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S a y ı n Üçüncü 
Umumi MüfeUiıimiz 

Tahsin zerden 
Dileğimiz 

T' miı: yürekli, temiz duy · 
~ulu müfettişim 'z , inandık , 
hıanıyoruı , yıllard1r özlediği· 
n:ıiz ve gözledıiimiz ek on o · 
nıik ve soysal gelişmeler 
uzak deiil artık. S 'zin gelişi · 
niz , bu gel '.şmelere yol açtı, 
onu da gördük ve görüyoruz. 

*** 
Ekonomik işlerimizı yürü· 

ltmedik , belki aklımız kes· 
nıedi , belki yanlış gördflk , 
yanlış yütiidük, yapabileceği· 

n:ıiz işlere öntm verınedik , 
kazanacağımız şeyleri kaybet 
tik. Fakat ıoysal işlerimiz , 
geldiniz, gördünüz ve gö üyor 
ıuuuz ki , çok geride kaldı , 
onlarla hiç mi hiç uiraşma· 

dık 1 uğuşma föyle du•suo , 
bunun bir inkılap ödevi oldu 
iutı u bile kavrama dık ve kav 
uyamadık l N çin \:öyle oldu, 
N çiu ~öyle kaldık , niçin yü· 
ıümedık ve yüıüyemedik, bu 
tçık ve epaçık :noktalara ilİ· 
ıecek , bunlar üzerinde dura· 
cak d~ğiliz artık . Ancak aıı· 
lamalı ve kavramalıyız ki, bu 
yoldan , bu bakıından da 
kaybımız çoktur, • ve bu çok· 
luk, a· 2.İD llk olarak bo ,ol· 
dan , yürümen·z , t bu İfİ ele 
alıp öne sürmeıı 'zl~ dabı çok 
iÖıterdi kendini • . .Ş'mdiye 
kadar göı ülebilecek ıeyleri 
aöremedik ' f imdi , görünen 
şeyl,ri görebilelim bari 1 

**" 
Sayın umuıd müfettiı;miı, 

elbette, dıkkatıniıden kıçına 
mıı olan bin bir nokıın için 
de, en iÖze çarpan bir nok· 
Hnımız var: Atatürk heykeli .• 
ylllardar ~u büyük ihtiyaçtan 
mahrum yaıadık , onu neka· 
dar özledik ve iıtedikse o 
k,.dar uzakkaldık, yurdun bir 
\.Ok ıehirleriode, hatta Trab· 
ıonua bazı ilçe ve kamunla· 
rında dikilen, kurulan ve yük 
aelen Atatürk heyke l:ne biz 
hala Trabıonda kavuşamadık. 

lnkılAp terbiyeıi için çok 
gerekli olan . bu çok önemli 
iti ne yf zık ki, o kadar iıte• 
diiimiı halde yapmadık, ya· 
pınıadık l 

Gerçi , en b6~üğüınüıün 
heykeli çoktan kalplerimizin 
Uatüoe dikilidir . öyledir ama 
'iıin bir de dı cephui , dıt· 
lan , yandan yönden ~ôrÜDÜf 
§ekli vardır. lstiyoruı ki, kalp 
lerimiıde dikili olan en 
Atatürk heykeli Trabzonu · 
nıuıda da aıtık yükaeliven~ıı! .... 

Sizden , temiz yürekli. te• 
nıiz duygulıJ umnıd müfettiıi· 
ıniz , siz.den bunu iıtiyoruı: , 
l izi At;,,lürk heykeline kavuı 
luıunuı Ge11çlığin , Alatürk 
inkılabına gönül bığlıyan ' 
Atatürk inkılabına ayak uydu 
ran münevver kütlenin öz yü· 
rektcn dileğidıt bu . • • 

Bekir Sükiıti Belc:J 
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Edenin Qeyanatı :- vaziy~t çok vahim ! 
Arııkara - Dün avam kamarasında ıoıı h•diıeler etra·ında beyan~tta bulanan Ed!D Al • 

manyanuı aerbut surette. kabul ettiği teahbütleri bozarak harekete ıeçm~ıiııin lıeynelmilel vaziydi 
karıfhrm·ı ve vahimleştirmit olJutunu ıöyleyerek demiştir ki : A lm ıny• ayni z1m:anda bu b.ue· 
ketiyle iıtikbalde ieza edebileceiı teah\ıütleri hakkında keiıi:liı:ne ol~a bü'ün iticıudhra ursmış · 
tır. Buıüa garbi Avrupa aolhuaun en euıh tem"llerindea -biri kaldırıl1111şt.r, Bu yerlerde sulhun 
emniyet altına ahnmısı iıtenine b~ ıulhu yeniden kurmak lazımdır. 

Lokarnoçular Pariste topfa!1dılar ! 
Ankara - Bugün Parilte Lokarno devletleri arasındılci müzakerelere bışlHm1~hr. Mün · 1 

kerelere hıgiltere, Fransa~ ltalya ve Belçika "büku netleri iştirak etmektedir. 

Fransa, Almanların geri çekilmesini istiyor ' • 
Ankara - Royter ıjtnsının ıelilıiyettar Franıız kaynaiından aldıiı bir babere g ö r e 

Fratst, Alman as1<erlerinin derhal R@ndeıa çekilıneıi ve konferansın Cenevre:le mılletler cemiyeti· 
nia himayea:nde toplanması ıartiyle Al11n11ya ile müzakereye hazır uHuj'unu bildirmektedir. 

Alman işgali karşısında Fransa . . 
Harbiye, Bahriye, Hava bakanlarına selahiyet .. 

Ankara - Fransa hü~ iimdi Alman muhtarasnı. kabul etmemeie mı seleyi derhal ~illetler 
cemiyetine tevdi etmeie ve Lokarno masbedeaini uıız 1 eden devletlerle gö•üşmtie harbiye ve 
babiriye, bava baka.nlafln• abvalın icap ertirec~ii tedbirl,.ri alma\r üzre ıdalıiyet vermeğe karar 
verm:ştir. Milletler cemiyeti kon1eyioi11 pertembe srunü topl.aıucı i1 ve as'<erHlıten tecrit edilmiı 
Ren mıntakaaına ıiren ~Alman kıtılarınıo reri çekilmeı;ni iıteyecej'i t•hmio edilmektedir : 

i~alya, teklifleri şartsı.z kabul etti ' • 
Ankara - İttir ltl\11 p .ariı e\çhi Fın11ı o ' İfl~ri b ,,, ııııle rö ·üı ullıl ~t beıter komiteai 

muracıattna ital1anfa verdiiri cevabı bildirınittir. iblya bu cevabında komit~biıı teklif.ni hususi 
ıutl.r koymakıızın Hll itibarile kabul etmiıtir. 19 lar komitui çarfımba ıünü toplanacak ve 
muh11amat1 dnrduıacak ihtilifi halledecek ıekliıa tetkikine bıılıyacıktır. 

YUMURTA 
Jş leı i 

Ankara - Yumu ta ibra 
c ılının koatrol11 h ıkkındaki 
nizamname .. marhn ikisinden 
ıtibaren meri:;cte g'recek ve 
bu niı:ımoameye uygun şekil
de hazulanıp undıklanmamı ş 
yumurtaların ibraclna gümrük· 
)erce müsaade edilmiyec"ktir. 
A"a'uc'arların şimdiden Tür • 
kof.si ;su1>elerinden mı)uır.at 
almaları ve ihnç yerlerindeki 
o :ialarıoda Türkofis:n latan • 
bul şubeıile dubal tem: sı 
gelmeleri i'-t ;sıt ~e"aletinden 
teblii edilmektedir. 

Habe§istanda tedbirler 
Aokara .-.. Hıbeş hüHuneti 
E,itredea iltica edeol•rduı 
bir Tigre kitası teşk1liae ka • 
rar verml; ve Ras D~sh or 
dusunoo geri çekilm;si esna 
ıında mesuliyetle. i gö. iil~n 
bazı şefleri imp;uatorluk ma. 
hkemu'.ne ıevkom:şfo·. 

C. H. P. B•şkanlıiı 
Halke:vlerinin dö:düncü y.ıl 

Jöııümü 'lÜ kutlular baıan!ar 
dilerim. 

Bas ve il: il 
iNÖNÜ 

0 çüncii renel Enıpektöı 
Trabzon : 

Avrupa - karış,yor mu ? 
P tııti bıtkınımıı koııfe 

HD•lar toplantaıında huzuru 
nuzu ve konferanı hyda11aı 
tamamlayan ıöılerinizi takdir 
uyandıracak bir dil ile bana 
yazdı aiıin de telıraf tDlJ.l 

abnca çalııma birliii 'te her 
iıte beraberlik kuvvetinin ya· 
pacaiı derin faydalar için 
uıun iıtik bal beklemeie lüıu ıa 
olmayaca{rına iııandım • Ata· 
türk emaııetini eyi ve çabuk 
baıarmı için 6rn :: k deierin • 
de olan bütün çılıtınılar1nızda 
kutlaluklar dileyerek te9ekkür 
eder iÖzleriaizden öperim. 

CHP. Ge1ıel Sekreteri 
Klltahya aaylavı R. PEKER 

Habe~ sü 
Bakanı öldü 

Ankara - Habeı ıu ba 
kanı Raa Muluıetta kısa bir 
b aatahktan ölmüttiir • 

ÖLÜM 
İtibarla Tiiccarlanmızdın 

Nimbıytk oilu bay Fehmi , 
Klmil ve Mıbmud Muamme· 
ria talideleri bayan Sabire 
dlia iece Tanrının rahmetine 
kavoımuıtur. Cenaıeai bui(Üa 

uat ikide Kaleiçindeki evle -
riuden kıldmlıcak, namazı 
Orhbiıar cımiinde kılındık • 
tan ıonra Bahçecik kabriıta • 
nındaki ebedi metfeoine tevdi 
edilecek tir. Sayın ölüye 1 an· 
11daa rahmet diler ıileai e"kl 
DtDI teıiyet beyıa e1leriı. 

Bayramda yapilan 
maçlar 

T rab~on · idm 2n • oc:aıının 
oalı.i daod o• ıelı.liflerini 
kafJal edere/ı. ilci m-ı~ yap· 
malc üzere ıelırimize g•l•n 
Ri~• •porcalaril• ilk luırıılaı 
ma bayramın uçitncci cama 
6iinri olmuı oe •onuna lcadar 
ilıi tarafla pelc •amimi oyna 
drfı ba oya11 4 - 1 or:afın 
lehin• bitmiııir • 

lltinci m2f ptJ1&a.r 1ü 11 ıi 
l.le illt.ine n i•>eıle fOk kala• 
balık bir ••yirci kutle•i ö11ü• 
nde yapılm ıdır, lıah ocafı11, 
lcah r i~s •paran hcaltimi)'eti 
alhnda cleaam eden birinci 
lııftaymın :t3 cu dalıilıa•ın· 
dcz ocak tai aç.lk M~bmedin 
ayaiıyJ.ı ilk uyııını ··yaımıısa 
da mukabil taraf itiraz etm:ı 
bu 1ıolu ofııyt vn diye k• • 
bul etmek iıtememittir. Bu 
durum karıııında kalaQ ha • 
k.-m 11hay1 terketmitıe de, 
tekrar aalıı:ur ıpo1cular yeni 
bir hıkem seçerek oynna de 
vım et111i9ler ve illa~ 2 - O 
ocajın i•li biyetile Deticelea • 
mittir. 

Yine pazar &ihü Stlrmene 
~~hçlik:ıpor - . Pul .. thıııe 
Sebat uaıııı.:la bir mıç yapıl 
mıı f&lut Se~at kalec;ııain 
itir~ı•, hakemin eJioden düdü 
iü alarak atmuı yü&iinden 
oyuna devam edilmemiı maç 
h-ıkem tarafıııdan tadil ~dıl • 
m!ttir. Uyunuıı tadil 11raıında 
Slltmene ( S ) s~b•t ( 2 ) 
nyı ahDlf nz:yıtde1diler, 

Almanlar n hıreketı vaziyeti vahimleştirdi 
Ankara - Almanlar dün 

19 piyade t.buru 713 topcu 
bataryası ve hava kuvvetleri· 
Je aıyrı aıket i mıobka olan 
Ren l.ölgeıini iııale beıiamıı· 

Misafir sporculara 
Ziyafet 

/dmon ocat«l• mrç yap . 
ma/c ÜHre bayramı ıehrimiz 
de 6•t;İren ve boılarındo. rize 
belediye reiai bay Mucip ba · 
lanan ri%~ ıpo,cularıncı ca · 
ma 1ü11ıl alcfaını halkev;nJs 
bir çay vırilm i,, çayda ıch · 
rimiı.dc/ci •por ku!iıpleri ida· 
re he)'eıleri ti• clnuetli ola· 
ra/c bulunmuılardır , 

DfKKATLER 

tar bu hareket bu akıım 
bitecektir 

Fransız kabinesi Alman • 
ların aldti• bu tedbirlere kar 

- Arkası akide -

Ocağın ziyaieti 
Poz.ar gü · ii alı,~mı Jd 

idm:ın oc ığı kuralında mi. 
ıafir •porcalara bir akıam 
ycmeji uerilm:ı 1 y~mekten 

•onra bit tem ı il i öste1 i/m;ı 
11ece ele müfettiılik eTkant 
11• her kulüpten üç«r kişilik 
bir heyet davd edil ~uk yüz; 
kiş ilik bir çay ziyafeti .,.,a. 
miıtir , 

Hain baltalar, yalnız soğuksu yun çamlıklarinı değil 
Trabzonun da eşsiz güzellikler.İ.ni öldürüyorlar . .• 

Habire lu.tilır, h:ıbir• lıu iyorlar, çan lar1, sofuksa}UTI yüz 
yıllık 9amların•• hi9 lt.ıymaclan , hitr acrma.dan ku 'yarlar • Bir 
•lirik baltalı İn•a, ~amlara kıyıyor , kıyılan V3 kırılan 
famlar o~ çamlılı.larla Trob.ıo11u11 ~ısiz iÜ~efliti ôldüriı/(ıyor .. 

Yaıa<lılı. ~izdilt, okarlarımu;ın ftkôyetlerını ba•ıtlr, .eılerı•-t, 

ilıiletten, altlırıı •J• ı o/mltlı • Bu •?.,izi k, bu ilgr•;:z:./lı , la 
altlırıı etmımulılı, Ve nihayıtf hu n~mılci:z ·m/i/c, irut::f•t:z:. çam 
1 Jhiplerlne ~fir'd, hain bu.lıaların kıyma ve kırına hareketle 
tin• hı~ oertli. lıaıll.e, bu ciir'eti artırmamak, ou hıza ateılerniı 
oimamalı if:n y;ı~maı ıyd.k buna dol. , , 

O m ın Uareı;nin iıe el bas p bhriba !ıtt 6ncine (lfpnıdi. 
ti 11i gö•ılnce ıiiya bJf-a bir cep.'ıeden yürümek istedik, kırı• 
/an dö ~ülett çcıml ır f!hir • nırı i{n ie.iir dedik 1 gördük ki 

j • 

Trab:z:.onarı baltalanan gü:.ellikler1 b~'e i iyeyi de ilg lendirmedi 
va lütfen oltan bır zabita memaıu dahi gö .1dcrilmedi oraya .. 

Ş.'m:li, o canm t;amları sıradan kırm2 Ol dökme ameli.,,ui 
Jed t m ·~ ıibi hı~ 1.1! ciird ald• ifte 1 , , v~ bu gidi,la eııi~ 
o'an ve Trabzona efıiz bir ıüz!llik intan ıoğuksu , ıüncb 
bi ·lnd• t;ırçıplak bir Y 2maç halini alccak. o tfıiz ıil~e'likler• 
dırı cıır 112/mtyacalı ıihi • , , 



2 Savfa 

KAMAL ATATÜRKÜN 
MEML.EKETİNDE 

Takip edilen metodu icap 
ettirmiı olan iki bü,ük oe 
temelli oakıtı Vlrdır : 

Biriı ci. endüatrinin mem· 
LekcU• hemera hemen mevcut 
olmamaaı , ikinciai i•e her 
türlti ta•arraf ve müktl!atp 
servetin yoklafadur • E!u iki 
uaa vakaya bir ~e ,, daJaa 
ilave dmek iceb eder , o de 
1930 yılından beri heniız co · , 
culılu!ı. cağında bulanan bir • 
ekonominin uz.erinde meıum 
teairine baılam ı olan büyük 
buhran tazyikidir . Türki)'e 
hem pek az ıatihıal ettiği oe 
bi 1aenaleyh ancak hem mad 
de ihraç edebildiğ:, diğer ta · 
r:ıft "n da ihtiyaclarına karıı 
lık olan madJ;lerin hemen 
hepini dııardan get irtmek 
mecburiydincle bulundu~un· 
dan , derhal ortaya cıkan . . 
v .ızıyet ıu ofmuıdur : 

Dünya fiatlarının düıme

•ile Türlriyenin ihracatının 
kıymeti , aatın aldığı madde-
leri ödemete 1'afi 8elmedi • 

Şimdi ıu mrıvaze.,eaizliğe 

karşı tek bi'I care oardt , , 
fakat bu ça;enin baıarılmaaı 
icin cok ücret lazımdı: mem· • • 
l~keti, dıi•r d~vldlere altın 
olarak tedi,-e edilecek bedel-
den kurtaracak a:ınayiin biz 
zat memlekette yarotılmaaı. 

Bu tedbirin önünde uıu'1 

:aman tereci.tüt etmiı o!ma· 
aına ihtimal vermek icin , , 
ıah•ını hu; t' nımamak !azım 
dır, uoaen , ba adamın bü· 
yük oldoiu taraflardan biri 
de ıudur ki , ör ün de mania 
ne kadar .) üJ: atk olur•a ol. 
•un , hic kocınmaz ·, bilaki• • • 
a deliıtını ıörerek onu bir 
hamle,-le aıar • 

Ulv•al bir endüatriyi boı· 
tan boıa yaraımak, aarılmak 
İifenilen geye lu oldu. 

Fc·k:ıt l.ucuıi •~rmay~nin 
yokluiu, h~ri~ten kredi alma 
nın imluinaızlrtı, dfvletin doj 
'adan doğruya müdaiadeıi 
ol makaızın bu gaye,.e eriıil· 
m nini imkôn•ız kılıyordu. 

Güçlük bu of ıan ... 1 ür ki· 
ye icabettiği müddetce Sov• • yet Ruıya gibi devletci ola· • 
rak bir .. beı ıenelik plan " 
hazırlar, ve bunan tchı ·•atıriı 
biirceden cıkarır , , . 

fıt• 1633 de bcılanıp ka 
rarlc. ştırılan ;umandan ilıi 
•ene önce bitece~ini fan. et· 

tiren bir hızla tatbik olurıan 
p ·ogram buc/•r • 

Bu program deha ıimdi · 
den meaut neticeler vermiı· 

dir. N :tekim, 1 ô,.kiye'ni ' bü 
tim pamuklu iatilakin• kô.fi 
g!lecek dörl bü,-ük meaacot 
fabrıka•ından ihiai ( Kayaeri 
ve Ereğli fabrikaları ) daha 
ıimdiclen bitmi1, İzmit' de ya 
pılan kağıt fabrıkası ll'c;en 
yaz ;,lemefe b-,,Jam ·ı, latan 
bui' da bir c:ım faorikaaı in · 
şa edilmı>k!e bir aun'i ipek 
fcJbrikıuı d'ıG!mliJ/te kurul-
maktadır . 

Diler taraftan kimya ma· 
dtif:leri icin kurulacak bazı , 
gerı;ı ve biı) ük fabrikaların 
da projeleri tetkiktedir . 

Şeker aenayiine gelince , 
Eskiıeh ir ve Tur hal I"- ~er 
fabrikalarının faaliyeti, me· 
mlek?ti bu hutuıta harice 
muhtnc olmaktan t.ımamile 
kurtar;,.ııtır . 

Nıhayet 1 Zo ? l(uldak /.iö · 
mürleri.ıi kullanmak •uretilr. 
tee .. ü• edecek olan kaııuetli 
bir maden endüstri•inin yara 
tılmaaı icin lazım olan etütl-, 
/er de bitirilmek üzeredir . 

Bu endü•trinin temelleri 
atılm.ı olı;p faaliyeti de he· 
men boılıyacaktır. 

P:anın heyeti umumiyui· 
nin tatbiki, finan• bokonlıfı 
nca 45 mil) on Türk liraaına 
malo 1'1cakttr ki , bu-un 25 
milyonu memleket dahilinde 
•arfedilecdttir. 

O zaman Türlıi,.e, evoe!· 
ce idhal f ttiti iılenmi, mad-
delerin ) üz.de [O aini kendiai 
imal e Jeuk , oe bu itibarla · 
yeni •cınayiin verec,ti .ene· 
lik lıtir yeni' tea:aat ve boıa· 
rılara taiaaiı ediltcek 5 i'a 6 
mılyon Türk lirası balıl 
olacaktır . 

- Arkaaı oar -

Cephelerde 
lki taıaf ne diyor 
Ankara - Royter aj ı nıi 

Adiıababaya gelen haberlere 
atfen şimal cephesinde cer yan 
etmekte elan bfiyük 11 uhare 
bed~ ha btılerin şiddt:tli bava 
bombardamanlarıli.a raj'men 
çetin bir mukavemet göster· 
diklerini , E,itre kayaaiından 
gelen haberlere atfe11n . de 
italyanlana ilerilemelerine ma· 
ni olmak isteyen babeıleri 
çekilme ie ın.cbnr eimekte 
bulunduklarınl bildirmektedir. 

Avrupa karışJyor mu ? • 
Almanların iureketi vaziyeti vahimleştirdi 
Bıı tarz fi birde kanlarının vaziyetin vahim 

ft bu2ün top!: nar· k 1 üzake· bulundoiu ve fakat Paİıige 
relerde bulunacak ve bir vazı mahal olmadıii fıinin-de bu • 
yet alacaktır. FcaL~ ıı n'yaaal lunduiunu yaımaktadır ~ 
mabafıle Almaaln,n ~ u hare · \1 aşinglotada iıe ı umumi • 
ketlerinın . Lokarno miaak,ni yetle. Almanların bu hareketi 
urib ıurette ıhlil edici ma· niıı v~biaı ihtimaller doiura · 
hiyette olduju merk,ıindedir. bdec"!f:İ ve bu hareketin fr•n· 
Fran11:ı bükii!Detinin meaeleyi 1aya karıı coğrudan doğıuya 
milletler cemivetine anedece· bir meydan okuma lc.şkil etti 
ii P.ariıten \'e milletler ' cemi ği düşünülmekte ve Fıa11sa • 
yetikonaeyinindelüzumu takdi nın ne ta• zda m•kabele ede· 
rinde müdahale etmek üzere ceği nbnıızlıkla beklenmek· 
yarın toplanıcaiı Centvreden 
bildirilmektedir. 

Fıanııı dıı itleri bakını 
dün Lokan o miaa lunı imza 
eden devleU!!rİ11 mümenilleri· 
le Sovyet, Lthiıtan ve Çek oı
lovakya elçilerini k•bul etmiı 
tir. Ster ı•zeteai iuıili:ı i1a • 

( 

tedir. Amerika d f işleri ba : -
kanhiından yüksek bir memur 
bu iş~alin Almanya ile Ame 
rika arasında m e. va ut biç bir ., 
muıbedeyi ihlal etmediiini 
ı5ylemittir Rayişbi dün feab 
edilmiıtir. yuj ıcçim yirmi 
dokuı martta y•pıJ11caktır. 

(YENIYOl) - --------
INKıLAP DERS LERi 

İNKIL A 

MA 1 
Birinci ders 

ve·ryüzü 
Savaşı 

işte imperatörluk bu bal 
içinde bu'uaurkeu bütün lf sir 
leri dünyanın dört köşesini 

uran yeryüzü sav•ıı geldi , 
çatb. Büyük savaş yenenle~i "' 
de , yenilenleri de saran bir 
kasırga helinde gel'p geçtL 
dö :t imperaloı:l u'k bu k;sır· 
gıdan çöktü, yıkıl 1ı . Rom . 
ı:rofların Ruıy ıı 1 H 2b u•g · 
Jarın Avusturya • M ca ristanı 
şuka doğ r u bışıp geni şleme · 
yi ııe v.:ı ş önüoJ e i yıllarda 
kendıs1nP. am ç edilen Hobıın 
zollernlerin Almaoya11 ve oı . 
manh imperatörluğu . , . 

Bütün bu çökünta içinde 
en eziİD vaziyette bulunan 
eımanh imperatörluiu idi. o 
imperatörluk içindeki bir batı 
türkleri , uoırlar içinde ve 
uzaklarda savaştık, boğuıtuk. 
Savaş sonunda bu günkü tür· 
kiye topraklarına düşman 
orduları her taraftan yanıt . 

mıflanh . her 1eyi11i kaybet· 
mıı olan bu imperatörlulr, 
daiılın öteki imperatorlarda 
mevcut bilgiden n varJıktao, 
kültür ye tokniktcn de mıh· 
r•mdur. D~ierlerinde mevcut 
Yarlık , tekDik , bilii ve biri. 
birini anlama kuvvetleri , bu 
daiınıkta bile faydalı ve ya· 
şabcı nııflar aakhyabiliyorlar 
oımaah imperatörluğu . cüıü · 
leriıı i bir ara ya getirip top ~ 
layabilccek bu gerekli maJze. 
mecien de mahrumdu • Savaı 
sonu:ıda haJim?ıe bakanln 
bızde dirilip yücelme deiil , 
baait yoııcma için bile biç bir 
ıermaye kalmaoığına bükme· 
di)·ordu. Lütü.ı )urd ... her ba~ 
kamdag çöl ve • çoraktı , Bu 
çöle hangi deierli tohumlar 
dıkilebılit di. Bu çor kta naııl 
bir yüce millet yuatahilirdi, 

- lıte . arkaasılat. , hbesap 
ve düşünce bakımıudan hiç 
bir şey yapılmı;·'-cak anıl_,. 
Lu malıeme enkezıodau, yeni 
ve yüce bir devld kurmanın 
yolunu bulup çıkarmak, türk 
uluıuaa ve oaun inkılabına 

müyeaser oldu . Ye bütün bu 
Lül yıauılannııı arkasından 

bat' türklerinin ıereflerini 
ıükıelte~ ve. dünyanın gözle· 
rini- kamııtıran tür k inkılabı· 
aıa ı•ıaah ~üaeıi doidu. 

Den ohırak mutalaa ede 
ceiimiz inkılıbın tarifi bahıi· 
oe geçmec.'en önce bu· kilçük 
ıör üşme ile siııie huıl etm..ek 
isterlıiim tuiri uyand1rabılmi1 
isem. buudan sonraki deı s 1eri 
anlamık ve k~vıamak için 
kuvvetli bir teı:r.ıel lı urmuı 
olacai•mı aan•rım • 

inkılabın tarifi 
ve r:eşidleri 

Şimdi uıücerred inkı!aouı 
tarifı, çeşidleri , bu çeşidlet 
ve tarıfler karşıı1nda tiirk ia· 
kıla .,lrJD genel bak1şla s=ma· 
ııuı göıden geçireceğiz. 

l11kılit> : bir ıoıyal bünye 
den geri , eğri , fena , eski 
bakı z ve zararla ne vana 
buclan .. birdePı yerinden ıö· 

.küp onları• yerio~ ileriy! , 
- Arli•tı r1.r -

1- SEVMİŞTİ 
BU GÖNLÜM 

, .......... __._~r;>7ei ~~"~~~a, F~~~:"~ 
Hiç mümkiinmü ki he-nim zihnim kudretin 

taklit ett;~i saadetten daha büyük bir saadet 
hayali yaratsın ? 

Sen bıiD& bir çocuklak 
arkadiŞı giıü\e bakıyonu•. 
Ve bet y,z ılt.larile ls. ulağtnı 
ritl:uıtsız ed~D bir l öcektea 
k2Ç r ~ibi oendc:a kııçıyor-
ıuo, Bç_n·m kuru ıötlerimin 
Müibet kaf !ll' o fıena bir rüı · 
gir g il:>i h ya l ban ndeki 
o emavi rüyalari daiıtm ;ı ılD 

dıo korkuyorsun , 
s ~n in t ir ve hayal içinde 

g eçea b ı ya.t ı nı eski su şair 

ler i iıin ; iirh:ri, memleketimizin 
haalı derin sant1tkiılarının 
bulyaları gibi taktir ediyor. 
F.akat c; z:z Sedatçığım, bun • , 
lar öyle uazik, gGzel, p.rlak 
ç:çeklerle hayatının ilkbaba • 
rile beraber mutlaka ıo~up 

mehvolac•k. O va.kit sıene 
eski arka dışına d önecekıin, 
Ovakit gene birbirimizin dilin 
den anlayacağız , -:>vakit ıeaim 
una bir l: ÖCf k V!Jıltııı 2ib 
golmiyecek. 

Bugün benden kaçıyorsun 

Hık kın var. bugün biz aynı 

yolda yürüyemeyiz. Benim et· 
rafımdaki bava, ıeoi behmi • 
bal zehirler. Benim 11adetimi 
t«'tkil eden ıeylere senin mer 
bamet ve bafıfaemek ile gül· .. 
düğünil görmeie tahammülüm 
yok. Hasılı burna bir arada 
yaşamağa kalkarsak bellti bir 
birimizi 'kırar, iccitiri:ı, balbu 
ki biz, birhirimizi ıevmek için 
doğmuş insanlarız Sedıt. her 
ik'miıin de tabiatımız birçok 
cihetlerdcn.farkli, fakat na · 
ıı l, tar1f '.!deyim, biz bir kutu 
kapağı gibiyiz. Bir çok fa~kı 

mız var. Fakat •itzlarımız 
btrbiriue gayet uyıun, gayet 
denk geliJOr. Demek ki ileri· 
de ırene pek iyi iki dost ola 
bili riz, Ş mal t üııarı elbette 
birgüo kenjıo dafümnı daha 
iohin ye kabiliyetli bir bale 
getirir. Hülyalarının kum yap 
raklar gibi birer birer dö~ül · 
düğünü ghrdükten sonra ha:· 
yatın hakikatı111 anlayacakıın, 

ıemadan yere endiiin vakit 
ellerim z gene birbirhıi tuta -
ca1'. Q9akte kadar görüıme· 
yelim. Ben buna n zıyım ... Fa 
kat uıaktan ıene birbirimııe 
dost ıelimlan gönderebiliriı 

Hem ıenin ıudet ve felaketi 
lerine uzaktan olıuıı alikadu 
olmam• menedecek deillıinya 

Ailen senden şik iyd edi· 
yorkt yerde~ göie kadar bak 
kı var ... ( hmirde tetkik•tı • 
mı ikmal -. edeceiim ) diye 
sudan bir babana ile onlar • 
dan ayrı.dan, cebinde ancak 
yol murafuıa yet(cek kadar 
bir para ile yola çıktın, ıonra 
iki aydanberi m~ktup gönder· 
medin. Öyle 2örüyorum ki 
ailenin aana almak istediği 

kızcaiızı gözün tutmadı. Ma-
maf i 11na dc.ııtca bir naaibat 
vereceğim. Baban z:engın bir 
adam deiıl , A lab g~cin; 
den venin. ileride vefd ettii'i 
vıJ'lt 11aa ll; bir ıe1 bnık· 

mıyacak. Bu kı:ıcığızın hıyh 
parc:s1 v.ar. Seoin okadar •~•· 
diğin ( buriyet ve iıtiklil ) ti 
yeıane ve hıkiki menbaı pı· 
radır. Bundan em:n ol. 

Mektubum ı:zi kızdırma " 
ıın, ı aygııız bir misafir iibİ 
izl!c etmHin diye gayet ibti • 
yatla iduei liun ettim, Nete 
li eir ıöı urfetmedim; ıiir 
Y ı bül7a aleyhi o de bir ıef 
ıöylemedim 

Kndeıia hs ?n benim içi• 
iyi bir eilence aıkadaı oldll 
Sık ıık ı·ıdea babtediyoruı 

Bu : çocuk ıaliba ıi:z;i çok 
ıujyor 

4 
V •kit çok geç, Ocajıll 

yanında oturuyordum bir t&r 
lü goıume uyku girmiyor, 
Yılmazın mektubu beai bir 
takım mülahı:ıata ıeYkettiı 
Acaba birgün benim rubaıll 
daki şiir mem haı da kuruya · 
cak mı ? Bütün o ıüıel ka " 
naatluımın sararıp ıoldaiaDll 
birer birer y•prak yaprak 1er 
lere c!öllüldüiünü gö1ecek 
miyim ? Haytr bayır,,, BeDİ 
yaratın kudret ~bukadar acı 

iıtibuyi b•aa reYI ıörmeı 
kalbimi bu~adar derin ümit · 
ler ve arzularla doldurduktall 
ıo:sra güııün birinde beai 811 
güıel şeylerden mıbrum etıae 
si kabil mi ? Pembe ıelaef 
bulutları içinde dolatan bayı 
Jimin yerlerde ıilrünmeai oe 
acı ıey,,, Beklediiim 11adeti11 
bir ı üya olmLdıilna eminim,, 
Benim roh\Jmu arayaD ruhta• 
bıyatimı tamamlayacak ka " 
dından, kalbimin bu muztarip 
boıluiunu doldun.cık : ı"dı 
dan üaaüdimi kesemem. 

Tabiat biıım hayalimizde• 
çok daha büyük, ~ok daha 
renklidir, Hiç bir uman be 
nim dimaiım yükıek bir dıi 
hakkında tamamile doiru bir 
fikir edinemedı Kitaplardı 

bir çok tulu hnirleri oku • 
muştum, Fakat ilk mubteıe• 
bir tuli maoz11111 ıeyrettij'i• 
vakit ıördümki •abiattıki 
iÜDef bakik&ltaki JÜDtfİt 
yioında a >luk, ıöaük birfe1 
dciıldir 

Hiç mümkünmü ki benilll 
zihnim kudretin takt:r ettiti 
ıaadettea daha büyillıt b!t 
11adel hayali yaratsın ? 

Hıyar hayır,,, Kudret aa11I 
hayat veren rünefi, araçları• 
rölru·11i, yaprakları titret•• 
ıüıel kokulu rüırlrı y.ratt• 
iae ba beklediii•, ilatiyacı•• 
hi11ettijim aıatleti de &yl• 
yarattı. 

Eier Yılmazın haklın yaı· 
n, eier bulyalan•aa ı6ımdİ 
mu~adclerae iı•edim ~i b•• 
bualardaa olayım... Hayattı 
bu KÜıel ıeylerin •at:emi•I 
tutmalı tan, arkalarındaa ail• · 
maktaD4.. daha bü1ik fıl&ket 

mu? ,.., -
ı'i:';J 



İLAN 
Trabzon icra memurluğun · 

dın : 
Açık artırma ile paraya 

çu·rilecek ıayri menkulün 
ne olduiu : 

of kıta fırulılılı. iın 7 20 
hi•utl11 16 8 hiuui oe bir 
farla oe bir calılıfın 9 hiue • 
de iç hi ·•etti • 

Gı.yri meurulün baluodu-
iu muki , mabaUeai • ıok~ i• 
numarc ıı 

Yomranın koceba köyünde 
Taktir olun2n kıyaı-.t : 

Artırmanıo yapılacıi1 yer 
fÜn, eaat : 

Trabzon icra daircs: önün 
de 13 - 4 - 936 pnıuteai 
ıüoü aıat 12-- !5 de 

1- it bu ı.ayri menkulün 
artırma ıartnameai 11 - 3-
936 taribindea itibaren 934 -
88 numara ile Trabzon icra 
daireaiain muayyen numarasın 
da herktıia 1ıörebil meai için 
açıktır, ilind•yaz• lı olanlardan 
fnla mılfı Dat almak iıtiyen
ler. iıbu ıartnameye ve 934 
- 88 doıya numuuile me 
mut iyet im ize müracaat etmeli-
dir , 

2 - Artırr.naya ittirak 
için yukarda y.ındı lnymdin 
Jüıde 7 • 5 niıbetinde pey ve 
ya mil l\ bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir 124 

3 - ipotek ıabiqi alicak 
Marla dıier alikadarıarın ve 
irtıfak hakkı Hhiplerinin ıay 
ri menkul üzerindeki baklarıa 
huuııle faiz Ye m•arafa dair 
olan iddi•ia11aı itbo i iio tari-:-
hind,D itibaren yirmi fÜD 
içinde etrakı müıoitelerıle 
birlikte memuriyetimize bildir 
melui icı p eder • Akıi halde 
haUarı tapu ıicilile sabit ol· 
llladıkça 11b1 bedelinin pay· 
laımı ı.ndkD bariç kalırlar , 

4 _ G6aterilea ıünde 
arbrmaya ittır lk edenler artar 
ma ıartaamuiai oknmuı Ye 
lüıumlu malCimat alm ıı ve 
bunları tamamen kabul dmİf 
ad Ye iti bar olunu , 

5- Tayin edilen zaman· 
da 1•1ri menkul üç defa bai 
rildıkbn ıonra en çok artıra 
na ibıle edilir , Ancak aıbr 
illa bedeli mubammen:kıyme· 
tin yüzde yetmit beıini buı 
mıı veya ıd11 iıteyenin all 
caiıDa ru:>baaı olan diğer 
alicakhlar bulunup ta b~del 
ltıınların o 1ıayri menkul ile 
lemin edilmit al!caldılarıdıD 
mecmuundan faz)aya çıkmaH 
en çok artıraaın taalıhüdii 
bakı kalmak üzere artırma 
O• beı ıiirt daha temdit ı-e 
28 - 4- 936 Sil• 1ü11ü 

~ ~~--~~~!~~~~~~~~~~ 4 
• w ı r 

(\ SIHHI AGIZLIKLAR )) 
(~ Sigaranın n ik tinini ka·naen ç 'g.-·n ?} 
~ AL'd.\N DOKTORA,POSfEL'in ? 
(( En ıon ıcddı · ~~ 
(~ Umumı •atıf yeri /} 

~ ~ 
{\ ŞAUS ıadyo Kundarccılor N<J 84 >~ 
({ A h .. "k >~ . (~ cantası; arıçten sıpatJ§ ~aLul olunur. /} 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
uat 15 de yopılacak artırma 
da, bedeli utıı isteyenin ali 
cai•na rüchaıu olan diğer 
alacakhlar1n o i•yri ,mengul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuandan ~fazlaya çıkmak 
t utile, ea ço~ artırana ihale 
edıli , Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılınız . ve 
aalıf talebi düşer , 

6- Gıyri menkul kendi 
ıine ihale olunan kimse der· 
hal veya vi rilen mühlet ıçinde 
parayı verme11e ihale karart 

feabo!unarak ktnd ·sıoden ev 
nl en yüksek tekhfte bulu· 
nan kimıe anetm ' ş oldu2u 
bedelle aJma5r:.ı rnı o ursa 
on•. raı:t olm ~ z vey::ı bn 'uu · 
mıı:aa hemen on ~eş giia 
müddetle aı tırm ı ya çıkarı lı p 
( 133 ) 

!ş •ıu g t yri menkul vukırd:a 
2öıteı ilen 13-4 - 936 hribi 
nde trabıoo icra meornrluğu 
odaa1oda işhu ilio ve ıösteri 
len artırma ıutaamesi d• ire 
aınde satılıc : ğ1 ile o 'u· u• , 

3 Salıife 

Ambalaj ve komprimelerin ü....erinde halis-

liğin timsali olan EB markasını arayınız 

-~~~~~~~-~~~- m~~~~~ 
~I Fen ve ihtiralar bir araya gelmelerini I~ 
~I ~~ l~I 
~ı (Ftlko) Y jfStf' J~ 1 LAR ~ 
mı 1 ~ • • BİLiRMİSİNiZ PHILCO . . ? 111 
~ 1 ~ l • ~ 

· '·· ~ N · Son istatistiklere göre PHILCO dünyanın t>D büyük röd' o ve 

1 
,ıı ~ fl· ' 1-. rady~ :-atmış ve 1935 senesinde 1,60.Q,OOO rad)O yCJp•nak 

suretıle kendi REKORUNU kendısı kumıştır ~ 111 Buoa mukabil ikinci derecede kalan diğer Amerikn ıı fabrikas ı ancak 500,000 radyo saıabılmiştir l~I 

I~ UNUTMAYINIZ Kı· • Yaln ı % Ü%erincleki tutar. un ı f!k~!veman%~r ~n.a kcpıf.,.acn·z, il 
• oeyahut , f üyük uklamlarla , ıozde yenı bır ıc...ıt olduğundan '-

bah•eclilen hikdy•ler• alclanırtanız , 611 · clnüzain ıonaııa haclar p i,ma~ o!urıurıuz , ~ 

~. Gilya, bu kü1ik kutular, iami olup c·ımi c..lmaya ıöıde yeoi icatlar , çok defa eski istok malları yeni bir Ş-!kle ı ~ 
J~ ıokup sürmekten baıka bir feye yaramu. 

PHILCO radyoları: Her dalgayı, yani ~ısa, ~J:ta....:.. "\1~U.r.... Dalgalari alır ı~ ı 
H if bir raJyoda o'mcıvcn P H 1 L C O o~omat 'k HUSUSi SÜZGEÇ VASlTASİl.E: Şehekedec a-elen uğu\ ~ 

Anten Seleldörü : Scty~•incle her da/8ayı aynı K~vv•t tular, bertaraf edilmiştir • I ·~ 
ve Temizlik de dinletir • PH/LCO ŞASIL €Rl : Ten~kedeo değil 600 tonluk m~ 

1 
KUVVETLi Oto:natik Yı'H•elc TekerrfJ.r mfııecldecleıi prealerdeıı çıkmış palanmaı: çeliktendir• ı~~ 
Haoai paraaitleri bertaraf edip R aclyo da18alarının Makine tamimen zırhl•nmışhr : Bu sayede şai içine ~~ 

PHILCO i•mine benzer m arkolard,m u.kınınrz.. IJ8r 
SATIŞ YERİ: sA'ATcı ABDULLAH SE GİN 1 ~ 
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ş:mdi neain ? Fr aıı ıiıka - Ne o'u ? 

Mina Fon Barnhelm Y uıt - Herıeyin herıeyi, 
odacı, arabacı, _yankçı ve 

Tabıi o oıları alıp kaçmuya 
Yuıt ·- Buna hemen hük· 

medemeyiz. Likin Tu riogen 
d•n ıeçlii im izde rubalar ile 
beMber peıimizden ; ielmedi 

Yuıt - O, 'Fi lip orada 
avc ılık yap n ıyo,· ki : 

Franz=ııu _ Na yapiyor? 

YAHUT 
Askerin Talihi 

Yuıt - Çok iyi.. (ritmek 
lıtiyor ) 

Franıiıka - Dinle yıha ... 
Bir kelime daha. Bay binbafı 
lia dij'et erleri llerede ? 

Yaıt - D lierleri mi ? 
Şurada burada dıitldı1ar. 

Fraaziaka - Vılhelm 
ıaerede ? 

Ya1t - Odac• mı? bay 
biabıtı ona izin •erdi. 

Fraaı ıka Öyle mi ? 
f ilip nerede ? 

Y111t - Avcı mı ? B•1 
~hahıtı o iti kıldırdı. 

.f ra111iıka - Şüphuıı , 

çüo"fl bu ııra av bulaamaı •• 
Likin martin ? ... 

Yuıt - Arabacı mı ? O 
açıja çıktı. 

F'ranı'akı - Y • fritz ? 
Yuıt - Y aaıkcı ? o terfi 

etti. 
f ranziıka - Sen Derde 

idin ? Binbıf' bizde Turingen 
deki kıtlık kıılada d11rduiu 
zamaa..... Sen o vakit onun 
yanında deiil mi idin ? 

Yuıt - O vakit ben o • 
pnD yanında ıeyiı idim. ilkin 
b aatanede irlim. 

f rası.ıltka - Seyiı ,mi ? 

ı•yiı. 

Franz~ıka -' Buaa hayret 
ettim. bu kadar eyi •e ~rdem 
Jierleri bırakarak sen:ıı fİ bi 
en fenasını ıakıamak ... ac•ba 
binbıtt ıende ne deiim bu • 
luyor ? 

Yu.t - Belki namua' uluk 
detimi bhluyordur. 

Fraı:ııııka - O, namu11u 
bır intından hiç'>ir fey ştiphe 
ed1lemez. Viihelm1

1D. de hali 
baı"• idi... Bin baıt ona iıi ıı 
Terdi hı ? ... 

Yuıt - Etet 0111 bırakb 
ıaklayamadı 

Fıanz'ıka - N11ıl oldu? 
Y uat - O Vılhelm tim 

aamualuluru, mezuniyeti eına 
ıında yaptı . bay bin~a ı ınııı 
elbiH dolabı hAli ouda ... Do 
h'bı aldı ıitti . 

Fıaoz:'ıka - Dolandırıcı. 

mı ? 
Yuıt - T .aın bir iuaand1. 

K-.mrdı, tirat ederdi, çene 
~ılardı v e cilve yapardı 

deiil mi ? 
Funı's'u - Ben bin'>ııı 

nın ye,iadt> o1uyclım o _u avcı 
olarak ku\lanm ;zdım. Çünkü 
becerildi bir delilunh idi. A· 
c !ba t imdi kimin yanında 
duruyor ?. 

Yuıt - Berllnde mabpuı 
lara mabsuı olan Şipındav 

kalu:nde kumandanın yın tnd.ıı 

Frınziıka - Kılede m1 ? 
Dalgalar aıırl pek fu \a av 
ılıauı , 

Yust - Kale ninmı altın 
da mı ? bu n~ de!Dek , ark~ 
daılırı arastada d~ğil mi ? 

Yuıt - y:tln ı ı üç aeneye 
mabk u 11. Küçük bir ittifak 
yapnışlardı. alh k:ş i oldukta .. 
rı h ılde, ileri iurakoH1.rı t ara 
fıad uı .aı 1.<er ftrariı i ol u •k: 
yakalandı! u. 

FrJ&nziska o:.... Ş 11 ş t ı m, 
b •p'g,. 

Yuıt .. - O mu,dedir bir 
he if ti, O ı le ~ j r avcı ki : YU• 
" rlak ht-s ') pla elli mil meaa 
fode;ı >tvlayabilirdi. U rmanla .. 
rı, 

1 
bataklıkları, bütüıı iııi şli. 

yoıuılu l o l:ırı, pıtik•lan bi 
lirdi. 

Franziska - İıi ki bay 
b inoıı1 yiiit arabacııın~ ıak 
lıyor. 

- Arkası Var 
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Çünkü: Phıhps 
DüDya Rad)'o müı· 
.,.ekelerinde Dıima 
'°,riııcfüği krunr. 

16 • 2000 metre 
her dalgll Çünkü: phılıps 

Radyo teknik v.e esa-
s na valuf olanların ve 
en müdekkik kimsele · 
rin kullandıkları mar· 
kadı1. 

Cünkü: Phlhps 
Radyol2111>i ıılll ay 

karıDh eder 

Çünkü: Phıhps 

45 

Hoiianda ve Almanya· 
da Dünyanın en :üyük 
ve eaaıh Fabrikalarına 
malık olup En uf ak :ir 
parçasını dahi en :Ü· 
} ük Cir ihtimamla ken• 
di L•:oratuarlarında 
imal eder. 

16 • 2000 metre 
her dalga Çünkü: phıllps 

p 22 
16 • 2000 metre 

her diJg, 

6 L11t>•a 
akümülatörlü 

Hadyoları 

Ve buıuıile 1936 ıenui 
modelleri ~ yüksek istuyon 
ayırma krskinlıği ve pek 
müe11ir c.tomatik •nti fatinğ 
tesirini ve şebekeden gelen 
müziç gürültü ve pr;;zitleri 
ıusdurmaya mahsus ante · 
rüptö•ü haviC: ir. 

Cünkii: Plulıps 
Hadyoları 

KısJ, orta , urnn dalga· 
iare ayni h;ssıs"yet ve pü 
rüısüı olarak intişar ettir· 
mekl~ uzak memleketlerin 
önemli neıriyahnı ve müıi· 
kinin ahengini "!D b ii ıurd 
tedialetendaJıılar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü dürlü marka· 

inla ve m~htelıf ıiıtem 
lerle riy11al1tra dökü-
len ekseri Radyolar 
en mubim ve kıymetli 

aksamlarını cıhın fÜ· 
mül PHtLIPS fıCrika 
lanl dan mü:ıyia .et-
mekle markalar1na :er 
mevki kazıadırmı;ı 
çılııırlar. 

Çünkü 
p hı l ı pSRadyoları 

Asrın en mükemmel ve modern :ir cıluzı olup Rad 
yodan 9 eklenen .. ütün vu lı'klan yı 1 dtıiından Pbılıps 
Radrola~ını gön:ıeden •r şka Radyolarını yaldııh ıöz ve 
tezgınler1ne aldan•rık Rııdyo alımlar •erPınerlerinde ıon· 
auz :ır nedanıette almış olurlar. 111 

• 

HER KESE, HER KESEYE UYGUN TAKSiTLE SATJŞ 
( FHJLIPS 1 · - """ \.... .,nıne benzer markalardan •alunanı: ! ) 
-:----------------------~- J Trabzon ue Havaliai Sotıı D~poıu : 

Kabaoğlu Mehmet Nuri Aydın 

(YENIYOL) 4 Sahife , • 

fennin eıı büyük harıkası olan, ~eş kıf'ayı 
birbirine ekleştiren t~lsizlerin mucididir. 

MARKONİ 
Dünya' 111 ll<~r tarafında en kibar salonlarda Lul<.Jnan yegane radyodur. 

MARKONİ 
Fazla rekJ a ma ihtiyrç göstermiyen en iyi radyodur. 

İP RTON 
A ni 01iiessr enin ayni şeraiti baız hem ucuz, hem ç<.~k kullan1şlı 

SUDUR. 

« lvi ator » Soguk hava dolapları 
i stanbulun bütün lokantalannda, bütün kibar evlerinde bulunan 

yegane soğuk hava dolabıd1r. Arzu edenlere katoloğlar lak<lim ediJi ... 
w 1 

1. 
PULA TANELİ OGLU KARDEŞLER 

~ • ·. ·; .. ·~.·~ ·~:~:·.·: . ..,.-.-:...· .... ;:-·· ' 
Gayri menkul satış ilani 

Vakfı Mahalle ve mevkii c!·nıi 

Sarayı atik Orta h '•cır . Hane araa•ı 
D•ıJri, ali baba Tekke türbe ıokafı " " Muıtafa pııa Çarıı yemenic:ler cükan " 
Haci &a/ih ÇarJı alacahan " .. 
Semerciler " • n " 

" Sarac zade 
kaıJak meydan 
Uzun zade 
Yenicuma 
Şirin hotın 
Dabakhane 
Çar,ı 
Erdoidu 
Molla ı iysh 

" " Akrebli 

" /ıtc vri 

" Hellôc • 
Sarayı atik 
Fr.tih 

E 

" ,, " " ,, ~aimakcılar ,, ,, 
,, tatarlar HiHeli diıkan 

Pazar ka~u moloz " ötel 
Yenicuma kuziun D, 1 arla 
ı ayrom bf'y hane arauı 
Daballhar. e dere ifi hamam " 
Çarşı t•ıhan dükan " 
l'ehfür çayır hıne n 

~:olla siyah kale içi " • 
n v n M ,, n bah~~ 

Tehfür çeyır bahfe 
" ,, arse 

Rostepe fD)'lr sokc:ğı hene aruaı 
" a n 1arla 

Alağaza bahçe 
k :n:Jinar Tarla 
bayram bey h ane au 2ıı 

ESİ DEN: 

Nö, 

51 
236 
182 
200 
209 
215 

12 
152 
128 
61 
31 
59 
31 
23 

i46 
298 
25 
24 
71 
72 

144 
54 
12 

} ukarıda yazrlı yerlerle vakıf mah~ller temlilıen rJe ltay'iy· 
)'E!t'I aatılmok ü zer .s arlı1'.maya çıkarılmııtır • lhalui mardın 
12 nci perıembe siinü ıaat 14 de Ec·kof )öndiminJe yapıla· 
cahtır, lıteklilerin yüzde 7 buçuk kuru, pey paralurile evltof 
yönetimine gelme/e,.i , ' -------

Yemiş ağaçlarının böceklerden ve kurt-
lcrden muhöfazası jçin 

YEDIKULE GAZHAnesinin 
( KARBOLİNEUM ) UDU 

kullanınız. 

Adres Metro han, Bey'>ğlu, İstanbul 

.................... ~--------.m--------------~· 

.. . 
NEDKALMiNA 

... 

ilan 
{) çüncü ııhif em izde icra 

iliatnda takdir edıleo kıymet 
tertip 1thvi olarak yazılmadı .. 
iından ilaveten ilaa:ediyoruı: 
17 dönüm fındıklıiın tama · 
mına 3281 lira. 
11 dönüm fındıklsiıa hma .. 
mına 2123 liH. 
21 dönüm f ındıklıinı tamı " 
mıaa 4250 Jir•, 
10 dönüm tarlanın tamımına 
1957 Jira, = 
2 dönüm çalalaiaa ~amamın• 
386 lira kıymet takdir edil • 
miştir. · 

FİDAN 

meraklilarına 
Uzun sokakta Kur bet· 
oğlu HASAN 

ustaya uğra 

VENİYOL 

/Jare yeri : Uıu,.•okalt 
" Y•niyol ,, Baıımeoiclir. 

ile 

Yıllık abo ~eıi '5 Lira, 
Altı aylıiı 3 Liradır ... 

• 
/f(ın ıatırı 15 kurujtbt, 
Reltlcimlar pazarlıkladır. • 

* 
Eı .~i ıayılar 20 lıuruıtur. 

"' Ba•ılmıyan yaj;ılar teri 
verilme%, 


