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Gazetemiz 

B 
irkaç glindür devam e
den icar ve fırtına yü
zünden postalar gelmedi, 

telrraf hatlan bozuldu~ u için a
lana haberlerini alamadık. Bu yolc
lak bize gazeten:n, günlük haber· 
lerin bir ihtiyaç oldu~unu anlattı 
Ôailmüze gelenden postanın ne 
uman gelec•ğini sorup durmak 
tayız. Ba utırlar arasında bir ke
re daha arzetmiıtik ki : lleri İn· 
unlar ırazete okuyamadığı günler 
lialrli olurlar. Bu can sıkısı ara
llllda hatıra tuhaf bir sual geldi. 
Bu suali lı:.ari'lerimize de koca bir 
istifham hal a le çizec fiz : l.tan
bul razetelerini niçin bu kadar 
merale ve hey<canla bekliyoruz 
da m~mleketimizde bizi daha zi
yade tatmin eder bir l'azete dde 
edemiyoruz. Şurası mubalı:kakhr 

tar ki elimizdeki vasıtalar itibarile, 
nelı:adar gayret edersek edelim, 
latanbul razeteleri kadar tatmin 
edici bir gazete çıkarmamıza İm· 

kin yoktur. Bunun tek bir aebebi 
vardır : O da okuylCJ azlıfıdır. 
latanbul lcültilr merkezi olmak 

terefiDi daima muhafaza etmiş ve 
bundan ötürü sinesinde kalabalık 
bir okuyucu kitlesi toplayabilmiş

tir. Bu okuyucular ırazete isterler. 
İhtiyaca cevap v"rmek için ister 
istemez çalışılmış, ma"'aalar ku
rulmuş. razeteler çıkaralmış ve 
her rün biraz daha mükemmelleş
tirmek çareleri aranmıştır. 

Y eaiyol'a.n ilci kanadı da oku· 
yuculannın eline bir nakıı ribi 
İflenmif, her tür Ul karii tatmin 
eder bir ıeltUde malumatı muhte· 
vi o&arak tirmek --ister. Şuras 
taabakbktır ki ( V~ol ) bir 
fedakirbk e1eridir. ( Yeniyol ) a 
okuyucularwn ilriıi çotaUıtJ her 
dakikada onu biraz daha mOlı::em
aıel, biraz daha çalışmış olarak 
rörmeıün imklıu yüzde yüzdur. 

Yolduk ve vuatuızlık içjndo 
çalııao bir razeteye • daha mü
lt-..eı çık • demek haksızlık o
lar. Y oba, en basit bir diifünce 
ile anlamak lı::abiJdir ki şu havadis 
bekıeditimiz ,.nalerde ıı. Yeniyol'un 
ı&tualarında parlak yazılar teda
rik etmete özeniyoruz. 

Gazetemize aon fiiıılerdo hem
teri ilpinin biraz daha çe>lalmlf 
olcluıuou kaydederken hem lı::endi 
hwabtmıu hem de memleketimi
zin mllnevverliti hesabına iftihar 
duyuyoruz. Bunun, gazetemizin 
röaterdijti rayretten daha ziyade 
bemterilerin Boztepe yamaçlarile 
K.aradenız arasında neler döndii
tünü anlamak, Öfreomek için he
yecan duymalaraodan ileri reldi
lini ceaaretle kaydederiz. Dotu 
luerinin en rüzcl razeteai oldu
tuaa iaanmıı bulundutumuz ( Ye
ni yol), mıntalca haberlerini biran 
evvel ulqtırdıtı için pbrimiz sı
lhrları d11anda da evvelkinden 
daha ziyade okunııy~r. 

1936 1eDeliade fiiıılülı:: baya
~- atılan ( Yeniyol ) vazifesini 
elinden relen rayretle ifa etmiş

Ur. Kusur ve hatalarımızın pelı:: 
Çok oWupnu biliyoruz. Bu lı::uaur 
~ batalaran bazılarını - vuata· 
"'1ık yllzünden - bUe bile yapa
Jonaz. Göreaec:lilı::lerimizi, anlaya
qaMıklanmm kari'lerimizin bize 
batmatmaıanna rica ederiz. ( Ye
li7Ql ) ber zqaao, bir hcQıfCri 
raa.t.i olmak emelindedir. ( Y O• 

ldyol ) her zamu, dotu illerinin 
laaber ulqtmc111, dop viliyet
lerüai birbirine batlayao telrraf 
direkleri olmak amacmı ~zetiyor. 
Caz.temizin bqaramadıtı bazı u
laaıarcia kari'lerimizin kcıçiik yar
dl1DlariJe neler yapmak kabil de
lil ki. Dotru. ve eaaalı bir men
... dayanan liaberleri bu lı::aaa 
"9nrak berk•i• merak bakıfl•-

Radyo 
Haberleri 

Paris - Binle ce amele Paris 
belediye önünde, i3cretlerinin artı
rılması için nümayişler yapmışlar
dır. Dahiliye Nazırı şiddetle al
kışlanmış, belediye mecli"ine karşı 
• istifa, istifa ıı se'ileri yükselmiş
tir. 

Nümayış esnaunda cumhuri
yet muhafaza kumandanlarından 
bir zabit attan düşerek ölmüş, 

altı ajan yaralanmıştır. On kişi 
tevkif elunmuıtur. 

Londra - Oiplomaı mahafili 
Mısır lcal\.uni esLcıi meselesinin ni· 
san ayında Milletler Cemiyetinde 
müzakere edilec!fini tahmin et
mektedirler Kapitülasyonların kal
dırılması müzakeresinde Milletler 
Cemiyetinde Mısır Başbakaeı Na
haa pqanın bizzat bulunacağı bil
dirilmektedir. 

Kahire - Milli Müdafaa mec
lisi ilk defa Başbakan Nahaa paşa
nın riyasetinde toplanmıştır. Yirmi 
bin kişilik bir ordu teşkili karar
laştıralm11tır T eşkilit masrafı yedi 
milyon lnriliz lirası kadar tahmin 
edilmektedir. Akdeniz sahilleri 
tahkim edilecektir. 

Paris - Romanya veliahti Pa
rise relmiftir. 

Çin - Çan Kay Şeke yor
gunluklarının giderilmesi için bir 
ay mezuniyet verilmiştir. 

lıtokholm - Kral Grete 
Garboya edebiyat ve san'at eser· 
lerinin en büyük mülı:af atını ver
ıaiftir. 

1.panya - Kızıllar yeni ve 
Mhim bir mağlubiyete uğramış· 
!ardır. 

Atina - Hariciye Vekilimiz 
Aru namına bir ziyafet verilmiş
tir. Hariciye Vekilimiz Kral Jorj 
tarafından kabul edilmiştir. Kral 
iltifatta bulunmuşlardır. Vekilimiz 
eski Nazır Makaimosla bir ög-le 
yemeti yemiştir. Geç vakit Rejil 
Karol vapurile hareket eden Ve-

kilimizi ahali hararetle alkışlamış
hr. 

Ankara - Vekiller Heyet"' 
toplaadı, reç vakte kadar müza
kerelerde bulunuldu. 

nna arzetmeyi nekadar arzuluyo
ruz. Bu sahada habra ilk relen 
( taıra muhbirleri ) tedariki key
fiyetidir. Gerek vilayetimiz kaza
larından, rerek doa-u vilayetleri 
ve kazalanndan bize rönderiJecek 
yazılan sütunlarımıza seve ıeve 

alırız. Bu hareket, dotu ıllerini 
birbirine tanıtacaktır. doğn illeri
nin rüzelliklerini, kalkınma eser
lerini, ticaretini, kültürünü (Yeni. 
yol) un iki kanadile gezdirmek 
kabildir. 

Dotu illerinin her köşesinde 
bir tarih yatıyor, bu tarih, say
falarımıza süsler ve böylelikJe 
memleketimize yardım etmit olu
ruz. 

ilimizde ve diğer doğu ille
rinde işliytcek, parlayacak nice 
kalemler var ; bakir kalınıı n:ce 
halk ıiirlerine rastlayoruz. Bunlan 
ayıracağımız edebiyat sayfaları 
aruına almak ne büyük bir zevk 
olur. 

Gazetemiz, kari'lerindir. Onla

nn yardımları, manevi ilgileri bi
ze ıeref veıccektir. Gençlitin her 
sahadaki yazılarını aeve seve be
nim1eriz. 

Yuan, 1937 aencaine neı'e 
içinde rirecek olan gazetemizi 
rençlitin eline bırakıyoruz. Şirin 

memleketimiz ve doğu illeri için 
her ihtiyaca cevap vertcek ıaze
teyi elbirlitUe tertip edelim. 
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iş arkadaşlar1na bir tamimi 

Vali vekilimiz Yahya Sezııi 
Uzerin vill\yet umurunu idareye 
başladığını mateakip kaza kAy
makamlıklarına, vilıtyet idare 
şube reislerine bir tamim gün
dermişlerdir. İdare işleriniu hn
kılmet dairelerlnıte ne gibi e· 
saslar ve sistem !er dahilinde 
yQrntUleceğini ~üsterir bu em
rin bir suretini aşagıda neşre 
diyoruz; 
1 - iki gUndenbcri vali vekille 

tini deruhte etmiş bulunuyorum. 
2 • Her dairenin uhdesine 

verilmiş olan i~leri vazife aşki· 
le ve kemali ehemmiyet ve dd
diyelle görmeii ve en kn~~akle
rini bile bQyQk bir alAka ile en 
ince tetkiklerden ge~~ırerek hal
letmesi muktazidlr. 

3 - Devalr rüesası ile diğer 
memurların eshahı mesalihio iş
lerini kemalı ı;;afkat ve sllr'atle 
görmeleri ve herkesin hflkılmet 
dairelerinden memnuniyetle ay-

rılmalarını temin etmeleri Cum
huriyet ve Ataturk rejiminin 
esas hatlarmd:rn olduğunu dal· 
ma göz önünde tutulmasını ha
tırlatırım. 

4 Her daire kendisine mevdu 
işleri ve vil4)et makamındıtn 
sorulan hususatı gnnıı gQnQne 
ifa ile muktazı cevoplarını ve
rerek tekide mahal bırakılma
masıoı dilerim. Makamı vlli\ye
tin de ayni suretle hareket ede
ceğini blldirirlıı. 

Jllln akşam d lDdUrU('U bir 
rnz~ılrın ara ık başlarındH ıslık 

çıılması, )'Ozleri acı Rcı kıımçıla
:nasına rağmen oturamadım evde. 
Dört yanı ur·suz bucaksız bir şal 
gibi örten kaı lıtrı kı t '"dftda 
kıl ırd,ıta t u t d u m tiyııtronun 
yolunu .• 

Salon boş diyecek kadar ten
ha \'e di :arı ı kadar snıık . 
Saat seki1ff 1 &'jl{ldl gl:z·•I lıir 
muzik ve ıu;ılc'ı IX>r<i?. Yi ıP .. 
artı!c 11e\'rede seyrt'de bezdilli 
mlz bıklığırı 11. varyete, dans nu-

ü • ~fetöai arkadaşlaı ı ıuda.ı maraları... Ne kadar kusursuz 
Cilmlesioin vazifesini böyle aşk olursa olsuu o kndar seyrettik, 
ile ve kuvvetli bir aUlka Ue nkad11r gordnk. ki bunhm hPr 
görmek suretile mllkeller olduk- 1 .. ıunan baklava Lürek yense hı. 
ları vaıtreyi hQsna ifa edecek- kılır d• dikleri gibi bunu da arlık 
terine ve vilayet makamının va. hol 1 ulmHmuğ ı h.ı~laflık .. ı ... t..r 
zifeslnl ve çah~masinı kolaylaş- ve arzu'arız ki sı~ ı;oı'c dt>ği':' in 
tıracaklarına itimadım olduğunu lrn rrnınaralar .. 

Yannı 
Düşünelim .. 
Trabzon sporunda esa~lı 

islahat yapılması, bu işin 
r~jim ve deı•rim daoası o
larak ele alınması luisusun. 
da başlayan ciddi teıebbüs 
ve temasların mesut netice
lere doğru yiirıimekte oldu
;unu sevinçle görmelctegiz. 

lşe, esastan baş/amale.. 
sporun muhtelif şubelerinde 
istidat ve lcabiliyetini /az
/asile gösteren enerji le 
bir genç/ile kitlesini makul 
biT irade ve hassasiyetle 
idare edebi/terk mütecanis 
'Vt! /aal bir heget St'Çmelc •. 
işin baılangıç noWası bu 
olmalıdır. arzeder ve devlet ve millet biz- j hirliğin birçnk teııkillere 11111-

meilt•rlode hepimize muvarraki- rıız kalım gusle i hPrell tuluat 
yetler dilerim. nlına~ı ıa ve mevzuun darlığına 

=-============-===;~==-========= rıığınen gOıel hir komedi verdi. 

Trabzon Şehrl'nı'n 'ımarı Sahnede huş ve nezih bir hHre
ket, st>zilir hlr c1nhhk vardı. 

Bağrında dört bü_qiilc spor 
lcu/ü!,ünii toplayan Trabzon. 
memldcttin sayılı spor mer
krzlerim!~ıı biridir, Hülcu · 
md merkczi,,de h i l e beı 
lculüp met,cut olduğur.u na
zarı itibore alırsulc Trabıo
llU'I Tü, le iye spor luıgotın· 
da1ei rlıemmi.11el t•e lcıymet 
dert'i:l'si meydana çıkar. Ge
Çt'n srn,./erJe hurt111a ,elmıı 
o/art birinci sınıf An/cara 

Bu günlerde gazetelerde 
sık sık Trabzsn şehrinin i 
marı meselelerinden bahs o· 
lunmaktadır. Bu meyanda 
şehir planı hütce varlığı ti 
bi şeyler ileri sürülerek hiç 
bir şey yapmak im/cani ol
madığı muhterem belediye 
heyetince söglennuktedif. 
Büyük mikyasta imar işine 
iyi düşünülerek hazırlanmış 
proje ve münasib tahkikat 
olmadıkça girişmek doğru 
olmadığı bedihidir. 

Ancak çok paralar be/ele
nirken diger tara/ıdan bele
diyenin kendi iktidarı dahi
linde olarak yapabileceği 
iş yokm1'dur.? Zan idersem 
biraz zevki selim ve vazife 
severlik ve mevcut heledige 
kanunlarının iyi tatbiki ile 
ıehrin birçok yerlerinin man
zarasıni belediyenin bütce
sinden on para çıkarmadan 
iyi tarzda değiştirmek pek 
kolay olur. ( Kiiçük işler 
sırasında ve iyi yapıldıkça 
toplanup bügülc neticeler 
verdiğini unulm-ımalc lzım
dır. ) işte hu uf ak tef ek ve 
ekseriyetle masraf sız gapı
lacalc şeylerin bilerek 'l•ega 
bilmiyerek yapılmasınd'4n ve 
bazanda lüzums~ı gere bir 
çok masraf edilerek şehrin 
iyi yerleri ve muhtelif abi 
deleri bile perişan bir man
zara arzetmelctedir. Şehrin 

içinde ve etrafında nazaret 
li 'Ve güzelliği ile müstesna 
yerler bulunduğu halde ha/. 
lcın geup hava alacağı ancaı 
ıelıir ortasmdalci bir parkla 
kale üzerindeki gayrı mun
tazam bahçeden başka bir 
ger goktur. Trabzon şelıri
nin hemen üç tarafı deniz 
olduğu haltie halkın parasız 
olarak deniz kenarında ge
züp hava alacalc deniz eğ
lencesi yapılacağı sahil gole 
tur. Bu eksikleri zevk man
tık sahiplerinin hepsinin 
ıörüp lıis ettiklerine ıüplae 
goktNr, 

/ V t! ııi.ıayf-'l gösteri kolu hf' d • 
iyi denebile.;ek bir intiba l ırak

yapılan masraflardan ta tı. 
sarraf etmek masrafsız ve Bayan Sıhrlyc Tokses varrE>· 
galıud az masrafla yapıla- te vP. d ıııs numıırı1laı 1 ın · ı't 
b ·1 k h · sık <li);{i~rnt!slrıi ve ı{öslµı i ı ı . 

ı ece ve şe. rın_ manzarası 1 rnın1 hirıız rlah<t uzu ıcı1 7..a'llan 
nı daha temız guzel ve kul- l.ıırııkılma~ ı ı tPınin Nlcr ·e J>f•k 
lanışlı gösterecek olan ba- isabetli hıtrı:>ket dıııi;: olur ka-
zı işleri gözden geçirelim. naatındayını. 

Şelıan bir bakışta gijze 
çarpan. iktisadi oe sıhhi 
işlerini birakupta en ziyade 
nazarı dılclcat celbeden şey 
/er sokaklar, meydanlar. 
bahçeler, parklar ilıtigacati 
umumiye vesair abideler i

HEN ve lstanbul /uıbolcularile. 
-----'"-~----1--9,,,,.ıım tl!i#Naa,t'lt •ıem. 

kametkahlardir. 

Sokaklar 
Malum olduğu üzre muh 

telif semtlerin birbirine irti 
batını temin etmelc içindir. 
Bu itibarla solcalcların ge 
ni#ilcleri münakalatın ehem 
migeti ile mütenasip olma
sı lazımdır. Trab:zonun es
kiden beri mevcud olan so• 
lcalcları için /azla bir şey 
söylenemez Fakat iki tara 
fına barakalardan başka bir 
şeg yapılmayacak olan so
kaklar.ın etrafında 15 • 20 
metre yüksekliğinde evler 
yapılmasına müsaade edilen 
ve buralara sarf edilen fu-
zuli masraf larle yapılan in 
şaat ı~ri hem ,irA;inleş
tiriyor. vehemde manatız bir 
sarfiyat olugor. diğe' tara· 
/dan hemen pek az dene
cek kadar bir masra/a ihti 
yacı olan her sene bir mık
tarı yapılmak suretile Güze/
hisar civarından başlayarak 
sahili takip ~tmelc ü.:ıere 
Atatürk caddesini icat ede 
rek ge~celc ve büyüle kavi
si dolaşarak Pulatanege ka
dar imtidat edecek bir sahil 
yolu yapılması mümkün ol
duğu gibi sehirin manzara 
ve estetik nolctai nazarında 
temim edeceği ğüzellik he
men Türlcigenin ve hatta 
Avrupanın Montekarlo va 
zigetinde bulunmıgacalc. ka 
dar mühimdir. 

Bu variyet böyle ilce11 ve 

Hayırlı bir teşebbüs 
Adana r~ tlketzedeleri menfa ıh-

na Sabriye Tokses ve arkadıı-:;l 1rı 
gösteril birllğinin bir mllsamere 
tertip etmeye karar verdl!l'ioi 
memnuniyetle haber aldık Llr-
liğe memleket adına teşekkürü 
vazife biliriz. 

Kar dün de devam eUi 
Evvelki geceden beri yagao 

kar diin gllndllz ve gecedevam 
etti. lstanl>ııldan gelen ve lima-
nımızdan lstı1nbula mllleveccl
hen hareket eden vapurlar yo&
cu ve posta vermek 1mk.aolart
oı bul~mamwlar PWataneye sı
amuuşlardır. Ajrns haberleıl 
de ahnamamıjtır. 

Elektirikler yandı 
Evvelki akşam tel\erln kop

ması ynınnden kesllen ceryan 
tellerin hrtınaya ratmeo tamir 
edilebilmesl dolayısile dQn ak-
şam geç vakit gelml')tlr. 

Trabıon spor tarilai için Je. 
ğerli birer hatıradır. Ve qi· 
ne Trabzonan yeti,ti,diji 
sporcuların /stan•lun 6i,in· 
ci sınıf talcımlannla ger 
almıı olmaları. ba mınt•
lcanın meml~ket spor lft1İ· 
Nesinde dilclcatı çtlcen mü
him bir varlılc oldo;ana 
açıkça ıöste,en müs&et de
lillerdir. 

Fakat 6a ıünlcii darğun 
wniget; geçmişin ba mava/
f alciyetlerini ancalc iriıilm~% 
bir~r hatıra ıelclindt lıa/ı · 
zalarımızda salclagaca;ımııı 
ıl>$terigor. lıte bu hazin 
dlcıheltir lci bizi. 6a çolc ö. 
nemli meoza üzerinde lıal/ı 
olarak meıpl edigor. 

• Arlcaıı ilciile • 
-==== = = 

halkın bir sahil yoluna w 
şehrin bir gezinti mahalline 
ihtiyacı varlcen bunları bı
ralcaralc he1 ne düşünce ile 
gapıldıiı iilinmeden hüku
met konağının biraz daha 
arlcasında bir sürü /uıuli 
masrafla' yaparak yeni bir 
yol açılmasına uğraıılması
nın manasını bir türlu an-
lag•madım. 
Nakıl fJasıta/a,,, piyade, 

merkep. w cleoelerden iba
ret olduğu %amanda sokak
larda gaga lcaldırımı gap 
mağa ihtiyaç olmadığı için 
yapılmamıştır. 

Trahzonda medtni nalcı[ 
vasıtaları, otomohil. lcamyon 
araba v~ saire olaralc arttı-
ğı halde ötedenberi Trab
zon b~ltd(qesi bazı yollar 
müstesna olmak üzere, pi 
gade kaldırımlarının ne ik
tisadi 'De nede medeni .ve 

ihtiyacını lıenüz anlayama 
mıı olduju pigade lcaldırı· 
mı olmrgan veıal,ıılJa be 

ledigenin ıözü önünde lıer 
eo sahibinin istediji ıentı 
Jilete oe istediği gülc.selclilcte 
düz solcaklarıla bile eniıli 
ve yokuıla basama/cli dıwır
l ı piyade lcaldırım/a,, görü· 
goruz. 

Belediyemiz bu lcaltlırım
ların lüzamunıı takdır ehe 
ve kaldırım g•ptıranlaro. bil' 
istikamet w irti/a ıösterse 
laiç 111asra/ etmelcsiıin sa· 
lcalcların medeni ıelıir/,,de 
oltla;a tibi tlüıgün ve gii• 
rümesi telılilcesiz olmasını 
te'min etmiı olmazmı 7 pi
yade kaldırımlarının ilctisa
di ıva%iyıtinı ıelincı :ara6a 
yolu piyade kaldırımından 
~lcseriga bir iki miıli dı r/ıa 
bahalıga mal olJa;u ıibi 
bir lcaç de/a tltı dalıa çabuk 
eslcir. Bu itibarla golun mil· 
nalcaldtı ihtiyacı na.zarı dilc
lcaıe olı11al'alc azami piqade 
lcaltlırımları .1111Pmı le her 
laoldı deha Udl•di ot., . 

• A.·lsıs a 2 dt • 
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SPOR İktısat vekilinin nutku 
Bebek beslemek -Geçen sayıdan arlan -

3 Yar1nı 'i'Ork ihracatının itibarını ve 
Bir meme verme zamanı, D I dı~ piyasalarda şOhrelini vikaye 

ilk günlerde 20 daleika, hatta ÜŞÜ ne İm.. \'e tarsia için neşrettiğimiz tıu-
b susi kanun. ve murakabe hrı 
azan, çocuk zayıfsa, yarım kUmlerf, şimdiden iyi tesirlerini 

t t - b ·ı· c:- le - Baştarafı 1 de -saa a sure ı ır. ra at hissettirmiş bulunmaktadır. 
memeyı iyi ve kufl'Vetli emen Bu kanunlar hilı1fınd:ı hare-
b · Sporun, ihmale tabamwnlu 
ır çocuk için 10 dakika ket edenler bu memleket eahi-olınadığı açık bir hakikattır. 

kafidir. linde çalışma lmkilnı bulnmıya-Diyebilirim ki, en basıl e:i ıeti 
Her def asında hir meme- ufacık bir ihmalle karşılaşan caklardır. 

. l/i ,ya sağ veya solu müna- her hangi bir spor şubesinden Tnrkiyede, milli ğelir hak-
'l•ebe suretile TJermelidir, muvaffakıyet beklenemez. işle ıu ıda ilk defa yrıptırdığım tet-

E • k Trapzoo spQrunun nazımı mev kik şayanı dıkkat neticeler ver Rer çocu ta memeyi em- miştir. 
k t · /es kiinde bulunan mıntaka heye-me uvve ı go a, görül- Bu rakuinlnrcı ğöre: 

d"... "h" h" tinin, bir rok sebeblerle, k!Jp ugu gı ı ır meme emme \ 1933 - 193-l zirai yılında yani 
ve spor işlerine knfı alaka gLs 

'lle emzirme aleti kullanmak ağustostan ııgustosa TOrkiye termemesi keyfiyeti bn gUnkn 
ferektir. durgun neticeyi doğurmu~tur uınıırn milli ğeliri: 

Ç · ı.trıo.oocı.ooo 1 ilrk liraııı 
ocuga meme verme tarzı Mıntaka heyetine dahil bir ktt~· oJ _ ımı;; ıa l.l:io.ooo.oo, 1 urk lirnsı 

mühimdir. ilk günleri, anne arkadaşın samimi ifadeleri de 19;ı;. rn;ıu do q:ıo.oocı.ooo l'iirk llrıı.ımtı 
yatakta yatmağa mecbur bu kanaat ve dnşnncenıizıie Seneden • senc~·o tezaynd 
olduğundan, çocuğuna me haklı ve hüknıtımUzde isabetlı nisbeti, sırnsile '6 8 7, 1' 6.4, 
meyi bu vaziyette verecek olduğumuzu gOstermektedir. "1 15.7 dlr. 
t · B Hakıkat şudur ki: bövle mu- Tnrkiye nllfus başına isabet 
ır. unun için çocuk anne- J eden gelir ııfsbetl gene uynl 

nin yanına muvazi olarak him bir vazifeyi kabul ederek seneler sırasile: 
t l A idare başına ge\·mi~ olan arka-g a ırı ır. nne de vücudu. 73 lira 56 kuruş 

b l J k le daşlar arasında çalışT.ıyan, ve nun e aen go ar i kısmını 78 lira 66 kuruş 
ya çalışmak istemtyeler vardır. 

ya na çevirir ve memesinin 82 lira 10 kuruş 
ba "k' /el Bunlano, hususi vaziyetlerinin Bu rakamlar ayrıca tafsile 

şını, ı ı parma arı ara- mllsaadesizliğiai bir sebep ola-
srnda biraz sıkarak, çocu- mahal kalmıyacak ~ekilde be-rak ileri snrmeleri kendilerine 

luşunda hususı milli sermaye
lerin p3yı1 seneden seneye matı 
sus bir ehhmmlyetle artırmak 

tadır. Bunun manası, Tnrkiye
nin dOnya ticaretine şimdi yep
yeni lıir platform Uzerinde iş

ıirak etmekte olduğunu göster 
ıneklen ibaret dtğil, ayni za
manda bu milli sermayenin mil
li kalkınma hareketindeki uya
nıklığına da aşikar bir delil 
vermektedir • 

1935 yılının ilk yedi ayında 

rorkiye 9,000 tonluk 6,000,000 
lira değerinde makine ithal et
mişken 1936 ilk yedi ayında bu 
ithalat yOzde 72 nisbetindc bir 
urtışla 16,000 tona çıkmıştır. De
ğeri 1 O milyon liradır. 

Jlu-:,usi endlh;trinin makine 
ve di~cr sabit sermayeye ev
neslisıııanı dn, eldeki rakamlara 
nazaran 1 !l3'.:? de 5H, 1 !l33 te 63, 
193-1 te 68 milyon lirayı bul
muştur. 

193'5 senesinde lıu rakamın 

daha arttığında şüphe yoktur. 
Bu rakamlar milli endnstri

leşme plt1nının yuni devlet sa
na} ii hareketinin, hususi serma
ye hareketini de arttlrac'.lğıuın 

aşiki\r delilidir. 

Gene milli kalkınmanın bek-ğun aöuna lcoyar. Bazı ço- h" "I k liğdir. • ıç u r va ıt hak kazandıramaz memlekette tasa.ıuıf \'e sermaye lediğinıiz bir teyıi ve neticesi 
culclar memeyi ilk defadan Bu vaziyette buhıaanlurın, yine terak.Urulinil ınUnhasıraıı bu olnrak vatandaşların iştirak ve 
itibaren hemen emmeğe haş- gençlik adına yııp:ıe1kları ea rııknmlarla iznh ve ifnde etmek rnrgi tediye kudreti g<,ıle görll
lar;fakat bazıları da dudak- baslt hareket vnkıt geçirmeden d )ğru de~ildlr. Yuptırclığını fOn lnr bir sUr'atle artmaktadır. 
ları arasına konan memeyi idare başından çek.ilmektir. Bu, j )nktUrel tetkike göre. milli Yaptırdığım h~saplara göre. 
almaz, inat eder. Bir tara- bir aciz işareti değil, bilakis paranın hacmindeki artışla milli memleket zirai mahsullerinin 

bir faziletin ifadesidir. ı d k" 1 k ı.·1· t• 193·4 t 19'3" /tan da ağlar, bağırır Bu tedavU ihtiyacı arasın a ı a ıın ·avı ıye ı; .,.. e • • yı 
hal ikinci ve üçüncü meme ınnnasebeti gösteren rakamlar lına nazaran yllzdc 25 artıığı 

• • • dikkate değer netice gOsteriyor. halde 1935 te yüzde -13,19 art-vermelcte de tekerrür e.Jebı·-
aı Farazn, 19.35 se!lesinde pıya mıştır. Vergi tediyeleri sureti 

Trabzon 
Şehrinin imarı 

1 
- Baştarafı 1 de -

Her halde hiç bir sebehle 
p(gade kaldırımı ikmal e
dilmek ne zarafet ve nede 
iktisadi noktai nazarından 
doğru değildir. 

Sokakların tezyinatı 

ağaçlar: 
Sokakları tezyin etmek ve 

şehrin havasını tasfiye et 
mek maksadi9le ıarp mem
leketlerinin sokaklarında tele 
veyahut müteaddit sıra a
ğaçlar dikildiği gibi mürıa 
sip mevkilerde tek veyahut 
bir kaç ağaç grupu dikilir. 
Bu gün için şehirde bu gibi 
ağaçların dikilmesine müsait 
olan caddeler mevcut isede 
şehrin gol 'l•e sokaklarında 
tesadüf etmek imkanı gole .. 
dur ve her nasılsa Trabzon 
f> .. /edipesinin mali olan Park 
da duhi ekilmiş olan ağaç
ların mevsimsiz ve 'Vukuf 
suzca budapa badana aldık 
lnrı Trabzona mahsus garip 
şekilleri ve bu işle m•ıiul 
olanların ağaçların da ziruh 
mahluk olup köklerinde,,. 
gıda ve dallarında4 da te
ne/ {üs etmeye ihtiyaçları 
olduğunun henüz farkında 

bulunmadıklurı anlalaııl

makdadır. lir. Bu takdirde annelerin Klnpler arasındaki .ınhşanıa- sadnki para 'miktarı bir sene umumiyede bnton ınemlekeıte 
asabUeşmeyip, sabretmeleri mazlık ve ayrılığın sebepleri evelklne kıyasen valnız. \.'(lzde ve bil has. a sanayi mıatakola- Ş h · " hal 

.J J e rın umumı a ve meme verme tecrübesini nelerdir? 3 mikyasında lıirteznyUd kaydet r:ında mııstesna bir intizamla 
usanmadan tekrarlamaları Sporda olğunluğıııı başlıca Ligi halde Merkez Bankasının yapılmaktadır. ihtiyaci: 
liiıımdır. Hususile ( çocu Amili olan rekabetin hurnda ka ·u hareklitındaki suret yllzde Devlet falırikalarından da kı. Trabzon şehrinin hemen 
ğum aç kalıyor) diye he· çok yanli~ bir mfına uldığını ve ~:~ nlsbetinde hlr artı-, göster- saca balısed~eeğinı: her tarafında tesadüf edilen 
men biberonla süt vermeğe hatta gençliği inkı ama uğra- mıştir. Biliyorsunuz ki beş senelik bazı garip vaziyetler fJar
kallcmak hiç doğru değildir. tacak kadar Heri gittiğini gör- Merkez Bankaaınııı kasn ha- pltlnın tatbikatı vaziresini SU- dır. Bunun da şehrin umu
Zira, çocuk için biberondan mekle bnynk bir acı dııyuyL.- rek:eli, memleket mikyasındnki mer banka ver:ik. Maden i7le· mi hala ihtigaci tibi en 
Su .. tu· ç·'--·lc, ann• m•m•- ruz. kısa bir tahlil ih .şahsi nakdi harekl\tın ancak bir kıs.

1 
ri için Eti ban ı kurduk, h 

1 ... ıuıı... ... .. .. mühim i tiyaç ardan biri 
dı k mülahaza ve (KlllpçOlnk) ınef- mını ifude ettiglnl do gözden Bundan başka maden tetkik 

sin en çe meğe nazaran çok burnunun dar manada tolııkkisi kaçırmamak lazımdır. ve arama enstitllsU ile Elektri- olan kısmının henüz #mdi-
daha kolaydır ve buna bir f k b ı b k k J B l d" t fı masa başı idaracllığinin saha- Gene memleketimizde iş hac- i ·asyon Uro arın~ ~ mu sad- ye aaar e e ıye ara ın-

Köy Hekimi 
NE DiYOR 

Zırnıktan 
Zehirlenen 
Olursa .. 
Sıçan otu denilen 

ilaçla evlerde, tarlalar
da fareleri ve çekir~ 
leri öldürmek ist~
ler pek dikkatli d&vtt 
ranmaladırlar. 

Çoolw her hangi bir. 
yanlışlıkla İll$Cln bunu 
yerse zehirlenir. 

Bundan maada, ~
ğaçlara ve... ekinle ~ 
sallat olan bazı bocek
leri, kurtları löldOrmek 
ıçın yapılan iliçJann 
bazılannın için de br
nık bulunabilir, onun 
için bu gibi ilaçlan kul
lanırken ~ uyamk 
durmalıdw. Onlar da 
insanı zehirleyd>ilit. 

Her hangi bir yan~ 
lııhlda e~ zelıiK~ 
nen olursa buna karşı 
yapılacak iş hemen ze-. 
hirlenen adamı kustur. 
maktır. Bundan sonra 
ilk iş ona süt içinde 

dövülmüş ilç döf1 yu
murta içirmektir. 
, Bu, panzehir g i b i 

tesir eder, Ettt köy 
ilaçla s uda eriterek 
Panzehir diye verebilir~ 
sınız. 

dn fa alışan çocuk, artık larda çırpınan koca bir gençlik mıııia genişlemeğe doğru sey- 111 alllkah olarak teşkıl etlik. dan hiç düşünülmemiı ol-
memegi aizına almak iste topluluğun mukadderatına ha· rine delil olması itibarile şu Endllstrileşme progranııntn masından ileri gelmektedir. •-----..--------
mez. kim olması ve nihayet (tek- birka~· rakamı zikredeceğinı: tatbikine bajjlundığı 1934 yılı Pek az bir masrafla ıehrin başına alcıttıjı lcirli sularla 

Birkaç RÜn sonra anne otu- klUp) idealinin botun bir genç- 1stadbul Eıniyet Sıındığı ha· mayısından bugUııe kadar başa- münasıp bir kaç semtinde izaç eden dük/can ıa'8/cl.. 
raralc çocuğunu e m z i rir. lik idealloe tercihi gibi yanlış ric vlınak lizere, yıılııız milli rılan iJeri şöyle ı;:ırahyalıilirim: nmumi hala yapmalc her rıdır. 
Bunun için ttalide, çocug·unu görnş ve anlayış farklarıdır ki bankalarımıt.ın lkraınt, işlir.ı Progrnmın birinci ~enesiııde Bu sa

19
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zamtın mümkün olan bir iı -"' ..:· .,.., ..., flflP kucojına alır ve haşile vü- bıı gtln klllpler arasuıda vuzuh ve tahvilılt halinde bilı1mum temeı11eri atılmış olıın Kayseri çesinJen gQpılmtıtlı;ıntMıa 
cudunun üst kısmı gülcsl!ğe la görnlebUen ayrılığı \'e aykı- plOsmıınlıırı yekOnıı: bez, ımil kllğıcl, Bakırküy bez olmakla beraber bö'yle garip 
gelmek üzere, mail bir va- rılıgı meydana getirmiştir. ı HiU senesind~ 143,!\74,000 folırilrnları, bugnn devlet en- vaziyetlerin de tekrarına t1e acaba hanların Mr me"-i 
ziyette tutar. Bu maksadı Hu garip ve mana ız zihni- 1934 sene iude lfil,:H8,000 lira dUstrisi manzu

1
mesinln, mühim şehrin pisli/eden kurtulma- ıelıirde oltluja ıibi s11Ç11k 

• • yete artık veda etmek zamaııı iken cuzn tamları 0 arak hali faali- sına sebep olur. yaptırmak isteyenlerin •i· temın ıçin vereceği memeye yettedir. 
tevafuk eden bacag· mm al- g11lmiştir. J{örpe vCcutları ,.e 1933 senesinde 187,616,000 lirııdır D ki lam 'Ve ıehrin m1UUaraıı11ı 

tına bir yastık yerleştirir,· " tarafından mllştereken kurulan ~ ""' 
dimııö'lan hassas Lıir sanatkfır 1 Bundan başka ithahlt rakam SUmer baıık ve iş bankası ükkan saça arı: çirlcinleıtirme•ıe~J,. ıe/dı,,ı. 

kolunu çocuöun haci/• omuz kalemile işllyecek, olğunlaşlıra- larınıızın tetkiki belhbaşlı milli 1 .k Trabzon ıehrinin so/ca/c. olmalarını ft daimtı laiiMii 
• " " cak olan bu gnnun sp~r idare- faaliyet cereyanın ırJın istika gtı yağı fabrı ası faaliyetinin l- /arına çır/cin va tühaf mon-

/a,,n n altına koyar Bu es el erl varw nıemlekellıı hava- nıellerini vnzılıııo 11 .. tı•rın . <le- kinci sezonunu bitirmiştir. halde bulunmal11rı11ı te'miıt 
k J G ı k"ld k l z.ara veren sebeblerden biri ı. L l J! • • .1. naua mu abil elin işaret ve :.uıda şeklalacak. koca bir (Genç- dir. ~i..ınim görduğUoı bir nok ene uyu şe 1 e uru muş etme" ve eUige ıçın masr•ı•• 

ta parmalcları, meme ba Jik) tlbideaiain hiirmetle anıla- , tayı burada kısaca ifade ct•nem olan Keçiborlu kUkOrt fabrikası de muhaklcalc dük/canların mı tnütftlGldcı/dır 7 
şı .ı çocuğun ağzına sokar. cuıt birer lş{·isl otacakdu·. fn}ll.ılıdır: Cııulıyetirıl tevsi etmektedir. o çirkin carpule tehlikeli fJe 

• Arlcas var Halit Ateş Meınleklin Pndil-.triyel kııru- - arkası var 11ağmurlu lıatJalarda hal/cın Mimar: Net:mi Atq 
---..~----------------...ıııı..-----------'"!!"'!!~~~~ ~ - s:::=-:~ ~~------~~~~~-:--~~~~-"!"-~..,...~~!'-.!'~~-~--·P!"!-..!!!!!~~-~!!!!!'!!!!!!11!!!!!11!!!!!!!!!!~. ~-
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KÜÇÜK SİLAHŞOR 
lngili%ceden çeviren: Hayrettin Ziya 
- Fena mı ? Sersem. Kumpan

yanın emirlerini ancak memurlar 
yeriDe getit mefe mecburdurlar ; 
işte bu kadar. Fakat biz bu emir-
leri tutmata söz vermedik ya. 
Hem de bu kalabalık trende şu 
uf11cık vücudunun nekadar yük 
yapacağını zannediyorsun? Oka
dar iti ıçinde olmanla dışarıda 

olmanın a -ıı ında hiç fark yok. 
Bu mutule 1.ııı.a emınyet ulan 

ve bukauar buyuk bır çocugun 
bu kadar lcuv\ etli ıözıeriom oog
ru ohı.ca .. ın ınana.n E tekin, datıa 
faz.la itiraz etmedı. Lakin ıu ıe-

• ııtten (Je olcad r memnun de 
1 r 81 IC da41Dl0 adanın 

,ııh-to 1.a ı gıoı otmadığını an· 

hdı, Birıonun yokla anlattı'ı hi-

kiyeler ona, iyi bir çc<:ı.ılc olma 
dıfını röıtermişti. Onları dinler
ken küçük Ertekinin yanakları 

ateş ite ,ildi. Çoc Jğun kendi ilira. 
fına göre, dolandırmıştı, yalan 
ıiyleır. iJti, hatta çnJmıştı ve da
ha (enuı, bu fenalıklardan ötürü 

kuruluyordu ; Ertekine bunları 

iftiharla anlatmağa çalışıyordu. 

Küçük çocuk, fena olduğunu bil
d ~i şcyl,.,rı talcdir etmekten ıe 
şaşkın görunmef cesaretle, te. -
cih etti. Böylec._, iyi bir si
lahşor ruhuna malik olduğunu bil
mediğini bir kere daha R-österdi. 

Onun SC!lsizlilctf'ki l!I a ınclan 
u ıanan birıon : 

- 'ienin küçillc bir Ludöla 
old\llUnu ıannettia-imi ıöyJcıneli· 

yim. Kalktık kalkalı kenJiliginden Eıtekin uzun znm~n ses çıkar-
bir işaret bile ynpmadın. t madı. Kalbi sıkışmıştı ; biletsiz 

Uzun bir sükuttan son ~n: ! dışarıya . çıkamıy ıı cığını hissedi· 
- Znnned •rim ki bilet satrın yordu. Bır~oıı onu çabucak sıra· 

1 
adam ba~.sızlık yııptı. nın altına ı; o k t u; tren son 

Bi son ellerini vurarak ve oğ- bir kere dahn durmuştu. ihtiyar 
zını şişirerek ( tren, lıer istasyon- bir kadın içeri girmeğe çalıştı. 
da durdukça bir şeyler ali yor, Eakat Rirsonun keskin bakışlarını 
hemen hemen hep">ini kendisi yi- g3rünc ~ geri çckilmeğ'c mecl->ur 
yip yutuyordu ) : ol lu. Sonrn, küçük korkak bir 

- Ne? diye bağırdı, nedir çccuk babası tarafından vagona 
şu biletçiyi unutomadın gitti 1 k, n lu. Babacı Birsona : 

Ertekin, onun haksız olduğunu - Son i.ta yona mı gidiycr-
zanneylediğini tekrarladı. sunuz ? dedi. 

Arkadaşı güldü ve sordu : - Eve~~ 

- Neden ? - Çocuğum çok korkaktır 
- Çünkü ona işimin çok mü- O da oraya gidiyor. ihtiyar lir 

him oldu unu sövlcdim. Buna kadın knrşıl y c k onu 
rağmen bilet vermedi 30'.\. - Ona teslim ecl'lecek zan-

- Tamamen haldı ; emirlere nederim. 
itaat ediyor. - Teşekkür ederim, çok te-

- Bana 404 kuruşluk yerine şekkürler ederim. 
Plli ku .. uşluk hilet ı-.. ey..Ji •üna. Tren kalktı Ertekin bir.111. kı 

ha mı girerd; ? uııldandı. Yolcunun çok küçu~ 

- Ta ii. O z ma ı farkını ı ol .u;unu tahmin cde•ek kalkmak 
·cebinden ödemesi liıımdı, ta mahı\lr görmedi. Fakat, Birıon 

uslu durması için ayatile dokM
narak işaret verdi. 

Küçilk seyyah hayretle baka
rak: 

- A, a, dudi, aırarun altm
daki ne ? 

Birson gülerek; 
- Hiç ; köpek, dedi, rahat.az et

miyelim onu ; bizi ısırır ha. 
Korkak küçük çocuk artık 

korkmuyordu: 

- Ben köpekleri çok ıeveri111. 
Diyerek paltoyu kaldırdı ve 

Ertekinin fazlrc1 kızarmış yüzüne 
baktı. 

Ertele.in, çocu~un zeki bulu
şundan hissettiği dehşeti hiç unu· 
tamadı. Yerden uaulcaçık kalkta. 
Kuçük yolcu, ondan sonra Bin~ 
na baktı ve manalı manalı : 

- Annem, dünyada korkula
cak tek bil'fey olduğuQu llÖyler, 
de·Ji, o da günıhtır. Yalan aöy
lediniz. Allabın ıazabı yalancıla· 
ın üzerindedir. O ıi&i oealaa

dırıoak, 

Binoa hiddetle bafuu çevirdi. 
Ertekin baflrmap bqleİdl. Çocuk 
aordu: 

- Niçla arum altma W· 
landua? 

Ertekin, perifan bir laaW. blf
lcırdL 

- Bilet alma•ııtuıa da. 
Çocuk, çok yavaı bir ..... 

ıordu: 
- Biletsiz mi aeyahat edjyprw 

aun ? 
Ertele.in hıçkırdı : 
- E-vet. 
- Hıraazlık ediyonun yani.. 
- Hayır, bayır i lurJJzbk de-

fil bu. Binon benim - af1rb~ 
tren için büyük bir fark J•p,Dt'.: 
raoaflnı söylüyor. 

Kilçilk yabancı, imirane: 
- it aflrlıkta detil. Bu,.da• 

llft ya kifi, dedi, hah.im bir keff 
bir adam biliyordu ki UIWI bir 
yolu biletsiz ritmiıti. Babam ..... 
aua bir bınaz oldataou t61lenl. ... , .. 



Torkiyede'ki yenı 
oluşun bir izahı 
Ycııan : 
rbert Von Bischof 

Avmturyaam Ankara 
Elçili!\ Abak mo.tepr 

Tür""'e ~iren : 
Burhan Belge 

[ 108 1 

~belit ba,atınıa bqıboş 
ile lllAml kozmopolltlk 

ftmllllMlıeo meUn ve ••• ba 
ldlleılade karar kllmakluı çe. 

TQrk rubu, fiaıdl artık 
-~,_.çello topraaıı:ta bal 

kü ve ondan kendlae 
ve &J bir JU1'd yapmakta 

"'Ti* rubu, keo411 eelam• 
t»d bulAcaktlı; çDnkll bu ruh 
~ 181uael an1aeak bqka yer 
~mımııtır. 

TndllJ.,Onk!uaa bailı kala-

Jatl'6 .. "yerletlk,, olan 
bir kunet bir dfterlnl 
a l~ mi, taç ve taht 

IJ'9(>k zablrl sempolleri 
beraber mlltik bir merktz "*rl J~ payıtahtım da te 

.UDm edet.TradlsJOD taDUIUJar 
'9k1rlar Asya'sıoda, bOyle de
lllllr- On ve OrtaaQa'om bu 
dia'dluı labaları Qıerlae serpıl 
-. bdluaan blaleree şehlrclen 
• biat bir zamaalar, bir ha 
~· tauı tatımıt ve bln 
-. llabDID pafttabtmı bU&Qn 

boltlna topra~ ya çOUlD 
~-...... u 6rtmektedlr. Buolana 

\llnrlan rakalmıf, bwılano bl 
n fat1hln savletine dayana 
ıttır. Evleri yerlere kapan 

11111. ln•nlan dajdıp gltmJttır 
V• blr başka noktada, yeni ha 
~~ aarayı ve feblr yOksel 

7B'f" nell kanun, Asyalı mil 
lıtl•rl• bul fUk Avrupuı mll 
.. rinde bugttne kadar ililNlr 
tWır. Ne zaman tarihi lokişıd 
... bir dunkWae JU'1 
Qfaı• 0118, devlet merkezle 
rJp1 detlltlrlrler. Btıkreş -mos 
~ TokJO arumdakl devlet 
ı.rtezlerlndea blo blr taD•l 
~~~ yaz 1ene oııce, merkeı 
"'l"dL 

~erş~yden 
l____!!IB PARÇA 

. .. 

tık u uz 

D 

' • 
ı:ı 
[•l 

f!i 
' .. • 

• • • • • 

Alacağınız R A D Y O 

Ca A a 

ilan 
Defterdarlıktan : 
934 senesi için namına tarholunan kazanç 

vergisine itiraz eden ve mahalli ikameti meçhul 
bulunan uzun sokakCla berber Mustafa otlu Is
mail hakkında tedkiki itiraz komisyonunca itti
haz olunan karara binaen 7 55 numaralı kazanç 
kanunu hükümleri dairesinde mumaileyh namına 
4-26 numarala ikinci ihbarname mUCJÔİnce 40 
lira 95 kur~ş kazanç ve 8 lira 19 kurllf buhran 
vergisi tarhedilmiştir. 

işbu ilin tarihinden itibar~n 15 gGn zartınCla 
temyizen tetkikat talebinde bulunmadıtı ta~r· 
de matruh verpıin katiyet kelbettiJi illa 
Plwur. 
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GÜZELLİK MUSf Kİ 
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A. 
'!"4abıon ve Hnvalisi • M LJRI" AY N 
sat l ş n ı:ı p ( u • • ( KnlMOğlu ) 

Kunduracılar caddesi N. 86 

ırı il il 

y r e 

il 

iŞ r. 
Um mi satı nıağazası 

a ı k~ rna.ca T a~ z 

(FİLKO) [• 
t•l 

,~hüD<e© 13 

RADYO 
[•l 
[•J 
l•l 
l•J 

• t•J 

Ve TELEV ZYONt! 
F ::ıbrikalarının [•J 
1937 modeline Elektrotlu t3 
hd bık eU!o-i [tl 

o [•l 
Lc.r. balariyle, ğeçen sene olduğu ltl 

aib; bu sene de R d l•l 
E> , a yo"•1 

, 1 v. • l•l 
.gının en başında l•l 

.. .. kt d. [tJ } urunıe · e ır. [tJ 

Bütün dalgalar üzerindeki SEL KTİVİTE, SES t3 
abii iği ve t mizllğ" , RA İPSİZ ve EŞSİZDiR . &i 

l•J 
l•l 

dir. re 
l•l 

~~rhangi bir ~rıza İçin arttk Radyonuzu fabrikaya veya_ lstanbula i3 
gondermeğe ]uzum ) ok , Çok hassas muayene aletlerı , ve on [•l 
senelik bir tecrübe sahibi olan müessesen1iz P H 1 L C O lan her t•J 
suretle garanti eder PHILCO yu almak menfaatınız icabıdır . ~ 

eli Satış 
Abdullah Sezgin 

Sıra mağazalar No. 118 
TRABZON 

on 
Y aı:ı makinelerinin son modellerini en ucuz fiatlarla 

mağazamızdan temin edebilirsin=z .. 

~~@} 
Cep ve kol saatlarının en fantazıve en son şekilleri gelmiştir .. 

~iL.ON . 
Cep ve kol saatları dünyanın en hassas saatlarıdır. 

l•l 
ltl 
t•J 
l•l 
l•l 
l•l 
[•] 

Adres : TRA R.ZO N H • K 1 N lb ti Mağazası 
Kunduracılar cndrlN;l amı ve ' ema Q an ar ~ 
~~~~~~~~~~ ... 
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tJr _, e ya par 
c # ~İ erişleri kısa pir zamanda 

az İar v gö derir 


