
-----------------------.-.------·------'!'-~--~~~---~~·~~~~~~~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~il!~----------------~~~~ 
Direktörü , Ba"'a~ıcısı BEK 1R SOKOTJ 1 

--------------~----------
AÇIKTIR. J 

8 N ;SAN 1936 Carıamba Yedi güode i~i defa çıkar ~ (~:3--ın_c_ı __ d ______ i_'3-'_-~s..~::;-a.,--.~-~~~....;;;~a..;;:=~;;;;;;e;;;.....~~t9;.._;-;..;;;.;~--.=~s..-·_ı:=..-.;~~c-:::--;;__.;;.;.._s_a~y-j: __ ~..-;.l_~ __ ~ __ -...;.;.--~----..;...;--....;.;....;._..·.._._._.... ______ -:;;....:...~..,.;...--....---..-. .... ;.==r~ 

soru~L \HIMIZ ŞlKA Y ETLE HE 

eş mağlup değildir 
" 

istemiyoruz, ordularım imperatoru 
çok zaman 

«Sulh 
harp edeceğ,zn diaor ve 

İTALYAYA KARŞI TAKİP 
zecrı tedbir istiyor ... 

• daha 

Ağaç s~vg\si 
Ağaç ha yramı 

B ':de hiçbiri J ok 
Bunların ! 

--........ . ._.._ 
Her yıl, Yurdun her tara 

fanda a~ıçlar dikilir, bayram· 
\ar yapıhr. B'z de gfmıyan 
bu ı:üzel •e çok gerekli itini 
gazetelerde okurt;z jıte oka · 
d ar. Yallar gelip geçer, ıehir 
içiae olıun, ıehir dıııua olıun 
bir ağil.Ç dak•ek_ aklamııa gel 
mez. Seneden seneye, dıkili 
olaa ai çlarımız 1 kmhr, keai-
Hr, eLıılir 1 ~una l:cıyaa, ıeı 
çıkarıla olmaz, sanki aiaca 
ıhtiyacımız yukmuı , sanki 
•itıç zararlı bir varlıkmış gi· 
bi, ııın hep ters tarafından 
yürür ve hep ters tarafından 
sıideriz. 

Şehirden doiuya,batıya Ye 
ıayfıyelere dojru uzanaa yol 
lar çırçıplak bır haldedir. Şe 
hir içinde •iaç dikilecek yol· 
laramız Ye a i1.çlaııdırılm11i 
çok &erekli oba aJa11l111aııda 
Vardır. Öyleyken, bu itin ele 
alınacak bsr ıı olduiuau halı· 
rınıııa bılts ietirmıı deiıhı l 
Aıfaç dıkme 'fe korum• mera• 
lıı.t, asıaç ıeva-ıai ıebırdea köy 
lcrc aoyıu u1.1nma1ı ve uzatıl· 
Dıahdır • Haıbukı bızde ıebır 

den kö) lc::re cıoiru uzaua11 
ıey, dQhii zıyade ai•Ç keame 
nıerak.ı oımuıtur. Şehır ıçınde· 

kı a&açliır bcr &iıa bıru daha 1 
eluıtır, ıı;yfayc!ere çık•n yol· 
larda yüz yıUık aiaçtar, o 
ctııım ç wlilr sıradan kcııhr, 

takat aedıi:ımız itbı bu baı.ın 
manzara karıııında dudıiımı-
ıı btle kıparaatmayız 1 

·1 rabıonun nQımal iÜıelli • 
iıne eıııı &ijzeHık kataa eı 
•iz So&ukH)'Un ıehır ıınırt 

içıudekı ılk ıkı çamhiı ioıaf • 
ıııca kırıldı, yazdık çızdık, 

1.cındırmak iıteaık, en ufak 
bır memur bu ııle ıtırılcndırıl 
Dıcdi 1 bir z daha ~tede çifte 
çamlıiı11 bari tarla haline ieti 
taldı, ona da öteden berı öy· 
ltce ıtyırci kaldık .. 

Aiaç diJ.:mek, aiaçlan 
korumak, aiaç 1tYiİ1inı yaıat 
mak Ye ıtenııletmek yurtıal 

bir vuafedir. ıailık ve ko:ua 
ma bakımından • çok ierekli 
olan bu iti biz. dıe ele alalım 
artık. 

Tam ağaç dikme meni -
mindcyaz. Bu it de, para ııı, 
bütçe 111 deiıldir, yaln z •e 
1ain11 bir kıpırdanma , bir 
enetji itidir. çok umuyoruz ki 
sıcliıme Ye kalkınma 7ollarına 
ıirmiı olan bazı iılcıimiı iibi 
•iıç bayramı itini de canla• 
dırmıı olacaiıı artık 1 

IJeh.r Sükuti BEKER,) 
;ı 

SİYASET... AVA.M KOMARA 
EDİLEN 

TENKİTLE ••• 

ingiitere habeşlileri harbe teşvik ettikten soyra 
yalnız bırakmış ... Eden her şeyi yapmağa hazı

rız diyor. Zecri tedbirler işi alevleniyor! 
Ankara - Küçüle antand 

cl~oletl•ri Aouıtaryoyı m•c· 
6ari aıkerlifi teıiıinclen ilü· 
ra protoıto ctmi,lerdir • 

Dün aoam kamaraııncla 
dıı ıiyaıa hakkındalci görüı· 

melarde iıfi oe muhafezekar 
pa, tileri liderleri petrol am· 
barıo,a meHluinde lauiü· 
metin enerji goıtermetUfini 

oe ümüdıiz bir harbe teıoilc 
dtilaten sonra habeı,ıtanı ken 
dİ makaclderatına bırakma• 

•tn hazın bir ıey oldufqna 
itaf.,,aya ilhch o 1unmaıını:ı 

inıı~ltcre tarihincle elim b 'r 
foııl trıkil eclcceiini ıöyl• · 
miılerdir • 

Etlen hiıltumetinin itolya 
hab~ı ihtilafındaki 11asiyetin· 
de hif bir det1ıildılı olmotlı· 
lını diier cl~oletlerle birlilıt• 
her türlü ekonom~lıı oe mali 
teclbirleri olmaı~ amade ol· 
Jufuna ıöylemiıtir • 

ltalyd ııyoaı mahalıli 13 
ler komiteıinin birJenbir• 
toplanm-:r•a Jaod •dilmuini 
oeRi bir zecri tedbir faal/iye 
tinin ba,lanııcı o 'arak ıir· 
melıteclirler. 

e. HİLMİ 
E•nlak Bankasile 
U ray Arasında 

Baıta Ya.,azmuz o/daia 
B•lecliyenin ~leldrilı ıirlı•· hald• lıraoaz.ör oe:,torpitola· 

Donanmamız 
Limanımızda 

rımı.z p :r.zar a-ünü •abahi li· tin• -,arclım yapmalı. molı•a· 
mc:ın mıza •elmiııir. dile emlalı banlıaeına&orflan 

mıı oldufrı malumt/ar, A•li 
DononmonaaaJa.l.n linHuu6=--="=-~•lli oin icra olan "1r 6orc.,. 

mız.lla halunmolttaclır , 

Bugün 
maç var 

Bu1ün 11Jot dörtte cam • 
hariyd s•haıuıtla T rab.zon 
muht•lit takımıyla lim!lnımız. 
ela bulırncın donanma mahıe. 
liti ararında bir milÇ yapıl• 
calıtır. 

dundan eooel dona•ınamı • 
zan ıehrimizi ~i ar•tlerind• 
o• ayrı oyrı uneleı ele yin• 
Donanma takımıyla Üf maf 
yapılmıı, Üfüade de Trabzon 
lıazanmııh. 

Çok .heyecanlı a-eçecefi 
muhakkak olan bu maf' oka 
)Ucularımı~a görün d11r, iki 
tarala ela mauaflalııyet dilers 

Maf hasilatı tamomen 
m•lıt•pLi falcir çocukları uir· 
a-eme lıaru•una oerileceldir. 

Trabzonspor 
kulubü 

Epi ~omanclan b.ri Şehir 
lıalubü yauındalıi binocla ba · 
lana Trabzon spor lca/übü 
dünkü ıün lıundaracılar cacl 
deıinJeki uki , miııait yop1· 
•ına taıınmııtır. 

Fıııbol, saz; , lemıil, bok• 
oe gürıı •ibi bütün spor ha· 
retlerine falııma sahac: için 
el• yer 111rmıı olan Trab.zon 
ıpora ')'•ni o• dacla üıhin 
baıarılar clileriz. 

FINDIK 
Köylerden •elen haberlere 

göre fındılı nııanları çok iyi 

1arinmeiteclir. 
Fındıklar i~in /aaoa trhli· 

Jı11i carlı4 lıalmamııırr, 

faiz.in• yirmi lıüıür hi11 lira 
6denmiı olma•ına raim•n 
borcun yeictnü laalcn yetmiı 
bin liroya balıl olmuıtar , 

Emldk banka•ı lralıalı mi· 
faoiri bay Hilmi ba meHleyi 
hal için ıehrimi.ı;ı •elmiı o• 
R•lediye il• tema• oe ınü.ıa 

/cereye ••çmiıtir • 
Haber alclılımız.a a-6re 6orf 

talıı•İt• baflanucalc ue fai.ı; 
mılıtarı da yü:ade altıya indi· 
riltcektir. 

Bu eıaı Ü;urintle her ilt.i 
taraf anloımrı ~ibidir. 

ZİYAF9ET 
Euoelki clıı~m · Ofüncci 

Umami Müfettiıimiz. bay 
1 ahı in · Uur, •otulc•acla ilca· 
met ettipleri Atatürlc k6,Jı6n 
de donanma Jıumancla heyeti 
ne bir .ziyafet 011rmiılerilir. 

URAYIN 
ZİYAFETİ 
Dün akıam donanmtımız. 

lıumanda heydi ı•refine b•· 
le.tiye tarafından Şehir lta 'ü. 
banda yü& lıiıilik bir ziyafd 
o•rilmiıtir;. 

Haoanın müıait olma•a· 
ıından muhter~m mi•alirl•r 
ma2eret beyan ederclc 6elme· 
miıl•rdir. 

Şölen •ayın umomi mülct· 
tiıimizin hrı:ıarile ıabaha ita 
tlar clcoam etmiıtir . 

Ziyaf ett• Nccmiati ıa& lae., 
eti •iızs( parfalor çalmııtır. 

Ziyafet Şehir lcallı&iı tara 
lıntlan tertip eclilmiıtir • 

Şehir ia'd&ıl üzerin• oldı· 
fı l,a ilk ~iyafelc iıini cidcl•n 
~ok pHl oı emıal••~ d•ne. 
celı bir rnar1olfalti1•ıl• boıar• 
mııhr. 

hab~ı imperato ·a royter 
ajan•ının muhabirine demiı· 
tirlci laabeıistan matlup edil· 
m'ı d~tiltiir. 

Ordularım aroıamız ü.ze· 
rinde bir telıı İtalyan kalıncı · 

ya kadar ~arp ımaya ha~ı r· 

dır , Biz ıu'h tabep ~tmiyo· 
raz biz )'Glrııy 11e hı. ıta harbi 
bitir~c,lc halıikı_ ue müuıir 
zecri tedbirler tatbiki için 
milletler cemiyetinin mütema 
eli telairlerinclen ıaıırmıı ba· 
lanuyo·uz, 

Bekarllk 
Haoai adaları yanında 

,, Vana- Van<>;" ada•ını Mo· 
ri• Allarcl ismind• bir .zen.in 
aatan almıı o• buraıını diı11· 

yanın cenneti halin• koymaı. 
Y .,, )'ÜZünün bu illt cennetini 
ı4rmelıı fırıafını bulan bah . 
tiyarlor:, baranın•, hoyalımıs 
Ja yo,aıtıiımı~ alairet cen• 
ndi lcaclor '•i'uel,:1 ralaal O• 

ell•nceli oldafanu anlutıyor 
larmıı. Ôtelci cennet ile ara. 
•ındalci farlı , banan yer yi· 
z.i'ıncle olaıa 11• cennete •ir• • 
bilm•lc İfİn ba~ı .ıartları bu· 
lıınrııandan ibareımi,. Cenn11ı 
lilc olabilmrlc İfİn öyl• bir 
yıtın ibadet o•. f uaıat yeri 
n• ')'alnız. 15000 franlt!ılt bir 
duhuliy• bil•ıi lcıJfi ıeliyor· 
maı. Ancak , paradan cooel 
daha mühim bir ıarı oarmıı, 
öyle bır ıartlci , aııl cennete 
ıirebilmclc İf in bil• koıulma· 
mı, ..... !? .. eoli olmak I J na· 
aıl, beıı1ndini~mi , l b•n ba 
ıartc oku)anca ·hayretim 11e 
barado•i ıoıyetccilerel la arı ı 
ela hayranlıfım ortdi, öyleya, 
Trabz.on do yapılan herhan6i 
bir toplantıya b•kdriari ıok · 
mamalı bizim .. •o•)etecilui· 
mi.z tarafından teklif olan· 
mamııtır1l, Demek biz.imkiler 
z•ngin Am•rilıalıdan daha 
"aklı eooel" imi,l•r I Trob· 
~onan bu ıar•tl• Amerika 
uiorana dahi lurclıi ını gör• 
m•/c b•ni çolc prarlandtrclı, 
Artık ümid eclerimlli, bu ha· 
lıi .Fcat, .. a .. karlck •altanlıktır" 
a6süna clilin• clolamrı .zauallı 
ıtıfil bekarlara bir ibret deni 
o!ur, Nisbi olan bütün kimet 
ler •ibi bu sö.zün de lcıymeti 

•altanlıila bcrabeı iflaı et· 
miı balanayor , , Cennet oe 
c•miy• f ehli olabilmelc i~in 
her ıeyden .uoel eoli c!malc 
ld~ım, baıka ~are yok,'- , Za· 
11allc adem, cennelclen eo/en· 
dili İfİn )ıogulmuıda , onan 
baıünlti chladi iH eolenme• 
diil•ri İfİn kofalayorlar, Aı· 
lcolıan ha daoayı hallccl•nt,, 

ŞINASJ 

Hiç bir fırtına 
""' egemez .• 
-5-

-ÜJhı 'll3-
Sanıyorum 1'i buna11la H 

na tamam beşinci hitabım .. ve 
yine öyle 11nayo1om ki « oi· 
lama » bıılıiı albnda ç1kaa 
ilk yazımdan buiüae kadar 
tun on ay geçti.. Bu be11pla 
esefle ıöylerim; ıeni ancak 
iki ayda bir dafa batırlayabil· 
miıim .. Ne büyiik nf•~ııhk 
ciciıl mi ? Fakat e7 b,nim 
daha ancak subayyel bir 
varlık olan oilam 1 

Eier bir gü1ı doiar baya• 
ta gözlerini açarsan be11im 
bu •efaaııl ı iıma biç de laay • 
ret etmez, ıuçlu göraeuİll. 
Çünkil yavrum hayat bir fırla· 
na Ye ia11n hu kudretli fırb 

aa önücıe katılmış .. bir aerre 
iİbidir. Her ıan yerden yere 
çalınmak, parçalanmak telali 
kui mevcut.. Pek tetik •• 
metin olmak ıerek .• 

Çünkü e11 'doıt ıaadtim. 
bir •eli ea dcbbıt bir ~· · 
ıu~ olarak Ye hiç ummadıi1• .. 
bir anda ıuratıaua ta orta.ı • 
da iÖrmea ihtimali •• calllt 
bir hakikat kadmr ka•Yetliclir: 
Daha ıonra saaa ıeçea aefor 
de ıöylediiim fibi. ortaaa 
hir Yuıtuıa,. Seai b•aa laabr 
latan baba ol111um, babalıll 
ıefkati deiil daha ziyade ba· 
dıseler, vak'alardar •• 

Ve yine ıö 1lediiim ı;hi 
aykırı zöıdüfıüm itleri, köti 
halleri ıeain adıala d11711rur 
Ye çok kerre sana atbi•• 
tokata bir bıtka ıuratta t•k 
latmm.. Ve iıt~ sea böyle 
bir vaaıtaaın yavıum • • EYet 
çok metin ve tetik bulan•ak 
lizim .• y .. laıı ıunu da aaat•a 
malııın ki y&Yıum eYveli •• 
bütün anlamile iD11a olmak 
ierek .. Buaua için de terte .. 
miı, ciüı üıt bir kalbe aahilıt 
olmak, dedikodu we fitaedea 
uzak kalmak ıart olur • Bir 
ııüa her banıi bir arkadaıı • 
aıa Yeya ıeliıi ıüa:el her 
hEnii bir kimaenıa ha1111i, 
mabrem Ye belki df' aykıu 
ola bilen bit hareketine yiae 
her haaıi bir tesadüfi~ ıahit 
ve vıkıt olabilirsin. 

Fakat nk111 yanam onaa 
bu bı:rekeliai ; aeaia YeJa 
umumua menfaataaa a1kın 
olm:adı"ça bir giia keneli le · 
hinde veya oaan aleyhiade 
bir ıilib olarak kallanmafı.a 
kalkma çünk.ü bu bartkduı 
çe\( kcrre ve muhakkı.k çc • 
kememeıhkten tezahur ede • 
cck kalbiııia ıi fesat oluıuna, 
kirli kulunuıunu meydaaa 
vuracaktır. 

Birir- dua - dayduiau bir 
ıözü diini•e, kendi arzunca 
•e ihtim&lki içinde yer edea 
hhı~ı almak k1.yguıuyla götür 
meıe yaklııma .• Bil ve uıat 
ma ki iaıuı bu kadar alçıla· 

-ArkHi dörtte- . 
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BU GONLUM 
EDEBİ BÜYÜK ROMAN il 

....... __.==.......,( 11) - Yaz•n: Durma, Türkmenoğla _ ___J 
Genç kıı hafifçe titredi. Yarın akşam ... Bu saatte ... 
Burada . _ • Diyerek eve doğru k· >şmağ~ başladı . 

Maaalyalarıa ıık, ıölreli 
dalları birbirine kul at&yor, 
•iaç ıöideleriae tırmaaan 
•armıtıldu 'çiçekler aakılar 
haliade dallardaa aarluyordu. 

Güneıin : ıoa ııikları bu 
aı k y•prakların içinden ıüzü 

lüp reçemiyor, otların içinde 
yaldızlı bir penbelik parlaynp 
ı6nüyordu. 

Ara11ra eaen hafaf bir riz 
ıir manalya dallar1nı y•••ı • 
ca kımıldanıyor, hiyabaaın 
içinde ılık çiçek kokuları dal · 
ıalınıyorda. 

Sedat parmaklarinın ara • 
ııada bir kiiit buıuıturuyor
da. bn bir rece en·elki 
laumma nöbeti eanııında Yıl· 
daza yızdıiı aık- mektubu 
idi. Fakat ıimdi ona pek mü· 
a11ebetıiz buluyor, ıeaç kıza 
Yer•eie ceaard edtmiyiceii· 
ni lai11ediyordu. 

Biraz sonra bahçe kapııı 
apldı, Yaldız elinde Anenin 
mektaba ile ona doira rel • 
••ie baıladı. Geııç kızın 

ıöderi parlıyor, f yaaaldaranda 
bir peabeliic dalgalanıyordu. 
Sedet elindeki kiiıdt bemen 
Hklamtıtı. 

• 
Yıldız onan yanına reliace: 

« Sedat be1 bana iki fÜD 
eYYel bir demet muhabbet 
çiçeii aöaderdiniı ... Ona ne· 
reden toplamııtıaız ? » diye 
ıorda 

Secat hayr~tle cenp Yerdi: 
- Buradan l:ılr ıki ıaat 

azakta bir dere ken.arıada ... 
- Bu mektubu okur ma • 

ıaaaı Sedat bey ? 
Sedat mektubu alarak ıar 

atle bir aöı ıezdirdi, ıoara 
ıiilümaeyerek iade etti. 

- Ne ıüul hareket etmit 
•İ•İz Sedat bey •• 

Yıldız ona elini azatmııtt. 
Sedat ba eli tuttu. Oalara öy 
le geldi ki, ı ba 4 hafif temH 
kaalarıaı, ruhlarını . bayatları 
•• ~ müebbeten birleıtiriyorl. 
Genç kızın &öisu ıüratle kıl 
kıp eniyordu. Heyecanının 
tiddetinden korkmaı tibi ba · 
filli önüne eiiyor 1 röılerin • 
den J•tlar akıyordu. 

Sedat Yıldızın elini kalbi· 
nia üıtüne koy "tlnş' u 1:bir za • 
man ikiıi ılı f:~~ ' -vt-mediJer:; 
Genç adam güçlü iclc ~ Yıldız» 
diyebildi. Bütün ·~ ~ ·• h "'yeca• 
nı, aaadeti, aykuıı;r geceleri 
muztarip bir ~ intizar içinde 
ıeçen züaleri ba bir tek kr· 
limeain içinde idi. 

- Yıldız... Demek kalbi 
Dizde bir küçük mevki kazan· 
mata mayaffak . oldum ? .. 

Geaç kız ona mahzun 
Ye manidar bir bakrıla cevap 
terdi. 

Sedat hafifçe~ titre1erek 
de••• etti : 

- Yıldız bunan rüya ol • 
madıjıai ıöyleyiniz. • Bu ka 
dar 1aadete iaa11amıyoram. 

Yıldız beni aevai11... Bu 
•D•kia mi ? Ab De ıt&el,~ 

Ben bu kadar saadete tebam 
mil edemiyeceğim ... Kalbini 
zaptetmek iateyor ııi bi ellerile 
göiıüae baa\yorda. 
Gittikçe koyub 111n akşam 
iölıeleri içinde bir zaman o 
halde kaldılar. r Bu rfıy ... dın 
oala11 hizmetçinin ıeai uyan -
dırdı . ihtiyar hizmetçi Ydd~zı 
çai11yordu. Gea~ kız bdifçe 
titredi. Yar•n akıam •. ~Bu ıa · 
atte ... Burada... d iyerek eve 
doiru koımaia baıladı. Se • 
dat onan karanlıkta kaybolan 
bey ız eteklerini bili ıörüyor 
f özlerinde~i hayali kaçırmak 
tan kor~uyor gibi kımıldanma 
i• cesaret edemiyordu. ne -
den ıonra kendine i cldi. 

Sokai• çıkarak geç vaiı te 
kadar 11rhoı gibi ı• hralarda 
dolııtı. Tekrar döndüiü vakit 
Yıldızın penceresinde bili 
ııık vardı. Gecç kız daha yat 
m•mııta. Sedıt kendi kendine 
c Bu uzun geceyi a s sıl g eçire 
ceğim yarabbı » dedi. y t4hl 
iında sabaha kadar birkaç 
defa ay•ndı. Yıld1zın karanlık 
ta titreyen hayıliae gülümıü 
yor, ıonra dudaklarında bir 
&mid.t hındeaile tekrar iÖzle · 
rini kapayordu. 

Ertesi iÜDÜ Yıldıza mek • 
tap ;azmakla ıeçirdi. 

15 
Ertesi akıam yine ayai 

yerde baluıtulır. Yıldızm gci 
ıfindeş bir ıofuk iÜl vardı. ODU 

.Sedada uzattı, 

- Bu2ün benim doida • 
ium gün ... Babam sabahleyin 
bu aülü bı na hediye etti. 
Stdat onu dudaklarına iÖlÜr· 
dü. Sonra : 

- O halde benim de ıize 

biç olmı11a bir çiçek hediye 
etmem liz ım dedi. 

Sarmıııkların araıında çi • 
çeldi bir ak d iken kopararak 
ya•ıı yavaı dikenlerini kopar 
dı, ıonra tı11u bir çelenk ıek 
Jinde bailayarak Yıldızın 11ç 
ları üılüne koydu. 

Ak , diken ince bir oya ır i· 
bi itleamiı yeşil yaprakları, 

bey. z çiçeklerile Y d 
d ızta koyu ıiyab saçlarına , 
beyaz alnına çok yaraımıştı. 

Sedat heyecandan titreye 
rek : 

- Yıldız , dedi , öyle 
Hnıyorum ki birbirlerine bak· 
t,ıar. Yıldızı. başını eidi, ıi -
yab kirpikleriııdtn Sedı.dın 
eline bir damla ya ş düttü. 

Genç adam korka .korka 
dev•m etti : 

- Yıldız ben artık ısnia 
esirinim .. , 111kın hayatım için 
bana ne ziynet, bana ne ua · 
det ol Q. e1ık.. Stni yuumda 
ıördükçe, ıeain beni ıevebU· 

diiini düıünaükçe öyle emni· 
yet, öyle bw kuvvet hissedi • 
yorum ki bütün dünya ile uğ • 
raımak lizumıelıe meğlup • 
olmayacajam aanıyorum. 

- Arkaaı var -

dan satış 
. 

Tr bzon Zir a 11anı 

Gayri menkulün ~ esahaisatlıiyesi Tapu senedinin 
bulunduğu köy Cini metremurabhai tarihi numarası 

Divronos tarla 2755,20 şubat 934 4~ 
)) " 4592,oo ' ' 45 
)) " 14694,oo ' ' 44 
)) tadanın nısfı 13776,oo ' ' 48 
)) tarla 7347,20 ' ' 53 
)) ' 9184,oo ' ' 54 
)) ' 918,40 ' ' 55 
)) ç:ıl hk 9184,oo 

' ' 56 
Kasim tarla 2755,20 

' ' 58 
Kireçhane ' 2755,So ' ' 57 
Divronos ' 7347,20 

' ' 52 
)) Saran der 57,40 , ' 51 
)) çttyırin 24 hıssedc 9.5 H si 4592.oo 

' ' 46 
)) Samanlık 78,70 47 ' ' )) tarla 7347,20 49 ' ' )) tarlanın nisfi 14694,40 43 ' ' bir bap hane 57,40 . . 5o )) - ' 

T rabz:on Zırac:.t banka&rna Diororoı ve Kiıe~han~ k öyünde batcpu muta•arrıf ve malılı 
olduğu )lukarıda cin• ue muahoları Y" z.ılt 13 pc.r<;a halen F.ndıklık olan tarla ue 'ialılık o• 
cayır ue bir bap h ane bir •erander r.;c bir •amcmlık oçık artırma au ,.etile müz ay edeye çıkarıl· 
~ııtır . Müz ayede neticesinde tekerrur edec"'kı.. bedelinin .rub1u pe, in. ueya bu sctılan mnllardotl 
baıka ayrıca tEminat vermek ve diğer üç rub'u da •atılacak bu malların bankam•za ipotılı 
edilerek 5 ıene ve 5 müsavi taksitlerle tediye cdilmdı şartile ve kcı t 'i ı halui mayı• 9 36 altıncı 
car,am ba günü saat on dinle Bankamız.da y~pılrc~ktır1 Alıcı_ o/nnla rın y üz.de 1 buçuk" pıy 
~kce le rile b~nkamıza marac a t 1arr ilan olu~ ur, , 

Kanunlar 
Kamutayın bugünkü 

toplantısında sü bakan-
J,ğı 935 yılı bütçesine 
bir milyon lıra tahsisat 
konulmasına askeri mül 
ki trkaiit kanunutıun 
bazi maddelerin in değiş 
t irilmesine ve bazı mad 
delerine fıkra t:klenme-
sine dair kanun rayiha 
lari kabul erlilmiştir. 

Habeşistanda 
Ankara - babeşis 

tan :la ital yan ilerı hare 
katı devam etmektedir 
haheşistanın Londra 
elçisi hal eş kiıaatının 
şimal cephesinde sıkış• 
tırıldiğinı ve fakat hL.• 
beş ordularinin henüz 
Fağ lam olduğunu ve im 
pare:ı.toilın sonuna ka • 
dar Larhe devam ede • 
c~ğ·ııi söylemiştiT. 

Şay·ani dı 
bir h~kıkat 

Dünyaca tanınmış ve iı· 
oit;redc 80 senedcraberi mç.v· 
cüı olan en mülıim saat fob 
rihaları meyanında meoki 
alan REVUE .sact fafn-ika· 
/arı, aaatlerınin 1 ürkiy-de de 
taammümü if in , isıanbulda 
bir • :!t f şubesi açmııtır , 1 

Bir se.;r.c gibi c,z bir müd 
detıenbcri ıactlerini Tür4iyc 
de • atmaya başlatlığlna rağ· 
men, ıaG tler in n , :arifliği , 
htıs uı•l:gı, dakıkligi, asrilıği, 
oa k endi der~cesinde balu· 
ı. an • aatlerdcn niılJ t-en ucuz 
luğu sa1uir.de, Tü1k \• de de 
en müıtki!p~ecrıt m ~ şterilu 
tarcfındon bile memnrzni>·etlc 
karırlar.m 9tır, 

REVU saatler~ni 
saatçilerinjzde arayin1z. 

Ş.h .. inizde bu ~u m:ıd liı 
ıaktfrde , REVUE 6aat fab 
rihaloı mır. Tü.,ki,•c sal ş i'U' 
beıi bulunan istanbul bahçe· 
hap u, T eş h •n 1 r c i kat Np 
·19 o murrc al cdilmui rica 
olunur . -

,,;e ..... KASE 

EDKALMiNA .. 

ın ıkei atletizm heyetinden 
12 nisan 936 rıazar günü saat 13 de cumhuri-

yet alanınd:ıki stadyomda büyük bir atletizim Lay .. 
ramı yapılacaktrr. Şimdiye kadar Trabzonda gö· 
rülmemiş şekilde hrzır lan an oyunları her kesin gör 

. mesi için tertibat ahnmi~tır • 

Sayın bayanlar baylar 
Iskarpir, şoşon ve lastik1erin!zi zarif ve sağlaoı 

tamir yaptırman z için ticaret odası karşisında 
iş yurdunda bir deneme kafidir her h al· 

de memnun kahrsın'z. 

adyo lek rik cihazları 
Her ç ş't g mofo•, rzı ve dikiş m~kinalari 

Ç9rap ve fanila ve benzeri makineler ve ısa 'r<> tamir ati ell 
ucuz ve temiu~tli .surdte Y*'Pıhr. y pılan 'şlerde mu&ıyyeı( ıa -
, ... n için terniD ·t v r"lir r.I si br-lde meccanen tamir edilir. 
Meydan AhPol ak ; sel zeciJerde y8ğcilar karşisinda 
Feııni İi : Kem OfJ ı Aş·k Kutluoğlu N~~ 259 

Trabz<'n su h 
h.imligınden : 

uk ha-

Müddei ha3 m :zf'J.d11 ölü 
has m l:arcaı z • h:d k ndisi· 
n~ oz'Al·t<?n o lu E'. u · c vdc. 
yctc·1 mücldc ... foyh' 7' rr.üh tt'n 
m lıalle inde uıcn •okokta 
mu i k sım o 'u temel 0'1 

9irhrü ve ııt. h ·ı al lerı'r:e ika 
me eti 'if izalt:yi ~UJ u d'!oa· 
sı dtı h 'ssedar o/da .. [arı t p u 
luvdi!e a-ılafılan rrıüh ttin 
mah~ ilesinde nıhabet oğlu 

boğos IJ zı kadriyc 11e buldu 
oelu ab.lü 'h.,Jim hahhınaa 
h'lkkır.da muhakf'men in de(Ja 

mı na başlonmr;ı ve f anlar• 
dan kadriycnin ikametgdhını'9 
mechu1iyetln c binaen ilanen • 
'fltyop k~rarın ın tebliğin" ka-
rar verilm;, ve bu hop taki 
muh2hem-t:nin j7 - 4- 9; 6 
par.art si ar:a t 10 e bıra kıl · 
mış olc/uğund n yevm i me~· 

kü de mez~ure kaclriycn in 
bi:z;at ge/me6i VP.y ahu t itiro.S 
etrneıi oe k nuni bir miım <'• 
sil gönrlem~si laz:m rJır ak•i 
taktird~ bir da ha mahh meyı 
k abul edilmiyeceği c ilutls 
gtyap kararının t eblig maka• 
mma k aim o !mak ü.ıere kıy 
liyeı il6n olur;ur, 



İLAN 
Trabzon ıcra memarlaiun· 

Jan : 
Yemlnli üc ehli r;uka/ ta· • 

rafından tamamına 400 lira 
kıymet talıtir edilen idıencler 
paıa m alaalle•incle ltain o• 
tapunun mayı• 3 26 tarih 1'• 
292 no da ku;yıtlı ve mayı• 
326 tarih ve 33 no.cla bekir 
•fendi otla h, Rüıtü .,, 6a• 
ze1.z oflu luheyin o• 6a.zas 
oflu mu.tafa verHeleri na· 
nuna ipotek aö.terilmiıtir 

bulunan laane halen yıllı• •• 
ar•a•ının nı•ıl hi .. Hi GflAı 
artırmoya vaz edilmiı olaa· 
landan I - 5 - 936 cama 
ıüni •aat 12-16 ye kadar 
icra daireıinJe birinci ortır
maaı icra adilecektir. 

Artırma bedeli kıymtti m• 
hGmmenenin ) üzde yetıniı· 
beıini bulc/ufa tıJlıtird4 miiı· 
teri•i ÜZ•rincle bıralıılaco.lctır 

Alt•i talttirde en_ •on arfr 
ranrn teahhatlu bolu kalmalı. 
üzere arhrma onbeı aü11 mü 
ddetle temdit edılecelı oe on 
b~ıinci ~ün 25-6-936 pa• 
zartaai 6Ünü ıaot . 12- l 6 Ö• 
yopılacalı ikinci Of ıh drhrmo 
•onunda artırma bedeli mu• 
laammen Juymetın yüzde yet 
miı beıini bulmadıfr talıtır 

de aatıı 2280 N la icra o• 
iflaa kanunu ahkamına t•o· 
f i•an 6Uİ bırakıiır Satıı pe· 
ı;ndir Artırmaya iıtiıdlı et· 
mek iıtiyenlerin kıymeti ma· 
hammentnin ) ü::Je yedil:a· 
ÇURU niıbctinde pey okfa•ı 

ueya mi/'i bir bankanın te-
mınat makbuzunu hooi balan 
maları laz.ımdır • Hakları t~ 
pa ı:cilti il• •ahit olmıyan 
ipotekli ulacalılılarda diler 
olalıadarl•rının o• irtilalc 
h klu ıahiplerinin 6a haAıla
nnı o• huıuıl il• faiz o• 111• 
ıarifa dair olan iddialarını 
eoralu mü•bılelcriyle birlilıt• 
ilan larilaindcn itibaren yirmi 
6Ün z.:ırfında daircmi;ee bil· 
dirmeleri ldzımdır Alı•i talı.· 
tirde lankları topa "•İciliyl• 
ıcıbit . olmıyanlar •atıı bede· 
linin paylaıma11ndan hartf 
lıalırlcır Müterakim oer6İ O• 

ı,,, lef/iye 1 aıama arter ma be· 
delinden tenzil o/anar. 

Daha foz.la ır.alamal al· 
malc iıtiy~nler 8 -4 - 936 
iarilainc/en it~baren herkeıin 
66re6 ilmeıi için dairede cçılc 
bulaniuralccalı artırma ıart 
namHi ile 1.35-969 Na.la 
doı,,ay-ı maraC'aatla mıocut 

OHailu 6Ôrebilmeleri ildn 
olunur • 

(YENIYOL) 

Gümüş mecidiyeler hakkinda 
DEFTERC>ARLIKTAN 
Tedavülde J kaJ~ırılan Gümü~ mec:diye ye ka-

samından halkın elınde bulunup ıatmak istiyenler 
den safi beher on gramı on dokuz kuruştan alına 
caktır. Bu suretle satm'ik istİJenlerin Trahıon 
merkez ınalsandığına vt-ya mülhakat maJsandıkla-
rına müracaat eylemeleri ilan olunur . 4- 4 

Rıhtım famiri eksiltmesi 
ithalat Gümrüğü Müdürlfiğünden ~ 
2605. lira 59 kun!ş. keşıfJi Trabzon gümrük 

önündekı rıhtım tamırı 13 4-936 gü~ üne müEa-
dif }Jazartesi günü saat 14 de açık artırma suretlle 
münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin yüzde 7 buçuk teminatı muvakkata 
paraları ve nafaadan musadda.k: chliyetnrmelerile 
ithalat gümrüğüne mürıcaatlari ilin olunur . 4=-4 

2 Salaife 

ölçü ve tartıların 
Damga muayene günleri 
Beledıye Riyasetinden : 

1 -= 934 yıhnda damralanmış ölçülerin 936 ydı yıllık-bak 
•e Jımg• itlerı •t•iıda J•ztlı ı :ra ile : yapılıcıktar. 

A _ Alucılar •e kuıudaneliler hacim ölçüleri 1 nİHa iJl 
15 DİHD 936 

B - Uzunluk 6lçüleri, metreler 16 i li 15 niıaa 936 
C - Tartılar •e teraziler, p11küller naair tarh tarçlan 27 

aİHD ili 19 •ayiı 936 -
2 Ulçüler bakıya tem:zlen•it olarak retirilecek •e tos, pu 

•eya tlalaa kara•••ıt boya giDi bakı ve damralanmayl ıtclet· 
tir'ci piılikleri ola•lar kabal edılmeyecektir. 

:4 _ Ulçü aahipleri ölçülerinde yıllık damra yeri hazırla • 
maya da mecburdurlar. YllJık damg•Jarı koaacaiı le•bacddar 
kaffUA Dalitalarile bakır Ye•a Oeazeıleribden Yt: ölçülerin UlerİD• 
ıinamak ıaretile konularsa kalay •e halitalardın olacak •• 
damga yerleri en az yirmi .milimetre uıualuiunda bulanacaktır 

Damra yeri damrayi bozmadan ayrılmayacak bir tancla 
ölçüye biliıik olmalıdır. 

4 - Ellerinde muracaat k.liıdı olan ölçii sahipleri 6lçlleilai 
yukarıda yazıla güalerde sıra ıle ve yazılan tarih •eçhile laazarh· 
yarak i(IHUp ayar •ema,luiaaa retirip dam2a ettirmelidirler • 

M&ddet bitt ktfn ıonra ellerindeki maracaat kltıtlar1aıa 
hllkmil kalmıyac•i• ribi yıpılıcak maıııyeaede damraaıa llçl 
kull•Dıldıiı fÖrÜlibae ölçüler &labm•kla beraber kallaaaalaria 
cnaya çu~ta,ılacakları ilia c.Janur. 4 _ 6 

Fen ve ihtiralar bir araya gelmelerini 

J:r~ (Fılko)YA · j 
BORÇLIDIRLAR 

~-"-~===== 

BİLİRMİSİNİZ PHILCO KİMDİR? 
Son istatistiklere göre PHİLCO dünyanın en büyük rad,o ve 

televizyon fabrikasıdır. PHILCO 1934 sec~sinde 1250000 
radvo satmış ve 1935 senesinde 1,600,000 rad)O yapmak 
suretile kendi REKORUNU kendisi kumı~tır 

Buna mukab·il ik~nci derecede kalan diter Amerikan fabrikası ancak 5UO,DOO radyo satabilmi§tlr 

UNUTMAVINIZ Ki : Yalnr• 6&.,inclelıi Aafana11 ı•lıil O• manaar-:•ın• lıapılır•onıa , 
r1eyala•I, 61Jy6lı r•lclatnlarla , •fud• yeni 6ir icat oltl•fantlan 

bah••tlil•n lailı•y•l•r• altlanır1anıa , 6'11ratr.•~•n ıonaıaa icatlar piıtnan olar•anaa. 

Güya, ba kübik katalar, iımi olap c:ımi t-lmaya ıözde JeDİ icatlar , çok defa uki iıtok malları yeai bir telde 
ıolrup ıiirmekten baıka bir ıeye yaramaı. 

PHILCO radyoları: Her dalgayı, yani ~ısa, Orta, \.:l.Z.UJ::.. Dalgalari alır 
Hif bir rddyoda olma,,an :P H I L C O Otomat 'lc HUSUSİ SÜZGEÇ VASlTASILE: Şebekeden ıe:lea apl 

Ant•n Selektqrü : Sıiyuinde her dal6ayı aynı K~oo•f talar, bertaraf edilmittir. 
O• Temizlik de dinletir • PHILCO ŞASiLER/: Tenekeden deiil 600 tonluk 
KUVVETLi Otomatik Y•k•tAı Tekerrfır mfııedtledeıi !prealerdea çıkmıı paalaamaı çeliktendir . 
Haoai parazitleri bertaraf edip Radyo dal6tılarmın Makine tamime• ıarblaamtıtar : Ba aayede f Hİ içine 
lıaooefini otomatile •areıte artırır • ditardan hiçbir parazit ıire•ez • 

Taksitle { PHILCO iamine 6enser marlımlı ,J,ın ıokınrnıa. 

lu olmak bana yakıt .... 

Mina Fon Barnhelm 
aana deraem ki yerner 1.ayaa 
Mulof laa ıabab beai ziyaret 
etti. 

aaydı ıiıi bııka baıaıta bel. 
ki yine aldabrdım ilkin bun· 
daa b6yle artak 1alaa ıöyleye 
•em. 

Verner - Y akıtmll • 1 
Hyaznıı ile beralaer ........ 
tiıeleriniıia kaybolchap '* 
bir taraftan elit••• 111• 
taraftan riaeıi• yakbja ·-
ltir rinde bana ıalip •••\ti 
aiı ki : • . Vera.r, lcilecelc 

YAHUT 
Askerin Talihi 

Alıaıı ( doka altıalanm 
lllab7or) 

F oatelbaym - Venaer •.• 
Veraer _ aiçin bana lyle 

keıkia bakiyorauauz ? Buyara 
•111 parayı alanız bay biabıııl 

Fontelhaym - Veraer .. , 
Veraer - Ne ola yor ıize? 

Nedea bidetlea iyorauaaz ? 
Foat•lbaym - ( ~iddetle 

eliai alnına •e aya;arı yere 
••rarak ) Şuadan dolayi bid· 
detleaiyoıum ki dö.atyiı taler 
t.!••• d~iil. 

V traer - Bayım, ltayım, 
~17 biabıtt J BeDİ ulayaaa• 

dıaıı mı ? Ba•• itimadıa11 
yok ma 1 

Fentellaay• - E•et ıul 
itimadım oldaia •• aeai anla 
dıiı• için biddetleniyorum 

8 eyi inaaalar beni bilbaaıa 
:aıüalerimde taciı ediyorlar. 

Veraer - Ne ıöylüyoraa · 
DDI 1 
- F oDtelbay• - Ba · ıeaia 

içi• -oldukça -;i;;;;-iye•!!_dir. 
GitVmer ( Veraer altınlar 

ile azaa•D eliai ıeri iteıek ) 
Veraer · · Sandan kartal. 

muı olayım. 
F eatelhıym - Y ı bea 

Verner - Öyle mi ? 
F ontelbıym - Ve oa11a 

baa~ biç borca yoktu. 
Veraer - Sabi •i ? 
F ontellıaym - •e borca 

aa bir para11aa kadu ldercli. 
bana ae d eraia ? 

Verner - ( Bir labıa dl. 
tlndilldea ıonra ) yalan ıly· 
lediiimi itiraf ederim. yalaa 
calak rr.ıillne bir ittir. billıaa· 
ıa yalaa meydaaa ç.kbiı •• • 
kit .. 

F ontellıay• - Şa halde 
atanmaz m11aa ? 

Verner - Llkin o lcia .. 
ki beni yalan ıöylemeie mec· 
bar ediyor o da •• J•P•alı • 
dar ? ataamamıb mıclar ? 
bakJDll, 

M111melıaiı laiclclıUJ ol••4 

F oıtelhaym - Milkedder 
ol•a1iaia V eraer 1 bea aeaia 
kalbiai •• baaa ol•• aabab· 
bıtiai bilirım. Llkia llDİ• 

paraaa ibtiyaci• yok 1 
V eraer - Siıe para 1' • 

11a dtiil mi ? Ya Diçin ıa • 
tıp 1a•arayorauaaı. rehin •e • 
ri1orıaa•İ keaclinizi laalkın 

atza•• d61irll7erıaaaı ? 
Fontelbay• - Vaıı•n halk 

beni• biç ıeJİ• olmadliıaı 

bilıia bir iaaaa oldafcu11daa 
fa&la zeDfİD fÖrÜnmemelidir. 
1 Veratr -- Likia aiçia 
f akarbk çekecekıiniz ? Arka • 
daıhiımıı deYa• ettikçe bi • 
ım yar. 

F ontelbı1m -= Sanı l.orç 

bir feyiniz •11r mı ? ... ie 
ıize mataramı uıatm ..... •• • 
iil •i ? ıoara ıiı laaadea 
alıp içdini&. Naaal b• J•lııpr 

mı idi ? bea J••i11 ecleri• 
ki bir damla da•la •Jat 
ıoyua her ne kadar ltir kaJ 
meli yoksı da öyle J.ir Yaldt 
oldukça klymetli idi ı \LtJi) 
albnı keauini te diierial 11 • 
karıp uzatiyor ) alan,1 •••ılli 
biabııım faııediaiı ki ıaür, 
Hepıiai ele Allah ,.,. ...... 

- Arkı11 •• -



Hiçbir Fırtına Eğeme~ 

- Baıtarafı Bride r-
••ı ••J• ba katlar alç-.lana 
iaıaa deaemez. ı Fak at ~el ki 
ha itb•mdaD, bak ettiiia ' tek· 
• elerdea de feltii• bir cil•e 
ıile kaıtal•bilefekıia fakat 
•• ol•raa olaaa ba da bir an 
ıllrectk •• ••h•kkak ki 
bir ıla bak •e hakikatta JA • 
•d•aı eli 7akaaa r7apııacak, 
ha Jeraiz •e •rf kalbimin ki. 
tllljlacfea ileri ıelea hare • 
ket iaia beultıaı a••• •erme· 
d ea •• teker teker ıoracakbr. 

• 111aafikia ıeaa ıelmez aö • 
aer aefil ocaiı 

Bap t&terae healz demek 
ki ıel•e•İf çıtı :. 

lıt• oilam •a•affak olma 
J1 arzalar eyilikle anılmayı 
İlterıea ia&ti• baalardaa ıalrıa 
•e ıaaa iman et ki e••ell 
iaaaa ol•ak, llaaan içiade 
temiı bir kalbe aobip balan • 
•ak llza•clar. Temiı ve mert 
bir Jlrek ıöze ııılı, baıa du 
tekdir. Ve bu deatek latünde 
J• alaa ba11 laiç bir fubna 
•ie•ez yanam ... 

HALiT MUZAFFER 

Çıplaklar 
Reli' Alam•I Seoen6il 

(YE 

Fevk 1 de f 
Berlie mukah a~ık ve 7 k ş' 

bir otomobil ntıhktır . Zere· J , t 
beraber • Talip olıml rın be g a lo 
doiroya vu1taaız F r2Dsı:ı konso os uiu ı r 
edilmesi • 

Hala askerhğini yapm 
olanlar : 
316 dahil 328 
erati 316 va 330 
dahil jandarma 
te çağırıl c ktır ç 
şubede bulunm~ı rı 
316 dahil 330 okl 

bekay j 
ef radile 330 doğu 
çağı ve 

da sevkedilmey • 
J 

d 
lu 
nd 

erati 14-4-936 s h 
sevkedHmek üzere şu 
kezinde buluna~akl r r 
verenler 13-4-936 
tesi akşamına 
vermeleri lazım 
olunur. 

kad 
g ldiği 

L 

ol 
r 

il 

r 
1 

n 
içtimai ve milli bir da••JI 

lıll bir aaaat adeaeaiyle tet· 
kik edea telif ro•aadır: koz· 
•opollt bir mahitia eileace 
HJ•b 1uıacla Audolnaaa 
•• Wr laai• iltaabalaa Jillar 
ce çektiii ezbrabi 7akıac1Aa 
ı&rea •• cu.la bi& memleket 
dekora içiade ılıterea ita 
•• •erakh bir ıöall maca· 
ruaam lrıtlalipade itleamit· 
tir. 

ilan tashı hi 
Ge~e n •oyurı ızın üçirncü 

•a/ai/.,inin biriaci ı6tananda 
Tra62on a•liy111 halıalc m ah. 
lıem,.inden olap hozinei ma 
lqenin sarar siyan daoaaına 
Jair 6alanan Jooa ild11ınJd 

1 may • 936 tar hı bahar 
bayramma teaaduf dlifind~n 
birir.ci • tı, pnü 4 mayı• 

936 paza;ı ıi gar.iı •cd 13 
14 oe iki ci artırmanın da 
2 0 may • 936 ı;arıarrbe gü 
na ayni •aoUe olaa u toıhi· 
hen ilan o anar • 

~. 11 nisandan 
itibaren 

KURUN Gazetfs·n 
de tefrika edilecektir. 

Sathk hane 

~~~---~~~·~~~~~~~~~~ 
11 • w 

({ SIHHI A GIZLIKLAR 
( Sjgaranın n ikotin ini kam 'len ç gt>n 
j ALMAN DOK10R AFOSlL'1n 
({ En on icadı 

Umumı •at ş yeri 

)) 
>> . '/ Güzel/ai•ar cadı/Hinde 6ir 

6op laane11in alt lc11mıntla ilıi 
oda 6ir mat6a/ı tam, oe Ü•I 
lır••ı /aat~ ikmal flldilmemiı 
olaıt 6•e •aflr/ı oldujunılan 
faliplnin Sofaıtpa:z.orınJa 

~ 
~{ ŞAUB ıad o c r N 81 ~~ 

hlıluıl l•r•nca oi/a Ha•ana 
..,•caotları 

~ Acantası ; hariçten s p ı 
~ililii~~~.y ~~~~'Y-

- ·""' - : 

f~nni~ b;ı büyük harıkası olan, !:le 
birbirine ekleştiren tP lsizlerın 

MARKONI 
Dünyaıun her tarafında en k ibar salonlarda bulan, 

MARKONI 
Fazla reklama ihtiyaç gösteımiyfn en i} · ı 

SIPAR TON 
Ayni müessesenin ayni şeraiti haız hem u uz, h C' l 

RADYOSUDU . 
« Kelvinator » Soguk h · v 

... lstanbulun bütün lokantalarında, bütün ki 
yegane soğuk hava dolabıdır. Arzu edenlere ka o c 

• PULATANELI w 
O GLU KA 
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1 ' • 
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E 

NEDE N 
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? • 

PHILIPS 
Radyoları . Bütün 
Dünya Radyolarına 
Tercibeoi me L.t<dır 

535 
Çünkü: Phıhps 
Düaya R d)'O m ÜH 
bakalaranda D ima 
birinci lıii kızan ır. 

6 200 m t 
h r d ga Çünkü: phı lıps 

Radyo teknik Ye eaa· 
s na vakıf olanların ve 
en müde:kkik. k'msele· 
r in kullandıkları mar· 
kadıır. 

Cünkü: Ph 1hps 
Rcı dyolarıni altı ay 

k&HDb eder 

Çünkü: Phılıps 

45 

Hoıianda ve Almanya· 
da Dünyanın en büyiik 
ve esaah Fabri kalmrına 
malık olup En afı k bir 
parçuını dahi en l:ıii · 
,nk bir ihtimamla ken• 
di L•horatlıarlaraada 
imal eder. 

16 2000 metre 
her dali• Çünkü: phıltps 

Radyoları 

Ve buıaıile 1936 aeaeai 
modelleı i yükaek iatHJOD 
ayırma kukinhii ve pek 
müe11ir c.tomatik anti fatiai' 
teairıni ve ıebekeden ıelea 
müziç ıürü!tü ve praııtleri 
ıuıdormaya mabıuı ant• · 
rüptö ll bavidtr. 

Cünkii: Phılıps 
Radyoları 

Kın, orta , uı.un dalı•· 
lan ayni baasas'yet ve pÜ· 
ryıaüı olarak iatiıar ettir· 
meklP- uz•k memleketleri• 
önemh aetriyatını ve .. aııki 
nia abenı nı ren tabii ıurette 
dinleten daljalar hakimidir 

Çünkü: 
Dürlü iürlü marka· 

larla ve ml.htehf ıiıtrm 
leı le riyuabra d6kii· 
len t1'ıeri Radyolar 
uı muhim ve kıymetli 

2 samhmın cıh n fÜ 
mül PHıLlPS fabr'ka 
)anı cbn mübayia et. 
me-kle markalarıı:ıa hır 
mnki luZindırmığ 
çılıtır!ar. 

Çünkü 
p hı I i pSRaJyoları 

• 

i A -vdın 


