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BAT ARYALI ve CERVA 
En mukemel Radyoları a 

müsait fiatrarla ancı 

HARUNLAR 
Müessesesinden: tedarik 

Edebilirsini 
Tediyatta anmı kelayhk röıt•r ---

Harp 
En mühim 

En meraklı 
Safhasına 

Girdi .. 

iM us tahsilin Banka, Kooperatif 
Bağlantılarındaki şartlar 

Kürsünü~ 
Önünde 

r _"Sıılf oaw > -

A 
lman - Rus harbi, 
bir buçuk seneden beri 
yer yer ve zaman za · 

man şahidi olduğumuz ani 
ve arizi sebeplerden doğmuş 
bir çarpışma değil, eı:eli ve 
ebedi olan Germen - Slav 
münaf eretinin er geç bekle · 
nen bir çatışmasıdır. 

Yeni Mahsulün İdrakine kadar 3 mil
yon kilo daha Mısıra ihtiyaç var 

Avrupa karasında işini 
bitiren HitJer Almanyası, 
nihayet, kendini avutan ve 
her fırsat düştükçe bitaraf 
lığını daha pahalıya sataaa· 
ğa çalışan Sovyet Rusya ile 
hesaplaşmak zamanıoıa gel · 
diğine kani olmuş ve bir
denbire garptan şarka dön · 
ınüştür. 

Bütün dünyada · büyük 
bir heyecan uyandıran bu 
çatııı:na, şiddet ve dehşet 

itibarile, gördüğümüz harp· 
le~in hiçbirine benzemiyecek, 
aulyonl•r çarpışacak mil· 
}'onlar nıabvolacak ~e belki 
netice · t'b .1 ' . _ ı ı arı e düny40,n ıı · 
yası illa · 
dahi d ~~ara ve milvazeneıı 

egıt11lit olacaktır 1 
Alman - Ruı harbi 

~eldennıiyen bir badiee de
1

• 

~ildi. Bu itibarla uyandardı · 
11 hayret, sadec~ bukadar 
çabuk zuhure gelmiş olma-
•uıdand 1939 liitı ır • senesinde 
Jet ~ Alı:nanyası ile Sov-
dile ~Usya arasında Akde· 

il . 
11 •cl~nıi tecavüz Pakti

ıo 'k• 
oy~ı 1 1 taraf içiıı de bir 
tinq •illa ve aldatma ıiyase · 

d - en batka bir şey olma· 
•ıı ll arkad Dl uı:ndu. Almanyayı 

be do ~n temin ederek ırar · 
1 gru •aldırtmayı Rus· 
ar ke d' , 

illD 11 .. ı nıenfaatlerine uy 
garpte2C:.111:tlerdi. Öyleya, 
olan Al orkunç dütman 
la v b manya demokratlar· 
kun ek u arada daha bir ta · 
p u_vvetlerle çarpııa çar . 

•ta ezılecek, eriyecek bu 
:üdldet zarfında dem~krat 

ev etler de dahil ld v 

hald 0 ugu 
e bütün Avrupa kuv 

Vetten düşecek, umumi bi; 
bez&inlik huıule gelecek ve 
o zaman, kuvvetli olan v 

kuvvetli kalan, Sovyet R e 
İ t d"v. .b. uaya 
ı e ıgı gı ı atını oynatacak ' 
dilediğini yapacaktı. Yalnı~ 
Franıız ordusunun hiç bek· 
lenmedik bir surette yirmi 
IÜD içhıde yıkdmaaı, Sovyet 
Zimamdarlarının bütün bu 
heıaplarını altüst etmeğe 
k~fi geldi. Sovyet Rusya, 
bıtaraflığını Almanyaya pek 
Pahalıya ıatmış, Almanlar 
döğüşmüş, onlar zahmetsiz 
i•n.imete irişmiş, silah omuz· 
da şarki Polonyayı ve kü 
~lik baltık hükumetlerini 
lltila ve ilhak etmiş, Besa· 

bahyayı ıeri almış, biitün 
ll llleııf~atleri elde ederken 

------------~--- -------

Valimiz vaziyetle bizzat alakadar 
============----~-==.:::;========~ ~'--= 

Dün öğleden sonra Va· 
liıniz Naci Kıcımanı makam 
Jarında ziyaret eden bir mu 
barririmiz Mısır işleri ve 
köylünün geçim vaziyeti 
hakkında ve sonra müstah · 
silin kooperatif ten gördüğü 
ban müşkülJere dair oe dü 
şlinülmekte ve ne giti ted · 
birler alınmakta olduğuna 

dair keodilerioden ma lfımat 
istemiş ve Naci Kı cımao 

muharririmizin ricasını ali 
ka ile karşılamıştır. 

Nı.ci Kıcıman Koopera 
tifle müstahsil arasında bir 
noktai nazar farkının 111us 
tahsil aleyhine netice ver 
mekte devam eden bazı se
bebleri üzerinde bizzat tet 
kiklerde bulunmuıtur. 

_ ::i Valimizin Maka~ıQda. aldığımız bir resmi 

hareketinden dolayı hiç bir 
takıntısı o:mayan bir çok 
ortak magdur ediliyor. Hiç 

şüphe yok ki, bu nokta üze 
rinde bariz bir haksızlık go· 
ze çarpıyor. Binaenaleyh 
bunu, tediyelerini muntazam 
yapan, akta hakkile riayet 
eden muatahsil lehine mut· 
laka bertaraf edilmesi la 
zımgelen bir mes' ele olarak 
ele almak icap eder. 

ikinci bir mes'ele de mus 
tahsillerin ba:oka ile olan 
bağlantılarında fazla noter 
harcı vermeleridir. Noter 
tarifesinden daha külfetsiz 

olarak mustahıil lehine iı· 
tifade kabildir. 300-500 
kilo mısır alan veya bunun 
mukabilinde bankadan is· 
tik:razda bulunan tiir mua
tahsil aldığı paraya nazaran 
nisbet kabul etmez derecede 
noter harcı vermektedir. Te 
minatın tam bir emniyet 
ifade eden şartlar dahilinde 

olması, birkaç imzanın ke 
faleti kafi görülmeli ve bu 
iş için tanzim ulunan taah · 
hutname, deyin senedi ve 
kefaletname gibi üç muame· 
le tevhit edilmelidir. 

Arkaaı 2 de 

Kooperatif her hangi 
bir köyde mevcut ortakları 
arasında her hangi bir se· 
bebten dolayı geçen seneye 
ait borcunu ödeyememiş 

birkaç ortağın borçlannı 

ödeyememeleri yüzünden; 
borçlarını tamamen tesviye 
etmiş olan diğer ortaklara 
kredi açmamaktadır. Birkaç 
ortağın müselsel kefalet tart
ları haricinde görülen bu 
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KISACA tek askerinin burnu kana · 1 
mamıı ve nihayet şark hu· 
dütlarında asker tahşidine ----------
kalkışmıştır. 

Alman - Ruı harbının 
askeri ve siyasi neticelerini 
şimdiden keıtirmeğe çalış-

mak, biraz acele etmek de· 
mek olur. Karşılaıan kuv· 
vetler, milyonluk ordulardır. 
Dava, öyle beş on günlük 
çarpışmalarla ~alledilecek 
divalardan değildir. Alman· 
larla Ruslar muazzam bir 
cidile tutuşmuşlardır, öyle 
bir cidal ki retin yorucu 

• • ' 'I' ' t 

garıf t ve zıkzaldı vaziyetler · 
le doludur. 

~iman. - Sovyet çatış· 
maaile harp en "h' 

ki ' ı:nu ım, en 
mera ı •afbaaına . . t' D d. v. • gırmıt ır. 

et. ıgı~ıhz gibi, bu cidalin 
ne ıceaı akkında timd'd 

'b b" f ı en sarı ır ikir ortaya at-
mak mevsimsiz bir hareket 
olur. Fakat, bu cidal, dün· 
yayı sulh ve sükuna ulaştı. 
racak en emin ve en kes 
tirm~ bir yol olacağa pek 
benzıyor 1 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

ATASUYU 
İSRAF ETMlYELlM .. 

Atasu abone1i benüı: 200 dür. 
Umumi çeımelerle bu abonelıHia 
24 Halta sarfetliği suyun miltdarı 
1900 tona balit oluyor ki, ıehria 
nüfu9u 30 bıo oldufuaa &'Öre adam 
ba11H bir güade 63 litre isabet 
etmiş oluyor. H.ılbu iti, 1900 ton 
ıu, Boztepedeki depolara ancalt 
yedi saatte ınlc edilebiliyor. 

Aboae sayısı 500 ü buluaca, 

demek oluyor ki makineler 24 

saat biç durmadan çalıımak aure
til e yiae ihtiyacı k.arfılayamaya 

cak.hr. 

Yeni ıu tesisatı ibtiyıcu' dü· 
Duadadır demek istemiyoruz. bu 

ıu bu ıelıre kifdir. Suyu ianf 
etmemek vcı israf ıa önilae ge~mek 
lazımdır. 

Burada halka da Belediyeye 

düşea vazifeler v.ı rdır. Halka dü· 

ıen vuife, yarın aylakta kalma· 

malt için auyu buırüadea hesaplı 
tullar>mak, Belediyenin vazifesi 
de auyu israf el! :rmem&.lrtir. Bonu 
ihmal ve im!ıal etmiyelim l 

Valimiz teftişde 
Valimiz Nacı Kıcunao akş11m 

üzeri avdet etmek nzere bıı 
sabah Snrmene ve Ofa gltmlştır 

A. Hilmi Kalaç 
Bir haftadan beri şeh

rimizde bulunan ve Parli 
işlerile meşgul olan C. H. P. 
mıntakamız Müfettişi Kay· 
seri mebusu sayın A. Hilmi 
Kalaç tetkik ve teftişlerde 
bulunmak üzere bugün Sür · 
mene ve Ofa gitmiştir. 

C. H. P. 
Vilayet idare heyetinde 

C. H. P. vllayet idare heyeti 
reis vekili Atif S:ırubanın riya· 
ıetlnde çarşamba rnnn mutrd 
hrftalık toplrntısını yapmııtır. 

Ekmek meselesi 
Ögleded sonra fmnlarda 

ekmek balunmıyor • He/, biraz 
daha geçikirseniz boşuna ıehri 
alnüst etmiş olursanuz. 

Acele tetkik ve çare istig•n 
bir iıtir öu. • _ 

Ben, bu sın'at yıldız/. 
rımn hiç biri üzerinde l 
sütunlarda tam olarak k 
nuşamıyacağım. Mesel 
şimdi Behzada tevecci 
etsem 30 sene/ile bir tari ~ 
ten ve bir mektepten ba. 
setmek lazım. Onun ipi/o 
iliğe kayan alaycı gözle, 
insanı fikri kıymetler ark! 
smdan koşturmağa mecbı 
kılar. Behzadm. fiskele: 
kızarfl/arı ebedi bir dam~ı 
halinde yüzlerde saklar. E' 
ki z;hniveti önüne katara~ 
bir alayi vala ile hudutla 
dan tışNı itmekte inki/iL 
çıhk hizmeti büyüktür. Onu 
apantisıt ameliyatım enle 
lel<tüe/ sınıf mülcemmel b 
alaka ile takip etmiştir. 

Muammerden bahsetseı1~ 
onun kudretine şimdiden:A 
çöken parlak bir lstilcb11/ gi.: 
yorum. Türk sahnesine k1. 1ı 
disi kadar omuzlar üzeriu· 
de taşmacak istidatlar ç 1 

klyor. Şaziye, bu san'at b' 
çesinin solmayan gülü. DL 
rülbet/ayiin ıeref tad11i ,;; 
cude getiren un~ur/11rd.1 
biridir. 

Bediasız, Neyyire neylr
siz ve Şsziyesiz bir Darfil· 
bedayi bugünkü merkilı 11 
çetin a'1rdı ve bugünkü ol· 
leyi çetin yaratırdı. Ve yir.11 
Ta/atsız bir saloa hayatH 11 

da zor yarat1tdı. Hüseyin 
Kemal bu aile ar•smtl a 
ruhlaıa çok zam•n hayatm 
acı şartlartm telkin eden 
ve insam düşündüren l•ir 
derinlik, bir başka kudıetlır. 

Emektar Yaıarsız sah· 
nenin çehresi daima küs· 
kün kalmağa m•hkumiıı . 
lf vnı bu ailenin bağrmd ~, 
yüzünü güldüren r.Yfll. s.~· 
vimli biricik çocuğudur. 

Diğer arkadaşların me,11. 
leketçi/ik sevdasına bas- :ı 
sl!ln'at hayatındaki yüfCJk 
çarpmtı/11r1 takdirle ve hiiı· 
metle anılmaya layikt ~,. 
Bu davamn iki satflla it 11· 

de edilemiyeceğlni söylemi • 
tim. fakat nasıl oldu c:ı u 
yine konuştum. bilem~m i> 

( /stanbul) u eklerkt 11 

iztırap duyuyorum; Şehir 
Tiyatrosu bir fikir kürsüsiİ · 
dür. Ben, onun önüncfıl 
as11/arca eve/ ölen mütefefc.· 
kirlerin canlamp konuıtu.'c· 
iarmı görüyorum 1 

On/afi dinlerken /~imal!~ 
ki gerilik çatısmın catıroı· 
yarak çöktüğünü hissedi'" · 

Cemal Rıza Cırn ı: 
Arka11 2 ti~ 
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Ne diyorlar 
Ne konuşuyorlar 

- - Şu sonradan gôrmü · 
ıe dikkat ediyormusunuz; 
sluemalarda, tiyatrolarda 
her akşam locası kuuduna 
h11z1r, şu zatı dün, birine 
lıittirmek için yanmdaklne: 
bir loca tutsamz da gıtsek 
diyor, aklmca kabalık 1ap
mJYordu 1 

- Bu glbilu. parası 
mevcut oldukç11, tış vaziyet 
Jeı inin temizliği iti bar ile 
b•zan mevzubahis olabilir/ 

- Yeni dünya hadise· 
leıine ne dersiniz 7 

- llltmda kalanm vay 
h•Jine l 

- Elek.lirik şirketinin 
Belediyeye mal edilmekte 
olduğuna dair flnkaradaki 
B~lediye heyetinden iyi ha· 
berler geliyor ? 

- Şehrin Belediyeci/iği 
balcımmdan bu teşebbü _ 
dı _ b sun 
e mus et olaralc net. 

l ·a ~e enmesı elediyenin v 'f 
"•~- ü h azı e yurır.un afifletecek ve -

he$/Zkl Belediye va 1 ~up. k r ıgma 
1111ıon en mükemmel b. 

eser ol•cakt/r / ır 

- lstınbul ~ehir t. ., 'Yat. 
rosunun temsJ//eıine ·,,1· 

yormusunuz? gıuı-

- Pek tabii .. •sil ruh/ 
m:_mleket. çocuklaflnda: 
muteşelckıl biricik artistler 
gurupurnuzun bütün o 
/arda bütün harekelle !un 
hes•rdiı / rı şa 

- Mutılıa sıtmak me· 
rılctnd11 olup'ta kitap' 
I .. ıar• 

e ıurmfyerek fikir d'' . 
/lif' ııencı-
:ıl yapmak ve bunu ke d' 

kızancı gibi rasgele ku//:n.' 
malc neye alimettir i 

- Zava/'1/ığa ve beyh ~d 
yere vakit iildürmiye ı u e 

- Daha? 
- Bir maksat güd"l-. 

Yor~11 böyle sakıt şera~t~ 
Yllhı sokma akılla b . 

..!!osJru J.ürüyüşe I sera a 

- Yeni ze~ini 
tımrsı nası/ 

n, ıanf f arkedersin 7 
-- Onu tır/fı h ~ 

sizin tetkillinize ~-ne acet, 
mıd11n h uzum kaJ-
terir J emen kendini gö$. -- - - . 

- Evlerde "f:sis-at 
fltomıyanl•r sayı ( Yap. 
t• b sız. sebeb 

$U orularımn fikda . ? 
- Ne le d nı 

olacak lci, e~ız; a:inlellJiş 
hlr tiyatrosunda d ~am. şe
tfst Muı eğer/ı ar. 
/erini ba=':n~af'iefıb"s teşbih. 

I şı u derd· m ze temas ett' . ,. 
myordu ı 

.;;;;,-----· . - Seyyah 

!~~r~.okjt 
. ~ çı ar 

ııyaıı gazete 

BHıldıtı yer · Tr b 
• a zor:ı 

Yeııiyol matbaası 
Umoaı.l ııeeriyah idare ed 

Bekir Sükuti Kulakıızoiıu 
. Fia ti 4 kuruştur. 

Rıı•I ilanların aatırı . 
1 Niıan 941 deıı itib~reıı 

J kuruıtur 
e lhı. ıı ıreçı• -

~ıılu 20 kıırnttur. 

1 T ;.;.ı 

(Yl:NfVOL) 
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Yeni mahsulün idrakine karar 3 Çok yaşamanın Sirlar1 
milyon kilo mısıra ihtiyaç var 

- --··-----... -•::-----

Zaro ağanın 50 kişi~ 
bulan ailesi ne alem. 

- Bıştaratı l de _ 

Diğer bir mes'ele de Zi· 
raat bankasının 8 dönümden 
fazla arazisi olanlara k d' .1 'k re ı 1 e 1 ra:ıatta bulunmasıdır. 
Ba~ka kendi mevzuatı iti . 
barıle 8 dönu"md k 'k . . en e sı 

arazısı olanlara kredi aç . 

~amaktadır. Bu vaziyet bir 
ısım ınustahıillerimizi mil· 

teessir etmektedir. 

Arazisi B dönüm olan
~ar. aruında çok az mahsul 
ıstıbsal edenler sayısızdır 
Yine bunlar arasında yani 
8 d"' .. 

onum arazide kabili zer 
olmayan kısımlar kabili zer' 
olan kısımlardan daha çok· 
tur. Beri tarafta arazisi 8 
dönümden eksik olan mus· 
~ahsil taıuan:ıen kabili zer' 
ulunan toprağından fazla 

mahsul almaktadır. Sarih 

~~ ifade edilmesi ve 

açık bir hakikat olarak üze· 
rinde durulması Jazımgelen 
cihet, bu yardım işinin ke 
miyetten evel bir keyfiyet 
mes'elesı halinde kabulüdür. 
Kudretine göre ödeme ka · 
biliyeti yerinde olan her 
hangi bir mustabailin diğer 
muıtabsiller gibi bankadan 
icabinde yardım görmesi 
iktiza eder. 

Muhterem Valimiz Naci 
Kıcıman· mustahsillerimizin 
bu müşkülleri ve dilekleri 
üzerinde meşgul olarak ica· 
beden teşebbüslerde bulun · 
muştur. 

Ayrıca yeni mahsulün 
idrakine kadar 'V iliyetin 
muar ihtiyacını inceden in 
ceye tetkik eden Valimiz 3 
milyon kilo daha mısıra 1ü · 
zum olduğunu alakadar ma 
kamlara bildirmiştir. 

Bayan Güllü de babasının hay 
programını tatbik ediyor 

Zaro ağanın hayatına dair hiç yazılmamı~ 
Sahneler 

Yemiş merakı 
- Yemişsiz yapamazdı. Mu 

hakkak yiyecek bir yemiş bu 
lurdu. En sevdiği meyn da 
elma idi. Çocuk gibi 2'eCe ya. 
tarken, sabrıhleylo kalkar kalk 
ın az yemiş yerdi. Bir guo ka· 
rısı baydn Kudret ona : 

- Efendi, bu kadar yemtıı 
ten ne anlıyorsun ? .. diye so 
runca hemen şu cevabı verdi : 

- Ne diyorsun sen ? .. B~n 
bugUoleri onlıırıu ynzn ıuyu 

httrmetlae görüyorum hanım ... 

içine domates suyu karıştırı 
"Kan br.ı ... Kao yapar dol 
l!luyu .... , dermiş . 

Belki de Zara ağa do 
suyunu Amerikalılardan 
keşfetmişti . 

Zaro ağanın kasa. 
Bayan Hanlte tatlı bir 

hatırlamı, gibi : 
·· Zavallı dedeciğim .. 

odasında soba borusuoun 
kendisine kasa yapmıştı. . 
laıını orada S'ıklardı. lbtiy 
işle J • 

Bayan S ~ ber . 

basma satışları hakkında 
Yeni tedbirler alımyor 

Meyva alırken en dikkat 
ettiği ş~y de ,uruk çarak, ezik 
hanı değil, en iyisiai seçmekti 
D..ıima söylerdi. 

•· lyi meyvt.l almak için pa· 
raya acımaymız ... 

Bayan Haıire ilave etti : 
.• Yoturt. ayrao, meyva ka· 

dur sevdiği şeylerden biri de 
sütlU k.&hve idi. Bu ıılltlU kah· 
veyi hep kıuuli eliyle ve çok 
batkıı turlu pişirirdi. Ceueye 
yarım kaşık kahve ya atardı. 

ya atmazdı. Sabahleyin işte bu. 
nu kendi eliyle hıızırlayıp içer· 
di. Amma onua en başlı gıdası 

yo2urttu. GUode iki kUo, bazııo 
bir buçuk kllo yoğurt yerdi. 

· · Dalma : ''En korkt 
hastalık nt">zle glmakhr.,. 

Sahidan de nezleden, s 
almak tan ödll patlt:ırdı. iki 
rath açık pencere görse he 

.. Aman Seher şunu k 
derdi. Gençliğinden beri 
nezle olmamata bakarmış. 
dU~fl zaman nemen yatağa 
rer. üzerine dOrt yorgan ö 
terler, keadi kendini ttı 
ederdi Bu terlemek onun 
başnırduğu şeydi. 

-.....J111Y&•zı-.eoeJ.• --

Yüzleri iyi görülmiyen kadınlara 
Basma verilmiyecek 

iktisat Vekaleti basma 
tevziatı icin yeni ;edbirler 
aml~rla .k alakadarlara bildir· 

ışır. 

. Malum olduğu üzere 
bırçok manlfaturacılarm 
müşteri sılatile yerli mallar 
Paz1Jrlarından aldık/af/ bas· 
maları hil8hıra dükk8nlarm· 
~sek fiyatlarla sattık 

Kürsünün 
Önünde 

rum ı Baştarafı t de 

d . Darülbedayi. bütün fikir 
unvasmı "h · 

k't 1 tıva eden bir 1 
apt1r. Sahifelerind• dı· 

ma · . "'" 
g makınesinin her strra 

nufuz etmesi . b ·ı "f t hl m ı en mu · 
ka_ ar Yatıyor. Her ruh bu 
ur~ü 6nünde istidadwa 

nasıp olan fı . 
Yüksel' eyzıni altr ve 
ruh ır. Darülbedayiciler, 

ve dıma ·ı büt.. . . q ara ~hayatı 
. un ıvıcar;Jari/e g.. b ·ı 
mek kabili . . ore ı . 
asa/etini j~tım ve ruh 
sün - n~ eden bu kür-

un hatıpf eridir. 

-- ..._ C~ ~ ~IZIJ Çmar 

Furuncuİar 
Şirketi 
İnfisah etti 

Furuncu/11r . k 
hayet kerıd· k şır etının nJ. 
ettiği habeı ,endini fesh. 

Bu ~ r a mmıştır . 
munasebet/ ·, 

kalan furu eı.serbest 
F ncular e ki . urun/anm . l s sı gibi 
mışt1r. ı~ etmeğe balla 

Beted1ye t 
tilmelcte I ar afından işle. 

o an d" 
pazartesi günü b ort f urun 
lacaktır. • eşe çıkarı 

/arı görülmüştür. flltnan ted· 
birler. bu gibi fena n iyet 
/ilerin böyle bir hareketinin 
önüne geçecektir. 

Vekalet yerli mallar pa
zar/arma, yüzleri sarahaten 
görülmiyen ve halinden 
şüphe edilen kadm müşte· 
ri/ere de basma verilmeme 
sini bildirmiştir . 

Son temsil 

Zehirli kucak 

Üıü.mtt, pctrtakalı, vişneyi, 
kara dutu, domatesi sıkıp sıkıp 
ıuyaou tçuıeae bayılırdı. Buıılıı 
rı içtikten lıilOa.ra : 

.. Ob, derdi. Canıma can 
katlı. Aklı ole.o me:rva suyu 
içer .. 

' 'Domates suyu,. tabirini işi· 
tiı:ı.ce ahlkam artta. Amerlkada 
fevk~14de çok vitamini oldu~u 

için doktorların uzun zaı.oan 

yaşamak ve sıhhatte kalmak 
için halkı domates ıuyu içme· 

Sali hünü Şehrimize lıulni tavsiye ettiklerini dUşlln· 
gelen lstanbul şehir fiyat dllm. Belki de Zaro ağa doıaa· 
rosu bu akşam beşinci son tes suyı.ınna lezzetine Amerika· 

temsil olarak Zehırli kucukı da varmış olacakta. Fakot to. 
rıınlsrıoıa torunları baoa : 

aynayacaktır. .. Yoo~ ... dediler, o doilla· 

Değerli artist/erimiz ya· teı suyunu A:uet'ikaya gitme
den evvel rte içerdi. Ta gençli· 

rm Oüesuna hareket ede· einden beri bilirmiş. Hatta bü. 

Artık Zero atanın ahfa 
dan bir çok genç, ufak, bU 
vatandaşlar uasında idim. 

lçlerlndeıa biri Zaro aaa 
ıu dikkate şayan buıuıJly 
aolıı ttı : 

•. Amerika.dan 
sonra üıtnoe başına pek dl 
eder olmuştu. Elhiselerlne 
kondurmazdı. Dalına: ' Genç 
le konuşurıuz .,~ derdi. Bu 
için gençlerle, kadınlarla ko 
masanı pek severdi. Sohbe 
den hoşlandığı kimsenin ya 
da artık dünyalar onun olu 

Bana anlatılanlardan anlı 
rum ki daha bu harbin başl 
gıcma kadör Amerika.da bir 
kımseler Zaro ağayı sa~ zan 
diyorlar, kadınlar kendisine 
tup gönderiyorlarmış. 

Yazımı blllrmeden eT 
memlekete bu kadar çocuk 
torun veren Zaro ığanuı al 
liliyle biraz alakadar olma 
ıazım ieİdiğinı un ve ederim 

cektir_. =====-==-====-=~ yükrınnem sOyler=d=i.~=A.;..y_ra-=n=ın~=-=======--=====-ı 

Gayrimenkul Sahş Artırması 
Mıktal'I Kıymeti 

Mahalleıi Soka~ı Cinsi M 2 U. No: M. N. K. N. Liu Kr. 

Yenieumcıizir MalkoçoğJu Arsa 84 2066 88 S!j 60 00 
103 2046 12-13 15 50 00 " " " ıt .. ,, 
254,50 2069-70 98·96 155 00 . , •• .. ., ,, .. 
69.75 2068 94 20 00 ,. ,, ,. .. ,, 

" 186 2067 99 80 00 •• .. ,, ,, 
" .. 

91 7 5 450 00 Hane ,, 
" ,. " " 101.75 4 1 450 oo •• " " .. il " 

" " " Yenicuma Ana 241.25 2039 36.87 300 00 
204 2030 62 175 00 " ,. ,, .. ,, " 2\2.50 2034 106 150 00 .. ., JI ,, ,, ,, 

Harap fırın 37.80 114 62 90 00 .. .. .. " 
,, 

3 2 750 (10 Es vak Sarafoğlu Mağaza 40 20 
32 12 7r>O 00 •• Yeni aami ,, 

7 1 676 00 
lsk~nder paşa 

Cami aralığ'ı .. 
2563 419 420 250 00 @ldudere Arsa 337.50 

Muhittin Hanuıin 57 45 4 H.475 00 
960 hissede 

Es vak Goluo~lu 
304 hissesi 

Fevkani ve 67.45 41' 3 750 oo 
Çarşı 

tahtanı mataza 
11 2 450 00 Sipahi pazarı Dük.kin 14 

DEFTEı{DARLIKT AN : 
Yultarda cioı ve evsafı yazılı ıayr ; menkuller açık artırma suretile ve 

teaıdit edilmiştir. 
peşin bedelle 10 gO 

talipleria ihale 8-7-941 tarihinl' m iiudif Salı günü saat 14 de yapılacajl'lGdan 
at•ı:lr.Qrdo yllzde 7,5 teminat malc.buzlarile birliktı Dıftordarhk.h toplanacak keuaiıyeH müraoa.-tluı. 

"i elf 



--
28 H~zlran 941 - . ._....__.. 

İmralı'da 
Hayat 

Vilayet idare heyetinden: 
KdZaDç vergisinden !32 Ura 

69 kuraş borçlu Olan Uzun Oğ· 

ıu Eyupun Kifat Hortokop kO· 
yQnde vaki ve olbııptakl artır

I&a kılmeslnde yazılı şnyl his· 
seli Oç kıt'a 1ıayrl menkulü iJAn 

Yiyecek ve yakacak eksilmesi 
Nev'i M ı k t a r ı Beher klleıuaıa 

fldı kurut 
Muntkat tealaıb 

Kilo ıııgarı Azamı Lira kuraı 

E~mek. halk. tıdı 9000 10000 13 ' .50 101 25 
Tuz 200 200 e 80 

2.S 
(Çıplaklar) , ( Açlık ) , 

(Köyün Yolu), (Ceylio Avı) 
ve (Perdenin Arkası} isimli 

roman ve hikayelerin mu 
harriri Refik Ahmed Seven· 

gil, okuyucuları derin bir 

.larabiber 2 2 110 
~o 

15 
60 

Un aalk tıpı 100 150 2 4' 
tarihinden ttlbıuen 21 gU ~ &Od· 
detle açık artırmaya konuldu· 
ğundan taliplerin Vllılyt:ıt idare 
Heyetine mQrıcaatları Ulln olu-

Sotao iOO 600 s 60 
Plrlaç ua• 80 100 J 75 
Plrla toıya 15l'O 2000 " Si 

,9 6f 
Kesme şeker 1000 1200 46 IO 

nur. 3-3 Toı şeker 100 ıco 49 J 41 

merak, heyecan ve esrar ile Vilayet idare heyetinden: 
sarıp sürükleyecek yeni bir 

Made• kOmQrll 30 50 ton 2155 170 75 

eser vücude getirmiştir. Mnbkeme harcı ve hayvan· 
Vilayet daimi ecünıeninden : 

lar Yergisinden 45 lira 90 karuş 
Neşriyat hayatının mühim borçlu olan M011zin oaıu Ah 
bir hadisesini teşkil edecek 

met Cım Yılmazın BOyUk Sa· 
olao bu romanın adı .. İm- maruksa köyüDde vaki Ye Ol· 

Memleket aastıneslaln 941 yılına alt yukarıda azami ve aagım mıktarlarlle flJıtlın J•aalt 
10 kalem 1Iyecek ve yc.kaeatı ayrı ayrı ihaleleri icra kıluamak ozere 21 ~aa •Ddtlell• açık. ek· 
ıiltm~te koaulm11ştur. /6 · 'l · 941 taribloe Çatau ÇUiamba &DoQ saat OD ~ette VllAJel maka· 
mıoda toplanacak olan d1.1imt eacıı111eu4e lbalelerJ yapılacaktır. lıteklllerla mezkQr 1D11 tt aaıtta 

ralı,, dır. Hayat ve mukad- baptaki artırma Kalmeslnde ya
deratın kendilerine hazırla· ıılı Nasır hisseli bir kıl'ıt gayri 
dığl trajtdiyi cesaretle oy- menkuln llAo tarihinden hib:ı· 
nayıp bitirmiş ve neticeyi ren 21 gno mllddetle açık ar· 
ıabır ve tahammülle omuz· tıraıaya konulduğundan taliple 

entOmene muracaatlara · ı . 4 

Gayrimenkul Sahş Art1rması 
rin Vilayet idare heyetlııe mO· 

larıoda taıımakta olan ın- racaatları uao olunur. 3--3 
Mahallesi Sokağı Cinsi 

Miktarı 
M 2 

·Kapu No ı KMubam•U K. 
Eılı: Yeni U. No: Lira Kr. 

sanlar nasıl yaşıyorlar? 1------------ı 
~.;;.;..;..;.;;~-,;;,.o.-~-~~ 

457-1 1-163 1850 00 E lslcenderpaşa U:ı:uHolcak Maa dükkin 44 008 

Mahkumlar bu neticeye na

ııl, niçin, ne yoldan geldi· 

ler ? Karanlık bir ruh ge

cesinin azabı içinde kıvra
nıp bocalayan genç bekim 

mabkiimlar adasından nasıl 
ayrıldı? Türlü sergüşeıt ar· 
ka•ıada dolaşan gafil ve 

muztarip ruh, İmralı muci· 

zeıinin ııığıyle aydınlanma· 

mıı olsaydı nasıl bir ikibet· 

le karşılaşacaktı ? .. 

bir bapbane 
l•'<en:ierpaşıı Yeniu!tak Miloh edim baDe arsası 

457-2 4r,7.3 165 
46115 150 

1650 
1700 
315 

00 " 
00 " 
00 .. 

Esvalı: Sıra ma2'a:ı:alar Fevlı:ıı.ni bir bap otel 916 
28 

271 

150 
22 
4 

MuhitliD Zeytinlik Bir b11p kirıir bane 91.93 

Refik Ahmed Sevengil'in 

yeni romanını 1 temmuz sa

h gününden itibaren V AKIT 
gazetesinin tefrika sütunla · 

rında bulacaksınız. 

Elı:aotba ilci oda ve bir ıof a V'!ı tabtani iki oda bir ıofa 
ve müttemilih aaireyi havi bir bap hane 

00 ,, 

DEFTERDARLIKTAN : 
' 

Yulcarda cios ve evaafi yazılı ana ve haneler 16 -6- 9'1 tarihinden ltibaru bedeli pefİll vı 
açık artırma auretile on bvş riln muddetle müuy~deyo çılı:arılmııtır. • 

lnaleti 2 -7 - 9 lf tarilıioe ıoü .. dif çarşamba fİlnÜ eaat U de yapıfacafıadaa taJipleria JIY•İ 
m~zkılrde yüzde 7,S muvak1'at teo1inatlariyle biılikde defterdarlıkta toplanaoalı: k.omieyoaa muracaatlan4.4 

F k 1 d · t d,.. t Vilayet idare hey@tinden Arpa, kuru ot ve saman eksiltmesi 
ev a a e iç imaa ave lor !~mgi~~:::0e~;7al:~r: hf)ci~u~ Cinai Mıktarı Fiatı Mavakkat ... iutı 

S ,.. il k • r u ı_ Lira ICar. 

R U .z n a m e ruf borçlu olan uogur o5 u a-
rıudao Oilman o~Ju Sllleymanıo Kuru ot Bayburt 6t00 1 ll IO 

M dd le d l 
,_ ı"stilc· snrıa köyllnde vatl ve olbapta· 

5
Arpa " S0

00
00 9, ŞO 2

1
1 '8

11 a e - B~letligeler ban asın an gapı aca" ki arttrma kalmeslndt! yazılı şa- aaaa 1 O 6 

raz için Muammer Yarımbıgı;a selahiyet verilmesi . Jl hlssell aç kıl'tt gayri m•D· Vilayet daimi encümeninden : 
Belediye riyasetinden : kulı ilan tarihinden itibaren Yiliyet veterimer dairııi eliade bal•aaa ayflr ••rk•pl•ri• U 

21 gfln müddetle uç k. artırmaya aylık iaıe ibtiyaeı elup yakarıda mıkt~lan yn:ıh Arpa. K•~ et ve 
Beled(qeler hanlcasındtın yapılacalc istikra% için kunuldu~uodao tallplerln VUA· 

M 1 tla Samanın kar~ılarında yuılaa fiatlar iberiadea 21 ~·· •11111.Ue •flk 
- uammer varımbıgıiıı- .sel.t!ıı·g·t .... ,,·ım•sı· ı"•ı·nı· ıörü•melc '~ıJıaeta lodıaaroenhr.ojel oe murıu:a3a-3rı _ ı ~ .- un .. ""' "' w w •~•iltmete ko•al•uıtur. tft · 7 • '41 tarihiH çetH çarıa•M bbl 
uıere Belediue meclisi 30-6-941 tarihine müsadif pa- ------------.•••on beıte Vıliyet makamında teplaaacalı: (elaa dai•I Hdaıa41ı 
zartes; ıürıü v saat 1 ~ de feflkalade olarak içtimai malcar· ilan ibıleleri yapılaeaktar . iıtelı:lileria ••alı:Or ıüa ve 1aatta eaeilaıH 
~er 6•landug· andan sauin azanın teıri/leri rica olanarr . muraoıatları. t · 4' 

~ Trabzon icra memurlutu11dao: 

Pa~ 1 ki lb' k 1 k Yeminli Üç ehli vukuf ta· 4 Qf 1 Q e ISe, ŞOp Q Q lnOCQ rafından MUblddia nahalleslode 

Belediye encümeninden : Saı tarafı 'rabtacıyao periıuetlo 
hanesi, sol tarafı hııçıkyan artia 

~t le 1 - Otobüs bi/etcilerine Üf kot elbise ile üç adet haaesl ve bahçesi , ve arkaıı rap a 
Pazarlıkla yaptırılacaktır. miryan bedrOI vere~elerlnlu 

• den 2 - Bu iıe ait şartname gazı iıleri müdürlüğün- baneıl •• nbçesl ve dört tarafı 
Parasız olaralc alınır. tarlbl am ile mahdut maa müş · 
3 B l temelat bir bap hane 16 btiiede 

lerin sa; u elbise fJe şaplcaları yapmak isti_qen ta ip- yedi blıa&ıl ~hrt 933 No. 9 
at[ 1 ve cama ıünleri saat 11 tle encümene mür•Ctl· Takdir edilen kıymet 1500 lira 

- arı il&n olrınar . ArbrmaDJ• yapıla•atı yer, r••. eaat 

Açık eksiltme ile elbise ve şapka ode T;:b•~."..!~~·p::~·,~:~~d;o~:Q 
V saat 10-14 de 

Q p t 1 r 1 1 Q C Q k 1 - ltbu rayrimeakullerİD 
B 1 d• E artırma Şartnamesi i~D tarihinden 

e e ıye ncu .. menı·nden .· itibaren 933-769 iera dairesido•ya 
l - Beltdige itfaiye e/radı için ırırt11amesine tÖ· aumaraaile b~rkoaia ıörobilınui 

re on be• kal /L • ·ı ( d l 1 d w e oıse ı e onbeş ad~t 11p.lca onbeş ıün müd- için açıktir. h\a a yazıla o ao ar· 
etle •e açılc eksiltme usu/ile m•tayaa olanacalcdır. dan fazla malümat almılı: iıt:yen· 

2 - Behe i i la b J l blc / / 6 / le ler yulı:arıd,ki dosya Dumara1ile 
t ( -s) li ' 11 n mu ammen eae i ıa a ar a ;, i • e J rtıdır. memuriyetimiz• miiraoaat etmelufü. 

3 Ele ·ı 2 - Artırmaya İftiralı: için 
-:--

11 
tme 1 Temm•• jf 1 s•lı ıinü saat (15) d de Beledıge en•iilftenintle !I l le yukarıda yuılı lı:ıymetlerin yüz e 

4 - Elcıiltmeg• lıtir:Z' cı~a tır. . . 7.5 aiıbetiade pey alı:çeai nya 
L J l - . J eaece/c talıplerın mrıham- millt bir baokanıo teminat melı:· 

lften •eae userınaen güzde gefli6 le la l tubi tevdi edilec~ldlr. 
ri ( 39) lira (JB) kar•ıl•lc te ·uça esa6i e ""ece/el•· 3 - Tayin edilea zamaada 

l - mınatı mavalclcata mak6uz-

Trabzon Şehri halkına 
Vilôyet Makamından : 

1 -- Pasif korunma menuatını tHflkaa bahçeılatle HJ• 
arsaııoda ıiper yapmalı ansal t rerl baluaaa ber aile keadlll 
lçia ılper yapmata mectturdur. 

2 - Siper Jıpmata mosalt feri balunıa her evin albaret 
Teamua ayı aonuna kadar keodl aaüfuıuna eore ılper rı,malan 
Vllftyet Paalf korunma komlıyoauaca kararlı1hrah1111tır. Arrı• 
keaadilerlne de tebliğat yapılacaktır. 

3 - Keedi bah9e Teya arıaaıada aD.aalt 1erl b•laamırıp. 
tı k.omşuıuaun bahçe ve11 arsasında mQ11ll Jirl buluaıa Hl•· 
rla de lcomıu larınıo •baadealnl alarak bu Jerl•rde kdllllerl 
içla blrar siper yapınalıırı meDfaatları lcıbıdar. 

' - Siperleri rapın evler aıntıkalırı•tl•kl ıtollı kaıako~ 
luna haber vererek Jıptıklarıaı kaıdettlrıceklertllr. 

5 - Siperlerin ne suretle Japllıcıtı ıeçen •••• laltGa 
evlerd dııtıh\ao (Havıt taarruılarıaa karşı bılk tarıtıadıa ıhaa· 

cak tedbirlere ait talimat) ta 1aıılı oldatıı ıtbl ıoa batta lçlade 
g.ıae her eva dı~ıtı\aa (Pasif keruamaoıa enslan) ıc&lı bDrotar· 
dt dı iutı edllank.te1ir. Ayrıcı her mıballetle BeledlJto• ltlrer 
aQmune ıiperl yaptırılmaktadır. 

6 - recnmuı aıı sonunda yapılacak kontrollaru siper 
yapmaAa mosa:t yeri bulundutu halde yapmamıf eJaa Hlerla 
alle reisleri bıkkındı 3602 aayllı tanuaua 20 laol aıM..ıa• 
lHflkıa oeıa tatbik ohıoaeaktır. 

Sayın halka ilan ve te-.lit olunur. t-J 
aril• galctırıda yazılı ı•n "• saatt

4 
_ _ ıayri•ealı:uller üç def'a batrıl-

ları ilin o/anar. enca111ene lflUracaat- cbktaa ıoara ... çok artmaaa ihale r- Okullu Yuvası ....... 
----::-------------:-------~1=:"~1 •dilir. ADcalı: aıtıraa bedeli mu· 

A k 
bammen kıymetin yüzde 76 İDİ 

rpa va saman e siltmesi bulma:n• en ook artıranı• taabbu- G 
1 
k d 326 

Belediye encümeninden: dY balu kalmalı: üzere arltrm.a 10 ene itap saray yanın a 
ıün daha temdit ve OD uacu 

Tanzifat hayvanlarının bir senelik gem ilatigaçl ~llDllnbitamı olan 8-7-941 taribi 
olan (5400) kilo arprı ile (2500) kilo saman açılc e/cs~~~ ne çataa perıeaı' e günü ıaat ıs de 
ille asa/ile mubagaa etlilecelctir · icra daire1inde p vılacalı: arlır•ada • iJ 

lıbu arpa "e 1ama11 ma6agaa11n11 ait şartname ga. 1ııade 1c. araoıtmavaraıt en çok ar Satlık, kiralık romanlarınızı yeni getir en 
ıı iıleri müdürlüğünden paraıız olarak alınır. tıraaa ihale edilecektir. ~ 1 Ok il d J _. .. ,, 

r/c 28 6 94/ C - - (14'1 4 - Biriaci veikinciartırmacla _•_-__ ro_m_a_n_a_rı __ u_u_.;y_u_v_a_s_ı_n_a_n_a_ı_aı_z~---
c., siltme - - ama ıana saat / tle ic-

'Q ~ ~ talip çıkmana aatıı talebi dilte· 1 L L t Ll'ft L J tal"be "bale tı •u.iltce;inden talipleri~ aynı_ tıın saat_ ( 14) tle temi na· cektir. verilea mühlet içiade ihale bede- yiia.5e. ... 1 • .. u .•n• 1 1 

,ı::,aoaklcata makbu~larılt tncumene muracaatları ilan ı - Gayrimenkuller kendiıiae liai nrmeue iba!e karan feah olunur ve aradalu fark lrlHiaiM 
Qr J -4 lbalı oluaa• ldmae dorbal veya oluarak keadis.iDdeD ıv'fel u tu•iD ettirileeetl UAa ..... ,. 
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lçtimaa d~,t~i~;i-~il'r-,.!!~41~~·~Llr.~.,..~tlKJ. Troıı. .. 1~~arlafHcltı•' · Açık arllrms Ue p ıraya çey, 

'ı~ ' rllecek pJrl meakalan ne ol 

Hali taSfiyede Trabzon Liman işleri inhiıa~ı To 
.,, data : Anonim Şirketi Tasfiye MemurJugun 

27 KQçlk Ssmar11kla köJG 
JJ Tıpa llollladekl tulla ve N. 
J GıJıl menkulun buloadup 

2.5 •••ki. mıballul, 10kall nwaaru 

Atatulr J•lllı ruu••Dla • ..._,.ı • Utar it 
lçla blaedarlar ll•ı•tt a111aml,ral ten•-.• oıu,k 21 -
Hl tarlblne mlıtdlt paurteal aıaQ ••• IS. de DeYlet Ul._1111 

3f Teşrini enal 931 tarih 
J 'D - 28-29 - ao - 11 nevileri 

lıletaa a•am mlldGrlQI ,.,_bSon tlbellnde lotlllla ••-
Jaıtat oo bl11eye mıllt tillledırlınn ......, um Dblia 

18 31 N. lı tarlama 4f.08 b .. ude 
Ya içti• ıınıaa tekaddta ...... oa lh _.,,_. •lllP 

14 S2N bluellDla J a r ı ı ı 
6 29 •• 50 clekl fllltlıklıklana 

lan bl111 ıeaetlerlal ı.tıDbtalda D..W U...;tm ........ 
madarıntı. Trabsoada Talflr• •11•uluaaaa tetdl ..._ 
llya nntalan almalan llsaaa llb oluaar. 

4S DWf hisseleri 28 N. la tahta 88o RUZN •MIE ·. 
36 nadarln 11••f ta ı ı ı e ı l .. 
J 27 N. la tewtaal iki Oda tahtanı 
6 ıtban 11t1tt ... 11 e•la 81111 hı... 1 - Yı11t taı/lg• ,,..,,.,. btlllıallı N eıld. ı.11-

14 il 414"2 bine ltllmlle 97670 manınaa 1ı ... 6aııaın idil~ sl,,.,..,tea ilw•iı~ 
6 hl1HDl1t 1ın11 : temımıH 2 - Hl1Ytlerlt11111 Nil olııHi Nlıllf l,er• laaü 
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