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J?lan 
1si:o.i 

Bu ıder de liı üaden atlayarak 
Y ne battan ınmıyah• 1 ----

$'21lıaral N'ıan toplantıla 
rına boılomıı balanmalıtadır. 

Malüm o!dafu üzere 936 
biıtçui tu toplantı Jeoreıin· 
~e )'opılmr' o 'acalctır . Y•ni 
bütçe yapı/ırk •11 Satlılr , Ba· 
~ınclırlıl. , Ekonomi bakımın· 
dan oa hatta So.11'21 bakım· 
dan ııereken icapları, durum· 
ları da ıöyl" bir 6Ö:ıönünde 
tatmak lazımdır • Şehir iıl•· 
rini ıimdiye kadar oldafıı 

llilıi deıil, laaot banJan ıon· 
ra o!ma11 lazım •elcliti ııibi 
Jliırütebilmelc İfİn böyle ol· 
ma.fıı , dılı k .... tlt oe düıünceli 

6alunmalc ~a1urdi oarJır. 
Euet, /cırlc bin lira11 maa· 

fa 6iden yiı.z bin liralılc bir 
betf• ile Şehrin Sa ılatiyacını, 
imar iılerini birden ba,ara• 
mayı.z . Baıaramayı.z amd , 
muela birden baıarılamıya• 

colc iı/erin çare/erini oraıtı· 
nr, .Sa iıini Hnel-re yaymalı 
oı ayırmakla ber:ıber yorJım 

lar oe yardımcılar arar oe 
m•H'a mahalli idare ile pelı· 
d/d maıterelı. bir tedbir o• 
t•ıe666ıe de 6İriıebi/iri~. Son 
ra, yine ba 6iitç• ile Şehrin 
~ayındırlılı iılerini 6erçi bir 
den laGlled• meyi;ı • aat•n 
imar iılerl iyi• bird•nılı 
yapılip içintl•11 fılıılaeolı 
iıl•rd•n de delildir , b6yle 
oldaiana 161e, 6a iıi de al· 
tından lcallıılamıyacalı matlil 
6ir iı f elıılinde mutalaa et mi 
)'erek yine pekala a~ para 
ile oa ha.zan da paraır.z ola· 
ralı Şehri ııfızelleıtir~celı iı 
leri yopabilır, o- Boyındırlılc 
iıinin laiç olmaaıa kenclilıen · 
dine yürüme•İn• imluın o• 
)'ol oermelı için Şehrin p'a· 
nını yoptıro.bılirfa. 

*•"' 
Şehir haritcıı yapılalı aıa 

•• ~alcarı on Hn• olda. Ba 
harita, alel•d• bir dıoar ha• 
rıta11 defildir , on on6t1ı hin 
lira lıadar para o• bir haylı 
da •mele •arledilmelc •aretile 
me,,dana ••tirilmiı m6iem. 
mel bir eautlir • Mülumm•l 
6ir •Hrdia ama , öylece lıal· 
dıtı oe 6ıralııldılı ifindir lıi, 
o &ciman 6a 3'aman deoam 
•den inıaat iılarinin lıarııılı· 
lıtc O• lıarma Jıarı,ılı yürüy•· 
fi lıarıı•ında oarlıiıl• yolda 
I• hemen ıniuaoi olmuıtar • 
Maltimya Şehrin ıimJilci Ja· 
ramanu •6•feren o• yapıla• 
calı Şehir planına ••a• o• 
lllHnet t•ılıil d•İn diye yap• 
tırılmıı olan 6a harit•, inıaal 
6•lıcmından kendilcendine o• 
talı baıcna 6ir ıey ifade o• 
•ir fayda temin &. etm•melde 
~~/ •onro, okadar para aarl• 

mıı oe laaddi aatında 
ınikemm•i Oİr Har ofmo11na 
roimen, lıa•ün ıuraıı , yarın 
6•raaı derlıen parfa parça 
0 • h•r ilin 6iraa daha harap 
D• Ptriıan •lap •itmekteJirl 

• • • 
Ba Şehir için plctn iıinin 

nı 6616lı 6ir 6nem toı•"'""' 

31 mart ve 1 nisan harbinde 
italyanlar 2706 ölü vermişler! 

Ankara - Habet bükü:neti milletler cemiyetinde• Habetİ•· ta•• ı•lib naktile engel manilerin kaldmlmaıı111 zecri tedbirle 
rin tiddetlendiril~esin~ ~arp hukukuaun •• beyaelmilel aalııma 
)arın sayıımısını ııteauıtır. 

H~beı genel ka~~~g~hi Ambaah ji cenubnnda tiddetli malla 
rebtlerın devam ett•g11>1 V.! 31 mart ve bir ai11n mubuebrleria 
de italyanlardan bir çok •op mitral1oı ve harp malıemeai aldık 
laruu ve italyanların bu muharebede 2706 Habrıleria de 987 
ölü ıverdildeı iııi haber veriyor. 

Italyaalar da iO'Jdari aldıklamu bildariyorlar. 

Almanya 
lngaiz ve Franszız 

Gazeteleri. .• 
Ankara - Royter ~ j 4DS• 

yeni Alman tekJıflerinin n:gi· 
liı efk iri amumiyui üzerinde 
azlaıtırıcı bir tesir yıpacaiını 
•e bilhaaıa Almanyanıa F ran 
aa belçjkaya biç bir zaman 
tecavuı eta.ek niyetinde olma 
dıiınıa teyidinin Londrada 
hararetle kartııandıiını ve fa· 
kat müzakerelerin iyij bir ne 
tice vuıuluna kadar Alman -
yanan Ren bölguiai tabkım 
etmemek taıhb.udunu reddet· 
muinia bilhııu inL is ır uy•n 
dırdıiıaı bildirmektedir. 

Fraaı ı diplom1tik mohafi 
li ise timdilik bir ketumiyet 
mah•faıa etmektedir. 

FraDlıl ıazctelerine relin· 
ce ba gazeteler tekliflerin 
Frmaaiı ıuJb ııoktaınazarını 

aykırı bu!u~maaı dolay11ile 
kabili kabal olmadıiı fikrinde 
clirler Alman teklafleriaia bir 
ıareU italya1a da Yerim"ıtir. 

Zıraat bankasında 
Atananlar 

Ztraat bankuı mnbHe be 
ciıi deierll baokıcılarımızdda 
bay lb11D afyonkaralı"ı u ban 
kaaı mahaaebeciliiiae atan • 
mıı 9e yerine yine kıymetli 
baakacılaramııdaa ıehrimiz 
ziraat baakHı maımelit am:ri 
baJ Oıbaa tayia edilmittir. 
bay Orhan yeai ~111\feaiae 
baılamııtır. bay lbıan buıiia· 

6ilmeyia lıi , tekrarlamafa 
/aacd oar mıJır. Geliıi6iı.zel 

irııaafın dolurdafa piıriıaleir 
ayılılamalı için yolun ,el•· 
eıld• çok ahlanıp oohlanac~ 
fi& ama iı iıten ı•fm;, ola· 
calı , yarının tbatçeleri lıabil 
delil , laif yoldan meydan 
olan ha •n••ll•ri lınldırıp 
dtiaeltm•y• lcali 6•lmiyecelı· 
tir I 

D•tn•lı oluyor lci, pldnııa 
yüriım•lı, Şelaircililı balıımın• 

Jan fOlı, ama pei ç-olı aararlı 
6ir iıtir • Öyledir d• niçin 
darayor o• nit;in planır;ı yii· 
riıora<ı , artılı oraırnı da 
ş.ubayla Şarlıarul bilir I 61 
ley•, 66tf•Y• tah•iıa t konal· 
maı Ja , Şarbay miıtehar•İ• 
mı c•lb•tmemiı , efer oyle 
olıoydı, hata o• 6İınah belli 
Şarkaralda Jeiil , Şarbaya 
ait o!arda I Halbalıi , 'biz.im 
6il"itimi~• o• iıin halıilıatin• 

6ör• Şehir bıanı için , 6ütf• 
ti• talaıiaal meocat tlefild:r • 
Nifin meocat d•iildir, elbette 
ı•f•n 11n• ba mtoıimd• 66t 

1 NiSAN 
'-BALIGI 

Niıanın birinci ,ana, her 
~eıi il 6ilendirrr.ek o• 6ira .la 
laoyrete düı6rmelı emelile 
aııl•ı.z bir ll'lber t;ılıarmalc 
artılı biJ:de de moclca olmata 
baıladı. Ancak börl• bir hrı· 
beri çıkarabilmdcte en bd> ü• 
maharet, yalnı.z ~ olmamıı 6ir 
iıi olmaı wibi llÖd~rmelc de· 
fil de, olma•ına, yapılma•ına 
imkan oe iltimal ba/8nmıyan 
haberleri bir hı:lıilıat wibi 
ilcirr edebllmelıtedir.. Y•niyol 
ııazeteıi, 6a incıliti fOJı p· 
;ı d balmaı oe tam l ni•an 
da "Uruyda leytlalı t•ı•blli• 
/er,. boı'•i• altında illin el· 
miı • Ayni •iitaıula 10 mil· 
yon lirG luymeti11de 6ir ıleli· 
n• bıılantlata da yaaılı. ef•r 
bu tla 1 nİ•ıı• la "Aberi i .. 
biYİ'"cİ olaralı alJ frm •i•ale 
nialJetle fOlı aai/ • H•· lat111~ 
bir deline 6a 'mai el6eıt• 
m6mlırintl6r la/tat 6iaim acı• 
yın Urayın 6a bifimde /aare-
lul• •eçmeai ilatimalini bil· 
mım ka~ babayılit lıabal 
etlebilir ? I ŞINASI 

ki Eıe vaparile hareket ede· 
cektir. her iki lnakacımısı 
da tebrikler, yeai baıınJu. 

Ruhi Ural 
C. H. P •rtiıi baıkaai 

Rabı Ural baıuıi itleri içia 
baıila"ll Eıe •ıparile lataa • 
bala ıideceldir. 

Ç• yopılırlı~n 6a iıira , plcln 
iıinin l6aam o• elaem111iydi 
•6.zönüntle tatalmam11 O• tala 
aiaat ayrılmrıınıılır .da ondan! 

• •• 
a .. ~en ••nelıi larıtayı ba 

Hn• telırarlamıı olmıy11lıni 
l . ' mH• anın 6nemi meydanda· 

dır, yopılacalı 936 6iitçHin• 
Şehir p/dnı için lıonalm1raı 

ldaım••l•n tahaiaatı 1ine 
anatmıyalım • Çtnaii 6a , 
unatmalı delil , ••r•lılili 6a· 
lıadar aııadr olan iıin a,tiin 
den atlamalı demelı olar • 
Şimdiye lıadar olJai;a o• 
atlanoııeldili 11i6i I 

Pldra tahıi•atını birden ayı. 
ramoaalı bile , yarıaını , iffe 
biri olıan ayıra6iliria elbet. 
Bir ilci yıldan beri , b6yleee 
diııüniilmtı o• yopılmrı ol-
•otlı pldn iıi de kolaylıkla 
laalledilmiı oe araJan çılıa• 
rılmıı o/arda . Kaçalı .,. 6i· 
yülı , yapılabilıclt il•r iıl•r 
"• böyledir ıapla••i~ •••• 

-Belıir Salrfıti Belıe~ 

Ditelıt6ra , B-.;,asıcı•ı BEKiR SOKOTI 

4 NiSAN 1936 Camarte•i 

Almanyanın 
teklifleri ! 

Her şeyde müsavat 
isteniyor ! 

Ankara - AlmanJ• iaıil 
tere bü~ôınetiae yeni litkefle 
rini bildirmiıtir. ~anlara aiilza 
raa iılikbaldeki ıulh ·&aJaım• 
lauaa iıtirik edecek bütün 
milletler arasında mutJık bu· 
kuk musav•li ve ademi teca· 
•uz pıktlara :imıas:aa kadar 
ıeçecek olaa iJk devrenin 
ayhk olmaal iıteailmekte fraa 
H ve belçıka tarafından da 
a ymi tedbir ılııımak ıaıtiyle 

Renin mıntıekuıadakı AJmaa 
aakerlerinia aıtbrılmaye1iı •e 
bunan. tatbia.:iae nezaret etmek 
&zere ing liz, i~alyan ve bita • 
raf azalarla Alman, Fraaııı 
Belçika delegelerinden mürek· 
k~ p bir komiayon teıkili ileri 
ıii ülmektedir. Buadıa baıka 
F ranaıı .aeçimiadea ıonra Al· 
maaya_ Frarsa Belçika arasın 
da 25 ıenelik bir ademi te • 
cavuz pıkb •liıakereleria e 
bıtlaama11 ve paktla imz•laa• 
ma11 içia Almı111ımıa cenubi 
ıarkl •• timali ıarki komtala· 
rile der bal m&aasebete ftçe • 
ceii •e". m6ıtemleke aabuuı • 
da b~k bera berliii me ıeleai • 
•i• laall:adea Ye Jukarda zik 
recffle• maıbedeleri• ımsı81a· 
daa ıonra Almaa1uıa millet· 
ler cemi1di11e cf6ame1e h•.11r 
balaadaia ka1dedılmektedir. 

RIZEDEN MEKTUPLAR 

A IKTIR. 

Yedi ıünde iki defa çıkar 

Eğitim --- --
KÖYLER 

Kö y/erimiatl• •al/ılı , lae-
yındcr/ı it oe eleonorni ita'••• 
don ialala edilccele , diıultil .. 
cılc dııramlar pei (Oklllr, • 
ba noluanlar tamamla•-· 
dalıca, lıöylfırimi;ıin • .ı;, .. . 
aine , lıöylülerimirin lım" .. . 
m~ıın ~ imlıa, dahi yalılar. 

N ce köy/erimi~ •ar lıi, 
6fretmenden mahram~ • 
kabil lcöylerde mahtarler N 
ihtiyar la•yedcri lıö,16" .,. 
müne11oer, en 6ö .. •iıliı •• wı. 
6tli, en çok iıtın anlar , •lılt 
k tıer adamları d•m•lıtir .. ,. 
böyle olmalı. ••relıtir. Ç6aAıl 
banla1'n yop:ıcalıları H 7f'P• 
lıracakları ııler çalılar , i•· 
yün •aflcle , boyındırlılı •• 
•oy•ai darumandan •Itır 
mHaldür oe,>a mllal ol•alı• 
dır ! Eiitim balııımntlon M 
yine iı budur 08 b6yletlir. 

Ba itibarl'I, Jı6y maAmlwa 
laöy ihtiyar heyetleri •9fll• 
c•ai z2m.ın , lıalalarumam 

içintle •alt ba d616nceler la•• 
it.im a/m 'J/ı oe bitün il• İCllJI 
lar yer olmrı balanm•lıtlırl 

••• 
K6ylüyfı, boı oalıiıl.lıtıtlit 

bir araya toplıyaralı o•ı.. 
laytlalı tftlıinlerde beı..~ 

da •ır•lc•n bir oaail•lll. 
Ba toplontılar , 161 lıei

o .. lerınd:ı iılcam'oil mualete 
baı ntla delil, lı61 •ıi••• 
0Jaleriı11la olanlttcr ..... '!,,.,..~xL.ı 

Kcıh•eni11 ~· ~ 
•arın yerin• ohma I 

YEN/YOL 

Rıze, orta okulda gördüklerim 

Şa anda her ıideaia her 
airar•••• manıarm, ıa •e ek· 
metini •ahıkkak •e iararla 
metb ettiii Karadeaiıia ea 
tiria klıeai, portakal, limoa, 
m ıadalia Ye maıtakbel çay 
memleketi Riıede1im... Sema 
ma1m1Yİ we tertemiz . .' f&•eı 
ba p&rlıı&z maYilik içiae otar 
talmaı pırl••t bir tai ıibi 
Po:t.kal ve limon •taçlanma 
rer yn ıtlmrltleıtirdiii ya -
maçlar blyllltl bir panltı1la 

ıııldamallta • ve bet 011 adim 
aolamda kayıta11 bir i'-1" oyaı · 
ı•• K aradeaiıia ma•İ ıuları • 
mu , Baılla aıta bir elin dile 
ıetirditi bir kitara kadar içli 
ıe1i. •• Ve aibayet bea rörüa&n 
ıu11uı ıüıelliii içinde yan 
meat yan dalıın •iır adımlar 
la Atat&rk caddesinde ıehriaa 
cloiu 16116ne dojru ilin ı&r • 

aediiim hlricik orta oW.. 
ziyaret makııdile ilerliro.- .• 
Atdıjım ber adı• ·b- ,.ı 
bir ılzellik, yeai .. ir ltüat 
ıetiriyor •• T aan bitil• lmW 
Ye biltlla ••haretiai Rr•• 
ıöıtermiı ; Taı.ıı ıaı•Wena 
tilmtlail buraya topla•·ı • 
ki... Gllzel ol•ayaa INr lall; 
çirkin deailebilecek bir ki,. 
bile 7ok. Ve iıt• ba ıııia il 
ıellik içinde ••tamda toprall 
aolamda deaiz, ~ arkaclq 
blt&a bir net Ye :•eati itia•• 
kendim~ıdea geç111iı ilırU,o .. 
ruz •. Bu ylbüyliıila ae a•• 
ıilrdOilinli keıliıemiJoıtn1,. 
Fakat bir ara lak keadi•i orta 
o'culla yliı ylbe, ıöila ııp. 
kacak luıcıia bulayoraa. 

Mektepte olıaa Jııiı lalaıl 
- Arka11 d6rttt -
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KAMAL ATATÜR 
MEMLEKETİ O 

Kend;• "ne bu küciık hika . 
yeyi naklettitim oekillerden 
biri bana meıeleyi ,öyle izah 
etti •Siz , garplılar , daima 
türkün Ha• itibarile gayet 
dindar o/dutunu :annettini:ı. 
halbuki ba göriıı tamamen 
yanlııtır, Din onlarda daima 
ıatıhta kalmrı,ve fOktantırki 
köylerde köylülerimiz eıaHn 
formalizmden ;baret ve batıl 
iıikattan baıka bir ıey olma 
yan ve her tarahkiye muha· 
lif bulunan clintarlıktan tama 
men oazgeçmi,lerdir.,, demiı 
tir. 

Ba keyliyd belkide doğ
radar, •.fakat bu meselede fi· 
kir beyan etmek salahiyetim 
haricindedir~. Ortada ıüphe 
götürmeyen birıey varaa,oda 
bu kadar eıaılı bir laikleı· 
menin hareketıi: farzetmekte 
iarar ettifimiz şark ta bu ka 
dar fabak meydana gelmesi, 
HGHn .._harekete gelmek için 
bir •ademe bekliyen ıarkın 
hayret oerici inkiıaf kabiliye 
tini göıterir • 

B•n bu aatırları Galata· 
nrn yühaek ıırtlarından ya· ,_ . . 
zar"en.. Udcüdar ve Aıya 

•ahili yoooı ya11aı bir •i•li 
örtüye bürür.üyorlar . Haliç 
ötede uzanıp batan giıMıin 
•on ııık aerpintilerile yanıyor: 
önümde ufkun boyunca uza· 
nan karaltılı :oe urarengiz 
iıtanbul ı/uru)·oı .. Mordan 
lı.rzıla giden berrak bir ur.a 
nın altında Halifelerin t" nki 
beldeıi kubbelerinin }aoarlak 
lıiını oe minarelerinin namü 
tenahl oklarını akıeıtiriyor. 

Dün)anrn bu harikulade 
lcöıuinde ne l;ü>üklük , ne 
güzellik... Ve Sarayburna ile 

N otlarımdın 

ZEHİRLİ 

Bd)iılc maharebu/en ıon• 
ra iıpan;> ol/ar tG rafından 
rif mücahitlerine goz atıl· 
mıı , muoaf lakı"yet iıtihıal 

edilmemiı ve c;k•ine olarak 
İapanyollar zehirlenmiıtir. 

Sonradan Franaı:ıların yar· 
ılımı ile tayyareler ga:ı at• 
mıılar, o~ müth:ı teair yapa· 
rak bu kahrtman millet bu 
Rıretle itaata , uarEte icbar 
edilmiılerdir , 

1930 tteneıinde 'iinlilerin 
m ulaaıara ettiği bir ruı müf 
HzHi cHur bir ta)'yarecinin 
a ttrfı gazla lt.urlarılmııtır. 

Japonya Formo~ adaların 
da löreyen Y!'"1~·amları an· 
cak gaz ataı • /.· i"' ho edebil· 
miıtir. 

(Gazın aıayııte ; u ' 1,,,ılııı) 
Zehirli gt-:ılar bir harp 

ıilalai olmaktan mada ayrıca 
6ir fOR fayda oe husuıiyet· 
leride oarılır • Amerika poli· 
•inin yegane mau,ir •ilahı 
gazdır, gıtz tabancalarile mü 
cehheı polis umumi. numayıı 
leri 6u ua .. ta ile dafıdır • 
Hoıta Amerika haydutforın 
O. 0 bile gaz tabanca/an, goz 
bombaları bulunmaktadır. bu 
•İldhlarla ·bankaları soyduk· 
ları çolt oalıidir. Amerika da 
banka memurları bu hücüm· 
lerden korunmalı için maıke 
bulandurarlar . Poli• teıkila· 
ılına oerilen 6a huııı•iyet in• 

Sultan Mehmecl oe Sülümlı· 
niye camileri ~arcsında ne 
hazin tarih • 2yfaları sezili· 
yor . 

Fakat bunun hepsi mazi, 
tamamile geçmiş bir mazidir 
iıtikbali baıka bir yerde ara 
malı : Boğazdan 600 kim. 
ötede yerden biten hayret 
verici payitatta çöl ortasında 
bir vaha gibi Anado'u boz· 
kırından doğan ve her gün 
en mahir ,ehircilikperenıiple 
rine gôre,r>modern Conatanti· 
nin ar:ıa•u ile uzanan , yük· 
.elen ve güzülle,en payitata(l 

Yeni Türkiyenin ruhu, ta 
,.ihi olmayan ve yabancı nu· 
fuıundan masan, hatta yaba 
ncı merail.mdan bile masun 
ba beldede ve yalnız orada 
bugun mcvciıtlür • 1 alii de 
orada tecelli ediyor. h 1kikat 
te, büyük Pctro'naıı Rusyaaı 
gibi gençleıen ""bir görünüş 

altında aynı ruhu taııyan i,. 
devlet delildir. Bundan tama 
mile başka oe daha mühim 
bir ıeydir • 

Virgilerin arası mazide 
naııl ölmuş bir boğanın kirli 
kanından do#muısa, eski im 
peratorlağun ce•.edi üzerinde 
ele yepyeni bir devlet kurulu· 
yor. SON 

Hanri Lapor 

(1) Son günlerde yapılan 
nüfu• •~yımı , 8 sene evvel 
72000 oe 1914 de 20000 
nüfuıa malik olan AnJıaranın 
bugün 123000 rıüf uıa . o/da· 
fun'! göstermiıtir • Harbten 
eovel 140 0000 r. üf üau olan 
iatanbul İ•e , bugün ancak 
7 OOC 00 niılasa malıkdir • 

-Arka•t var-

GAZLAR 
Dr. FUAT ŞAHiNLER 

gilt-.re:·, polonya • Ruıya o 
Almanya da dahi teımil edil 
miştir. 

(Gazla haıarat imhas•) 
G:.1zla haıaratın irrhası 

pek kolaydır . yazın can )la· 
kan , hatta uykusüz tırnhon 

~ 

1.ahta kurusu, b:t, pire sinek 
ue sair haıorc, t klor mür~k· 
kebatmdan olan (Z!l~/o,,) ga· 
zile imha edilir. 

Nebatot a~ tz olan ekinleri, 
ıahıulatı , ağaçları tohrib 

eden , kurtlar ( Ziklon ) ve 
(Klor pikrin) gaz/erile itlaf 
edilir. Bütün dünyada kulla· 
nilmaktadır • 

içme ıu/a" yine' :klor go.• 
zile taıfiye edilir. bu tcs "sat 
büyük memlekcılercl- ue An· 
ka1aJo da oardır, 

(Gazın muhtelif tesiı-leri) 
Gaz tehlikesi yalnız mu· 

harebe günlerinde değildir , 
her zaman bu tehlike ile kar 
ıılaşırız~, kömürün tam }'an· 
mamaaından husule geltn 
karbon monokıit gazrnı her 
kea bilir, bu gazla do{u od,;. 
lara yalnız ma•kc 'le girmek 
kabildir. 

Sinema filim/erinin yan· 
ma&mdan, barut İı f.fok ndan 
hava almayan yerlerde ki 
ya'}gınlardan karbon rr.onoh 
•it gazi inl.iıar eder, ist m ul 
da afopyan hanında ki lılim 
)'angı·anda 7 hiıi i>lmüçUı , 
Madın o=a.klf.uında , m= 6U· 

( 

An n 
bi1<li ild. . o 
ve 31 matta \-; rgi 
gölü rı ·· n c 11 tı. ~ t n 1 h • 
be~ ta r uzu · l ~ 
yan hü} ü ,. rouhar ·L ~ 
italyan r l ... ı· 
lennıistir. 

idi . 
8 ) sen dt.n b r iıvıçre 

me cud ol n v dü y c t • 
nın ış REVUE t' f b ıka· 
ları bu meseleyı h 
ç lrşmıv ve mu ff k 

Senelerce tcc ü 

jsviçrenın en u u 
mtş t kniay n e al , 
nin icap ettıkleri ma i le. 
imal metodln i e , ontrol çi 
hazl rile .. , başka f r k l 
taklid edemiy ceğı ımtıyazla· 
rile, ve en son fenni >cn'lık_ 
lerile REVUE ıwatlerini bu 
günkü beki nen mü em 1 • 
yetine daha ucuz fiyatlerl 
eriştirm ye uv ff k ol u tur 

D ~il yalqz rı k' ı , 

z rfleri dahi : f ve en son 
modellerdir. 

REVUE s dinın ç ş'dı p k 
büyük ve f yatl .. rı muhtelif 
olduğu için, ve tc io t ı i11 
bir saat alm k isteye b r 
kimse arzu et i~ı ı d hı 
ucuı fıy tla buıub 

E s 
saatçilerinizde 

19 o nur c 
olunur. 

Z"., ı .. J.Ü 

.Ebhyetna • l 

cat f ım g 
t hldı. •i o rdır , m k 
tchlık el. n ho unm 
bir OGS t sıdır , ŞU 

,. . h v lce söy n ı~ c. c , 
har?ı Ti u f a v s f 

g 
v 

kok c l 

Yaz n: Durmuş Tü·kmenogk. -

< ç Jg n harekt-tler yaparak çırpınıyor, 
1 ı ; '··zmt oine mco.ni oluyordu. rpeyce 
z1man suları köpürterek uğı aştılar .. 

1 

l r ol şw yı h ç sevmem 
rüzga . g "neş, o gu luk fe • 

b 1 göz- mü yıldırır. bir 
s a ta mm ki tabi • 

ç. zevk alm zloır, f kat 
u u iti f etmeyi ayıp sayu 

lar, ş tlcn ve güz"'llikten 
l mıyov deme :uler diye 

y l cıkl2n köy ve kır hay . 
tı c.v 1 

« Peka1a .. öyleyse ne için 
köt e y ş mayo. suouz » diye 
o .z ver«.>ceğı cevapları 

rm ar ı n 
d k' güz lhklnı ıcyrehı:ekten 
z y de seni gö eceğimdaki 
k n aad tini düşü11ürkcns 
kaışı s hjlde bir fery.:ttır kop 
tu ş mı ç virdim. dere bo 
yu d k d n erkek hır çok 
kimı ler Loşuyor, sul~rın dal· 
g Iı bir yerıni göstererek im· 
d t s y~>rl .rdı. Gösterdikle· 

d k t ettim. bir 

or 
ıç n e kollarını 

llerıle tutunscak 

uyun yü:ıüne 

, ı..ç ocüsünde 
m i e kay~ol • 

u dakıkada 
kıy s.nda ulu 
" t Ü b 1 l 

o (Uj'DD 

.dibine doğıu ıürüklemeğe çı• 
}ışıyordu. öteki b'çare epic:e 
zaman u~raşb. Fakat nihayet 
onun d takati keıildi. Bat • 
m;ıia başlamıştı. 

Şışkınhkhn bab mın boy• 
nuna sarılmııtım : 

- Ne duruyorsunu:ı, iaı • 
dad gitıen"za, diye b ğ'rıyor• 
dum. Biçare ; babı;ım yüzmek 
bıJmeyordu. Minfıri olduğu • 
muz zata gelic ce heyec•O 
de şet.ten taş gibi dc.•naıuıtO 

Yıldız ömrüm oldukça bll 
maoz ranın dehşetini unu· 
tamayac ğım. onlar artık bül' 
bülün kaybolmuşlardı. ıuyull 

yüzündeki köpükler bile artık 
daiıhyo,, dere eski halini al 
ma2a .... haşlayordu. biz bili 
gözlerimizi oradan ayırmayor 
duk. YarJ baygın bir haid• 
beni oradım uzaklaıtırm•i• 
çalışırlarken babamın " yaıık 
oldu b:çarelere" dediğini ııit· 
tim : fakat tam bu dakikad• 
da k ışı aahilde tekrar bit 
feryad, bir ümid feryadı koptO 

Gözlerimi &çhğım vakit 
imdada gideni ıuyun yüıüad• 
gördüm. Kendiıini kazazede • 
nin kollarından kultarmai• 
muvaffak olmuştu. Evveli ıı· 
hi;e doğru yüzüyordu. Fakat 
kazazedeyi hıraktığına nadi .. 
olmuı i•bi tekrar döndüğüDil 
tekrar ıuya daldığını iördil• 
babamın kollarında kendi•· 
den geçtım. 
Tekrar iÖzlerİmi açtığımvakit 
babam ko'larımt , ıakaklaıaDI 
uğuş uruyordu, « kurtuldulat 
Ayşe ... ikısi de kurtuldular •. • 
meraklanma » diyordu. 

Kartı sahilde bulunan k61 
lüler iki kısma ayrılmışlard•· 
bir kıımı kazazedeyi keııdi11• 
getirmeğe çalışıyor , öteki 
kısım bu fe1a.:.kfır gencin bot" 
nuodaki yaradan ak n kaD1 

durdurmağa çahşı) ordu. ejef 
aram zda dere olmasaydı 
mutlak o g""ncin boynuDI 
ssrılac ir, o.ı:ı.u bu1elerimle 
tebrik edecektim. ne kadar 
g yreth b.r çocuktu. yo•guold 
ğunn ve yaras n ı rağmeP 

yakta duruyor, etr;.fındıkİ 
leri teskin etmeğe çcılrşıyordll 
H tta s ıbi!e doğru ilerleye " 
rek bir der::ıet muhDbbet çi • 
ç ği topladı. o ç çekleri vere 
ceci kadın 01nnesı mi, kard• 
şi ~i, aevdığı mi, her k'sO 
ise doğrusu o.ıa hdet cttiJO• 

işte h ö 7le Y • .d.:zciğ'İr.1 
eğer bu V9.ka o!m0mış o'nydı 
evv !isi gö11 gö üş-nüş uzull 
uzun dertltşm;t ol~~nktık. 

Ayşe 

14 
Güneş batm k üzere idi. 

Gö 1ıryüzüuüa şd af, mavi ıe 
mini üstünde pcnbc dumııD' 
ra bcnzeyaıı he.f f Lu'utlııf 
doltşıyordu . 

S "dat ibl ~ur \le manu1f' 
eğ çl ri! öı tülü ı ~ ce bıo bçe 
yclu un :ç'nde 0H:1•m üstüDO 
u7. um ~ Y.I Jızı bekleyor, ci• 
hl i - gpçf ·ç~ ızt nbı, be 
y ,c m "'tti) ordti 

Bu ince yol bu s dt2 ıa• 
lsach:.r güzeldı. 

- \tkuı vıır -



Dam tarma 
ve nbart-mir 
e siltmesi 
iihalat gümrüğü 
mudür !iiğünden : 

400 lira 23 kuruş bedeli 
keşifli it halat, da kili ticaret 
kimyahane damlarının aktar 
ma:ve nbarlarımn tamiri ve 
keş\f ve ffnt i şartnamesi n:u 
cibince 10-4=-936 gününe 
müudıf cuma Cgünü aat 14 
pazarlıkla mün kasaya ko -
nulmuştur. 

i liplerin keşif ve şeraiti 
görmek isleyenlf'r yüzde 7,5 
teminatı muvakkata paraları 
ve ehliyetnamelerile ithdal 
güııırüğü müdürlüğüne mura 
caatları ilinoluour 3 - 4 

iL N 
Tnbıon aıliye hukuk ha· 

kimliğinden: 
Tr bzon huinei maliyetine 

iz fetle vukatı O aman Zeki· 
nin müddc teyh iıtaabulda 
aabik defterdar! rden Niıa· 
mcttin ve 111udauya kayma· 
k mı Sclahettin 't'e trabıonda 
Nuh LZade Arıf ve : iıtanbul 
kaıım gönen dlrnman , cadde 
ıi 4o numrolu cvd~ ölü ha· 
san v rislerinden kızı kucfsiye 
't'e kıuisi hüıniye ve oğlu ta· 
lat ve istaııbulda Cumhuriyet 
romorhör ktptanı ölü b111n 
varıılaıındım oğlu Abdulha · 
mit ve Abdolh mit nezdınde 
dığer ibrcıhim ve abmet cemal 
aleyleri&e hukuk mahkemesin 
de 11çbiı urar ziyan davasın 
dan dolayı 2önderileD davet 
nameler üzerine müddealeyh 
lerdcn A bdulbamit .. ile ibrabı 
mia cumhuriyet romorkörüaün 
battıiı V'~ bu ıüretle her iki 
ıioın nerede olduğu belli ol 
madıfıl beyanile davetaaaae 
leri İstanbul adliye tebliiat 
baş memurluğundan bili teb 
lii geri gönderilm:ş olduğun 
dan ikamet2ibl rı belli olma 
yan Abdulhamıt ile ibrabim 
haklarında davetn;meoin ili 
nen tcbliiioc ve 15 gün müd 
del tayınına mabk emece ka 
rar verilmiş ve muhakeme 3o 
niıon 936 perşembe sıüoü 
uat one tayın edilmişbr. 

Yevmi mezkürde Abdulha 
mıt ve ibrahimio babzon bu 
kuk mahkemesine gelmeleri 
ademi icabetleri hılınde mu 
hakemenin srıyablarında baki 
l caği tebliğ makamina kaım 
olmak üıerc keyfiyet gszete 
ılcde ilin olunar. 

Gümüş mecidiy ler hakkinda 
D FT RD RLIKTA 
Tedavülde ı kal~ırılan Gümü~ mec:diye ve ka-

samındarı hcılkln elınde bulunup satmak istiyenler 
den safi beher on gramı on dokuz kuruştan ahna 
caktır. Bu surede satın ık istiyenlerin Trabzon 
merkez ınalsandığına veya mii \hakat mal sandıkla· 
rına müracaat eylemeleri ilan oJunur . 3-4 

Rıhtım famiri eksiltmesi 
İthalat Gümrüğü Müdürliiğünden ~ 
2605 lira 59 kuruş keşıfJ.i. Trabzon (Jümrük 

önündeki rıhtım tamiri 13 4- 936 gün ün~ miisa-
dif pazartesi günü saat 14 de açık artırma suretıle 
münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin }'Üzde 7 buçuk teminatı muvakkata 
paraları ve nafaadan musaddak ehliyetnemelerile 
ıthaliit gümrüğüne müracaatlari ilan o1unur . 2=4 

3 Sabife 

ölçü ve tar ıların 
Damga muayen günleri 
Beledıye Uiyasetinden : 

l -= 934 yıhnda damgalanmış ölçülerin 936 yıh yılhk bak 
ve .damga itlerı ıışağada yazılı s ra ile : y pılıcaktır. 

A _ Akıcılar ve kurudaoeJiler hacim ölçüleri 1 ni11a ili 
15 nisan 936 

B - Uzunluk ö'çüleri, metreler 16 i'a 15 nİHn 936 
C - Tartılar ve terniler, paalıüller vesair tarb tarçlara 27 

nisan ili 19 mayis 936 
2 Ulçüler bakıya tem 'zlenm;ş olar k getirilecek ve toz, paa 

veya dah kurum mış boya gibi bakı ve dam2alanmayl ııüclet· 
tir'ci pislikleri olaolar kabul edılmeyecektir. 

;\ _ U'çü sahipleri ö 'çülerinde yıllık damga yeri hnırla • 
may dı:ı mecbu·durlar. Yılhk damgdarı konaca2ı levhıcıklar 
kurşua halıtalarile b;kır ve"a benzerlerinden ve ölçülerin uzerine 
sivanmnk suretile konulursa kal~y ve balitalardın olacak •e 
deoı~a yerleri en az yirmi milimetre u:ı.unluiunda bulunacaktır 

Damg'l yeri dsmgayi bozmadan ayrılmayacak bir tarzda 
ölçüye b •iş ık olmı:ılıdır. 

4 - Ellerinde muracaat kağıdı olan ö1çü tabipleri ölçülerini 
yukarıda yazılı günlerde s ra ile ve yazılan tarih veç1ıile hazırlı· 
yarak gurup ayar aıemu,Juğuna getirip d mıa ettirmelidirler • 

Müddet bitt ktfD sonra ellerindeki murıcaat lriğıtlarının 
bülcmü kalmıyacağl gtbi yap1lc:cak muwyenede damgaaıı ölçü 
kullinıldığı göıülürse ö1çüler alınmıkla beraber kollananlarin 
cezaya çar pt&rılacaklan i 1an olnnur. 3 - 6 . ~~ -~~~ı,.~7&-

™ - _,~~ 

Fen ve ihtiralar bir araya gelmelerini 1 1 

(Fılko)Y A ~ I' 
BORÇLIDIRLAR 1 

BİL.İRMİSİNİZ PHILCO KİMDİR 1 1 1 
Şon istatistiklere •Yöre PHİLCO dünyanın en büyük radyo ve 

1~ televizyon fabrikasıdı~. PHILCO 1934 se&esinde 12500001 
l lı P:ı · ı radyo satm1ş ve 1935 senesinde 1,600,000 radyo yapm1k 

suretile kendi REKORUNU kendisi kırmıştır 
Buna mukabil ik;nci derecede kalan diğer Amerikan fabrikası ancak 500,ooo radyo saıabilmiştirl 

UNU TM Ay 1N1 Z K I• 1 Yalnız üzerindeki 1 ulanan ıek~l ve manz.':r"~'".a lıcpılıraonıa , 
• ueyahat, lüyülı reklamlarla , •ozde ycnı bır ıcat olJafantlan 

bahıedilcn hikayelere aldanırıanız. , 6?J1rünciz.ün ıo:ıuna kadar pi,man o/ur•unuz.. 

Güya, bu kü''lik kutnlar, iımi olup c:smi c.lmaya sözde yeni icatlar , çok defa eski istok malları yeni bir tekle 
ıokup sürmekten b2şkil bir feye yaramaz. 

P H 1 L.CO rad) oları: Her dalgayı, yani ~ısa, Orta, u::ıur... Dalgalari alır 
Hit; bir radyoda olmavon p · H: L C O Otomot"k HUSUSİ SÜZGEÇ VASlTASILE: Şebekeden ıelea upl 

Anten Selektörü : Saye.inde her dalgayı aynı Kuooet tular, bertaraf edilmiıtir • 
ue TemLzlik de dinletir • PHILCO ŞASiLER/: Tenekeden değil 600 tonluk 
KUVVETLi Otomatik Yıik•ek Tekerrür müıeddedeıi ~prealerden çıkmıı paslanmaz çeliktendir . 
Havai parazitleri ·bertaraf edip Radyo dalgalarının M;kine tamAmen zırblanmııtır : Bu sayede 111i içiae 

•u·~.oıomatik Tsaracueka5,.ıı1_,tırle. ~atış --d-iş_a_r_d_sn_h_i_çb_i_r_p_a_r_az_i_t_g_ir_e_m_c_z_. _______ 1 
1 .,.._ - PHILCO i•mine benzer markalt ıdım •cıkınını:s. ./ 

--~------ ABDULLAH SEZGİN l 1 

= ••• 

Mina Fon Barnhelm 
dört gün euvel şehirde bulun 
tiuğum zaman ıunri yüzbaıı · 
ıının zevcesi Marlof• ı·yaret 

F ontelhaym - Böyle raıt 
ıelecejimiı hatırınıza gelir • 
miydi verner ? 

yerek ) ıen ne •~kittea • beri 
böyle dilrkatliıin verner ? .. . 

Verner - Öireaiyora• 

YAHUT 
Askerin Talihi 

F raııziska - ( Biraz yana 
Çekilerek ) bu çok tuhaf ve 
iacclenmeıi lazım birıey., buy 
ıubay yahut bay yaver 

Veraer - Bayan kalfa 
tğer ı'zin için ehemmiyetli 
deaiJse bay yaver d~nilmesini 
iıterim. 

Franz'ıka _ Evet bay ya· 
•er, b y binba§ıdan biıim 

llyın b yana 'bir mektupçak 
· var, Onu imdi içeriye verme 

liyim, v reyim, yine hemen 
buradayim lütfen biraz bura 
da bekler m:ıiniz ? 

V erner _ Memauni1etle 

görüıelim bayan kılla. çok 
teb i, bele git, sizi .bekl•r ve 
ben de ıizinle kçnuşmak 

iıterim. 
f ranziıka - O, bekle ya 

( çıkar ) 
6 ıncı görünü~ 

Pavul Verner 
Münaaebetıiı bir kalfa dt:• 

iil. keıki beklemek için ona 
ıöı vermiyeydim. Benim için 
bay biobaıiyi aramak daha 
ehemmiyetlidir. benim paramı 
istemiyor re:hoi tercih ediyor. 
Zaten ben onu bilirim. hemen 
ıimdi ıkbma birıey ıeldi, on 

etmiıtim. biçare kadan basta 
ve miltee11irdi ;'bay binbaııya 
aörtyüz hler kadar borçlu 
kaldıiından bunu naaıl 6deye 
cejini bilemiyordu. buıün onu 
tekrar arıyayim. aattıiım çift· 
liiin paraaıaı aldığım v8kit 
kendiıine betyüz taler borç 
vereceiimi ıöyliyeyim. Eier 
Irana ritmezaem ,buna tahtı 
temine alm lıyım. Hoı o ka • 
dın timdi. gitmit daiları •t . 
auıtar. herhalde bay binbaıiyi 
görüp borcunu dıt vermiıttr. 
Evet bunu olmuf gibi yapma 
byım ve bir an evvel yapmak 
daha i7i kalfa bundan dola71 
bana &ilcenmez. bekleyemem 
( düşünerek giderek bay bin 
bıııya teaadüf ediyor ) 

7 dinci görünüş 
f oatelbıym, P, Verncr 

Veraer - Buradesıoız ha, 
Ben de şimdi ıizi yeni ikamet 
gib,nııda aramak üzere idim 
bay binbaıt 

Footelhaym - Beni mi ? 
ihtiyar otelcinin kulaklaru:.1 
küfürle doldurtmamak için 
bana otel meıeleaini hatırla~ 
ma 1 

Verner Şunu arzedeceiım 
e•et yüz luyi altınımı sakladı· 
ğnm:dan dolayı bilbaasa teşek 
kürler etm~liyim. Yuat O'lları 

bana geri verdi amma daba 
fazla saklanydınız benim iç·!l 
daha eyi olurdu. Lakin benim 
bi\medii:m yeni bir ;-ere ç1k · 
tınıı ki .ıı bilir na!ıi bir ye~~dir 
belki ıizden çahnırdı sonra 
ıiz .de kendiniıi bana tazmin 
etmeR"e mecbur bilirdiniz. baı 
ka b'r feyde yıptlımazdı ben 
de ıizden paraları iıteyemem 

F antelh11m - ( Gtıllimıo 

tab i ioeaa bu ~ünlerde para• 
sına oldııkça dikkatli ol•ab 
bununla bıeraber ıize ~birt•J 
d~ba arzdmek istiyorum bay 
binbaş1. Suvari yllı'la1111 Mu 
lofuo zevceaind~a. ıimcli ora • 
dın geliyorum Zevci ıiıe d6rt 
yüz taler borçla kalmıı, ti• 
dilik tarh ve tenzil olunmak 
Uzcre yüz doka altını ıönderi 
yor mütcbakıııaı ıelecek hıf 
hy41! gönderecek bepı'.nın ifÖD 
derilm'!meaiae ben ıebeb ol• 
dum çünkü bına da ıeluea 
t~ler borçlu id', ve benim 
sıze h her verece{rimi biliyor· 
d~ .. ~imdi . b.akikatta olduiR 
ı:ıbı. Jhepı·nı öderdi amma 
bana da verC:i ıiıe geri ka 
laa yüz taler içia bana ola~ 
bo%cuna binaen ıekiı ı&a 
kad r bekleyecekıiniı. 

- Arkaıı •u -



• 

Rize ve Orta Okulda 
Gördüklerim .• 

- Baıtanfa birde -
kallal, cleria bir mi11fir ıeyer 
li•le lıarıalaadım. Tam bir 
iüreci : •• blitila aalamıyla 
··-bir a;retmea olan okul 
direktir& bay Mabittiale on 
beı dakika kadar ı&rea bir 
laaıbilaaldea ıora bıılaclak 
•ektebi ıezme;e •• 

Okal 225 •••catla we 
mahtelittir. Bir •• ikiaci 11a•f · 
lara talelaeaia f•zla olaıaadu 
.A. •• B. diye ikiıer ıaibeye 
•Jralmaı ; Dalaa ıeçea yal 
•••caclaa beı altıawı teıkil 
·~ kaz talebe ba ıeae Jİr • •11• ••naııtar. 

Her y&nBa& ılzel Ye maa 
taua a.aıdaiu• •• daba ı•· 
çq Jd epice bir mıırafla ta• 
•ir Ye iaıa ettirilea lmektep 
biaa11 •• btlt6a teıkilltile mo 
dua tliyebileceii•iz ba oka· 
lu da ka••etli •• laiç de 
u..,ıı ı•l•ez eklikleri ibti • 
J•Puk •udır. ~Ba ilatly•çlar 
b .... cla ilk •••rl laberata•ar 
pllr. Fizik •e ki•J• tihi 
tlerller laükile aalablabilmek 
~ laberataYara, ıllb derai· 
J•J• ka•••tl4' ihtiyaç ı&ıterir 
k• laberata•ar diye ıirdijim 
odada lair elektrik aaabtan •• 
ld ıiıortadaa baılra bir 1•1 
tlrm•clim desem 1alaa ıiyle· 
•emit olmam... Ba ebildik • 
ha olıı:al• 1&J1• direkt iri 
• naa •• •••t•iı •• .U..,.u. pek yakaacla ka 
ilatiıaaa da ıok olacaiıaı 
çlÜI •pice enel ktUtlr la· .......... " .,.. ........ 
Oc1acı Geael •lfettifliii• 

Jobra Yanllartla bal•dak 
...... ". ıa,le•lt Ye &aı..ratnar 
•••••l•i• pek pktada 
tlacluUecejiadea kanetle 
büt Yar olclıf uıa ••• 
etmiıtir ... 

a.. buacla laa ilatipcm 
fek edilmeaiai "" ekıijia bir 
u •nel tiduilmeaiai dileme• 
Ji Wr Jllrl• bilir K il 1 t tl r 
Balsulltaaıa dikkat aazuıai 
lna lı lıeriae iarula çekerim ... 

Okalaa kltlplaıae Ye eliıi 
Aloalaııaı da ıeıiilr.tea ıoa· 
ra .. ,.. direktöre teıekk&r 
• ... k aJ1tldım Ve bir az 
•Yftlkl tloıu1r,•la yiae az 
•":_iki IOUUZ ılzell iia f çia 
de •eadialzclea ı•prek dl -
dlcllk Jola ••. 

HALiT MllZAFFl.R 

!!St!E SL&22S 

Mıntı a atletizm heyetinden 
12 nisan 936 pazar günü ~aat 13 de cumhuri-

yet alanındaki stadyomda büyük bir atletizim hay· 
ramı yapılacaktır. Şimdiye kadar Trabzonda gö· 
rülmemi§ şekilde hrzırlsnan oyunları herkesin gör 
mesi için tertibat alıomi,tır • 

Pazar kapuda yeni yapılan 
vakıf fırının kira ilanı 

EVKAF İDARESiNDEN 
Evkaf idaresi tarafından pazar kapuda yeni 

yaptırılan fırın kiraya verilmek üzere artırın ya 
çıkarılmı~tır . ibalfsi 6 nisan 936 pc.zarte~\ günü 
saat 15 de yapılacaktır • isteyenlerin yüzde yedi 
buçuk. küruş muvakkat teminati akçelerile v~ hır 
muteher kefil ketirerek evkaf idaresine gelmeleri 
ilan olunur • 

Saytn bayanlar baylar 
iskarpin, §O§On ve lastik 1 erın · zi zarıf ve sağlam 

tamir yaptırman z için ticaret odası karşısında 
AKıN iş yurdunda bir deneme kafıdır her hal. 
de memnun kahrsıniz. 

Radyo elektrik cihazları 
Her ~eıit pamofo•, yaz1 Ye dikiı maldaalui 
Çorap Ye fanill Ye \eazeri makiaeler •eaair.- tamirati en 

acuı •• temiaatli ıurelte yıpıbr. J•pılaa itlerde maanen ıa • 
•aa içia teaiaat Yerilir akai halde meccaaea ta•ir edilir. 
Meydan Altaokak 1 sehzecilerde ya&cilar karıisinda 
Feaal iı : Kemal Ofla Atik Katlaojla Ny 259 
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j SIHHI AGIZLIKLAA ) 
( Sigaraıiın nikotinlni kamilen Çf'gt>n }) 
(ALMAN DOK10RAPOSEL'in ~ 
~ ~fook~ ~ 
~ Umamı •alıı yeri }) 

~ > J ŞAUB 1 ad) O • Kund, c far N9 84 » 
( Acantası; hariçten sipariş kabul olunur. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f_en!'lin e" bOyOk harıkaSı olan, ~eş kıt'ayı 
bırbırine ekleştiren telsizlerin mucididırr 

.. MARKONI 
Dunyahm her tarafında en kibar salonlarda bulunan YE» gane radyodur. 

MARKONI 
Fazla re klima ihtiyaç göstermiyen en iyi rad} odur. 

Si PAR TON 
Ayni müessesenin ayni şeraiti haız htm ucuz, h m ç< k kuJl"n şlı 

RADYOSUDUR. 
« ~elvinator » Soguk hava dol p rı 

... htalıbulon bütün lokantalarında, bütün kibar evler nd hu u an 
yegane sopk hava dolabıdır. Arzu edeoiere katoloğlar takdım ed i . 

PULATANICL.I OÖLU K~RDEŞLEA 
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535 
Çünkü: Phthps 
Dilaya Radyo mllıa 
bakalarıada D.aima 
biri11ciliii kızanır. 

16 2000 metre 
her da ıa 

Radyo teknik ve eıa· 
•na vakıf olaalarıa Ye 
en müdekkik kimaele· 
ria kallaaclaklara mu· 
kadar. 

Cünkü: Phıhps 
Radyolarıai alb ay 

karaota eder 

Çünkü: Phıhps 

45 

Hoilanda •• Almıaya• 
ela Diiayıaıa ea b&ylk 
Ye •••ah Fabıikalanna 
••ilk olap Ea afak Wr 
parça81aı el.ili ea iti· 
1tlk bir ihtimamla kea• 
m L•llorataarlanacla 
imal eder • 

16 • 2000 metre 
her dalı• Çünkü: phıhps 

p 22 
16 - 2000 metre 

b r d Jg 

6 L!mba 
akümülatörlü 

Radyoları 

Ve buaaile 1936 aeaeli 
•oclelleıi 7lkaek iıtaıyoa 
ayırma kflkinlıii Ye pek 
mlleuir otomatik aati fatilli 
teairiai Ye ıebekedea ıelea 
mllıiç ıürlittii ve prasıtleri 
ıaıdqrmaya mahıaı ante• 
rüptöıü haYidir. 

Cünkii: Phıhps 
Radyoları 

Kıı•, orta , azun dalı•· 
lan ayni lıaua•iyet ve pi 
rtlutia olarak iatiıar ettir· 
mekle us.k me•leketleria 
&nemli aeftiyatını Ye maıild 
aia aheaııai ıea tabü ıarette 
dinleten dalıal laakimiclir 

Çünkü: 
Diirl& dllrll marka· 

larla Ye m .. htehf ıiıtem 
lerle fİya11lua diki· 
len elıaeri Radyolar 
uı mubim Ye kıymetli 

aknmlar1nı cıhaa ıü· 
mil PHILIPS fabrika 
lanı dan m&bayia et. 
mtlıle marlralanaa bar 
mevki lu11nd11mıia 
çabıırlar. 

Çünkü 
p h Ih pS ~aclyoları 

Asrın en miikemmel ve modern bir c hızı olup Rad 
~odan beki l! n b&tün verlıkları ya1&ttıi11ıdan Pbıl p• 
Radyol r d ı şka R d oların yald ılı ıiiz Ye 

zy l e R d o al,. nlar bna tt erınde ıoa· 
· 1 ş o lar. 

R ESEY UYGUN TAKSllLE SATIŞ 

.zon o H l ei Salı DEpoır.ı : 
K b oğlu Mehmet Nuri Aydın 


