. ___ , m flbı'.> 1'Ulfeslnl ~ ~-
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Amerikada şiddetli 
ze1zele 

Sinemunıcla 
i'Umler barlııaal olan 

~~ ...... ---
_,,_ _.. •- JaeU.erdeki tıe!U luldarını daıtıllne • 

~da etyi. Userinde ~ B l . t et ., . ·ç· • ~- Bun.da kendial ne ta 
~.:.:::-- ... ..::..·:::::-.: !:; u garıs an y ven.mest 1 ın dar"'*'' .... - ... u n8b•tu ..... 
4'...~ •tıbik edl9Cecllııl km-1 mü.. p • b• r•kt ladır_ (bıu da iAıw etllL k l.kımdır ~ verıım.:ş oıawı meaah•et Sobranya Hariciye apa Jl8 lr 1 8 ki, eıı:ki barfter -.manında Rerlk 
~ Mt1mıııdaa u.rwrt bulw • Encümeni 11a11d1n bıciin aldllt tıakltı ıe1ıtın bet 

Londna 15 (A.A.> - Blrleıtt Ame
rllta.da ı.aı Anceıes•de çot fldde&Ji bir 
meale olmuştur. lltihim huara.t. ..,._ 
dır. 8etf8 eenedenbert bu tadar fkl
det.li llflhıele ta,.Sedllmeml,ftl. 

llOT.a DAMIR 
ll&RBU81J 

maaı,u, L&UGll'l"ON 
taratından. . 

viKTOR BUOO'nun faheaer. 

~ __._. ·- .. ._ Reisinin ııö..leri harekefo geçmiş ::.:!"':.., aı=· ';!',::, m.:: 
~~ .. ~~ - .......... _..,,..., _ ............. _..........., ... - ... -0 ....... ·-... -- --- - -~_ lhdllt &DdaD ıwa.ren laüaek Sobr&Qa barlc11e mc:üm•' ru demokrat l.Jin1. w IYiD mec .a: bah. ~ I* mUıba.rr~ as OOk memnun ede ~-111111 ........... Mr sel _.... ..... .._.. tl•ll .. JI 
~ ar.o& _.k&arUWl uterdm taDeft parlMDeı\t.ocU müh m beyanat. , rt1e encOtDenl rr• W•lıl!, ctbnlnUTel.. bCecek blr telıf üıreU Ter~~Umete •- --.. 

TAKSIM SIBIM&ll il-. ~~ımu bat atre&eoet- cıbl t& bulunm~ ve cOJle dem ttJ·: at Rusffıtin, busUnkU Avrupa lı3rbine tmtAal huıl olmuştur. Tahmin ede. 
~....,~ ıu•aret.ımıs aıtmda bulun.. .Yucoslavyanııı asf :rea nden ve Yu Diba,eı wırmeıc bere Papa. citer de rim ti, bet cm aene IOlll'a h!Aj>lr gft_ 
~ =et(ıe nevı!erlad ıöre ie:: b nan!atanm beaimdınden aonra bQl1bı rüeeMl 'f'fl bitaraf memlekeı erit mil&. zlıde rnulrırrlr Te tabi n ~e
-~ 'a• k!Afrleri aJınarat hila ~e üe mQnuebetıeri dolay aile wretea bir .bareıte:tı teşebb11a eti.ilini ı. ~tır 
~~dunallDalml dahi UMi!1 Bulpde&aıı hDdudlannda yalnıa lek bUl'ÜD tKllfleml.ttıt. ımen matw.rrlr 'Ve tııabl diye bir ay 

b r meohul u mııtır Türk yenlıı oe.. Walah. nıd7IC>da yaptlll ıı~•tta. . · 
nub hududları.ada İnCilill ve aov.ret Rmveıtln Mihver devletleri baıb ee nh1r göst.enneot Jft'fnü 

0 
mas. Mu.. 

!Wt ordularuım bu!UDID&l1 haseb1le, 'l'ür • m.ılerile ateş tta•t etme.ı: ilRrll babrL :barrirln anu ve fittqe.•Iı>ri nene, ta 
1'U lı:iıre ue mUDaaeOe'lerlmlaa daıma aw YCl"8 vercütl emtr'erl de ıeri alma!ıııı bUıntd de odur. Da'Va bir ve menfıı_ 

dev. cud dostluk paktı es.asma müatenid o. iıltemif*'r. ..,,. "'f\ ... • d 11•\ll'"arr r n fP<I 
.. ı. l&rK dev.al ecıecet nı ttmid edlJıo • li?'!lı neytt, tal:tllı*2 de o .1~e. 

, ,: rus~n.cı,. •cllneDi relal. blmdaıı llOll Kıztlayın zelzele dir.> 
0

· 
0

· 
z:mi ra. TUrk ıabbaeeındeki det!fıkl*1ebn 

Mldtd .-.IertlbD belliil meciWl ol.. f IAk t d ı • 
ddUDU lif.Ye etllUf ve 1'UM f'J Bar:d : CI e ze e erın&-

fi JO- SıYaae"Jnin d~~ ~ edll1 
ytıuda bir dekl&ıMloDWl .AnJta.radall nt'tl"l yardunları 
illada ııısa-n oldutuııa 961led:.k,..a 80Dr&, 

•enten hali b-* ft•er ınınette:-tae ~ 
mdan 1eni tık oesıbl ~ om ı.aaııtranm Anbıa, lf <.AA.> - ıtmıa, Oe _ 
maaı~ 97ıf Mr notta bulm.ıktl.!l batta b r ml,e~ ummnl www'6'lnclen 12 Bdn. 

ue. ~ dtııPtıımed.ıtiDl ve BuJpNtanlD cJtetrin MI tariblnıde BniDıCan YJIA. 
Jyl ~un ekallmeaıeeı lt.am •~- ,ednde •«*•atalı 1'flr aarıauıwa w 

~--e......... -Uar· Barldıfe eneüaei re .ı. bolşevit riDe ._... bl&n )'UJl!datiann ,_ -

Bustln muhteışe:n Pransız filmini 
lds de ıörtıntıs 

HiCRAN YOLU 
AŞ _ ™1ras • Macera 

BLBAMBA ~ t.,...,ıı.. bMtırümc11a tadar !eıftirilmelll 1Çilı bılaıJ Qellıi1eL1 Er_ 
Jt a.ı.ar mlllet.illm mateJa~ bulun • mrum ctıepcB~n 30I çııııdır, Anka ... 

muı icab etıtıtttnt b9"&11 \le So\'7ff n. dep)ludan a 1'ftıeı:ıllen :mikb.tda.. 
meü.. auoa ıaratıaıdan ts!tf edftl!'ll askeri UAç .e pa.nısüımln levuiJnt ıönd«U- Blıc8n .u.t 1 d tenz'..Wlı ma~ne 
aeaı: .,..a ~e .W.ar!stazoın bit" '1111111••••••••••-' i:klerl mıoaa ~ kurtuidutun• deriD m1f w yara.la.rm ll'8 ve t.edarileri ' 
mel '* memnuwietle ta.Jıdeflrm!.tUJ". iCla lblneanıda ıamıa.y ııutaM&l ~--••••••••-.. 

ao • nri!ejplr. ŞARK 
Alman tebliği 

,. UMWAk yenl malümaıta göre 1h • 
tıyaç gör-ülen yardım yapılao t Jıl", 

Silahlandırılacak 
Amerikan gemileri 

(ll8f &aralı ı blel •7fıM!a> 
K"erCdı"den Jtoaçan ~n ıcunet. 

leri.De de b.alNdan t&lllT'U21ar yapl. 
IDJ8Ar. ea.,.. tanere erımnı N500 tıo. 

e- n1lMo baaniode 2 .-ıi11 ~:ı- 1 -
.ta lftlıekDe .....__.. Londra 15 CAA.> - Va•lndondaD 
r_ DOiU oep1>.ınm tl!ler ~~n - Qlnmlld!llne g6re bir ay ıufı.nd& 

in .. dem,.,...• a1lba.rflbele:le yenl mu.. lGO Amerltlc.an ı~ ge.n1.sl •™ 
~ tlıdıe eclYmiııdr· cta*ıe1ılc w ...._ ....,,,sw •aı•. 

Herkes 

GÖNÜL ESRARI 
FUm!nde 

wtu.Y ataGBL \•z 
BBJotrl'B BOL11JBY'e 

--.zı ..... dır --

Baciin '1"0RKOB aöllii 'H 
mwı.llııill .D6ııbuı 

iPEK 1 
fflneme"'rında birik m~ t-nan 

BEYAZ TABU 
Alrimmn Metli -.e ıWl'kwıc ~ miibhlş bir 

Ar~t .. M cade , fedakarlık..~ 

~ lüb .-Jonları.nda 11.11t .. JDt!ilwıçllk..... -.r .... 
ve munrm .etaneı., 

Bqün ,_ .1 ü --~ .. *'ıa 



San' atkar Saf iye 
konservatuvarda 
imtihan edilecek 

!( TiYATROLAR J 
iSTANBUL BELEDin;st 

Şehir T lya.trosu 

Tepebaşı dram kısmında 
Bugün gündüz saat 

16,30 da 
(Ba4 tarafı ı lncl sa7faclal 

neıt.lceye ba.itlama:t Jç!n zaman ve ha. 
reket sarfetm!ş. Cahid ıse, bu h0.'11. 
seye tahsis ettttı bır makalesinde Sa. 
fiyenin san'aıtJcAr haysıyefüe mUtena. 
s!b bir muhit !çarislnde lmlihıına tAbi 

iLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

Tüılc ıtiyatrosu te.rihi temsilleri 
A.kşa.m saat. 20.30 da 

HAMLET 
1'ttklll caddesi komedi lcısmında 

Bugün günd llz .sıaa t a t.e 
ÇOCUK OYUNU 

tutulmasını, bunun ıcin de mesell, 
güzide zevatın dave:. edileceti bir mu., 
samere tert bini ~itli! ed!yor. Bu mil. 
sa.merede Safiye ıfe b!.rkaç şarkı sl:ıy. 

Her Jf'mek&en sonra cinde üç defa Dllllltauuaan 

dişlerlnl&I fırçalaJına. 
akşam 20,30 da 

KÖR DÖVVSU 

ler, şart olan ınıt!hnn da ya.pılınış o. I A'••• 
lur. Hattd dur.fuğumuza ıöre, üstad 
bu caz!> fikri resml makamlar nez • ' 
dinde de mlldafaa etmek lOtfUnde bu. 

BiR HAK i KATi 

lunmu.ş. 1 
BUttın bu sebl''J1erdlr ki, ~eni de Sa 

fiyeden b!r mUlA'·at lstemeğe dave~ et 
ti l ·" -;ov! "ı r ): .-e de onun "*"'"· 
dan dınliyerek, ctkArı umum.yeye b !L 1 
dlrmeği vaz!fe ı:.aydım. 

Safıye, Atatürk: blr bilstU ile sil~ 1 
1ü san'a.tkA.ranc, fakat mUtevazi d5. 
senmiş kabul aalonun1la ve lkı maı uf 
san'a• arkadaşını.-ı arasmda, 1 kı:ıc - ı 
rlni onlara da teyld ettirerek, bu im.. 
tihan macerasını şöyle n •at.u: 1 

Hergün 

•- Blr san'z.~Arm ~na! cem ve. 
tinde ımtihana tlıbl tutulmllSmı h .. v. 
salam almaz. Bunun c ndlr iki, bu 
imt hana gı.r:melt~en !.mt na c1tim. Bu 
hususta hlç b.r be'll .k davam da )d.c , 
hareketim :r.ann Xl!ld.ğı ; bl b!l" kap • 
rlsten lbaTet dl'ğil, F3.!>a~ b .z ne ba. 
hkçılaT ıonr.asma mensubuz, ne de 
kunduracı esnafmdnnız. ÖyltySI" eo;?'af 
çemlyetınde ı~ m·z ne ? Ben, bu mtl. 
hana ıkendl naaı!Ill'- değil, san'at h Y-
siyetl namına g nnaJt lst emed m B r (Haf tararı 2 aei uyfadıı.) 
san'atkar seneler sonrası im' hana A-. koym.uJtur. Toprak mehsullerinden 
p. tutulsa b ile, hu lmt hc&m., yen her el konu'lrnıy.anJarının nıiı1ıim bir 
balde esna.f cenuyet.ıe:i bl:'ı;t.Sı d~~ıı. k:amının mcmlCkct d · !k ı 
ltorı.s"r.atuvardır. Bunun lçlnd: kı l;ir masını da aaak eôn" ~ınMa çı ka~ -
ı.stıda ile müracaat ederek. mut.aka , Y. ~r. antı ım 
lAzım geliyorsa, ltonse?"vatuv:mıa lm • ı a11tı~ Satın artmamıuı, hatta düı • 
Wıanımı taleb ettim. Bu r.-ıürac~ıı tı mea li.z:.n. ha1b.uki artıyor. Yalnız 
yap rken, ıan'ııt ve un'atr.·(lr arka. toprak maheulleri değil, hayvan 
daşlar namına, muhtcrmı vallnın h. mabsuneri <le a.rb)'oor, et artı~r. ta. 
ma,yesini rica ettim. 'tlmld ed!yorum vuk .. 
ki. o hakkımızı tcıı!!m edecek, bu me. artı utıyor, N ıa~r. yum':1r~a 
sele. de hal yntuna glıecyktlr.» 1 yor, h.atııra ne ccliDC he)>9:nın 
•- Peki, bu teşebı>UsUnuz atım ta. Satı artıyor. Sebebini ara<11tuınca 

beyilik ikttad kaidfllino baııvure .. lırsa? .. • 
•- Zanll'et.mlyorum. M.aama!lh, o rak takıb ~~ arz azaldı, demek 

•aıklt hakkımı kllnunt yollardan ara. lazım. Gene de kı.men öyledir. 
ınadt med>ur.ye~tnde kalacağım. Zira, Fı&at nüfu.u Hiiıcliımm hikmct:lc l:.ir 
bu lmJhanı m~cbur 1tılan kanunda e. nü9li artrnıMmf olan bu Jnem:le'ket .. 
uaeıı okuyucu ardan bahsedllmcmt,, ıtıe illtih1ik bir °" ziyadelesm.i~ 
sadece çal,ııcılar kasded ını :ş.• j olamı)"Bcaiına.. ..ı.. alıınan malın 
•- Gene b'. r netice çıkmazsa? .. • meımleket dııına yoUanması de 
c- O vakit. susac.ı~ım. Yanı mes. ~-a-.. ,___11 a a ... ına öre ta-

leki teı1tedeceğ m. Çıhıkü esnaf cem!. mum~un ouıurwnıDY c g g d 
ye~n ~p ı.nıt ha~ıı. g 1rnıoktrnı>C!' .• kıb neden artmıştır ve il~ ne en 

Safiye, ayrı1madaı1 evvı-1 b'l&mt ge.1 cıksilnıişltir} işte ~ ııual ki, cevabı 
!enleri anlattı, !kt d l'fa Mı1'.ı:s me me. &nliŞtırı'lacelk otun. bizi hak~kate 
m •!ar gelmis, F.b\ yet.uames z ça"eı.. göıl.ircbilir. Bezi~ın ih.tikartnı bL 
yor ,ye a.kk•mtıı. zabıt tutmuşlar. l Ie kanuna lüzum kalmadan önle • * yccck tcdhb"tmile kal"fl kal"Şlya bu-

Mat.t>&ad.a bu yaıwı yaza rken, be. hın.durabilir. Köyden başlayıp şe -
tediye muhabiri arka;daq güzel b!r ha. hUdıe biten yolu bütün güzergah 
t~ getirdi. Saf yen n konservatuva'"da boyunca tetkik etm~ Köylü -
ımtıhan edllme"':ne daır tek:l!I tı.abul .. ırnutavaMLtln., tüccarın ayn 
edl\m.Ş. Ben. bun'.l san ·11tkAra müj<le. nun, .. . • .. .. .. 
temek ı.sterlten. telefon:.ll o biz! aradı. ayrı buvı~er.ıne bunmerek du -
Hab"rl verdıkten sonra: şüınmıeliyiz, ynpa!l>airiz. Huwsilc ya • 
• • - Muhterem valim ro minnet ve bancı devietlerle yeni ticaret anlat
şükran b:>rç•uvum. Yazınızın sonu."la maları y. a'k üzere olduğwnuz · 
LQtfı :Kırdara olan tesekkür1crı m1 de b" el pm 
:ıl\ve ediniz.• 1 ır eıra a. 

Dedi. Gene eö:ııüımün haıına gelCTek, 
Bu teşeldtilrde, S:ıfl.ye ne b:r:tkte 

1 
muMere.n Bqv~ iatirahat 

'Ü"h""'! billful san·r.t&ıwerler de m'l~. müıdldetinıl i.tihı.aJ merkezleriınllJe 
terdı:tir. ~ln bir )'11.n'cl kn-..iınde geçirme -

G:ı.V!li <nan~oy · d ~ 
em en de iaiC.de edeeeğimizi söy---o--- liycc~ 

Ek"'lek ihtiyae1ıı t9sbit 
et nek üzere evl0 re 
fişler d cı ğ t lacak 

1 ~ tararı l tncı u7faclal 

Elırem U falılıgil 

Samsun be!ediyes!n:n 
bir yı ıhk faaliyeti 

ıb'et;te ya.pılan toplantı ııeticealnde (.._ tanrı 4/1. de) 
•eri en kararı a.rın b!r kısmını dün • 1 porlar 219 lira aar1ed1Ji!rek bunlar. 
kil saymıl7Xia yıı:zmıştı!k. Bu mesele dan 300 aded ı.t>ewrnmııUr. 
etrafında elde ettiğimiz mütemmim 1 Gene 831nsunuıı knıw Pllnına 
maHlr:na.ta nazaran, ltend!lerlne Top. aas olacai. hali 1-r haritad&kl e. 
ralt ons tarafından verllen muyyen 1 sanların 1knıai ,.. ,.enlden 115000 ~ 
miktardaki unu herhangi bir surette harit4tı tanzilnl ltl belediyeler kn.ar he 
ıst!mal eden Cırıncılan. ?>lr cta:ha un 'ıyetl ten tef ıttncıe m.~nd1a Mahir 
verl'mlyecdk. ayni zamanda bu fırın. Acar ?e Muhlia ıı:roıı ihale 
cılar tkidet~ ~ ed!!eceklerdlr. I miş ve miiheooı.ıe.r ~m edll.. 
~eye, şimdiye kıadar, Be~1u, aaller:ln\ lılanai edeftık aıerkeze:ı drr:e

!lmlnönu, Kadiköy, Usküdar, 1''atl:h ve mtiş1erdlr. Bun~n ~in 3,300 lira on. 
Beşi'k.taş kaaalannda bulunan ve şeh 1 l'edlm19tir. aar. 
rln umuml ekmek thtıyacını temin Şehrin mUbtelı.r-*.-ll 

~- e ve sokak 
~n cFırıncı.1'ar Şirketl.> ndan ın.a. - tarında tı yeni lnta, ıo lllve -
ada yenlıdıen seı:1best. fınnıarın da a. 1 aran, 5 'ınuvaöal '"• * A• ' iki 

~ ~ı ~-. -eaaıı~ 
çılmwna .. arar veım...- r. mlr, '19 otn1 tamir ruhaa.t.iyeleri ve. 

Dl.in bu BUretle Daı.s&d MlldürlUğU. rllmif '9le bu -- 19-Pılmlfl,ır. • 
ne mllraoa.a.t eden 35 fırıncının muh Bunlardan bqlt~ muhtıeut h1zrn 

nazan dik,atı celbe-

İstanbulda ıubEımiı 

Maliye Vekaletinden: 
Esi<i nikel 5, 10 ve 20 paralıkiarın tedavül

den kaldınlması hakkında ilan 
Eski nikel 5, ıo Te 20 paralıkların yerine dantelli bir Jturuıhıklarla 

broıız on p.:ıralıkla.c darp Ye plya&aya Wl Oliktarda çı.kı:ırı.:ımtf olduğun .. 
dnn eski nlke. f), ıo Te 20 pualıklıa.ruı 30/~J94ı2 ıta.rih.lnuen eonu. teda. 
vülden ıkaldırılması ka,.arlaftıııin.ştır. 

Meüıir ufu pa.rillbr 1/Temmuz/~ tarUıiıJden itibaren artık tedavül 
etmiy'eoe'k -rc i>u t.arJıten it ibaren •noalt blr sene müdıdı:tıe yalnız mal 
eandıldarile Cümhuri.rJıi. Mernz Bankaeı f\lbelerine Te Cümhurlyet Mer .. 
kez Ba.nt:ası şubesi obnıyan ,erlerde Zkaat Ba.nıltas fube1er1 tarafından 
kabul edl.lecektlr. 

El:eriııde bu ufa.le pe.raı:.t'd.Ml bulunıdura.nl&rm butılan mal aandıldari
le Cumhur~yet M erkez Ba•ka.'Sı ..-e Z.raat Ba.nkaaı f\Jbelerine tebdil et. 
tirmeleri nan olunur. (tl29) (5605) 

Takai;t, dul ve yetimlerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam 
Bankasından 

ı - ~ aylık!annı bt.nbrnı%a temlik ettirip ~ ciı7.danındadcl kuponla.. 
rı lb~tmiş olan tekaiid, dul Te yetimlerin malmlldfirlıQılderinden aldıltlan 
veya a:laoalklan yenıl llla&f ctbdanlanru bankamıza dtaydetıt.irmele:-ı içtu 
ıs T~rlnl.sanı &il '2.rlbln4en ısrr .sanl/Ml ıtarlhine ılcadar yeni &ldıklan 

maaş cürııdanı. mUhürlert, foUıiNfiı nütus ıtıe'JJlrerelert ve harb malfilü 
o1a™:ann ikramiye telTl1 o112ıda.nlarlle l>lrlikte bankamıza müracaa.tlan. 

2 - ı. KAnunuevvel Hl tarihinde itibaren b:ı~lt o!an maaş tem. 
Ukl esnasında bu muemelelerlnl ,.a.pt.ımıa.dık:1an görülen tekaUd, dul ve 
yetım!ere ted~ yapll~tı u~n d.umır. ,9947. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedell (2640> lira olan 3000 KA'. Mlnyum <SUlYt!n> \2.tı. 

1941) salı B'ÜDÜ saa.t· U4> on dörtte Ha.ydarpaşada Gar bin.ası dahilinde. 
ld 1tı>rn!sy0n tara.tınc:tın açlık wııtme usuıııe satın alınaoa.lttır. 

Bu işe ıtnnet ısteyenlerln (198' liral* muvakkaıt teminat Ye kanunun ta... 
y1n ettlA:l vesaitle birl>lc.t.e ek.sUtme günü saatkıe kadar komisyona mil. 
raca.a.tları 10.zundıt'. 

Bu IH a.lıd oartname.ler tıomiaYondan parasız olarak datıtuma.ktadır. 
-- (9992) 

Jf. * 
Muhammen bedeli cıetcn Iim o~an 1200 k.llo ka~:ış Türk bearl (28. 

ll.S4ll ouına günü -.at (14) on dörtte ~da Gar blnaaı daht • 
lln<letk.i kom~ ~tından açık ekslltme usulü ile satın alınacaktır. 

B u • girmek ~n~rin (198) l!ra.Iık muvakkaıt teımlna.t ve kanunun 
tayin ett.ıti TeSafc~ bılrllkıe eksiltme günü saatine kıada.ı" Kaınlsyina. mil.. 

raoaa.tlan lbundır. t d 
ı- - ı .a ~eler ıtomiıSyonda:n parasız d.aralc d-s~ıtılmak a ır. 

~~~~ (~) 

lstanbul Üniversitesi Tıp 
Enstitüsünden 

Tarihi 

Bayan ırottıphanesi llUdllrü t.small Sencer'ln vefa.tının yıldônUmünde 
~lf vs:tlllğln,.e b"t blyolrafi n~edll~tır. Kendisine alüa &"österen.. 
lerden bu eeerde - bir hatıra nıya h er h&DCi ıı.aıı bir mevzuda yazı bulun.. 
dunnalıt ı.teyenıenn 15 sttn içinde bunu En.stitümüze ııö:ıdermelerl ,9943. 

I LA 
Telgraf, telefon • e u.ntral gılbl muhabere clh.azlannın tamiri l.ş!erınde 

~lı$ırılmak Uaere lnee teaviyecl ve ince tornacı san'at.ltarJ\ lüzum vardır. 
Bunlardan 8*eı1 ımaı,Uur.nelerde calıeatııllmeık şartlarını haiz bulunan 
Türk ııan'atkA.rlatının bllsl, tııcl'lklerin{ bi!Amel L<t>&t ıoın işçitlklerlne dalr 
Yarsa vslb.lari\e en eon ~/ll.'941 gtıoUnde Anlkarada İstanbul caddesi 
1llıerinde -Muhabere Park MUdürlillt'ılne müracaatla Ucret takdMnt esas o. 
lacak ı.c:llllt ame\t ;JntAhallllla ıhmelert Uln olunur. (1402 - 9984) re}lf semt.ıerde ibe:edlye nizamname - ler lç1n 2.00ft Ura 12 kurut sarfe;;. 

ııerlne uygun şeıd!de ekmek yapma • mtş, fe'brln ~ll1nıe ve htalye ıeş 
ıanna müsaade ver11mtştJr. kllAt.ına ald lıJleıre tazıa.c ebenunyet L • t • f t • 

Diğer taraftan Ankara.dan v11A.yete verllmiftlr. Eldıtra ve au tebeke.si 1 vıno un ayy~resı r Acele ' 
gönderllen ~n1 blr emre göre, P.ı. - nln noksan1arı lkmA1 ve t>unluı~ bulundu mu? SOTN~NE ARANIYOil 1 
nurusun te3b!ttne başl:macalttır. Bu. ~ı iÇ.in kıal:ı eden ehemmlyetll Londra., H CA.A.l - h lbetlnden • iyi maaı Terilecektir. 
,,arte6i gQnünden it.ibaren evlerdeki harb tehl!lkesi ıı.nında tahrlb~erlnden 

1 ııun tçin be~lye ~ zabıta memur - tedbirler edınmıt, mernieıtet.ın muhte ha.\ıeı- elınamıyan tananııcı., LltTl - Acele TUTk.i.ye Eczanesine, .Ankara 1 
ı,arı taro!ından evlere birer fiş tevzi ıı.ı mah&llerlnde menbı. .suları tçln çeş nof, ve Mandlcton ne blrll.kte maruf ı C&d. No. 88 İstanbul. Tel. 23475 şe 
edııece'k ve her aUe reisi e~nde bu - me1er depo'ar vücuda getlrllmtştlr Aılllerika1ı ga?Jeteci Guenttn Reynold.s ~ müracaat. I 
ıun~n nü!~ldmtktarı~:_ b~ fış!erde dokıt KökçU~lu mahallesinde yUz tonluk d.a bulunma:kta !dl. 

bir şeıı.ıı e yau,....,. :.mıa e tte _ 
ru au suret'e fe!hrln e1tmek ihtlyncı bir depo inşa tıdllmlş ~ ou işler 1çln + 
tırt'l şekl~de teSb1t olunne&ktır. 1,300 metre bet.on, 600 metre de pik Kahire u CA.A.> _ ltahlreden ıe , G Ô Z D OKTORU 4.._ 
~ ...... ........................................... boru !erşedUm1ştir. Yiyecek içecek len b.r haber, Lıtvinor. Stelnhardt. v; Nuri Fehmi Ayberk ' 

posta Matbaası: satan esnaflda, ka:hıvehane:ere, fırın_ sır Mond'.dorw R~dın ıetiren tay 1 
son -==- lara, ote"lere ~:dr esna.f ve meslek rarenln Pehlev!'ye geld!tlnl teYlld eı: 1 Haydarpaşa Nümune h a.sta.ne.u 

ll~a* ?Küdilr1l: BüaeJin Ra111> J!lmec 

SA "tRt : A. Kkrem U8AKLtQtı, 

ert>Qbına sık sık kontroUa.r yapılarak mektedir. Yolcularl!l hepal aıhhat~edlr.

1 
göz mlltehas.sıaı 

bunle.nn sıhht ve fenni tçttltlerı ya. Anlaşıldığına ıöre, Hazer denıZi üze btanbut Belediye k~ 
pılmıp. rinde cıkan fırtına tayyareyi yolun~ T"1. 23212 

detl$1nnete meobur etmlltlr. ~--•••1111!1 ... ••••..I 

EL FENERi CAMI 
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları 

ANONİM SOSYETESİNDEN: 
Fabrikamızın lmal etmekte olduğu bü1Uk Te orta boyda ~fol el re. 

nert şişelerlnin peta.k:.ınde ııat~. alıcıları bir ıt.akım milSkült.ttan kur. 
tarmak maıksadıle. badema İstanbul BeJ.ediye& Koop~ratlfınde cereyeıı 
edeceıktir. Perakende mUbayeaya talip olanların mez!:Clr kooperatife 

'z mürae&Mlan rica olunur. 

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet orman işletmesi Karabük revir 

amirliğinden 
ı - Biiyükdüz bölgesi. emvalinden oiup Büyiilkdüz n ,A.Nıdıiiz ranı~ 

La.tında. meovud 3103 adede muac:Ul ~4,3198 metre mlkAb köıltnr" 

tomruğu açık a.ırtıtırma auret.lle •t.Jıaa çıb.rılm•ır. 
2 - Tomrukl&rın budakları lllOIYUlmut Tit hacim orta kutur ıızerlJı.d" 
hesatılanmıştır. 

3 - Tomrukların beher metre mlkM>ına d<h lira ~ kuruı muııtJllı' 
men bedel takdir edlim14tlr. 

4 - TomrUkla.nn satışlarına a1d şa rtı:m:ne Amcam.da Orman UıJl; 
Müdürlütü İstanbul ve Zonguldaık Orman Qevirge miidürlükJeril' 
Klaraıbük Devlet Orman İş~mesi Rıemr A.mirlltinde görülebfilr. 

5 - İıstelı:lllem % 7,5 muvaü.a~ temlnıa.t a.ltçesile blrll'lcte 26/11/941~ 
rfhln-e :rastlayan Çarşmba cünll saat 14 de Karabiik Devlet orıı-

tşıetmesl .R.vlr Atnırııtı riyasetinde tefelılkül edecek mnl.syona ınar' 
a.tlan. c9900> ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__.,,..-

~-BELSAMiTOL-~ 
id.rw yolları atihabı, yeni ve eski BEuK>ôUKLUGU, tdrar aorıuJ"; 
mesane ve prostat iltihabı, aistit ~ koJ.1 8ilttit.lere. BObrelc rahatsW~• 
nna b.rfı en mükemmel illç BELSAMİTOl/dur. BELSAMİTOL kulla " 
na.n.lar yuka.rıda sayılı haatalıkl&rdan cabuk kurtulurlar. seza.; 
nelerde bulunur. Batlf deposu: Sami Aau. Bahc;ekapl 1t sank 

arlta&ında Ralrrancılu- .okak ı.o. 1 :=;;,,... 

Satılık Köknar Tom.-uğu. 
Devlet orman işletmesi Karabük revıt 

amirliğinden 
ı - Büyüık<iüz bö1ge61 emvalinden olup KOkurdan çayı rampasınd• ~ 

cud 700 ıadede muadU 721.908 meıt.N mı~ cöknar ıoınrutu 
art.tuma suretile sa.tılıta Çikarılnu,tır. 4" 

ı - Tomrukların kabuıkları soyulmu§ ft hacim orta kutur illetııı 
llesıa.blanmıştır. ~-

3 - Tomrll'klann beher metre mlkAbına db i1nL c5(b kur04 ınu 
men bedel takdir edHmi4tir. deri" 

' - Tomruklann satışına <lld şartname Anbr Orm-an Umum ?d'U rf/JfJ 
tü. İstanbul ve Zongulda.k Orman Qevlrge Müdürlüklerlle ıt1l 
Devlet Orman işlet.mesı Revir AmlrHt1nde görüleblllr. e ti' 

5 - İsteklilerin % 7 5 nisbetlnde muvaıJdlmt teminat -a:k.çeo;lle b!rıtlttV'f' 
11.941 tıarhlne ~l(YQn Çarşamba günü sa.at 14 de Kartıbiilt ıfJ' 
let Orman İşletmesi Revir Amirllli riyaset.inde teşekkül ed~ / 
misyona m.üracaa.tları. c9900• ~ 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden~ 
Ya.t.W ta.Jebenln Wd.nci to.ksld zamanı 1/12/~1 d ir. Vaktinde 1'f'o-

8l llAn olunur. c9'763> 


