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lngilizı 

iZ AYA R • F A Si TİK TTİ ..... 
ereye bile girişmiyor! 

)'.İne o .• . . . 
Eu mesel< si ! 
Halkın en ö 'lemli ilıtiyoç· 

larınm en boıında lıu 'anan 
su muele•i, ne yaz.ık k;, ıar 
kurulun •o :ı toplantııında da 
bir konu! ma konusu o lam adı. 

lli/iyo· u:; , bü:irnle bera· 
ber uray da bili) or oe gö•iı· 

yor ki , Halkın çoğu 1 i'i'ne 
oe kallanma ihtiyaçlarını , 
milyonlarca m kro,,a ) uoa 
olan pi• değirmencle1 e ıuyun 

da dindiri) or. Halbalı.i fenne, 
tahlil ropodarına inanm'J.k 
lazımgelirse dEv_irmendere 
•U)'unu İfmek ıöyle dur•u,,, 
iullanmak bile caiz deeildir. 
D ;ildir oma Halh ne yapırn, 
denize dü,enin yıla11a •~rıl· 
mtı o(c c ıtl g ibi o da ba 
çirkefe ıarılmıı g"diıor iıte .. , 

Yıllar gelip geçiyor, ıar· 
kurul topla11tılorı hir birini 
t<Jk ip ed·p ııidiı or , urayı,,, 

ıarkurul üyelerintn 11özleri 
önünde , ıonu gelmiy.ın bıı 

acıklı clurum deoam edip 
duruyor . Su iıi , ıu konuıu 
on yıl önel! n• idise , o za· 
mandan b-.ri a) ni zaoallı 

ıe~lini, dtJha doğruıu, o za-
r>al/ı ,ckil•iz.liğıni olduRu ai· 
bi muh.,fcz.a ediyor . 

Acaba bu %co:ıllı darum 
ve bu zaoallı dur uı ni'iin ? 

Paro11zlı/d,m mı ? 
Hayır ! 
im tan•ızlıktan mı ? 
Hayır ! 

Evet, ne paraırzlıklon, ne 
imkansu:lılıtan. Yalnız oeyal 
nız tcuutzlık on! 

•** 
Su meıelui , zaman ~a

man ıöyledi;imiı; ıibi ııh · 
hat ve hayat ıneaeleaidir , 
ıerçi öyle olmakla beraber, 
dı;yelim ki , ayni ~amanda 

ue her ıeyclen önce de hiıtf• 
meıeleıidir Öyledir cıma bu 
11:bi iılerin baıc; rılmaıı ıfın, 

bir fOlt holayl.klar da yok 
delildir • 

Zararı menfaati ba ka· 
ı 

dar lleniı olan iıler de, hül. iı 
md arka o 'm aktan felıiı~m•· 
melde , Belediye bütçuinin 
Öir onda kaldıramadı;ı ) ülı.· 
/eri hafıfletmek için her tar lü 
)'ardım fıraat ve imkaı.larını 
hazırlamıı bulanmak.tadır • 
/!u kolaylıklardan, E,u yardım 
fır•at ııe imkanlarından iıti

fade etmek iıtiyen belediy•· 
ler Yurdun her tarafında 
peka!a iıtifade ._edip 1idi1or 
&le do ha çok ı;rtin iıleri pek 
ti/ci bc,a1m11 tufu1.U)'01lar • 

Yolt•a , armut piı , oğzı· 
lna dü,, va:1.iyetinde, iki eli· 
iniz koynuma•da ıayıklar 

durur •ak , daha 'iok yıllar 

lefer tu iıin Ü•tiınden · • • 
• 

$ • 

f akr.t ho1ır1 inandılı, incı· 

nyanı lmesinı istiyor, 

Almanya konferansa verdiği 
Müzakereye girişemiyec ~ğini 

cevabında 
bıldirdi ! 

Ankara - FraDS•.ı ayaa 
meclisi F ranıız -=- S o v y e t 
paktnu tasdik etmittir. Lo • 
karnom uahedeaini imı.a etmiı 
olan devletler lro"Oferansı dün 
Lo ~drada ılk toplantııını yap · 
mıştır. lng-ilizler yeni bir pak~ 
tın kabulüne ve beynelmilel 
c'u umun düıelmeaine intizaren 
AJmınyaaın ıayri askeri mla· 

Vaziyet 
Vahimmiş ' • 

Ankara - F r•nııı dıt it· 
leri bakını Fiaudin Londrada 
inıiliz iHetelerine buaünkü 
•ıziydia ıulbua mukadderatı 

bakımından ıayet vahim otdu 
iunu ve F ranaanın .. metler 
cemiyeti andlaımaaı üıerine 
müe11u müıterek ema.iyet 
tarz ını müdafaa edeceiini 
•e Londrada yapılacak konut 
malarda bayırh bir neticeye 
varılacaj'ına emin bulunduiu· 
nu ıöylemittir. 

Plorin Post guete1i inıil· 
terenin Almanya ile yapılacak 
mib:akereler için ibıan tedhir· 
ler olarak Renden Almaa kt • 
talarının çekil•eıini ht~yen 
Franaanıa talebiııi tamamen 
tevric ettiijni yazmaktadır. 

İTALYA 
Fransaya ne demi~ ! 

Royter ıj an11nın pari.ten 
öğrendiğine ğöre italya frın· 
uya h•beş h1rb111ın İtalyanın 
kabul edebilec !{ri bir tarzda 
hıalli hususunda nüfu%uuu 
kullaadıil takdirde franaıı 
almıa ihtilafında Eraa1a ile 
~eıriki mea1i edeceiini bildir· 
mitt!ı . 

Kamutay açıldı 
Kıt tatili yapın ~amutay 

diln toplantiıına baılımııtar. 

Antantlar 

takadan remzi kitaat müıt~i 
na olmak üzere kuvvetlerini 
reri çekmesini bu ku netleri 
arbraıaaıa11nı ve bu mıtakıyı 

tahkiıa etmemek taahhüdünde 
bulunaıaaını ileri sürmüşlerdir. 

Almanlar R·ndeki Alman 
tahkimiyetini devamlı nyı 
murakkat bir hhdide tabi kı· 

Teberrular 
ve teşekkür 

Meldıtpli çocuklara 
Yardım c em :yehnden : 

Y udım• muhtaç mektepli 
çocukların iaırıine ıaıfo'uıı • 
m ak üz~re ku ban bayramın 
da bir ın~k gö 11dermit olan 
e1ki düyun umuıaiye baımü • 
dürü bay devritle birer ko1cıın 
iönderen Kemal Saka ve 
idman ocaiı reiıi Rin Kuiu 
ve Sadık oilu S1lilıacldioe 
ve parti bat kanı Rabi U rala 
ve ayrıcı p!derine okuttu~ıca 
iı mevlut paraaıDı bu yavru 
lar İıiıfes'ne ıufe :iilmek için 
oo lia :ıöaCler•• fflDA)' 
Kadri Muut refik111 bayan 
Eminaye ve beı lira teberruda 
bulunan kıy..-etlı doktorlan • 
mızdan operator Mubiddiae 
cemiyetimiz arıi teıekkilr eyler 

Mutlu 
Bir Evlenme 

Töreni 
Üçüncü U ınaaıi Müfettif • 

lik Baımütniri bay Selli 
Uzerin kızı Bayaıa 

ile ziraat baakuıaıa 2'eDç •e 
kıymetJi müfettiıi bay i fanın 
evlenme törenleri evvelki ak· 
tam üçiincii mifettitlik kura 
i 1nda davetli ıeçilm:f aileler 
huzuruyle yıçılmııhr • Saat 
dokuzdan itibaren dıvetliler 
felmeie baılamıf, Çok fÜZe( 
d6ıenen bin•nıa birinci kat 
aalon 'e odaları dolmuıtur, 
Saat onda Gelin GDveyi ev • 
!erinden 'ge!m'ı, :Cumhuriyet 
martile tören liatlamıttır 

hıc~k mrz lkerelere g :rışemıye 
C!klerini bildirm"t ler ve alm•a 
YA hü ii n~ti t.11r. f,ııdan y ~pıl 

mıt olan teklıflerin F ı• nstzlar· 
ca ka'J11l ed hbiJmes:ni kolay 
latttrmak iç in R~ndeki yerltış 
tirilea kıt ut m !Vtüdunu ş im 

dilik arttı ·m 'yacıkhranı k•y • 
d~tm ;ılerdir. 

Şehir 
Kulübü 
Açılma töreni 
çok yakında,. 

Tüccar ku\ü '1ünün şlıir 
kulü ·,ane inkılap etmek üıere 
olduğunu ıtçea s tyılarımızda 
hı~tr vermiştik. G~çen ak • 
şım l..11'üp üyelni yine top\ı· 
n nak vi liyetlen ıeri gönde 
rilen niz lmnamenin bııı mad 
deleri ü~erindö deiişiklikler 
yapmı;, yeni nizamuame tu 
tik iç'o tekra~" vilayete ıunu!· 
muıtı..r . 

Üçüııcn U ~umi Müfı?ttişi · 
aıiıin ıebir ktıltl~O.nün ,ç,lmaıı 
yolanda ıöıterdılileri arza 
ye all"• iıe hız nrmiıtir. 
KulOp için tutulan uzuaıokak 
t tki eski firerler mektebi 
biaHtDın boyanma veı döşen 

me ıı•ne baılamıttır. Yeni 
ıebir kulü 'lünün iki, üç gline 
kadar açdacaj'ı haber alın • 
m'tbr. -X eni taarruz ! 

Royteria harp muhabiri 
italyanların şimalde yeni bir 
taarr&JZI geçmek tiz.ere bulun 
duiunu bildirmektedir. İtalyan 
uçakları dün ı"mıl cephesinde 
bazı ıebirleri bombardımın 

etmiılerdir . 
ı ---

·ııid ""nümü 

N.!c111iati kulllbfinün OD 

d6rd6acii yıld6nümil münue · 
beti(e bu akı ım saat 21 do 
adliye dairesi karşısındaki ye· 
Dl ku'ilp ' kuraiında bir tören 
yapılacaktır. 

ŞEHİRDE - ' ?'MC ·=·-PHinli iş 

P ıfin1'ız iş . 
M~vzuumuz, yöp1 işlerid r 

Bu f öz mızla yine h ~upsıı ve 
kit.ıps z y;ptlan ve yapılmak· 
ta olın yapı iş'erine dokun -
mak iaHyoruz . Ş !bir, Ş" birin 
berhanf;i bir sokaiı, pir pu· 
ç tal buıuıi hsırrufu ınuıda 
değ-ildir ki, istediiim"z irİbi, 
fıilb\i ve hususi icıp ve is~ek· 
lere göre, geliş:güıel har•ket 
edebilel;m •. 

Yapı işleri bir plana day~a 
malıdır . Bu, asla demek ·:de· 
ğildir k;, plansız şehirde plia 
s z, yani be11ps1z ve kit•psız 
bareket ~diHr ! Ş "hrin planı 
yoksa, n:çin yıpl11madık. ve 
yaptırmıyoruz ? Yap1 işleri 
durmJyo,., yi.ı üyor, öyle yürii · 
yor ki, yarın planı yapacak 
milheadiı ş ş ıracak , veya 
zavallı 'şehir bütç~aine ço\< 
uzun yallar kddıHnuyıciı yük 
ler yü kletilecktir 1 

•*• 
15 Bin lira vererek OD yıl 

önce y .ıphrdıfı.m .ı: ıebir hu& 
tasa dolaplardı y~rtıhr ve çü· 
rürke11, 3.5 bin lira daha vere 
rek niçin bir şehir p'an yap 
t.arm13 o ruz ? Yazık ve günah· 
hr, plan itini de ele ala'ım 
art&ls: .. 

YENİ YOL 

U Müft"ttişimiz 
S1yıo ÜçüGcü U .numi Mü.· 

~ettişimiz bay Tihsin Uzer 
htiaat müşniri bay S ıffeti de 
beraberine alarak bu sabah 
Pulatanaya teftişe gitm'ştir. 

1 ran Şahinin 
Doğum günü 

l •an Konsoloılıaneıinde 
kabul töreni 

Kardeı lranın değerli Şııh{ 
A !a Honeti Ş:Jhinşuhi 
Pehleoinin cloğum günlerine 
tuadüf ederı yarınki pazar 
günü Şehrimiz İran l:.o uofoı . 
honeainde bir k:Jbul tö ,.mi 
yapıloc :ılr, • ıat ondan on bira 
lıador bcıy konıol :ziyaretci· 
lerira tebriklerini kabul ede· 
c~ktir. 

Küçük aatand ve balkın 
antındı _miimuı"lleri düb ce• 
neftede toplanmıılar ve ba · 
1rlinkü krız hakkında JıÖrÜf · 
müılerdir. 

Sıyıo üçüncil umuaal müfetti• 
f ~ mizta ıeref •erdikleri hu 
merHım uat d6rde kadar 
ilmimi ve nezih bir ıurettes 
dauılar, İı 'llir, Tıabıon 'fe 
Kafluı oyaaliıan 'fe •0110!01 
larla devam atmiıtir • 

ÖYLELERİNi BiL.İYORUM Kİ .• 

niyoı a.z lı.i, uJ:an yıllar de· 
oam edip ıelen ba fe,it ay· 
•allılclar oı la•a112.l1'1ar , bi· 
rer birer 11eçmiı olmuı O.!ya 
6tçmiıe lıarıımalc u~er• bu 
/unmuş/ardır artıi • 

Sa)'tn ÜfiıPcÜ Umumi Mü. 
f ettiıimi.zin yulı.ıelı. •6rriı l~ri 
o• colt ıeniı ihata/arı , ba 
mat!a d6nii.m nolıtaıının gel· 
diflni majdelemelıtcdir : 

1 rabson halkı temi: bir 
ıuya oe onunla Ja hayal ue 
ııhhate kaıJUf '1caktır • 

B•lt.ir Sülı(ıti Bılı•:) 

2W!J!! 1 1 ' 

Genç Çtftlerı Kutrular ve 
Saadetler dtleriz. 

Türk ku~u 
Ankara - Ttırk lcuıua • 

dan taJ.,be R•ifia bindiii bi"' 
romo·ki Vecihinia idarealnc'e 
bu 11bah. uat dokuz kırkta 
ıebrim!zdea uçmuı ve on iki 
yirmide Kayıeriye ~•rmııtar. 
811 UÇUf f eç~alerde yapılan 

Aıkır•, Eıkiıehir açuıuaua 
•tıtımmimidjr. 

--4-
Sana oalıtile de '" y/edi· 

fim •ibi laayat pek ccaip ' 
in•anlar çok tulaaftıtldr, On 
lt11rı anlamalı, inıan içirıi ıör 

m,i, tahlil •debilmelı, hav<J• 
ıı.ıt yoı-ımalı lt.aJor ıayı i 
mllmlırl.nddr , baıün bir me • 
/,k Aadar •-ıl oe ztıtara a 
ıf>rdtiaün adam yatın bir 'i1 

••relı lıadar lıorlıu11ç o;, mu. 
air olar , Şimtli yıhün• ~

len biri•i biraz ıonra ıana 

müthiı bir içhil taırr oe deh· 
ıeıle yamrafana ıallayabiUr, 

Bütün banlar• hayaıta 
bilmın ı•rtl1t11 l•)'ler oldufq 

Oi:lum& 
ve yfi~ümü~ci h 'J kkile baıa• 
rabilmek için ya~ıyo~um, 

Fı.ılut •!n belki de clü ı• 
yaya ıözlerini aç~mıyacak , 
h3Jllata kava,amry-:ıcak~ın 

11 

O 'ı:ırı ne zarar, , bu du. 
rum lıı şıt:n ia da boıı..ıncı 

yozm I , zahmet ~ekmi, o(. 
mıycc:~ı. m ' Çıinki 'u anda 
bir V;Jlifasln, Ve ,ıınu . ., . . , eyıca 
bı .melrırn ki "'urum· • d· ,, , gor u· 
liirn O)'kıralıkfora •enin adınla 
rıaret ediyor ve sona tt ~ a · iım 

tokatı bir baı ~a ıurotta ıa.k4 
- Aıkası üçde _ 



2 Savfa 

Notlarımdan 

Beş0rin ft'ri Sf!cİyye•i o -
lan müco.Jeie ; asır medeni· 
yı;:tinin .> aşam\1.k , ve sonsuz 
bi savaş alanı o!an yer yü· 
:.ünde, tabi t.11 foaa.nforci oer. 
.İ•1 İ en mümtaz hrısuıiyetler 

dt1n biri bulunan hqyatın< 
ko. umok için başlı başına 
bir ~arttır. 

Bu mücad ~le •artla ı icin . . . 
de ferd günlük nofak "sınr 
tPdarik icin nc;.stl mevı.;i ve . 
mühitine rr.u-ıhosır emeklerle 
yoıcımak imkcirunı h"Jzırlıyor 

ao, çevrelenm ·~ bir toprck 
parcasındrı k lan milletlerde , 
asırlık ömür/ rinde, umumi 
ve geniş varlıklarını korumak 
dıinya ıkt sa.diyatı icinde şu-• 
m:ılli ve d vamli menfaotlar 
elde ederek milli toplu 'u ~la· 
Yına yine eüreklc rP.fah im-
kaı1larını bulmak icin aynı , . 
üşenilme.ı; bir em kle , vasi 
mikyasta f .ıkat, z manın ma· 
deni telekki v~ r"ccıplurıle telif 
edilmiş bir şekil ve safhalar 
da vuku bulmaktadır . 

Hayatta muoa.ffak olmak 
l'iin mevcuaiyeti:tİ ZQT ur l le· 
lakki ettigimiz bu miic!7dele-
• uı nihayetsiz eşkal ve a .. f. 
ha/arını sa>·mah ve izah et· 
meğe mesleki bir alaka gör-
mı,oruz, Aııc.:ık mricade/erıi.-ı 

her hangi hü)fik tuirlerle 
inkişo.f i, ve nihayet fıli hare 
ketltırt1 ink labı ve aon"a 
moksad ve men.fa.ot ihtisali 
nin en mücbir tı :t.s&tatr ve 
mücadele dediğımiz büfün 
harek12tl,.rin İn 11on v~ cok • 
def .. 1 k.?t'i . mueyyede•i .. olan 
mu.harebeler;n başlamaıı hıl· 
yat mucadelui mef lıumunan 
en celin bir te:z.r.ıhüru olduğu • 
nu kabul ederker., mU:i var· 
lıkiarın yı:ıpm:ı haklarının 
böyle z.am2nlarda mebzült1n 
•ad edılen hudret oe k 2bili· 
yet/erin hacılası ile ele ge'ii 

GAZLAR 
rilJiğini bıiyük IJe emHl!iz 
inkda~ırm ... ın feyzile buhtıyar 
olan bizler, bu neslin çocuk· 
/arı co ~ eyi tak dır ederler . . 

Fı1kut dmmı1dan ilerleyen, 
lıa1 döıdiirucü bir htz.fo 11e· 
reye vııracuğı kestirilmeyen 
bu medeni drirıya iı;ir.d 1 , 

kendi mılli camialarına dah(ı 
emin refoh yolları bulmak 
icin z.rıifi ez.mflk prtmsı"ple· • 
rile çr.ılı,cın Ol! maff'Ur ~eçi· 
ı1en milletlen"n , bu h -ıin 
emeklerine o!a,ma im~anla 
rını bai:ırmak k 1yg..rsile ne· 
ler '1e ne fucıala~ yMatacllk 
mücadele v.ısıtalnrr arcım-:ı.qla 
ve bulduklarını taİh k ~J·lr. 
mehle ·metfg&ıf olduk!cırır. ı da 
bilmemiz ve benimseyerek 
t __,kciir dm1>.m "z lczrmr.'ır • 

Denizlerin, karaların altın 
da v .! üstünde hotırcuı deh 
Şf't r.ıe h ~yec :ın ya atan bin 
bir harp silahından mada 
göklerde yayılan korku c ha· 
ıı ı dretrotla;ı k6.Pi g;lmiyor· 
mu, gibi kimJıa ifm:ndı·n 

dahi istifade suretile in~an
ları ve asırlarla meydana 
gttirilf"l)iş medenivet abidf!/e 
rini bir c:nda yok etme~ yol· 
farı aranıp buluniyor. Bütün 
bu l':ıyılm~yacrık kadar çok 
olcın mücadele ıilah 1arı iç:n · 
da bizim mevzuumuzu -ı hal-
!uk ettiği z.thir/i g2z'erde 
muharebe ailahforını 1 en ao:ı 

ve müte~cimil olan/andır • 
Bununlfı bera1'er z.eAirli 

,,. t ..... 1 

goz dentlinc'! bütün insanları 
koıku V!! deh,Et içinde bira· 
kem tek bir Müm-. v: aaaaı 
hCAtırlı;~ o•uz, va tabi<ttile ko:-
kuyo·uz F.Jkat haddiz.<;tintla 
l öyle ~degddir , Z'!hirli g .ı:z• 
/ara ,imd,ki hrıliyle, ıimdiki 
kimyevi husu.ıiyetile bir harp 
ailahıdır, bu rttbarla b:r gaz 
hucumu kaqı-aında hı;;p öle· 

-Arkası dörde-

L ATATÜ KÜN 
r.:: ~ .EKETİNDE 

Kem .. list rej ro.· yalnız s:ui 
meseleden mad;ı. , nalal vası· 
tal ruu tı11ihm•l etmemiştir • 

Netekim , 1920 de işletil· 
raekte ol•n 3: 700 kilomelr.e 
yerıne bu gı\n mevcut batla· 
rın yekunu 6,256 kilo mebe 
olduğmı.a göre 2 500 kilomet. 
reye yakın yeni bat yıtpılmış 
cıemektir . Esasen ruyonal 
r.;ir proğram mucibine• her 
gun inkiş-f etm 0 \·te devam 
~d n hv şebc·l , ,. ~ merlıc:z 
le i ~inıdıden L -· 'rı. bağlı· 
yo., ve v rit11U ~ ü.l, ı güne 
i:rl yor. F .ızla o. n ~ltüa 

bu ~ 2i işlerin lıu:..ı dünya 
bllhuu uıın ve faal1iyet durıu· 
Dlugm un ort .. s:nda ekonomik 
iuhı•at.n er ko u devresinde 
başarılmış oHuklnrını d~ a;r· 
rıca ış ret etmek lazımdır • 

Muh kk o1 u bir ~"'Y var 
sa ıu:.:rfed imiş o1 n tütün tu 
ces din ver;nd \ e i ~ Ui 

ı hr n ·1 u mü · 

o uıu t tmuş ur 
K l · • y gö • en iyi 

Lkni dehi me k~z bii.nknsı. 
F-tD :Sf' 11ed t cUz i nı heı~pı.c. 

rıulu seneden seneyt! yiizde 
80 den ışıığıy.a dü1ıncmeaidir. 

Hariçi ticaret I930deu beri 
iık defa olara~~ 1934 de top· 
tan adan bir .Yt:~ U'l gbsteri· 
yor ( 19J3 de 171 m lyon 
iken 179 miJyoaa ç~kıyaı ) • 
mil i iıtibnl ise , heı ~·rhada 

dıkkate deier arfmılar ar..:d 
mektedir ( mellsucdha y·uıde 
:25 kömürde yüzde 20 ç rnento 
yüzde 60 , kösded ! yüzde 00 
'1. 5 ) 

Zıraat~ galiace , ( 1 ) Ke-
m•Fst ff ji minin h alrile baki-
lı i bir değ'şme mevzu~ oldu. 

- - . 
Bundan bir fikir verebil· 

mek için Türl:iye'İlin harp· 
ten. evvel ıışağ1 yukarı 1 .;9,· 
000 ton buğday ve 150,ooo 
ton un getir ttiğioi , l u güa 
ir.ıe bu bu bat ıhrE ç eden -d~v. 
lttler ua.aın~ girdiğim bilmek 
ıs afıdir • -

(:) G9zi, kilçuk mü1 .iye i 
teşvık ve boinyl..,.:f rı) o • 

Bu:ıd n k sdett ği d mıu 
takaya gö·e 4u ııa :>ao be ktar 
otma1 üz re·:tt· il yi g. ç'u 
dir.weğe Laf' g len ü I' iyet · 
tir • 

- A.,.l·e.11 oar -

(YENlYOl) 

INKıLAP DERSLERi 
--~---..-............---.....,.. iş Ti v 

BU GÖNLÜM 
Birinci de. s 

doğruyrJ, iyiyi, yeıııyi ve f y· 
dahyı koymakbr. Fakat arka• 
claılar, akoymak. yeter degil 
dır . ooları öyıece koyduktan 
sonra buyük Lir ,sıcakhklu d ... 
vay.a y·apı~ıp söküler.;. şeylerin 
geri döıııneruc s'ni, konıııı şuy 
lcriu y'2şam;s1nı t y ;1eşme~m: i 
tonin eaecek bir s:stt.m kur-
mak v~ işletmek de ınkılab1n 
değ'şmez şartıdır . Bu şaıt 
Glruudıl<çw fenttlıklaım . geri-

l_; ~7Bİ ~~n~~~a,'!~ .. ~~N ___:I 

hkıarin .. yerine eyililderin ve 
ıleralıklerir~ .. konmtsı gd p 
geç'çi bir h dise t ~;, 1: ıl ğı· 
~e mer ve cskı f ne.h :ı r 
d ha gı-uiş tı;,hrıb tesir!eri.e 
geii dön r, 
en çok artırana ihah: ed l't , 
iki' ihale n'f ıuud· ki f. rk Vf' 

g"çen günler İçin yüzde 5 
ten hesap olunecali faiz VE: 

diğer zararlıu iiıyrlca bükme 
becet kalmaLz ııın memurıye· 
timizc aJıcı.:l~n tahs n olunur 

inkılabı 
· şuurt~ tı k 

- İokılaµt ko l Ştırmek " zı 
feıi füılfia~le ıs R!' ediyo u 
lokıla ı ne~icelerioi butGa 
ullıs m:lehn;~ ol111k .. içın 
yurdd.tşıiı bu qetic~lerin getir 
diği yaşayışa sltŞl\llŞ oJ ıQ.as•nı 
yet.ar aaymam-!i gerek(ir. in-
un fena şeye alıştığı gibi, iyi 
ş~ylere de alıpbiıir . Yeni 
y2~ı·iyışln 'yalnız ~Jııddığı "çil\ 
değilt anlaşılıp şu1:1r b tinde 
ievHmesi ve özümüzda benim-
·ıennıesj ""gerekt"ti . 

işte biı yeni şeylere, doğ· 
ıuluklarn : iyilıl.det yalnız .iti 

· yad tesirile bağla k.alm&yı 
kafi saymıyoruz . oliu bilgi 
ve iı~aııca d .. yatıan bi: cevzı 
ile şuur b&!inde bö .leş irmek 
ve ysşatm k istiyoruz. E:xiuı • 
ki gilai 'I ş yrş ~ rU MU b ş 
fon b~~a değiştiren uir iukl· 
labm ku u~m t:ı' ve ebedil ş. 
ıuesi içia o a ioananl ın bu 
yola b ııi .m~ ~e göeüsl~rirıi 
ko) cwk hır i ı ncla besleııip 
zü~leumeleri fi enıdir . Yeci 
neail iukılao boyl~ b glao 
nıalıdıt lukılıı ', dernlednm ona 
ı.~ ... cı bq tar.ftn :~ınd:.=d~r • 

'J. ürk i.: kıla buııu 
güçluğıt 

Bir iaılu 1ahm y-p l ş 1.1-1 'ki 
zorluk ; yerittdftl · 5· filüp 
attlacıılı 'Ye y nid iı . e e 
kooı:.c"'k ş~yl..:riu çoklugn , 
derin!iği ve ·lig ı ö çil.ür 
bu unau l r ııt> kad is. i ise. 
onuu yerin~ ) •r:ıisı ı koy ak 
o kud.ı gDç 'l. r . bi n ne 
ue kad.ır· ku ıü is..:· o k :rdı:ır
g .. ç sö1 iiiilr . bu baımzıdan 
tür iokıla ,ı, ('iger ınkı abl • 
rıu bjr vey.'1 bir k ç mıa Sıılul • 
Dl gö ütü:ı. Y ninız bizim in ı· 
Ji ıı:nıı ·s .. , çeşi1 ve derıahk 
ittb rile. digerlcriue beıa:imi· 
yecek ve onlarla rnı~k&yese 
edılemiyecek k d r Çwlınlık 
ve güçlük o zeder . 

- Arkaası ı.ı:.r 

H ~r htıl de hen ruhumun 
ha yatını da i ına gözöı:ıünde 

bu'uuclurxcağ m, hayahmıa 

t<ıhassürlerini s~k s k kaydede-
cegı.ııı. Taki onlın aruıra 

muk ycıs~ye muktedir olayım. 
Ege7 bir güıı rubumdaki 

şeylerin renkli bir ubun kö-
püğün1en baret oldu1uı:rıu 
ı ıadetimin avuçta zaptedilme · 
ıe ça.l;~ıl.an kir ubun ıihi 
p rmaıda.rım1n arıflsıı:ııdao sız· 

dağ !li gö il sem kendimi öldü 
tf'C 'm, kudretten bana düıı 
yn.. i ç ı n vadett'ği · şeyleri 
is m ·k ç'n göl,c yüz.üne gide 
cei! m kudrc:- l mfışfak be.ba -
dır. İ 'llİ)•k çln·ım ıdan her biri 
011uu ulvi bir vadi hükmünde· 
dır. 

5 
Fu !IJ"' ba b bc.hçeye indim. 

s~ Dl mavi; gfüu~ş p rJakl:ı. 

Or da Hüseyin E! ğPyn tesa • 
düf dti,., Sakın~ne s laın 

ve.r.1ım Srlammıı i ele · etti, 
&O'l E\ ei ndel:i küreğe dayı>noı
r ... k gözlerlı:i baı:ıa dikti. G~ 

hba k,nd'ıile konuşmamı bek 
liyordu Ş i.)ŞH mı~tım~ Söyliye · 
cek ıö:ı: bul~mıyo,.dmn .. tered· 
di\düı.nü farkederek söze baş· 
ladı : 

Ne güzel güneş , 
- Evet dedim, çok güıel 

. ~ne_ıp _. ~ . 
Fakat bilmük bel~ 011a 

bir şey söylemek lılum. gdi • 
-yordu . v~ levki. man~ım~ bir 
söı:.,, 

Semada çok güzel efen 
aiık, d~ye_ ilave eltim. 

Hüsevın ağ- cev< p verdi : 
- G'celer 9eritce oluyor-

Ç•çvklerim İçin korkuy,,rum 
O adan nyrıl mak, mt=noloylar 
arrs adr:tı ince yola dalmak 
istiyordum. Fal.tat o bala 
küreğine ,fayanıyor, bekliyor. 
du Konu;mak z ıruri idi. 

Ç.res1z buua razı oldum 
ki to.bımın ya prnğım büklü.n. 

O ... u ıl ~ koouşabilE'ceğ;mi 
d.ilşüuiiyorduru. Evveliı ktz ı:a -
el u btbselmek istedim F 
La~ taw ~ğzıaıı • ç c ğı n va· 
kit bir c sareh.zlik g ldi. 

t;e ç kız f ·zla. ehe mi • 
y t vcr'yor g oı gö iin ek 
ihl:yar bab yı kuşkul ndıra 

bılirdi. 

F k.ıt hiç bahs.tmeınckte 
tuh f o' cak, helki n 7. n 
dikttatı celbedec~klir tekrar 
sö sıövl nı ğe karar verd'ğim 
v kit Hüseyi ı ağa tereddidü 
mu farketm ş o!mıısmdan kor 
ktuın z rdığımı ıh·as di or. 
hiç bırşey söyliyem'1ordum. 

H"ıı yin g::ı t kr.ır rıöıe 

br şııy rak dedi ki : 
_ Evet geco. y. ~ n k!ra 

ği lan h kık .. ten korlrnyorduın 
Sabah' k şı bıtiyyeu başl 
.eıç k b hç,.)'C çı~ .annuz. 

lh • ) a. dam gü üm~ediii 
mi 25 erek iluve etti : 

....... ,__....._ .. ,a-..--· ..... ·-·...ı...,, ... ...,,._,_,.._, 

r 
ih ·ıa 

Dün p. r lan toplı;.ı:ıtrda ingil~ere fr-zı"ızl rın r.oktn 
Df z rl rı akciı e olarak reııın ıdmmıJu t r fınd .. n tekrar ~ehliye 
•iade i11ar ctmokıizin müıı: kernt g~ri~Um~s:P.İ itt mitler . 

.. 

Siz ge11çs:niı.,, Ben ih · 
tiyarlm ,. Kendimi size kıyas 

etmek abes u•ur amma ney • 
ıe" Gençler ıoğu~tan kork 
mazlıır.,, 

G ~nç iken ben de sizin 
gı\Ji idiın.,, ş:mal rüzgarı 

da{rda ot toplamam::,, kışın 

soğuk s's\eri ormanda av av 
lanmama mani olamazdı. 

Çocuklarıo, gançlerin kar 
lar içiı:ıde gediğ'ni gö ·uıüş -
sünüzdür. 11 Biraz kalınca ~lbi· 
seler giyinirs"" s !simi clkara • 
mıyo·um,, Biçare çocu•J: cam 
ark~sındall günf'şi nuıl s~y -
rehin ,, YıgenlerimdPn biri 
bize misafir g~ldi,,, Yıld z 
onunla beraber .. eve kapanup 
kaldığı için kim bilir rıekadar 

meyustur, , ml!mafi yiğenhn 

gayet güzel. zarif bir gençtir. 
Bu sözler üzerine vücudu?n • 
dan he.f f bir rnşe g ·çti. bir 
E.z sonra kapı •çılm ş, Y11d,z 
kumral blr gençle beraber 
bahçey~ girm'şti. bilmem oi • 
çin selam vermek istemedim 
onu görmc.meıliğe geldim süll 
büle bakmak İçin yere eğ.l • 
1• 
oım. 

Hüs !yİn ağa dedi ki : 
- Bu bir felemenk süın· 

bü:ür'ür bildıklerimden biri 
göud~rdi ,. Ad2mcağıu vakti 
le bir iyHiğ:m dokunmuştu, 

A·aııra h.1hrım1 sı:>r r, u~ak 
tefek hediye:1er gönderir . , , 
Hoşça bir hikayedir. 11 Otuı 

ye:ıştoda idim ,, bir kış güuii 
güneş batmak iizer.e idi .,, 

Yıldız yanımıza gelmişti, 

aoğuk bir selam verdim 
Hüsl·y~n c-ğa y"ğeoine ya· 

ram .ığııh : 
- Biz'mle yemeğe kala .. 

Ci. k rouım şimdi 1 dedı 
- Evet amca,,, 
- Pekala,,, Yıldız, biıaıet 

çiye y~mek tetıbih ettin mi ? 
HilyJr ba 1iJa,, Ş!ın di gidi • 

yorum" 
- Yok. yol<, şimdi yaloız 

buakma·,, ben gidiyo•um.,, 
( Sonra bana dö:ıerek ) Hıka 
yenin ötesini inşaalleh başka 

gütı aolatırım.11 
Yıldız'a rnca zad,..si ue • 

zqkcten benden ay-tlm·ş~ardı. 

Onlarla ko1uşmayı gönlüaı 
istemedi, hafifçe iğilerek 
~ynldım. 

Tekr,u· kihı.bımt açlım. fa· 
kat okuyr:mıyo", kalbimde 
g çen şeyleri l"hlile çal•ş" or· 
dum, Br.ni! öıle gelivorduki 
YıJdız bana karşı bir ka.btt • 
hsltn bulundu. Halim, tavrıoı 

adet sert \e hiddetlidir, Ara 
ca z deden hıç hoşlaı.1numıı· 
hm, bu delıkarılı da saygı!ıZ 

ve tetsı:z bir ukııln tav~ı ·..-ardı, 

Onunla adet~ kavga et • 
mek isteyordum, Hele yanıır:ı· 
dan syrıhrkcn Ayşe.y. birşey 

aöyleyetek onu giildür mesı be 
ni büshülü 1 kızdırm'şlı, heniııı 

le eğlend ğıni t sıvvur ede • 
rek n r"rıyor, sözlerinden bu' 
bıçınl iş:feb'lmek için adel 
ıı f s mi tutuıo ~um, ne ç re 
ki büs ütün z d istıkam6tleıe 
doğıu yürüvordu\, biı &Z sou 
ra kendi keadiı:o:ıe güldüm 

- Arkası v .. r -



•• • • oy ını 

bir ki.. 
B "la fı Bırde 

/c;fı) orvm, Ve şte sen böyle 
bir vacıtaaın yavrumı,, 

Biraz evvr.l ihtimal haya· 
ta kavuşamıyacok•ın demiı· 
Jım1 fak.?t şu anda ır.uhay
yel b r varlık o/art s!n belki 
de bır gü 1 hakııwten doğa• 

ccık var o lac:ıksın Ve belki 
l(Ütıün bir co ~/arın ı aaran 
hast;ılrğı seni ele yaka/ıyac1k 
V en d,. bir ş-ıir, bir gJZ'! ' 

t c v ya bir 1ornan muhar· 
tırl olmak hıvuine kapıla . 
c hsı : Z :ır r lok ol yavrom 

Fakat ,.,_,,1z n : sakın h'I. 
günün a l t e ctrr-ınun 

g y.ı v h n ı hafus rıca ka-
raladı r s t rla edebi· 

r ya•· tan züb· 

öyl le ıni t nıyorum ki ken· 
d r ce d a eaklayan kuş 

beyninde yarattığı ş ıir , fe.y 
lesof t p 'ne uyab imek ve 
yine kendi gözler:; kfndinden 
boşfl ,,srnı gör m "yen göz.leri!e 
kerıd"nde gö•driğü bimtsil 
h dreti (!) krl ğıylede ;z.h,r 
ed bilmek ic ·n s 7c{a1ına ne ' . 
fa k ne de maka• ı;u·dura r 

c 's si daima ü(ü üz ve pe· 
ri ndır, Yırmi yo~ındc olm:ı 
sı a r m n rnıks '.z J üzü 
bır har , aka/"., cepleri kô. · 
p. t dol oo pabuf ları ayoı?ı 
na b'r k cr.umua büyükdur • 

V y 'nl! öylelerini tnnı · 
}'ar, ö l /erini bil yo-rım ki : 
c r'm , nıc ögiirıdühleri oe 
her n tıl ,,. tef1 ika ctt 'rdik 
lerı 
lo 

10'11 c o 

H LI 

T 

ıyor D u 

n ö le 

cd r mi 'o 
? . 

(YENi YOL) 

Fransız başvekili Alman işga
line şiddetli karşı gelmiş! 
Fransıı. baş he: kan ~ rlün sc:. )' lavJar ı.. •11 ulu nda 

Almayannı !okaı rıo muahhedesinin fe~iaine ve r<.• 
nin gayri askeri mıntakas1n1n i şkn]i ne şiddetle 
karşı geJmış ve franEanın bugünkü bu ihtilaf kar .. 
ş1sında muahedelerin hakiki kiymeti bütün m1Het· 
Jer cemiyetı .:Jzası ıçın paktın umumi garantısı ve 
melletler cemiyeti azasının teahhüıleı i ıe karşı sa. 
dakatJarı meseJes~ni Heri sürdüğünii ~öylemiş üç 
teahhüdün inkarı karş1sınba de~il an Ch k beyn~l· 
milel kanun ttkrar temin edild i ği takdirde fransa-
nın .A!ıuanya ile müzakereye amade o!<luğunu ilave 
etm1ı.-;hr. .. 
Lokarnocular londrada toplanıyor 

Ankzra - Lokarr-o ındlcşmasını imzalamış oliin iııs(it~re 
frars1 İtalya ve helçika deJeğeleri dün puiıte topıntıı:n·şlar 
va müzakerelerin'! Londr;;ıda dt. v::.m elaa ğe karar veroıi ş lerdi r . 

ıll ter konseyi de ıo~drada ! 
lfu toplantı yarın Londrada yapılacı1ktır. bu duvletl~rin göı 

terd kleri &r:z:u ü:ı:eriae nrlletJer ceooiyeli koııqevinde l::u ayın 
1 den fevkalade oluak Londrad,; toplanEc;;ı kt,r. 

3 Sıbife 

italya da iştirak etmiyor! 
ita)y;ınlardA muaahit rolu ovnayuak almanya alehiode h t> r 

bıDgi bir zecri tedt,ire iştirak etmem=şletdir • 

Belçika hala düşünüyor! 
Belç ka murahh ·shn ise iogiliı: funsız co1daı ıır zırları ara· 

ıtnda katı bir vaz·yet almış değıllerdir 

t ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 4 
• ~ ır 

(~ SIHHI AGIZLIKLAR }) 
(\ Sigarc1n1n nikotinini ldiın :Ien ~: ·g,~n t~ 
(\ AL\1AN DOK TOH Arosı~L~in >~ 
€ . ~ ({ En fon ıcadı )} 
({ Ur.unıı~t :ıyeri /} 

~ ~ 
{\ SAUB radyo K1Jndırc,.c·la.r N'ı! 84 /} 
~ ' . ~ 
{~ .. \c.::ıotas.; harıçten ~-p3ı iş kal ul o unur. ) 

ı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'd, -.,~ ~e>:blA 

..... .-en ve ihtiralar bir araya ı e 1 e""""'"'r.m.,.,.;· = ~-ı ~{ 
I~ 
~f' 
,~,! 

O ~ ~'r~ ~ n LI P.R 1.11 BiL.iRM]SiNiz . PH-IL_C_O ft • ?I l~I 
So3 istatist iklere gore PH ILCO dünyanın Pn bii\ ük r: d' o ve ~~ 

televizyon fabrıkasıdır. PHILCO 1934 ser;.t>sintlf~ 12 0000 ı~{ı 
radyo 8atmlş ve 1935 senesinde 1,600,000 rad)O yapmak ~~ 
suretile kendi REKORUNU kendisi kırmıştır ~. 

Bu o a mukabil ik · n ci derecede kalan d i ger Amer; kaıı fahri kası ancak 500,QQO cad y o saı a b ı 1 ın: şt i r l~ 
1 U U TM "'YINIZ K•I ı Yolnı~ üznindehi lutunun ıek!l vemonz.ar _• ı~a krpılı:s nı.z, I~ 

[-\ • veyahut , I uyük relclarnlarla • •ar.de yem bır IC.Jt oldugundan ~' 
bahudden hiluJyel•r• aldrınır•anr~ , 6'71 ünıl.ıün •oıa 11a kadar p ·ıman o!u.rtunıı~ . 

1 
ft! 

Güya, bu kü'>ik kutular, iımi olup c·ami cimaya sözde yeni icatlar , çok defa uki iıtok malları yeni bir ş "kle 1 ~ 
ıok up sürmekten b·§ka bir feye yaramn. 1 A! . 

PH i CO rad~ ol"rı: Her daJgay\ yani ~ısa, O:rta~ ı.ı:::ı..:ı.ı-_ Dcılgalari alır ı~·ı 
fi f bir radyoda o 1m ~ l·cn P lf t L C o O •omct k HU!SUSİ SÜZGEÇ VASlT ASİLE : Şehekcden gelen uğul (~ 
Anıen S el ktörü : Siiy c •İn de h er dalgayı aynı Kı.couet tular, bertaraf edilmiıtir · ı~~~!I 
ve T ~m zlık de di lletir • / t~ı l 

PHILCO ŞASIL ~R : Tenekeden değii 600 tonluk \1~ 
KUVVE TL/ O·o-natik Yü kı eh Tehcrrür TT.Ü,'!c/dedesi 
H vai puaz. tleri herforaf edı'p R .:. dy o da l~ ılarının 
/,.uvuetini otom:ıtik Hırdte artırır • 

r-tış .... 
SATIŞ VERİ: 

r 
'--

SA A TC I 

1 m ,# Çevi~en 
Vecthe 

tır Ço İ) i bir ra ;et idi 
V y do on s ne Pr biıcılık 
y p n ş, 2"/ binhışı lilyle bir 
tane d ha bul r:u z Ati r ş'd 
d tlı o tu 1 ı v kit bi defa 
dur d esi k afı idi. Birden -

ire dlvar gi i durur! rdı. 
H m d mu emm l bir d 
do o u idı. 

te 
Y s çuıın 

be i ür ü tü 

fll ır g rn zoı· 
da t P" eı:·d·r, 

F:anz'oka n= Den d~ öyle 
Umit ed.,.o. du:n. 

Yust - Fri tz zü 'lbc nin 
birine meyii ve~·di. g •ce lerı 
h'ç eve g ~lın~z c' i. Bay bin?a. 
ş •n1n n~mua birço1< bo~çlar 

ve hin tü •Jü n ımussuzc ı kav· 
ı • lar yapıyordu Her tUrlO 
kuvvet istimaliyle kızı c~il 
o mak istediiıni bay binl,aşı 
aı-l adı. ( Kıza olan bağlıhğını 
iş retle gö ıterereık ) sonra 
F isti doiru yola g~tirdi. 

Franziska -- O çı:1pkın ... 
Yust - Lakin ço~ iyi !>ir 

koşıJcu idı Çüıı k i : EHt 
adım il~ri bu1uan bay bin ':a" 
Ş O U ltındaki f'D ıyı f t 
ıl yet~ meıdi Y . dem .. k 
kı : u l ıo h si ~1z·n iyi 

rk. d 'i' rı z!ı ö ı~ •, ı· 
y-n ' 1 ? V lb lm , F l p , 
M t'n v F tz ? E::ı, Yus ' 
oiu l r o u ( d~r ve gider ) 

3 ürıcü Görünüş 
Fıanı'ı'u [ ~onra da ] otelci. 

Fr.enz!:sk~ - ~ Yuat der .. 

preslerden ç ıkm· ş paslanmaz çeliktendir • ı ·~~ 
Makine tamamen zırhlanmış•ır : Bu sayede ş· si içine ~j 

p:;~·::;,::İ:: :::::~! ~::::.~d"n •uk.rmız. ) .lı 
ABDULLAH SEZ i 

hal otelc iye tesadüf ile yaptı 
ğı 11it .... i F ıanziska kendisi 
ne yapılı:r..ış zıın11ederek ) ben 
u't'cmi Jayıkpı.. Teşekkürler 

ederim Ylis+-, .. Sen o amıuu 

çok aş ağ l yo sun, Sına vere· 
ce_iim i >r t dersini unutamam 
Ah .. Bedbaht adam. ( geri 
döcıüp Fı oyJ anuı o:l ı s ·na g t· 
m ek istiyor. tam bu ııra o~d 
cı g ıliyor ) 

Otelci - Y ~ vrum biraz 
konu,maklıiımız için bana 
münade,, 

Franziska - Ş 'md i vaktun 
yok bny o telci. 

O le Bi, s n'ye •• 
l-J.tş dı\'1 bir h her C"l· 

z 1 ? F oylaıad n ay· 
s iadiııszi·'·· 

F z s a ~ Ne v r ? 
O . lcı S ym bay ~ s·. 

u a'llatmadı mt ? S .ni aşı 
tıda mutfakt._ bıra~tıtım z l· 

m-n tendüfen tckr&r aaloJa 
gelıd;m 

Franz's1u _ Tesadüff'ı11 , 
ks sten her ne ise biraz d:n • 
lemeğe ... 

Utelci Ay y • vru'll beıı 
den röyle bi Ş'"Y ü.nid eder 
mit; n ? Bir otelci için en feı 

na ş y götetl mektir. Ben 
çok durmad n Froili•D•D ka • 
p sı b'rdenl>ire ıUdi. 8 n'>-şl 
d ş l'l fı l dı ~rk~sı'ld n da 
F oyl n, l<'si d.: ay 1 b~re 
l· tt , ilf h :l • yni v z ,. te 
bir o' t y b • kt idıl r 
Go . c ş y. F o n 0 

• 

1 yo·, o u t 
k n s r.ıi ç k 0 F 
k r y o • ( T lh 
r. oy ' b · ' l ı, Dl il aı[ O SU UZ 
Dere.ye ? ) 

...... Arkesı Var -
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ZEHİRLİ 
GAZLER 

- Baıtarafı ikide 
cefiz. diye )'er•iz. bir heyeca. 
na kapılmamakta, mütemadi 
bir endiıe it;inde yaıama/da 
bir man• ue ubepde yoktur. 

Gaz. bu a•ırda hakikaten 
müeHir bir •ilahtır , fakat 
ıimdiye kadar biler•lı bilmi 
yerek , lehte ve aleyhh bir 
fiOk dedikodularla l:ıu •ilahin 
tuir kabiliyeti ve lcuclreti 
liııumandan fuz.la büyütül· 
müı i.ede bu propoganda 
mahalline mrHraf , müıpet 
bir iz.ah dejildir. Cüniü ma • 
hare be ıazlarının büyük 2 üm 
Te/ere ni•betle lerd üz.erine 
tuiri mahtattur, ve aynı za· 
manda mudafaa ve lro ·unma 
oa,ıtaları tekemmül etmiftir. 

Hat ta bu ıildha 11az. den il 
meıi bile yanlıı teldkki o!an 
mıktadır - Gelecek yazımızdan bu 
)'azının •onundan baıka mu· 
harebe gazlarının tarihi tat· 
kik edeceıiz.. 

Dr. F•at Sahin/e1 

Defterdarlıktan 
Taif luaabuı cıYanada 

baraplaamış mülk Binaai bulu 
nanlarin defterdarlij'a mura • 
caatları 1-2 

İLAN 
Trabzon icra memurlaiun 

dan : 
~çık utırma ile puaya 

çenılecek ı•yri menkulün 
De olduju : 

Yeni cumayizir 
Gayri meaıulün b•luadu:: 

iu m6Yki , mıhılleai , ıok•i• 
numırası 

Att katta bir mu•bak ve 
bir bahçe, üst katta bir ıofa 
ve iki odayı müştemil birbıne 

80 arı•n eyliil 9;i2 tarıhli 
tapu numara1a O 

Taktir olunan kıym"t 
400 lira 
Artarmaaın yapılac•i• yer 

fÜD, Hat : 
Trabzon icra dairfsi Ö!IÜD 

de 14 - 4 - 936 s .. ıl 
iÜDÜ ıaat 12~15 de 

1- ltbu gayri menkulün 
arbrma fartnameıi 14 - 3-
936 tarihinden itibaren 935 -
946 numara ile Trabzon icra 
daire1inin muayyen numaraaın 
da berk ıin göre'bilmeai için 
açıktır, ilind•yaz•h olanlardan 
fazla mıliimat almak iıtiyen
ler, itbu ıartnımeye Ye 935 
-9t6 doıya numaruile me 
muriyetimize müracaat dmeli 
dir , 
. . 2 - Artırr.aaya ittirak 
ıçın yukarda yıu: 1 tı kıymetin 
) üzde 7. 5 niı'·c t=nda pey ve 
ya mili\ bir b;a 1-: " ' " t~mınat 
mektubu tevdi eaı lH e.lrtir 124 

3 - ipotek ı bi"ıi •'acak 
!ılarla diier alikaci.ı ;:.ı ın ve 
ı~tıfak hak_kı •.•hipleıinia gıy 
rı menkul uıerındcki hakların 
hrauııle faiz Ye maarafa dair 

YENİYOL 
idare yeri : Uıunıokak 

" Yeni)'ol n Ba•ımeoiclir. 

* 
Sayısı 4 l uruıtar. 

* Yıllık abo ·eıi 5 lif'a 
Aiti aylıjı 3 liradır .. : 

* liôn •atırı 1 S lraruıtur 
Relı 1timlar pazarlıklaclır: 

ıı: 

Eılai •ayılar 20 ltaruııur. 

• Ba•ılmıyan yazılar ••ri 
Pt1'i/m111, 

(YENIYOL) 

~ıva badana eksil 
1thaJfü. gümrüğü müdürlüğünden 

. 
esı 

Trabzon gümrük binalarının baJana:sile hcızı 
yerlerin s~vası 149 lira keşfi mucibince 3o-3 936 
gününe müsadif pazaıtesi günü pazarh kla m üna -
kasaya konulmuştur, 

Talip'er yüzde yedibuçuk teminat la r ile mezkur 
gönde S'l at on dörtte ithalat gümrüğüne mur::ıcaat 
etsinler. 1 - 4 

Katipl 'k müsabakası 

Gümrük başmüdürlüğün e • • 

Ba~miidürlük ouiki hra maaşlı kfüiplif!inde 
vekfllet ile k ullanıl nıak üzere O' ra ın('ktf p la' ~iı; 
olanlardan nıü~ahüpa ile meILur :ıJınaeakttr. 

}lüsabaka başmiidürlük daıresin<le mar! ı l 9 ( u 
per~embe günü saat oA'idörtte yapıJacakdır 

TaJip olanlarinmemurin kanu111111un dördüncü 
maddesindeki şeraiti haiz olduklarjna dair vc•saiki 
hauıil olarak yevmi mezk urde muayyen saattc.n 
C\ vel başın iidürlük dairesine !nuracaat et nıeleri 
ilan olunur. 

Y emjş ağaçlarının lJöc t klerden ve kurt-
lerden muhafazası için 

YEDIKULE GAZ~1Anesinin 
( KARBOLİNEUM ) UDU 

ku llanın1z. 
Adres Metro han, Beyl)ğlu , İstanbul 

------------------------------------------------
olıa iddi•larıaa iıl-u i:in tari 
binden itibaren yirmi ıün 
içinde evrakı müıbitelerıle 
~ irlikte. memuriyetimize bildir 
melni ic• p eder • Alr ai halde 
bak lara tapu ıicililc sabit ol 
madıkça 11tıt bedelinin pay 
laı mı ıındkn hariç kahrJar , 

4 _ Gösterilen iünde 
artarmaya iştirak edenler artır 
ma ıartaamuini okamuı ve 
lüzumlu malumat alm ış ve 
bunlar1 tamamen katul dmİf 
ad Ye itibar olunar , 

5- Ta)İD edilen zaman 
da i'ayri menkul üç defa bai 
Tildıktan ıonra en çok artara 
na ibale edilir , Ancak aıtar 
ma bedeli muhammen: kıyme 
tia yüzde yetm iş betil'li bul 
mu veya uhı isteyenin a li 
caj'ına ru=>banı ol' n dijer 
ılicakhlar buluDup ta bedel 
bunların o a-ayri meııkul ile 
temin edilmit alacakhlarıoın 
mecmuundın fazlaya çıkmasa 
en çok artıranın lıabhüdü 
bakı kalmak üzere artırma 
oa beı iÜ, daha temdit ve 
29 - 4- 936 çarıamba iÜDÜ 
aaa(lS de ynpdacak artırma 
ela, bedeli ıatıı iıteyeain ali 
cajına rüchuu olan diier 
alicakJılarıD O fayrİ IDeDfUl 
ile temin edılmiı alacakları 
mecmuandan fazlaya çıkmak 
ıartile, ea çok artırana ihale 
edıli , Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz . Ye 
aatıf tale .. i düıer , 

6- Gıyri menkul kendi 
aiae ihale ohıaan kimıe eler 
bıl veya virilen mühlet ıçinde 
parayı vermeıae ihale kararı 
feaboluaarak kendisinden ev 
Yel ea yüksek teklifte bulu 
nan kimıe 1rzetmiş olduiu 
bedelle almaia raıı oluraa 
onı, nzı olmaz veya bulun· 
maııa hemen on b eı güo 
müddetle arbrmaya çıkarıhp 
( 133 ) 

işbu gayri• menkul }ukarda 
iÖıterilen 1 ı-4- 936 t .. uibi 
Dde trabıon icra memurluiu 
odaa1nda itbu ilin ve iöıteri 
lea arlarma ıartaımui daire 
tıad• ıatdıc•jı ile o!tıt:U' , 

İLAN 
N2 : 1 

Şukan halil oğlu h11an 
Yereaeleri taılu1 ma otlaiı 
ve cenubco hal ıl o2lu osman 
Yereıeleri \'e basan ereae> 
eri otlağı ve ıarben balil oğ 
lu oıman hi11ed8rları fındıkh 

iı •e kısmen ka banda ve 
şimalen bekar oğlu Rahmi ot· 
lıiı ile mıhdut tuh• metro 
10109 

Hudu<li yukarid y zılı 
olan mesunai zir öyünde bir 
p rça tarh•ed dinde ıntik2l 
ıuretı biliisenetsiz olan k sarı 
mehmet oğlu büseyin ve mua 
tı.fa ve ıükıiyenın mala olup 
bir oiıa ve fasılasız elli ıc11e 
den beri t sarrufunda olduğu 
iddia ediJmektechr bu yerler 
de bir ayni hak iddıa ı eden 
ler varaa on gün jçinde t pu 

111üdürlüjüne murec t eyle 
mek ve 24 mart 936 ula gü 
aü saat 11 de mahalli mezk fı 
re aıdileceiinde D bir diyeceği 
oluıların oraya ıelmelerı ilio 
olurıur 

iLAN 
Ng 2 

ŞarkiD tarikiam ve cuıu • 
ben halil oilu baaan Ycıeaele 
ri fındıklıiı ve ıarben tariki 
am timalen beis ir oifo rahmi 
tarlaaı ve baıf.D tariki am ile 
mahdut 5414 metre tarla 

Hududi \ ukarıda ya21h 
olaa muun aızır köyünde 
bir parça tarla t a rla eda din • 
dan inbke.l eylemek ıuretile 
biliıenet yahya o2lu mehmet 
ali ve 1111 mtbmet oğlu bü 
ıeyinin mala o ' up hiçbir niza 
ve faatlası :ı elli senedenberi 
tasarrufunda olduğu iddia 
edilmekted:r bu yeı lerde bir 
ayni hı.k iddiaaı eden,er varsa 
on gün içic de bpu mü~ürlü 
gülie murı cad eylemeleri ve 
:l4 mart 936 tarih s la sıünü 
aaat 11 de mahallimeı~ fare 
iİdilcce&indc: n bir diyeceği 
olanlar tapu müdürlüiüae gel 
meleri ilin olunur 

4 Sahife 

N 
E 

NEDEN 
E 
N 
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535 
Çünkü: Ph11'ps 
Dünya Rad}'O müs-
bekeleriade D .o ima 
birimci li ii kı zanr. 

l 6 2000 mt be 
her da'ga 

16 • 2000 metre 
her dalga 

l 6 · :.OOO metre 
b.er d..,lg il 

6 Lnmb 
akümülatörlü 

Çünkü: phılıps 
R adyo teknik v.e na-
s na vakıf olanlar la ve 
en müdekkik k imsele · 
rin kullandıkları mar· 
kadı.-. 

Cünkii: Ph1lıps 
RadyoJarıııi alta •y 

kanutı eder 

Çünkü: Phıhps 

Hoiianda ve Almanya· 
da Dünyan1a en büyük 
ve e111h Fabrilcalanna 
malık olup En ufak bir 
parç•ıını dahi en ~Ü · 
yü" bir ihtimamla ken• 
di L• b oratuarlarında 
imal eder. 

Çünkü: phıllps 
Radyoları 

Ve l:ıusuıile 1936 ıeneıi 
modelletİ : yüksek iıtaayon 
ayırma krakin liii ve pek 
müessir c.tomatik ınti fatini 
tesirini ve ıebekeden gelen 
müıiç gürültü ve prazitleri 
ıusdurmaya mahıus ante• 
rüptöı ü hıvioir. 

Cünkii: Plııhps 
Radyoları 

Kısa, orta , uzun dalga· 
lara ayni hasu.s:yet ve pü -
rüzsüs olarak intiıar ettir· 
mekl~ uıak memleketlerin 
önemli Dt'Şriyahnı ve müıi · 
kinin ahengini ıen tabii ıuret 
tcdinletendala-alar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü iürlü marka· 

larla ve mı.btelif ıiıffm 
lerle J iyaaılua dökü 
len e lueri Radyolar 
en muhim ve kıymetli 

akaamlarını cıhın tü· 
mül PHıLlPS fabrika 
lanı dan mübayia et. 
mekle markalarana bir 
mevki kuandu maj'a 
çalı ıırlar. 

Çünkü 
PhılıpSRadyoları 

• 
Asrtn en mükenımel ve modern bir cılıaıı olup Rad 

\'odan beklenen l::ütün vu l ıkları ya ı attıiındao Pbılıpı 
Radyol,rmı gör"Jleden başka Radyolarını yaldızla ıöz ve 
te:ıg'nlerine aldansrak Rııdyo alanlar beraberlerinde ıoa· 
5uz bir nedamette almıı olurlar. 
HER KF.SE, HER KES EYE UYGUN T AKSll LE SATIŞ 

( FHILIPS ismine ben;;;-markalardan ::"'"'* I ) 

T rabıon ve Havol'• i Satı, Dfpo•u : 
Kabaoğlu M ehmet N uri Aydın 
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