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Saylavlık 

Aakara - Cimbari1et 
laalk partııiace açık · hu•••• 
Bola ••Jlavhiı•• eıki Bre• 
•içimiz Cemal Hüıaii aamHt 
ıiıterılm ıtir, 

Tayyare işlerinde 
Muğlahlar 

Bir toplaabda Mailalalar 
laava kavvetleriae 1ardı• içia 
••r•ekte oldakluı toprak 
lrh&ala •iktuıaa Jibcle 
iki1e çakar•ıtlardar, 

Karakösede kar 
Karak6Hde b• ıabala clai 

lara kar dilt•liftlr. aoiuktaa 
felairde ıou 1alul .. ktadtr. 

~amutayda 
Ka•ataJ ı,upakl toplu 

laa.ada lf ka•••• •lzaken-
liae clewaa etaif •• eacl•e •• •erile• •addeler kabul 
•clilmıtit. 

Şarbay Vekilliği 

Geçea aa11•azcla Aakara• 
ra ıittiiılli 1udapız Kadri 
E•ıea tarbaJ yekiWi1•i bel•· 
dire ••cliıi ı1uiadea laaJ 
ki.na dede oil•aa teYcll •J· 
r..letir. &.1 Kamil ıalMlataa 

,. kadar •• ııledea IOll· 
akta• ı•~ yakite kadar 

~reele. aaracaatleri ka· 
...... tetkik ...... ifleriai 
'-lt1r .,&eaekteclir. ikiaci ele· 
la olarak prbaJ Yekillıiiai 
tedwire ........ balaua laa1 
kA•ile ba kene dalai iJi 
baıaniar dileriz. 

Soyadı 
almakta 

Acele edınız ! 
Soıada kaaaa1111aa •eri· 

Jet •lddeti 2 te•DIU 936 
tla ıntacektir. 

Tra•aoa lli7leriade 101 
•• •lma•11 ı .. bır Yard· 
!iat kamaoı;ı laalde •er • 
keıde lluu 107adbtr1D1 al· 
••ıı •• baçil ettarmeaiı 
pek tok ,.rddaı UA•ıftlr0 

So1ada aı.-ı . olaalar •••ti •• , ............ . 
Az, Oz 

IOCUKSUYU 
G0ziLLEŞtlRlli 

lopk1a. sbel y, ...... 
'İlil 1&1.Wlder kataa •• lr• 
*'-la da Trabıoau • ıl· 
lla kabartu ıllellık abi~• • .... 

~..-... Wru .... iahr '- • •lu•I•. ae•c•t ,aal· 
lilder ı&all çekici ıekiller 
alaWiir .... bakla ifi, para 

r• iflud•• dejil, pUUll 
.,..._ • .,.._ U.cak ifl•r-•· ...... ,. .......... 
,._.._ pptmlabilecek ifler 
tletlir? iıterdne o•luacla .., •• ...... 

YENlroı 

1 

VENİYOL'UN 

Yeni kağıt ve yeni mürek. 
kepleri geldi Çok yakında 
da rufatları geliyor • 

Şl~.A JETLERE SÜIU LARIMIZ AÇIKTIR. 

YIENl~'EL'U 

100 , .. , . .,.. ....... 

Botazlar, İngiltere 
Aakua - lafiltere ••· 

ktmeti boi•mr reji•lala de. 
iittiril•••i içia tepluacak 
koafuuıa iftiraka karu "' 
clitiai lalldi•etiaiu bilcliralı 
tir. 

r ugoslavyadan 
Yaıoıla91a kabiaeal •i•· 

ııad.ıa t••ki ltoluaq ba aa-
llab iataa~ala ı•l•iıtlr. Yana 
uı•• Aakara1a laarebt .. 
cektir. 

Fran1tz kabiaesi 
Y eai F r-11 kalaiaeaiai 

IU) .ıliat lideri bl.. tefkil 
etmittir. 

Güzel Trabzon nası ağaçlandırıhr ? 

Amerika Bahriyesi 
Birl.pk Amerika Cll.._ 

reiai 526 •İIJ•• dolarlak olaa 
laalariJ• tauilat projeılai i•· 
zalamııtar. h •iktar .U. 
ı......... ..... tuilüaia 
1sa,c1 •ttiii .. rlbek llikt.r· 
clir. Glael Tralaıo•a•ua• A • 

pçl•aclml•••• içi• Y eai1ola· 
aaı1111 lraJ•etli ıltaalarıacla 
ıık ıık 1ızalara tuadlf ediro 
ra•. Ajacı 1&•••1e•, •i•ca 
kufi çok deri11 bır •••ıi ta 
ı•••J•• •••leket 1oktar. 1•· 
bati çok az kal aaıdar. Ai•t 
'''liıi yard llY~fal demekdir. 
lle.Jeketim bu ıe•Jiıiai lau 
••• .._Wuı ıdu... 

ı .. t tas: ,.,. . 
.... , ..... ,.. .. dik .... 
deüiac• ba tel.:lifm ulıraı• • 
da• ld-• ı.ı.u · Haaıi 
ataca . aereJ• dikecekaia ? 
Trabıoa••aa çok lizmla 
olu ita iıia ea lahde fU • 
ltarhk 1lıl•elidir. lha J•ııla· 
,... okaaaraa lrlfidir, çlaisl 
tatWld okaclar kllfeti oJ .. cb· 
ja ltia lae••• fa&liJete ı•til• 
ltılec•iilli &.id •1li1ora•. ba 
it çok lluit bir it ola•aa 
rap• bir tarbaJ ifia •••· 
lek•tt• bual11laa ea ı • ..ar 
bir ,.c1 ... ileiidir. balki , •• 
idi ..., •• , .. itil••• ll••ıi 
paı•... Eniacaacla IJir ild 
101 keuraaa clikclirdiii •i•ı · 
lar bili o pıpJI ,... •ltir • 
aektedir. He••• ip ltıtfa•• 
caia• fuıeclerek iulaattaı 
il• •••lf•• ııre •eri.J•••: . 

Biriaci it : Dlrt tarafa tel 
,.1mc1 .,.,, talata ..... 11. 
..,.._, alauip Wr ,_. 
lair ficlaabk llma. etrafı telle 
ıenilir" telleria ar••,.... 
... ti• ol•ak prtile oa 11ra 
tel ıekaek ica.,etler. Ba fi • 
daahktı ıketilecek laa1Uat : 

S• ltuar7ar olmalı Glaq 
ııraeli, topr•i• kola1ca te • 
milleaeltilecek clMecede oı .. 
ı.•. l)ayar 1aball tel l rlld 
iprilia• abaclai ••• ıın •aka 
~il iki cepla..aadu Ud lnafak 
aıtre ı••ltliti•d• brtalakb 
iki bplll ile ... bpdudaa 
•• .. ..... ;. ..... ele 70 
... tia ıeaifliıiacle daiaa it 
............ Wr kapa iater. 
..... pkilcl• ........ fi • 
....... fi•4ilik , ... ltlr 

ılplrkeci talaaiaatla ........ k 
bir ada•claa •p. WıteJ 
İlt••••· .. ...... ta Wriacl 
l'fria• kadar f W.Ji kmr, 
temizler, t1•a., J •P. 
llçl lwiae toa. .WFeeelr 
J•taklan,i...... w de••,.,.,. . ... . ..... ,, ... 
•• ..... lira 

""""' " :. ...,.,_.,_,_,.;ıt'liMWıilt..rı 

ırak• •...,.... leti""U. 
c•• olıua •• fOlıtih ... -.C ,.,, ~-·'·· ,.....,.,, ... 
rila 8tliUr. ( t• lo•aılera 
ıeürilı etlrltM •••Wil ehi 
ipo•, .. , ...... , lt.ı 

c•..., ""'"'• . :.....,., ..,. 
,... ·-· ,,,..;wlltı'k •hı ' p.,,.,.., -~ ~ ........... 
"• ·········-,.....,. .,,ım •. ) 7 ...... ,.,,erillİll• 
•lf •• ._,,,,,, iir"7 .t.tU 
.lir. He111• ..,,r-
lılı ,,... • . .......... . 
lir. ••~ lı .. "• ~ ..... "' .,.... ' ---,. ·--w .. , ... ,. . ., .. ,.,,.~ ... ~ ,,,.,,.,,,.... 
U., G:Jiıit.11~ 
uoaina fir·MNM~:.fil "" ,,.,. ,.-,. .... ~: ..... 
ıenrUı olı•lllllf.. 

Op.ct ,,.. ..,. 
h6ili.)'.Clf , ...... , ......... ....., ... 
follll•l-an ril8ıill .. N 6ir 
lıa11111 uUir. Wr .... • ,,,, 
pttlillt1...... .,.. • .. 

···"'· -· /iM!tlllı ...,,_ •lf olar. B& ••"- tle -·'•'"• •• ,,,,.,11 ,,.,.,.. 
• ,.,.,, ...... lelrilt .. 
ıatlit -'""'· '"-"' ,.,,.,. ,,,,_ Uti ... ...,. • .,,,, .,., .. ,, ....... .., ,,,,.,,, .,.,,.,.,.,, ,,,.,_.,,,..,, 

.. •f len•• ,,.p.6il .. lı 
İfİll ........ ,, •• .,.., • ..;, 
.. '" - liıl•lıfı ..... •• , .. , ,.._tlır lıi hn11 . ..,,,,. "", .......... . 
raa plı __ _,,.,•iatlir. .. ... ....,."- .. ,. 
....... ...,,,,. Wr ... 
Tre•••---• .,., 6o7r .. 
., .... olar, ........ 

Wr _,...._ 14,ciri 

.. " ......... - ı•lıil • ,.,,.ı..e1ı .,,. ...,.,... • 

.. Piİ ,..,... ·- ,,, 
6ir ,.._,aiatisi ,_••r .ı 
...,... OrlMll lif ,,, ... ,,.w.... •• "faf .. ,.,. 
•• ~. •• "• 6ir .,., 
tliMIM'r •....... ,.,...,.. 
..,,,,..,, Wr .... Wr ,, ... 
~ ,.., .. ,,.. "ilaaad 

tlelihlir· ·-·· .uw.n.. ,.,.,,. ..... ..,...,,. ... 
•" ol••,,_ l071lelı ciulerf 
,.,., •• 1ıı1r· Soıı ... .,.,,,. ...... ,,,., ,,.,.,.. ....,. 
.. hrfıa .... ,.,.,,.. ,.,.,, • 

- Ara.. dlrtte -
ETEll NAHiT 

' Milletler . cemiyeti 
Milletler c .. i,.ti --'-· 

leıi 30 lauiruda toplaab1a 
ı•trda•ıbr. 

Kt zanç itiraz tetkik 
komisyonu 

Ş ıları.iz kauaı htWkl 

lllllifllıll - ---·· Baaclu IOara ima••' .., ... 
rl laaldaadaki itirular ftliai· 
• baıkaahia albacla 1ı ..... 
cakbir ko•İ•J••clatetkjk edi· 
lecelstir. 

lhtiıaa 
Mahkemesi 

Şellriail illtiaal .ukeae 
-' lair lauiraa 956 tarlWa.._ 
ltilaarea latnclilaaittlr. 

DOÖUM 
Şalarl•iz draat ltaak• 

direktlrl laar Tarikla cila ltlr 
km tlla1•1• ıU.ifUr. Ya•· 
n1• ua. lalrler eliler, ..,.. 
baltıımı telarik edem. 

Çarşaf Geyimi 

~ .......... 
Her,. .......... ,. ... 

,.fala " _._ bftlft~ 
M icia -...... ı•hfU 
Ç.Ur.a MlerQ ilbaflt mazi· 

kiti ltlratı.raa... olaa 
n Wı Mi •••• aal Tlrk 
b....,.. lllU1 kı1afeti ... 
.....,.. ..,..,... ... arbk 
• ........ kalk •••• 
................ e utta ...-. old•taa• 1.1r 
bı .... •t ,. .,.,., .... ,........,, 

Atıldı 

.IO - 5- '" .... ArtM 
Halke.Aade s.,.. ArtYia ka · 
daalan u. ,..,.... Wr toplaL 
bela weıUu lwarl• • irili 
iti1at ta kati olarak ....... Mrialild·•· hrketlll• t 

Halke•iaia f•Jilll n ..... 
reli ç&hı•alan , c1.,..08 
ileri laareketleri ual •• fali• 
letli Tlrk lra....,_a •arbk• 
larile ele tleieriai lrir kat da• 
lla arbr•aktaclar , 

llJlk kartaracıaı Tlrk llil· 
letiai •edeni1etia ı•lıiblat1aa 
iriıtiraek laaıaıaada ki ~arla 
Jollarclaa Çoralıaa fedak&r 
ltalka da daraaclaa •• lıe•tl 
koprak ilerle•ektedir • • 

DEMiREL 



Sayfa 2 

ÜÇÜNCÜ DERS 

SINIF 
İNKILABI 

RE.CEP PEKER 

Ba Taziyet iıciler aleyhi• 
tle ilk aanıatıyı yapıyor. 
Gar elaa taınna Ye ticaret 
YHdalarınıa a oiurclai• DU 
laal ile beraber bir de it iste· 
J••leria rit ıide çoialması 
bu ki~lk fabrikaları• her 
ıiia iıci ıüadelilderini bir az: 
dalaa azılt•aanıa •• ıii•lük 
llir it aaataaı çoialtmasıaa 
yel IÇIJOr. 

IŞCI HAYATININ DOGUŞU 
Fabrikalarda beraber çı· 

lıı•a birlik Y•fııyiı ayaadm 
JOr Ye ba duyıuaua ıeliımc. 
leri iıci laayatını burüa bile 
.. ütiia acaa •e ölçüıinde bü· 
yik bir •eaele ola11 danlar 
claa biriai doiarayorda aaler 
[11laire) •eaeleıi... Günlük 
çalııı.aa aaatı •ur ı~ıi çahıma 
deieriaia rindelik karırlıiı 
•Heleai. 

iLK 1$ KANUNL ~RI 
Babarıa laıyatta tatbik 

edilmemiı olduiu bir cleYir 
4e Dal•a•l•111aa raimea İf 
cilerle patroalar araınada 
•e.eleler çıkma;a baıhyor 

b•aları bHıt tedbirlerie di· 
zeltecek kaaanlftr yapılmıya 
çalıfılıyor 1819 da itci mue 
leaiaia laalli iizeriade ilk ka 
aaa yapılayor. O ıırada iıci 
•İ• it Taziyeti o kadar "iır· 
laımıı b•laauyordu ki ba ka 
••• ılade 12 HaUea fnla 
çalııtır•amak eaaaiai tea bit 
ediyor yaai bir ıündeliii bık 
edebilmek için azamı çalııma 
aaata 12ye indtriliyor bu kaaua 
claa baıka bana tama•layıcı 
kaaaalar kad•a •• çocukların 
çaltı•aları muelui bakk1ada 
bazı bükfı•ler koaayor 1824 
ele karıılıklı puarhk kanaaa 
çıkıyer. Baaa ıöre iıciJer p•t 
roala karıl lrarııya ıe1iyorlar 
&ereli Ye ~alııaa aaatına kar 
f&lıkh bir paıarlakla teabit 
elii1orlar. 

Arkadıtlır : ilk trecİJ•u 
lu ltill:aauaa ıoıyaliıt ecre· 
yaalarıaı temıil edea topln. 
l•k 182a de doimuıtur onlar 
laa arada doiarken rolJeri 
baıiiakü ıibı deiildi bu teı 
lulit iıci ile patron araaıada 
o ıa•••m ıartlarına fÖre itci 
nia taydAlaııaı •e İfHathrini 
taaıi• edici bir c!oiaı ıeklia 
de iörinü7or. Y ılnız ıu nok 
tıya dikkat etaıelidirki o ıa 
maaki kaaunlarıtt Y•pılııı bjr 
çekiıme menuu v.: ı:rmaye 
aleyhine bir hareket deiildi 
O uma• heDÜz ıermaye ile 
micadele yoktQ bilikiı o ıa-
maaki iıciler ıermıyıe aahip 
leriae kendileriai beienciir 
•ek •• kullandırmak iıtiyor 
lartlı. O zamanki fikirlere 
ılre ıermıyeaia artmasına 
İfctler de yarci&m etmelidirler 
~ira lnı artmadaa oalar lia 
it balar faydalanarlar. 

BUHAR HAYATTA 
RôLONO AUNCA 

1825 e doira ~ahar hı· 
ratta roltlai alıyor tatbik De 
tjctltrl ••••ffak oıu,or. 

. (YENIYOL) 

Türkiye - İngiltere paktı 
Aakmra - LondrQ ıiyHİ 

mabafil iaıiliz biikiımetinia 
karadeaizde ve haYada teda 
fü Ye aakeri i~ birliiini iıtib 
aaf edea inıiliz türk pakhaua 
ak•iai ciddi .. rette auuı 

dikate almakta bulaaduiuna 
ı'zle•cmek\edir. Edeain yeni 
teıekkül edecek fraaıız biikii 
meti reiıi Bla• ile zecri ted· 

birler aiya111ın1n milletler ce· 
miyetiain haziraa toplaat.1111 

da dejil eylül umami içtima 
ında görütülmesi busuıua~a 

matabik kaldıklarını haziran 
toplaatıııaıa o tarihe birakıl 

m111 ibtimallerinia meycat 
olduiaau ceaenedea bildiril 
mektedir. 

Atatürk Trakyayı teşrif ettiler 
Aakara - Atatürk dün 

•~ bıla Refalretinde Trakya 
ienel sekreteri Kiztm Dirik 
olduiu halde otomobil ile 
çorluyu teırif f!tmiıler Ye ora 
da bir kaç 11at kalarak ko· 
lerdu kumandaıu He görüımüı 
Jer kaubayı srezmiıler müt•· 
akibea lıauıuıi tiıenle muradh 
1• 2ıderek yeni 2öçmen evle 

Habeş 
imparatoru 
Londrada 

Ankara - Ha bet imp ara 
toru dün Londraya ••rmaı ve 
i~amet e4ecej'i uraya m•••· 
ıeleti UDHıada ketif bir bılk 
tarafından ıiddetle alkıılın. 
mııtsr Loadrada ıiyaaal maba 
fıl halkın ıöatermıı «:1lduiu 
coıkanluiuo italy• ile İDgilte . 

re arasındaki ıerıinliiini ar· 
tarac•iıaı tahmin etmektedir 

rini tetkik etmiıler köylGlerle 
2örüımütlerdir. Gerek çorlu 
gerek maradh ile çerku kö · 
yü Ye diier yerlerde balkın 

Atatürke karşı göıterdiii 

sevıl ve baihhk te11hurab 
çok bü1ük ye heyecanlı olmuş 
tur. Atatürk rece yar••• hu· 
HSİ trenle iıtanbnlan avdet 
bayurmu9lardır. 

Kudüsde 
suikastler, 
trenlere 
bombalar! 

Ankara-Kaduaa iki ingi· 
·iz tabnruna aakledea trene 
yapılmak iıtenea ıuikaat ön· 
ceden keı fedilmİf ve tehlike 
bertaraf edildikten ıonra ta 
burlar knduı a varmıştır, 

Kaduı yola üzerinde iki 
köprüye bomba atılmışlar, 

GENÇLER KÖŞESİ 

Gençler için yer ayırıyor, 
Yazi müsabakası açıyoruz ... 

Yakında ııanJelık çıkacak Yeniyolda (Gençler için) •ıitan· 
lar ayıracak yeni yetııen oe yetiımeld• olan iıtiJatları , tanı· 
yaca il. tanıtacak, •enç •aleml•r ara11nJa ycı zı müıcıbalıcıları 
oı;acak, en güzel yaz.anların yazılarıni her ziın Gençler lıöı•· 
•inde neşredecek, ,"gent; iıtiJatlarla çok meıga! ve alakadar 
olacak, yetiım•l•rİne hizmet eJecefi;s • 

Genç kalemler araaınJa açacoicmız ( Ya~i müıabalıaaı ) 
Hıllô.ye mü•abakaıile baıli'facolı alacafımız yazalar ınce bir 
dikkatle ıeçilectık , ıiçüncüy• kadar kozananların lailla)'elerı 
(Gençler köıuinde naıredilecelı ue ba ı•retle hikaye mü•aba· 
kaıında kcızananların ya;sılarını daima iılıyecek oe bekliy«ce· 
ğiz Şimdiden gznçl•rimin taozi ... e ediyoruz : birer hiluiye ha. 
zırlo•ınlar. Hikayeler çolı azan olmamalı YenİJOt'an bir buçuk 
11itunrına geçmerneliJir • Hikaye müıabolcaıına gcrecelı olan 
yoz.ılar hazıranın birinci ıiiniınJen itibaren nıhayet bir hafta 
ifintle iJar•hanemiz.e gönJerilmi, olacolıtir • 

~, DEREDEN 
~ TEPEDEN 

Duçe söylüyo · ! 
M;lu:zı elduiu üzere ltal· tlea reldiii kadar bu cioıtlu-

yaa Bııvekili M. Muıoliai iu temiae çalııacakmıı •.. 
zamaa zımaa nutuklar. ıiyler, Akdeniz:a en küç&k de•· 
beyaaatlar verir, Y• ıöyletliii leUeri bile korkmamalı imiı .•. 
notuldarda elıun , verdiii it J T- ı.. • y a ya, uraıye •o uaaniıtaa 

beyanatlarda obun ilk öace ile olaa cioıtluk mjaaklarıaa 
yii~ıeklerdea atar, ıonra •e lairmet edecekmit ·• Zecri 
dütüaü11e birdea ıözü e•ir;p 
çevirir, dolambaçlı yollard•• tedbirler kaldmlıraa ltalya l.ir 
yürür, do.llane bir Jiaaa kal. Akdeniz ittifakına önayak 
!anmak iıter, doıtlukta k11ar olurmaı .. , lılaıoliai, bu ıizleı-
kılar 1 Maaoliai ıeçea ıüa ıoa dea ıeara milletler cemiyetin. 
beyanıtıaı daily teleıraf ıaze den bahis açıyor, Ye aynen 
teıiaia Roma mababiriae' yer· ıuaları ıöyliyor: Milletler ce 
di. ltalyaa diktatörüDüa ba .,. miyeti iılih edilmedikçe · ı!m· 
beyal\atı da, dediiimiz ıibi diki tekilde deYa• edemez, 
her zamaaki ıözlerile, yiik1ek italya, milletler cemiyetinde 
ten atmalar1 Ye ıonra rcuu d•racak mı, ~ekilecek mi, bu 
huaketlerıle alçak dıllara ko· da aıaiı yukarı zecri tedbirle· 
aar ıibi bare:ketlerile dol dur: rin kalkıp kalkmam111aa bailı 

ltılya fıterae 8 milyon ıibi bir ıeymiı J 
aıkeri ıilib altıaa çaiırabi· 
lirmiı ama, ltalyan milleti kin 
tatar bir millet deiilmiı •. ltal· 
J" iaıiltere ile doıt ıeçia· 
aık iıtermit •e Muaolial, elia• 

Muıoliniaia ıözlerile y•ri· 
miı doldu. bizim diyecekleri 
mil d~ J.oıka bir rüae kalını ı 

YOLCU 

=== 
Kamutay 
Gurubu 

AnkarR Cümhutiyet 
lıaılk putiıi kamutay rarobu 
düa toplıDl!llf ve T. Rüştü 
Arasın renel siyıual durum 
hakkında izahlarını dinlem:ş 
mahalli idareler komiıyonu · 
aun raporunun ıon çıkın ka 
nunl"r büktmlerine göre ta • 
mllmlanması için tekrar ko 
miıyuaa vermiıtir. 

iş kanunu 
Ankara·- Kamutayın dün 

idi toplanlıııada İf kanuauoan 
müıakeıiae başlamışlardır. 

icra vekilleri 
Hevetinde 

J 

Ankara - icra vekilleri 
heyeti dün iımet iaönfüıt~n 

b•ş~aalıjıada toplanmıt muh 
telif iıler üzerinde kararlar 
vermiıtir . 

Fili&tinde- tevkif 
edilenler 

Aakara - Filistin •niyetinde 
birdeiik1ikyoktur Reuter ~jın 
ııiıkeaderiyedeki iaıiliz:kuvvet 
lerinin 1'adaıe eöİıderilmi ol· 
durunu bildirmeldedır. 

Ankara - F1liatiade fİm 
diye kadar l 109 arap 394 
y• hudi tevkif edilmiştir. 

YENİYOL 
Bütüıı yenilıklerine ve 

yüldeneeeii yeni maıraf 

ve külfetlere raimen okun • 
maslaı ~e ~ öylere kadar 
yayılmuanı t e m i a için 

100 
Paraya satılacaktır. 

Bundan başka 

Y.ENİYOL 
ilin fıatlarında da aı ü . 

him tenzilat yapmaktadır . 

Halkevi Baş
kanhğından 

Halkevleri taliruato~mui 
ae &öre iki ıenede bir yapıl· 
maaı icap eden ıuibe idare 
heyetleri 1eçimine buiranıa 

onaacu ıününden itibaren 
ba.ılanacaklır üyelerin aı•i•· 
Ja ıiıterılea ıüaler 11.at yir 
mide balketınde buluamalartnı 
dilerim 
10 Haziran' f"'fomha ıünü 
alc,amı Dil 1 arih Ar. Göı 
terit lcomit•l•ri 
1 l Haziran perfembe ıünü 

c/cıamı Spor ıoyıal yarJım 
halle Jeraane/eri oe lıu,.lar 
12 Haz.İran Cama günü a/c. 
1~111ı Kitap ıaray •• yayın 
lıöyciiler miız.• ve aerıi lıo • 
miteleri 

Ustalar ve 
ka ifalar 

Fenni ehliyeti haiz 
olacaklar 

Beiediye 
riyasetirıden 

Şehirtle çalı§an her 
tiirlü inşaat usta ve kal 
f ılarının fenni ehliyeti 
haiz olmaları Jizımgel 
diğlnden §ehirde i§ ya 
pacak. usta ve k.alfaların 
belediy~ye muracaatle 
r«Ihsat almaları Ye ruh-
satsız olanların çalıştirl 
JmıyacaklarıiJan olunur 

2-4 
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\ SEVMiŞTi ) 
1 BU Gönlüm I 

Edebi Büyük Roman 
{ Yn: Darmaş Tiırkn:enotlu \ 
"- ( 28 ) _) 

- Ne ,ibi? 
- Mavi ııözliı ltomımr.a!'I 

amca.ı heni yemete Jao•1 
eıtı. lcimbilir r.e cila ,.yler 
)'iyecelim. aJar.;cafızın ıö:zri 
ne gıTm~lt için bir t;ok ııtrcş 
lım. Ailemize ";d bir çok 
kahra monlık hika)'•leri an • 
/attım. hadad boy•ncla baba 
/arım ız.Jan, · amcalarımızdan 
bir c;of•na ,ehit eUim. lctlur• 
dl ile oltl•ktonıonra ,banclon 
lıolay ıey o!mnaz. delil mi ? 
halci•a atlamcafız bana ade· 
ta pre.tiı ecli,.or ... 

- Çoculuun yılmaz... bir 
alıııam yemeji için ba katlar 
ma.lıaralık edilir mi ? 

- SaJe akı am yemeli 
delil azizim. benim orada 
ıade atzcm i,lemiyecelc .. bir 
Je ıofraJa aüzel komıunan 

gösleri, yanakları, ıat;ları, 

clııJalcları, ,erdanile göderi -
m• çekeca(i z.i)'alct oar ki 
ba Jalta nefi• ., Hulaıa iıim 
gayri yolanda gidiyor.. ben 
/com,aman yüzün• balcJıkca 

onan öyle bir göz;ürui önüne 
incliriıi ocar ki... mamafih 
i.terun •ana dabir , hizmd 
edebilirim. Onların bir Je 
hizmetcİ•İ oar ... etli tenli kay 
mak ııibi bir kadın. faz.la 
olarak ocl~11 da bizim oda • 
nın )lanrnJa ... Srn bira:& malı 
capıan. ev11ela be:a kapı•ını 

yapayım lc.:ıJını •ana lıanJı • 
rayım ... 

SeJat y;n• lıaılarını f .:ıtı 
oerJi : 

- MiınaHbetai:&liii bıralı 

Yılmaz. 1en ke1Ji iıin• balı. 
- Sancı Ja •yililı etm•I• 

gelmez. ki aziz.im. Hangi ar 
•adn~ bu hadar f•tlaluirlılc 

•der bilmem ki laa ona •ÖY 
l•m•yi anııttum. ziyafet g1.c• 
ıi için bir çift ipelı çorap 
ıatın almalı lazım ıeliyorJa. 

- Sınin bileceiin ,ey 
Aç ltaldıiımız. geceyi biliyor 
•un ya ... yine ıırt ü•tci yatup 
hazin hazin f•laefelcr yapma 
6tı baılar•ın,. 

• - AJum ıen Je. o oolı · 
t• lcadar lıim ölür, lıim lca,. 
l.r. Hım luadüf imdoJımı 

acı yetiıir olmu:ıa eı)'a •ata· 
rı;s. 

- Bunan if in bir t•ls 
mani oar ki o da •ıyamı• 

olmamaaı. 

- l alc ba ciheti Jüıün • 
m!dİm. Ah Stedat baylca, ıi· 
bi bir aJamıın. adamı bira$ 
neıeli g6rdilnmü, mal/alca ol 
mıyac:ılc birıey •Ö)'ler, ;selair~ 
le,.in. Jilclcot etiiyoram "' 
•atın alalım Jeraem olma• 
Jiyip f ılcıyo ·•an iç inJen. 

SeJat bLr ç~cak olcıar 
gibi onan ıaçlarını okıaytı " 
rak : 

- Falıat ilci ıözim .. ''" 
d• öyl• ıeyler ıatın almalı " 
Jan bahHJiyorıan . lıi. •aJı 

birho~ pn içinde kaç clfıtl• 
ı•Y •atın a/maia lıallcdılc. 

B r tjift at, bir orabtl• 
bir lı6ılt, bir bahç•, banltıf 
if in •aç hin lira lıbım 7 

- Ar Aıcı11 oar -
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Eşya satış 
artırmas ı 

Def ten ) a r Jıkt n 
Postahane 1 artısında hnı 

Dei maHyeye a it depoda mr.v 
cat •ühtelif .. , ya lar 10 6 936 
Ç•rt•mba günü s aat 14 de 
P~ıia para ile açı lc art rma 
ıaretile sahlacaj'ınrl n talip 
0 1anlaraa 9öıterılen • •atta 
bııar haluamaları. 3 ... 4 ------
Kiralık hane 

Feolıelti rle nezareti haiz 
nuUrem 'fte! bir hane %eytiınlrilı 
•ohaız nda 11• tiit•r bir laan• 
laacıka•ım m ahallHintie ica• 
ra ue ilı cdt r . E 'ekt i ten· 
Dİroti ue aa/011 oardır t lıp · 
lerita derle ağ 'a S mi oe 
Hami1e marocaadarı •. 

Acele satllk 
mağaza 

Çuıı caddu:ade Aad~J'p 
Tabafiye maiazaıına bit'ş ik 
129 numaralı maf:aıa acele 
ıatlıkbr. Almak iateyealeria 
Yeaiyol baıımevine maracaat. 
ara .. 

-•z:eıı 

İLAN 
Tapu \iü 1ürlüğüntien 

C anibi ff'mini Abdvlı z·z 

bini bHan hanesi • e yuui 
zahide hatun bıneai bazen 
kakaım oilu mehmet kaneai 
arkaaı çakmakçı otlu Ş ilnü 

ye bımdi h ; neleri bazen ah 
met efeadı veres-,leri hıneai 

cepbeıi t riluam ile mah dut 
hane 

Hu r.iüda Jak•rda y.ı.zı ı 
hoıt peyi z r maballeande ma 
bahçe bir hap h:ane üç h i11e 
bıı kerre dö t hiHe itib arılel 
iki ı b'mi bahriye kol •iaaı 
la.a c ı baa o k ptannı iken yir 
mi bf'f sene e•nl haricen Ye 
adi1en hiuerdarı maf P.z aila 
muıhfafa ıJtdıiındaa ve bu 
bi11e•İ• mu. uru -a m-a meae 
leyi kanuniyesine tevfıkan 

nımina t apuya bailımak iıte 

diiiad~n ·~ l: u h·11ede bir 
luk iddia ede.ıı.ier • u aa 15 
ıü• i"·ade tapuya muracaıt 
eylemeleri ve 19 b zıran 936 
hrıaiae müıadıf cuma ıücl 
ı ıat 13 de ... halli mnkilre 
ıidileceiiadea b.ir diyec•ri 
o' aalarıa oraya g elmeleri ili11 
oluaur. 

NEDKALMiNA ,,, 

•••••••••• SayınBayanve Baylar 
FENNi TAMİRAT 

Elektrikle iıliyea e1laaılanmıı, laer çeıit Yaıı Gramofon 
Dıkiı •akiaeleriniıle Çoup Fanila nıair bilcimle 

iace Yeaaıik iıleriniıe ait •akiaeleria tamirabaı rn 
aca& Ye •••iyetli ıarette 1aptarmakla mrmaaa kalmak 

iateraeaiı qaiidaki adreıi katiyea aaatmayınıı, 

Meydanda Istanbul Lokanta8 arkasıoda il 
Y•Bcılar karşısında Fenni İŞ Kemal 1 

AkKutıha Ofla oila: 1 . ............ 
Mina Fon Barnhelm 

YAHUT 
Askerin Talihi 

Frıaliaka - Yiae aere1e 
ita, J••er ? Bir birimizle 
ko.•ı•ı1acak mıydık ? 

V eraer - ( F raaıiakaya 
cldclt \takarak ) barada deiil 
laaraa kalfa, Yiae lalrmetle 
•a.• •ariaiıe amade olarak 

, •• ba1aa. 
Fro1laa - Çek•İf oldaia 

lhll •lla•ıtlerdea cl•la11 te • 
••ldı1r1u -.,;. ..., ,.,. 
taaıetat-•sclaa c1o1a,. ela çok 
-.. oı ... &ili• bir sık 

•J•laiiaiıi Franziaka bua 
aalataaaıtar. ( Veraer citlol 
9u 1ette ejilerek • idiror ) 

5 incı görünüt 
Fı oylaa , Framıwlia 

FroJia• - Ba aeaıa ya • 
Yer baJ•• detil mi fraui•ka ? 

Fraaııaka - Bir latifedea 
ibaret olaa ( 1eaıa ) lafliai 
tekrarı.1arak bir dalla mala · 
cap ol•ata ••idim 1ok ••et 
aarı• baJ•• ( • ııka t»larık ) 
lnı ltuıa lt•J 7a•eıi• tlplaı· 

fYENIYOL) 

iLAN 
Tra bıoa llra •••arlaj'aaclaa 

V ••iali Gç elali nkaf 
la tamamlanaa ce•u 6 bin 
lira kıy•et takdir edil•• laoı 
kiraaya köy&ade tapa'la• 
ıubat 3.27 tarila Y• 3l0 331 
numan ııada kayitli iki dialm 
fıadıklJia• 16 laiıaecle IS hia 
aeıiae •• yine ayai kl•de 
ayni tarih 328 SH IN•uUla 
da kayıtli 6 dial•fmtlıklaii• 
16 hi11ede IS hiuesi bacaı 
edilip açık arbraa1a yaı ecli 
lea ıki p•ıça fa•chldak arbr· 
ma bedeli mab••••• kayme 
tin yGıde 1~tmit beıiai bal· 
m•••t oldaiaadaa 2280 •••• 
rala icra Ye ifliı kaaaaaaaa 
bükiimleriae ıöre aabı ıeri 
biralralmıt Ye hor~ Mf ıe•• 
müddetle tecil edil•ictli ilk 
tali• t 6de•••miı oldapadan 
olacak milacceliJet kıı b ede 
rek umami b&kii•ler claire1ia 
de ııbu ıa1ri aeakder J••i· 
dea açak arbrma7a çakarıl••ı 
oJdujaarlaa 6-7-t.16 pesarteıi 
ıüall ıaat 1415 t• lwlar icra 
daire1iade biri11e1 artar•a11 
icra edilecektir. Arbr•• be• 
deli kı1aeti mala .. •e•••i• 
yüzde yetmiı beıiai b11ltlaia 
takdirde •ltteriai ilerim• bl 
rakalacakdır. Akli takade 
en ••• •rbraaaa taalalaldl 
Jıakı kalmalıı: ibre arbr•a IS 
silnmiddetletemdlt etlilecektir 
ve o• befiaci ıh .. lutamı 
olu 7 7 936 aali ahi at, il 
de yapılacak .ikiaci artar•• 
ıonaada Jilıde J•t•İI bet 
aranmayarak ea çolıı: arbraaa 
ıbal• Japalacaktır, 

Sabı peıiadir, arbr••J• 
iıtirak •tmek iate1-Jeria kıy 
meli aub•••ı.._. Jlıde 
yetmiı beı aiaı.t~de peJ 
ak,ui ve7a •iW baa._ 
... t••im ••• ....,.. un 
balaa•uarı 1111 .., laaldan 
tapa •icilile ••lalt •ı••J•• 
ipotelıı:li alacaklar ela diter 
allkaduıa Ye irtifak laakla 
ıahiplerialD ba la aklan Ye laa. 
ıoıile faiı •• ... .,. dair 
ola• itldiaları ... e.nala •la 
ilıtelerile birlikte ua. tarilala 
den itibuea Jinai lla ıufaa 
ela dairemi•• biWimeleri 1111• 
dar akıi takclirM Mlslara ta . 
pa ıicillile ıaltit •laa1aalar 
ıabıbedeliaiapaylaf ... aadu 
hariç kahrlar alt•raki• Yer 
ıi •• belediye ru.i artır•• 
bedeliade t•lil eluar dalaa 
faıla •ala.at al•ak iateJ•• 
ler 6 6·936 tar•IUM•a itilauea 
laerkeaia ıöreltilllui ifia ela 
irec• açık ltal••dlltalacak 
ar111maıartaa....n. 930 l 154 
aamarala -.,.,. ••ra-tıa 
meYc•t •euiki ılrebilece~ ı 
ri illa ola~ar. 

aiı 111 oaa ltiru kaba •• 
1oatalmamıı lıaltlu•L ltaa 
da ıimdi lıle ıelrli, il kia 
•••••elerim o fİlldi lilia laam 
nautl• ru•I 191it •ui1e•ii1 
de bala•da. A.kerlet rea•I 
•aıiyetlercle iauuclaa ılJı. 
ele çarkta• cık•• laebekl•r• 
benzerler, 

Fıoılı• - Herlaaltie lyle 
olıcak2 

F,.aıiıka - g laai•e .aa 
toadaclir. oa•Iİfa Şlrai koa•ı 
••ia •l11aıle ••J9'9l•na•? 

Froylaa - Ba anaaua 
ifa ecle•iyeceii•. BaPa4a laa la••••ll• laıam ••r Frawılı 
ka beaim ltaJ laia~ıfl ile 
mahaYere•iı ffllUlada •• 
el• bızır baJa•••l11ıa. 
Bir t•Ji• ekılk ( PU••ia• 
ıha JOılil pkau•lı ) al ~ı 
, ..... ıılda ••••• , .... 

! Sa,fa 
LE 

Arpa ve ~aman eksiltmesi 
BELEDİYE ENCÜMENiNDEN 

Tanzifat hayvanlarının bit senellk yem ihtiyaç 
ları olan 7300 kılo arpa ile 8000 kilo samanin 
mübayaası onheş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmustur. • 

Eksiltme 12•ba?.iran-936 cuma günü saat 14 
de )cf~ edılecektir. 

isıekliler;n muhammen bedel üzerinden yiizde 
yedi buçuk muvakkat teminat tutarı olatt 45 lira• 
lık makbuzlarile ticaret odasında musaddsk vesi-
kalarileeayni günde encümene muracaatları ilan 
oluoor. 3- 4 

Sevk edılecek jandarma 
eratının eksiltmesi 

TRAZONJANDARMAKONAK 
KOMUTANLIGINDAN 

1 hııziran 93() gününden 31 mayıs 937 günü 
ne kadar hır sene müddt»tle Trabzontfan erzurum, 
ve erzincana sevk edilect·k jandarma eratının nak· 
li}atı açık eksiltme euretıle 30 mayıs 938 günün 
den itibaren 15 gün m.üddetle açık eksiltmeye ko 
nulduğundan talıplılerın şartnameyi görmek üzre 
her gün konak komutanhğına muracaatları ve 15 
haziran 936 paza~tesi günü saat 14 ihi le edileceğin 
de11 teminat muvakkata olarak 155 lira 44 ~uruı 
luk vesaikle beraber kanunı ; kametkahla ~iııa ve 
ticaret odasına kaydlı bulundu .darı&a dair vesaik 
le hırJikte muracaatlaıı iJao oıunur. 3 4 

Eşya nakliyat eksiltmesi 
TRABZON JANDARMA 

Konak Komutanğından 
1 haziran 936 gününden itibaren 3 L mayıs 

937 gi\oüne kadar hır sene müddetle trahzondan 
gümu§ane erzurum erzincan kemah pilömer ağrı 
l\.artt van er~iı kızılı dizeye sev_k edeceıi jandar· 
ma e~yaıının aç·k eksilt"'lle surt:tile 30 mayıs 938 
ga.naııden itibaren 15 gü 'I müddetJe ııajinabsaya 
konuldugundan taliplilerin ıarı nameyi görmek iste 
yenler her gün koııak kı>mutanhğına muracaatları 
ve 15 haziran 938 pazartesi giinü sıat 17 
de jandarma konak kom11tadh~ına teminatı muvak 
ta olarak 47 o lira 80 kuru~luk vesaik le ve kanunu 
ikamet~ihlar.ıle v~ tica~et od.asında kay itli olduk la 
rına daır veııka de hır lıkte muraca l;l tları ilan 
olunnr. 3-4 

• Acele satıhk hane · 
bkeader p•ıa - Freaklaiıu maballeaiacle kaaclalkaJa 
aobiı•cla iç katlı deaiıe karıı Joroaa kadar ietkell 
de aeıareti baiı dirt oda bir matbak bir alur Ye l»ıla 

f •Ji a11Ht•ı aamuah laaae acele aıthktar. ıir•ek 
,. almak iateyealer ae•ercilerde raactl •litekait ,'11· 
baıı baJ ihıaaa 1naracaat •t•eliclir. 1 - 6 

ltlabaıimakial '''· 
Fraaıiaka - Ba ıü,ia ? 
FroJl•• - ( Fraalİlka eli· 

ter Jlılil ıetirirkea ) doi 
ru• hı• de laillliJor••· Ll • 
lıı:ia ~-•• ırl• ı•li1or ki o 
laa•• Jlıı• olacak. kapı nra 
t.yor tıbak Jer baraya (par-
1tajaaa takı7or ) olaır l 

6 mcı görünü§ 
.Foıatf\~aJ• - ( AJ•ı elbi 

ıı ile Frauiıkoda ana ettiti 
tuacla) 

Fro1laa •• Fraaziıka 
F oatellaay• - Sa11• ba • J•• ıeciktitimdea dolayı iteni 

affelleceuiaia. 
Frotlaa - O, bay biana• 

ı• bl1l• birbiriaiıe aıkenın 
•aımale etmeyelim, itte ıel• 
dlaiı 1 Sis baradaıı•ız. bek • 
lıt•ıktı olu ltYk ele Jial 

• bir ıeYlrtir evet ( silerek 11· 
zine bakıJer ) 

F ro1lıa - SeYıili tellaapa 
Az •••el biz 1'irer ~ocak ele 
td•i idik ? 

FoatelbıJ• - E•et çocak 
tak • IJID ... , •• çocu. Ço • 
caldar itaat etmek llm•ı•lea 
J•rlarde ku11 ko7arlar. 

F ro1laa - Biru ıelari ıar 
•ek için ıeı••Je çakacıitL 
cleiil mi ae•ıili biabaıı. ltu • 
•~al~ beraber aacaaa karıı 
ı•tm f de olaruz. 

Fontelbaya - N111ı ? 
F.07la11 - Bakıaız, birbi· 

rımizle iı: a ea mübimiai 11 
r~ıemedik burada ı&tüılr& • 
bır kaza ıebebi ile bea 08 ~ 
dıa bir gü11 evvel ıelclia. 

- Arkııı • ., -



= Bııtarafı Birde ·-
66•imle O• ıarba,,ların · ~Ö• 
l•rtlileleri alalıa ile yapılan 
lui~ilı litlanlılclardan cok 
laytl•lı neticeler alındıİını 
w6r6yorum. 

T rob.z:on İf in te,cir aaht1• 
lara : (1) boztepe. (2) Jefir-
mentlerenin tlere yolalı lıen cı 
rlaı, (3) Trabzon- Sotalcaa 
yol•, (4) Trabzon-Alıcaabat 
Y•la, (5) Trab.z:on-Maflıa 
yola, (6) lra6.z:o11 - yomra 
yola. 

Te,cir •aha/arının ı~frilt 
oe tahditli iıil~ te,cir ıekli 
oe laanw( cinal.,in Jilr.ilmeai 
nin ınüna•İp olacafını orman 
fJ :siraaı mfıdürlfıkleri tayin 
•l melitlirler. 

Bazı mımlelıetlerin ele 
t•,cir •alaalarını mahtel;f 
l•ı•lılıillere,me ldeplere, halka 
telrilı eJerler "' Jilıilen her 
litlfllla. tla •alaibinin 6ir f inlıo 
•tilıeli a•ılır. Ba iılerin .z:a • 
maıu welJifi oalıit muhtelif 
ı•lıiller hıalılıında isahat oeri 
lec•fi ei6i litlanlılı •aha•ı 
felrilı etliltlili .zamanda Ja 
Yeniyolamu.z:un 6a aitunan· 
tla daima fiılanlılı iılerin• 
oitl yazılarla icabeJın izahat 
ile oeril•cılıtir. Elverir lci 
ıar6a,ınııa 6u iı• luırar 
Hniıt I •• 

Bartın orman KornHrİ 
Etem NAHiD 

Zayi şehadetname 
1SS0--1331ae•eıiTrabzon 

oıta laiur •umaae mektel»i• 
tle• alaJt olclaiD• ıelıadet -
uaemi ıaip ettim JtDıaıaı 
alacaiı•du es'ciıiaia bilkmü 
•l•aclait illa oluaar. 
f!L Traltıoa . •eJdaaı fArki 
~'- . Enhaca• caddeai mabmat 

Tokmakcıoilu 

> 

[ YENıYOL] 

Kira artırma ilanı 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Fatih 
Çarıı 
Çarşı 
H. ali a2• 

• 
Kuım ağa 

• Ya•m 
• • 

Mo11p•fa 
• 

Vniuei ~,kıf 
Sara~ zade 

" 
" Amasya 

Bayram bey 
Liika hanım 
Müftü 

» 
» 

Oflu oilu 
Hıaaa •i• 
Muıtaf a pııa 

• 
İbrahim 

» ,. 
• 

Semercıler 
» 

Hamza paıa 
Jskeader p•ıa 

• 
• 
• » 
» 

Ayafilbo 
Yenicami ,. 

• 

Çuıı Jenicaai 
• 

Haci kaıım 
Orta b. camiikebir 
Tarakcılar 
Kemer altı 
Çuı• camii 

• 
Semerciler batı 

lıkeader paşa 

• 
" Soi•• pız:arı 

• 
lslteaderpaıa 
Ortaa'.ur ,. 

» 
AmHya 
Semerciler batı 
Haci kaaım 
Sat pazarı 

• .. 
Batpı zarı çıkmaz 
Soia• pasuı 
Tarakcılar 

» 
Kemer alta çarfı 

• 
» 

Semercifor dibi 
Soiaa pazarı çarıı 
Semerciler dibi 
Çarıı kum ıokaia 
Terziler 

• 
• Jleydaa 

Terziler 
Ayafılbo 
Akçaabacl ,. 

" 

Maiıza 
maiaza 
hamam 
Dük kin 
mai••• 
maiua 
düklria 
dükkia 
Oiiklria 
mai•za 
mai aza 
Düklrla 
Oiiklria 
Dükkia 
••i••• 
••iaıa 
miıafarbıae 
miadirlııae 
Furua 
Kala Ye 
baae 
••iaza 
baae 
Düklsia 
Diikkla 
Dükkin 
kala Ye 
Düldıia 
ma;ııa 

••iaıa 

• 
• 
• 
• 

Dlildıi• 
D6kkia 
••i••• 
Haaa• 
tat baae 
kalaYedolabı 
Dülıkia 
balı Ye 
Dikkia 
Hıae 
mataıa 

• 
" 

" " " Emine kocıia Semerciler dibi DüklriD 
Moll" !Diri • Yenicu•aİ zir • bue, bahçe 

1,17 
2, 19 
3,7 
6,13 
25,7 
27.~ 
41.5 
42,7 
43,9 
45,43 
41,45 
49.2 
50,9 
51 , 11 
SS,24 
56,26 
83.84 
1.6 
2,1 
3,4 
13,34 
34,73 
76,70 
89,6 
9o,I 
9i,2 
108,lo 
141,25 
180, l I 
181,13 
192,54 
193.69 
194,34 
195,36 
2o3,24 
2oS,2 
216,6 
237.26 
24o,28 
241,22 
243,26 
245,246 
251,26 
266,21 
276,61 
217,61 
218,61 
281,11 
292,22 
73,74,75 

EVKAF iDARESiNDEN : 
Yukarida J•Zlh ıayri •e•kai akarur 936 aeaeıi içia kira 

laamak· &zere arbı••J• lroıal•uıtar ilaaleai ıı laııdraa 936 
camı aünü 11ıt oabeıde EYkaf idueaiacle 1apılacakclır. iateyeD 
ler teminat paraıile beraber E•kaf idareaiae ıel•rtleri, 2 - ·S 

-

Bir harika olan 

.... .,, , ... 

1936 MQdel 
16·2000 metre radyosunu f6rmete. 

1 

16 · 2000 metıe 
her daJıa 

4 Sayfa 

- ' ' . f 

N 
E 

NEDEN 
E 
tj 
? • 

Çünkü: Phıhps 
Düaya Radyo müıa 
bakalaranda Daima 
birinciliii kazınır. 

Çünkü: phıltps 
Radyo teknik Ye ua 
sına vakıf olanlarla ve 
ea müd~kkik kimıele· 
ria kaUaadıkları mar-
kadıır • 

l:ünkü: Ph1hps 
Radyolarıai alb ay 

karaab eder 

Cünkü: Phılıps 

45 

Hoilanda Ye Almınya
da Diiayanıa en büyük 
Ye eaaah Fabri"•larına 
malik olup En afak bir 
parçaaın• dahi ea bü· 
yük bir ihtimamla kea• 
di Laboratuarlannda 
imal eder. 

16h~r2~~~i:etıe·----Çünkü: phıll ps 

16 • 2000 metre 
her dıl&a 

6 Lamba 
akümülitörlü 

Radyoları 

Ve baaaıile 1936 aeaeai 
modelleri yüksek iıtaayoa 
ayırma kukialiii ve pek 
müeuir cıtomatik an ti f atini 
tesirini ve ıe bekedea ıelea 
müziç ııürültii Ye prazitler 
aaadurmaya mabıuı aate • 
rüplörü hı•: c' ir. 

Cünkü: Phılıps 
Radyoları 

Kı11, orta , uıua dalı•· 
ları ayni hı11aaiyet ve pi· 
ıiizaliı olarak intiıar ettir· 
melde uzak memleketleıia 
önemli aeıriyatını ve muıiki 
ain abeaıiai ıtD tabii ıurette 
dialetea dalıalar hakimidir _,_ .. -.-

Çünkü: 
Dürlü dürlü marka-

larla Ye ma.h~elif ıiatem 
lerle FİJHal•ra dökii· 
len ekaeri Rad1olar 
ea aubim Ye kı1metli 
akaamlannı cıbaa ıO· 
miil PHILIPS fabrika 
laraı.dan m&ba1ia et. 
aekle markala11na bir 
meYki kazaadırmatı 
çalııırlar. 

Çünkü 
P h 1 h P S ~aJyo!•rc 

Asrın en mükemmel Ye modern bir cılıızı olup Rad. 
yodan bekleaen bütün varlıkları yarattJjıadaa Pbıbpa 
Radyoların• gör111eden bııka Rad7oların yaldızlı ıöz: Ye 
tezyialerine aldanarak Radyo alaalar beraberleriade ıoa· 
111z bir neclımette almıı olarlar. 
HER.KESE, HER KESEYE UYGUN T AKSITLE SATIŞ 

C PHILIPS /•mine ben~•r marlcalardan :!='n;;/) 

Trabzon o• Haooliıi Satıı Depoıa : L Kabaoğlu Mehmet.Nuri Aydın • 


