
_,.. 'r 
Direktô'rii, Başyazıcısı 

BEKiR SÜKÜTİ 

Fi atı 

100 
Para 

Telef on Ng : 79 

Uzunsokak Ng: 63-65-67 1 

\.. _) '--- ,) 

Çarşaflar atıldıktan sonra .. 
"Ç arşaflar atıldıktan sonra bnı 

kadınla:ımız gündü1.leri SO· 

kag-n çıkmıyorlarmış 1,, Bu ~özıi 
duyur c ı inanmamış, inanamamış
tım. Fakat, gt:c .!leri yaptığım ge 

zintilerde gurup gurup gidip ge
len k.adınları görüne.! işittiğimin 
doğruluğuna kanaat getırmek mec
buriyctind~ kaldım. 

Çarşıda gidiyorduk. Havaca 
ne yağmur var, ne de güne{. Lfı· 

kia, kadınlar şemsiyclidir. Karşı
dan gelen bir bayan, ne güneşe 

ve ne de yazmura benzemediği

miz halde şemsiyesini bize karşı 

tutarak yüzünü kapatıyor. Olur a; 
adettir diyelim. Hayır 1 Kadın he
mea oradaki bir mağazaya girdi 
ve srirerlcen şemsiyesini kapadı. tez
ırihtar ıcnç ve yakışıklı bir deli
kanlı. Arkadaşıma, gayri ihtiyaı i: 

- Şu tezgahtar erkek değil 
mi ? 
dedim. 

B u sahne, başka bir sahne da
ha hatırlattı bana. On seneden 

fazla oldu. Orta Anadoluda bir 
fehirdeydim. Bir akşam - galiba 
ramazandı - ellerinde fenerler, 
beyaz, bol çarşaflar içinde yirmi
den fazla kadın gördüm. Alaca 

karanlıkta bu yirmi tane beyaz 
hayaletin bize doğru yürüdügünü 
görüverince ağzımdan : " bu ne ? ,, 
Kelimeleri fırladı. Bu anda kulağı· 
mın dibinde bir erkek sesi duy
dwo: " Ne olacak, beğenmedin 

iDİ ? Çarşaflı kadın. EcJadın ne 
riyerdi ? • Cevap vermek lazım 

mıydı ? " Ecdadın ne giyerdi 
cümlesi ,, kulaklarımda bir ıslık 

ıribi çınlayordu. '' Dur .. dedim 
" Dur. Ecdadının çarşaf giydi~ini 
ae biliyorsun ? ,, Yabancı adam 
durakladı ve ben sözüme devam 

ettim • Ecdadım çarşaf g-iymez-

di. • 
Evet. Ecdadım çarşaf giymez

di. Kadınlarımız, çarşafı Fatih, ls
tanbulu aldığı tarihten sonra giy
ıtıete başladı. Çarşaf, Bizanslı ka
dınların örtüsü idi, peçe onların 
yüzünü kapardı, kafes Bizans ev
lerinin rezaletini saklardı. Büyük 
annelerimiz bunları bilmezler. Hem 
ile hacet; neden uuğa gidiyoruz. 
Köylerimizde niçin çarşaf, peçe, 
lcafeı yok. .. 

N c mutlu kadınlarımıza ki, hem 
de babalarının, kardeşlerinin, 

kocalarının kararile, çarşaf, peçe 
kafes dertlerinden kurtuldular; ya
tamak hakkını _kazandılar, güneş 

Yüzü gördüler. 
Fazıletkir Türk kadını, bunları 

•lmalda fa:ııletinden hiç bir şey 
kaybetmedi. ,.Bilakis, aramızda 
alnı ak ve çarşaf altındaki şüphe
li vaziyetleri yok ederek serbest
çe dola4ıyor. O halde bazı kadın
lar peçe yerine niçin şemsiye tu
tuamata başlamışlar ve niçin gün
düzleri sokağa çıkmaktan korku
yorlar. Buna gülünç olmaktan baş
ka sebeb göstarilı:mez. Bu muh
terem kadınlar da, aile muhitleri 
de, küçükten büyüğe kadar bu ha
reketin hiç bir manası olmadığına 
inanıyorlar. Ve yine biliyorlar ki 
teuıziyesiz dolaşan, hatta şapkayla 
iezen ltı.z kardeşleri fazıletlerinden 

bir zerre bile kaybetmemişdirler 
\'e etmiyorlar. Yüzüne şemsiye 

tutmıyan, gündüz sokağa çıkan 
lcadınlanmızın hangisinin fazılet, 
feref ve haysiyetinden şüphe ede
cek CUf beyinli tasavvur edilir. 

S ahil halkı münevverdir. Bu 
münevver lııılk, şu satırları o

turken elbette benim gibi düşü· 
llllyor. Öyleyse bu gülünç vazi. 
)ete niçin tehammül ediyor. Ben· 
den yüzünü saklatbğı sayın ço· 
Culdarını niçin delikanlı tezgahta· 
•• rölterirken bu işin g-ayri tabi

.IMtino ı•ımıyor, Eminim ki bu 

işin şeref ve fazılet ha,.ic' bir şev 
olmadızına onlar da kat'iyen k;. 
•idirlel". Fakat dedikoıludıın kor
kuyorlar. ~ Herkes diyecek ,, . 
" yn şöyle derlerse, ya böyle 
derlerse .. 

Ne çıkar d"rlerse ? Onu diye
cek olanlar bile bir gün bu ma 
nasız işten vazgeç< c-:kler, Kız ço
cukları okuyo· lnr, kadınları kom· 
.şulıırını gö:erek n'! ol<luklıırını her 
g:in biraz daha iy:c! :ınlayorlar. 
Doğru işler bir su gibi ça~laya
rak nkar. Her hangi bir dedikodu 
böyle bir ceryanın öniine geçemeı. 
Bir gün, hem pek yakın bir gün 
hakikat kendi kendine tehakkuk 
edecektir. Bunu niçin bugün te
hakkuk ettirmeyelim. 

N asrettin hocıı, oğlu ile bera
ber şehire gidiyormuş. Eşe

ğe oğlunu bindirmiş, kendisi de 
hayvanı yularından tutmuş çekerek 
götürüyormuş. Bir ihtiyar adama 
rastlamışlar. İhtiyar : 

- Ne gilnlere kaldık Yarabbi, 
demiş, babası eşek sürüyor, ba
cak kadar çocuk eşek üzerinde 
keyif sürüyor. 

Hoca dilşüomüş, 

- Doğru söyledi oğlum, de
miş, sen in de ben bineyim. 

Ôyle yapmışlar. Şimdi çccuk 
eşeği sürüyor, baba üstünde ... biraz 
ilerde ihtiyar hir kadına rastla
mışlar. Kadın : 

- Kıy:ımet alameti, demiş, 
koct herif eşeğin üstünde, bacak 
kadar çoc..ık yerlerde sürünüp gi
diyor. 

Hoca düşünmüş; doğru görmüş. 
Bu sefer ocuğunu da eşeğin ar· 
kasına almış. Şimdi ikisi de eşe

ğin üstünde. Biraz gidince şık 
bir zata rastlamışlar. 

Bu zat: 

- insaf yahu, demiş, bu zavallı 
hayvan ikinizi birden çeker mi ? 

Hocıı, yine düşünmüş, Bu da 
doğru .. Çocuğunu indirmiş, kendi 
de yere atlamış, bu defa da eşek 
yüksüz kalmış. Yular ellerinde 
gidiyorlarmış. Azıcık yürüyünce 
karşılarına bir külhanbeyi çıkmış. 

Külhanbeyi katıla katıla gülerek: 
- Amma da aptallar ha, demiş, 

eşek var da binmiyorlar. 
Hoca, bakmış bu da doğru. 

Doğru amma, herkesin dediğini 

dinlerse aklını oynatacak: 

- El alem ne derse desin ; 
biz bildiğimizi okuyalım, aklımızın 
dediğini yapalım, 

Diyerek çocuğunu kuc.ıkladızı gibi 
e.şeğin üzerine koymuş ve yuları 
eline alarak yola koyulmuş. 

Ben de dedikodu yüzünden 
türeyen bu gülunç adetten vaz 
geçmemiş erkek ve kadın kardeş· 
lerimize Nasrettin hocnnın bu hi
kayesini batırlalır ve : 

- Kız kardeşlerimiz fa::ılet

kardır. Fazıleti üstün bir kadına 

kimse yan gözle bakamaz. Akıl 
ve mnntığınıza inanını7., dedikodu
lara kulak asmayınız, bu gülünç 
işten vazgeçiniz. 
Demekten kenılimi alamam. 

Hayrettin Ziya Taluy 

Gelenler 

Bay Harun 
Bir mllddettcn beri 1stanbul

du bulunan münevver tUccnrla
rım1zdan ve belediye azasından 
Harun Harunoğlu şehrimize 

dönmllşlür. 

Bay Necmeddin 
Bir mllddetten beri izinli 

olan çalı~kan ~vkuf memuru
muz b'.ly Neccneddin 1stanbul
dan dönmüş, vazitelerioe başla
mıştır, 
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C. H. P. Genyönkurul toplantısı .. 
Toplantıda il kongrelerine müşahi olarak iştirôk 

edecek Saylavlar da bulundu. 
Ankara 73 - Cümhuriyet halk partisi genyönkurulu. diin Dahiliye Vekili ııe parti 

genel sekreteri Şükrü Kayanın brışkanlığında toplanmıştır. Bu toplanlıc'a partinin 
heriarafta yapılmasına başlanmak ii zere olan, İl kongralanna miişalıit olarak 
iştirak edecek meb 'uslarda bulunmuş ve vazifeleri hakkında kendileri le JJiirıişmelrr 
yapılmıştır. Bu münasebC'fle Şıikrü Kaya tarafından partı ve mt!mleket işleri üzerirıdt! 
umumi bir hasbıhal de yapılmıştır. 

Madrit önünde muharebeler .. 
Ankara 13 - Madrit iJnıinde cereyan etmekte olan lıarp kat'i bir şekil alnwksr=ın 

de1ıam etmektedir. 

Artvinde Cumhuriyet Bayramı .. 
Vali Refik Koraltanın nutuklan .. 

Geçen sayıdan artan 

Türk kudreti, Türk ida 
resi yüzlece asırlar ve asır 
far dünya milletlerine ha
kim olmuştu, Tarihte yapı-

. /an ancak binde birine te 
mas edebildiğim bu şanlı 
hamlelerden sonra bilhassa 
üç asırdanberi kötü idareler 
yüzünden durmadan geril
meğe başlamıştık. ilk devir
lerde milletle beraber giden 
Osman oğullan Millet da · 
vasnı bıraktılar, zevk, se/ a
het sui idare ve nihayet 
azıta azıta birer zülum o 
cağı halinde milletin başına 
bela oldular. 

Milletçe uğranılacak f ela
k et günleri el ile tutulacak 
gözle görülecek kadar yak
laşıyordu, yukarıda kısaca 
temas ettiğim veçhile Tür
kün tlaima ve bilhassa teh
like zamanlarında gô'rüldü 
ğü gibi asil ve temiz kanı 
yine kaynadı. O sırada ne
cip ırkımızın başında bulu
nan ve senelerce milletin 
nihayet en çok saadet ve 
servetini de milletten olmi
yan Türk milletinin para
sından müteessir, sızıların
dan acı duymıyan bir talam 
gürüh ile birlikte yeyip bi
teren Abdulhamid'e karşı 
ayaklandı. Kanun mecmua-

Yeni saylav 
namzetleri 

Ankara 13 - Boş olan 

Çanğırı saylavlığına Dil. 

Tarih. coğrafya fakültesi 
profesörlerinden Fazıl Naz
mi Orkun, Maraş say/avlı
ğına, Uşak eski belediye 
reısı ve Kırklareli C. H. 
Partisi eski başkanı. Ankara 
ve Paris hukukundan me
zun Alaattin Tiritoğlu ve 
Kütahya say/avlığına mu-

harrir ve romancı Hüseyin 

Rahmi Gürpınar ve Yozgat 

say/avlığına Hicaz hükume
ti nezdinde maslahatgüzarı. 

mız Celal Arat parti gen 

başkur•lunca parti namzedi 
olarak onaylanmıştır. Sagın 
seçicilere bildirir ve ilan 
ederim. 

Cumhuriyet halk partisi 
genel başkan vekili 

/, lnönü 

!arından bile çıkarılmış o 
lan kanuni esası yeniden 
tatbik mevkiine kondu. Bu 
günleri yaşamış olanlar on 
dan sonraki olan hadisatı 
bilirler o günlerin neş 'esi 
pek süreksiz olmuştu. Yine 
ihtir11slar. yine sui idareler 
yine devlet adamı olmak 
vası/larından uzak bir ta
kım kısa gifrüşlü, kısa dü
şünüşlü adamlar elinde ye
ni bir felaket safhasına gir 
miş bulunuyorduk. 

Arkadaşlar: 

Milletin kam, varbğı ha 
la o kandı; kudreti, kahra
manlığı hala bir zamanlar 
dünyayı titreten kudret ve 
kabiliyette idi. Burada mi 
sal/erle ta/sili uzun sürecek 
beyinsiz ve ayni zamanda 
kötü idareciler elinde yok
sullaşmıştı, zai/ düşmüştü. 
Dünyada ve tarihte hangi 
millet gô'sterilebilir ki asır
larca savaşta bulunsun da 
yine asıl varlıklarından ay
rılmasın, yine tarih içinde 
her türlü sarsıntılara .l/ıkıl
madan göküs gerebilsin. Bu 
kahramanlık, bu ırki imti
yaz. bu yüksek varlık Türk 
milletinindir, bu vası/ı ta 
rihte hiç bir millet alama
mıştır. 

Arkadaşlar: Meşrutiyetin 

lngiliz 
gazeteleri 
ne diyor 

ilanından sonra devam eden 
rznkayii benİm yaşta 7.ıe ben
den eVT.1el olanlar bizıı.ıt 
yaşadt!ar. Bizi takip eden 
nesilde aşağl gukarı lıer 
saf hası hakkında bizle ka
dar fikir sahibidirler. Bu
nurı için bu me1.1zuda daha 
z;yade durnuyarak umumi 
harbın bir kısım cephelerde 
ligakaisız kwwındanlar fa. 

rafından fena idare edilmiş 
olmasına rağmen Tıirk mfl 

ti için boştan başa daima 
gurur ve iftihar teşkil ede 
cek parlak sahifeleri ara
sında parlıyan Çanakkale 
zaferi üstüne doğan ümit 
güneşinden, A n af a ı talar 
kahramani Mustafa Kemal 
adını burada milli fstik/lıl 
tarihine girerken tazimle 
anacağım. Bu kahraman ve 
büyük Türk evladı o sırada 
dünyayı alt iist eden vuruş
maların en yaman bir ced-

hesinde istikbalın bir müj
desi gibi göriinmiiştü. Çelik 
iradesi ile kıımanda ettiği 
Türk kahramanlarına me 
vut olan zaferi kazanmıştı. 

Ttirk milletinin kalbı olan 
lstanbul kurtulmuş, azız var 
lığımız o zaman muhakkak 
bir ölümü n pençesinden 
alınmıştlr. 

- Arkası 2 de -

K. Sanatlar 
kongresinde 
Celal Bayar bir 
nutuk söyledi 

Ankara 13 - DUn toplanan 

İtalya dışbakanı 
Londraya davet mi 
d l el i$leri ve kllçnk sanatlar kon-

e İ ecekmiş? f grasında iktisat ,·ekili Cellil Ba-
Ankara 11 - Deyli hcrald yar, eli,leri \'e kUçllk sanatlarla 

gazetesi lngiliz resmi ınehafili-
nin, ltalya dı~ bakanının Lonra- iştigal eden vatandnşlıırımııın 
ya davet etmeleri iınkAnını der- emeklerini iç piyasndn, mnm. 
piş etmekte olduklarını ve bu kün olanlarını da dış piyasada 
tedbirin lngiliz ltalya gerginli- kıymetlendirmek emelimizdir. 
ğlnin izalesine matuf ilk adım Alacagıınız tedbirlerle satıcıları
olacağı~ı yazm.aktadır. 1 mızı sanatkarlarımızı tcşkilAt. 

Deylı rneyıl de Akdenizde !andırmak nıülıtuç oldukları ip
b~r anlaşmaya varmak maksa- tldai maddeleri tcşkilütları va. 
dıle İngiltere ile ltalya arasında . 
ınUzakerelere başlnnıldığmı bil· sıtasıle temin etmek is tiyoruz 
diriyor. istihsale alt terll>ırleri iltihıız 

Yugoslavya ettikten sonra yapacağımız teş-
K l 'b. kihltlara, satışlara rehberlik va-

ra 1 naı ı zifesini vereceğiz snnatkllrları-
Londrada nııza bu bakımdan muhtar ola-

Ankara 7 2 - Yugoslav~ cakları rehberliği, yardımı da 
ya Kral naibi ve uvcesi yapmak için vekillet bUnyeslıı
dün Londraya vasil olmuş- de bir teşkilat vncuda getire-

tur. ce~iı demiştir. 

Kamutayda 
Ölen, istifa eden 

saylavlar için 
Ankara 13 Bıiytik mil-

let meclisinin bugünkü top · 
lantısmda Çanğın mebusu 
Rif ot un ur. Maraş mebusu 
A1ithat alanın ö'lümlerine 
dair tezkereler okunmuş. bir 
dakika sıi bit edil mi$ Kütahya 
111t•busu duklor Liit/i •ıre Yoz 
gat mebusu Avni Doğanın 
mebusluktan isli/aları tez 
keıeleri okunmuş, Askeri ve 
mülki tekaüt kanununun 
ikinci maddesinin değişti
rilmesine ait kanunun birin
cı müzakeresi yapılımş. 

Yeni 
kanunlar' 

Ankara 13 - Türkiye 
ile Yunanistan arasmda ya
pılan Aferiç - Urus irmağı· 
nmın lıer iki kıyısrnda ya
pılacak tesisatın tanzimine 
müteallzk itilafın tasdıkına 
hafta kanununun 4. 5 mad
delerinin değiştirilmesine ve 
lıarbin ô'niinü almak için 
cenubi Amerika muahede
sine Cumhuriyet hükümeti
mizinde İltihakının tasdıkına 
ait kanun layihaları kabul 
edilmiştir. 

Viyana 
müzakereleri 
İtaly, Avusturya 

Macaristan arasında 
tam anlaşma ! 

Ankara 7 3 - ltalga A · 
vusturya Macaristan ara
sında Viyanada yapılan 
kon/erans münasebetile neşr 
edilen resmi tebliğ, .Avus
turya ve Macaristanın si
lahnanma hakkını teyit et· 
mekte ve Macarıstan ve A
vusturyanın ita/yan Habeş 
imparatorluğunu tanımağa 
karar verdikleri ve Habe· 
şistanın ekonomik sahada 
işlenmesine iştirak hususunda 
Macar ve Avusturyanın izah 
ettikleri arzunun ita/ya ta
rafından nazarl itibare alı
nacağı ilave olunacaktır. 

İngiliz 
tebliği: 

Le his tanla fikir 
~ttif akı var .. 

Ankara 7 3 - Lehiştan 
dışbakanı Londuradan ay
rılmışllr. Bu ziyaret müna
sebetile neşredilen tebliğde 
Avrupa vaziyetinin halli 
için serd edilen mesaınm 
devamını temenni eden le 
histan ve lngilterenin tam 
bir fikir ve arzu beraber. 
fiğinde oldukları kaydedil
mektedir. Garp muahedesi 
projesinde Lehistanın meşru 
haklarım nazarı itibare 
alan bir hal çaresi bulun . 
ması fikri etrafında itti/ak 
hasıl olmuştur. 
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Sayfa 2 

Sağhk 

Muhtelif 

mevsimlerde 
Alınacak gıdalara dair 

3 
Eğer sebzeyi uzun zaman 

kaynatmak mecburiyetinde 
bile kalsak ,hiç olmazsa bir 
likte kaynadığı suyunu dök
memeli, ehemmiyetli gıdayı 
havi sudan çorba ve saire 
sureti le istifade etmelidir. 
Kesilen hayvanlardan alı
mın yağda vitamin yoktur. 
Bunun için kışın, yemekler 
de daha ziyade tereyağı 
kullanmalıdır. 

Tereyağı. yemek pişmeden 
yemeğe konacak ve birlikte 
pişirilecek olursa esasen kı
şın kendisinde bulunan az 
miktardaki vitamhti de kay
beder. Onun için en iyisi 
sebze pişirildikten sonra 
üzerine, patates püresine 
haşlanmış makarna üzerine 
çiğ t;reyağı koymalıdır. 
Bu yalnız vitaminin kay
bolmasına mcini olmaz; ayni 
zamanda yemeği daha lez
zetli yapar. Kışin vitamin 
noksanının en iyi tela/ i e
den şey elmadır. 

Bu vitamin meselesini de 
suiistimal etmemek lazım-

dır; fayda yerine zarar gö
rülür. Yazın ve sonbaharda 
yalnız vitaminli yemekler 
bul yenirse bittabi vitamin 
noksanından mütevellit has
talıklar görülmez fakat bu 
ciPf a süiistimalinden ileri 
gelen hastalıklar husule ge
lir. Barsak bozuklağu ile 
müşterek dizanteri, keza ti 
f üs te görülür. Muhtelif 
mide ve barsak rahatsızlık
ları baş gösterir. 

Megva ve sebzelerin suı 
istimali ile barskta hafif 
bir nezle husule gelir. Çiğ 

yenen sebze, meyve ve sütle 
vücuda dahil olan ve muh
telif hastalıklar yapan bak
teriler bu rahatsızlanmış 

barsak duvarı üzerine otu
rur. Orasını nemli ve sıcak 
bularak çabuk ürer ve lıas 
ta/ığı meydana çıkarırlar 

Bu hastclıklar ekseriya su
larla kaynamış sütle salgın 
hale gelir. Bu salgınlar 
bittabi genel sağlık kaidele
rine riayet edilmeyen su ve 
süt için tedbir alınmayan 
memleketlerde bilhassa gö
rülür. 

Çiğ yenen sebze Vf me.t/ 
1ıede mühim nokta, herkesin 
malumu olduğu veçhile bun 
/arın çok iyi yıkanmasıdır. 

Çünkü bunlar bizim elimize 
gelinceye kadar muhtelif 
ellerden ve yollardan ge 
çer/er; tarladan nakil vası
tasına oradan pazara satı
cıya ve nihayet bize ulaşır 
/ar. Bunları yıkacağımız 

su biraz ekşi olursa çok 

daha igididir. Bunun için 
limonlu veya ekşili su kul
lanmak muvafıktır. Burada 
bakteriler çabuk mahvolur. 
Meyvaların daha iyi temiz
lenmesi için bir dakika kay
nar suya sokup çıkarmak 
mbnasiµtir, 

- Ar'.cs; -;•ar -
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Anket BAHAR 
Gelişigüzel S'JrUŞLln, · Hayrettin Ziya ---

G 1 1 k 1 
\ Gazetemize her zaman i~in kıymetli yardımı~ı ~c min_ elti~imiz 

e İŞfQÜZe OrŞI iği.. H:ıyrett n Ziyanın con basılun (Dert veren pınar) ısmındekı eserınden 
·------------~-- -- :ıldığımız bir hikayeyi okuyuc.ılarımıza sunuyonız. 11 Dert veren pınar >, 

Tenasüp endam, yeşil ve manalı gözlü kadın da toplanan hik:ıye seri;i b:ıştanbaşa, insanı gittikçe daha çok cezp 
ve teslıir edcrn çok tatlı bir ii<;lüplc yazılmı~ seçkin p:ırçal ırıdır. Dert 

tipini severiın.. veren pınardan alınan bu güzel hıkiiyeleri takip ederken kulaklarımız-
Bay Oaman Nuri Sezmen Trab- - Musikiden hoşlanır mısınız ? cin tatlı pınar şırıltılarının akislerini muhakkak duyarsınız [*] 

zonun çok iyi tanıdığ-ı bir şahsi - Çok 1 _ / _ 
yettir. Yüksek bir intihap z~ki - Hayatında en leci ve en . •r . l 

' . . .. 7 Kü'-·lü kızl<!JI sokıı ( 1 ) ba- ı ka yerde. } ugıın .t.ıyanın ge ere· 
ne maliktir, Çok iyi sezdiği ~için zevklı hatıraların hangısıdır .J • • • • • • • • • • • 

. ~ı ·ıda toplanmı~lardı . .Kıınısı tok ğıııı hılıyor. Onun ı~ ın en son 
dir ki soyadım Sezmen koymuş- - Haya~ımda fec!l~l hıç y~k.tur. l ıııağı obne l g!lı•ile ifldil'iyor, di'dirdiği kara dal"ı s·ıı·ı gü~Us-
tur. Onun kumaş mağazası ve . Hangı yemeklerı seversınız ? serııil ,11 bu~d:ıyl.m k!içl\c!lk el- l iğ!inil ı~iymi~. j>Pk St>\'ıliği yaş. 
terzi etölyesi bir çok seçkin ar· k ı 

- lskara yeme ·!eri, meyve er. !erile tekr:ır taş ~·ulrnra yuvarlı- mağıı ı luıunınu;tu. Gvt!O.;lilgO 
kadaşların ve ailelerin ziya·etgfı- l ? k d k' u·· 1 - çkiden hoşlanır mısın y11rcltı. Kiınisiııiıı dudnklaıını bir on1.ı o ·n ıır açmı~. ı · ı. ..,l ı>· 
hidir. Onunla bir pazar günü gü- l · · l · d - Pek az kullanırım. torkıl oynatıyor, kimi şurııdm !erini bir yo a ('l'\ tl'l\'rır ıır e 
ı.el havadan istifade etmek üzere ı 

- Tütünden ? burııclan anlalıvordu. kendine h·tkıyıırdu GCğ . ..;öıııın 
Güzelhisar parkına doğı u uzandık. - içmem. Ziyanın g•'Jrl"ınil ~il lıcµ~iui bir allı ııdıı büz 1 •ıı ..::ırı lıa:rnıa clol-
Orada bir tablo gibi önümüze , 

• Scyahatkn lıolilanır mısın ? birine kattı, tokmak durdu, du- ğunlııj'.!ıı dı~:ıı ı \'ıtrıını~. ('il gü-
r'ılmiş gi.izel bir mtnzara karşısın- l · · 

- En çok zevk ve heyec n 1 clak l•ır oynadı: zel yer erıııt gGsterıııe~e yara-
da konuştuk. Ankelime verdiği 

duyarım. - KıLlnr. Ziyıı gt.>liyor. Ziya. mışlı 
karşılıkları okuyalım: l" 'l' kl b. ı · · ·ı· · k - Bir dııha <l;.inynya g ıısen I Yürekler çarpmnğıı başladı, 11\'U ar ır ti ı P ı ı:;ıp ·a-

- Gazete okurmusunuz ve 
ne olmak isterı;in ? penhe yun·ıklaı ı kwllık ürtlii, kı,ıyor, kiinıe hıııiııdt• duran 

Gazetede en çok hııngi yazı- d 1 1 1 .,, 11 • d 1 - Onu geldiğim vakıt üşünü- ellN yapaclğım :;;a~ı ·dı. gözler yeme so rn il\ o: ''"'ı. :llçı• :.. -
larl Okur.0 unuz ? . . ~ ·· ti cı·· lü "ı·ııfr, f.:!v:1.v:ı na .... ıt <lı>rt ~.·an:ı-. il · l rum. a ıııa u!H . 6 J 

_ OkLrum, siyasi ıcın:ı crı a- I b"l · ı · ı ı ı • Hayvanlardan t•n çok ı:mgi- Kızlaıııı sevgiipıiııiıı irişeme- c.ı~ım ı 11.ıyon u ı~u c . ı ~ı.ı ıf,ı 
kibcderim. ...ı N l l · sini seversin '? , cli'ri Ziv:ı, almın clizJiııirıi gPr- uzun sllrnıeııı. a se~ erı yüre-

- Trabzonda hayat bahalı mı- ,.; 
- Attır. ıııi;ti; dOrtııala sürtlynrkcn y ı- tlirıi h''platii 7.iya, yı'dırım ~ihi 

dır, uc.ız mudur ? d · · · rı I • · · ., _ Trabzonun iktisn i vazıyetını va~latlı. Kara gözlt>rini kıLıunn ~.e ,.ıı,· 11• ~ •r c. ı .,,,rı.r ~·i·r 
- Bahalıdır. nısıl buluyoasunuz? llzeriııde :.,ez:Hrdi. Arıırlı~ıı ı !!Ü- ıner. uııııı ,av.ı~tııltı. hız :.e\İıl-
- Trabzonda yaşayış nasıldır ? f l 

- Her_ sene biraz daha inkişn re. me. ylrıee bn<;ııuı birde!ı~iı_·e çü-
- Sade bir yaşayış var. etmcktedır. vıı·dı. ller!ere haktı. :.\1ınıc.:ık a-
- Parktaki bugünkü şekil nasıl 

dır ? 
- lıt!rde çok modern bir p:ıı k 

ol:nak istirlndinıleılir. 
• Evlenmenin ldıin<le mi, ::ıley

hinde misiniz '? 
- Lehindeyim. Bekar olmnkla 

beraber evlenmeyi tavsıye ede 

rim. 
- Hangi tip kadından hoşlanır-

sınız ? 
- Bu çok. mühim bir sualdir. 

Tenasüp endam, yeşil ve manalı 
hözleri beğenirim. 

• En çok zevk aldıg-ınız şey 

nedir ? 
- Güzel manzaralar, her türlü 

b~dii san' atlar. 

- Hangi mı>c'eli :;eve:sin ? 
- Mc:.;lekiıni. 

- Dünya siyasi vaziyeti nasıl-

dır ? 
- Çok ka· ışıklır 
- Trabzonun ihtiyaçları ? 
- En başta Liman, Transit yo-

lu gelir. 
. En beğendiğ;niz edip, şair 

muharrir, rassam, musikişinas, ar
tist kimlerdir ? 

- Hüseyin Calıidi, Hüseyin 
Rahmiyi ve Reşat Nuriyi beğeni-

riır. 

Kahve paralarını verdi 'e 
kalktık, parka doğru yollandık ... 

C. A. 

Artvinde Cumhuriyet bayramı . 
Vali Refik Koraltanın nutukları .. 

• Baştarafı 1 de - /erle birleşerek Türkü soy-
Çok yazıki : 0 zamanın mağa. Türkü tahkire, Ttirk 

mes'uliyet mevkiinde bulu- milli izzet ve istik/alına le 
n mlar bu hı/kat nadiresini cavüze koyuldular. İtilaf 
görmekten. anlamaktan a askerleri ve kumandanları 
cizdirler. Zaten başlamış 0 girdikleri yerlerde ne varsa 
/an kirli emeller, yıkıcı ih- hepsini almağa, bütün m•l
tiraslar bütün şiddetiyle kaddesata saldırmağa baş
artmıştı. Nihayet arkadaş /a ,Jılar. Yıllar ve yıllarca 
/ar, bildiğimiz gibi 0 kanlı süren savaşlarda yorğun ve 
ve fedakarlıklarla dolu 0 • bitkin halde en son kahra
/an savaştan en ağır yara- manca fedakarlığının da, 
/ar ııe zararlarla çıkmıştık. emeklerinin böylece mahv
U& urlarına güz binlerce şe olup gittiğini gören rpillet 
hit, yaralı verdiğimiz mil- tam manasiyle ye's içinde 
/etin bütün kuuvetlerini tii kalmıştı. Baştakiler,· hain 

idareciler de düşman safına 
kettiğimiz müttefikler birer il 
birer bizi bırakarak kendi geçmişlerdi. Artık mi ef sa-

tt!ı11or. milletin. uğrunu a
başlarının dertlerine düşmiiş· sır/arca kan döktüğii şehit 
!erdi. Bütün bu yoksulluk verdiği şeref ve istiklal 
dermansızlık ve hattô. ha- mahvolul!ordu. Damarların 
rabi içinde kahraman mille da asil Türk kanını taşı
timizin elinden silahı alın· 
mıştı. Yeni ve dııha kor
kunç ve belki de tarihte bu 
çeşitten misli bulunmıyan 
felaket günlerine girmiştik 
silahlarımız ellerimizden a 
lınmış. düşmanın harp/o gi
remediği mübarek toprakla 
rımız dört taraftan diişman 
tarafından çiğnenmeğe baş-

başlanmıştı. Yine bir zül
mıt, yine bir kabus üzeri
mize çökmüştü. Miktarı çok 
mahdut bir kaç se/il bera 
her olduğu ve başta Osman 
oğullarından Vahdettin 'de 
bulunduğu halde Türk ol
mıyan ve fakat mes'ut 'lte 
geniş zamanlarımızda (kral 
dan ziyade kral taraf roı 
gifriinerek) kanımızı emen 
bir takım unsurlar o zaman 
düşmanlarımı: Q!an galip 

yanlar milletin bu iztirap 
!arı karşısında bocalıyfJr 
bu zulmetten kurtulmanın 

çarelerini arıyordu. Öyle 
bir mahşerki herkes ağlıyor. 
herkes ümitsiz. kesif bir ka 
1 a ılık ortasında bir birinin 
sesini işıtmiyor. görmiyordu. 
O karanlık gecede kurtarıcı 
bir ses duyuldu. "Kahraman 
milletim, asil ırkım korkma 
ve telaş etme benimle gel, 
kurtulacağız,, diye haykı
rıyordu. Millet birdenbire 
silkindi, bu tatlı ve cana 
yakın sesi tanıyordu tanı 
yordu gecenin bütün kuyulu
ğiyle deııam eden karanlığı 
arasında kendisine çok ya 
kın ve munis olan sese doğ 
ru kımıldandı, ey Anofar
talar kahramanı, eg kurtu-

ğ ı,-lıH arıısınd.t gillent.•n evi 
glirdiL Kalbi uir kere dıtlıa vur
du. l>izgiııi gevşetti; atını sürd il.. 

l\ıllar bakı ~tılar. Ziyaya kızı
yorlar, onu kioiı·ıi sanıyorlardı. 

Zaten bu yüzden değil mi ki 
hepsi Ziyaya güııCU vernıi~ti. 

Y llrekleri ezen heyecan daha 
çoğaldı. Qjzler atlıyı kovaladı, 

dnşllneeler onunla beraber u
zııklura doğru akıp gitti. Hukı-;;lar 
t1-ızl ıra karışan Ziyrıyi kaybetti. 

Kollar yeniden c,rn buldu, u
yuşturan sızı uzakkışlı, tokmak 
yine kalkllı, dudaklar yine oy
nadı: 

- Öyle diyorlor, bu kOyde 
şimdiye kadar Ziya gil>i yakı

~ ülı delikanlı yokın uş. 

- Ne yapalım, bize ne fıı)·da 

bizden bakıılarını lıile kısnanı

ynr. ::;anki gülleri.ün karanlığı
nı çalacağız, sanki Ziyanın kal
bine sevgi birakac,5gız. Bizi gö
rnı· görmez başını CC\'iriyor. 

- Eh, ne yapsın gönln Hat~·e
ye bağlı. Vurgunluk lıu. 

Buna kimse karşılık verme· 
di. Biraz Oııce heyecana kapılan 
gügUsler yeniden yllkseldi. On
ların da Ziyada gönlU vardı on
lar da Ziyayı az, rok seviyor
lardı. Ama Ziyanın gönln Hat~·e
den başka kiınseyi gürınüyor

d u ki. 

"' '* "' Hal\~e önlüğün ii ııı ı sırln, buğ-

dayla doldurdu; avlıya ~·ıktı. 

Dört bir yana bakındı! 
- Geh geh geh ... 
Tavuklar, ördekler hepsi o

ıııın bu titrek sesine ko;-tular, 
kt1çük başlar onun tatlı yüzüne 
dündü. 

İnce ellerini yemlerin arası
na soktu. avuç avuç serpti. Ga
galar sUratle i~lemeğe başlamış
tı. Av~ıcunu tekrar tekrar yem
le dolduruyor, saçıp duruyordu. 
Onlar hakınıyordu; gözleri baş-

[ *] Fiatı 25 kuruş olan bu güzel 
kitap Kitabi Hamdi ticırethane

sinde sotılmaktadır. 

( 1 ) Bulgur dibeği 

luş savaşmın m!°ijdPcisi . . , 
Millet seni de, sesini de, 
yüksek kudretini de tanıyor 
inanıyor - diye o mahşer o 
tufan içinde millet sesi yük
seldi. yazık ki bu kara gün
lerde yukarıda söylediğim 
gibi milletten olmıyan bir 
takım hain ve yıkıcılar,· 
ayaklanan ve kurtarıcı sese 
doğru ilerlemek isteyen mil 
/eti yürümekten alıkoyacak 
hainane mef sedetlere inan
mayınız, gitmeyiniz diye 
halkı iilüme, f elakef P, uçu
ruma götürmek istiyorlardı. 

cinclen ııe y ıp ıcağıııı şa':'ırn:ı1tı 

Ellerini gev ~etti knllurıııı aça
rak atlıya dr>ğru ko.;-tu. 'l'avuk
lıır, lıu umulmıyıın ziyafete ko
şup, turHt tllrlü sasler ~·ıkarardk 
gagalamağa başladılar. 

Atlı atından atladı. Birbirine 
yaklaştılar; gözler dört bir ya
nı araştırdı; güren olmadığına 

inanıldı, dudaklar dudakları bul
du . 

- Hatçe. 
• Ziya. 
iki kalp duyulacak kadar 

çarpıyor güzler gözlerden haber 
arıyordu. Hat~·e, titreyen elini 
Ziyanın omuzuna koydu. 

- Ziya, dedi, ne kadar bekle
dim bilsen. Artık gelmez de
miştim. Nal sesleri duyar duy
maz bayılacak gibi oldum 

- Ya ben nasıl geldim bilmi
yorsun. Şurada bir çok kız gör
dllın; i~~lerinde Hatçem var mı 
dJye baktım, baktım da göre
medim, atımı sürdüm, soluk so
luğ koştuk. 

Qjzler, gözlerin sırı ı:ıa var
mak istiyor, dudaklar heyecaola 
titreşiyordu. 

- Sana kara haberlerim var 
Ziyanı. 

- Nasıl'? 

- Söyliyemiyorum ki. 
YürUyol'larrtı, Ziya birdenbi

re durdu- Hu kara haber sözü 
düşüncelerini karnıakarıjık et
mi~ti. 

- Söyle, llat~e. sOyle. 
Babam dün benl ~·ağırdı da, 

( Kızım ) dedi ( Artık on doku
zuna girdin, seni 1\lustafanın 

Miktat isliyor, una vereceğim) 
Ziyanın gözlerini beyazlık 

kapladı. Başını sessiz sessiz du
ran atının başına yasladı. gözle
rini kapadı. bir zaman baygın

gibi bir hal geçirdi. 
- Sen ne dedin Hatçe? 
Ben ıııi '? Xe diyeyim. Ben 

Ziyayı seviyorum diyemezdimki. 
- Y ıı şimdi '? 
- Hazırlık bile yapıyorlar. 
Ziya titriyordu. Hatçeden çe

kinmese ağhyacaktı. Hatçenin 
yaşarım gözlerine baktı. 

- Arkası var -

Küçük sanatlar 
kongresi 

Ankara 12 - Küçük san 
atlar ve el işleri kongresi 
bugün 228 murahhasın iş

tirakile ve iktisat vekili 
Celal Bayarın bir nutku ile 
açılmıştır. 

karanlık devam ediyor ve 
bu sırada memleketin dört 
tarafındaki çöküntünün gü
rültüleri kulakları ve vic-• 
dan/arı tırmalıyordu. 

ArkAsı 'l.lar 

1 4 lkinciteşrin 936 

ANKARA 
Türkiye' deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avusturyanın Ankara 
Elçilig-i sabık müsteşar 

Türkçeye çeviren : 
Burhan Belge 

[ 74 ] 

Eunun, tı:rihte pek çok mi
salleri vardı. l ~ u sayede, lngiliz 
lerin himayesine girmek \'e 
lstnn buldan. müddet daha yeni 
imparatorluk bir miktar dahn 
irıkırnı.a yakla~rneıya kadar, pa
di~ahlık Ye halirelik etmek, 
pek giizel kabildi. 

Sanki hiç bir' şey olmamış. 

dünya temellerinden değişme 

mi~, sanki Rusya, Almanya ve 
Avusturya yıkılmamış ,.e sanki 
zaferlerinin en yüksek nokla
~ına gelnı i ~ olan batı devlatıeri 

gere:\ o~ııı ı.ılı lnıparııtorluğu

nıın ı!'t!:·e\: ııı··~l'lp ellikleri di· 
ger bıiyük tleVttillerın ne dlye
~ekleriııi ve ne vapac..tklannı 

nazarı itibare alınaktan nıUstag

oi kalnıamişlerdı.. Sanki eski
den kalma reçetelerin ve he
saplaı ıJ bir paralık değeri kal
mıştı. 

Padi';!ah la adamlarında, gerek 
dünya gerek imparatorluğun 

o sıralardaki vaziyt:tlerlne kar
şı, bu kadar korkunç blr anla· 
yıısızlığı tabii görmek ve orta· 
ya hoydukları programın slhha
tına kendilerinin de inaııdıkla· 

rını farzetmek doğru değlldir. 
Onların bu hareketlerinde, 
daha ziyade, Şarklılara has bir 
bedestan kurnazlığıııı görmek 
doğru olur ki, bu kurnazlıkta 

gaye, satılığa çıkarılan mal de· 
ğerinln birkaç misli fiat iste· 
mek ve bu suretle pazarlık pa· 

yını geniş tutmıtktır. Mevcud 
vaziyetinvherhangi bir pazarlı· 

ğa mevzu olabileceğini, cihan 
harbının diger mağlOpları gibi 
padişah da az ç o k b i r hakla 
umabilirdi. Pazarlık payıoın ge· 
niş tutulduğunu, proğramın şu 

noktalarındaki mUbaleğa gös
termektedir. Batı Trakyasınıo 

iadesi. Dodekanez'in ve Ege 
denizindeki bazı adaların geri 
istenmesi. 

Fakat proğramın merkezini 
teşkil eden nokta. geçnılş b4· 
diselerın mesuliyetini Gençtü· 
Jkler rejimine atfederek ve 
icab ederse hatta açık veya 
gizli bir ingillz himayesine 
girerek. bütün imparatorluk 
üzerinde, padışabın hUkUmrao· 
lık haklarının muhafazasıdır. 

Netekim, padişah hükümetinln 
1919 ve 1920 yıllarında takip 
ettiği iç ve dış politika, bunun 
taınamen teyid edici mahiyet· 
tedir. 

Hı1diselerln cereyan tarzı, 
kendilerinde nüfuz ve kuvvete 
benzer bir şey tanıdığı mod· 
detçe, padişah ile h Clkümetl• 
böyle aeayip ve haysiyetsizce 
bir politika takip 'etmekten ye 

Mustafa Kemal'ln yegane rea· 
listçc gürü!:1UnQ temsil edeO 
milli Türk politikasını önleme1' 
için ellerinden geleni yapmak.· 
lan çekinmemişlerdir. 

Bu hususta ilk icab edell 

şey, tok sözleri ile keyif ka~·ı· 

ran ve rahatsizlık veren MuS· 
tara Kemal ismindeki "fronde· 
nr,, Un agzını •mUhUrlemektif· 
Gerçi, hangi istikamette olur.SS 
olsun bir kere tesbil edUuılŞ 
olan devlet politlkasınin vahd~· 
tini, uyğunsnz bir muhalefeti 
ortadan kaldırmak suretiyle 
telılikell alaklardnn ve sarsıll' 

tilardan korumak. politik. meg· 
ullyeti en tehlikeli bir zaman· 
da üzeşlerine almış olan kiıil' 
selerin tabii bir hakkı ve hat&' 
vazifesidir. 

• Arkası var• 
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ilôn 
Tapu müdüurlüğünden : 
Şarkan sarı Mehmet oğ

lı.ı Halim tarlası şima/Pn 
yol garben dende! oğlu Ha
mit verese/eri larla-.ı cenu
ben haci oğlu lbrahim fın
dıklığı ile mahdut fındıklık 4 

Hududu yukarıda yzılmış 
olan Mesunai hala kogünden 
bir paça fındıklık ecdadın
dan intikal eylemek suretile 
bila senet olarak Abdi oğ 
lu Hüsnünün oğlu İbrahi 
min malı olup bila niza ve 
fasılasız kırk senedenberi 
tahdi tasarruf unda olduğu 
iddia edilmektedir. Bu yer
de bi ayni hak iddiası e 
denler varsa onle~ gün için 

. de tapu direkiO'rlü~üne mu 
racaat eylemeleri 29-1 l 936 
Pazar günü saat l 4 de 
mahalli mezkiire gidilece
ğinden bir diye ceği olanlar 
orada hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

ilôn 
Trabzon Tapu müdürlü 

ğünden: 

Yomranm Kala/ ka köyün
de şarkan boya ırmağı gar
ben Cüce oğlu lbrahim ve 
reseleri ifteriliği şimalen 
Aşali ırmağı cenuben haycı 
suyunun altından geçen yol 
tJe kısmen Musa oğlu vere 
seferi "ifteriliği ile mahdut 
i/terilik: Dönüm ( 7 ) 

Ceddinden intikal etmek 
suretile tapusuz olarak is· 
kender oğlu Ahmedin malı 
iken ( 3J2 ) senesinde ve
/alile karısı Asiye ve oğlu 
Hayriya münhasır olup bu 
kerre tapuya bağlanmasını 
talep eylediklerinden 29-11 
936 tarihine müsadif Pazar 
gnü s. 7 J de rr:ahallinde tah 
kıkat yapılacağından bu yer· 
le ayni bir hak iddiasında 
bulunan varsa tapu müdür 
lüğüne veya mahallinde hu 
lunacak memura müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

llôn 
'I'rabzon tapu mUdUrlUğünden: 
Yomranın kalafka köyünde 

şarkın lskender oğlu Nuri fın
dıklıgı garben lskender oğlu 
Hayri fındıklığı şlınalen ve ce
nuben tariki am ile mahdut fın 
dıklık: Ceddinden intikal etmek 
suretile tapusuz olarak kalafka 
köyünden lskender oğullarından 
Ali oğıu Osmamn ve tapusuz 
Olarak tasarrufunda bulunduğun 
dan bu kerre tapuya bağlanma
sı talep edilmekte slduğundan 
29-11-936 tarirlne milsadıf pazar 
gUaü ve sı1at tıde mahallinde 
tahkikat yapılacağından bu yer
lerle a~ol lbti' hak iddiasında 
bulunanlar varsa tapu müdürlü
tUnd veya maballinde buluna
cak memura muracaat eyleme
leri nan olunur, 

ACELE 

Sathk 
ucuz ev 
Ayafilpoy camii ya

nında uf ak kesim ucuz 
bir ev acele satılıktır. 
Üstte iki oda bir sofası, 
altta bir oda bir sofa, 
Önünde avlusu ve odun
luğu varôır. Görmek 
Ve almak isteyenler a
}'afilboy müezzini bay 
Hasana müracaat et-
tnelidirler. 3-4 

Kopala zarfla ekmeklik un eksiltmesi ~aha_\ ah , __ dhdhdhdh~ 
Askeri satınalma komisyonundan: A T E K A M Ü L ~ 

1 - Erzincan garnizonundaki kıtata (450000) ~ G Ü Z E L L İ K M U S İ K İ t/ 
dört yüz elli bin kilo ekmekJik ununa ihale gü- ~ V E T E K N İ (3 İ N ~ 
nünde teklif edilen fiyat gali görülmediğinden 

yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. S Q N H A R İ K · A S 1 
2 - Eksiltme 23-2 teşrin. 936 pazartesi günü A 

saat 11 de Erzincanda tümen karar kahı binası ~ 

3 - Tahmin bedeli aitmiş yedi bin beş yüz 
liradır. 

4 - ilk tehn1inat dört bin altı yüz yirmi beş 
Jiradır. 

5 - istekliler ihale günü tecim ve enüdstre 
odasında kayıtlı bulunduklarına dair vesika ib
raz edecekler . 

6 - artdırma ve eksiltme ve ihale kanun 32-
33- 34- maddelerindeki esasata uygun olarak 
isteklilerden verecekleri teklif mektupları ihale 
günü saat 1 O a kadar komisyona verilmiş bulu
nacakdır. 

7 - bu unun ihalesinde takarrur edecek be
delin üçde biri nisbetide ve teminat mukabilin
de mütayidine avans verilmesi şart konulmuştur 

8 - şartnameyi okumak isteyenler bir adedi
ni 338 kuruş mukabilinde komisyonumuzdan ala 
bilirler. 

11-14-17-20 

Pazarlıkla tamirat 
DEFTERDARLIKTAN 
169 Lira 90 kuruş bedeli keşifli Trabzon hü

kumet konağı bacalarının tamiri pazarlıkla yap
tırılacaktır. Talib olanların yüzde 7,5 dipozito
larile birlikle ihale günü olan 23-11-936 Pazar
tesi saat 14 de Defterdarlıkta toplanacak ko
misyona müracaatları. 

ilôn 
Trabzon T<..pu müdürlü

ğünden: 
Masonai bala köyünde 1ıa

kı ( ŞJrkan hacı oğlu Te. 
mel ve Halil ve Ali fındık
lığı garben tarikiam cenu
ben Hacı oğlu Halil fın
dıklığı ve lbrahim tarlası 
şimalen bu tarladan if ra
zen Ali veresenine kalan 
tarla ) ile mahdut tarla ve 
yine ( Şarkan Hacı oğlu Te
mel ve Halil ve Ali fındık-
lığı garben tarikiam şima 
len Zelihanın veresesine ka
lan tarla cenuben Hamit 
veresesine kalan tarla ) ile 
mahdut tarla ve yine ( şar
kan Hacı oğlu Temel ve Ali 
ve Halil garben tarikıam 
şimalen Fatma veresesine 
kalan tarla cenube Aliya 
kalan tarla ) ile mahdut 
tarla ve yine ( şarkan Hacı 
oğlu Temel ve Ali ve gar· 
ben lariıkiam ve cenuben Ze
liha tarlası şimalen Hatice 
fındıklığı ) ile mahdut tar 
la ve yine ( Şaı kan Hacı 
oğlu Temel ırıe Halil ve Ali 
fındıklığı garben tarikiam 
şimalen Ali verese/erine ka
lan fındıklık cenuben F at-
maya kalan tarla ) ile mah
dut fındıklık ve yine ( Şar· 
kan Hacı oğlu Halil ve 
Ali ve Temel fındıklığı gar
ben tarikiam cenuben Hati
ceye kalan fındıklık şima
len Hamit vereseleri fındık-
lığı ) ile mahdut fındıklık 
ve yine ( Şarkan Hacı oğlu 
Temel ve Halil ve Ali fm· 
dıklığı garbın tarikiam şi
malen Hacı oğlu Temel ve 
Hüseyin fındıklığı şimalen 

Hamit verese/eri fındıklığı) 

Zayi tasdıkname 
334 - 335 senesi, İsken

der paşa okulundan aldığım 
56 numaralı nakil tasdik
namesini kayip eltim yani
sini alacağımdarı eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ede-
rın. 

Bile,r,ı oğlu 
Omer 

ile mahdut fındıklık ve yi
ne { Şarkan tarakiam gar 
ben Hamide kalan fındıklık 
şimalen hendek cenuben ta· 
rikiam } ile mahdut fındık 
lık ve yine ( şarkan bu tar
ladan if razen Ali ya kalan 
tarla garben Hacı oğlu Te
mel fındıklığı şimale hen. 
dek ve etıraf cenuben tari
kiam ) ile mahdut fındıklık 
( Şarkan Ali Osman ve Sü
leyman ağaçlığı vı ırmak 
g•rben Kul oğlu Mustafa 
ve Ali tarlası cenuben Kul 
oğlu Mustafa ve Ali fın· 
dıklığı } ile mahdut tarla 
ve yine { Şarkan Ali Osman 
ve Süleyman ağaçlığı 'lle 
ırmak garben Kul oğlu Mus.. 
lafa ve Ali tarlası şimalen 
Hacı oğlu Kadir tarlası ve 
fındıklığı ve hanesi cenu 
ben Hamit verese/erine ka
lan tarla ile mahdut fındık
lığı: Cem 'an l 1 parçcı gay
ri menkul o'tedenberi ced 
dinden intikal eylmek sure
tile Hacı oğlu Süleymanın 
malı iken ve/ alile evlatları 
Hamit ve Ali ve Zelha ve 
Fatma ve Hadiceye intikal 
ederek bunlardan mezkur 
yerleri bundan 40 sene ev· 
vel heginlerinde birrıza tak. 

Köy veya 

7 

9 

6 
A. 

mahailesi Cinsi 

RADYOLARIDIR 

6 

9 

5 

A. 

artırması 

Metruke No. 
Souksu Emlak ve arazi 

Sıra No. 
14 

Tabiiyeti 
Rus 

Esvak Mağaza 
İskender pş. ,. 

Defterdarhktan : 

103 
147 " 

Ermeni 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkulatın bir senelik icarları artırmaya çı
karılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 dipozitolaı ile birlikte 30-11-936 
Pazartesi günü saat 14 de defterdarlıkta toplanacak komisyona müra-
caatları 14 - 18 - 23 - 27 
sim eyledikten sonra vefat 
farı vukubulmuş ve verese 
!erinin zikrolunan gayrı men 
kulleri tapusuz olarak tasar
ruf eylemekte olduklarından 
bu kerre tapuya bağlanması 
talep edilmekte olmasına 

binen 29 11 · 936 tarihine 

miisadif Pazar giihli saat 
11 de mahallinde tahkikat 
yaprlacağından bu yerlerle 
aqnı bir hak iddasında bu· 
!~nan/ar varsa tapu müdü
rlüğüne veya mah11llinde 
bulunacak memura müraca
at eylemeleri ilan olunur. 

Kızıla ya 

Üye 

yazılahm 
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14 lkincileşr/n 19J~ 

Yazı makinelerinin son modellerini en ucuz f iatlarla 
mağazamızdan temin edebilirsin·z .. 

Cep ve kol saatlarının en fantazı 
ve en son şekilleri gelmiştir .. 

Cep ve kol saatları dtinyanın en hassas saatlarıdır. 
• 

Adres : THAB Z ON Ha 1 e Ke al Naib ti Mağazası Kunduracılar caddesi m 1 V m an 0 r 

h~ - ~l~" AI . ' 

/YEN/YOL/ Sag/a 4 

1 
1 
J 

~~~~~~~~ 

SİHİRKAR BEYİN ..... 
SİH İ RKAR GÖZ ..... 

SİHİRKAR MUSİKİ ..... 
Tekmil bu hususiyetleri 1937 Radyo 
Kırah 
Olan ... 

Makinaların a 
bulacaksınız. 

RC. 

- _ .... 

• 
Radyo tekniğinın 

emsalsız bir 
mt.:.zafferiyeti. 

t- ! ' ' J •· •· •• d' 1 · · . r ~ . r r - · •• - • ~ .. . . • e -· • .. • • • ... .J : ı. • . ç; o . \,,;. . uz' 1 n ey 1n1 z 

Hay ret edeceksiniz ... 
HA UNLAR MÜESSESESi 
~~~~~~~~~ 

~ıı:.- r;,ıqıı;ını;ı P;,rı;n;Qp;ı ıt_;ı ~ ıı;,ıqıı;~~ .. ıtıP;ıt"'~·ıt;ı l';' l';ıt:ı;ı '1~P;'IP;\ ıı;t''';'·~ rı;'f:' rı::'IJl.;"~rı;'I~ ~11:111"~~ 
~tWlllWll'lliia fık,ıllıı..ı~lııMııllıi...ı 11.;;.ıtlllud lıbdı 11Mı1ıı;;;ı.ıı""'ıllıı~iı:Jı1U!l lıhdıllııUtlıtıiut1 ~lıw.llWlfıMI fıWiı.llMıı.fıiiiiı .._.llMıllM& llWıılıWI llİil~ ııflıilllıiiıllld~~ 

f!) Taşrada bulunanlara müjdeli ! 
il Tekmil dünya istasyonlarını pürüssüz zapteden l= 
,:.. akimülôtorlü radyolann en mükemmeli t~ 

1
: m 
• N . ~ 

~ ~ 
!j Mar kalı ahize gelmiştir. ~ 
? Bu markanın sayesinde artık akimtilatör ve pillerden kurtulmuş l!J 
iJ olursunuz. Çünkü makina ile beraber verilen 1000 saatlık Every- ' 
~j body al ı 11n ilatörü bir sene hiç bir şeye lüzum kalmadan maki- ~ .. 
•l nanızı ç alıştırrr:aktadır. R A D YO N E Ahizelerini ı 
~ t. 

~.:~ HA R U N LA R Müessesesinde Dinleyiniz. ; 
~~ TAŞRA SİPARiŞLERI DERHAL GÖNDERL}R· ~ 
~ ıı:ı ıı;ıur;ı:P;ıııı;ıııı;ıııı;r.ıı;ıııı;.qıı;_qrı;ıı~!'ııı;ııııı.;ılJll'~nı;.11P;11J11.;ıtll',;1l~ıııP;•ıır;ılll'.;ııJ11.;.ıı111;1•!1:1uı;;ı"" ~u~•ı;ıuı;ııı;ıu. • • • • 
~ lı.;.ıfb.;i'1ıoorl ~lıootılbınıılbıoool fıi:ıdllo.oıllh• .. ~lı••d lıot ıdlıottl b0odldıbddlbnıdlııur1Dl0o.ıldbooıdlboo•dlı ... rıl~ .. ııllb:iılıı.:;;;ın11ioııllıiiidlıhiilllıi;iıf!ıioiılıi;;;iı!!ıiM'l1't '!tj ô!'f iılııliiıt 

llôn İlk mektepler için bastır1lacak 
Yomra nahiyesinin masunaibafo 

kuyllndc: 
Şarkun sahihi senelerin mii5-

tt>rek hane i ğarben Tosun o~
Ju Faik ve Salim ve gnmrllkci 
oglu Hüseyin fıııdıklıitı kl~men 

Yusuf oğl u l brulıirn ve .Mepnıet 
fındıklıği şiıııalen 'J'osuu oğlu 
Faik ve Salim ve gflmrnkci oğ
l u JIUseyin fındıhlığı ve ceau
ben Yusuf oğl u Mehmet ve 
f brahlın ve kı~men hacı Oğlu 
İbrahim fınd ıklığı ile mahdut 
tarla (Dönl\m 10 ) 

Yine şarkan Yusuf oğlu Melı
ınet ve lt>ralıiın fındıklığı ıtar
ben sahibi senetler fındı ldğı 

cenulıeıı hııci oğlu ömer fınd ık
lığı şiınuleıı yusuf oğlu .Mehmet 
ve İbrahim fıudıklığı ile mah
dut otlak: (DönUm 4 ) 

Yine şarkan sahibi senetler 
fınd ıklıZi ğnrben irnıak ve şiıııa-
len 'l'O~tın oğlu Faık \'0 Salim 
ve gUmrUkci oğlu Hüseyin 
fındtklığı ve cenuben yusuf 
oğlu Mehnıet ve İbrahim fın
dıklığı ile m a h d u t otlak: 
( Dönüm 4) 

ceddinden intikal suretile 
tapusuz olarak tasarrufunda 
bulunarak bu kerre tapuya 
bağlannıa~ ıııı talep eyleclikle
rinden 2ü 11·93G tarihine mUsa
dif Pazar gUnU saat 11 de ma
hallinde tahkıkat yapılacağından 

bu yerlerle 4l!lkusı ve ayni bir 

evrakı matbua eksiltmesi 
Vilôyet daimi encümeninden: 
Ö rnekleri daimi encümen kaleminde saklı ve 

her jsteyenin tetkikine açık bulnnan ilk okullar 
için bastırılacak ( 16 ) çeşit defter ve evrakı 
matbuanın muhammen bedeli ( 697) liradır. 
25-11-936 tarihine çatan çarşamba günü vilayet 
makamında toplanacak olan encümende ihale 
edilmek üzre açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
vakkat teminatı ( 53) liradır. İsteklilerin her gün 
encümen kalemine ve ihale günü daimi encüme-
ne muracaatları ilan olunur. 14-17-20-23 
hak iddiasında bulunan varsa 
tnpu ınUdürlUğllne veya muha
linde bulunacak müınura müra
caat eylemeleri nan olunur. 

İlôn 
yomranın kocalıa köyilnden: 
Şarkan kayıkcı oğlu Ali fın

dıklıği ğarbeıı Kenfiu oğlu rııeh
met vcreseleri ve saire fındık
lığı cenuben Dal kılıç oğlu 

Mehmet fındıklı~ı ve b<lıen Ga
fer vereseleri fındtklığı şimalen 

tuysuz oğlu Mustafa ve lsmail 
fındı!f.lığı ile mahdut fındıklık 

(Dönüm 3) 
ceddinden Jntıkal etme~ 

suretile tapusuz olarak k ocaba 
köyünden Yakup oğullarıadall 

Emin Oğlu Mustafanın ta&ar· 
rufunda Bulunduğundan bll 
kerre tapuya bağlanmasını taleP 
eylediğinden 39-11-936 tarıhuıe 
mUsadif pazar gUnQ saat 11 de 
mahalinde tahkıkat yapılacağın"' 

dan bu yerler Ozerlnde Ayni bit 
hak iddit\slnda bulunanlar rarsll 
tapu mUdürlUğOne ve ya maııal
linde bulunacak memura mur•
cat Hmelerl ilAn olunur. 


