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İskenderun 
Antakya 
Dışbakanımız 

Cenevreye 
hareket etti 

Ankara 9 - Fransa ile 
ihtilaf mevzuu olan sancak 
meselesi. Konseyin 11 nci 
kanunda yapacağı /evkafa. 
de toplantısında görüşüle 
cektir. Hariciye vekilimizin 
riyasetindeki heyet murah
hasamız bu akşam lstanbul 
tarikile Cenevreye gitmek 
tedir. 

Akdeniz 
anlaşması 

İngiltere - İtalya 
arasında 

Ankara 10 - Fransız ti
caret bakanı Belgrada gel
miştir. 

Romada yakında /ngiltere 
ile ltalga arasında bir Ak
deniz anlaşmasına varıla 
cajını söylemiştir. 

Sancakta 
tazyık .. 

Süngülü Cezayir 
askerleri .. 

Ankara 10 Sancak 
hakkında gazetelerin neşret 
mekte oldukları haberler 
şunlardır: 

Türklerin birer bahane 
ile Sancaktan çıkarılması 
işi direktif halinde devam 
etmektedir. Antakya şehri 

dört taraf tan kordonla çev 
rilmiştir şehirde bir çok 
Ceıagirli askerler süngüleri 
takılı dolaşmaktadırlar. İs
kenderun Fransız istihbarat 
bürosu şapka giyen Türkler 

aleyhinde şiddetli mücadele 
yapmaktadır. 

Adanada 
Tuğyan felaketi 

tafsilatı .. 
Ankara 10 - Adana be

lediye hududu içinde muva · 
sala temin edilen yerlerde 
938 ev gıkılmış 255 kişi 
açıkta kalmıştır, Kerpiç 
evlerin bir kısmı peyderpey 
çiikmektedir. Yıkılan seddin 
tamirine başlanmak üzere
dir. Kızılayrn yardımı ve 
halkın teberruu devam et
mektedir. 

Romanya ile 
Polonya 
arasında 

Ankara 9 - Romanya 
genel Kurmay Başkanı 
Varşovaga gitmiştir, Po 
longa askeri erkanile muh 
telif müzakerelerde buluna
&alct1'. 

İngiltere Kralı tahttan feragat etmiş, 
yerine kardeşi geçmiştir ... 

Ankara 10 - İngiltere Kralı sekizinci Edvard bugün tahttan feragat etmiştir. Ye
rine kardeşi Dük dö York geçmiştir. 

Başvekil Baldvin avam kamarasında Edvardın tahttan feragatini resmen 
bildirmiştir. 

Umumi 
Müfettişler 
KÖngresi 

Ankara 9 - Umumi mü 
f ettişler kon/ eransı d ü n 
Ştikrü Kayanın nezdinde 
toplanmış 3 nci 4 nci Umu
mi Miif ettişlerin raporları 

okunmuş izahatla" dinlen
miştir. Bugünkü toplantıda 

da ikinci Umum Mü/ ettişin 
raporu okunacak i z a ha t ı 
dinlenecektir. 

Sancak 
Meselesi 

T. R. Aras 
izahat verdi. 

Ankara 9 - Cumhuriyet 
halk partisi gurupunun dün 
kü toplantısında T ev fi k 
Rüştü Aras Sancak mese
lesinin son saf hasını izah 
etmiş ve bu meselenin bu 
günlerde toplanacak millet 
fer cemiyeti konseyinde ko
nuşulacağını ve bu maksad
la Cenevreye gideceğini söy
lemişdir. 

Parti 
Gurupunda 

Seçim 
Ankara 9 - Fırka guru

bu idare heyetinde münhal 
olan azalığa erzurum meb 
cısu Şükrü Kocak seçilmiş 
dir. 

Adana 
Felaketi 

Sovyet Elçisi 
Hükumetinin 
Teessürlerini 

Bildirdi .. 
Ankara 9 - Sovget Rus

ya büyük elçisi bu gün ha 
riciye vekilimizi ziya ret 
ederek Adana f eyazanının 
sebebiyet verdiği felaketten 
dolayı hükumetinin teessür
lerini bildirmiştir. 

Teşekkür 
Hukuk son sınıf talebe

sinden ve inhisarlar vekô.le 
ti birinci tetkik memurla
rından merhum maarif baş
katibi B. Mehmedin en kü
çük oğlu ve Trabzonun ye
tiştirdiji güzide sporcu 
gençlerden Ahrarın fici ö
lümü hasebile "sözle, yazı 
ile beyani taziyet /üt/unda 
bulunmuş olan dost ve ak· 
rabalarla idman ocağına 
ayrı ayrı . teşekküre . teessü
rümüz mani olduğundan en 
samimi minnet ve şükran

larımızı sunmağa sayın ga 
zetenizin tavassutunu rica 
ederiz. 

• Merhumun ailesi 
namına ağabeyisi 
Sami Ulusman 

Tahsin gür 
Münevvr..1. haluk. ve çok 

çalışkan gençlerimizden ve 
Maliye meslek mektebinin 
bu sene mezunlarınd m Bay 
Tahsin Gür Gümüşane mu
hasebe müdürlÜğüne tayin 
edilmiştir. Tahsin Gür geni 

Kalemin ----- memuriyetine gitmek üzre 
----Ucundan Ankaradan şehrimize ge/-

Rekabet ! miştir. Tebrik eyler muva/-

C. H. P. 
İl Kongresi 
Dün toplandı 
Şehrimiz C. H. Partisi 

İl kongresi dün saat 14 de 
Halkevi salonunda sayın 
parti Başkanımız Bay Rı · 
f at Danışman tarafından 
açıldı. Kongrede Ankara
dan gelen Samsun Say/avı 
Bay Zühtü Müşahit olarak 
bulunu yurdu. 

Evvel yoklama yapıldı, 
kongreye 38 Mümessilin 
iştirak etmiş olduğu anla
şıldı. 

Reyi işari ile kongre Re
isliğine parti Başkanımız 
Bay Rıfat Danşman, ikinci 
reisliğe Münür Serdar. ka· 
tipliklere Mahmut Tahsin, 
Dursun Çakır intihap edil
diler. Vak/ikebir mümessili 
Hasan Gticün okunan tak
riri üzerine yüksek makam
lara kongrenin tazim hisleri 
sunuldu. 

Bundan sonra müzakere · 
ye devam edilerek mesai 
raporu okundu. kazaların 
dilekleri dinlendi. Bu sıra
da parti ve kongre Başka
nının teklifi üzerine mesai 
raporu ile işbu dileklerin 
önemle üzerinde durulması 
ıçın encümenlerde tetkik 
edilerek kongreye verilmesi 
kabul olundu. Encümenlerin 
intihabına geçildi. Hafi rey 
ile bütçe ve dilek encümen· 
[erine beşer kişi seçildi. 
Bundan sonra kongre başka
nının, encümenlerin tetkik-
lerini yapıp alacakları ne 
ticeleri kongreye arzetmek 
üzere içtimaın akşam saat 
yirmiye talik teklifi kabul 
olundu. 

Gece saat · 20 de kongre 
tekrar toplandı. Encümenler 
tetkiklerine devam ettiler. 
Vaktin gecikmesinden ötürü 
kongre mesaisi bugün saat 
ona talik edildi.N • f akiyetler dilt;riz. 

Fındıkkabuğu Giresonda ya- l!~=-=-·==~~-=~~~-~;;m---------~I sak edilmiş; şehrin havasını 

ifsat ediyormuş, sıhhat Uzerin- Her gün 

de menfi tesirleri oluyormuş, 
netes darlığı yapıyormuş elha- NÜMUNE HASTANESİ 
sili ve kelam daha bildiğimiz vo Trabzon modern bir hastaneye kavuşuyor. 250 yataklı, 
bilmediğimiz, duyduğumuz ve tam teşkilıltlı, mllkemmel bir hastan·e, muhitimizde sıhhi 
duymadığımız zararlar ika edi- inkişaflara yol açacaktır. Hastane işi, hayat işidir. Her işin 
yormui diye yasak edilmiş .. başı sağlık olduğuna göre, hastane i~inin işlerin başında 
Yasak edilince de kıymeti kal- mevki alını~ bulunuşunda da büyük bir isabet olduğunda 
mamış, tepetakla dUı;;muş, artık şUphe yoktur... * 
ne alan kalmış ne satan ... * • 

Orada kalmamış ama, Trab- Numune hastıınesi, modern binası, asrı ve en mnkemmel 
zonda bir çuval Fındıkkabu- techizat ve donamile bir milyon lir11.lık bir iştir. Hususi ida-
ğunun otuz kuruşa satıldığını re, iki yüz bin lira ile inşaata yardım edecek, sıhhat veka· 

lskenderun - Antakya 
Son gnnlerin önemli hadise

leri içinde bizi ciddiyetle ilgi
lendireni şüphesiz Sımcak da
vasıdır. Biz bu davamızla dilnya 
muvacehesine çıkarken Emper
yalist bir ruhun ca'lı tezahura
tından tamaınen uzak' bulunııyo. 
ruz. 

Türk milleti barışın dostu 
ve koruyucusuıiur. Cumhuriyet 
'l'tlrkiyesi attığı her adımda ba· 
rı~a yardım UlkUsoan daima göz
de ve en ü11de tutmaktadır. San
cak davası ı ın esası h Urriyet ve 
istiklıtle susamı~ ve bu varlık· 
larıı hak .kazanını~ Uç yoz bin 
ki~illk bir in~aıı kitlesine bu 
tabii haklarının verilıııesioi is
lemekten ib:ıreair ... 

Türk milletinin Sancak cia
vasıadııki heyecanı ulusal sinir
lel'i rok.tan aşmi-;; ve bu dava
daki hakki 1i alıncık için kap e
derse tek bir insan gibi n :ısıl 
harakete geı,·eceğiai tebaruz et· 
fümi:;ıdir. 

Biz her cepheden çok çetin 
iıııtihanlara giruıi1 ve ak alınla 
çıkmış bir milletiz. Bu davamız. 
da da ulus::ıl şerefimizle kabili 
te' lif bir neticeye varacağı mz 
d rn şUphemiz yoktur. Tnrk 
yurdunda her bacadan bir b:ırı':I 
terauet'i yi.lkselmektedir. İki 

kıt'ıırıın kııpısına ~. ilit vurmuş 
bir milletin barış •everliği her 
şeyd~a önce keneli kuvveti-

ne olan itimadindan doğmakta
dır. Cihan bilmelidir ki: Bu sevgi 

bizi haklarımızdan f eragata hiç 

bir zamam mecbur etmez ve e
demez. Biz barışı korumak iı;in 

nasıl kendi kudret ve kuvveti

mize istinat ediyorsak haklarımızı 
müdafaada da o kudrete istinat 
etmekteyiz. 

Miistemlekeci Fransa; bizi üz 
Fransa topraklarından bir parça 
istiyormuşuz gibi karşıladı. U
nutmamak lazımdır ki o toprak
lar üzerinde hak sahibi tek millet 
biz.iz. Sancak; TOrklllğUn ayrılmaz 
bir pıırçasıdır. Beynelmilel ha
diseler onun bizden ayrılmasına 

imkıln vermiş ise bu ayrılış oralar
daki ırkı ve kültllrel hakkımı· 

zı hiç bir zam ihlftl edemez 
ve asırlarca devam etsede bu 
topraklar Uzerine başkalarııııu 

en küçük bir hak talep etmesi
ne yol vermez ... 

arın un zaruretlerine ittiba ede
rek fskenderunAntakya ahtname
sini imzalamış olan o gOnlln 
selalüyetli şahsiyeti kamutayda 
•şinirlerde gayri tabiilik vardır. 
Bu gayritabiiliğin izale edildi
~ini ölmeden g-örrnek istiyorum• 
diye haykırdı Yirmi milyon 
TUrk ayni azap ve ıztırap için
de kıvranmakta ve bu gayri 
tabiiliğin ortadan kaldırıldı~ı gU
nU sabırsızlıkla beklemektedir. 

SUriyenln en birileri Eerut ve 
'frabulusuşama mukabil TUrk 
S1tncağıle tatmin edilmek iste
nilmiş en doğru hbirile atlatıl 
mıştır. Cumhuriyet gazetesinde 
bir Snriyelinin mektubunu oku
dum. Beruttan, . Şamda·ı yana 

yakıla bahsediyor "bizimkileri 
bizden alıyorlar istiyoruz ver
miyorlar sizinkileri vermek is
tiyorlar11diye tazallum ediyordu 
Suriyelinin sözleri bana kendi 
hemşerisi anııdan doğma kör 
bir şairin a~kua mukabele gör
mediği için "bana istediklerim 
verilın~z. bana verilir f:ıkat is
temediklerim11 dediğini hatırlat 
tı. Zavallı ş•ıir anadan doğma 

k O r ve eJ b a s i t itıtlyaç
larını temin için bile baricin 
yardımına muhtaçdı ve işte ca. 
biriler. vataniler ve bilmem dil
ha neler hep bu zavallı şairin 

zavallı ve kör ahfadıdır. Bizi Bey

rut ve Şam alış verişleri ilgile· 
mez istedikleri gibi alsın ver
sınler yalnız bu zavllllı körler 
Şamm karşılığı Sancak değildir 
bunu bilsinler davamız riyazi 
bir kat'iyet taşımaktadır. Onu 
ayni evsafdaki bir kat'iyetle hal 
etmeğe azmetmiş bulunuyoruz 
aşılmaz sanılan en bUyUk gOç
lUkleri aşan Türk 1D.llletl bu 
gUçlüğü de aşacakdır elbet ı 

P. 

Şeker Bayramında çıkacak 
Kızılay Gazeteleri 

Çok mülremmel münderecati ihtiva edecek 
Her sene olduğu gibi sevilmiş ve rağbet görmüş 

önümüzdeki Şeker hayra- muharrir/erden yarılar 'Ve 

mında lstanbul'da günlük makaleler alınacak ıve ay· 
gazeteler yerine üç nusha rıca cazip bir Sinema sayı· 
"Kızılay,, gazetesi çıkarıla fası bulundurulacaktır, keza 
caktır. bu sene gazetenin memleketin en iyi tanınmış 
herkesin memnuniyetini mu- hikaye muharrirlerine kızıl 
cip bir tazda çıkması için ay mevzuu üzerinde gazdı· 
cemiyet hısabına her hangi rılmış hikô.geler ve calibi 
bir m a t b a a tutularak dikkat karıkrltörler de dere 

olunacaktır. gazetenin basılması için 
lazım olan en iyi gaute 
kô.ğıdı cemiyet hesabına 

ayrıca satın alınarak gazete 
bu kağıta basılacak ve ga 
zetenin her nushasının tirajı 
40-50 hin olmak üzre Bay
ramın birinci günü akşam 
nushası 12 say/ a, ikinci ve 
üçüncü günleri sabah nus
haları 20 şer sayı/ a ola 

Gazetelerin valc.tü zo:na
nile yerlerine ulaşması için 
Ankara ve lstanbul'daki 
posta ve telğra/ Direktör· 
lükleri nezdinde ciddi teşeb
büslerde bulunulmuş 'Ve hu
nun temini için mühim ted
birler alınmıştır. 

dUşUnenler fırsattır demiş ve letinin verdi2i elli bin lira ile bu para bu sene içinde sar-
başlamışlar harıl harıl buraya fedilecek, önümüzdeki aylar içinde inşaata başlanacak 937 Gazetemizin münderecat 

mali yılı içinde vekalet bütçesinden verilecek tahsisatla ta-
taşııııağa .. Giresonun yakma ya- mamlanmış olacaktır. itibarile zengin olmasına 

caktır. 

Velhasıl bu şeker Bagra
mrnda lstanbul'da çıkarta· 
cağımız gazetelerimizin çok 
zengin münderecatla gep. 
yeni bir tarzda çıkarılma
sına ve içinde her meslek 
ve tabakadaki Vatandaşla
rı ilgilendirecek yazıların 
bulunmasına son derece 
gayret olunacakdır. 

sağı salt orada değil burada na Belediyenin belediyeler bankasından istikraz ve hususi ve her meslekdeki yurddaş 
yaramış işe : Trabzon piyasası- idareye ikraz etmeyi kararlaştırmış olduğu iki yUz bin lira /arı alakadar edecek mev · 
na dUhul eden Gireson kabuk- işte bu ulvi maksada sarfedilecektir. zulara dair yzılar bu/un-
ları fiatları dUşllrmUş, ihtikar Yeniyol 
yolunu kapamış diyorlar.. işte durulmasına bilhassa itina 

o yasağın bu tdydası ı ------------.:;::-- ·--------,.;.' olunarak herkes tarafından KIZII ~ · 
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Sağhk 

KANSER 
Nası) hastalıktır, ne 

suretle teşhis edilir ? 

Ankara stadyomu 
Stadyom, dünyada eşine nadir 

rastlanan mükemmelivettedir 

İdeal bir Belediye Reisi l_N_e~:_rny:ı_:~o_r _ 

Nevyork Belediye Reisi 7 milyon Rövü ve operet 
? Sahneye büyük ümitlerle 

nüfuslu şehri nasıl idare eder . kona rövii ve operetlerin 

Tedavisi için mevcut 
vasıtalar nelerdir? 

4 
Memleketlerde de huna 

benzer müthiş kanser kur . . 
hanları görülmektedir. En 
çok ö'lüme sebep olan kan 

On beş sene gibi kısa bir 
zaman içinde yaloız 'f llrkiyenin 
değil, A vrupanm da en gazel 
şehirleri arasına giren hnkl1ınet 
merkezimiz Ankara, pek yakın-
da Balkanlarda eşine tesadUf 
edilmiyen ve dllnyadı da eşi 

nadir bulunan muazzam bir 

cliolenme salonları ince bir 
zevkle düşenıniştir. Yarı~lar 
hakkında inhat vermek Uzre 
hoparlör tesi. atı da ikmal edil- , 
miş soguk mevsimlerde kalkın 
ısınabilmesi için tribUnlerin 
önllne açık hava mangalları 

kurulmuştur. 

R b. d'k f 1 rağbet gö'rmelerinin sırrı 
Otomobil yürüyor ve eis ır 1 ta ona müte- henüz keş/edilmedi. Mesela 

madiyen emir veriyordu. Sonra hale uğradık. bizde büyük emeklerle ve 
M. La Gardiya etleri, balıkları kokladı, masraf farla hazırlanan " Sa-

d b k B J d. d k · rı zeybek oteli ., " Yalova · meyvaların ta ~na a tı. e e ıye e 1 türküsü .. , " Mırna'fJ .. ümid 
birkaç saati zarfında milyonlara da- edilen ragbeti görmedı~ Bu-

yanan bir sürü inşaat ışını na mukabil" Lüküs hayat .. 

ser, midedekidir. Nitekim 
bütün kanser ölümünün güz.
de 40 ı mide kanserinden
dir, Bundan sonra kadın 
tenasül uzvu/arı gelir ki. 
bu da umum ve/igatın yüz
de 30 unu teşkil etmektedir. 
Sonra karaciğerin kanseri 
gelir. (güzde 9). barsak
larınki yüzde 6. kadın 
meme kanserlerininki, güz
de 5 raddesindedir. 

Umumiyet itibarile diye
bilirim ki. kanser erkekler
den ziyade kadınları öldür
mektedir. Hatta Pro/, Rü· 
egg'e nazaran. ölüm mik
tarı kadınlarda iki misli 
fazla dır. Zira. kadın zürri 
yet aletlerile memelerinde, 
kanser sık sık husule gel
mektedir. 

Biraz evvel. kanserin te
davisi ve şif ayap olması 
mümkün bir hastalık oldu
ğunu söylemıştim. Bunun ne 
tarzda kabil olduğunu an
latmak isterim. Evvela şunu 
sögliyeyim ki. çiçeğe, tifoya 
ve buna benzer hastalıklara 
tutulmamak için elimizde 
mevcut aşılar gibi bir kan· 
ser aşısı maatteessüf yok
tur. Yani bugün kansere 
karşı bir korunma vasıtası
na, vaki bir tedaviye malik 
değiliz. Ancak şa/i vasıta
lara. yani hastalık husule 
geldikten sonra, bunu her 
taraf edecek tedbir ve çare 
/ere malikiz: Bunlar da biri 
ameliyat, diğeri Röntgen ve 
Radiumdur. 

Ameliyat sayesinde, baş· 
langıcında uf ak ve mevzii 
bir ur olan kanseri, vücut
tan çıkarırız. Rô"ntgen ve 
radgumla ise kanseri tahrip 
ederiz. 

Ameliyatla tam bir mu 
7Jof fakiyet elde etmek ıçın, 
eskiden yapıldığı gibi, yal
nız gözle gö'rülen hasta kı
sım değil, aynı zamanda 
etrafındaki sağlam nescin 
de bir kısmını birlikte çı 
karmak mecburiyetinde ka
lıyoruz. 

stadyoma kavuşacaktır. 

Ankara istasyonunda şehre 
giden asfalt bulvarın sağ tara
fındaki Oç bin metre murabbn
lık geniş saha tlzerinde iki se
nedenberi inşa edilmekte olan 
stadyomun lpodrom kısmı ge
çen senenin sonunda ikmal 
edilmiş V6 sonbahar at koşu
ları ilk dera olarak bu sahada 
yapılmıştı. 

Şimdi sahanın ıtadyom kıs
mı da bitirllmek üzeredir. Stad
yomun çok yakında belki de 

önUm llzdekl hattalar içinde bU
yUk merasimle kUşad resmi 
yapılacaktır. 

Stadyomun nzerinde kurul

duğu llç bin metre murabbalık 
saha ıkl sene evvele kadar, için

den ancak at iistnnde zorlukla 
ge~ilebllen ve ıslahı gayri mllm
kUcı zannedilen geniş l>ir batak
lıktan lbartti. 

Bunun için işe evvela bu 
sabadan geçen İncesu ve Bend-

deresinin yollarının değiştiril

mesile başlanmış, sular kanal
lar içine alınarak Uzerleri ör-

UllmUş, toprak en küçUk lıir 

su blrlkintlslne imkan vermi
yecek şekilde tesviye edildik-

ten sonra arazinin altında, ya
ğacak yağmur sularını çekmek 

Stadyom kısmına gelince bu
rada memleketimizde ilk defa 
olarak beyzi bir futbol sahası 
yapılmı~tır. Bu haftalar içinde 
inşaatı tamamen ikmal edile
cektir. Bu sahnnın 3500 k.i:;.llik 
kapalı tribUnü, takriben 12 bin 

kişilik ikinci ve UçUncn sınıf a
çık tribUnleri vardır ki ceman 
15,500 kişi alabilecektir, Ayrıca 
beynelmilel maçlarda kazanan 
devletlerin bayrnğını çekmek 

Uzere 26 metre uzunluğunda 

bir şeref kulesi yapılmaktadır. 

Saha en son yapılan Berlin o. 
lem.pik slad sahasının rakamla
rına uygun olarak 70 - 105 e· 
badmda yapılmış çimen bir sa
hadır. 

Ayrıca antrenmanlar için ikl 

lribUnlll bir tribUnsUz U~! ç-imen 
srtha, atletizm antrenman sahası 
da bitmek Uzeredir. Çimenleri 
t>Ulamak için hususi tesisat ya
pılmıştır. 

Bütlln bunlardan başka stad
yom sahasının büyük giriş ka
pısından başlamak üzere iki ki 
loınetre uzunluğunda kırk metr 
genişliğinde asfalt yol yapılmı~
tır ki Cumhuriyet bayramlarm
da bUyllk resmi geçid burada 
yapılmaktadır. 

Stadyomun şimdiye kadar 

saydığımız kısımları için takri-
için baştan başa borular döşen- ben 2,5 milyon lira sıırtedllmlş
mlştir. Bundan başka sahanın tir. 
etrati boydan boya duvarlar 
çevrilmişti Daha bir buçuk milyon Ura 

r. tahsisat koncluğu takdirde bir. 
Bu sahada şimdiye kadar . . . 

yapılan tesisatı iki kı ımda tet- 1 kapalı spor evı (bunun ıçınd_e 
kik etmek lcab eder. boks, gUreş, basketbol Ye tenıs 

At koşularına tahsis edilen 
ipodrom kısmında 3000 metre 
tulllnde ve 30 metre genişli. 

ğlnde bir çimenll koşu pisti, 

ayrıca 2600 metre uzunluk ve 

on metre genişlikte kumlu an
treman pııtl yapılmıştır. Bir de 

manialı koşu pisti vardır ki 
inşaalı bitmek üzredir. 

İpodromda bir Atatı\rk trl-

bUaU, takriben 2500 kişilik bi
rinci sınıf ve 800 kişi'l'{ demir-

den yapılma ikinci sınıf tribün 

kulubü binasi, maç ve antren
man sahaları stadyom mUdUriyet 
binası yapılacaktır. 

Stadyomun planını ltalyada 
bir çok stadyomlar inşa etmiş 

olan mimar Vietli V1oli yapmış

tır. Kendisi bizzat Ankarada, in
şaatın başında bulunmaktadır. 

Ankara sladyomunun inşaatı 

tamamen bitirildikten sonra ile
ride burada Balkan olimpiyaları 

yapılacaktır. Zaten Balkanlarda 
bu kadar mütenevvi sporlar için 
ayrı sahaları ihtiva eden bir 

yapılmıştır. Bundan başka hay- stadyom buiUn mevcud değll
vanları gezdirmek için üç ayrı dir. 
saha, bir tartılma salonu, hay ; Yeni stadyom Ankaranın gU· 
vanlar için muntazam ahırlar, . zelliğini bir kat daha arttırmış-
12 kapalı, 20 a~·ık eğerleme 1 tır. Ankaranın kıymetli valisi 
yerleri, ayrıca jokey ve seyisle- f Nevzad Tando~an diğer eserle
re mahsus ikametkahlar, duş 

1 

rinden başka yalnız bu stad-
yerleri vardır. youıla bile iftihar edebilir. 
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KÜÇÜK SİLAHŞOR 
/ngilizceden çeviren: Hayrettin Ziya 
- Ama onun bu kadar cesa

retine karşı? 

- iş öyle defi!. O, itaatsizin 
birisidir. 

- Zavallı halkı yiyip pıırça
lnyan bir canavarı öldürmek ha 
bı mıdır 7 

- Eğer bu is ba~kaaı tara
fından yasak edilmemis olaydı; 

şüphesiz yaptığı iş iyi ve cesu. 
rnne bir iştir. 

Aygün: 

- Anne; haydi devam et, 
dedi, şu kadarcık. .bir itaatsizliği 
olan bu cesur silahşorun ne yap
tığını söyleyiver bize ... 

- İşte söylüyorum c:cım ; 
• ı..at önce hatanızı dliz;elteyim : 

Daima do~ru olmalıyız; ve doğru 
tanınmalıyız. Ufacık bir itaatsizlik 
kadar fena bir şey yok.tur. Tan
rıverdi itaatlı mıdır, değil midir ? 
Söyleyin bakalım 1 

An·ün iıtemiyerek : 
- Farzedelim ki itaatsizdi. 

Fakat ceaürdu ya. dedi. 

- Evet cesurdu ve itaatsizdi. 

Başlc.alarının hayatlarını kurtarmak 

için kendi hayatını tehlikeye ko

yaralc dotru bir i~ yapmııtı. Fa

kat istaatıizlik yapmak suretile 

de hata etmiıti. insanlar, elc.seri
yetle Tanrıverdi gibidirler. Bazan 
do~ru yaparlar, bazan e~ri. Doğ
ru bir it itlemek ;fenaJıfı kaldır
mu. Hor ııc ite ı hikiy•yo devJJZı 

edelim. Silahşorlar Tanrıverdiyi 
cesaretinden dolayı takdir eder
lerken reisleri onları surdurttu ve 
Tanrıverdiye sert sert şöyle dedi: 
" Evet, sen cesur ve kahraman· 
ıın. Silahşorluğun şum budur. Sen 
de bunu yaptın. Ama, ıöyle ba
kalım bana ; bir silahşorun ilk 
bo~cu nedir ? ,, Silahşor kızardı ve 
boynunu bükerek " Silahşor olan 
itaatlı olmalıdır ,, dedi. Silah~or 
koğuldu. Arkadaşları, kahramanın 

bu suretle ayıblanmış ve ceznlan
dırılmıa olmasile kork.uya düştü

ler. Fakat L Tanrıverdi, istenildiği 

gibi başını eğdi, elbiselerini çı

kardı; bir tarafa koydu. Reisin 
elini öptü ve salondan sessizce 
çıktı gitti. Reis sevinç içindeydi; 
onu tekrar çağırdı : " Gel asil 
çocuk; beni kucakla. Sen yüksek 
ruhlusun; giy elbiseleri ,, dedi. 

Aygün: 
- Bu ne dernek ? dedi. 
- Bu demektir ki r e i ı i D 

bu kadar fiddotli emir vo muamo-

başarıvermişti yüzlerce de/a oynandı 'Ve 
kırk bin liradan fazla ha-- 3 - l sı cit yaptı. 

Biraz sonra, lıir hndeme kos
koca bir belediye kanunu cildi 
getirdi. Hukuk mfü;ıaviri, bele· 

diye reisi ve lıir muavini kanu 

uu kanşlırmnğa başlıyor, fnlrnt 
hastanelere nid bir madde yok. 
La Guardia: 

- Olamaz, diyor mutlaka bir 

hastahane maddesi 11\zım olma

lıdır. Verin bana şu kitabı. 
Kanunu nlıyor, bir iki sulıif e 

giıdi H' otıırulııcak yerlerin yu 
m uşaklığını m ııayeııeye başladı. 
ı,lraz so ıru ınikıtıroıı önUnde 
bir uııtuk söyh"yı>cek ve bir sc
yahut eu yeni dönen tayyareci 
) i :rnrı;:ı lnyacak. Fak t lforlem
den gelmiş bir zcııci nıursıhhas 
heyeti ellerinde arıuhallerle 

hckle~iyor. Ötede imz3 bekliyen 

muazz ım bir proje: duruyor. İç· 

tima salonunda, mahallenin mu 
rahbas heyeti, inşa edilecek bU-

çeviriyor ve parmnğını bir cnm- viıtt küprOnOn plllnını getirmiş 
leye bastırarak: helediye)e nıli:ıJrleteı.:ek. Lele· 

- 1şte, diyor, bana H'izım olan diye reisi oradan oraya koşu
madde. Buraya hastabııneyi sığ- yor, giriyor, çıkıyor emirler ve-
dırdım. rlyor. 

Birkaç ay sonra, binlerce Kfitiblerden biri •patron• un 
hasta, ibadetlerinde, bu beledi· istirahatini dUşDnerek saatın iki 
ye reisine, belediye kanununda yi geçtiğini ve yemek vakti 

. olduğunu söylüyor. 
•hastahaneyı sığdıracak yer,, . . . 
keşfeden hu adama kimbilir na- ı Beş da_kıka ıstirahat. bır bıır-
sıl dua edeceklerdir. dak çay, Jambonla bir sandviç, 

ve hir pUro. 
Ve bu, saatlerce, böyle de- . . . 

vam ediyor. M. La Gunrdia, tam . Katı~ kulağıma eğılıyor ve 
. 1 tl b" k dıyor kı : amerikanvarı lı r sllra e, ır nç .. 

- Bizim patronun sesi bazen dukika içinde, milyonlar dolara 
mal olacak hastahaneler, mek· hırçın çıkar amma, kendisi çok 
tebler yüzme havu~ları, oyun iyi adamdır. hir sineğe bile re. 

nalık etmek istemez, yeter ki 
bahçeleri inşasına karar veriyor. 

sineğin nnmuskarlığına kaoaat 
Fakat ayni zamanda bir o kadar getirsin 1 
da sahtekar projesi yırtıyor. Şa-

yed, ince dllşUnen bir kAtib, fi

Uln veya falan kararın filı1nca

nın veya falancanın hoşuna git
meyeceğini sOylese, belediye re
isi, çıkışıyor: 

- Bana .ııe ? Benim yapaca
ğım işin evYela NevyorUlnrın 

boşuna gitmesi lAzım. 

Belediye reisi, wall komite 
raporu okunurken, bana şunları 
söyledi: 

Hen belediye, reisliği maka

mını işgal ettiğim zaman, şehir

blltçesi hÇtğı 30 milyon ğoları 

buluyordu. Kredimiz yoktu, i~tik· 
razımız yoktu ve borç aldığımız 
her para için insaf ~ız tefeci fa-
izi vermcğe mecbur olduk. Bu
gUn bUtçe tekrar tevazun etmiş
tir. Kredimiz vardır. işsizlere iş 
verdik. Eina yaptık, birçok şey 
salın aldık, birçok para sarf et
tik, fakat kazandık ta. 

Hu sırada yeni aerodinamik 
otobüs nllmmıesinin, belediye bi
nası önUne geldiğini haber ver
diler. Bu otobüs harta içinde 
lşlemeğe başlıyacıık. M. La Gu
ardia derhal aşağı indi, otobu e 

-

lesine sessizce itaat etmiş olması 

Tanrıverdinin tn kalbden itaat 
edicilerden olduğ-unu gösterir. 

- Desenize nihayet Tanrıver
dinin tam bir silahşor olduğu an
laşıldı. 

- Evet, asil bir silahşor, 
Ertekin ciddiyetle : 
- Ben de bir,..silahşor olııca

~ım ıınne, dedi, hem de cesur ve 
itaati• bir silahşor. 

Annesi yavaş sesle cevap 
verdi ı 

- Allaha dua et. 
- Şimdi şuna mernk ediyo-

rum: Ben silahşor olursam reisim 
kim olacak? 

Bayan Ayc:ın birşey söyleme· 
di. Çocuk devam etti : 

Bu sırada, belediye reM, zi

yaretine gelen dostlarının elini 
sıkmak, elli kadar mektubu im
zalamak dört komitenin ayrı 
ayrı raporlarmı dinlemekle meş 
gul. 

Sonra, yavaş yavaş ilerliyor, 

blltçe layihusile meşgul komi
tenin toplantısına iştirak etmek 
Uzere birinci kata çıkıyor. 

Akşam snnt dokuza çeyrek 
kala, hfilll belediye dairesindeki 
mesai odasında çalışan reisten 
müsaade alıp ayrılırken, bana: 

- Bilmezsiniz, diyor, işim ne 
kadar ağırdır .. ,» 

SON' 

Yarının harbı inanınız, ey 
ferah ferah uylc.usundn uyuyan, 
ferah ferah yiyip içip , yatıp 
kalkan Trabzonlu l inanınız ki 

yarının harbi ne yerde, ne de 
nizde, ancak ve ancak havada 
olacak:tır. Tayyareye veriniz 
ve verirken emin olunuz ki 
verilen paralar hayatınızı ve 
vatanınızı -kurtaracaktır. 

--~ 

- tJnyır yavrum, dedi. 
- Babam da olamnz. Çünkü 

başkn yere gitti. Gelmesini de 
bekli yemem. 

Gülrengin girmesile sözlerini 
kestiler. Onu, dadıları, 'çoculdarın 
uyku zamanı geldig-ini ıöylemek 
için göndermişti. 

Aygün: 

- Biraz daha kalalım. dedi. 
Ertekin: 
- Evet anne, dedi, güzel ma

salı henüz bitirmedik. 

- Çocuklar, şimdi uyumalısı

nız; dadı sizi bekliyor. 

Aygün itiraz; etti : 

- Ama anne, dadının göster
diği saatte yatağa girmenin neresi 
iyi bilmiyorum. - Cesur, müşfik ve iyi birisi 

olmalı. 

- Şüphesiz. 

Ertekinin küçük yüzü kızar
. mıştı ; köpürdü. 

- Siz olmıılısınız nma kadın-
sınız. Zannederim ki kadınlar si
lahıorların reisi olamazlar. 

Anneıi iillerck ; 

- Mendebur ihtiyar. Şurada 
sizinle ne iyi duruyorduk; her 
zaman pişmiı aşa su katır. 

Anne•i ı 

Londrada temsil edilen 
Şu · Şin - Şov opereti 2.283 
defa oynandı. 3 ~milyon 
500,000 lngiliz lirası hası · 
lat yaptı. Müellifi 200,000 
lira kazandı. Bu operet için 
yalnız 3,000 lira masraf 
edildi: 

Bundan sonra 27.000 lira 
masraf edilerek " Vite Bir
ds .. opertii sahneye konul
du. topu topu 7,009 lira 
hasılat yaptı . . Halbuki gü . 
zel bir rövü idi ve Moris 
Şövalye oynuyordu. 

Nev - Yorkta " Alües lrih 
Rov,, opereti tam beş sene 
/asılasız oynadı. 4 milyon 
hasılat yaptı. 

Rağbet kazanan operet
lerden biri de • R oz Dari .. 
dir. Bu opereti 2.300.000 
kişi seyretti. Mü e l l i i f ne 
57,000 lngiliz lirası kazan
dırdı. 

" No No Navit ,, opereti 
de 300.000 lira hasılat yap 
mıştır. 

Amerikada basit bir me
mur olan Rober Şerif bir 
rövü gazdı güz bin lngiliz 
lirası kazandı, Hollivudun 
meşhur senaryo muharriri 
oldu. 

Lüks ve Tüze 
Bir insan zenginse bir 

gecede 1000 lira sar/edebi
lir mi? 509 davetliye 600 
şişeden fazla şampanya içir-
meğe hakkı var mıdır? Bir 
milyon kıymetinde elmas 
takabilir mi ? 

Amerikalı bayan Alberti· 
ni ile Londrada çıkan Eve
ribodis mecmuası arasında 
bu yoldan bir anlaşmamaz. 
lık çıktı ve mahkemeye düş
tüler. 

Hakimler her iki tarafa
da hak verdi. Mahkeme ka
rarında diyor ki: 

Zengin bir kimse istediği 
şekilde ziya/ et verebilir ve 
istediği parayı harcar,· fakat 
bu ziya/ ete davet ettiği ga
zetecilerin de fikirlerine iti
raz edemez. Herkesin nok
tai nazarı başka olur. 

- Y oookkk; Ertekin, dedi, 
sizin yerinize ben utandım. Dadı, 
lenim emirlerime itaat ediyor. 
Sizi her gece saat yedide yatır
masını tenbih ettim. Biraz evvel 
lcüçük bir silahsor olacaR"ını ıöy
leyen birisi bir ıilihşorun birinci 
borcunu yerine getirmedi. Ah, 
Ertekin, ah .• 

Seıi tee11üfle alçalmıştı. 

Küçük çoculc hemencelc : 

- Çok müteessiı·iıv anne, de· 
di, biliyoraunuz lci unuttum. Bili
yorsunuz: ki henüz ıilahıorluğa 
baılamadım. lıte şimdi başlıyorum 
ve gidiyorum. 

Küçük. yüzünü annesine bir 
daha döndürmeden gitti. Hiç mı· 
rıldanmadan yatağına girdi. 

Anneıi, her gece adeti olduğu 
üzere, kucaklayıp rahat geceler 
temenni etmeğe, buselerini kon· 
durmağa geldiği zaman kollarını 
anneıinin boynuna attı ; 

• ırk111 vır • 



ANKARA 
Türkiye'deki yeni 
oluşun bir izahı 
Yazan : 

Norbert Von Bischoff 
Avuaturyanın Ankara 
Elçili~i sabık müst~ar 

Türkçeg.e çeviren : 
Burhan Belge 

[ 90 ] 
ve alın teri ile mücadele ham
leleri istiyen ati'ye çıkmak ve 
Yeni arzularla y~ni cnretlerın 
Bert hakikatlar sahnesinde acı 
lar, fedakarlıklar ve bazen hat
tA hayal bozgunları ile dolu 
bir öğrenme ve çıraklık dev
resine girmek. TOrk mllletl ile 
ayrı ayrı her 'l'Urk insanını, 
tepeden tırnağadak değiştire
cek her ikisinin de dış ve iç 
ınnnasebetlerini altust edecek 
bir sefere çıkmak lazımdı. Böy
le bir dev hamlesinin ayrılık
lara yahut şOphelere müsaadesi 
olınazdı. Tek bir iradeye, mil
leUn iradesi ile Mustafa Kemal' 
ln iradesinden basıl olmuş bir 
iradeye, milletle şefin müşterek 
iradesini benimsemiş bir Büyük 
Millet Meclisinin iradesine ih
tiyaç vardı. 

Yeni seçimin esasını bu vah· 
dete Kilmek arzusu teşkil et
Dılştir. Bundan başka, nç sene 
içinde, öyle muazzam hadiseler 
cereyan etmiş ve bunlar 1920 
ilkbahanndan beri 1'0rk mille
Une dUşen vaziteleri o derece 
temelinden değiştirmişti ki, mil
let vekillerinin vekl\letine her 
bakımdan artık tamamlanmış 
le yenilenmeal lazım nazarile 
bakılabllirdi-

Yeni :ıamanlann davetine 
•ncak kayıt· ve şartla gelebilen 
eeki mucadele arkadaşlarını 
laıtiye ederek, Gazi, eski mec
Usın grupları arasından seçtiği 
arkadaşlarla • Halk Fırkası ,, nı 
kurdu. Bu partl'ye girenler, 
Gızi'nio arkasında, yeni devleti 
Ve yeni cemiyeti kurmağa hazır 
Ve muktedir olan kimselerdi. 
Bunlar, TUrk milletinin canlı 
kuvvetlerini temsil ediyorlardı. 
Yeni parti, ilk imtihandan mu
lıffakıyetle geçti. Ur tek mu
halif seçilmedi. Cephe birliği 
Yapılmış, ağır ve olğun karar
ltn tehlikesizce taşıyacak olan 
teı:nel atılmıştı. 

Y enl mlllet meclisi Ağus
tuata toplandı tık işlerinden biri 
lausanne barışını tasdik etmek 
Oldu. Bu barışı ile, garb devlet
leri, TUrklyenln jllridlk ve po
litik. bakberaberllğlni ve Tllrk 
hududları içindeki kayıtsız şart
&ıı istiklalini tanıyorlardı. 

Dışarıya doğru temin edilen 
bu muazzam staplliıasyon esi 
rtnı içeriye ald olan stablllzas
Yon, sıcağı sıcağına, yani millet 
Ue mlllet meclisi, ·elde edilen 
lnuvatrakiyetleri unutmadan ve 
bııtnn itirazların sinip sustu~u 
llıda taklb etmeli idi. 
ı. Bek.lemesinl o kadar gUzel 
uUen Gazi, bu sefer görUyor-
lt. acele bir karara, tepeden 
lnnıe bir karara ihtiyaç vardır. 

- Ark.ası var -

r-H-a_l_k_M_a_n-ile_r_i--. 

OUlUn dalında tiken 
Aşkdır belimi bUken 
lnaanların içinde 
Bellldlr Sevda çeken ! 

• • • 
Kayık &lder enginden 
Para almam zenginden 
Ben yarimi tanırım 
Y ana~nda beoılnden 1 

• • • 
Ben ne bahtı slyahim 
Göğe yQksellr ahım 
Kız ıözUnde durmasan 
Tutar seni gQnahım ı 

• •• 
Ne oldutun bilemem 
Göz yaşımı silemem 
Kırk ıenedlr atlanm 
Neden bir glln glllememl 

Baba S11lim Öjiitfın 

Herş~yden · 

BİR PARÇA 1 ı+4 ---------------=-~- t.ı 
Horlayan kadının t•l 
başına gelenler t~ 

Vak'a ltalyada geçmiştir. ~~t 

~-·-·.~ Bir adamın zahiren kusur- ':' ~ 
suz görünen bir karısı var- -.] 
dır. Bu kadının yalnız ko- ~· 
casını üzen bir tek kusuru -.• r. bulunduğunu da söyliyelim : '• 
Kadın geceleri horlar. Ko i.+ 
cası bunun ö'nüne geçmek r. 
için bir çare bulur. Bu çare [•A 

d i•"' 
şu ;g~z~na hususi surette ya- r.i 

r.~ 
Yaptırılmış bir düdük ko ... ~ 

t..•A yar. Horladığı zaman düdük ;.•'" 
acı bir ses çıkararak kadıni [•~ 
uyandırır. Fakat işe bakın r•l 
ki kadın bu düdüğü bir ge- ,,_·.·.~ 
ce yutar ve artık mütema-
diyen ağzından düdük sesi 

I [• 
çıkmaya başlar. şe opera '•1 
törler karışır 1•e düdüğü •;_ 
ameliyatla çıkarırlar. ~ 
Yaş kavgası )'üzünden ::.~ 
mahkemeye gidenler ~.~ 

l r.·ı Yaş yüzünden kadın ar 
arasında kavga çıktığını + 

l ~ biliriz, birbirinden genç o t1 

duklarını iddia eden kadın- •:.ı
dınlar bunu yapabilirler. 
Fakat birbirinden yaşlı ol 
duklarını iddia eden kadın
ların kavga ettikleri hiç ., 
işitilmiş değildi. + 

işitilmemiş bu hadise de + 
bugünlerde Amerikada ce- fı.•s 
reyan etmiştir. Hakiki yaş- ıı[•J 
Zarı 109 ve 102 olan iki :~ 
kadından yüz iki yaşında 1 •ı 
olanı kendisinin digerinden + 
daha yaşlı olduğunu iddia + 
etmiş ve aralarında kavga + 
çıkmış, nihayet iş mahke
meye kadar aksetmiştir, 

En büyük otomobil 
Dünyanın en büyük oto 

mobili Berlinde bir kolacı
dadır. Bu otomobilin 22 
metre uzunluğu 2 metre eni 
ve 3 buçuk metre yüksekli· 
ği vardır. 

Orkestra ile çalınan 
tehlike havası 

/ngilterede çalğı çalınan 
bütün büyük bar ve emsali 
yerlerde çaljıcıların bildik· 
leri bir tehlike parçası var 
dır. Herhangi bir tehlike 
vukuunda halkı birdenhir• 
heyecana verip kapılara hü
cumdan kurtarmak için teh 
likeyi haber alan sessizce 
orkestra şefini haberdar eder. 
Orkestra tehlike parçasını 
çalmaya başlıyınca müesse
sede çalışanlar kendilerine 
ait kısımlarda bulunanlara 
mutedil bir lisanla tehlike
yi anlatır.ve salondan çık
maları lazımgeldiğini bil
dirirler. 

Viyanada dilenci 
bolluğu 

Viyanada son on ay zar
fında on bin dilenci yaka
lanmıştır. Bunların sekiz 
bini dilenciliği san'at edin
miş olan insanlardır. Yapı
lan tahkikatta bunlar ara
sında çok zengin olanlar 
hulundugu teshil edilmiştir. 

Bunların hususi bir teşki· 
/atları vardır. Bu teşkilat 
bilhassa Polisleri kontrol 
etmek ve dilencileri yakalan
maktan kurtarmak için adam
lar kullanmaktadır, 

Artık Ucuzladı • • • f. 

• • • • • • • • • • • • • .i 
[•l ,., 
t!i 
• • • • • 

Dönüp dolaşıp 
Alacağınız R AD Y O 

<Ca Aa Olacaktır. 
Tediyatta büyük teshilat 

Kunduracılar caddesi No. 17 - 19 

HARUNLAR MÜESSESESi 
Geliniz görünüz tecrube için bir telefon ediniz derhal emirlerinize 

radyolarımız tahsis edilecektir . 
';Qll;'lıt;!'l~~qp;q~ı:ııııı,;tlll_;ı~_;qıı;'J"=";ıoıı.=1p~~~lll!;9:!ill;!•i~~";'tı;_llll~ıııı;ıtı!;'IJl~ıı;_ıt1~;'il';llJll_;11JP~l';q~IP'"lll~~~ 
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Gayri menkul satış artırma temdidi 

Mahallesi Sokağı Nev'i M. M. M. N. R. N. K. M. . . 
ROMATlZMA 

cınsı 

LUMBAGO Ayafilbo Amiroğlu Arsa 80 209 20 40 Rus 
SiYATiK 

Filisoğlu 50 188 3 25 mubadil Ağrıları teskin ,, ,, 
ve izale eder. Telli tabya 40 169 2 20 " 

,, 
" İskenderpaşa Fabrika Fabrika 

arsası --- 484 2 350 Rus 
Yinicumaizir Y enicuma Harap ev -- 107 48 50 Mubadil 

Defterdarlıktan • • 

Y ukanda evsafı yazılı gayrimenkulatın mülkiyetleri peşin para ile sa
tılmak üzere temdiden artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 
dipozitolarile birlikte 17-12-936 Perşembe günü saat 14 de defterdarlık

ta toplanacak komisyona müracaatları. 
Her eczanede arayınız. 

Mağaza icar artırması 

Vilôyet daimi encümeninden: 

Hususi muhasebenin Muhittin mahallesi yeni 

sokaktaki 31 No. lu mağazanın bedeli sabıkı 
olan 45 Lira üzerinden arttırmağa konludu. 

16 - 12 - 936 tarihine çatan Çarşamba günü sa

at 14 de Vilayet makamında toplanacak olan 

encümende ihalesi yapılacaktır. Muvakkat te

minati 4 liradır. İsteklilerin Vilayet daimi en-

cümene müracaatları. 1- 5 • ·11- 15 

Münhal kôtiplik, tahsildarhk 
zabıta memurluğu 

Belediye riyasetinden : 
Belediye dairesinde bir muhasebe katipliği 

ile b.ir tahsildarlık ve bir zabita memurluğu miln
haldır. Aşağıda yazılı evsafı haiz olanlann bele
diyeye müracaatları ilan olunur. 

1 - iyi ahlak sahibi olmak ve yüz kızartıcı 
suç veya ağır hapis veya o derecede cezay j 
müstelzim bir fiil ile mahkum olmuş bulunmamak. 

2 - Laakal orta mekteplerden mezun olmak 
3 · Askerliğini yapmış bulunmak. · 
4 - Bulaşıcı hastalıklara mübtela olmamak 

1 

veya bedeni ve akli anzalarla malul bulunmamak. 
5 - Yaşı 20 den a ş a ğ ı ve 35 ten yukı- 11· 

olmamak 1-' 



11 Birincikiinun 1936 /YEN/YOL/ Sayfa 4 

J2 dh ~ dhdh dh dh ah dh 
TEKAMÜL 

GÜZELLİK M USİKİ 
VE TEKNiGiN 

SON HARi KA S I 
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RADYOLARIDIR 

•. • • .... • ....... • J '. .. • ... ' ... . ..... .. . ....... . ~ :'./ 

~ 

ŞAUB: 1937 model 

Radyo Meraklılarına 

• ~t ön 

Radyosunu görüp dinlemeden 

· Radyo alanlar pişman olur. 

Umumi satış mağazası 

Hakkı Atmaca Trabzon 

-'-
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(FİLKO) ti 
. JFilhöD«:© f! 

RADYO (~~ 
• f•l 

Ve TELEVIZY ONf!) 
Fabrikalarının 8 (!l 
193? mo~e~ine Elektrotlu l•l 
tat bık el tığı - f!j 
Lambalariyle, ğeçen sene olduğu l•l 

·gibi, bu sene de R d &J 

T k . ". . a yo,.1 
e nıgının en başında l•J 
.. .. kt d. l•l ) m urr.e e ır. l•l 

Bütün dalgalar üzerinde, i ELEKTİVİTE, SES t~ l 
tabi liği ve temizliği , RAKİPSİZ ve EŞSİZDiR . t:J 

[~~ 
• • 
ıs mı t. ~~~ an 1 dir. ,:J 

~(+J 

Herhangi bir arıza için artık Radyonuzu fabrikaya veya. lstanbula ı'! 
göndermeğe lüzum yok, Çok hassas muayene aletlerı , ve on +. 

senelik bir tecrübe sahibi olan müessesemiz P H 1 L C O ları her +. 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . • 

uz~ V fideli Satış 

•' 
sımevı 

Yeni temiz ve çeşitli huru-
fatile, Defter,Fatura,Çek,Bono, 
Senet, Makbuz, Zarf-Kağıt, Muh
tı ra, Kartvizit vesaire gibi bütün 

m atbaa işlerini 
En tem iz, en ucuz bir 

surette· yapar .. 
Hariçten verilecek siparişleri kısa bir zamanda 

hazırla r ve gönderir. 


