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Direkıörü , Ba,yazıcuı 

-
Yardıma muhtaç 

Mektepli çocuklar için .. , 
Yeni aoltaktaki lıu•aıi iJa 

re binaaında her gön yar.Jıma 
muhtaç 500 mektepli çocata 
•ıcak önle yemeği yedirilmek 
te olduğunu biliyor, llö1üyor, 
i,itiyoruz , 

İki aydan beri deoam 
eden ve der• yıla aonuna 
RQdar da ıipheıi~ deoam 
edıp ıı cdecek olan bv ha)'ırlı 
iıi , henüz bilmeyen , ıörmİ
)'en ve duymayanlar oarıa-
lei, çok , p ek t;oktur ! - bir 
defacık olıun ba yemek ıa· 
fonuna uğramaLc.rm•, yuıtıal 
bir ödevi yerine getirmi, ol· 
mcık kanaaıile tooıiyc ederiz 
onlara , , , 

Bir ;,i, bir ,e,i ;,itm!kle 
MÖrmek arcı.ında çok farlı 
oardır , melıtepli çocaklara 
yemek oeriliyo•, sözünü ıöyl• 
bir iıitmi, ol111akla, 500 oa. 
bn yavruıu11u derlitopla bir 
arada. yemek yerken 6Örmelı 
arcı ndaki fark ~büıbüliin 
baılradır • Her 11ün ôfleyin 
be, yüz f ocuğu ıinuin• f•· 
ien ba yemelr ıalona, bilmek 
iıtiyenlcr• ı;ok ıeyler ölretir, 
t;ok ıeyler öjrcdecektir, Ota 
da 11örüldn , ôlrenilen acı 

tatlı 11aziyd/erin hepsini ıa· 
~de aiıtanfol'tnn aluettirmel• 
oe bu ıülu11lardan kafalılara 

dotru ya) m :.ıfa pek ir.-lran 
olmadıjı 11ibi bazı bakımlar· 
dan lüzum dahi )'olctar. Bu 
durumların acı tarafları ora• 
da görülmeli , Orada öğre· 

nilmeli v' unutulmamalı tize. 
rıı orada bellen ip bil.n meli· 
dir ancalıı ! 

Mektepli fOcaklara yar· 
tlım cemiyeti, oradaki güzel 
eıerini ve onunla beraber de 
yülııek makıat oe 11ayeyi 
laerkeae anlatabilmek ifin flİI· 
ael bir yol bulmııı , hergün 
bir yarttaıa _ , <;ocukların bir 
••atlık hamilitini oermiıtir. 

Senede oir gününü~ün bir 
•aat~nı bu ıalo 1da ge'iirecelı, 
he:, )'Üı; vatan yavru•una, y•· 
mek yerlııen hamilik oe 11e~a 
ret edecekainiz . ba itibarla 
cemiyetin l>ilfiil t;alııan idare 
lıeyetintien baılıa 1 

• çocalcla· 
rın bir lıaı; yüz de hamiıi 
oluyor iıte . . • 

Deterli arlııadaılarile fa 
hayırlı iıi her gün biraz da 
ha ileri srötiıren cemiyet baı
kaıu T <P.mel Nücami Göluel· 
den aldıfım bir tezkere üze• 
rine dün c;ocultlara haınilik 
yapmak fır•at ~e ıerefini 
eld• etmiı olclam, c:emı· 

yetin hiçyoraunlulc eaeri göı 
f ermeden daims çalııan üye· 
•inden emeldi /ıtaymalcam bay 
Zülatüyu •alo.-ıda buldum. O 
brı ıüzel uerin p:ırçalarını 
onlıdı)Or, ona dinledikçe bu 
ıtbel uere daha çok bir 
Daeralt. •ardırıyar , daha çolı 
bir gönül bağlı) orc'am • Bay 
Zthuı, yemek yiyın çocuklar 
darı ve onların bazı durum· 
larından , ıörüılerine i._tina· 

tlen bohaetlerlıen , İnaan 6a 
i,in nekadar yerinde old"!fU-
nu oe dala<ı n•kadar el az•· 
tılmaf• oe tatulap lıcıltlırıl· 

mata layık bir iı aldatana 
dahs iyi kaoriyor. ba •özlerle 
o 'lların laayalimd• çizclili acı 
halini bıırııcla apaçık yayma 
ia milli 6Ururum m ~ni ola 
yor . bundan ötü ·üdür ki, • 
acı aafhaları orada , arcalt 
o yemek ı:ılonanda , inıana 
acı acı intibah ve intibalar 
v gren o ıefkat al•nıntlô duy 
m--k, bilmek ve lıic; unutma· 
malı Ü%ere hafızada •akla· 
malı lcbımdır,:_ diyon:z ... 

• * • 
Yemek yiyen beıyib kırlı 

lr.adar çocufun dörtle ac;a 
er/ıe/ıı, ciörttz biri kı~clır. tlört 
illr. okuldan gelen ha coc:alı 
kü.tlui İfintle on beı yirmi 
katlar ela erkelr. orta talebeai 
oar, } eme/r. eoinin, mutfalıın 
da Ü~ /cadın t;alıııyor, biıyülı 
kazanclıı ebuyile pi,iril•rt iı . 

panalt temamen boıanmı, • 
oe tlalıl.ılmııtır , Çocalılara 

bir türlü yemelı. •• yüz par•· 
lılı ekmek •eriliyor , ılilılıat 
eUim , bir lıramı önünd•lci 
yamefi iıtakle yiyip hiCİTir· 
iten elitulelti cltmefi yine ;,. 
t _kle falı.al. a1nı Z<:Jmando Ja 
Jihkatl• oe heaapla of3tna 
gö ürüyor , •afradan lcallıar· 
kt!n, arttırıp •alrladıfl elune-
ğini de beraber alıp· ıidi,Or· 
belki lcendiıini bek/iyen kar• 
d"ıine yedirm ·lı if;n I 

Matbafın 6Ünlült maırafı 
on yedi liradır, dii.nlı.u i•pot 
nalı et.iz oe yaisızdı , ıo:· 
et.ayale pi,irilmiıti , 6yle ol-
m:..kla beraber ltalöri i,ini 
iyi bilen bay Zühtü bu r.Ok· 
tCTyı da olabildifi kadar diJı. 
lıatl• takip ediyordu. neçare, 
ceın 'yetin b{ıtçuini huıuıi 

idareden oerilcn .!elcizyib lira 
il• belediyenin ••rditi 6çy6z 
lira teılıii ediyor , bin 1 iiııir 
lira ile beı yüz. çocuia, o da 
yalm~ lııı aylarında ancalc 
baıkadar lcilari oerilcbilir / 

••• 
Gerçi bu itin, h•ı111t idare 

ite, belediyenin •erdiii bia 
kllılir liradan b ııka yollar -
dan da tutulup kaldırılmak 
imkinları yok • deiildir, yok 
deiildir ama, İftt'l ~ timdi.- ye 
ıimdilik Y•.k. olan o ıeyi •ar 
edebilmek ıçın •ele• çoban 
armıiant çamaakııı kabilin _ 
den olıun gücü yeten herkeı 
ye hepimiz bu hayırla ite kar 
t• bHHI bulunmamız •e ilıi 
gidermemiz lazımdır. ba al' 
kayı göıtere biJıek, Yeya bu 
al&"• temin edilebilse, İf, hiç 
ıtipheıiı çok yerinde olmak 
ve çok derin bir ihtiyaca ce· 
yap •ermek üzere birkaç miıli 
daha vüaat kubetmiı, geniı 
lik peyda etmit olarak yüril • 
müf, gitmiı uluruz. 

•*• 
Hangi~İ! fiiade kırk pı • 

ra ~Q fiku_lc mık11t iti• 
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tasvi etti. • • Lokarnacılar da 
Milletler cemiyeti 
rin ihlal edildiğine 

muhadele-
karar verdi ! 

Aakara - Milletler cemi 
yeti k0:"8'Jİ CÜlt öiledeD ıon 
raki toplantrıı•da FraPH •e 
Belçika tarafındaa te•di ola • 
nan •e Almanyanın rıyri Aı 
keti mıntakaya aakeıi kanet 
ler ıevk ve ikame etaıek ıu 
retiyle veraay muabtdeıicin 

43 üncü madde ıini n Loklf 
no muahedeaini ililll ettiri 
h•kl'9adaki k•rar ıuntini şili 
hikumet müsttnkif kalmak 

ıuretiyle tanip etm :ıtir. 
Lokarto muahedesini im • 

ulaya11 'fe Londrada bir ko11 
feranı halinde müzakereler 
yadmakta olan lniiltere, lran 
ı•, Belçika ve İtalya belg.:le· 
ri dün ankşm işlardır. hazirJa 
nan metin huilukçular tara • 
fından ıoa bir tfefa dıba 

sıözden l'ç·raecek ve ıonra 

hüHı Detlerin tı •••bine arzedi 
lecektir. 

Lokarno devletleri anlaştılar 
kararlarını Almanyaya verdiler! 

Ankara - LokarDO de• • 
letleri konftra:.a1nda hazırla • 
nan yeni anlaıma ~etni ha 
büku~etler tarafından tasdik 
edilmit ve reımt bir metin de 
Alman heyetine veraı!ıtir. 

Metin ~lmanya tarafından 
kahul ~dildiii takdirde ma • 

Edirnede fey..-zan 
Aak1ra - Ei.lirhede feye· 

"Saa neticesinde otuz e• tu 
albnJa kalmıı •e Muıtafa 
P•t•da d•b• büyük mikyuta 
sararlar TeJm ftlr. llJllD Ye 
bayyanca zayiat yoktur . . 

yermeyi& Ye ~eremeyiz. Yirmi 
betbin nüfuıhı bu tebirde. 
herıün~içia. kalbinde tafkati 
elinde liuruıu, yermek içia 
hazır beldiyea Ye elindeki 
bir kuruıu verirkea 'D yük • 
ıek inaanlık duyıuaunu tıdmak 
iıleyea Hd hin yurttaı da ba· 
lunmaı. mı nnki ? iki bta 
yurtdaıın birer kuruıu yilda 
yedi bia lirayı bu!ur. •e oı:a· 
man betyüz çocuk deiil bin 
beuüz çocuk H iıter1eaiı 

daaa fazlas1, hemde Y•iıır Ye 
etıiz, aalt ~ebut una ıahnmıı 

ıpanak deiil, etli, yath iıpat 
inaiın J•"tıtbıt'nda bir baıka 
fey daha ve haftada bir iki 
defa tatla bile yıyebilir .• 

Bu ıellirde, dediiim:z ıibi 
ıüDde ktrk paraıını bu hı1ır 
la it• hem de .eve ıeye ve 
HTİne ae•ine •.erecek iki bin 
yarttsıı her zamın her iıtedi 
iim'z Yakit elbet bolabilitiz. 
Salabiliriz ama, İf ba.,hami • 
yet kütleıini çerçe•elemek, 
tetkilAt içine almak, me.vıuun 
al•iyetibl ııeıreii aibi lizerinde 
iflemek •e itin em mClhim 
noktası olmak nzere de bu 
iki bin azaaın hergün hazırla. 
dıiı kuruıu günüıüne almak 
tar. bırdıen 4ayıe imklaaıı ve 
~etin gibi ııörüaen bu İf, 
dllıünnlnr ve hesap haddeıin· 
ıinden rgeçirilirae_ biç de tat 
bik kabiliyets'zhiiııi htımı • 
yan bir İf, m ilıbetleımiİ bir 
it olarak. rozlerimizin önünde 
canlanmıt olar .. 

Bu t,ıh·~ mak11t uiru•da 
~·lııanlıra 11111 •• ın·ıiler .. 

B•lıir Sükuti B•k•:J ... -

yıata Brükıelde veya Cene Y • 

rede bir salh konfera1111 tod· 
lanacak ve hu konferansa 
milletler cemiytti auıı de• 
letlerle buna ittirak etmek 
iıteyea di er devletler ye et.· 
elimle J ~poDya ile birleıik 

Amerika da dahil olacaktır, 

' • Susuzluk 
Yen(cumcı laalkı ç•ımele 

rin akmadrfına ae •u•az kol-
dı klarını bildirerek Jarbay 
ıeltilimi~in himmetini rıca 
ediyorl-ır. 

Şehir Kuliibü 
Yarın Aç,hyor 

Uzan•okaktaki ulr.i aıh • 
hat yarda binalı ,ıhir lt.a!U. 
bri i~in tutulmaı, yeniden bo 
yanmıı oe J6,enmiıtir. Kaid 
bön acılma töreni yarın • :ıat , 
11 d• yapılacaktır. Kulübün 
lıami boı tanı Saycn Üclıncü , 
Umumi lls.'üfettiıimi~ 1 alaıin 
Uzerin im~alaranı taııyan 

~afrı kctiıtları ba6ürıdın datı 
tılmaktadır. 

Şarbay 
·C H Partid heyt tinden 

ıariPay Kadrı Enen inkilip 
ve iatik1'1 menuJaıı Oırinde 
birer konferan1Jvermek üzere 
çarıımba xünü Gümüı•neye 
'ritmiıtir. Kadri Enen Gümü 
ııneden ıot1ra ayni it ve 
makaadla B•yburta reçecelr, 
orada pa kenferanıluıaı vere 
rek ıehrimize pönecekür. '" 
hayı• meyahıtı bef, alta fÜD 
ıibmüt o\icıkbr. 

Şarbay vekili 
Şırbay•mız Kadri Enen 

Hy•hata dolayııile tarbay 
yelİ;ilUiini belediye mecJiıi 
Gyesinden deierli •e itibarla 
tüccularımazdan l,ay Kimil 
Dedeoihına te•di eylemiıtir. 

$arbav ·nkilimiz, b_, gün 
den beri aababtall aktama 
kadar belediye itlerile mcı • 
ı~l olmaktader. 

.Kamutayda 
inhisarlar kununi 

Ankara - Buıünkii Ka 
m•tay toelıntaıında inhisarlar 
memur Ye müıtabdiminleri 
tekıüt kanurıu kabul edil • 
aı~ıtir. 

Yedi gürıde 

anlaştı la 
Trabzont 
Dolaşıyorum 
Hık ve tatlı bir bahar ıa • 

baht . giheş aft ı r ve .,~\tur 
yükselmekte • • Haf f, h~fjf 
eaen rüıgar .Lmlardau ıü·üp 
getirdiit iç açan bahu koku· 
IU'lU h : sis bir elle va',1t v.akıt 
tutuyor bn·un\ara. Ve b~u 
bu ıhk, güz ?l güade k~yıh• z 
adımlarla dolsş1yorum Trah • 
zonu . Fakat her attıiım adım 
s~vioç ve bavrete i ö::ıerek 
bütün bir haz, ' ıeaıuı: bir tatlı 
hlda yayılıyor vücuduma .. içim 
içime 1tğmıyor, inanmıyorum 
gözlerime,, . 

. Sanki aıki Trabzonuıı ye • 
nıden bam baıka bir şehir 
kurulmuş ve ıanki uzan bi 
ayrılıktan ıo11ra dönmüşüm 
Trabzo:ıa gibi geliyor bana,, 
Yollar istenild iii kadar 2-eaiş 
ve tafait,, Binalar b~p bir di-
zide ne yola t~şin v~ ne dıe 
yoldan bir kaç ruet12 dııar• 
kaçiAn var. Ş h?iıı planı yapll· 
dıiı ve bu plan mucibince 
hareket edildi~i ilk bakışda 
çarptyor göıe .. 

Santimetre mllkibınd.ı yilz 
bia mikrnp bulunduiu fen • 
aen h.hakkuk eden De~iımen 
dere suyunu ve onunla birli"~ 
hı Trabzonu şöyle bir ziynet 
eden ve bir çoklarına kıyan 
eli oraklı iıkeleti ıprmüyo ~ u ın 
Bu iki abbab çavuıa •ehrio 
kapıları kapanmıı arhk. 

Dciirmendere ıuyu yerine 
uf Ye berrak bir ıu güıül 
güı ül akıyor çeşmelerden ve 
o meıam iıkelet yerine tış 
b~zul~, tunç goiüılü ve :batı 
dık bır delikanlı dolaşmakt11 .• 
Yollarda ÇUf' fli bir tek kadı 
na olsun teudüf edemiyorum 
ıaliba o kara örlüııüa adını 
bile uo:ıutmuşlar. 

Y •hu ben ne geniı yürek 
li ne ila-iıi.ı adsmmış1m., nelf'T 
n~ drğııikli lder olmuş da ha-
beri• yok diye mırıldanıyor 
hayran hayran Ye biraz da 
alık alık etrafa bakarak ilerJi 
yor kaleye, kale pırkıaa giri· 
yorum. Ve o anda ;hayretten 
yerimde ı:ank diye mıhlanıp 
kalıyorum , Kalbimin çırpıntııı 
ıakhş•)or, göiıüm kabarıyor. 
iÖılerimde bambsı1'• bir 
ıtıltı hiasediyor ve gayri ibti 
yari var olun d ye kaylurı -
yurum. 

- Arkası üçde -

MEVLUT 
Fırtınada mol1akan oıfot 

•den oğiurn 'Ahmd Aulcı.r.la 
orkadaılarının az.iz ruhları. 
için bu gece yatsu namazını 
müeeokip İ•kt>rıderpaı~ c .. miiı 
,.,ifinrle. m w'u :lii ns&evi kı 
raal adilec ğintlen arz;u lu .. 
yoranların haz.•r bulanmala 
rını dilerim. Aralanın babaı 

§ ve Zet1c:Hi 

Yiıte bu akıa,. m 
k .. agra • 

an vefat eden E Jınin bar at 
~a oe arkadaıforı ruhlartnıı 
.thafen caraı ca-•ıA ... d • · ··• ·• e yat•u 
namazından •ollra b · 
l ır meu ., 
uı o•uuuru/cıcaldır 



ızs • ı: 

4lramdan 

~EHİRLİ 

5 - Orta JeoirlerJe T ark. 
ler Aorupayı İ•tila etlerler· 
kert bir Alman ile tlifer bir 
Joktor Tiırlcleri ortadan lıal• 
dcrmalc için "'bazı wiilünç ta•· 
•İyelercle balanmaılarJı • 

Yapılma•ını teklif eyleJik· 
leri mah/aller içinJe külcıirl, 
ar nik oe terebanlin oe inaan 
meoadtli ıaita•ı ıibi lceri/a 
maJdeler oarmıı • 

6 - Bir Alman f ilozofrı 
olan ( laibniz ) bir eurinde 
zehirli madcleler le doldarul· 
maı •a.luilerin kallanılma•ını 
tao•İ)'e eylemiııir ki hakilta· 
t.n e.ki .zamanlarda Çinli 
ko,.anlar bu tarzda •ak•iler 
lıallanmakta imiıler • 

1 - NaFolyon 1106 Ja 
Almanları maflub ederelı 
Para•ya içeri/erin'- zaferle 
ilerilerlıen bir Alman lıimya 
lceri warib bir tao•iyede ba 
luıemaı : Nopol)·on )'eai •İ• 
lemle •ilcihlcır lnıllandıiından 
mi.:caller oluyor, biz de tü· 
Feklerin acun• aünıiı yerine 
birar fırça tızkalım , bu ııu 

aaıt •iyaniJrik mahlulune ba· 
tırıp Jiıımanın yü~anc ıir· 
me/r ıuretiylc zehirleyelim 
demiı, Yiı.zıine fırca aıirdfı· • 
recelc icatlar •al oe becarilı · 
ıiz bir Jiııman a.Scerinin 
bulanacafını hatırlamak elbet 
11aripdir, pliınçtiır • 

8- İllı. defa lcıamen fenni 
ıaz maharebeai lıırımda ol· 
muıtur. lngili:cler laralınJan 
yapılmııtır • Sioaalopol m a -
h a•ara•111ao. irı,iliz amiralla 
rınclan ( Dandnnalp ) ıicilya 

aJaaıntlo ıördüfü kükürt .ze· 
hirlenme oakalarını hGtırlaya 
r•k düıman üzerine lıükürt 
ıazı aeokini teklif eylem.iı 

iıede ooaıt~ olmamaıından 

oe rü.zıdrın akıi bir i•tika· 
mel almaıı halinde kendile-
rinin mütuıir olacailını dü· 
ıanerek ln~iltere harbiye ne· 
:r.areti miuaade etmemi,tir • 

Bana üz.erine merlcapto.1 
denilen yine kiikiirt miırelcl• 
batından , çolı pi• kolrala , 
hatta ınıanı iaıtaran bir 

• 

GAZLAR 
Dr. FUAT ŞAHiNLER 

madde hallanılmııtır . Ve 
makıat haııl olmuıtar • 

1 - En fenni uıullerle 

gaz.lerin iatimali ve muvaf fa 
kiyetli n~tic:eler alınması U· 

mumi muharebede oe ilk de· 
fa Almanlar tarafından 22 
niıan 19; 5 Je ba,lamııtır : 

Almanların PariH dofru 
ba,lıyan oc meıhur büyük 
planlarlntn tatbik inin bir mu· 
lcaddemeıi olan büyıik taar· 
ru:r.l ırı ( maren) meydan ma · 
h ueb~ıinden ıonra tc>oakkuf 
eylediti zaman vasi aahara 
hareket/erinde tabic;. tiyl? te• 
o.ıkkuf ederek bıitün muha· 
rebe hareket oe faalliyetleri 
dahi meoz.i 1alıp verme vaz.i 
yetine int ·kal eylr miıti . Al· 
manlar bu meozi muhareb11 
lerinin ıonıaz. oe cok devamlı • 
bir oaz.iyet ihdc• eylediğini, 
oe halbuki arzularının harbı 

b :r art eoo•l bitirmek o/dağa 
na dıi,ünerek Franıız. oe in· 
gili:r.leri yerleıtikleri mevzi· 
lerden ffkarıp meydan maha 
rebelerini kabule mtdur lcd 
mak icin muhtelif tedbirler • 
laıaooar ediyorlardı , bu ta· 
•aoourlar ara•ında büyük 
nehirlerin mecralarını de;iı· 

tirerek dıiıman aiperlerini 
aa baıkcnına oiratmak, clüı· 
manı boımak ıuretiyle •iper 
lerinclen f&MarmaAı bile düıü· 
niılmiııtü. ba diııüncel~r 11• 
muhtelif tedbirler alınmaaı 

keyfiyeti de11Qm ıededuru.r/tıen 
me,laur Alman kimyakeri 
Profuör Haber (ceblıenin ba 
ıükiınetini ancak z.ehirli gazle 
bozabiliriz ) dediti z.aman 
Af •an erkôni harbiyeıi bu 
mutalaayi kabul etmediler oe 
hcıdi•e)'i biraz.da gayri inaani 
leleltki ettiler. Haber bu tek. 
lif inin reddi karır•mda (ilim 
adamlarile a•kerin birlikte 
falııma kabiliyeti henüz. o7· 
madıf•nr) beyan ederek ıuau· 
la, bunu!a beraber bir cok . 
dü,üncelerden ıonra ba tek· 
life nihayet rr.uvafaial edildi 
oe 2 2 niıan 1915 de tatbik 
o!uncla ' 

- Arkaaı var - .. 
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KAMAL ATATÜRKÜN 
MEMLEKETİNDE 

Y ~ni Tirkiye timdiki hal· 
de yerinde bir ihtiyatın Hiki· 
le, ıoıie'nia ıiyauıını kabul 
ederek .. herkese doıt. luju 
kabul etmiı , ve: on aenedeaj 
beri bu ıiyaaı.y1 h•bik el•İt· 
tir. diier memltkctlc. &e olan 
münaaebetleriae ztlıı c~, bun· 
lar i11giltere ile iyi', italya ile 
o lduLca iyi, Atmcnya ile mü· 
kem meldir • ( 1 ) fakat ıenç 
Türk cümhuriyetinin çok an· 
1 ıtdıiı bir devlet Y&rH, o da 
Ruıyadır. bu da bir intilaap· 
tan ziyade menfaat :meaeleai. 
d ir, ve aynı zamanda da ıo~· 
Jetler cümhuriydinden baıka 
kimsenin el uzatmadıiı bir 
a~da &lrülen yard•mlara kartı 
hır teıekkür borcudur . 1921 
de, Yananiatana karıı yapılan 
i»lylik H•aıta Ruıya ile bir 
·~1•t•• timalde ıilı: i'uıeti te-
aıa t · • •ıı • Ye karadenizdea 
Jlyeceii •e ıiJilaları ıetiımek 

kabil olmuttur . Yine ikı yıl- ' 
danberi, Almanya ile bu bu· 
1U1ta rekabete iİriıerek, Ka· 
•aliıt bet aenelik piina Ji 
ılm olan makine ve malzeme 
nin ea büylik kıımıaı büyük 
Sovyet cumhuriyeti ·uzun ••· 
deli krediler ve ya malzeme 
ile karıılığını kabul ederek 
temin ~diyor. 

Bu vaıiyetin ıayet iubetli 
bir it politikııı olmuına rai'· 
meD, iki memleket arnında 

hakiki bir ıempati ceryanıoın 
meYcut olduğuna iaF..nılmama· 
lıdar. Yeni Türkiye kominiıt 
deiildir. O ancak h.adiaelerin. 
seyri icabı olarak devletci 
olmuıtur • Zira IDf:mlekeUe 
baıuıi ıer91aye yoktur , dıfQ~ 
dan lumen biç bir yerdende 
kendilerine kredi açılmamak· 
tadır • iıtiiul taııtaluını uı. 
111•• karlar t&pbe 1ok ki 

(YENIYOL) 

lNKıLAP DERSLERi 

i 

Otoritelerden gelen 
inkıJablar 

Koca bir mujık yığını ha· 
lind-. iken ikinci Petronuo. 
deiiıtirici çalışm sı neticesin 
de Ruıyada yeni bir hayat 
başladı. Rus balkı bu yüksek 
ten ~elen değişmeğe karit 
durmak içio h yli mukev~met 
gösterdi otoritenin gücü nihı 

yet mu~ ffak old• . LRusya , 
deri• bir uyku halin den çıka 
rak , yeryüıünün yeni aydın 
lak devrine g"ri(ii h : y t:n 
kısmen olsun uyac k bir h z 
aldı. bunu yukc::.rıdQn, oterite· 
den gelen bir inkılab miaali 
olarak göster~biliciz, onar· 
şık bir rr j m giiden ve halkın 
hakları bakımından , de iş 'k-

hkler yapacak b iden uz. k 
olan petro, elbette büyük bir 
inkılap yapmış sayılmnı. bun 
ları eski ( teceddüd ) söz.Ü 
karı·lığı olank yenil ~şme ta · 
biri içine Rlabilır;z, petro yal 
nız aoıyıl ve kültürel b2kım· 

lardan memlekı:tiode yenili2'e 
uyan şeyleri tah kkuk ettir-
mış olda , 

Avu3turya impuatoru iki· 
nci jozef de memleketine bu· 
na benzer yollardan yenilikler 
ietirmek iıtemiı , fakat mu· 
vaff ak olamam1ştı, 

Kral Amanullahın Afganiı 
tanda teşebbüs ettiii inkılab 
muvdfak olmamış bır şey 

olmakla .beraber i yukarıdan 

gelen bir degiıme hareketi 
aıyılabilir , ' 

[ Sırasını bulmuşken bir 
noktayı İiaret edcceğım: der· 
ıimizi anlatırken Türkiyedeo 
başka devletlerin politik la· 
rına ve teşebb üslerıne dair 
ııöyledi~ım e söyleyeceğim 
şeyler CAÜccrc-ed bir ders an· 
latma yaziyeti içinde mas ller 
vermekten ..,ibarettir , h iç bir 
devletin politik , ııy s ve 
id re doktiriol rine t riz et· 
mek h:ç bir vnkıt diişünme

diiim!Z şeylerdir, bu şözlerde 
teakid koku u da yoktur, her 
dev'd kendi yaşayıiına uyguı: 
gördü~ü şartlar ıç nde siyas 1 
r~jıminı kurar ve yatatır , 

- Arkaaı var -

devletleıtirecektir : fakat on· 
dan ileri gitıııiyece&ioi sanıyo
ruz. Ncticedt-, Türkiye Ruıya 
ile bir mantık izd.ncı akdet· 
aıiıtir : bu iz ıvaçlar da ha· 
l ı .atta en ömürıüz ve en kö· 
tülrri deiıldir • 

Yeni Tür kiye doidaiu 
günlerdenberi dünyanın en ba 
rışçı uluıu itbi - zaruri ola 
rak - hareket etmiıtir • 18 
T c mm uz 9:H de uluaal ıosye· 
teanıe rl/ily ıt.tıfakile kabul edil 
mif, ve bugüne kadar b~ ıoı 
yetenin fıkrine ve şekline iti· 
na ile riayet etmiştir ki buda 
pek aık görülen bir v.:.kı de· 
iıldir • Düoyıınıo .sük U.netini 
ihlil etmek isteyen her h ide 
o d'~iıldır .•. 

(1) bunlar içinde di'ınkü 
müttefikine aomartkanlık 8 • 

den yalnız bul~ariıtandır • 

- Arkuı var 

EVMİŞ Tİ 
BU GÖNLÜM 

EDEBİ BÜYÜK F~OMAN 1 
---( 6 ) Yazan: Darma, Türkmenoğla _ _,_ 

- H · ai bir dar pantolon· 
lar vu. .. Onlardan iıter im ... 

- Sevgili Ferhanciğim .. 
Bu dar panto?on içis beni. 
affet 

- H yır .. hayır .... Ben fev 
knHideşik oh•anırıızı iıterdim 

Ferhanciğım.. . D.ireden 
dönüşde sokab.larda maaille 
çocuklarının beni taşa tutma· 
barını mı iıteyonua ? Z ;ten 
b~ c 1kları m bir Ş'!ye beı>ze • 
miyor ... 

- Peki kırnvatınızın uçla· 
rı u'laka zö lek yakasından 
dırrı çıkacnk.~ 

- Aman ne çocukluk ... 
- A'1şm dnıız.da s:z.e öyle 

gö ·ü.nüyor.. Gtçen gün arka· 
d•şlarınıx bu şimdiki kıravat 
ların1zıo \size yakışmadığını 

söylüyordu, 
Evlendikten sonra siz.e hay 

h çeki düzen vereceğimi an • 
hıttlm. Fer hanın bana şimdi • 
den bu kadar tabakku•e kal 
kıımasına canım 11kıldı, ma · 
mafi renk vermedım : « Peki 
arbk bundan babıetmiyelim » 
dedim. 

- Hay11 hilakis edelim 
demesin mi ? 

- Sebeb efendim ? 
- Çünkü ıimdiden a:zden 

söz almak isteyorum ..• 
- Ne tuhaf şeyler ıöylü · 

youunuz... Konuşacak başka 
ıey kalmada mı ? 

- Hayır ben mutlaka ı:z. 
den ıöz almak İ•teyorum ... 

All&b Allah 1 
·- Ne kadar inadcııınız .•. 

Cev p veraeniza, .. 
- Peki cev-.p vereyim ..• 

Ben şimdiye kadar auıl giyi 
niyorsam yine öyle giyincce .. 
ğım ... F rbaa iıtihf f ile : 

- Sizin ama iÜzel tabiatı 
nız varmış ., 

- Vafü.hi or11aua bilmtm 
Kendimi olduğum gibi göıte· 
riyoıum ... Her halde size mu 
b bbetimi iabat etmek için bir 
takım bndalahklar t yapıcık 
değilim ..• 

-= Evlendikten sonra batı 
ma neler geleceğini şimdiden 
anbyorum. 

Bu söz üzerine kain vali· 
dem müdabala etti : 

- Yılmaz ... R c:a ederim 
biraz nezaket deai. Canımıa 

1ıkıldığ1nı gizleyemedim. 
F erba11 hiddetle : 
- Gidiyormaıun anne ? 

Bir de bu zat beni aevdiğin· 
den bahseder .•. ~Bir ançum, 
kababatım olıa yarabbı.,, 

Herkeıe gülünç olma11aa 
mani olmak iıtedikıe günah 
mı ettik ? 

- Ferbanın _buna böyle 
aöylemeai beaim bugüne ka .. 
dar herkese gülünç oldujumu 
söylemek demektir .. , 

- Ne demekse o demek. 
ıstedığınız manayı verin.,, 
Bir işsnhnın l::u kad r kaba· 
lık edeceğini tasavvur ede • 
mezdim. 

- F ak&ıt ya oize güzel ıö 
rüııen şeylerde '\lobana gülünç 
götüoüyona ? 

- Ne g.rip ıöz ,, 

Son bir gıytdle : 
F erh.ncığim, dedim, böyle 

fol yok yumurta yukken ka•• 
ıa etmeyelim.,. _Ne ben ı:ıill 
g;yinmenize karışıyım, ne ıiı 
benimkine., 

Bu dava da bitsin gaıin., 
Bu defa da kkin validelll 

tuhaf bir vaziyetle : 
- Damad efendi 11 .Doirll 

ıu h ıreketiniz.i beieomedidlı 

dedi. Bu nitınhmla kaynanadl 
daki bu kafadarlıi'ı, bu hhak 
ldi n iddiası beni fena hilde 
kızcl1rmışb, ayni tavurla : 

- R=ca ederim hanım ,, 
S'z kendi işinize bakın, dedioı 

- Bu ne neuketaizlik oe 
kabalık ... 

Birden yerimden fırladıııı: 
- S;z ana kız kuş beyinli 

iki mıhlfı1uu:ıuı, diyerek şıp 
kamı, eldivenlerimi, bastonu 
mu yakaladım Kaia valideın: 

- Yılmn: yaptığını düşüı 

dedi. bir saniye tereddüt et • 
tim. Fakat Fer han : 

« lltrak anne.11 N uıl iıter 
ıe öyle yapıın » dedi. 

Bir aabab niş\oın bozuld11 
iana dair .bir mektuplarıDI 
aldım, 

Benim izc!iv .. cım ıeni11ki 
gibi kirh bir iı deiildi, oauı 
için hiç eıef etmiyorum, za • 
ten amcımın aerveti bao• 
yeter de artar b1le 

Biraderin de birkaç keli • 
me yazıyor. ıana bir kararı•· 
dan babaodecek. 

Yılmaz 

8 
Kardetim bizi unuttun 11111 

yokaa aevdiiderine tevdi edil 
miyecek kadar büyük bir 
derde mi uiradın ? 

Babamız aaaa çok dari•ll 
D.uülfünfınü bıraktın. ıao• 

güzel bir istikbal ttmin ede " 
ceii muhakkak olan muamın· 
lik meıleğinden yazgeçtin. ıe• 
nin tiir yazmak merakına diif 
tüiüaü ıöılüyorlar. yoku seD 
açhktan ölmeie mi azmettiD 
hulasa bütün aile, ıea..deD ti 
kiyet ediyor. 

Mamafi doiru•uuu iıter 
aen benden de memnun delil 
ler. Askere iİrdim. Zıten ib ' 
tjyat z;&bitiy m ötedenberi b• 
nim bu meıleie hc-veaim ••' 
dır. ne zaman bir askeri •o• 
zikaıı i;ibem ... bir aevki tabii 
elimi yanıma iÖliirerek biri 
kılıç arardım. Suvarileria gal 
t•kırbları kalbimi yeriDdcll 
oynata~dı, 

Şimdi ıuvari mü'izımı aı• 

kerim. Fakat babamızı kaD -
darmak için iıek.adar uir•ıt• 
jim1 1 yalvardığımı una aol• 
tamam, Fakat bam dolsun 11111 
radıma Dtıil oldum, 

Oııiformamı 'görsen hayılal 
110, Gayet güzel bir de atı., 
var, Atamın yelesi bir sıeD~ 
kızın saçları gibi yumuıalı 
ve parlak, İnce aaaH bacak• 
)arı arap, ıırb Eendüiüı atı•• 
11na benzeyor, Boru aeıiai itiC 
tiii gibi kişnemcie, • buluodd 
ğu yerde eıinmeğe bıthyorı 
Ayal-:lıra top~ağı kaz yor. 

- Arluıı Var -



ra 
Do 

- Baş tarafı ,,irde-
Nedea mi ? Aclatayım : 
011sekiz milyon Türk ün 

kalbine. gönlüne, bütün benli 
fıine gömülen Atatürk'üll yıl· 

latdar d kilm s'oi beklediği • 
miz Heykelinin orada bütüo 
bir heybet ve bütün bir 
azımetle yer rıldığını gö · 
rüyo·um Ben ve heninı f,ihi 
bütün r~" bz.onlu ar yürekten 
ve sevine dolu bir s~ıle varol 
ıun Atatürk'ütt, Yüce Öııde -
rimizin ntlını d ıkdiren ~ller 
diye b ykmyo l r . ., Bir zaman 
sonra or dan ayrıhyor ; Bu 
hudutsuz sevioç iç'nde ş ~hir 
de mevcut ku upleri teker 
teker geziycHum,, Onlarda da 
büyük bır değ'şme. kuvvetli 
bir iyil şmc var, Gö üyonım 
ki onl r da evv lki bPıut ça 
lışm2.ların ıon verm 'şlcr , , 
Bugün dürkü aibi yalnı:: 

aporla, yı [ntT. bedcııi terbi • 
yeyle ugraımıyorlor , Ç~l•ı· 

ma •ahaLarında bil ha ua fik 
r i ve ictımoi terbiyeye geniı 
bir ) er' veı m;ı/er 11 E•kı kajıt 
oyunlarr, dedikodular ve bir 
•orofta pinekleme/erin yerini 
konferan•lar, tem•iller dol • 
durmoş11 Üyelerin hemen he .. 
mtn ekaariyetini bayanlar 
teıkil edı1 or. Euet e.rı.iden 
kafe·, peçe, <;ar,af altında 
bit eslr bır höle hayatı ya • 
ıayan kadınlar bugün kaliıp 
üyelerinin ek•eriyetini teıkil 
ediyorlar:: Aralarında lıoıu 
ca atlayıcı yani •porcular 
oldaiu 11ıbi idareci, konfe • 
ran•cılar da mevcut, haUa 
iıte biri•i krirıü.ie e•ki oe 
yeni kadını Cam bir vuzuh 

= 

ue ı•abetıe mukaye•e ediyor,, 
Bütün bu degiııklilıler, ileri 
adır.-Lar aevıncımi bir kat da 
ha artırr)'or, Ô yLe ki delice 
prpınan kalb min göjıumü 

çatlat p dı,arıfırlayacQfı r.. den 
1ıorkuyorum, Ve mhayeı dün 
kü du11ınık hayallerimi Lu • 
gün birer hakıkat olarak iÖ 

rciyorum aeınniyorum, aeuini· 
101um.,, 

Ve iıte tam bu aırc.da 
Annemin müırnk ue tr. uhab · 
bet dolu suı kaiaı.mı okıa· 
yor : " Haydi yavı am 6e'i 
kal, cak•tn kalk, " Gözluım 
afır ugır afılıyor11 Annemi 
ka1ıımda 6Örür.ce yine aynı 
sevinçle neler olmuı da be -
nim haberım yok ' Kaleye 
Atatiirh heykeli dikilmiı,ıeh 
rtn planı yapdı rılm:ı, temi~, 
ıa 11etirilmıı kadm!ar farıa 

fı atmııla> diye bütün ıör 
dükler imi anlat mola baılo10 
ı um, O tvveici hoyretle aon 
ra yare müıtchzi 1üı.:üm• ba 
kıJ or oe ')'İne aynı müıf ik 
•eale haydi oglam iıine flC!f 
kalcı.cakıın kalk artık di) or 
Ve ben o ::ama ya.ta/da ol 
duğumu anlayor, yanımdaki 
per.cereden )Ollarm yine dar, 
binaların yine 11ayri munta • 
..:an nralandıgını flÔTÜ) orum, 
/~ime blr hüzün çökü,or, b~ 
lazıma bir f eyler tıkandıgı 
nı hiuıdi]oıum,, Ve Anne 
rne beni rahat bırak diye 
oaiırarak bir a.z euoel ıö~ 
clütü.m ue pek yakı rıdcı hakı· 
kat olcaağını kurıvcıle umda 
fam rüyamı birko'i dakika 
Olıun daha yaıayabilmek 
için yo16anı bidütı kuı;oetım· 
le bcııımo çekiyorum 

HALlT MUZAFFER 

İLAN 
Trabıo!l sulh hukuk hakim 

liiinden 
Trabzon ku!m a~a ma-

hallesinde Arnavut z;ade Ki-
ıım tarafından müddeiıleyb 
Acnavut ıade Talat Ye Faika 
ve Afife aleylerine ik~me 
edilen trabz.onun A~galya ve 
K;saroa köylerinde vakı g•Jri 
menıu\leriaia taksimine müte 
d.ıir d.uaaın carı muhakemeıi 
sarasında hineds.rların Afife. 
nin yukuu nfatine mepni va· 
rısı kızları Z"!lua Ye Rtfıanın 
ikametgabhrının ~mtçhuliyet
lnine mepni mahkemece keıa· 
d.lerine ilia::.en teblii•t ifa.ıına 
ve muhakemtnin 8 nia.ın-
936. tuibine müaad.f çarşam· 
b a ıüaü saat ona talık.ine ka 
rar verilmiş olduj'"ndao yev· 
mi mc:ıküıcıe Mez'auıe, z~hra 
ve R~fianın bi:ı.nt gelmeleri 
veya kanuni müme11ıl göıoder 
meleri lazımdır , Akıi taktir 
de giyabea mubakemelerinın 
devamine karar verileceifinden 
keyfiyet tebliğ mekamına 
kı&m olamk üzere ili~ olunur 

İLAN 
ıulb hukuk ha· Trabton 

kimli&inden : 
MüdJei kasım zade ölü 

kHıaı kariıı zabide k ... ndiııne 
eaaleten ozlu eyübe veJiyeten 
müddealeyhler mühittin maha 
Uuinde uzun sokakta mukim 
kaaım oj'lu temel ve ıükrü 
vevabit aleyhlerine Hume et. 
tiiı izaleyi ıuyu davaauıda 
hi11edar oldukları tapu kay· 
diyle anlaşılan miibittin ma-
halleainde r.\ihabet oğlu boioı 
kııl kadriye ve buldu oğlu 
abdülhalim hakkında muha. 
kemea:n. devamına baılanmıı 
ve bunlardau kadriyenin ika~ 
metgAhınıu meçhuliHtine bi-
naen ilanen tebliiat ifasına 

karar vermiı ve muhakeme 

(YENIYOL) 

İLAN 
Trabzon hpu müdüriyetin 

den : 
Ş nkaa irı:ı.ak garben sa-

hibi ıen~t hrlaıı v ~ çim~oli· 
ği Ye hane arsısi Şimalen ir· 
mak ve k;smen genç osman 
oğlu kizi güller Ye zebra fjq · 

dikliği cenuben tarikiam ile 
mahdut fıodiklik 

Lodum köyünde buclutleri 
yukuide yazıla bir f,ochkhk 
ma tulak esaıen fındık tik ola 
rak ceddınden intikal ıuretile 
bila senet gedç osman ovlu 
lıüıeyiı. in oğin osmanın taıır· 
rufunda oldugu ve vebtile 
z~vceieri ku:ib;ın :ıe gülsü;ıı 

i~e dığer hisaedarlaııaa ıntikal 
etmiş 01up 'feruelerioiode 
hüsnü nıyetle tasarruf ,,eyle· 
mekte oıduklara ıbru olunan 
ilmübaber!e iatemedıler bu 
yerde bir ayui hak iddia 
edenler 'arsa on beş giio içın 
de tapu daircs;ue muı aca• t 
eylemeleri ve 29 mart 936 
pazar günü mah~Hı nıez~ fı e 
gidıleccğınden bır dıycc~ğı 

olanların oraya gelmeleri ılao 
olunur , 

Zayi imza 
Ali Şükı ii namına mahl.iık 

im.zomı zayi etıim. bu imza 
ile hım.eye . boı çvm olmodı· 
fını "e •ımuac •medim bu· 
lanmadııını v ~ .ZQyı imzanın 
hükmü kalmadıtını iları eyle 
rım. Vakfıkebır: tüccardan 

Ali Sai1 Haliloıila 

3-4- 936 c.unıa ıüoü saat 
10 na bııakılaııı olduğundıa 
yevmi meıkü~de 1 meı.bure 
kıdriyeuin ~biızat ielmui ve 
J&bu• . kanuni ,bir müme11il 
göndermesi lizın:.dır akı' tak 
tirde ııyabco mubakemeııin 

devam t'deceiine binaen teb -
lii m•kımına kaım olmak 
üzere keyfiyet ilan olur;ur 

' '« "' t 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

' üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Sahile 

~ ~~ ~~&',~~~~~~?!'~~~~ =-w 
({ SIHHİ AGI i R ) 
(\ Sigaranın nıkotiniui kam;Jen ç[>gen ~) 

({ AUB.N DOKTOR APOSEL'in ~ 
~ - En °on icıdı )) 

(< U mamı •atrı yeri }) 

~ ) 
{( ŞAUS radyo KundarCJcılar N<ı 84 ) 

~ Acantası; hariçten si paıiş kalıul olunur. ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zayi tezkere 
Aıkeıl terhis tezkerem 

zayi ettim, yeniı'ni alacağım 

dan csk'sioin bülcmü 
Kahveci oğulluindan 
oğlu Mebmed 

yoktur, 
Osman 



(YENi YOL) 
S::::::: S!&K a:::ı:ı:a sa 

italya ile 
Arnavutluk 
Ankara - Arna•atluk 

•Jan1ınıa (bildirdiiiııe ıöre 
İtalya ile Arnavutluk arHında 
reai finanaal ve ekonomi 
bir anlatma imu.lanmıthr • 
İtalyan deminolları idaresile 
yeni bir petrol mu~takaaı im· 
tiyaıı aakkında da bir anlat 
ma yapılmııtlr. 

Habeşstanda büyük bir 
muharebe oluyor ! .... 

Ankara - - Habeı meaba· 
!anadan relea haberlere röre 
ıimal ceplıeainde Aıanıi ıölü 
ile Ambaalaji arH•ada çok 
çeti11 aaluarebeler ol•ıkta 
Ye Hab~ı kanetlerine imda • 
rator kamaaıla etmektedir. 

Habttlerin ~ok ıiddetli 
makabil taarruı:larla italyaa 
ilerleyiıine muyaff akiy~tle ma 

.Örnek işler 
Miıu 1e Bordomda 25 bin H•• ~ubuiu darıtalmııtır. 
Siirtte de Gazar ~ayı kıyı 

larına elli bin ,kavak •i•cı 
dikilmektedir. 

Ankara - A 'faıtarya ye 
Macariıtan Baıbakanlarile dıt 
itleri bakanları Romaya rel • 
mitlerdir. 

ZAYİ 
•29 tarihinde Trabzon 

611lediyeaintl•n •lmı 1oltlatum 
361 namerola ıoför •hliyd 
nam•mi zayi ettim, y•ni•ini 
alacaiım dan hükmü olmadı• 
iı ilan olanar, 

Alcçaabatlın clürbinar ma -
laallHinden doluanbir ofla 

Barhand, in 
929 

YENİYOL 
idare yeri : U%un•okai 

.. Yeniyol • Basımeoitlir. 

* 
Sayısı ~ ... 4 kuruıtar. 

* Yıllık abo.,._i 5 L ira, 
Altı aylıjı 3 Liradır ..• 

* ilan ıatırt 15 lıaruıtar, 
Reklamlar pazarlıklatlır. 

* E•ki ıayılar 20 lıaraıtur: 

* Ba•ılmıyan yazılar weri 
oerilme~. 

Soyadı kağıtları 
Evlenme kağıtları 

Doğum kağıt arı 
ölü kağıtları 

Yenlyol basımev · nde bul nu 
= 

KA5 E 

Satllk hane arsası 

Vakfi 
Mahalle ve mevkii 
Kapu numarası 
M~k.tarı 
Nev'ı 

Tav anlı camii 
Bozrebe .. mustafa sokağı 
130 - 4 
53 - 60 

Hane arsası 

EVKAF iDARESİNDE 
Yukarıda mahalle, meYk: vaaaire vaııfJara yaıah bir kıta hene 

arsasının temliken 11tı ş ı 'fakı taleb ve müraca t üzerine tekrar 
artırmaya çıkarılmıştır , lb lesi 26-m rt-936 perşembe günü 
yapılacaktır, iıteyenlerin Evkaf idareıiae gelmeleri Hin oiunur, 

= 
~ ıva b dana ek il mesi 

İthalat gümrüğü müdürlüğünden : 
Trabzon gü mrük binaJarının hadanasile bazı 

yerlerin s~vas1 149 lira keşfi mucibince 3o-3=936 
gününe müsadtf pazartesi gü 'Ü pazarhkla müna • 
kaı;;aya konulmuştur, 

Talip' er yüzde yedihuçuk teminatlarile mezkur 
gönde Sı".J at on dörtte ithalat gümrüğüne mu racaat 
etsinler. 3 - 4 

------------------------------------~-...---------------------------, . ı; . ,.. ..._ . . ·: ... 

f_ennin er~ büyük harıkası olan, !:>eş kı t'ay ı 
birbirine ekleştiren telsizlerin mucididır. 

MARKONI 
Dünyattln her tarafında en kibar 8alonlarda buhınan yegane radyodu r. 

MARKONI 
Fazla reklama ihtiyaç göstermiycn en iyi radyodur. 

Si PAR TON 
Ayni müessesenin ayni şeraiti haız hem ucuz, hem Ç(•k kullanışlı 

RADYOSUDUR. 
« Kelvinator » Soguk hava dolapla ı 

... İstanhulun bütün lokantalarında, bütün kibar evlerinde bulunan 
yegant: soğuk hava dolabıdır. Arzu edenlere katoloğlar takdim edili--. 

• PULATANELI w 
OGLU KARDEŞLER 

. . ' .. ' 

.. ~,-.... ~,-~,>.,,;;~.~'..• .. . :·· . . 
~,~~ı~&.A., ......... 1&,,•».. 

4 Sabile 
- __ :s: __. 

--~ 
N 
E 

NEDEN 
E 
N 
? • 

Çünkü: Phthps 
Dünya Radyo müı
bekelerinde Daima 
biriaciliii kaunr .• 

16 · 2000 mrtre 
ber da1ga Çünkü: phılıps 

Radyo teknik ve ua· 
s ~na vakıf olanlar in ve 
en müdekkik. kimsele· 
rin kullandıklara mar· 
kadı1. 

Cünkii: Ph1lıps 

Ra; dyolarıni altı ay 
karantı eder 

Çünkü: Phıhps 

4 5 

Hoilanda ve Almanya· 
da Dünyanın en büyük 
ve esaılı Fabrikalarına 
malik olup En of ak bir 
puçutnı dahi en hü. 
JÜ\t bir ihtimamla ken• 
di La borahıarlarında 
imal eder. 

16 • 2000 metre 
her dıJia 

16 • 2000 metre 
her dalg a 

6 L!imba 
akümülatörlü 

Çünkü: phıhps 

22 

Radyoları 

Ve fıuıuıile 1936 ıenesi 
modelleri yükıek iıhıyon 
ayırma kcskinliii ve pek 
müessir c:ıtomatik anti fatinğ 
tesirini ve şebekeden gelen 
müıiç gürültü ve prnzitleri 
ıuıdurmaya mahsus ante · 
rüptörü h avidir. 

Cünkü: Phılıps 
Radyoları 

K111, orta , uzun dalga· 
ları a yni hassasiyet ve pÜ· 
rüısüı olarak intiıar ettir· 
meklP. uzak memleketlerin 
önemli neıriyatını ve müıiki 
nin ahengini ıen tabii ıurette 
dinleten dalıalar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü dürlü marka· 

larla ve ma.ıbtelif ıiıtem 
lerle piyasalua dökü· 
len ekıeri Radyolar 
en mubim ve kıymetli 
aksamlarını cıhan fÜ· 
mül PHILIPS fabrika 
lanı dan mübayia et. 
mekle markalarına bir 
mevki kazandırm•i• 
~alııırlar. 

Çünkü 
p h 111 PS R~Jy oları 

Asrın en mükemmel ve modern bir cıhızı olup Rad 
yodan beklenen bütün vul1kJarı yarattıiından Pbıhpı 
R;;dyolarıoı görneden bıı"• Radyolarını yıldıılı ıöz ve 
tezginlerine aldıalarak Radyo ala olar bcra berlerinde ıon· 
ıuz. bir nedamelte almıı olurlar. 
HER KF.SE, HER KESEYE UYGUN TAKSITLE SATJŞ 

( PHILIPS lımine benzer markalardan ~'nı= ! ) 

Trabzon oe Havaliıi Satıı Dcpoıu : 
Kabaoğlu M ehmet Nuri Aydın 

- ' ~ - . . .. , .. ~ .. , ............ ~ .. .,... """;).,; 


