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İran Transit Yolunda Vaziyetimiz 
Trabzon limanının yapılması Türkiye Cumhuriyet hükumetinin ve onun ha· 

şında bulunan. I~~et lnön~i~ün __ hüyük dev_let işlerinin ön saf~oa koyduğu 
ve yakında ızını ve eserı ot gosterect k hır davadır. Hatta hır idc-aldir 

Sayın ücüncıi umami mfı.fett iş im iz Tohı in Uz.erin « Camhuriyd» Refikimizde cıkan kıymetli bir 
' baım~kaluini okurlarımızın aydınlonma•ı it;in a)·nen alıynra:z..' 

Cumbudyet gnet( ıjnde 
Şöyle bir yazı o~odum : (İ an 
HaıiciJ·e Nnırın. n İran tran 
ait yolu haldunda vaki olan 
beyanatının Anadolu .Ajanıı 
taufmdan neşredilen kııımla · 
rındın anlaştldıiana göre , 
lıan bük fı ıneti üç p roj ~ üze· 
rinde tetklkat yapmaktadır. 

llu p · cjelerden bir"cciıi 
Hayfa limanına ikinc:si Halep 
yolile iıkenderun limaaını, 
üçüncüıü de Trabzoo limanı 
na müteallı ktir. 

Bunuola beraber Türkiye 
hü~ fınetiıain gösteroiği kolay· 
lık ve a:aka ıon p oj ?nin da 
ha ehemmiyetle ·tetkikine yol 
YerlDİf bulunmaktadır. ) 

iki, üç 1At1110 içine ııkıı 
tırdan bu haberin Türkiye ve 
lran memleketleri ticaret ve 
iktisadı için çok ~ mühim ilir 
intik.-1 devreaini istihdaf etti· 
iini aöıteriyoı uz . 

Ben l:.u yazıyı, bilha11a 
tiaıııi Iran tran1itı .. in iki, üç 
bin y1lhk JO~U ba11na nllmış 
tarihi bir kitabe gibi okudum 
ve koca Haliıkirıo oobeş yıl 
önce lımir iktisad kooıreıia· 
de ufuklar aydnıla.tau büyük 
sözlerini bir daha andım. 

Di>vlet Demiryollarımızın 
biran evvel bitmesi ve Iran 
topnaklarına yaklaşması, bağ· 
1-.naıaaı için iıış ıata Etzurum 
tarafından da baılanılmaaı yo 
lunda BatbMksnımı z ın yerinde 
Ji ptıiı teşebbüsün hedefe in 
betinde nekadar yükıek ma • 
balar oldu&uou şimdi daba 
güzel anlıyoruz ve daha açık 
ıörüyo t uz. 

yolu mukayeseye lüzum dahi 
görmüyorum. Esasen cerJu~I 
!ran mevzuumuz haricinde ka . 
lır. O lı.:ısma aid nakliyata var· 
ıın Hayfa ile lskenderun Li • 
maolarına hakim olanlar pay 
lışsın. Ona karş ı bir diyeceği 
mJz; yoktur. Fakat Trabzon 
limanına iki, üç bin yıllık ikti 
sacii bir bai'lantııı bulun 1n 
yukarı iran için türk ve İran 

memleketlerinin halkınan , 
tüccarının karşılakh f aydaJarı , 
ki.rlart , zararlar• öneminden 
sözümüz davamız va~~dır . 

istediğimiz, düşüodüğümüz 
iki memlekete taalJUk eden 
menfaatlerin teminidir. Uıun 
tetkike ne hacet. Haritaya 
bir bakıı Tebriz - Gürcübu-
lak - Enurum - Bayburt-
G ümüşane - T•abzon yoluna 
ıene harita üzerinde bir göz 
gezdirif, iki millet iktiıad , 
transit davasınnıın halline 
Jnifidir. 

T e brizin ve daha yukarı 
İran ticaret alanının B.aara _ 
Muhamm~re - Hayfa - lı· 

k enderun limanlarına olan 
vaziyet ve mesafeleri haritada 
mütalea olcınuru. bu memle • 
ketler müoakaJitının buliman· 
lara akmuı için ancak cebr 
ve ıiy111i bir kuvvetin amil ve 
müessir olmasını kabul etmek 
icabeder. Baık~ türlü telif ve 
tevile idari, ıktıuc:ıi b~tta iç· 
tim ıi mantık h ç 'oir vaklt hıç 

bir ıureUe müıaid bulunamaz, 
Ticaret düıturlarıada iÖZ 

önünde bulunduru!ac•k en 
ö~emli nok.a aakiddir; vakit 

bunu düşü ae mE yi:ı bile .. 
Ş mdi aaıl mc Sf' le yukarı 

ban tranaitioin takib edeceği 
ve çı~rp gideceği yolun ve is 
kelenın bu yükıek davaya gö 
re bugünkü ve yarınki vazi 
yetidir. 

Tebrizden Gürcübulaia , 
Gürcübulakt~n Tra\-zona ka · 
dar yol iyi bit şösedır . N .. fia 
vekilimiz b ıı yolun bir kat 
d•ha nıükemmeliyeUni fıi\ 
alanda dikkatle ve önemle 
gözöııünde buluaduımakhdır. 

E•zıırum Türk demiryoHı· 
rının Iran demiryollarıoa bai 
l~nmas~ artık sayıh yıllar içine 
grrmıştır, denileb.lir. 
Tu.bzoı: limanının y;.pilması 

Türk.iye Cumhuriyet hü~ u ue· 
tinin '!e oao~ başında bulu-
nan lımet l1önüoün büyük 
devlet işlerinin ön aafina koy 
duirı1 ve yakındı izini ve e1e· 
rini ıösterecek bir davadır. 
Hatta bir idealdir ' 

lranın banisi ve haliskirı 
Riu Ş h Pehlevi Hnr~t1eri· 
nin memleketimizi ıerefJi ziya-
retlerinde, te.rıf ve a~det .bu· 
yurdukAarı yol, tam Iran baa 
ıit güzergahıdır . Yükeek gö. 
rütlerine bailadıklar& ve bağ· 
layıcakları . derin düşünceler 
iki 111emleket , iki miUet. fay· 
dalarını ell>et taribi , tabıi 
iıtikametiae ~evirecektir , ' 

Trabzon - tebıiz yolu iki 
millet refahı içiıı tabiatın ezel 
den yarattığı bir iıtikamettir. 
Her ikı hübfı uet bu davada 
ayni yolun yolcuıudur • 

T. U. 

Her tarafta 

Direktörü , Ba~yazıcuı BEKlR SOKOTi 

SÜ1t.: L.\RIMIZ ŞİKAYETLERE AÇIKTIR. 

çetin safhaya girdi . . . 
Alman meselesi konseyde .. 
Fransanın Vfd konseyin k rarı ' • 

Ankzra - Milletler cemi· 
yeti konu.yinin dünkü toplan 
tısın.~a Fransız ve Belçika 
delegeleri bir karar ıureti 

vermişlerdir. Bu kararda Al· 
manyanın Veıs1y muahedeıi 
nin 42 ve 43 Ül:ıcü m'lddele 
rini •e Lokarno mu~b.edesinı 
iblil ettiklerinin konseyce mü 
şaheJe edildiği:ıin tul iti ve 
k~yfiydtf'a derhal Lokarno 
muıhedeıini imzalayan devlet 
lerin bab~rdar edilmeıi iste • 
nilmektedir. 

Necmiatide 
Necmiıti ıpor kulüLürıün 

ondördüncü yılt önümü cumar 
tui akııırımı parlak bir surette 
ku~hılanmıştar. 

Sayın T6hı:n Uzerin, vafüDi:ıiıı 
bulunduğu tören iıtiklil mar· 
tile b=" şlamış, Agah Erdemli 
tarr.f.ndan kulü~ üa 0'1 cö·t 
ıenelik hizmetleri iz ah edile 
rek alkışlaomış , uz heyetinin 
ıti:ıel parçalarile zeybek, kaf· 
ku, trabzon oyunları oynan • 
mıı, moııoloılar, şiirler ıöy • 
lenmİf, miıafırlere çay pasta 
ikram edılmittir. Stıyın üçün 
cü umumi müfettişimiz hat.ra 
defterini okuduktan sonra 

Japon yanın 
tekHfl~ri ! 

Ankara - J •ponya, Sov 
yet Ruıya, So vyet M.6oçoko 
ıınmaın yeniden tahdidi için 
muhtelif bir komıiyon teşkili · 
ni teklıf etmit ve bu teklif 
MoıoJ ıtan, Mançoko ıınm 
ü:ıerindede mümu'l tedbirlere 
tc' veuüle dilmeyeceğinin bilin 
meıi şarliyıe kabule müsait 
görülebileceii cevabı verıl • 
mittir. 

bir yenilik 

Bu toplantıda \lmanya • 
nın 1'onse.yin d·vetine verd iği 
cevapta gö:üşülmüş ve alman 
yanın Lokatno mu ch~d, s'ııio 
konseyde müzakeresi u :u;s n 
da muahede iJe alakadar di -
Rer de.vletln gibi ayoi huku . 
ka sahıp olduğuna A lmnoya 
tara.fınd~n ileri tür ülen yeni 
teklıflerı tet~ ;k , t~u in ~on· 
ıeye ait oJmadığına karar 
.erm iştir Konsey ve Loı.tarno 
devl~tleri koııferaıısı bv ün 
toplan :- cıktır. g 

yıldönümü 
kulü bün çok kıymetli bjr ma 
z iye malik olduğunu, K :ara • 
deniz çocuklarınan b · • ~ erşeyı 

yıpmaga muktedir olduidart• 
na söylemiş, bilhan saz he • 
yetini takdir buyurmuşlardır. 

O H!ö ·düncü yılın, parlak 
ve şerefli • bir törenle idr a~ 
eden Necmiati kulübümüze 
daha parlak atiler dileriz. 

MÜSAMERE 
Dün akıam Nı.cmiati kıı

liı )ü · tarafından bayan T oh. 
ıin U zerin h imayelerinde ı. [• [ RU . up au onunda tertip edilen 
ıa:dı müıamere ~ok güz.el 1111 

muiJaffakıyetli bir •urette 
geçm ştir. Scıyın bayan ve bay 
t~hıin Uz.erin ıeref verdik/c. 
rı bu müsamerede 0 L. . , a ım ız. 

müfetti,lik erkd lİ ile - 1 ' yuz-.cr• 
ce hemıerimiz •ay•n er ( ·ı 
haz.ar ı,u{unmu,lardı· .. serı e 
• '• acıt 
;J 1 de başlıyan • muıamere 

saat 24 . ele kadar çok giizıl 
fOk ı .ımımi bir he.o . . ,J .ll ıccnw41 

devcım etm iı m · . .. ,,. 1 ' I , .. ır ere cay 
ar, p:zıtalar ıkrcırn ed'l • . • ı mı,, 

mu•amere Cumhuriye• . 
l " morıl 
e ıona ermiitir. 

~~yı~ üçüncü UrAumi mıi· 
f etl ıı ımz bu • ·raci 
k l L • a ayağa 

a 1earuk davete · b Miliddan önce ve ıonra 

Iranın Roma lmparatorluiule 
ya~~ı.ia ticar~t işlerinde takip 
ettıgı tranııt yo.u bütüo An.,· 
doluya katederek lıtaul)u1dan 
a-eçiyordu, 

tir. Bu de~iım~z iktjsaai pren 
ı' pe iÖre aıaiıda yazdıiımi 

rakamlar iÖıönünde bulundu 
rubınca iki memleket ticaret 
ıabdamaruun Tebrizle . Trab-
zon ar11ıal baibyan yol oldu. 
eunda 11 Ye ola.caiıada fÜphe 
barıakmaz. 

Tabıin U.ı:eri, bu inkilip çocLtiunu ÖvÜ)Orum, 
çünki bize yeniJik •e caahhk getirdi. Tahıi:ı 
Uıeri bu Atatürk oiluuu ıeviyorum çünkü : 
Onu b~ze Atatürk gönderdi. 

L b ıca et edcn-
ere - ayan Uz.er ~anuna te ı 
ıekkur etmil~ trabaon kadın: 
lııının inkılabı k l J • avrama yo 

Sonra ıonra mliaakalitın 
milbim bir kıım• ceoul> deniz 
roll•r&na ıeçmiıse de ıimali 
İran traDSiti eski, tarihi ve 
tabıl iıtıkametına biÇbir vakıt 
hiçbir ıuretle bırakmamıı, U · 
IDumi KavgHın çıkışına ka • 
dar Erzurum _ Trabzon yo • 
lundan asla ıaımamıştı. 

Umuıd harbe ı.takaddüm 
eden yıllarda Trabzon yolu ve 
iıkeluile yapılan trans t faali 
Yeti kırk bin tona eritmiı 
lulunuyordu. 

Büyük Kavganın zıruri 
icabatından olarak ıim•li iraa 
~raıtıiti Basra, Muhammere 
'•k~lelerine aktaiı gibi Bakn • 
Batum yolu da bn makuda 
Köre hazır . buluııuyc.•rdu. 

Iıte harbin ıçtıiı bu iki 
güıergih Enurum - 1 ra~ • 
ıon yolunu ve iıkeleaini kö1 • 
letmiıti 

Anadolu Ajansının verdiii 
lb lıOçük habere aö:e, lraa 
'Hnıiti lçi11 Qrtıya ıtılaa ü9 

Ş. lrana Beher kilo 
Nakliye M. iç;o ücret 

gün kuruş 

Beyrut T.le 15 20 18,50 
Batum • 35 15 
Basra • 45 15,50 
Muhammere ,. 40 15 

Bir bu rakamların iıaret 

ettiji hesaba, bir de aıaiıda 
ki mukaye1enia beJiiatine 
bakalım : 

Tebriı'e Trabzon aras1nc:ia 
ki yolun [ 1044] kilometre ol 
maııaa nazaraa .· 

Gün 

4 

Kuruı 

9 
• .·Gibi ıöı iölürmez ıonuııca 
•armıf oluruz . 
Türk - Iran tüccarı bu yolu 
bu rakamlara , bu faydaları 

bıl'akıp eDKia,ere iİtmek için 
iktiaad kaideie:rindea çok 
uuk buııınmık ic~p eder ki 

Bılmem farkında. olma 
yan oar mı 7 Şu Karadeni;ıin 
inc:fıi na.mile a•ılan ve -,in• 
bu llÜHl kayılı denizin 11,. 

güzel lt.öıt • :nJe yer almıı 

bulu 1an T rabzon•muzdcı •on 
11unlerde bariz bir lıayna•ma 
tıöz.e batan bir f(Jaliyet ~ar: 

Bana yollar ukiaind~n 

tlaha kalabalık, hayat tla}aa 
canlı ve in•anlar daha n•ı' eli 
tıörünü.> or, .• 

Şöyle etrafıma b~kıyo • 
rum .• , Gördüklerimi, olanları 
olmakta bulunanları ile ola • 
cafı •ôylen•nleri lıafamda 
f ôyl• bir toplayıoeriyoram 

da hayret ue taktirden alamı 
ya um kendim;,,. 

Her tarafta bir J•liıiklilı 
bir hareket oor, oalttile ı~h 
rin ıuraıında, baraııncia yan 
welip yaalanc.n çirkin •urctlı 
barokalar )'olan uzıı kt•mi • 
yor, neıemi:r.i kırmıyor artık,, 
Parkın alt yönündeki eılei 
delik Je,ik ltPallr, bofTı ra• 

nık yol yeni ve ı6•ieriıli bir 
lı.i-ue ıeymtkte. Şehir her 
11tın bir parça daha temiz, 
bir parça dG ha ıüzel, ve yüz 
ler daha kanlı, gözl•r daha 
parlrık dıinlıündıntı, 

Yıllardır anla,amayaıe 
•poreaları barı,lR. görüyorum 
Yine o 'ıadar :amandır yolıı-
na bıılamıyan maflar tam 
bir aherıR. içindtt deoam etlip 
6idiıor, Spor oe •porcalıı/ı 
,,eni o• ciurüıt bi• liba• gey 
miı. Trabzon, apar tarihinin 
on yılda bir ltaydedemedili 
ıehir koıalaı ını ıılı 11k 1I6ril 
yora:, U• n 'h 1yet yıllardır 
zer ci ıaçı ıibi karm;;ılıarııık 

bir tlaram ıött'1en mıtttaka. 

ıarfı:tulerini duymayer iılt· 
miyoru: _artık • 

Peki bq halin baılcnfrcı 
ve aebebi n~dir diye •oru-
yorum os yine lıendi kendime 
ba•!t cliytt boılay :ırak ceuop 
oerı101um : 

-A!k•"i dödde~ 

anaalııı yükuk lı b ·1· . 'd Q ı ıyet ve 
ı•h cdlarmdan v . k .1• 
l d 

, e ın r ap yo 
tın a goılt1rcli L l . b . . - " erı 14 ılerı 

ve ornJk hareketlerden tak • 
db.rkll• bohutmiı, Necmiatinin 

e enen iyi t• . 
ld ne ıceyı almı, o uğııınu J ,... •11 . . 

~ 00aa ı erımızd• 

dtt b~ ~me/ı h:ıreketleri yürü 
fecetını ıöyled.kt ı en •onra 
trab:r.011 kadınlığının duyduğu 
hami~ ih ' iyacfnı cok i . b ·ı. 
d

. . . . , yı r 
•Rtnı ile ancak bu h l . lm e)'ıa 

manı olmak iıteyen bo-.ı ri-
y~kdr kafaların ir.ktlap ö. 
nundekı :z. ıoi.1.llıb.fmc fakat 
inkda ;,n •'-'ka•ı o' ' el · .m l ığına 

V• olm!.,facağınl k :ai11 bir 
i ıı~nla onfottnr, • a.zu11 0 ,, 
coşıurı allı ı,frır araıınd.:ı hi-
tnbeslne n,h.:ıyet v . . 

ermıştır, 

Bay tarık 
Bir müddetten beri A k 

rada bulua.ın ıiraat b il 14 

nın d~ierli dircktö ._ankbası 
T •- u ay 

arın; cumaıteıi a" k" 
·ı . . .un u po.tt• 
1 ._ ı~humıze döıunUıtiir. 
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i GAZLAR 
Dr. FUAT ŞAHiNLER 

Go% lcelime•i kimya ki- hale koymak, ıJeyahut muoak 
toplarında (Muayyen bir ı~k· katan dahi of•2 •ilah kal/an 
li oe muayyen hacmi olma mıyacak oaziyete •okalabil-
van ) ciıimlere verilmiş bir m ekle mah•at t-.min edilmiı 
İıim olduğunu biliyoruz. Su olur. 
baharı , oız:jan , hidrojen 1 Muela 6azlar meyanında 
azot gibi maddeler de bir<;r bulunan ( göz yaıcırtıcı 60Z.· 

~azdır , halbuki bu a•ırda , lar )ın tuirile kör olmuı 6ibi 
a•kcrlik /'•anında clüımanın bir ltale 6 e/en ·, mütemadiyen 
ten.effiu ettiği haoayı zehir· aözleri ya,ararak ileri.ini 
ley.uı, oeya oacudu'lda çiban 6öremı'yen bir diııman elbet 
yapan, veya/ıat Ferdin mühim muoalıkatan faalliyeUen i•· 
ı:ıuvla:rınt tahrip, ve muvak- kat edilir, ııe ba •arctle •aar 
katen tatil ederek faalliydine ruzeclen bir zümrenin faalli 
mani olan v hiç olmazıa yeti muattal kalır , v~yahut 
faalliyetini azaltan bütün yapılan bir taarru%un mada-
ciıimlere gar. denilmektedir. faa c~pheıi ıarıılarak malı· 
Şu oa,1ıflarır.a nazarcn çok ıo.t mümkün oldrıtu kadar 
eyi takdir olunabilirki g1z n temin edilmiı olur • İşte bu 
hakikı ol n huıasiyeti ifade gibi mt:celere varmak içfo 
edilemiyor. Çünkü yakarıda i lk zamanlarda bu harp silô. 
söylediğimiz üz"e gazın mu. hından İ•tifcule edilmiştir , 
ayyen şekli oe hacmi o 1m:ı· bir kaleye ilt 'ca eden dıiıma 
mak lazım idi. Halbuki mu nı kaleden çıkarmak , y11hat 
harebc gazları dediğimiz bir bir kaleyi /.ı u,atan ordunun 
çok meoad içinde toz halinde taarruz kudretini kırmak it;in 
olanlarda vardır. Ve tozların iptidai teıebbüılerde balan· 
hacmi oe ıekli muayyendir • muılardır. 

Son)~a mayi halinde gaz· J- A-Jilaıtan 428 yıl öne• 
/arın hulult&'uğuna , ve mayi peloponez muharebelerinde 
atın meoza olduğa kabın (Plateo) ıtherinin wuhaıara· 
fek/ine tabi olm:ı hu•aıiyd· •ında kükiırt, zift, odan oe 
lerine binaen bun/arada gaz kömürün yanma•mdon fıkon 
denilemez. bu tabirct makıa- zehirli gazlar J.ullanılmııtır. 
dı vazih, olcrak ifade dme· 2 _ Roma generallarından 
diti 'için :son zamanlaTda Sezo.tri• , lo;aool.lara karıı 
adıeri kimya sil ahi , harp beyaz zehirli bir ıoz kal/an . 
zehirleri, ültra. :elıirler, yani 

mı~, oe yine zehirli bir mad en yukseh z ehirler diye iıim T 

/er veri/mi, ve böyle muhte· Je ile kuyuları zehirlemiıtir. 
lif ceryanlar ha•ıl olmuıtur. 3 - Miladden 640 .ene 
Hernede ~ ol•a isim üz.erine ıonra kalinilcoı adında bir 
fazla tevekkuf etmiyerek kendi•ine rum at•ıi iımi oe· 
bütün dünyada bu m 2dde;>e rilen lcülcürt, tartarct Jö po · 
gaz denildiğine göre bizde ta•yam, zift , faz , ham 60Z· 

gaz ismi altında r.::vzuamuza yoft, l)e zeytin yatından bir 
takip edebiliriz. malt/al yapmı,tı , ~a mahlul 

ateılenince .zor ıöndü r ülüyor Barıdan evoelki sayımızda 
Ju. Bu mahlul eıJvela iıtan· baılayan Zehirli gazların gaz 
bula kaıatcm Araplara, daha namı altında bir harp s:lalu 
ıonraları Fatihin ordularına o!dağundan bahs ~ederek bu 
karıı kullanılmrıtır • defada tarihçecini kayd ede· 

4- 665 •ene evıJel yazılceğimizi söylemiştik , deoam 
edelim : Jığı tahmin olunan bir orap 

eeerlnJe haıanarremah i• · Gozlc:mak demek, mı.tla· 
k-ı ha,mı öldürmek demek minele bir arop Araenikli oe 
değildir, gazlamakla düımanı Afyonlu bir mah'alle diıımGn· 

la lan O) uUafa anlaıılmaktadır mu are&e haUı haricine fi• 
k:ırmak , harb edemiyecek - A rlııaı var -
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T TÜRKÜN 
111EKETINDE 

1914 de henüz bilinmeyen 
panc t ekimi 1926 da 5,000 
hekter fizuinden başlamıştc. 

bu gün ise , 25,000 tonu 
geçen istihsdi d ... ha bu gün· 
den memleket•u ı .. 'yac•ndın 
fazladır 

Mars ş n. ıııtd ra,' beriiz 
girmiş olan pirinç elim, ge· 
çen sene 40,000 ton vermiştir 

Tütün, pamuk, zeylin, üı.üm 
ve meşhur 11 Çcrkeı h.vuhunu,, 
hazırlamaya yarayan fındık 
gibi maddelerin işlenilmesi 
ilerlemektedir , \'e hunlar ar 
tac fiatlardAn istifade etmek 
tedirler . 

[Meseli, tütün 12 ay z rfın 
da yüzde 60 fırlamışhr ] 

Memleketin umu~i fo ns· 
larJ bu mü ait şartlardan foy· 
dala.narak, vergi khıisab aha 
li!e tahmil olunan yükün 
&iızlarına rağmen gittikce iyi 
leşmektedir. 1934- 35 bütçeai 
müıkülıüz tevzin edalmiıtir 
ira B ıbAk n la et hi§;Ô 

müvazene prenıipini bir 
.. dogme ,, haline getirerek , 
bütçenin tcuini onun iç:n her 
iıten üıtün tutulması lizım 

aelen ' ve akaamam111 ıart 
olan bir ittir . Daha bir çok 
nokta(arda olduiu ribi, .ıarp 
bu noktalarda da ıarktan 
daha bir çok ıeyicr öirene 
bilir . 

Türkiycde reniı ekonomik 
prorr~mlarıa kurulması , ve 
büyük 6mitlerin beslenmeıini 
b:niç eden bir şey vaırdır : 

Geaiıliii Almanya ve hal· 
yaaınkiııc ( birleımiş olarak ) 
müsavi bir arizi üı.erinde an. 
cak :17 milyonluk ~ bir nüfus 
yafjamaktadır . ( Bu rakkam 
ilkteşrindc yapılm11 oion nüfuı 
sayımında anl;şıl mııtar) Ana · 
do:u ıteplerinı. de hesaba kat 
mık şartile , bu topraklarda, 
60 milvon insan rahat rabıt 
otarup ıeni~liye bilirler , de. 

Aakııı üçde -

i 
• 
ın 

lnkı)ablara y pm;k için 
çok kr!rre zor koU nmak ı · · 
zımdır, Saydığı 2olamd bir 
değışiklik y pılırkec muk ve-
met ve irtic unaurlar1,yerine 
göre elinde s'lalıl vey cebin 
de kitabla , kaf sJDda eıkiye 
alışmış ıomurtkaalık , dHinde 
ifıfal ve tehevvürle gelıp k r-
f tDtZ dikilirler, Dunl rı vu up 
devirmedikçe inkılabı rpmıı 
nın ve h tıa oıun devırler 
korum nın imkiaı yoktur, 

Ö te tıırafta~ el şan al şh · 
. ını bıre ıp lışmadığına gi 
rinceye kadar , aklından ve 
şunruodan gelmese bile. ken · 
di alışkanlık duygularınrl n 
bir çok mukavemetlere martz 
kalır, Bu bakımdan d Türk 
iakılabı en ıiy de ıor kullan· 
mayı gerekleştiren bir hususi· 
yet ~öıterir , 
Türk inkılabının derin-

l~ği ve bütünlüğü 
Bir çok inkılaplar yalrız 

ıiyaaal dcğışikler amac ahoa· 
rak y pıhr, mesela, bir kralhk 
rejımiaı değiştirmek içik bir 
Cumhuriyet ila olunabilir , 
bunun için bir ıhtilr..l, bir y 
klauma ıc;p edebilir, bir eko 
nomik ~ıiıtemin yenılenmesi 

için güçlü bir hareket y pıl · 
biliı: bunlar da birer in kıl p· 
tır, F ak&t türk inh:ıl hı, yalnız 
siyasal veya ekonomık bir re-
j ım defıi tiren bir h reket de· 
i ildir, o ulu-.l , sosyal, eko· 
nom k ve kültürel yaşayışın .. 
bütün derinJıkleunde aynı za 
m2nda tesirler yepmış olar. 
inkılabdır, b tte günlük baya 
tımızdaki alışkınlıklar b"le 
türk inkdabinın •. teıiri altında 
yenileıuyor. 

Bund n başka tür inkı· 
l~bı , tektek v k.cların 2fdı 
ardın smıl nm sında:.n ab ret 
değil, birbirinı hızl ho~al y n 
tamaml&y n ve bui öbürünü 
ısailı.mlaşbr 11, şuuruo, aklın, 

mantiiın ve yurd ibtiy el rJ· 
nın icab ettırdığı bır değişme 
ve bir tatbik t zcnciridır·. 

Böttl .. ce türk ınkdaı yükıek 
§Durun ae k ve id re ettiği 

bir bütüdük aızeder , bı.ıou 
izah edebilmek için bir iki 
misal vereceğım, 

Arkad şiar d bu yold 
kendiltkleriodeo bir çok mi· 
ıall~r bulabılirler ve zıbıolr · 
rinde ta.miimhy"'bıhr!er , me· 
ıeli, yeni siyasal ve ekono· 
mik ıiıte le~le p z ... ..ı rınl 
iatil&cı y b ncı m llarına güm 
rük duvarl rıle kap y b bir 
inkılabıo, kültür bakımın .. a 
tiirk dilinı, yabancı teaırlerın 

~lbnda birakması doj'ru olur 
muydu ? 

Kadını çuval içinde y&§2· 
m&J• aıahküm bırakan bir 
inkılib, türk barffeı iai kabul 
etse, hunu ne kı)meti olabi-
lir ? "'** 

lnluiabın tarif ve çe idtle· 
rine bakmak yönünde bir 
adım deh 2 idi) oıum . Geri 
ve fen şeylerin yerine iyile-
~inia birden konması diye 
mücerret olarak t rif ettiğim 
bu bueketleri, idare e enld 
den , otoritelerden gelişi ile 
halk yığınl"rmdan gelm ıioe 
ıöre ayıruak bir bakış yap 
hm .• 

- Ark11ı Var -

EVMİŞ Ti 
BU GÖNLÜM 

EDEBİ BÜYÜK ROMAN J 
·---( 5 ) Yaz.on: Darmuı Türkrıaenoğla --

c B n deli miyim ? Latife 
edıyo ıa ~ntlaka beadea 
b bset esi Jaz •ıelmeı ya ,. 
N çin Yıld,u. lıer zamanki• · 
den dala ıojuk bir ıclim 

terdim ? » 

Müz:ç bir fikri ~ oimak 
isteyenler gibi kuvvetle başı 

mı ars J~m. omuılarımı ıil 
kerek : 

" Adam secde ,, diyjp yü · 
ıüdüm. 

" Çiğned ği otlar : bala o 
güz~l ayskların izini mu\nfa 
za ediyo• gi bi ,, 

* 
Yemekten sonra uzan on· 

dıye do\sşlım. Gayet yorgu • 
cum. Sa&t he nüı ıekiz oda • 
ma çıkarken Ayşe ile amcı 
z de inin hafıf , neşeli bir tür· 
kü 1ıöylediklerioi işittim Da· 
ha ıığır ve '"refık bir p~rça 
terennüm etseydiler ; Oylc 
acıyorum ki, çok muzta~ip 

olac-kbm. 
Y rebbi bnna ne oluyor ? 

k .. lbim bir pençe içinde gıbi, 
adeta eğlemak iste yor um.,, 
Ayşeye karşı içimde derin bir 
kin v r ,, Bana öyle geliyorki 
Ayş nin sesi, bak:ıları bana 
aid bir şey .. Bu kumral nçlı 
amc z. de onları benden çalı 
yor ... Ayşe bana kartt çok 
kab hatlı ? 

Fakat bu genç kız bana 
ne y.ıph ? Bir akrabaaına, bir 
çocukluk arkadaıına i~nam 
etmek onun vazifeıi deiil mı? 
Ben ki bir yabanc,yım. On -
dan bir parça aeı.aketındcn 
baıkabirşey iıtemeic bakkım 

var mı ? Sabahlayın Aytcain 
ellerini amca zadesinin elleri 
iç'nde gördüm cliui niçin bu 
adamın elleriadeu kuıtarmadı 
ğını ıormok iıter gibi yüzüne 
bil.kbm. göıgöze ieldiiimiz 
vakit başlnl çevirdi ıözl~rime 
bakmağa tahamıL-ül edemedi. 
Ben bakıkaten deli oluyorum. 
Ayşe b na birşey mi vadet • 
mi ti ? Beı:ıim zevcem yahut 
niıanlım mıydı ? oeni aevmit 
'I hut sevdiiioi mi söylemiıtı? 

Hem niçin beni ıevcbile • 
cekti ? Ona kendjsiı:i sevtiiii 
mi ~i 5Öyle:miştim ? Hem 
zaten ben:o11u ıeviyor miydim? 
Ben ki bu skıama_kadar oua 
güzel bir çiçek, yeşil yaprak-
ların içinde siçrayan bir kuı 
gözüyle bakmışttm. '""Böyle ol 
duiu hıılde onun elini 'amca 
zadeaiııin ellerinde gördüiilm 
vakit kalbimin içinden birıey 
kop rıyoılar unmııtım. Ayfe 
onunla beraber ıülerkcn ; al· 
nında, gözlerinde tRtlı, helim 
bir neşe pmldarkea &önlüm 
öyle şöyleyor du ki bu i'eDÇ 
kızın ııülmei~. muud olmaia 
benden baıka biriıine gelen 
s adeti kabul etmeğe hakki 
yok .. Bu şüphul:ı bir humma 
bir bummaki ynrin sabaha ka 
d r mutlaka reçecck ... bere • 
ket versin kimıeye fark ettire 
medim ... Kim bilir bana ne ka 
dar gulerlerdi. YıldıZ\D benim 
le eğlendiğini &Örmek taham 

l edilir ıey dejiJ, .. 

E.,et bu bir humma .. He 
men y.1tıp uynmah , .. F•kat 
benim havaya ihtiyacım var.,, 
Tekrar bahçeye dönmeliyim .. , 

Gece vakti bu karanhk 
bahçede ne arıyorum a? Bana 
öyle geliyor. ki onun b•şına 

gölgesini döken bu yaprakla· 
rın içinde ondan bırşey, çii 
ncdiii bu otlardan küçük bir 
iı kaldı. kapı kapanıyor, amca 
zıdesi gidiyor, ihtiyar hizmet· 
çi oaa ııık tutuyor. Kalbim 
bir az hıfıfledi . camların öbür 
taraf ındaa haf af bir aydınlık 

geçliK'ini &'Örüyord11D. 
Bu lamba Yıldızın elinde 

yanıyor. ziya o:.un odasındaki 
perdeleri aydınlabyor. Benim 
bu kanım damar(.,ımdı tutu-
ıurken Yıldız sıkio, rahat bir 
uıkuy~ dalacak ... 

D "nlenmeie ihtiyacım var. 
bir dakika bir yerde duramt-
yomm. Odama çıkıcığım. 
Elimle onun · pençcreleriac bir 
buıc göndermekten kendimi 
alamıyorum. Dudaklarım Yıl · 

dızın o kadar beyaz olan al· 
aına dokanmuı gibi titreye 
titreye yanıyor. ben 1,muhak • 
kak hastayım. Odamda yata 
iıma uzandım. yarabbi ben ne 
kadu çocuk oldum. Çıkarken 
mcrditealerde ıürültü ettim. 
ta ki yataiından bu ıealeri 

ititıin, « Sıedat bey babçedea 
odasına çıkıyor • diye dütüa· 
ıün, ~öylece o yavaı yavaı 
uykuya dalan rüzel, mahmur 
rözlerae titreyen IOn hayal 
benim hayalim olıun.,, 

7 
Y almazdan Sedada : 

Sedat bili cevabını bekle 
yorum. ne kadar inad ctıea 

cesaretimi karamımıyacakıın. 

Her hafta, her 1ıün aaaa bir 
una bir mektup yazacaiım 

daha olmazaa iÜnün birinde 
oraya damlayacai1111, 
aramızda kaç aaathk 
var ki, 

zaten 
yol 

Burada benden baıka mil 
dafiia kalmadı. herkea ıeain 
aleyh,iıade. Ailende bu suretle 
ayrıldıiıa ve sana almak iıte• 

dikleri o güzel, zeki ve bil • 
hun ıcn1ıia kızdan vazgeçti 
iin için berk~ı seni takbih 
ediyor. ben ıcnin yerinde ol 
ıaydım bu kızı kaç1rmnd•m 

. Kız dedim de aklıma ael· 
di. beaim iıdivaç dün bozul· 
du. bak nasıl : Dün akıım 

niıanlım Ferhan aaaeı:le dü· 
itln baz1rlaklarıadan bahaedi 
yorduk, Ferhan ıclia elbiıui· 
DİD beyaı ipekten olmasını 
iıtedi. Ben büı bütün akıi bir 
fikir ıöyledim. F erh~nııa renfİ 
okadar beyaz deiil ki, bcyaı 
jpck ODU açııa. Mamafi IODUD 

da razı oldum. 
Niıaahm - Peki siı ne 

f İyecekıiniz, dedi. cevap •er· 
dim : 

- Bana bakmayın ... naatl 
olursa olur ... Elbet birıey bu · 
up giyeriz .. . 

- ArkHı var -



Kamaı 
Atatürkün 
Memleketinde 

- b ii ştar;fı ıkide -
nıek o1uyor ki, ziraaıt ve teşeb 
büı)er içi a laz ım yayılma za· 
rureti Avıupada olduiu ribi 
ÖQüne geçilmeıi imkiuııı olıa 
YtraıılıkJe karşılaşmıyor , 

Mum,fıh , Türkiyeoio kar· 
fılışabil...ceii bir tehlike, ha· 
fiflcme ğe · çalışa• faıla nüfuslu 
lllcmleketlerin ibti ·aılanı dadır 
ıira «ekutoire• tc:zi modadır, 
Ve ehemmiyet de alabilir • 

Bununla beraber, Türkiye· 
nin vaziyetinin zamanla baylı 
düzeleceğı muhakkabr , 

Anlr.:aradaki önderler, Tür 
kiye nüfuıunno 1959 ... de 40 
milyonu bulacaiını tahmin 
etmemektedir , 

Belki bu t•hmin biraz 
mübaliğaladır , her halde 30 
mılyon tahmin etmek mübali· 
2• olmaz, Dtmek o:uyorki ıu 
halde 25 s ene sonra Avıupa 
ve Aıya ıibi iVi ihtiyar kıta 
nın auıuıda tö t ct hekliye· 
cek olan devleı , iuan ve 
m alumcce genitlemiı ve kuv· 
vc:Ueomit bır devlettir, 

-Arkuı o.ar -

Defterdarlıktan 
T oıf ket1abuı cıvarıada 

haraplıanmış .. mülk Bıoaai bulu 
naıılarin cıcfttrdaıliia mura • 
caatları 2-2 

il-AN 
Trabzon icra memurlujun 

d lD : 

Açık utırma ile paraya 
çevrdecek i•yri menkulün 
ne olduau : 

Ayafıit o mahalle.inde ta• 
panun temmuz. 933 tarih oe 
56 N da mukayyet 

Gayri meogulün b•lundu-
iu mbvki • mahalleıi , ıokıit 
numarası 

Mah mü,temelat bir bap 
hane 

Taktir oluu2n kıym'"t : 
400 lira 
Artırmanın yapılacaj'1 yer 

&ün, 1aat : 
Trabzon icra dairui önün 

de 17 - 4 - 936 cumM 
iÜnü ıaat 12-15 de 

1- lıbu i•yri menkulüa 
•~tıuna fartnameıi 18 - 3-
936 taribındea ıbbareo 934 -
lOOJ numara ile Tr.ıbzoo icra 

daireıiıı in m uay\'en num• raınn 
tla berk a·n görebilmesi için 
açıkbr, iliodeyaz•h olanlardan 
fazla malfı nat ıılmak iıtiyen
ler. işbu şulnameye ve 934 
-1000 dosya numaruile me 
muriyetimize müracaat etmeli 
dir • 

2 - Artlrr.naya iştirak 
için yukarda y.-ı1b kıym~tin 
yüzde 7. 5 niıbetinde pey ve 
ya mim bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir 124 

3 _ ipotek sahibi alacak 
lalarla diğer alikadarıarın ve 
irtifak hakkı 11l:aiplerioin g•y 
ri menkul üzerindeki hakların 
hrıuııle faiz ve maaraf a dair 
olan iddi•larını işbu i 'in tari 
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müıbitelerıle 
l: i li\ te memuriyetimize bildir 
meltri icap eder • A.~si halde 
bak ları tapu ıicili le sabi~ ol 
mıdıkça satış bedelinin pay 
laşmııundhn hariç kahrlar , 

4 _ Gösterilen günde 
arhrmaya iştirak edenler artır 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT 

Askerin Talihi 

Diye bağırayor, r-ıöyleniyor 
bnylece merdivene kadar rel· 
diler. ben korktum · ki : gi -
derken Froylan da merdiven• 
den lfağı ıürOklenip dfişecek 'onra binbatt çevril:rek e-lia 
den kurtuldu. Froylan merdi· 
\'tn baıında kalch. ArkuıD -
~ biiktı, bağır dt, ellerini 
kilitledi . Bird~nbire gui cön 
«!!.:_ Pca.çereye doiru _koştu: 
Pençeredco merdivene, merdı -Venden tekrar • salona ieçti, 
B;Qburada duruyordum, üç di!a önümden g•çtiği halde 
~eni iirmedi. Bir kerre biraz 
Jö1D.r ııibi oldu ~ok tükür 

yavrum beni •en za~nett 
( Fran:ıiıka ) ~eye. çaıtr~ı. 
rözlerioi bana dıkmıı olduı~ 
b ılde( bahtiyar miyim ?) dedt 
ıonra tavanı derin derin ba 
karak tekrar : bahtiyar miyim 
dedi Göı ya1lar1nı ıilerek ın 
liimıüyordu. ve tekrar hana 
ıoruyordu \ Fraııziıka bahti • 
yarmıyım ? ) ben de cid~e~ 
DHıl olduiumu, ne bale gardı 

iimi bilmiyordum. K ıpıya doi 
ra koı~u . tekrar bana doğ u 
döndü. ( Gel yahu, , Franziı· 
ka kim enıel oluyor ? ) de • 
yerek içeri ıirdi. 

FHP~iıkı - 01 bıy obl· 

ma şartn3muirıi okumuş ve 
lüzumlu maifı nat alm ş ve 
bunl•tı tamamen kabul elmiş 
ad ve iti bar olunur , 

5 - Tayin ed len zaman• 
da rayri menhtl üç defa bai 
rildıkbn sonra en çok arbra 
na ibale edilir , Ancak artır 
ma bedeJi muhammen• lnyme 

• 111 
tın yüzde yetmiş betini bul 
maz veya ın hş isteyenin ali 
cağına ru=>banı olan diğer 
alacaldılar bulunup ta bede) 
bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş a l acaklılarıaın 
mecmuundan fazlaya çıkmasa 
en çok artıranın taalıhüdü 
bakı kalmak üzere artırma 
on bet fÜ, daha temdit ve 
4 -5- 936 pızuteıi gücü 
1aat 15 de yı:pal3cak arbraıa 
da, bedeli sataş isteyenin ali 
cıiına ıücban1 olan diğ"cr 
11licıklılar1D o ıııyri merı gul 
ile temin cd lmiş alacakluı 
mecmunadan f .ızlaya çıkmak 
tartile, en çok artırana ihale 
edıli , Bö yll! bir bedel ı,elde 
edilmezse ihale yapılmaz . ve 

ci ıiz r6ya görmOııünüz . 
Otelci R6ıa mı ? hay" 

yavrum. böyle ayrınbh r uya 
olmn DJba hzla anlatırdun. 
a1Dına ben şuuun bunun bıli· 
ııi gözetleyenlerden deiilim • 
.!Vet d&h ı fu:laaiyle ıöylerdim 
eier bende anahtar olsaydı, 

Franz"d:a - Anahtar m.? 
Bay otelci, anahtar biziın oda 
nın iç tarafındadır. g 'ce içeri 
ald•k bi11z korkaj'ız. 

Otelci - Öyle ••~htar 
deiil. yani dah 1 ıöyl~rdim 
amm'l bende onların araıJnda 
ki milouebet hakkında dedi 
korlu kr.p ·sı açmak anahtarı 
o!aaydı demek iltcrdim. 

Franıiıka - Ha i5yle mi? 
Allaha ısmarladık bay otelci 
hem~n : yemek yiyt'lilecek 
miyiz ? 

O telci - Yavrum dur, 
b~nicakihllrLıııdı 11ıl ı6yle .. 
yoçek oldusom 9eyi u~ut • 

3 Sahife 
c::: 
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aatı ş hl ai düıer , 

6- G ı yri men~ul kendi 
sine ihale olun:.on kimse der 
h:tl vcıya v1riJen mühlet ıç iode 
parayı vermezse ihale kararı 

fesho 1unarak k~nd;sinden ev 
v l en yüks ek tekJifb bula 
n;n kimıe aızetm:ş olduiu 
bedelle alma!la ru, :o'urn 
on•. razı olmaz veya .. bulun· 

mıyıyım. 

Benim yüıük 11y10 bıyan 

da, itte beaimki dedii im o.:lur 
Fraınziı1u. - Elbet yt\zük 

ıizindir. ..kaybolmaz merak 
etmeyiniz , 

Otelci - Oau merak et 
miyo: n21. yalnız bit1rlatmık 

iıtiyo ·um.. Hatta geri almak 
ta i•temi1orum. Bellli parma· 
tımdan diltüTüıOm. Yüzü&ll 
111111 tanıdı . . S :zinkine nasıl o 
kadar benziyor, ı'zin elfııizde 
dıbı iyi muhıfau. olunur. 
K •t'ıyen iıtemiyo -um Anc•k 
banun için vermiı olcluium 
yüz altını Fıoylaaın heaabıaı 
ıeçirm~k ~iıtiyo~um. Do?i'U 
detil mi yavrum ? . . . 

Dördil'lcü 
Görünüş 

P .. vul Veraer, 
Otelci, Fraaıiıkı 

Verıaer - ( Otelciyi ima , 

m i zaa hem en on beş gün 
müddetle aibrın aya çıkanlıp 
( 133 ) 

fş l.. u gayri menkul yuktir :.ia 
gösterilen 17-4 - 936 hrihi 
nde trabıoıı icra memurluğu 
oda11nd .. iş)u ilan ve göste ri 
len arttrma şntqameıi daire 
ı ı nde ublacağ1 ile o'uı ur , 

ile ) Evet O, burada .. 
Franziska Yüz altın 

mı ? ben ıekı~n zannC"diyor • 
dum. 

O telci - Do ?ru , yalnız 
doksan o~ suıı buau böyle yap 
m'lk iıtiyo um. r ·c~ ederim 
yavrum buuu böyle yapmak 
istiyorum. 

F ranz'ıka Peki h~ps!:ai 
iıtediıiiniz gihi bulaeilkıtnıı 
bıy otelci. 

Verner - ( Arkadan ge 
lip Fran? '.skanın omuz.ııaa vu 
ruyo ) ba y ın kız bayan kez 

it 
Franı sk ı (Korkarak) eh.,,, 
V .:rner - Ko kma bay•n 

klz, bayan kiı, gö . üyc;rum g-ü 
zelıin ço1' da yaoancıaın. Bu . 
rada yabancı iÜz ~ller ç 0 k 
dikkatli olmalıdırlar b ayan 
kı fa , bay.ıln kız ( 0 \ 1 . . ' .e cıyı 
iı uet ederek ) bu adııq :hq 
korkua. 

- Arkası vu 11!1; 
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Her 
bir 

t raft~ 
ye ·ıik 

b şt&rafı birde 

Bu halin başlangıcı ıayın 
genel müfettiıimiz Tahıin 
Uz.erin lrabz:.ona c:.yak bastı· 
ğı g{ırı, ıebebi : Onun 1 rab-
z.onl•lar arasında bulunr.·011 
.,e daha geldiği ilk günlerde 
Halkcvi kürsüaünden halka 1 

T rab:ı=on limanını yaptı raca· 
ğrm • tranıit i,i ~n yakın 

z2manda lıalledilecek, bir iki 
ay ic;incle Trabz:.ondaki bir 
t üccar Arırop3da ;, gördüı ü 
her hangi bir müeuueyle 
ııtecliği zaman telefonla ko · 
nu,abilccekdir J .. meıi ve bun 
lar gibi Trabzon iktiaadıya · 
tının temeli olan işle 1 in ya· 
pılacağını.yapclırılacafını müj 
delemeıidir • 

Ümidi kavi olanın azmı 
da kavi olar. Biz ona hemen 
hemen her gün aramızda ve 
gülerken gö1iıyo1az.. Ve yine 
onun her hanketinde bir 
müjde görüyor , bir kuvoet 
buluyo1uz.. 
O erkek aoz.ri, kati kararları 
le bizi Trabzonumaza kara· 
el eniz.in hakikaten ir.ciıi, Pa· 
riıi olacağına inandır d , iman 
ettirdi. Ve İşte ıütün bunlar 
t;indirki or u:ı Trabzona gel 
mPıİ bir yenilik bir hareket 
baılangıcı "oldu ve bu geliı 
T tllb:on ve T rab;.onlular ü:e 
rinde bir ger.çlik c:ıı•ı , bir 
kuuoet ıuruba teairi yaptı ... 

Toh•in Uz.eri , bu inkılap 
çocujuno övüyorum , cünki • 
bize yenilik ve canlılık 11etir 
di. Tahsin Lzeri bu Atatürk 
oğlcnu ıeviyo rum fÜnkü : 
Onu bize Atatürk gô~derdi. 

HALiT MUZAFFER 

İdare yeri : Uıur•akak 
" Yeni>ol n Bcsımer: ·c1:r. 

* 
.Sayısı 4 lu uş tur. 

* Yıllık a~P"'e•i 5 l irct,' 
Altı aylığı :> Liradır ... 

* ilan •atır1 l 5 kuı r.ı,tar, 
Reklamlar pa:.arlıkladır. 

* 
Ellıi •ayılar 20 /;,aı-ızıtur. 

* Ba•ılmıyan )!azılar 11erl 
verilme:z.. , 

:sı:::: 

İLAN 
Tapu dircktör1üJünden 

Yomranın mesunai zir kö· 
yünden Şarkan ve garben ve 
cenuben tarikiam ve ş;malen 
çaJik oi'lu iımajl tarhıı ile 
mahdut tarla 9190 metro 

Hududu yukarda yazılmıf 
olan muunaiıir köyünden bir 
parça tarla ecdadından intikal 
etmek ıureti ıle bila senet 

Vakfi 
~1alıalle ve mevkii. 
Kapu numarası 
M ktarı 
Nev'ı 

ı • · ı : Çahk o~!u İflllr.il ve 
abdullah malı olup biJaniza 
fasılası elli seneden tat ista· 
rrufunda oldufıu iddia edil· 
mektedir bu yerlerde bir avni 
bak iddiosı edenler varsa on 
gün içinde b pu idaresine 
muracaat eylemeleri 28 cu· 
martesi 936 tarih günü sa t 
11 de mahalline i:İdil~ceğ iu· 

den b ir diyece2i ol ilnlar id -
reye geimderi ilan olunur , 

Tavanlı canı1 i 
Bozrebe - mustafa sokağı 
130 - 4 
53 -60 

Hane arsası 
E KAF İDARESİNDEN 

Yukarıda mahalle, mev~d v=ıaaire vasıfları yazılı bir kıtw hane 
sn sının temliken satışı valn taleb ve mürıi caat üzeriaıe tekrar 
artırmaya çıkanlmıştır , lhıleıi 26-mart-936 perşembe günü 
y pılacaktır, isteyenlerin Evkaf idareıioe gelmeleri ilin oiunur,_ 

~ıva badana eksiltmesi 
İtlıaJfü gümıüğü müdürlüğünden, : 

Trabzon gümrük. binalarının badanasile bazı 
yerlerin s'vası 149 lira keşfi mucibince 3o-3=936 
gününe müsadif pazartesi günü pazarlıkla müna .. 
kaRaya konulmuştur~ 

Talip'er yüzde yedjbuçr:k teminatlarile mezkur 
gönde s~ at on dörtte ithalat gümrüğüne mur:ıcaat 
etsinler. 2 - 4 

Yemiş ağaçlarının böceklerden ve kurt-
lerden muhafazası için 

YEDIKULE GAZHAnesinin 
C KARBOLİNEUM ) unu 
kullanınız. 

Adres Metro han, Beyl)ğlu , İstanbul 

KA!jE . 

NEDKALMiNA .• 
.... ~.... . • . ' • ~ "t;, ,. 

fe ni 1 :rı 
birbi ine 

büyük harıkası olan, !leş kıt'ayı 
ekleştiren tP.lsizlerin mucididır. 

MARKONI 
Dünyaııın her tarafında en kibar salonlarda bulanan yegane radyodur. 

MARKONI 
Fazla reklama ihtiyaç göstermiyen en iyi radyodur. 

SIPARTON 
Ayni müessesenin ayni şeraiti haız hem ucuz, hem çok kullan1şlı 

ADYOSUDUR. 
« Kelvinator n oguk hava dolapları 

... İstanbulun bütün Jokantalarıtıda, bütün kibar evlerinde bulunan 
yegant: soğuk hava dolabıdu. Arzu edenlere katoloğlar takdim edili ... 

PULATANELİ 
w 

OGLU KARDEŞL.EA 
,.... .. . . 
~ 

• 
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Çünkü: Phıhps 
Dünya Radyo müı
bekeleriııde Daima 
biriaci\iii kızanr .• 

16 · 2000 metre 
her dalga Çünkü: phılıps 

Radyo teknik v~ ua 
s: na n kıf oJınJar Jn ve 
en müdeldı.ik k 'mıele· 
rin ~uJJ112dıklın mar· 
kadır. 

Cünkü: Ph1lıps 
Radyclu ıni ılb ay 

karanlı eder 

Çünkü: Phıhps 

45 

Hoiianda ve AlmaDya· 
da Dünyanın ea büyük 
vo esaıh Fabrikalarına 
malik olup En ufak bir 
parçasını dahi en bü · 
~ük bir ihtimamla ken• 
di Laboratuarlarında 
imal eder. 

16 - 2000 metre 
her dalga 

16 • 2000 metre 
her dalga 

6 L~mba 
akümülatörlü 

Çünkü: phıllps 
Hadyoları 

Ve buıuıile 1936 ıeneıi 
modelleri , yükıek istasyon 
ayırma kukinliği ve pek 
müessir cıtomatik anli fatini' 
tesirini ve tebekeden gelen 
müziç gürültü ve prazitleri 
stııdurmaya mahıuı ante· 
rüptörü havicıir. 

Cünkü: Phıhps 
Radyoları 

Kısa, orta , uzun dalga· 
ları ayni bass&ıiyet ve pÜ· 
rüısüs olarak intif tr ettir· 
mekle uz.ak memleketlerin 
önemli neıriyatını ve müıi· 
kinin ahengini ıoen tabii ıuret 
tedinletendalgalar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü clürlü marka· 

larla ·ve m1ıhte1ıf ıiıtem 
lerle piya11lara dökü. 
len ekıeri Radyolar 
en mubim Ye kıymetli 

aksamlarını cıhan ıü· 
mül PHILIPS fabrika 
lanı dan mübayia et. 
mekle markalarına bır 
mevki kazandırma&'• 
çalı ıır lar. 

Çünkü 
PhıllpSRad~oları 

Asrın en mükemmel ve modern bir cıhızı olup Rad 
y odan beklenen bütün vu IıkJarı yaı attıiından Phıhpı 
Radyolarını gör11J1eden başka Radyolarını yaldızlı ıöz YO 
tcıgınleriııe aJ dDıı;rıık Radyo .. aluılar beraberlerinde ıon· 
ıuı bir o edam ette ahaıı . olurlar. 

HER KF.SE, HER. KESEYE UYGUN TAKSilLE SATIŞ 

( FHILIPS lımine benzer markalardan~~- ) 
T robA.On ve Hcvoli•i Satıı D~poıu : 

Kabaoğlu Mehmet Nuri Aydın 


