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Fır.l..d..ık 

:SaD..kası ! 
İlimizin ekonomik dara 

muncla en önr. mir' rol oynı · 

)'on fınd lı ürünümü.ı: hakkın. 

ela zaman z am an •öyledılı 
ler imizi telı ra rda fayda gÖ· 
rü)'or u.z: : Fcndık brıhçelerine 

~ereği k adar bokılm:yor, ye· 
tiıan üriınü11 toplanma meo· 
• im inde üretmenin elinde h;f 
mi hi'i para bu!unmıyor , oe 
•onra , bor'i harç toplanan 
lınclık adamakıllı J.uıuma•ın• 

De fiatlar m 1 Gfılıp yerl~,m.•· 
•ini beklemeden pazara , oe 
)'a borc para alınan aracı· 

l ara ( 'müteıJa•:t) getirili1or 

Fıat lcaralmadan, Acırapa 
piya•al<. rınclan H• alınma · 
dan , talebin eli arza azan· .. 
modan, arz , talebin aysiına 
ltoıu)'or , fOlı ıatıcılar, üret· 
ııunin bu zoruna f .r•at •a· 
yıyor , bir taraftan hndı iı 
ö:ü fiatırıa toplarken öbür 
taraftan da Aurupaya yolı 

pahaaına tekliflerde bulana· 
Yor , Auı upadan fiat belıl•· 
rnefien , Aurupaya d li 1 a le 
fiadar oariyor, lıa . •arcde ha.· 
ri~ iılkeleıde piya•a /ıar•l· 
rnadan piya•a yı kılıyor, lcöy-
16clen mal alırlcen J~ıil, Ao· 
rupa)'a köyliıniın biricilt, yi. 
lıt lir iiniinü ıatarken birbir· 
lttrine rekabet yapan aracılar, 
Iİf ia ruı fazla lıazanmalı 
İfin fındık miı•talaıillHini oe 
rn11nlelıeti laur•n Ja•r Hn• 
Yiızbinl•rce lira z.arara •olca 
)'orlar ! 

Acırupa pıyaao•ını yıkmalı , 
T ürlı rr..üdahailini yıkmalı 
dernektir . Eındılı maiatalı•il
leri için ba acı akibet her 
Yıl oardır ve uar iıtir 1 o• ba, 
6İz{i lcapalclı bir halde deiil 
apaıilıdr bir laarelıetle yopı• 

lıp 11 "tmelctedir • 
Fena neticsler ıdir•n 6a 

)'ıJucı alıibcıten karta/malı 
için , mi:ı.talaıillerimiz. , ara· 
cıların in•af ına Jeti/ , dünya 
relcoltuine ıöre Aoıapada 

lcuralacalc nakilci plya•a ile 
)'ine Aurupadan ı•l•c•k ıal~p 
•••l•rine o• bunlardan eooel 
•• ıonra da lccndi mah•alai· 
nün yifillifine , iı•lıinliılin• 
dayanınalıdır ! .. 

Batı un içindir lıi, müııala 
<illerimizin •n 'lü.ı•mlu sa. 
ınanında iılerine yarayacalı 
Porayı , kendit• ri ifin en ay• 
6an , en menfaatli ,.lıillerl• 

6•/abilmel•rini temin ed•c•lı 
6ir lındılt. müııahıilleri ban· 
Jıaıının iaru /maaı mutolaa• 
•ını ileri ıürmüı bala11uyoraz. 

Fındılc müııahailleri ban-
lıa•ı , l.6y/aiyiı alır faizlorla 
6orflanmaldan lıartarmı, ol· 
rnolıla lıalmıyc;.cc. k, aatı' m•o 
•iminin boılanııcınd• bitiın 

ora cephHinin panik yopm•· 
tına da me)'dan oerm•miı 

o/acalıııır. Fındıtı lıorayacalc 
plon lındılı müıtallıill•ri 

Avusturya 
başbakanı 

ltalyaya gitti! 
Ankara - Avuıturya bıı 

bakanı llu11olini ile fÖrüımek 
üzere italya11 gitmiıtir. 

Fransız 
kadınları 

intihap hakkı 
istiyorlar ! 

Aakara - düa ilk toplantaır 
aı Jıpaa JeDi F ranı z saylav 
lar ka•ulaada tripualerde bala 
••• ıufrc j ealer tezaburlerde 
bulunmatlar Ye kadıalar içia 
ll!Çİm b akkı iıteyea afııJar 
atmıılardır. 

. Bulğar 
Başbakanı 

Türk- Bulgar 
dostluğundan 
bahsediyo .. ! 

Aakara - Bulıu Baıba· 
kanı bir Bulrar gazeteaiae 
beyanatında Türk - :Bulıar 
münaaebetleri yıllardanheri 
iki memleketi birbirine baih 
1•• doıHak paktı z"baiyeti 
iç iade de nm ve iki memleket 
ar11aadıki ilıiler ritbkçe dıhı 
ziyade doıtane bir halde iaki 
ıaf etmekte oldujunu 167le · 
mittir. 

bonlıa•ını lıurocalı, meydana 
ı•f İr•c•/c olan , lındılı mci• 
fa/aıill•ridir. 

~6yl• 6ir hanlıiı lıarmalı, 
Ja11 aldata ,u,; , 611 •iin de 
yarın Ja oı /11r llaman için 
fıntlılc mfutahıilleri:ain elin· 
JeJir. ancalı her •efen )'ı/• 
lar •• pnler • baılıa lıimH 
nin d•lll ma•talaıilin ve mım 
l•lıetin zcırarına o/oralı ıelip 
r•f m•lıtedir . Şimdiye lıadar 
ıecilctlrdilimis 611fo' ıerelıli 
iı i , ihmcıl delil, imha/ Jahi 
•lmeyelim artılc • 

Bl>yle llir banlıa na•ıl lıa• 
/ar , .. ,m.,yHini nered•n 

6alar, ona Ja ı6yliy•cejia. 

B•lıir Sülıüti BEKE~ 

• 

••••••• •••••• 
Fılistine asker 
gönderiliyor ! 

Aakara - ll111rdaa Filia· 
tiae yeaidea iki taltar ı•tie 
rilmiıtir. 

Pamuk ekimi 
So•yetler birliiiacle h 

yal pa•ak eki•i r•c• Jıla 
aiıbetle çok claba çıbak lait 
mektadiı. S .. ,,. blilUHe 
1 •i11•• 981 hıa Mktar ua 
&ide eki• faali1ati bitiril.it 
tu. Bu •ikdu, plhaa Jbdı 
94 i•I t .. kil •Jlemektı •• 
reçea Jtl• aiıbetle •OO 1.ia 
bektar faı.lahk ıllter•ektı 
dir. 

11 bin metrede 
tayyare 

lıleıbar 10•1et ta11areciai 
Şeyçeakı, iki kiıilik açık ltir 
tayyare ile ile YI Jaaaacla 
365 kiıo ıikletiade ıazı.ıı 
en• ile beralter' bir Jlk .. k 
lik •ç•ıu yap•ll •• 11, 100 
metreJ• kadar çak•ııtır. 10 
bia ••lrelie laa••••• lauareU 
ııfardaa aııiı 67 Ye 11,100 
•etrede İH ııf ırtiaa •t•iı 55 
derece olarak tubit olaa•aı 
tur. Ba açaı bir Hat S5 da. 
kaka ılr•lttlr. 

-~öze çarpaa 
AKLiMiZi BAŞllllZA 

AL ALIM 
Baıı kıaa ılrlfl& •cla•la· 

rıa kabye 6Dleriade, ili,. 
baılanatla, aaaki diflaecü 
leri l.atka itleri J•k•aı ıilııi 
çarıaftaa •••t•1a ı•çea ka 
dıalara tlikkath dikkatli bak 
•akta laatta li6fbceaiditi 
hiuizliii dalaa ileri ıltirvek 
ielip reç•• bayaalana uka 
ııaliaa, J••ıadaki kafadarla• 
raaa aaaa111 mital&alar ıert 
etmekte, unbp •mlclaa .. k 
ta olduldul eıidil•ektecllr. 
Alıllk kAJdalanaa ela lale 
ayıaa d61•i1ea ba ıibi •a· 
a11·1 bareketlere kuıı ııltita 
m ı•arlarımlzıa b.._aı ltlllu 
mılırıaı dileriı,. 

ı. ı. 

Direlıtöra , Baıyasıcı•a BEKiR SOKOT/ 

SÜTUNL~RIMIZ ŞltlYETLERE AÇIKTIR . 

.1 Ha~irart 1936 Çarıamba 

Tayyarelerimiz 
Dün sabah geldiler 

ve döndüler 
Dia ıabıll iç ta1yaremiz 

Erıiacaa iıtikametiadea ı•l· 
•İf, ıtbri•iı iıt&ada bir 
•iddet dolaııp kiiıtlar at· 
•ıtluclar. Tayyarelerimiz Rize 
•• bopeJe kadar açaılaraada 
deva• etaiı, döalıleriade yi· 
aı Trahzoa lıtiiacle c•velın 
lu J•P ıktaa ıoara aaat oa· 
da tekrar eraiacaa iıtilrame· 
tiade 7olluıaa de Ya• etmiı · 
tlirdir. 

Fransa 
siyaseti 

Aakua ~ Fruuda ıona 
llıt ko•ıreai faflz• ile allka· 
JI kea•eie Fraaaa1ı ıalla •a· 
raftarları •illetleri• l.ııma 
ı•cirecek ltir ıi111et tıki bet ••i• ittifakla karar Yer•iıtir. 

Yugoslav 
başbakanı 
Aakara YaıoılaYya 

llaf ~akaaa partiaia ilk koaıre 
ıiacleki beJaaabeda YaıoılaY· 
ya••• rerek taclilci proır•• 
lar, ıerek A•aıturyada laıbı 
barilana J••idea talata d611 • 
•eleriae kah aaretle malaaHf 
ltalad•i••a iıaret eylemiıtir. 

Yedi rüade iki defa çıkar 

J 
Az Öz 

Belediyeaia barii• bir 
ilinı var : 

Y olanan tamiriadea ötürl 
zülmera aaya birkaç ıaa ak 
mıyacak, Deiirmenclere ıaya 

da zaten akm17or. Ba hal Ye 
laeaa ba iÖre ıebir balkı i,ae 
Ye kall•nmı Hyaau aeredea 
temin edecek ? 

Bu arada Deiirmeaclere 
auyuaun akmam111ada çuk 
çok büyük bir iaabet YU. 
çünkü dört iiİ• Ziilmera aara 
au hnlımıyaa hallua ekıeriıi 
iıter iıtemez ıçilmea Detir • 
menJereyi içme;e •ecbar 
eJac , kta! 

Su iti. balkı• laayat •• 
11ilı k iıleriaiıa ea batında 
reli;, bu eauli İfi, eaaıli bir 
ıekilde dlltünaek Ye balletaek 
iyi olar • 

o - ı 

Şarabay 

Ankaraya gidiyor 
Elt-ktrik ıirketi imtiyaz 

ıartnaaauiaia tatbikiadea be· 
lediye ile Elektrik ıirketi ara• 
ııada bı diı olaa davaaıa 9 
lauiraadı ıaraJı deYlette ce· 
reyı a edecek açık ve Jllzyliıe 
muhakem11iacle b11luucak 
olaa ıarbay Kadri EYıea ba 
alrıımGl••r•a Yapande Un• 
ket edecektir. 

Bay Şerif 
Uzan Jıllar Trabıoa liı?ti 

midilrlüiüaü ifa edea ba1 
Şerif ba kerre iıtaabal liıelİ 
mildiirllliilae ataa•ıtbr. Di· 
ıipli111i iJare1iJe taaıa•ıı •e 
mantfak olmaı bir ıaıuifci· 
miı ol~a b•y ıerife J••i •aıi· 
felerinde de baıuılu dileriı. 

BıJ Şerifia baı&ak& G&-
aeJıa Yapurile barelret edece;i 
baber •la•••tbr. 

Şehrimiz U1eıi m&diirll· 
kllae Geleabeyi L;ıeai midir 
m~a•i.nt Ömer Farak taJi• 
edılmıttir. 

GENQLER KÖŞESi 

Gençler için yer ayırıyor 
Yazi müsabakası açıyor~z .•. 

Yalıı•Ja pn~•lilc 5ılcaealı Y_•niyolıla (Gençl•r için) ••l•n• 
lor •yıraeolı 7•nı yet•ı•n .,. y•trımelııe olan iatı"datları , tanı• 
1•cai. fanıtaealı, ••nç lıaleml•r araıınJa ycw~r ma•abalıala 
•f•calı, ert p~el 7••anların yazılarıni latr •fın Gençler lı.S rı 
•inJe n•ır•ti•c•lı, ~•llf iııiJaılarla çoi meıpi o• eltJlıaıe· 
olecai, 7•fi1m•l•rİn• iti.amel eJecefia • "' 

G•nf lcal•mler araıınJa afacoiımıll ( Yaai rniıabai. ) 
Hilıq• •i•ahalıaıil• baıliracolı alacalımnı ya:ısalar uı ·~ · 
tlilclıaıl• Hfilce•lt;, if6nciy• ltaJar llo.aananların /ailede• / ır 
("1t9ler lı61Hinti• n•ır•Jilec•lı O• 6a aarell• k;iıdye rnü::::~ 
lıa,;cnJa lı11aartenlarm yaaı/arını daima iıl.i~•c•lı O• a..1.1· 

' ' '!' • J• J 1 I • • J " a " 'Y'CC• fd ._ıı ı!f!.111uen ı•nfc•r mcH lao.acy• • i_;;ora, 1: birer hilıtJye lıa. 
•ırl•,,nl~6'. Hılcdyel•r f06 a.aan olr;:ıt.amalı Y eniyoi'ara 6 · il lı 
dlan•n• lıç••rnelidir . Hilı,tiye mü•abalıaaına 01• '' a. uçla 

' a. 6i · · . • r•c•• o an ,..,,., n•aıranın rınec ıiin!nJen ~itibaren n hay ı 6 · la 
ifirtJ• i~arelaanemiae pnd•rilmi, olacalııir • e 1r alttı 

Ta ııta•llala kadar ıeaçlerimiıdea aldıihauı • '-t l d 
Y , _, d 1 . . •· ea apar a • •••J.. • • ıeaç •r ıçıa Jer aJrılmau rica d'i k 

Haftacla iki rl• çıkaa ıaıetemiıde itıDçlerimiıia b e ~ ~~ .ted.r. 
luiaı J•n•~ f•!ir•ek i•klıuaı balır.aı1ordak . GOad~ik: 1 ·~tek· 
da ı••fluımfııa ba arıa •• lbti1açlarıa1 kır l y ••ıyol. 
ltlrl tiaclidıa fOk dtria '9ir baz du1uyoruz, ıı ıyacıtı•ızdıııt 



Sayla 2 

ÜÇÜNCÜ DERS 

SINIF 
iNKILABI 

RE.CEP PEKER 

lokılibın a11a tiplerini r.ııü · 
talaa ediyorduk bugünkü der 
almiıcle ıeael bakııla ıınıf 
inkılablaraaı röz iea geçirece· 
jiz • 

19 uncu yüıyahn bıılartD 
dayıı. Ardımıza bak1uco da 
ha düa denecek kadar lcıaa 
ı.ar:ıamıa .. O zaman yeryüzü 
bilıi. anlayış hakları tanıyış 
ileri ıiditte bıılanıı bakımın · 
dan epİJ meuf !'> alm11 yürü-
yor fakat iaaan elinde rüç 
vaaıtası olarak yaloıı tabiyat 
•ar iılrtici çekip rötürücü 
ıüç olarak hava, ıv, insan 
•e hay•an kuvvetleri . biricik 
•aaıtadır. Forı motris yerine 
makine kuvveti o zaman he 
ni.z yoktu. 
F ABRlKALAR lN DOGUŞU 

insanlık biJıide ileriledjlc 
çe yaıama ihtiyaçları artıyor 
ba ihtiyaçlara karıılıyacak fab 
rikalaflD karulm111 içia ilk 
adamlar abhyor o zaman fab 
rika demek tek tek çalaşan 
teııiluıadan bir çoiunua sa· 
Jonlarda nya odalarda yerleı 
tirip bir arayı getirilerek 
timdi r111yo11el dedidiiimiz 
kaidelere • ıam,.aa gör.e 
yaldaıaa t2kilde ürünlerinin 
arttmlmaa~ demek.ti: 

Tek teııihtan çok tezıi · 
laa ıeçiliace fabrika ürünleri 
aia · ıüzelliklerıai artıracak 
çareler aranıyor ve bulunuyor 
iaıan yar.dılıı itibarile her 
iyi •• iüzel ıeyi ister iıt :t ba 
7üıdea İDHD ilıtiyacları çeıid 
leameie baıhyor Fabrika aa· 
yııı tinden jilne artıyor 
Şi•diki büyük sanayi itleri 
&aılanııcı olan o de•ir(f e bun 
tar açllcp çojalıyor. 

işctLlGE RAG BET 
O ıaman her atölye, her 

bir kaç teııibtan •Ücud bu 
laa fabrikacık ıün içinde ça 
httarıp ıüa içiıade pua kazan 
chrdıiıadan halka cazib ieli 
yor. T opraiın kat •erimıni 
yorac• •es çok aı bulan inaan 
lar ıiiıa içiade ıelir •erea 
fabrikaluda iıci olarak çaltı· 
•ak bHeaiae kapılıyorlari. 
itcilik raibtt edılir aeYıiir iste 
air bir saaat iİbi iÖriilmeie 
lHth7or Burada dikkat iÖde 
rimizi üz~rine çeken ıudurki 
heaüı danyada bir yandan 
bir yana ıidiı çok dar bir 
çerçeve içiadedir deaız vuıta 
aı yelkea kara vaaıtaaı hay· 
•••dır Bu kııa Ye d~r rötüıü 
cü vasıtalar ıeaiı ticaret yap 
mak •• büyik fabrika ürünle 
rini bir taraftan bir tarafa ta 
ıımak çc,k ıüçt ür . Fabrika 
6rüaleri de bu Jiııden bu ta· 
ı••• nııtaları•ın 2ötürebiıe 
ceii miktardan ileri reçemi 
yor buna rajmeu iÜD feçtjk 
çe bir çok teııihıa bir ara 
7a ıelip çalıımaaınuı •erdiii 
mavaff akiyeltcn fabrikacılak 
lıeveıi ilerliyor ve İfcilije raj 
bet her ıün arttyor. 

kan uta} da 
Kamutayın buıüakü top 

lanUııada bankalar kanun· 
ile iıtaabulda yapılacak de, 

1 

ria amtı için belediyeler .baa 
ka11aca iıtaabal belediyeaiae 
300,000 lira ikraıda bulunul 
•••ı laalikıadald kaDaa llJı 
~~'! kabıl •llil•ittir. 

('tENIYOL) 

S P O R 

Pazar günü yapılan 

maçl~r 

İdmanOcağı 2 Necmiati O 
İllioci devre maçlarınd;ın 

idmaa ocaiı - Necmiati kar 
tılışmast pazar rünü Cumuri· 
yet Sdadında olmuş, maç bay 
S -ılibaddinin idaresinde dört 
o tuzda başl m:şdır. 

O yunun ilk dakikalarında 

Nec mi tiye y s la11en h•kimi • 
ye• bir Rrn ortada durmuı ve 
ontuıcu d luka dan sonra ta • 
m men N .. cmiatiain olmnştur' 
H atta o k~dar ki ıoa dald • 
kalara gelinceye kadar Ocak· 
lı l ar topu kalelerinin önlerin • 
den uzaklaşbramamışlardar. 

Bugün pek güzel anlatan 
N ecmiati F o:-vetleri Ocaklı la 
ra çok tehlikeli ve uıun dıkı 
kı.lu yaşatmışlar, Ocak ka • 
lesini durmedaa ııkııbrmltlar· 
dır. 

Faka~ bu ııkıştırmalar, ui 
raşmalar, topun 1'ütün hızı 
ye ağlara takılmak kaydile 
müteaddit • yoUanııları Ocak 
kiıl leciıi Ali Oımaaua elile 
eritilmi ş, durdurulmuş, netice• 
ıiz bırakılmı thr. 

Necmiatinia ıol çıkarmak 
için aarfcttiii kunet, Ocaiın 
bu müıkül vaziyetten kurtul 
mak için barcadıiı kudret 
oyuna oldukca ku vveth bir 
beyecın ' vermiş ye dakıkalar 
bu durum ıçinde yol almıı 

2i tmiştir. 

N hayet bu çetin uir•ı • 
maıaın kırk ikhıci dakikasın· 
da topu kalelerinden bir por 
ça uzaklaşllrmak fırsatını bu 
lan ocakhlar bu fırsata kaçır· 
mamıılar güzel bir akııla 

Necm:ati kalesi önlerine inip 
topu Muharremin ayaiıla 
Necmiati ağlarına takarak 
ilk aayılarıoı yazmıılardır. 

Geriye kalan 3 dakika 
boıuaa bir uiraımayla geç • 

miı, oyunua birinci devresi 
1- O ocak lehine bitmiştir. 

ikinci hölüm S,35 de oca· 
iın akiaile baıladı . Sonra 
iki taraf ta OD beşlnci daki -
kaya kadar müaa vi bir üıtün · 
lüiü elde tutarak uireıtılar. 
Bir aralık topu kapan ocaklı 

lar yine ; güzel :bir anlaımı, 

s~rii bir akııla Necmi&ti ka 
lui öaleriae kadar in diler. 
Badi Pl.uıblf anın ayaiındaa 

aldıiı hızla Necmiatj kaleıine 
doira uçan. top k•lecinin bir 
ıamarıyle reri döndü fakat 
Necmi ati beki Sabriye çarp~· 

rak t.ekrar k1ıle iat ilu mdiı;i 
aldı ye tam onyediuci dakika 
da •ilara takıldı kaldı . 

Top ertaya ıeldi. ve yine 
harekete reçti. 

NecmiatiDİD ıevk, 2ayret 
ve ümidini kıran ikinci bölü • 
mü• oayedinci dakikHı , oca· 
İID ikinci fO}Ü O ~ UDUD hızı nı 
keımif, baılaniıcdan beri 
ıüre ıeldiii heyecanını da 
öldürmüı oldu. Bölümün ieri 
kalan dakikaları ocatın baki· 
miy eti altında fakat rolıü:r: 
•e beyecanı1z eridi •e maç 
Necmiatiain çuk ıilzel ve ek-
aeriyetle ~hakim oynamasına 

raimen 2~0 Ucaiın galibiye 
tile bitti. 

Oyunu bay Sal6haddia 
rüı~l idare etmiıtir. 

8andaa sonra idman ıücü 
Se1'at yurda karıılaımaaı ola 
cakdıyıada Sebat yurda saba 
ya çıkmadıiındaa ıüç ıera · 
moni yaparak ıılip addeail • 
mittir. 

Aynı 2ün ocak - Necmi 
ati B takımlara da kar11laı • 
mıt ocak küçükleri 4-2 ıa 
lip aıelmiılerdir. 

HALiT MUZAFFER 

iktisat vekaletinin bir tebliği 
Ankara - ikti11t Yr.kll• 

tinden tebliio\unmuıtur: Erer 
li kömür havzas ndaki kimür 
ocaklarile muila •iliyetindıki 
kömür madenlerini kiraya 
vermif bulunmalarından dola· 
yı 2818 oo: la kaauaun btşin 

ci maddesi mücibiace imal 
ruhsat tezkerelerile madea 
ihale imtiyazları ~e•lete reç-
miı ba,unan amil •e mülte 
zimlere mezkür kanun müci 
bince •erilmesi muktazı ta:r:mi 
nat bir haziran 136 tarihin· 
den itib ren iktiaad vekileti 
tarahnda11 verileceii cihetle 
bir amil ve multeıimleria yir 

Hab § madenleri 
Ankara - lt&lyanlar laa· 

beıiıtandaki kıymeth au,den 
leria memleket dııu.ıa çıkarıl 

muını yaaak etmitlerdir. 

istikraz 
Ankara - Ç4!koılavakyada 

milli mü Jafaasya sarfedilmek 
6ıre dahili bir iıtikraı akdi 
D• k.,ar verilmiıtir. 

mi dört haziran 936 tarihine 
kadar bizzat •eya muaaddak 
•ekilleri marifetiyle ankarada 
ildi11t vekiletiGe maracaot 
etmeleri Jlzımdır. vekalete 
muracaat etmiyecek olanlar 
alacakları tezminatı •erecek 
leri temlikname mukabilinde 
eti bankad•a alabileceklerin 
den amil ve multazimlerin 
doirudaa dojruya eti bank 
ve1a bu baaknıa muhabir 
olarak riıtereceii müe11iıeye 
yukarda da yaı,lı tarihler 
zarfıada maracaat ederek 
tezminatlara almaları liztmdır 

Dostan~ karar 
Aakara-Ba aabah ıofya 

u türk ltulıar cemiyeti top 
faamıı •e tür k b11lıar doıtlu 
;u için pek doıtane, kararlar 
alınmııtır 

Töreo 
Aakara - Zonıuldakta 

CIDa cumhuriyet halk partiıiae 
yeaidea ıiroa 139 llyeain 
ıiriı töreai 11pılmı1b~, 

:w:: 

( İstekler, Daekler 

Yoğurtl ·ıra efair 
Bazı bakkalların çuvallar, 

karııallar, ~ ttpsiler 1 koyarak 
kaldmmları kapattıkları ma • 
liimdur. Bilbasu iılek cadde· 
lerde yer alan bu 2i bilerİD 

zaten pek dar olan kaldırım 

ları eyice kapatmalau • batta 
kııldirımdRn •ı• iaya i ner~k 
üıtü açık ıüzme yoiurt ve 
emaaliaia bulunduiu tepsileri 
yolun toz ve tapraiınabir par 
~· daba yaklıştmp teşhir et · 
melerinin yersiz ye aykırı o\ • 
duiu aıikirdır. Bu kötü bar1J 

kete ıon verilmesi ·muhakkak 
ki yerinde ve hayarll olur· 

§ 
Elektrık.ler y•nmıyor ! 

Uzun bir ıamandanberi 

faroz nııhılleainin bazı aralak 
Ye ıokaklarıada elektrikler 
'anmıyormuf o mahallede 
okurlarımızdan bazılara zaten 
pek bakımsız kalan mabaJle • 
nin bozuk yollarında ış •kta 

bile pek müşkül olan yürü · 
menin karanlı~ta imkirtııı 
Jaşdı ğ'ını söyleyor acı acı de~t 
yanarak elek ta ilderin yanmuı· 
aı iıteyo:lar. 

Bu mahallenin karanlıldan 
kuttarılm111 21ıı, bu haklı iste • 
iin yerine getirilm•siai dıleriz. 

NEVR ES 

Yeniyol gazetesi 
Müdürlüğüne 

Gaz.etenizin 27 m~yl• 

936 tarihli na•ha•ında Zül • 
mera r u>unun Ytn icama, 
Boztepe aemtinde tütıin tar • 
luccları tarafından alındılı 

nın dayulclııtu oe halkın da 
ıaıu& kaldıfı yolunda bir 
fılıra aörülmüıtür. 

Su yolunda yaptırılan tet 
kikatta bu11ünlerde deoam 
eden yaimurlardan tarlalard 
11irilemediii . gibi ıa yolu ci· 
varında hiçbir tarlaya •• ak· 
ma.dıtı ue ancak bazı tami • 
raı clola-yi•ile az bir müddet 
için her tarafa ıa verilememiı 
oldatu anlaıılmtııır. , 

Keyfiyetin bu ıaret/e tau-
z.ihi reca o!unar. 

Beledi.,~ Rei•i 
K. EVREN 

Filistin de 
Ankara - Fıltıtinde ••· 

:r:iyet vahametini mrJbafaza 
etmektedir. Bir çok yerlerde 
aıker ve polise aiilhla ve 
bombalarla taarruz edilmiıtir 
Araplar yabudi mıntakalarıa 

da binlerce •iacı devirmiıler 
ve mahıülib tahrip etmiıler 

dir. Araplar yabudi mubacere 
tine verilmesi auıuıuncia iı· 
rar ediyorlar. 

Zıraat 

Uç bin metre-
de buğday 
Yüluek pamir yaylcuında 

Horoıa cioarında, deniz. •at· 
laıntian Iİf bin metre yülr.Hlı 
/ilııe, bıı yıl ille defa olarak 
bafdoy elıil•celcıir Rıı yıl 

tecrrıbe mahiyetinde yapıla 

elcim. iyi netice oerİrH ı•l• 
cek yıllar dcim om•liyeti 
çok ı•niı bir ıolao iu.,inJe 
1opılacolııır, 

• • -
(--...-- . ---:-, 
\ SEVMiŞTi ) 

1 ~~bi~~~!~~ 1 
{ Yn: Darma, Türkmenofla' 
~ (21) ../ 

Hele (folt•) u lıa•aba 
, oeriı :me adeta mahcup olda 
minnettarlılını beyan etmek 
iç:n 11• •öyleyc.. c 'iini bilmi -
yordıı. yaran ahııım ikimiz. 
de davetliyiz. . 

Sedat - E.an ıridemem, 
dedi. 

- Dii.nya da olmaz. . halı· 
rım lı.alır. bale nekadcır •kle 
necı1ıcz.. ok.adar 1 m'lhirane 
idarei. li••n ettim ki : 

Komıamaz. biz.i bir tetlcik 
ve tenbi aeyahati icra eden 
iki a•ilz.ade •anıyor. Evet 
biz. iki a•ilz.adeyi:z:. . Şehirle · 
rin ahoali if tim ıiye•i hakkın 
da malumat almak icin •enin • 
le dola,ıyoruz., h., yere ıri • 
rip çılıabilmek için hüoiytiıni 
Z.L gizliyor ve uki püılui 

ıelbiıe giyiyoruz. .. Birkaç ırün 

eo11el buradan hareket et" -
cekdik. O,ün te•adüfen ken 
diıini ırördüm ~oe o alııam 

aeyahat proırramımız.da baz.ı 
tadilat yapmayı ıana teklif 
ettim. Dalavereyi anlayor•an 
ya ıalıın bir fal•o yapayım 
deme ilıimi.ıin de iki paralık 
olc/ujumaz. gündür. 

- Eter bu hikayeyi din 
/edikten ıonra ·~ni kapı dıı .ı 

1 
rı etmedtH çolc eyi. 

- N- abdal•ın Sedat ... 
Bilalti• yarın altıam İfin 

davet etti. ihtiyar amca•ile 
birko f da lcıulın hazır bulu · 
nac~k. Hemen hemen bir . • 

- Ben 11itmem •z:ıin na· 
mına oadettim .• 

, - Benim tarafımdan 

beyan itizar edenin ..• 
- İm/unu yolı. biz.im ıi· 

bi lı.ibar adamlartion donelc 
lilc m•m•l edilir mi ? 

- Yılmaz. canımı ıılu • 
yor•un . 

- Ku:.um Sedakii im. 
kırma beni.. Ne olar canım. 
Nedir ba 11ahıilık .•. 

- Pek iyi ... Pt1k iyi ..• 
- B•n bu icadına ara11ra 

merdioende tuadilf etli-yor • 
dam. 6ir .zaman eoosl lcoca•ı 
vefat ctmiı. muıikiyi pılt 
uvermiı. 

Senin eyi bir ma•iki,ina• 
olclafaıau •Öyledim. 

Sedat hiddetle yerinden 
fırladı : 

- lıte onda hallettin. 
- Yahu adamı mecih 

ederıeler b6yle kız.ar mc ? 
Bilô.ki• baaa teıekkiır etmen 
ldz.ımıelir. 

Şarka •öylementle inaJ 
ediyorıan biçıare oar .. Benim 
hatırım İfin ne.z/e o'rırıan. 

:iedat bu defa •alıid•n 

lcı .zmıııı : 
- Benden iımiclı lıeı yıl 

ma.z. b6yle yalan dolanla 
dola karııılı iılere ıirmHini 

' ,.omem, dedi. Yılma.z ona 
ltandırmalı ifin bir fOlı Jil 
d61cdü, Falıat emelı/eri boıa 
ıitti. 

Yılmaz Sedadın ralaat.ı~· 
/ıfınt bahane ederek yalnıs 

6İtf ili ba ziyaretten 3 pe/c 
memnun Jöndü t 

- Sedal... :Jatlalalıfına 
Joyma. Ô ,,le •flendim lci ... 
bundan boılco hir luir da/atı 
oldu. 

- ArlccrH oar _ 
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iLAN 
Trabzon ıcra daırf'ı· d n 
A~ık arhrm~ ıie p raya 

Çevrilecek ıayri me•kulün •e olduiu: 
47 ııum o u tapu mucibia 

c:e fevkani üç oda tabtaaı 
dijrt oda bir muğ'an ve DJÜf 
h111ilat ı ireyi h vi b·r bap 
hane ıle 48 aum o u tapl! 
•üci~i•ce üıt katta 5 oca 
alt katta bir oda ~ i .. mutbah 
Ye cebir liğım •e bükimet 
\roaa{lıaa D ı r gev ckci furu 
•u Ye üç bap anajaza ve- müt 
temi it aaır~yı havi bır bap 
ha De· 

G•yrı menkulün luhıadu 
iu mevkı mahalleıi ıokaiı 
Dumaraı•: 

Sanıyı bk aıaballuinde 
lıiin olup tapu, 11 47 47 
•umroıunda kavıth 

Tak ir edJ en kJtmet: 
43 11olu baıı n a tamamına 
(41000] ara 48 numro u h1neai• 
tamamına (800( ) hra kıymet 
takdir edllmııtır. 

Artırm•aı.a yapdıcaiı yer 
IÜn aaat: 

lrabzon ıcra dairui önünde 
3 - 7- 936 cuma günü aaat 
14- 16 de 

1 - it~ u gayri men kulun 
arbrma ıartaamesi 3-6-936 
tarıbiaden ıtibarea929-132ao 
ile Trabzoıucra daıreainia mu· 
•Jyen aumaruında berkea·n 
ıörebiJmeaı için açıktır. ilin 
da ya .. alı olaDlardaa fazla ma 
l&•at almak iıteyen!er memu 
riJetimize maracaat etmelidir 

2-Arbrmaya ittirak için 
Jukarda y z la kıymeti• yüz· 
de yecıi buça" aiıbetiade 
PeJ veya m iUı bir bankanı• 
temiaat me:ldubu tevdi edile· 
Cektir [ ı ı4] 

3 ıpotek 11bıbi alacakla 
latla fiiıer alakadarların ve 
artıfak hakka ıabıplerıaia ray 
rı •e1akal üzerindeki hakları 
baıaııle f aız ve masrafa dair 
O~&ll iddialaraaı it bu ilin tari 
laıadea ıtabarea yiraı ıüa 
i~iade memarayetimıze bildir 
•eleri ıçap eder. Akıi laalde 
laaldau tapa ıicilile ıabit olma 
dıkça 11tıı bedelinin pa1lıtma 
•••daa harıç kabrlar 

4- Giıterilea ı&ade artar 
•aya iıtirak edenler artarma 
ıutaameıiai okamaı Ye lü· 
•imli malümat almıı ve bua 
ları tamamen kabul etmit ad 
itibar olaıarlar. 

S-T ayıa e:dılea zamanda 
ıayri menkul üç defa bairıJ 
chktaa ıoara en çok artırana 
llaale edıbr. Aacak artırma 
bedeli muhammen k•ymc:tia 
Jllıde yetmıı beııoi bulmaz 
teya ıat.ı iıteyeaıa alacaiıaa 
ıacbaaı olaa dıier alacaklı.t.r 
•11.ıaaupta bedel bunların o 
ıa1ıi meakal ıle temin edd· 
•iı alacaldarıaıa mecmuadaa 
fazlaya çıkmazı• eaçok artı 
ra .. a taabbtidti baki kalmak 
iare artırma oaı.eı ıüa daha 
te.dtt •• oa beııacı 2o - 7 -
936 pııııtui ı&aü St,11 
J•pdacak artarmada bedel 
••tıı i1te7ea1a alıc•idl• rac 
laaai olaa dıier alacaklıları• 
O l•Jri meakal ale teaia edil 
•it alıc:aiları mecmuundaD 
f11ta1a çıkmak ıutile •• sok artar... daale edilir. Blyle bir 
laedel elde edilmeue illale 
Japılı•~ı we ıatıı talebi 
dlıer. 

6-Ga7ri menkul keadili 
•• ilaale olaaaa ki•ae derlaal 
Yera •erilca miilllc t ilinde pa 
taJi termeue ıllale karan fe1 
lao•11auak keadiaiadea ••••I 
•• r•kaek teklifte 11111 .... 
ki•ıe an•tmiı olclai• bıllıl 

ı = 
YEN İV OL 

Bütü11 yeniliklerine ve 
yllklcnee ği yeni muraf 
ye külfetlere u{ımen o'ıan • 
maslnı ~e ~ öylere kadar 
yayalm111aı t e m i a için 

100 
Paraya satılacaJ~tır. 

Bundan batlra 

YENİYOL 
ilin fıatla ında da mü 

h m tenzi it yapmaktadır . 

Eşya satış 

artırması 
Defterdar hktan 
Postahane kar111ıoda hnl 

nei mahyt ye ail depo :la mev 
cut mübtelif eualar 10 6 936 
çartımba günü saat 14 de 
p~ıia para ıle açık artırma 

111retile aablaca~rıdkD talip 
olıalan• ~österdea Hatta 
bızır bulunmaları. 2 - 4 

Kirallk hane 
Feokeltide nezareti haiz 

mülıemmel bir hane zeytünlük 
•ohaRrnda oe tli11er hır hane 
hacıka•ım mahallui,!lde ıca· 
ra oerilecektir. Eleldrilı l•n· 
oiratı ue ıulara ııardır talip· 
/erin dede 011/u Stımi oe 
Hamiye maracaaıları .. 

iLAN 
Of a•liye mahkemHinden: 

Ol orman idarui namına 
haaine oelıili )'Utuf ziya tara 
lından müddei aleyh rizenin 
oarta köyün.lf!n kot ozlu 
eyap oe mehmd ae kiırt Oi/u 
o•man aleyhlerine ıkame ey-
l•tliii .. tazminat beti•linden 
J 80 lcraalaca./c daoa•ı halılıı 
ntla yapılmalıra olan mAhrı. 
/cem•d• llart oila oıman ile 
it.ot ofla m•hmedin mahali 
i/camdlerinin mechul 6alan. 
dutunclan kendilerin• ilclnen 
telllilal icra lcılıntlııı ha.itle 
yine ••lmedi/clerı vaıırılmalı. 
ltı anloıılmıı ,,. laa:ıine O•lıİ· 
lillin talebi oechile laalılarcn. 
tlalıi muhalcemenin •iyaban 
ic:ra•ııta ee /ca.rarı ••yabının 
mfıda•ti if inde mütid«iltıey· 

0

Jaamay• tahlil etıirilmuin• 
oe hu acbeble mahalı•m•ni11 
1 - 1- 936 ıali pniı •aat 
dokuze bıralulma•ına karar 
oerılmiı o ldafandon mc:1,ür 
pnde müJJaı ale)'humanın 

biaaat o• yahut uıalan• teo• 
fılcan maıa.dtlalı hir oelıil 
pnderm' •i aA•i talcJirde halı 
larintlelıi malaalıamanin •ıya• 
b•n tleoam o• bir tlalaa mala 
iem•1• lıabvl edilmiy•c•lıleri 
te6l'I malıamana •o.im o/ma/c 

~ dsre i/dn o/anar. lOJ 

le al••i• raıı olarıa oaa 
rall olaız veya buJaamazaa 
bemeD oabef &ÜJI middetle 
arbraa1a fıkarahp en çok ar 
braaa ıbale edilir. iki ihale 
ara11aclaki fark Ye ıc çea ıüa 
ler içia ylıde beıtea beaap 
olaaacak falı ve diier zuar 
lar alıcıda• tıllıil olum mıd 
d• 133 

;1bu ıa7ri aeakul yakara 
da ı6ıterilea 3-7-936 ta 
rilaiad• trabaoa icra ... ., 
laill odıauada iıbu iliD •• 
alıterilea artır•• 9aıtaameai 
dainıiade Htalacap illa 
oluaar. 

(YENIYOL) 

iLAN 
Trab:ıore ic~o JairHintlen: 

Yeminli Iİf •lali oalt.al 
taralından tamamı•• 1000 
lira lcıymet ta/ııtlir etli/en 7om 
rantn lı•lGflce laatipli iöyin· 
dekain o• ldpana11 moyı• 
341 ftarih oe 178 n•mro,.n 
tla ltayıtli on Jö116mile11 İN• 
r•t bir kıta lıntlılt.lıtrn nı•lc 
nın ipotelı ıazlo•ı 

Açık artarma1a çaka .. l•ıı 
olduiuadaa.J _ 7 -1.16 tarilli· 
ae müıadif Cama sbi ıaat 
14 -16 kadar dairede bi· 
riaci artırmalan ıcra edilecek 
tir. Artar•• bedeli kı•aeti 
mubammeaeaia Jlizde yet•it 
beıiai buldaiu takdirde mit 
teriıi üzerinde birakalacakbr 
Akıi takdirde ea IOll arlara 
a111 taabhiid& bakı kılmak 
üzre artlraa oa beı ti• miid 
detle tea dit edilece• Ye oa 
beııaci il•18-1-936ca••r 
ı .. i ıiiati .. at 10-lJ 

Keza dairede yapdıcak 
ikinci aıbraaııada artar•• 
bedeli aalaaa•eaeaia yhde 
yetmit'-etiaı bald•i• takdirde 
aat•ı 2280 auaarola kaaaa ab 
l&imıaa tevfıkaa geri lliıakıhr 
ve ıataı talebi Giifer. 

Satıı peıiadir arbr••1• 
iıtarak etmek iaterealeria kıy 
meti muhı•meaeaia yiizde 
yedi baçuia aiı betiatle pey 
akç11i Yeya •illi bir baaka· 
aı• teminat aakbaıaaa ba• 
laulaam ılara lizaaclır. hakları 
tapu •ıcılli ile ıabıt baluaıyu 
ipotekh alacaklılar da diier 
alakatiaraaıa Ye irtifak laakkı 
ubip\eı iaiD ba laakl.n ye laa 
ıuıile taiz we •aua Uir olaa 
iddiılaı1aa evraia& aWiteleri 
le birlikte illa Ul'iltiadea 
ibbaraa Jir•i ıia mfaada 
daiıemıze ltilclirmelui IA&t•dar 
akıi taktlirde laaldan tapa ıi· 
cillile ıabit ol•ı1ular ıabfi 
bedeliaia paylq ..... daa laa 
riç kalırlar altrrakia ••rıi 
ye belcdi7e 1111118• artaraa 
bedeliatlea teaail olaa11r. 

Daba fazla aallmat alaak 
iıteyealer J=I- IJtl tarıbia· 
dea itibarea laerkelia tire• 
bil•Hİ içia dainM açık b• 
luadarulacak artar•• ıutaa 
me1i ile 1181-1.12 •ola clu 
yaya mnracaatla •••cat •et• 
ikı ılrebilm•l•ri illa oluar 

Acele sathk ..,, 
magaza 

Çuıı cacldeıiacle Aallelip 
Tabafiye mat1ı&111aa laitiıik 
129 aumarab mataıa acele 
.. tlaktar. Almak lıt•Jealeria 
Yeniyol baaımeyiae •11racaat- 1 
ları,. 

3 Sa,fa 
2 

Arpa ve Şaman eksiltmesi 
BELEDİYE ENCÜMENİNDEN 

Tanzifat hayvanlarının bir senelJk yem ihtiya Ç 
ları olan 7300 kılo arpa ile 8000 kilo samanın 
mübayaası onheş gün ınüddetle aç1k eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 12•ha.,,iran-936 cuma günü saat 14 
de icra edılecektir. 

istekliler;n muhammen bedel üzerinden yiizde 
yedi buçuk muvakkat teminat tutarı olan 45 lira• 
lık makbuzlarile ticaret odasında musadd&k vesi-
kalarileeayni günde encümene muracaatları ilio 
oJunnr. 2-4 · 

Sevk edilecek jandarma 
eratının eksiltmesi 

TAAZONJANDARMAKONAK 
KOMUTANLIGINDAN 

1 hıziran 93fi gününden 31 mayıs 937 günü 
ne kadar bir sene müddt>tle 1 rabzon<lan erzurum, 
ve erzincana sevk edilect·k janrlarına erahnın nak-
li}atı açık eksiltme suretile 30 mayıs 936 günün 
den itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko 
nulduğundan ta1 ıplilerin şartnameyi görmek üzre 
her gün konak komutanlığına muracaatları ve IS 
haziran 936 pazartesi günü ıa~t 14 ih; le cdilectığin 
de11 teminat muvakkata olarak 155 lira 44 k.uruı 
luk vesaikle beraber kanunı i kametkihla L'nıa ve 
ticaret odasına kaydlı bulundu '-darı&a dair vesaik 
le bırlikte muracaatları ilin oıunur. 2-4 

Eşya nakliyat t ksiltmesi 
TRABZON JANDARMA 

Konak Komutanğından 
1 haziran 936 günij.nden itibaren 31 mayıı 

937 giinüne kadar hır sene müddetle trat.zondan 
gümu~ane erzurum erzincan kemah pilömer• ağrı 
Karı van erci§ kızılı dizeye se,· k edece~i jandar-
ma qyaamm aç k eksilt "De suretile 30 may•s 931 
gönünden itibaren 15 gü a miiddetle münakasaya 
konulduRundan taliplilerin §•rtaameyi görmek iste 
yenler her gün konak komutanlığına muracaatları 
ve 15 haz!ran 936 pazartesi giinü saat 17 
de jandarma konak komutadh~ına teminatı muvak. 
ta olarak 47 o lira 80 karu~luk vesaik le ve kanunu 
ikametkihlarıle ve ticaret odası'lda kayitli oldukla 
rına dair veıaika ile bir likte muraca&tları ilin 
olunnr. 2-4 

Acele satıhk hane 
bkeader pııa - Freakbiıar •alaalleaiade kaadalka1a 
ıokıtıada iç katlı cleaiae karfl JOroı:a kadar tn·kell 
de aeıareti laaiı d&rt oda bir matbak bir ahır Ye bala 

• 
~eyi malateYı aamarala laaae acele aatlık br. ılraek 
•e almak iıteyealer ıemercilerde ıaacii mlltekait Jliz· 
b•ı• baJ ihıaaa ll'aracaat etmelidir. 1 - fi 
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Gayri menkul • 
ıcar artırma ilanı 

Mahallesi sokıgi • 
nevı m,no, 1 senelik icarı T. 

Lira 
iskender paıa meydanı oarki oda 

' J) J 

Esvka Golo otla magazı 

1 • 1 
1 • • S.raf 1 • kasımaıa uzun IOkak dükkan 
1 • , 
' • » 

594 16 Rus 
802 4o • 35 60 mu badi 
39 5n 

1 87 loo 
1 3 82 
1 23 2) 

24 18 1 

25 18 1 
• 

' 1 • 26 1 

Esvak sıra ınağazalar mağaza 
DEFTERDARLIKTAN 

18 
144 120 1 

ermeni 
Yakarıda ewıafı 7a11b taJri ••aka!lba 

tılip olaalarıa flicle J•cll lt•Pk ••lmltolarile 
toplıaacık kollftrn•ı•urıcaaUı", 

l»lret •••elik icarları ırbrmaya çıkartl•ıttır 
5·6 9J6 camı ııao 1aat 14 ele defterdarlıkta 
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Zülmera suyu 
dört gün 

akmıyacak 

Belediye 
riyasetinden 
Ziilmera suyu mem-

bu mtcraıında yapıJ. 
makta olan tamirat dola 
yiıile SU!UD yarından 
itibaren dört gün müd 
dede akmtyacağı iJia 
olunur. 

Ustalar ve 
kalfalar 

Fenni ehliyeti haiz 
olacaklar 

Belediye 
riyasetif'den 

Şebirtle çalııan htr 
tirli inıut uata v~ kal 
f alannın fenni ehliyeti 
hais olmaları Iizımgel 
digmden ıehirde iı ya 
pıcak aıta Ye kalfaların 
belediyrıe muracaat1e 
rnllut almaları Ye ruh· 
ııtıız olanların çahıtirl 
lmı yacaklarıilin olun ur 

• 1-4 

[ YENtYOL] 

Kira artırma ilanı 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Fatih ç.,,. 
Çuıı 
H. ali ara 

., 
• 

KHım •i• 
• Yavuz 

• 
Ma11p•ta ,. 
Vezinei evkı f 
Saraf %ade 

" 
" Amaaya 

Bayram bey 
Liika baaım 
Müftü 

• 
Ofla oila 
Haaan •i• 
Muıtafa P•t• 

• 
İbrahia 

• • ,. 
Se•ercıler 

• 
Ha•za paıa 
lskeacf er P•ta 

" • 
• • • 

Ayafilbo 
Yeaica•İ 

• • 

Çtrtı yenica•İ 

• 
Haci ka1ım 
Orta b. ca•iikebir 
Tarakcılar 
Kemer altı 
Çarı• ca•ii 

• 
Semerciler baıı 

• 
lıkeaderpaı• 

• 
• Soi•• pazuı ,. 

lı~eaderpaı• 
Ortala·ur 

• 
Amaıya 
Semerciler bııı 
Haci ka11• 
Bat pazarı 

• 
• 

Batpııarı çıkmaz 
Soiu pann 
Tuakcalar 

» 
Ke••r alb çartı 

• • • 
Semercil~r dibi 
Soian pazarı çarfı 
5eaerciler dibi 
Ç •rtı ku• ıokaiı 
Terziler 

• 
• ll!eytlaa 

Terziler 
Ayafılbo 
Akçaabad çarfl 

• 
" 

11 •i•za 
••iııa 
laamam 
DilkkAD 
••i•za 
maiaza 
dlkki• 
dtUdrla 
Dıklıla 
•aiaza ••i•&a 
Dilkkl• 
Daklria 
Diiklrla 
••i•za 
••i•z• 
miıafirhaae 
•iıafirlaaDe 
Faraa 
Kala•e 
laaae 
•aiaıa ..... 
Dllkkla 
Dikkb 
Dikkla 
kala•• 
Dlkkia 
••i•za ••i•&a 

• 
" • 
• D&kkla 

Dikkia 
••iıza 
Ha••• 
tat baae 
kabyedolal:n 
Dikkia 
laala•e 
Dlkkia 
Haae 
••iaıa 

• 
" " " ,, Emme kocai• Semerciler clibi Dlldrla 

Moll« •iri Yenica•ai zir bue, llala,.e 

J '17 
2,19 
3,7 
6,13 
2S,7 
27,4 
41.S 
4Z,7 
43,9 
45,43 
41,45 
49.2 
50.9 
Sl, 11 
SS,24 
56,'26 
83.84 
1.6 
2,1 
3,4 
13,54 
34,73 
76.70 
89,6 
9o, I 
9i,2 
108, lo 
147,25 
180,ı ı 
181,13 
192.54 
195.69 
194,34 
195,36 
2o3,24 
2oS,2 
216,6 
2.J7.26 
24o,28 
241,22 
243,26 
245,246 
251,26 
266,21 
276,61 
277,61 
278,61 
281 ,11 
292,22 
75,74,75 

EVKAF İDAAESİNDENTı 
Yakarida J•zalı ıaJri •eakaJ akarlar 936 •••ai içia kira 

lanmak &zere arhrma1a lroalll•aıt•r iuleıi l~ laaziraa 936 
ca•• ıüali aaat oabeıde E•bf idareaia.&e J•pdacakclır. iat•J•• 
ler temiaat;paraıile beraber E•kaf iclaruiae ı•l•'.tleri. 1- -S 
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Bütün bu kalabahk ~ 
·. nereye gidiyor~:·.? 

Bir harika olan 

( f 

İ 936 M;d~·ı · -
16·2000 metre radyosunu 16rmete. 

,, 

1 
1 

16 • 2000 metre 
lıer dalra 

4 s.,ı. 
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N 
E 

NEDEN 
E • 

tj 
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Çünkü: Phıhps 
Düaya Radyo m6ıa 
t:.akalannda Daima 
biriaciliii kazaaır. 

Çünkü: phılıps 
Rad10 tekaik •e ua • 
aıDa vakıf olanlarla ve 
ea müdekkik kimaele· 
ria kallaDdıkları mu· 
kadar. 

Cünkü: Phılıpe 
Radyolarıai altı ay 

karaatı eder 

Cünkü: Phılıps 

45 

Hoilanda •e Almanya· 
da Dünyanın en biiyiik 
•e uaıb Fabrikalarına 
••lik olap En afık bir 
parça11aı dabi ea bü • 
JÜlr bir ibtimamla kea• 
eli Laborataulanada 
i .. I eder. 

16 • 2000 metre 
ber dair• Çünkü: phıhps 

p 22 
l 6 • 2000 metre 

bu dı Jıa 

~ ı 1 6 Lamba 
l akllm&Jitörlil 

Radyoları 

Ve baıaa&le 1936 ıeaeıi 
•odelleri 1iluek iıtHyoa 
•Jar•a keakialiii •e pek 
mlleuir otematik ••ti f atini 
teairiai ve ıebekedea relen 
miiıiç ı&rllltl •• prazitler 
ıaıdarmaya •abnı aDte • 
ft .M Ü b ' ... 
rup .oı ~•: nr. 

Cüokü: Phılıps 
Radyoları 

Kıaa, orta , aıua dalı•· 
lan &JDİ bauaıiyet ve pli· 
rü1161 olarak iatitar ettir· 
melde uzak memleketleri• 
öaemli netriyabDı ve •aıiki 
DİD abeafiai ıea tabü ıarette 
dialetu dalıalar hakimidir 

Çünkü: 
Diirll dtlrll marka· 

larla •e ma.btelif ıiıtem 
leıle piyaıalmra cl6kl· 
len ekıeri Rad1olu 
ea •alaim •• kıymetli 
akaamlanaı cıbaa ti· 
mil PHILIPS fabrika 
la111.daa •ibayia et-
•elrle markalaraaa bir 
me•ki kauadarmata 
çalı11rlar. 

ÇQnkü 
p hı l ı ps Ratl1oları 

.. 
Aarıa ea mtikem•el ye moclena bir eılaa11 oltp Rıd. 

yodaa bekleaeD b&tia v•rlıklan yarattJtıadaa Plulıpı 
Radyolarını r6r'lledea baıka RadyolanD ,.ıdızlı 161 ye 
teıyialerine aldanarak Radyo alıalar beraberleriade ıoa
ıaz bir aedamette almıt olarlu. 
HER KESE, HER KESEYE UYGUN TAKSiTLE SATIŞ 

( PHILIPS l•min• 6en.aer marluılardan ••ltınan;;/) 

T ra6aOn O• Haoali•i Satıı Depoıa : 
.. Kabaoğlu Mehmet Nuri Aydın • 


