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Fındık piyasaları yükselecektir. 
Oynanan oyunlara aldanıp malınızı ucuz satmaymız ! 

Vergi ve-h-=ay=-o~t Artvind;-Cumhuriyet Bayr~mı.. Viyana~~a italya Kralı ve 
Ucuzluğu V R f k K k · 
H ~~;~t:~:~;~~ı:~;:~~n~.;ı::.: Aziz <'Olandoşla?:'j e jmele i~~i~~ai~!~al~~tume~~~~· ;,kııkça büyük ır- Ha beşi s tan 1 m para toru 
dört madde vardır: Üçü beyaz, Bu gün Cumlıuriyelin 7 3 vatan perverlere karşı o- ktmızın dünya tarihindeki h h t• 1 d h J k ı kt ' 
biri gaz ... oç beyoz = Şeker, tuz, üüncü yıl dönümünii bir ara- zamanki zalim idarenin azametli rolii. düşmanların S8 a 1 ne Ka e er a ı. 
Pamulc ( pamuklu mensuçler ) dir, d k l l k J h · ' k d a ut u amakla bahtiya- yaptıg· ı tazyı ve işkenceleaı ua ı zn iir e emiyeceg· i par-
Bu maddelerin dordu üzerine de A k 72 A b k 'f J d rız. duyarak göz yaşı da döktü lalclıkla cihanın gözünü rı ara - vuJfurya aşve 1 i tara rn an proto vasıtalı vergilerden olan istihlak 
vergisi mevzudur, Bu nıiz ve tarihi günde rüyordu. Böylece bu günkü kamaştıracaktır. Asya'nın kollarmı imza etmiş olan devletler delegeleri şerefine 

Bir meta üzerinden alınan ver- geçen ~3 yıla ait bin bir nesil bu zztıraplarla yana ortasmdan dünyanın dört verilen ziyafette Macar baş·vekili, Macar Kral naibinin 
R"i, satıcı tarafından alıcıya akset- vekayi ve hadisattan bazı- tutuşa nihayet bir aııuç köşesine akarak. taşarak 1 Romayı ziyaret e -nasında ita/ya kıralma kendisinin ha 
tirilir. Bu suretle malın sabş fiatı farını bir arada bir defa kahramanın öne atı/mala yüksek kültüriyle daima in- beşislan imparafom iinvanının mocarıstan tarafından ta· 
evvcllcindı n fazlaya çıkar. Halk, kılaplar yapan ve dünyam n n ındıg·ı nı bı'zzat bı'/dı'receg·ı· · o" / · t b 

daha hatırlamag· a. asırları riyle bir sabaha kavuşmuş 'ter tarafın Ja saylsız Jevlel- nı s Y emış aııus urga aş ve evvele~ lcendi müstahselii.lını pa- n u ' u , 1 k '/'d ·ı l k l h b · f · h senelere sıg" dıran bu-yük ham- tuk O aydınlık bı'zı' milleti ' 1 1 e ı a ya ·ra ı ve a eşıs an ımparatorunun sı atine 
zara götürüp saltığı zaman elde · ' ler kuran ırkımız muazazm i k 

1 1 lelerl·, baş do"ndıı··ru··cu·· hadı'· çoşturmuş. hürriyete susamış kdelıini aldırmıştır. ettiği para ile ne miktar ma a ı- d k l b k i 
'- d t ·zı · · · · · ki zincirden boşanan esirler ünya da arını üyü me · ı ~ 

yordise bu defa o miıdar an, ver- S:l ı, mı etımız ıçın, ın a deniyetlerin beşikleri haline ~ F d k 
ri nisbetinde, az madde tedariki- bımız için, tarihimiz ıçzn halinde büyük ümitlere dü ' 1 n 1 
ne mecbur olacak.tır. Yine bu se- b 70 getirmişti. Bu büyük milleti; 1 Tiyatr 

heyeti ge~ şan ve şerefle dolu olan ş Ü r m Üştü. u gün bu şanlı ecdadı tarihile be Fı·at arı 
ış er en ır ısmını onuş- emmuz u. gunun seızllnç- raber yine en ô'nde ve baş-hepten piyasadaki diğer metaların . l d b. k k Tı 'd O .. - · 1 

1atışında ve binneticd tedavülde b l / 
mag·a çalışacag"ım, ..:u anda /erini idrak edenler i ir er, ta go··ru-yoruz. Bı'r sı'l gı'bi ok.adar az bir barelcet müşahede :r 

edilec.lttir. Binaenaleyh balkın kalbim ve bütün mevcudi- çok sürmeden bu aydınlık mütemadiyen artan "Ve taşan 
mübrem ihtiyaçları arasında bulu- yetim heyecan içinde titri- bu ümit güneşini bir karan bir hızla Avrupaya ,yürüyen 
nan yukarda işaret ettiğimiz dört yor. Ben kendimi dünyanın /ık sarmıştı. yeniden içlen k ıhraman milletimiz oralar
aıadde üzerinde bir LCJ:z.luk temin en mes'•t en balztiyarların- ve dıştan ihtıraslar kaylladı. da da asularca savôşta bu 
edilmelidir ki müstahsıl bunları dan biri sa!;ıyorum, sizleri İçteki ihtıraslar yıllarca kan /unmuş, oralardaki milletle-
kolıylılcla elde edcbildiırj gibi tasar- l d·'k d"k 'f t k t h h t ·1· d r n 5 öy e görüyorum, çocukları- o e o e zaı ve a a sız re er usus a z ım e. ıe -
ru:!a iL sair maddelerde ı tedarik k h l k 
imkanını da bulabilsin. Bu tarzda 
hıreketı hayat ucuzluğunu temin 
edecelc çarelerden belli başlısı ad

dedilae yerindedir. 

C umhuriyet hükumeti, hayatı u
~Jualmalc, mUstahsile luızandı· 

tile fazla mubayea imkanını vere-

bilmek için beyazlardan ikisi üze
rindeki vergilerde - Atatürk.'ün 
dcditi gibi - « Cesurane indir
nıeler » yapmıştır. Tuz inhisar 
resminden kiloda üç kuruş, şeker 

lıtihlilc resminden kiloda yedi, se
kiz kuruş tenzil edilmiştir. 

Atatürlc senelik nutkunda bu 
bahse temas ederek diyorlar ki : 

« Hayatı ucuzlatmak icabet
tilı:çe, vergileri indirmelc siyasetine 
devam edeceğiz. Tuz, şeker, çi
nıento, sayım vergilerinde iki se· 
ne içinde yaplığ"lmız cesurane İn· 
dirmeler her bakımdan faydalı ol· 
muştur. ,. 

Beyazlardan üçüncjsü üzerine 
mevzu istihlak resminin indirilme
ıi etrafında tetkikat yapılmakta 

olduğunu, lüzum görülürse pamu' -
lu iplik ve mensucat vesair ma· 
mulitı üzerine mevzu istihlak res· 
nıinden tenzilat yapılı.cağını duy
ıı:ıaktayız. 

H alkın, parnsile tedarikine be· 
hemehal mc.c':>ur ve mu'ıtaç ol· 

duğu maddelerden g-az, üzerinde Ö-

nemle durulmağa deier mahiyette 
bir metadır. Atatürk bu ehemmi· 
yeti güzel bir cümle ile « Hem 
ille ihtiyaçlardan, hem esaslı kuv
vet vasıtalarından • kelimclerile 
ifad; eylemişlerdir. Türkiyede 
elelctrik tesisatı olan yerler henüz 
nıahdut milctardadır. Şehir ve ka
sabaların ekserisile töy1er, ya bir 
takım iptidai vasıtalarla ışık temin 
etmekte, yahut da gaza şiddetle 
ihtiyaç _görmelctedir. Gazın fiati 
lülı:ı eşya denecek kadar, yüksek
tir. Bu sebeple güneş batarken 
bir çok köy evlerinde de ışıklar 
•Öner ; tabiat, güneşle birlikte 
Uyur. Binaenaleyh halkın, gazı 

Ucuz fiatla tedarilc etmeleri bir 
t&ruret halindedir. 

mızın yarınına baktıkça gu- kalmış milleti yeni baştan de, a raman ı ta piş tar 
rurumdan kalbim göksüme kan dökmeğe sevk etmişti, olmuş ve büyük zafer des 
sığmıyor. o günün idarecileri o par- tanı yazmştı. 

Hep burada bir an ıçın lak devirden de isti/ade e- - Arkası var -
gözlerimizi Cumhuriyetin demediler, etmesini bilmedi
ilamndaıı b er i g e ç en lcr, Milletin sıması yavaş 
73 senenin tarihine döndü- yaı•aş yine karardı, /ırtına
relim. Bu şere/li ve muhte /ar, şimşekler. yıldırımlar 
şem tabloda giirdüklerimizi başlamıştı. Hulasa,· kahra 
birlikte düşünelim. Her biri man millet büyük adamdan, 
başlı başma uzun vakıtlara şuurlu idareden mahrum bu 
ve emeklere muhtaç olan bu lunuyordu. Seller gibi kan 
13 senenin pliinçosunu çiz- döktü, sevgili loprakların
meden,· evvelki yılları da dan ayrıldı. Burada gözle
kısaca hatırlamakta /ayda rimizi biraz daha geçmiş 
vardır. zamanın derinliklerine gö-

türmek isterim. Henüz mektep sıraların-
da idim, kulaktan kulağa Aıiz 'lJe büyük Türk mil-
/ısı/danan memlekete dert- !etinin sevgili çocukları: 
/eri arasında en can alıcısı Kahraman ırkımızın dün-

MARAŞALIMIZ 
Bükreşteki 

Türk şehitliğini 
ziyaret etti . 

Ankara 7 2 - Bükreşte 
bulunmakta olan G e n e l 
Kurmrıy Başkanı Maraşal 
Fevzi Çakmak yanında re
fikası, elçimiz. mihmandar 
farı ve re/akatında bulunan 
zevat olduğu halde dün 
Türk şehitliğine giderek mu 
tad merasimle bir çelenk 
koymuştur. Romanl,·a dış 
bakanı dün Maraşalımızla 
Yunan ve Yugoslavya Ge
nel kurmay Başkanları şe

refine bir öğle ziyafeti ver
miştir. 

şu idi. Memleketimi~i Rus, ya ııar olalıdanberi yaptık 
İngiliz ve sair ecnebi dev- farını bu gıin parlak tablo 
/etleri parçalayacaklar, a- !ar gibi seve seve okuduğu
ralarında paylaşacaklarmış. muz milli tarihimizde görü· 
Bu yürekler sızlatan vatan yoruz. Türk milleti tarilılen 
/elôketi bile açıktan konu evvel dünyaya medeniyeti 
şuluyordu. Kardeşin karde· yaymış, hayat ve hareket Kamutayda 
şe, babanın evlade söyle göstermiştir. Tarihten evvel 
mediği. söyleyemediği bu ki gô'z kamaştırıcı büyük- Trabzon say lavlarının 
sözler m.emleket, millet dert- lükleri bu gün meydana çık- , seçildiği encümenler 
/erini duyacak çağdaki bi· mış bulunmaktadır. Kayala Kamutayda yapılan· encilınen 
zim gibi mektep çocukları- rzn sicili, arzın sinesine gö- seçkisinde Trabzon saylnvları 
na deruni ıztzrap veriyor; mülü esrar birer birer yeni aşağıdaki encilmenhre aynlmış-

köşe, bucakta milleti selô. ar•ştırmaların himmeti le lar~~~Uıa Hızal, Hamdi Ülkil

da, nnkliyab ucJza çıkaramıyor. Nutukda: men, Halit Nihat Boztepe ( Ma. 
Nakıl üc ·etin·n yüksek olması mal " Bu sene hem ilk ihtiyaçlar- arif), Süleyman Sırrı Gedik 
fiatlarının yükselmesini badi olu- dan, hem esaslı kuvvet vasıtala- ( İstida ) Hasan Saka ( Hariciye ), 
yor. Hulasa : Hayat bahalılığında rından olan petrol ve müştakla· Raif Karadeniz ( Adliye ). Danış 
petrolun mühim bir rolü var. rı üzerin 'e'ci ıe3'mlerden mühim Eyuboğlu ( GUmrUk ve tnhisar
Cumhuriyet Hükümeti, hazilc bir mikyasta indirme yapmag-a muvaf. lar ), .Milat Aydı 1 ( Divani mu· 
tabip gibi, buraya da teşhisi koy- fak olmanızı dilerim " Demişlerdir. hasebat ) Sırrı Day ( Bütçe ) 
muş ve tednvisi ' çarelerine baş- Ankaradan gelen havadisler 
vunnağa başlamıştır. Haylı zaman- arasında, istihlak resimlerinin 
danberi bu hususta tetlcikat yapıl- azaltılması hakkındaki kanun layı
makta idi. Tetlcikatın müsbet SO· hasının Kamutaya verilmiş olduğu· 
n ıçlar verdiğini, petrol ve müştak- nu okudulc. Kanun layıhası elimi• 

Jarı üzerine konmuş bulunan .ze a-eçmemiş oldug-u . için ne su. 
istihlak resimlerinden ehemmiyetli retle ve ne miktarda tenzilat ya
milctarda tenzilat yapılc.cJğ'ını pılacağını kat'iyetle bilmemekle 
memnuniyetle Öğrendik. Atatürk b.e~a~er~ t~t.ul~n yolun nereye git
yine senelik nutkunda, Büyük Mil- tığını bıldığımız iç'n, istihlak ver
let Meclisini bu noktada ikaz et. gileri kanunlarındalci tadilatın Ö· 

mekle, her sahada olduğu gibi nemli olacağı hususundaki lcanaa· 

Rom aya 
Gizli, manah 

bir geliş ! 
Ankara 7 2 - General 

Frankonun kardeşi binbaşı 
Ramon Franko diin Napo 
lige gelmiştir. Röyter ajan
sı binbaşının gizli bir me 

Malınızı ucuz 
satmayın, fiatlar 
yükseliyor .. 

Fındık /iatları sağlam ı. e 
emindir. Geçen lıa/tadan he
ri olan ge11şeklik ve düşük
lük. bazı firmaların dışta 
ve içle ounadıkları oyunla 
rın neticesidir. J s p a n y a 
tüccarlarının Avrupa ya 
mal arzettikleri haberleri 
tamamen asılsızdır ve bir 
blö/tan ibarettir, işin bir 
onun oldıı,ğu anlasılmrştır. 
Fiatlerin yüseleceğine dair 
ümitli haberler, işaretler 
~ardır. 
-==-=-~==~ 

·Nuri Gençdur, beşi bayan 

olmak üzere on dört sant• 
kar arkadaşile, 
temsillerini vermek üzere 
bugün şehrimize gelmiştir. 

Bu krymetli topluluğun şeh · 
rinıizde gô'stereceği eserler 
en son Ti_qatro tekniğini 

aiz seçilen eserler olacaktır. 
ilk temsillerine yarın akşam 
Yıldız sinemasında genç 

mllİıarrir Vedad Utfinln 
( Kasırğa) sile başlıyacak-
tır 

T rabzondan Erzincana 
KİGI'DE 

Halit Ağan 
l\'ikt. bir hattı içtimn\0 içinde 1 Uçüncn gece ŞafiiköyUnde ko 

'sıi-.ıımış bil' kasabıı , l{asnbadıı naklanılıyor. 

~ alakaya takılacak bir varlık yok. Hanefi ile Şafiluln arası pek 
' Yahut var da bende o alaka soğuk değil. Alevile her ikisi

yok. Her neyse J\.iğı'den defte. nin de arası p~k açık. GörünQş
rime not koyamadan köylerine t~ bir ~e.y yok amma içten içe 
çıktım ve batan ilç~yi ynrım b~r. bi~ını~. b.oğazına sarılacak. 
daire çevirerek d0hıstı '11. Dolaş. gıbı hır tıtızlık sozilfynr. 
marn on gOn kada; surdu ve Kiğı'hlnrı bir araya toplayıp 
kasabada hiç kıpırdamnyan ala. Onbr~ şöyle bir söylev VArmek 

k b O lak • t'd isterdım: 
am u on g ıı gezm ı e T'\rkı've c b · ti ı · k u • um urıye gen ş 

ıki no taya takıldı. bir toler ·ı dl h ans ı e n ve mez ep-
hirisi: Kiğı ilçesinin YGlsuz. lerin iç içe \ e yanyaııa yaşama

luğu, bulunan yollımnın da kor- !arına yer vermi~tir. Minareden 
kuaçluğudur. hir nyak sürçmesi gelen Tanrı uludur sesleri ile 
ile bir uçummdan yurnrlanıp kilisenin ağır r.an gnrnıtnleri 
parçalanmak mllmkUn. h lr rilz birbirlerine karı~ır Ramazanda 
garın yuvarlayacağı bir ta~m ağızlarını kapa~·ın sigara du
altmda ezilmek uznk değil. lir manlarına hasretle bakanlarla 
yağınurl:ı. ( '3uyl1ksu) adlı çny lokantadan çıkıp sigarasını ya
taşa bilir. ve geı;·lt bulamadan kanlar yanyana oturabilir ve 
bir kıyıya saklanmak zorunda bunlar baba, oğul, kardeş, lsevi 
kalınır. Diyecek, insan ölUmle ve Muhammedi ... Olabilirler. 
her an yan yuna. Bu sonunca, çok acı vakalar-

yolları, at Ostnado ve çok dan sonra varılmıştır. lslambğı
kerre yUrUyerk geçerken bir mızı üstün tutup varlığunızı o
coğrafya öğretmenlındeo-' işitti . na borçlu sanıyorduk. ( İttihadı 
ğim şu söz aklının geldi: Avru- tsıam) fermanı arabıa kum çöl
pada yol yapılır insan geçer. !erinde parçalandıktan sonra 
Llzde lns:ın ge~·er yol olur. varlığırnızın islamlıkla olmadı· 

SüzU duyduğumda Osmanlı ğını öğrendik. Bunu öğrendik
idik. lçtea i\e öğretmenimin ten sonra i e din, mezhep işle· 
sözünü tarttım. Doğru: süz tam rine gereken yeri ' 'erdik. Bu 

Osmanlıcavı anlatı'-'Or. 0 vakı't bakımdan ne şafll, ne hanerı, 
" " ne de Ameviye diyecek yok. 

bizim yollarımızın çoğu insan Aııc:ık, varlığımız TnrklOğllmU-
geçtikçe meydnna gelırdi. Ye ze d:ıyanıyor. Mezheplerden ön
~imdi buton gO.cUmUzle yol yapı· ce titizliği TDrkçlllOkte göster· 
yoruz osmanlıcnyı yılrnıış oldu· meli. 
ğumuıdan ötUrll ... Her iki nokta: Yolların kor· 

Alı\knmın tızerinde i~ledlği kunçluğu, mezhep gayretke lil'ri 
liiaci nokta: Bir Uçellk Kiğı'de bizim inkıHibın yurda fayd:ıı 
üç müslUman mezhebin, hancfi olacak ~ekle sokmağa çalışlı ~ı 
şafü, alevi'nln omuz omuza noktalnrd\r. 

0 

Petroldan, bugün nalcıl vıısıta

lırandı kullanılan, diğer bazı mad
deler dcı çılcanlmak.hdır. Petrol 
flati yüksele olduğu için bu mad
deler de LC:ıcu tedarik olı..namı
tor s bu yüzden nıkıl v~ıuları 

mali sahadaki yüksek görgüsünü tımız kuvvetlidir. 

do bir kerre daha tebaruz ettirdi, Hayrettin Ziya 
muriyetle Romaya gidece-
jini bildirmektedir. ,. 1 

bulunuşudur. bir gece alovikö· Kiğı'de İnkılapçıyı çok işler 
yUnde, yarın gece Hanefı'de 1 bekliyor. 
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Saı;fa 2 

Sağhk 

Muhtelif 
mevsimlerde 

Alınacak gıdalara dair 
2 

Buna benzer bir tecrübe de 
köpekler üzerinde yapılmış, 
on köpekten 5 i çiğ eile, 
diğer 5 i pişmiş etle beslen
miş,· pişmiş et giyenlerin 
bir ay nihayetinde zc..yıf la
dıkları, hastalandıkları di
ğerlerinin bilakis çok sıh· 
hatlı kaldıkdıkları ıörül-
müştür. ı 

Bu tecrübeler 'gösteriyor 
ki hayat basitçe bir maki
neye teşbih edilemez. alınan 
gıdalarda muayyen şeylerin 
noksan bulunması hayati 
ehemmiyeti haiz olabili;. 
Sıhhatin muhafazası ıçın 
kalori gibi o kadar ehem
miyetli daha bazı madde 
lere ihtiyaç vardır. 
Her şeyden evvel çiğ yiye
ceklerin ihtiva ettiği, henüz 
bugün az bilinen, bazı mad
delerin lüzumu zaruridir. 
Bun1ar vitamin veya daha 
iııisi tamamlayıcı. lüzumlu 
gıda diyoruz. Bu meyanda 
tuzda mevki işgal eder. Vi 
ta mi faz laca havi olan seb
zele.ı, a.11ni zamanda tuza 
ihtiyaç gösterdiklerinden do: 
layıdtrki idealdir/er. 

Yediğimiz yemeklerde ya 
lnız muayyen kaloriyi na
zarı dikkate almak, maksa
dı temin etmez. Mevsime 
göre de gıda almak mecbu
riyetindeyiz. Kışın. sebzenin 
bulunamadığı mevsimde, 
yalnız yağ. el ve un vardır 
Fakat bunları yemekle vü
cudumuzun ihtiyacı tam te
min edilmiş olmaz. ilkba
harda ve yazın fazla 'Uita 

mini havi süt ve tere yağı 
kış n maalesef bu kıyme
tinden çok kaybeder. Çünkü 
bu mevsimde h 1yvanların 
da gıdası kuı u yiyecekler
den ibart>tlir. Ken'di de bol 
vitumin almadığından. sü
tünde de bulunmaz. 

Bu mevsimde vitaminden 
fakir maddelerin ehemmiye
ti her şeyden evvel biz dok
torların dikkat nazarına 
çarpar,· bir seri hastalıkla
rın meydan almasını, daha 
ıiyade alınan gıdanın vita 
minden fakir olmasına at 
/ediyoruz : Skorbul, çocuk 
!arda görülen ve rachitis 
denilen bir nevi kemik has 
talığı ve çok .şükür az gö
rülen kemik yumu~aması 

( Osteomalasi ) hep bundun 
ileri gelir. Bu mevsimde 
.~ık sık görülen diğer hasta 
/ıklar tla. fazla soğuklama 
farda da gıdadaki kıyafet
sizliğin büyük bir hissesi 
vardır. 

Dik.kat edilecek noktalar
dan biri de yemeklerin pi
şirilme tarzıdır. Sonbahar v 
kış mevsiminde, sebze ve 
meyvalardan mahrum oldu
gumuz zamanlarda esasen 
nz elimize geçen · vitamini 
de pişirmedeki kusur dola· 
11ısile mah11ediyoruz. Bunun 
f çin ebzeyi az pi#rmıli, 
saatl~rce kaynatıp vitamini 
tıi malı.vetmemeliair. 

.... Ar';c:sı ırpr -
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Dert Veren Pınar 
H~ yrettin Ziya -----

Gıızetemize her zaman için kıymetli ynrdımını lem'n ettiğimiz 

Hayrett'n Ziyanın son basılan ( D .. t vc•en pınar) ismindeki eserinden 
aldığımız bir hikayeyi okuyuc:ıla ımız1 sonuyorıız. <( Derl veren pınar>) 
da toplanan hikaye st::isi başt:ınbaşa b.!rrnk bir pııar şırıltı ıle nkıp 

gitmektedir (*] 

Köy kızları çeşme ba~ındıı 

çnma~ır yıhıyorlardı. Beni gi). 

rOnce tokuçlarını bırakıp ~·ıplıık 
kollarım göğllsleri üzerinde ka· 
vuşturarak. yerlerinden fırladı· 

lar; arkalarını döndüler. Genr 
yolcuya ürkek Orkek bakıyor

dı. 

Yorgundum, açtım, susuz<lum. 
ts iz dağlarda, yakıcı güneşin 
altında ne bir akar suya, ne bir 
dikili taşa rastlamamı~tım. Şiri:ı 
kızların dedirgin olacaklarını 

düşünmemiştim bile. Attan at
ladım. Kırık taşın kenarına o
turdum. Çeşmenin yOksek ta:;;ı 

beni onların bakışlarından sak
ladı. Heybeme el att m; gnnler
denberi bir kö~esinde saklı du
ran ekmeği yiyecektim. Coşkun 
coşkun akan inci suya avuçla· 
rımı uzattım. Kana kana içtim. 
Kanmak bilmiyordum. Kızlar 

kerku veren bir yabancı olmu
dıJımı anladılar ki tokaç sesleri 
yeniden yükseldi deminki gibi 
i~leriııe koyulınuşlıırdı. 

Sudan tekrar tekrdr i\ iı·or. 
dum. Hir ses duydum: 

- .Merhaba oğııl. 
};aşımı kaldırdım. Ak sakallı 

rüzgarın hafif okşamalarile tit
reyen bir yaşlı, Yıllar alnında 

derin çiıgiler bırakmı). 
Kar:;;ılık verdim: 
- Merhıtba baba. 
Yolcu musuır? 
- Evet. 
Ellerini diz kapaklarına d•1-

yayarak yavaş yavaş yanıma o
turdu. 

- Yaşlılık oğul, dedi, şura· 

cıkta oturuyordum. bir atlı gel
di dediler, Oradan buraya gelin 
ceye kadar soluğum , tukeodi. 

.Eskiden böyle mi idik. 
Biraz durdu. Uıun kirpikleri 

arasında ışıldayan gözlerini yO
zUmden ayırmıyordu. 

- KöyUmUıde kalacak mı:-ıır? 
- Hayır baba! 
- Dur öylayse. 
ÖnUmde açık duran mendil · 

deki ekmeğe elimi uzatırken 
bileglmden yakaladı. 

- Dur. Köyümüze gelirsin 
yine kendi ekmeğini yersin öy 
le mi? Bu olmaz işte. 

Seslendi. KüçUk bir kıza lii· 
raz yiyecek gellrme:sini söyledi. 

Sonra gUlen dudakbrıoı oy
nattı: 

J - Gençlik. Genç olsam da 
senin gibl attan ata sıçrasam. 

Kızlar işlerini bitirip uzakla~ 
illar. Hem yemeği yiyor hem 
de bu yaşlı adamla konuşuyor
dum. İçim yanını), suya bir da . 
ha uzandım. Yaşlı adacn derin 
bir soluk aldı. Uzun bir söze 
başlıyıınlar gibi bir kere kınııl
d.ındı. Kuru elini omuzumun 
UstUnden bastırarak: 

- lç oğul, iç, dedi, bu çeş-
me:ıin sırrı vardır. Buna dert 
veren pınar derler. Adı uz1k 
illerde dolaşır. Her gelen bir 
gez sorar, inci suyundan "ah., 
diye diye içer. 

O:>zlerlni kapattı. Dllşftndll 
sonra anlatmağa başladı: 

- Anam anlutırdı. Burada 
bir Zeynep varmı7. Ona Yılız 
derlermiş. Zeynep çok güzı l niş 
kara gözlerll ~. çekik kaşlar1le, 
inci di:;;lerile her tarafta anı 
varmış • Yoluna dUşf"nleri çok
muş. Onu yalnız köyün de~il. 
kom~u köylerin bile delikanlı
ları istemişler. çm çubuk ba· 
ğt~lamı~lıır, yalvarıcılar gönder
mişler, ölümle korkutmuşlar. 

Zeynep olur dememiş. Anası, 
babası biricik Zeyneplerin! çnk 
ıeverlermi~: onu kırmamışlar, 
dediğini yapmışlar. 

Zeynep bUyUmUş. BüyildUkçe 

[-ll' j Fiatı 25 kuruı ola!ı bu ıUıel 
kitap Kitabi Ham 11 tic1rethane
'indc aahlm:ıldadır. 

gQzelleşnıi;;. boyu bosu gittikçe 
gözleri kııuınştırmış. Ana:.-ı kor
kusundan bazı giinler krnnı ılı· 
şarı bile \~ıkarmaını~. Jlnni ma
sallarda peri kızl m \'ardır. Gö· 
renler söyler, Zeynep peri kız
larını hile kıskuııdırnc:nk kadar 
güzelmiş. Uzalın ıya~ ıın. Kiiylii
ler kuşkulnnmışlnr. Bu kadar 
ısrarlara, bu kudur isteklere 
karşı koyup niçin kocaya var
mak islcmediğiği sornıu:ılar{ Hi~·) 
demiş. Vurgundur demişler isim 
tak mı ,:lar tnrkü ~·ıkıı rnuşlnr. 

Hepsi bo,a çıkını:;; Unu kinı:se 
ile gürmemi7lcr glinalıım sez
memi:;;lcr. Zeynep tarluda çulış
maz uğılile uğrıl';ıııaı olmu~. 

Zeynep yulnıl ağlarmış. Annesi 
ona çolı: kere yalvıırmıı. O, Sn· 
dece ( hi~·biı' derdim yok) dcr

mi ?· 
Onu koll:ır:arrn ış. A kşanı im ı 

kırmızı liç eteklbi1i giyer, eler
di oföi kara k<1kiillcrirıi ıılrıı ıa 

"' dokN, kll~·nk bakwnı kaparbk 
bwaya, bu pırı ııa gelirmiş. bu. 
heL· uhşaııı ayııı s:uıtlc c l ırıııu,; 
her gün o urba~ı ıı giyermiş. 

Ari.~ıı ınclaıı gCzı,;l:ler k1ılluıı l]. 

Çe.,ıııe ba~ırıda yar ile konıışt ıı · 
ğuııu sanırlurmı~ . l~·li Zcyeep 
kimse ile koııu.ııuız, güneş ba
tana kadar ~u üslnııde oturdu
ğun taşa oturur, sessiz sessiz 
ağlarımş. 

Zeynep, küyliıı gnlü, giiııden 
güne sararmı~. l\ızlar onu avut 
maya ~·ulı~mı~lar. Elden ne gc· 
lir. Kurunıağu ba~lıyaıı ~·içeğin 

yUzli güler mi'? 

bir gliz ak~anıı. Soğuk var
ını~. HUzgfir aı; kurt gil>i ulu
yormıış. Zeynep her ak~amki 
kırnıızı üç· eteklisini giymiı, al· . 
nırıa 'kara kllküllerini do mtl,, · 

elinden geldi~i kadar tiilslenmiş 
sonra, o küçük bakmnı ulnıış, 

çeşmeye gelmiş. Bul>ıı::.ı yaban 
illerde imi~. Anası, olurmuş 

hem kızını bekler, Jıpm de onun 
günden güne sönen varlığına 

bir em dU~ünerek ağlarnııfl . 
Zcy nep geri gelmemiş. hiraz 
daha beklemiş. Yok. lı.;ine bo
ğucu bir sıkıntı düşmüş. Zaten 
kızının yaşayı,ından korkuyor. 
Kapıya fırlamı~ ( Zeynep Zey
nep ) diye !)eslcnuıiş. Sesine 
kud urgun fırtına karşılık. ver
ıni ı. Tekrar, tekrar çağırmış. 

Ses yok Bahtsıı ana korkmuş 

ne görsnn. JWyüıı ~·ıldızı zeyep 

tar~ların üzerine uzıınınış, yatı. 

yor. ( Zeynep) deıul~. Ses çık

mamış. !\1eğer Zeynep Alıtete 

kavuşmuş oğul. 

Gane~ gözlerini kapamak U· 
zere imiş. Zeynebin yllzllne tıun 
kızıllık vurmuş dudaklarındaki 

soluk renk parlamış, elleri gU· 
ne~i kapacs.kmış gibi şu yana 
uzalı kalmış. 

Durdu. Y &şaran grzlerini lil· 
rey en cllorile sildi. İ\·iııi çek ti: 

- KCye bir acı dUşmUş. 

Komşu köyler b i ı e bu sızıyı 
duymu~. Herkes ağlamış, her
kes düğünmüş. .Zeynelıin öin
mUne kim!)e inanmamış, Amn, 
dünyada lıııngı güzellik ulınez 

ki. Köyde yine türlll sözler çal
kanmağa başlamı,. Zeynebin hu 
;>·atı gibi ölumn de çözUlmez bır 
dUğUm olmuş. 13u bir sırnıı? 

yolcu. Bu sırrı sonra Zeynebin 
bir arkada~ıudan ug rcııml;.ler. 
O, her şeyi biliyormuş. Dlııl~ 

oğul, dinle. Sen de öğren. Dert 
veren pınarın Hri'l ::ıaııa da ::ıilllt 
kalmasın. Lir gUıı, Zeynep, her 
akşamki gibi Uçeteklisiui giy
mi~ kllçUk bakırilo sıı almağu 
gelmiş. Şen bir kızc3ğ1zıın;1. 1'Ur 
kü sOyHye, :)öyllye bakırım dol 
duruyormuş! Bir ses duymuş. 

Dönmüş bakmış ki ya\'uz .Vlr 
deli kaulı attan atlıyor. bizde 
kadJJlar erkekten fazla ka_çarlat 

------ Anket 
Gelişigüzel soruşun, 

Gelişigüzel karşılığı .. 
'~------~~~--~----~~~ 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
pluşun bir izahı 
Yazan : 

Balıketi, karakaş, karagöz, rnütevaziilendam 
tipinde kadın severim. 

Norbert Von Bischoff 
A VU!lturyanın Ankara 
Elçilig-i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Onu her görürüm elinde kitap 

bir masa bı~ınn geçe'", m Ü temadi
ycn oku-, kahvede okur, parkta 
okur, boş vakitlerini okumağa 

ha!redt:n merkez tabibi bay Ka
zım Hüsnü, ozü, sözü cntok olan, 
konuşurken etrafına heyecın ve 
neş'e saçan \'e orta mektepte Öğ· 
retmrnlik vazifesini de başıırmağa 
uğraşan en çalışkan doktorları

rnızdandır. A~ başlı, hayatı saz, 
söz ve şenlikle geçen doktorumu
zun anketiıne verdigi karşılığı 

okuyalım: 

- Gazetede en çok lı:ın5i yazı

lıı-ı okursunuz ? 
- Okurum. En çok ok..ıdu~um 

mevzular sıhhi ve içtimai yazıl:ır

dır. 

- Tıabzonda hayat bahalı mı
dı -, ı:c ız mudur ? 

- Yiyim c.:"hrtinden l!CJ7., geyiın 

c hetinden balıalıdı ... 
- Trabzonda ynş<!yış n::ısı:dır ? 
- Aleladr. 
- Parktaki bugünkü şekil nasıl-

dır ? 

- Fen1 değil.. 

- Evlenmenin lehinde mi, aley-
hinde misiniz ? 

- Lehindeyim .. 

- Hangi tip kadından ho~lıınır-

sınız ? 
- Bıılık etli, kara kaş, kara göz 

mütevazi endarnlısını. 
- En çok zevk aldığınız şey 

neı.lir ? 
- Okumak 
- Musikiden ho~l< nır mısınız ? 
- Çok. 
- Hayatında en feci ve en 

zevkli hatıraların hangisidir ? 
- Mektebi ikmal ettiğim gün 

son doktorolaıımı vermeden evvel 
ki zamanım en feci, verdikten son 
raki zamanım en zevklı anımdır. 

- Hangi yemekleri seversin ? 
- Umum sebzeler, sütlü Ve 

tatlılar. 

Zeynep te öyle yapn lS ince 
ba:;;örlUsOııOıı ucunu l>urnunun 
l\zerindeıı gözlerinin ııllına d >ğ 
nı sarını~ delikanlı balı t karar
lan gözlerini Zeynel>e dikmiş: 

( GUzel kız ) demiş (la 'arıoi ver 
de bit' su içe) iııı. ) Zeynep şaş
kın dönmnş, ~ ıkılır gibi olıııu) 

bir şey demeden bakı ·ııu uzat
mış. Qjzlerini delikanlıdan ayır 
mıyumıu,.. GUneş b,ıtnıak Uzere 

imi~. Atlının gözleri peube ı~ık 
larla parlıyormuş. Zeyııebiu tu
tulan dili ~·özUlmUş: (Sen kim
siu) demiş. (bir yolcu) cevabıoı 
alınıı. Bakıııı 1; derin derin bak-
111.1 delikıınlıyı ~·ok beğenmiş, 

onu çok sevmiş biraz daha ko
nuşmuşlar, sunra yolcu atını 
sürmU!;O, arkasına bakmadan U· 

zaklaşmı;;. 

GUneş batıııı~ atlı bir gölge 
lTibi kar< ılarda kayholm uş, Dağ b • 

larık arkl·sınu girene kadar Zey 

nep ondan güzlerini aymnamış 
ne yapacağını şaprıuı~. Yilreğin 
de a\'han yara ile eve dönmüş 

meğer Ze)'nep atlıya vunılmu~ 
oğul ... Ondan sonra hep onu dO 
şünınüş lu•p onun için saranp 
solmuş. llcr ak:;;um bildiğin gi· 
bi giyinir, bakıdle gelir, burada 
oturur, gllneş batıp karanlı'< çö 
kllnceye kadar beklermiş. Xe 
gelen vur ııe giden. Zeynebin 
yavuzu güneş gibi doğmuş, bir 
de ş•J dağlar arkasında yokol
m uş. Sır olan geıiye döuer mi 
hiç. 

Yaşlı adamla beraber ben de 
ağlıyordum. Gözliaıün önünde 
bu ince vıırlık bir ~~ok kere cın
lnndı. Glıel Zeynebi ~·eşme ba
şında beklerken görilr gibi ol
dum. Şu dağlar dile gelseydi 

neler anlatabilirdi kim bilir. Ueninı 
gibi kaç yoku burada Zeyaebiıı 
ac.ı.arıaa ortak olmu~lu. ht~lıt 

- 1 ;kiden hoşlanır mısın ? 
- Hrıyır. 

- Tütünı.len '? 
- Hı~lanmam, fakat içiyorum 

haşka. 

- Seyahallen hoşlanır mı.,ın 7 
- Çok. 
- Uır J ıha <lüny:ıya g« lirsen 

n<! c l.n:tk i:.ler..,in ? 
- Ô ;ret men olmak. 
- Hayvaıılardun en çok lııın.;i-

sin; scvers·n ? 
- Atı 

- Tınbzonun ikli-.aJi \'at:iytlini 
nt:.ıl buluyoasunuz ? 

· Pek iyi dc2'il tabii. 
- 1 ljn.ri mı:slc~(İ St!\'C. sin ? 
· Hocalık. 
- Dunya ' siyasi vaziyeti nasıl

d.r 7 
- O., Mesele.. Bu hususta bir 

Ş"V söyl~yemem, yalnız bizim VA· 

zıyc.ı siya.a.nızııı u. lıdinı ı.in l~ 

hine ..>!arak her gün inkişaf etmek 
te olduğunu görmekle mütehassi
sım. 

- Trabzonun ihtiyaçları i 
- Kasaba ve köy yolları. köy-

leı le kasabayı birbirine bağlaya
c1k telefon teşkilatı, köylerde 
mccc ıni yatı mektepleri. 

- E.n beğcnJiğ niz edip, şair 
muharrir, rassam, musikişinas, ar
foıt kimlerdır 7 

• Kim:.cyi tanımam, meşgul ol
duğum yok. 

Trabzonda tanıdığım ideal aile 
reisi olarak doktor Kazım Hilsnü 
Ön safta gelinlerdendir. Onu bir 
karincmın yuvasına taşıması gibi 
evine durmadan taşır görürüm. 

Onun çocukları sıhhat ve gürbüz
lükten yana rekor kıracak derece 
de bakımlıdırlar. 

iyi bir aile doktoru olan şen 
ve konuşuklu dolCtordav ayrılınca 
Lizim kumaşçı bay Osman Nuri 
Sezmenin ötecen geçtiğini gördüm 
ve ona doğru yürüdüm. 

Burhan Belge 
[ 73 ] 

Bozğund;ıu sonraki haftalar
da ve aylarda, her yeni gUn. 
maglılbiyetin bt:yüklUğUne ve 
manasını merhametsizce ve bir 
glln evelkinden ziyade aydın
lö.tıyord u. Mustafa Kemal, bu· 

günleri. tetkik ile, tek başına 

düşllnmekle, şUbhe tle \'e ba
zen unıudsuzluğa dUşmekle, 

peri~an lstanbulda dostlarla yap 
tığı nihayetı gelmiyen dertleş

melerle ve vuzuh Uğruna yap· 
tığı aramalar ve boğuşmalarla 

soıııın<ia, ynlu buldu. Kendi yo
lunu 't• ıııi ıellnin yulunu. 

Ya' ıı, ıı ıkı'<ntı, Olduğu gibi 
gürw~k lüz,ıı.uı. uu, ük şarttı. 

Hakikat şu idi ki, Osmanlı im· 
µaratorluğu. mOdem .tarih dev
resinin yalnız en bUyük harbııı 
Kaybetmekle kalmamış bu harp 
yfizllnden ortadan kalkmı;;tı dıı; 

Hakikat şu idi ki, Araplar. 
Rumlar ve Ermeciler. mağlOb 
ettikleri irnparat0rlukt&n ayııl

nıak istiyorlardı; lagiliıler, 
Fransizlar ve İtalyanlar ellerine 
geçirdikleri imparatorluğu mll· 
dafaasız ve iradesiz bir- kurttan 
telakki ederek onu maiyeUeri
ne de bay ayırmak su~tlyle 

aralarında taksime tıazırlaoıyor
lardı. 

Hakikat şv idi ki, lmpara· 
torluk artık yoktu ve ölmllştD; 

ölen ı;;eyin dirilditl ise görUl 
memiştL 

Bu acı hakikatten sonra, bir 
ikincisi geliyordu ki, o da, bO· 
tun kuvvetlerin sadedümesl 
şartUe muhlemel olan, şeylo, 
Osmanlı Tilrklerloe bir yurd 
tedarik. edilmesi, Osmanll İm· 
paratorluğunun cnkazlndan bir 
Tilrk devletinin meydana ÇJka· 

C. A. rılmusı idi. 

İCRA VEKİLLERİ== İşte general Mustafa Kemal, 
io, Umidsiz bir halden .foşa edl-

Ankara 12 - icra vekil- lecek istikbalı arıyan yaratıcı 
feri heg'eti dün Başvekil realistin bulmuş olduğıı tarzı 
ismet lnönünün reisliğinde hal bu idi. 

toplanmış mühtelif işler ü- F~kat bu, nı.ızi'ye iltica et
zerinde görüşmelerde hulun- mi~ olan p:ıdişahın aradığı -bir 

tarzı hal değildi. Padl.9ah, mağ
muş ve kararlar vermiştir. lt1biyete ve bunun korkunç şU-

Mütekaidini muli~·ıe tarihi manasına gözle· 
rini yummuştu. Zannediyordu-ki 

askeriye C. nin bir takım ustalıklı mantık oyun· 

takvimleri ları ve eskidenberi denenmiş 
konsesaon zihniyeti lle, rİıa6hl-Umu m mUtekaidini askeriye • 

cemiyeti tarafından her Sdne biyeti olmamış farzetmek kabil· 
bastırılan 37 senesine ait dıvar dir. Onun dar görUşOne göre, 
takvimleri bu sene de bastırıl- bir inkrazdan başka bir .şey 

olmıfan bu vaziyet, o nieode· rnı1tır eski mUtekalt arkadaşla-
rın kışlık ihtiyaçlarını karşıla- bur Gençturlllerin lhtltasları 
yacak olan bu takvimlerden bi- yüzünden giri~llen maoel'anın 
rer tane almak her vatanda~ devlet için yarattı~ı tatili ve 
için borç bilinmelidir. ötedenberi beklenmekte olan 

Takvimler cemiyet adına ls- bir neticesinden ibarettir. Blna
tanbuldan gelen bay Tevfik ta- enaleyb yabılması lazım olan 
rafından müessesata verilmekte- şey, sadece o canilerden ayrıl· 
dir. Hu hayırlı işe her zamanki mak. ve vı. Mehmed'-n Genç· 
mOsbet alAka gösterileceğine tUrklerine y n z vermemekle 
şüphemiz yoktur. yekAne doğru hareketi yapmış 
------------·• olan bUynk biraderi AbdOlba .. 
dUşUnemediın • DüşUncclerim mid'in us 1 u a k ı 11 ı bUkUmet 
uyuşmuştu. Yaşlı adamın kir- prensiplerine avdet etmektir. 
plkleri arasında halU yaslar pı. Şimdiye kadarki devlet adam .. 
ı ıldıyordu. Kuru ellerini bir larını, yaptıkları işlerden dolayı 
kerre daha omuzlarıma bastır- botun cihan önUode mesul tut· 

dı : mak; Abdulhamid'in tehlikeli 
- t~te bunun icin bu çeş- zamanlarda ml!'Vatfakıyetle yap. 

meye Dert veren pınar derler tığı gibi, bir kaç ıslahat vadın• 
oğul, diye sözUnü bitirdi, böyle de bulunmak; ondan sonra de, 
her giln inliye inliye akar, su- Gençtnrklerden yoz çevrildiği 
lar taşların arasında döğilnOr için hiddetleri yarıyarıya ' geçe• 

dul'Ur. * * cek olan lngiltzlere sokularak 

Akşam olmu;tu. o :ıne.ş UZ!ik yapılan suçları tanımak, işte, 
takl tepele!' arasındıt saklaııına- yapılacak olan şeyler bunlardır, 
ğa ba~lıyordu. Atımı ııtlınıı Hem, padi~ahın şekilden lba
kaytıolduğu yere doğru ko~tur· ret hükUmraıılık kaklan tanın
dum. Karanlı'{ basmış, pınar mak şartiyle, İngllizlerP, pe1' 
görünmez olmuştu. güzel Arabıstan'ı da terketme1' 

1926 Ktrşebr1 i•bUdL 
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Dün11ada 

Neler oluyor 

Harp 
londra yakınlarında bir 

adacık var. Bu adacıkta u 
zun senelerden beri, beş cins 
karınca yaşıyor. r Bu karın
calar. uzun yıllardır, kendi 
hallerinde yaşıyorlar. Bir 
cinsin işine öteki cinsi ka
rışmıyor. Derken günlerden 
günlerden bir gün insanlar 
ca anlaşılması imkansız bir 
sebepten bu başka başka 
cins karıncalar, arasında 

bir harp patlıyor. Karıncar, 
kıyasıya birbirine hücum 
edip öldürüyorlar. Harp öy
le şiddetleniyor ki, nihayet 
insanlar müdaheleye mecbur 
kalıyorlar, harbi durdurup 
karıncaları ayırıyorlar. Ay
rı mıntakalara gö'türüyorlar. 

Delilik yalnız insanlara 
lıas bir şey değil I . .. 

Bir mucid 
30 teşrinievel 183fl da Havre 

llmanina bir gemi giriyordu . 
Gemiyi kar~ılıımuk üzre liman
da binlerce kişi toplanmı~ tı . 

Bu gemi, ille deru pervane 
He işleyen Nopolyoıı adlı va
purdu. 

Siyasi birçok şahsiyetler 

vapurdaydı. Yalaıı bir ki~ı yok· 
tu: Pervanenin mucidi Frederik 
Sooaj. 

icadını meydana çikara bil
mek lçia borçlanmiş, borçlarını 

Udeyememiş, lıapsedllmf:;;tl ... 

Haplsteq çıkhktan sonra, 
icadının yanlış tatbik edildiğini 
söyledi. DUzelUiler, amma o ka
dar. Ynzüne kimse bakmadı, 
Pnra1·1 ve nişanları başkası Ka
zandı. 

Fredrik Sonaj bir hastııhane 

köşesınde sefil Lldü ... 

•Harp çıktı ôiye ... 
Geçenlerde Parlste bir bava 

hllcumundan korunma tecrubesi 
yapıldı Geoo ysrısı dlldllkler 
öttU, ve dUşmanıa havadan bir 
gaz hUcumu yaptığı ililn edile· 
rek bUtUn elektrikler söndU
rUldll. 

Maisy isminde bir ihtiyar 
hic gazete okumadığı ve olup 
bitenden haberdar olmadığı için 
şeblrln zehirli gaz hücumuna 
nıaruz kaldığım işitir işitmez 

evinde ölmeyi tercih etmiş ve 
Yatak odasının kapısını bacasını 
iyice kapıtml~, lıavn gazı: mus
luğunu aç rnk yatmış. Bereket 
Versin evdekiler vaktınde oda
sına glrmışler onu ölümden 
knrtarmışlar. işte gazete oku
mıyanların dUştUkleri gafletler
den biri!. 

Museviler şehri 
Size şimdi en çok .Musevi 

nerededir diyecek olsalar, dll· 
şıtnur ve sayarnnız kudnste, 
Tal'avivde, Poznan, TUren Mll
reoburgda'da çok Musevi \'ar
dır. 

Hayır, Mu evi nüfusunun 
tekasnt ettiğl ~ ehlr Nev-York. 
tur. 

Aranıyor 
Filim rejlsörU Sesil B. dö 

Mille arıyor : 
Bir erkek ki başi Klark G.ıb· 

le, gözleri Şarl Buaye, burun 
}'ransl Şlld, eğzı Oarl Kuper, 
(!llerı Lili Hovard, sesi H~rbert 
'.Mıırsel gibi olsun ayol zaman· 
<ta Rober Taylora benzes:ı 1. 

Goldvlulo dlrektörll Vller 
de arıyor: 

Elr erkek kl başı Joel .Mak 
l<rea, gözleri Honald Kolman 
burnu Jobn Barlmur. agzı Lesli 
llovara, sesi Artnr Hoc gibi 
Ol un ayni zamanda Garl kupe
te benzesin. 

B. dö Mille bu ise genç kız
ları memur etti. Yiler de Avru

.. J!ada aratıyor. 

Üç aylık maaşlar hakkında 
Defterdarlıktan: 
Mütekaidin Eytam ve eramilin üç aylık maaş

larına 4 kanunuevvel 936 gününden itibaren 
başlanıp aşağıdaki tarihlerde tevzi edileceğin
den bu tarihlerde maaş için muracaat etmeyen
lerin maaşları ertesi ayda tesviye edileceği ilan 
olunur. 

4 K.evvel 936 de 1 No.dan 50 No.ya kadar 
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Mağaza icar artırması 
Vilôyet daimi encümeninden : 
H susi Muhasebenin uzun sokaktaki 153 

No.lu mağazasının bedeli sabıkı olan 45 liradan 
bir yıllık kirası 24 - 11 - 936 Çarşamba günü 
saat 14 de ihale edilmek üzere arttırmaya kc
nuldu. Muvakkat teminat 4 liradır. 

İsteklilerin Vilayet Daimi Encümenine mura-
caatları ilan olunur. 13-16-19-21 

Bina, mağaza icar artırması 
Vilôyet daimi encümeninden : 
Hususi Muhasebenin malı olan meydanda 

Gazaz hanı çıkmazındaki 3 No.lu bina ile altın
daki mağazanın bedeli sabikı olan 80 lira üze
rinden bir senelik kirası 2-12-936 tarihine çatan 
Çarşamba günü saat 14 de ihale edilmek üzere 
arttırmaya konuldu. Muvakkat teminatı 6 liradır. 

İsteklilerin Vilayet Daimi Encümenine mura-
caatları ilan olunur. 13-18-23-28 

Kapah zarfla odun eksiltmesi 
Askeri satınalma komisyonundan : 

1 -Trabzon kıtaatı ihtiyacı için ( 830000 ) sekiz 
yüz otuzbin kilo odun alınacaktır. Tahmin bedeli 
( 9337 ) dokuz bin üç yüz otuz yedi lira ( 50 ) 
elli kuruştur. 

2 - Şartnamesi hergün satınalma komisyo
nunda kanunun beşinci maddesi mucibince 
alınabilir. 

· 3 - Eksiltme 30-11-936 Pazartesi günü saat 
15 de Trabzon kalesindeki Garnizon binasında 
satınalrr a komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat ( 700) yedi yüz lira 

( 31 ) otuz bir kuruş ( 25 ) yirmi beş santimdir. 
6 - Teklif mektubları 30- 11 - 936 Pazartesi 

günü saat 14 de kadar satınalma komisyon 
reisliğine verilrrı iş olacaktır. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilrr.ez. 

7 - Şartname istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerisine konulmuş 
olacaktır. 13- 19- 23 - 28 

ACELE 

Kızı laya Satlık 

Yardım 

Edelim! 

Kızı laya 

Üye 

yazılahm! 

ucuz ev 
Ayafilpoy camii ya

nında ufak kesim ucuz 
bir ev acele satılıktır. 
Üstte iki oda bir sofası, 
altta bir oda bir sofa, 
önünde avlusu ve odun
luğu vardır. Görmek 
ve almak isteyenler a
yafilboy müezzini bay 
Hasana milracaat et
melidirler. 2- 4 

Sag/a 3 

MUSİKİ 
VE TEKNİÖİN 

SON HARİKASI 

41~ '7 v~ 
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A. 
'l'rabzon ve llavalisi M NLJRI' AYDIN ~ satı ş J> e p 0 :::. u : • ( Kabuoğlu ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 
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il Şansı ı l~J 
~ ~ 

g 
l:.a Tayyare piyango biletinizi alırken şansmıza güveniniz. Maksat zengin : 
~;ı olmaksa yine bu guvenle mutlak mrıksada irişir, zengin olursunuz. • 

ı~ Bu gılveni an•ak ve aG it~u e m~iinde ı: 
k ; 
=• Berber salonunda bulabileceksiniz. . . . .. t•A 00 [+] 

~~ Güven berber salonunda f:j 
~ fu 
[•1 yakında çok yenilikler $?Öreceksiniz ! r., 
f 1.,nıı J!!.'lllP"••a~ ''"''!lt:!"'llıt!'!ltıt'"'ııı!41!1.l~lıJI;•l!,..I •;ıııı;ıı.ı;ııı•;ı·~~ı~;ıu~ ı~ııııı~ı ,: uı;. o:_:.ı,ıı~uı;ı ı~ı~ı~;ıın•11•ııpı•ıııııırnıqııP•qıııı"~ll'uı'ııın•ııQJJ11•~fı!!J 
l!ll:füj btı~~ ıı:.'dı~ıııı;;ııı lıiiiiılllı>dıl!ı~ .. tılııı;;ııı:ıi:iiıllııuıı.biUııJııı;liıl!b••' ~ ... ııılillillıı ,, ııuiıllıMıl!ııuıLIJi;;iıllıMı!ııkliı&ı!fııı:.iıuı~ı lıı~~.11ı~~dı:i· ~ 
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Dünyadaki bütün radyolardan 
üstıind ir. T e c r ü b c si badavadır: 
Radyo salonumuzdn dinlenilebile
ceği gibi arzu edenlerin e7.•lerine de 
gönderilmek surctile t e c r Ü b e 
ett iri I ebi lir .. 

Yazı makinelerinin son -modellerini en ucuz fiatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin'z.. · 

o ~ cgı~ -
Cep ve kol saatlarının en fantazı 

ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

Aclreııı : 'r HA B z o N H • K 1 N · ıb ti Mağazası Kunduracılar cnd~esi Oml Ve ema 0 On Or 

~~~~~~~~~~~ 

SİHİRKAR BEYİN .... . 
SİHİRKAR GÖZ .... . 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 
·r ekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kırah 
Olan ... 

• 
• 

• 
Makina. L ın 

bulacaksın.z . 

Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 

n.t:zafferiyeti. 

R.C.A. 
~,.,akinaleirı~ı görünüz, dinleyiniz 

Hay ret edeceksiniz ... 

HARUNLAR MÜESSESESi 

~88Tu;~:~~w~~~~:~:~;~~:~, 
&~ Tek mil dünya istasyonlarını pürüssüz zapteden ~= 
r: akimülôtorlü radyolann en mükemmeli 
• • • • • 
~I 
•j 

l•J 

(!j 
[•l 

Markalı ahize gelmiştir. ı 
Bu markanın sayesinde artık akimülatör ve pillerden kurtulmuş 1 

olursunuz. Çünkü ma\ina ile beraber verilen 1000 saatlık Every-
body alrj'Timilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki-

1 
na nızı ç ahştırrr.aktadır. R A D YO N E Ahizelerini 

t: •• ~ H A R U N L A R Mü ss sesinde Dini yiniz~ : 
~~ TAŞRA SiPARİŞLERi DERHAL GÖNDERLIR· 1 

~~ ~ıı;ı:~ııııı.;ı;ıı;tıJ1.;•·ırı+ır.ı:;ıııı;ıııı;ıı~~~ıııı.;11p;ııııı~ı~ııııı;ıııı;1J11~1ıı;ıı~ıı;ıuı;ıııı;ıı~JP•~ııoı;ıııı;ıııı;ı • • • • • • 
~bıUıılJıbiıl bi:iıl!ıı.., hlMlllhınıl lıi:dıl:th,dllıbddlıodılll• iıflııAıl•hı..ılOııuıtlllıoollllı,.dıJlıb;ııllıbdl~lıuıllkwilljı.1ıGlı.Oılllıh4ıllı..1ilJhı..d!lıloddlıWll!ıi;iı.llıi:iJıllıW~ ..... uı;ıı' 
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VENDVOL 
Basım evi 

Yeni temiz ve çeşitli huru- · 
f alile, Defter,Fatura,Çek,Bono, · 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tıra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

matbaa işlerini 
En temiz, en ucuz bir 

surette yapar .. 
Hariçten ver.lecek siparişleri kısa bir zamanda 

hezırlar ve gönder.r. 


