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GA2E:.TE.31 
Ht ld m 11 ııhu ırıo;l hü~ük 

Tenzılat y(1 ptı 

Soy adları 
Ankara 1 ürk dili ar•f 

tıraıot lcu umuııuo ıo• •dJarı 
ha~ kın on bıldırd ği S. ve T. 
l st sı şunl rdır ; S S m y, 
S m r Sıra u11 S rı Sıt Sor 
n .. ' Sa Suf' Sut, 1 Taban 
R tur ta har t .. t>~ z. k t car 

' lacı kayan t ç y ldız. tabar 

taaban bg y t:-ıluk twmur 
tag.na tagmat taır;;p hi[rı 

berdi tagtekın t .. vus u tabınaz 
tıka takak takkun tal. n ta
lay hly•k h:a>abıma t: mıç 
tamaa ka tamar bava tam 
kaç taaurak taDJuca tan t:ı. 
natmıt ho\.oga tancuay hu 
aebuıy taı ju tangı' far gu~ur 
tarı,, tanl ııı tar uyıt t•nrı ver 
m ı hDrı kulu tanrı verdi ta· 
raeay tu .. gay tankay tardu 

tarduı tarsıay tarrır tarban 
tarım tarken tarkua taauna 

tosun tı, taşdemır c~n•z h 

ı n hılnn tutcki• t ştem r 
taahunur tat. ç tat.f tatu tay 
tayanı bybarı tayboia taybo 
ga t ı g n tayıDa hyıi tay 

gulu -ka telımea ttmir kuaa 

haıuk o ha:uıe temuıe mu 
eıo temur l:.oia t~num teug 1 

dto 1 terdı terım ka t.kna 
tıma1 hu. k tıbıa tıce t 2u 
tılbe tumur tamurboia tumur. 
dooıa tumuçın tımcın tuırur 

hırkio tımur kan tulllur kut· 

l•ı tamar Jr uıluk ta•art•t 
tınb .. k tındu ka· tı•i toka 
tog.çar luııç togaa tokaate· 
kıa tog •D tu .:aur torar toıı•Y 
toı Uk lemaar toımuı toertl 
logruıca to1ıub togoıy tojul 

to1:a tok.;k toka• tobu to 
kar tolu:.ık ka. tgkdaa ka· 
tolcıl lok 1 tok•ak tokaaa 

loda ta"aaııı toll tumur to" 
tu111ur toktaz to.du toktay 
to c l.:•ur toku tokucıD tokur 

tok• ı tokuı ka toliuı tumur 
\o an talan oga toldart tomaç 
toı .. to uk lolu,.,o to.ua dıke 

to.u luwu tom.ıa to.ııı ı ka· 
to nul tona tıg.n .o i" tootaı 
tonuç topu toraman toraa 
torun toruntay torıok toHD 

toaa towmoı•t toyıar toygan 
lOkel takuıı tokn teie ıoleboga 
tol~gea toıck toluk haluk to · 
remeo tubay tuday tuauk tu· 
duıa tuıacar tugal tuyay taıa 
tumur tuıer tımar tugluk tu. 

1 • tu1ıru tuırul tugı d t•ı· 
tekıo tugun tımur tubta kaya 
tuıuic tuldaııktımur •ukta tak· 
hk•J• tula talabaıa bala• 
tuı.7 tuhıaauluo taaiuy tul•y 

tuına tumaıa lumıaa tumrıı 
tunur tur tura bıbaık turak 
turaman tu -a tucatutuk tur· 
bil tucvaa turda tu"ı•n tur. 
gay turıut tu,.ptalep tu laea 
-ka· turka1 turllomaa tlrk
men taraıı tum•t tu,ıu• 
turıuntaylak tucumca turum· 
cu ı uhk bala tutil tutaa tu
t~r tıtıı ·ka- tatay tuta ta· 
tuk tutamaaa tut•t tayıua 
tu">ek tukek tu'cel tunlaf ta· 
lek temvr ıulak 16milt•t tu 
men tume11b•t ur tu111en t••ar 
tum"'n turakınt" tü·e türe tu 
Daur TQ k ıu llsa • 

1 l ıncı yıl -~---~-=----; .... e 

İTALYA ·HABEŞİSTAN 
Taarruz t1angi tar~ftan ? 

Rom11 - ıtr-f;ıni : j n1t 
bil.iirıyo : adısabadanıın gelen 
teliraffar halyan mevıı ne 
yapılaD harruz b~kkuada te 

mamile ve busuii bir t ıkım 
mallsatlara müstenit haberler 

nrmekte duam ediyorlar bu 

telır,.flarda taarruıun it lva· 

alar tanfıadıa yapılmıı oldu 

iıu ve bu ta•uruıua bıbc,iı 

tan ile ınıılıı ıomılrsı arr.ısıa
daki kadudu ta~dide m mur 
iaiıliı ba\.>e_, 111ubtelıt korniı • 

yıaua yaıuada bulunan muba 
fıı lntalara .karşı yap lmıt 

buluaduiu Ye ihlyaa kıtaab
nıD babetiıtanın içerlcriae 

doiru ilerJemit oldukları be -

yan o'uamatadar biz şu iki 
noktayı bırib edebılecell dir 
meykıde buluyoruz 

1 - taaruza İtalyanların 

batlım•ı olbu\darı haberi ta
mımile yanhtbr ~ukult şu 

ıuretle ecre-yan etmiıtir : 5 

kiıaııi •;.nı uat l 7 de ital. 
yaa ıomalı11nd-. kl a va l ıı

miadekı ıtaiyan mevziine kar-

Başbak3n 
İsfllet İnönü eJımcJe 

~dirne Baı ;akara bu 
•abah •aal lıotlazcla eclirne· 

de yopılnn yeni •a l••i•alır. ı 
letlu• etmi, kıyılıta ki • 1nt• 
rala •iclere.I. ıa_, un r .. ,,.. i 
Jıiı,aclıni yapmıı oe oradan 
alpallu muratlı yolu ile te'1ir 

tl.:ıfa hareket dm 'hr İno 6 

İ••~ 1 ııutolıa•cnda cloloıtık· 
ıan •oııra Ar.Arar •ya dö ıe· 
celııir • 

Ctneral Sevfı 
.1 

§Phrirnizr' e 
GllmrO\c mub fau U ku

maDdaqı Ceneral st;)f• keati 
miı.e ıelm fhr . 

Gıiınrişa11e Valt•İ 
Gümitane valiıi bay Etem 

keDtimiı.e ielmiıtir . 
Geleeclt. V.:ıliler 

Gireaon ,, Rize , Erzincan 
walileriaia k~ntimıze ıelecek • 
leri 66 ıleamektedir • . "" 

NIGDE'DE 
SEVİNÇ 
Niide - Bıyaolanmızı 

ıaylaw ıeçmek Ye aeçilmek 
bakkıni .-erea ka•aaua k•ba· 
1i 6ıeriae ıonıuz ıeviaç du . 
yaD k6ylll Ye kentli blt6a 
aide ba1aalara buıün hal\re· 
•iade bGyllk bir toplantı Jap 
tılH 11loa koridor odalar ıı 
•ıılu clolmat,bir çoklan ditar 
da a1akta kalmııtır. toplnta 
iatiklll marıile açılm•t •e bı • 
ya• eeailıa tekeli b•tkan ıe • 
~ilmiıtir bayan ıeailaa tektll 
•• Myaa •aktidder ıo1ul 
taraflanadıa aık ıık aikııla· 
••• ltirer HJlew a61leamiftir. 
l:ta •Gaaeıbetle l:tllJllkleri•ize 
tel 1ı11lan flacleril•it alide 
lrıdıılenu n • Ylılıri .cu ulmu 
ıtur • 

ş• takrih~n b"n kadar h~btş· 
• it tarafından anı bir taarruz 

yap 1-r.ıştır l-u bin k;ş lık kuv 

vet ..,.. itr ... lyozlarla vt: toplarla 
müs~ıj b hulUDU"tOT'dU 

2 Habtşiıtan ıle İngiliz 
ıomal.sı •rı:sınaa:.i hududu 

tahdide memur ll!ubttlit ko • 

mı e} on n laa) it .. lyan mevzii-
24 kinu u evveı tar.binde 

yani taarruz.dan 12 gün evvel 

mür; cnt etmiş ve ıblyan 

kumandanlara ıle tfm sa gır· 
mış ıoi ne' k o iÜDrtD ıon· 

ra bu mıntakıdın uzdıl2şmıı 

tı mutaarı~larıa mıllbn ana· 

rı itıbare alınacak o u•sa bun 

!arın meı~ür 'nu:btelıt komıı· . .. 
yonunn mub.fız. kuvvetleri ol

duğuna lmk aa v rıleroez ital 
yan hükumeti adııababa bü 

kfı neli ne&dinde tcşe.Jbuıatta 

buluaaarak mabalıi oir kabi· 

le reıı oin teşebb"Lııü eae11 
olan l u taarruzdan ccbyı bey 

Df'im.lcl kaıdcler o:. ucı bıocc 
t zmıa t ıatem ştır . 

Fransa Rusya 
Mo•lıooa Fro •ız l c•· 

ret bakanı M. mar•rmdo dün 
alı,am p ıriae dönmvıtür ba
kan belecl yeciler ko ~r •ma 
bcı,ka lık elmek üzere salı 

okıamı pa r.ste bu u abılmek 

İf n yo da hif bir ) e de da • 
mıyacaktır • M Rounholz. 
ıle yaptıtı konuıma eooelki 
R.011ufmalarda oldui/U gibi 

anla•ma haua•ı it;incl ~ ••~miı 
lir ü.z rlerinde anlaıılan nok 
talara ait pro•a uerbalın bu 
6Ün imza edilmeain• oran 
uerilmılctcdir . 

İNEBOLUDA 
.Fakır çocı.kl.u 

J le bolu Halkeui fal.ır 
kim•e•iz. taleb•ler« bir•r 6İın 
ara ile •icalı yemelı datdmtı 
yı kararlaıtırmıı oltlutnndan 
bu6iin ilk defa 75 yolı•ul 

t;ocuta eo •o/onunda yemek 
,,.rmiıtir. eoin bu Jıararından 
uuinen lalebelerba•iın yemek 
t n •onrcıı hale11ı idare laeyc • 
tine teıekkür etmiılaıclir •O 

ba yardıma Jeuum eclecelı 

ue bayramda Ja ayrıca ya11 
raculıları Hoincliracelıtir eoin 
bu yolclalti t;•lııma•ı ıehri• 

miztla 6•n•l Öİr nldka uyan· 
dırmıı oe hır.rk .. ın taktirini 
Jıaaa11mıııır • 

BOLlJDA 
SEViNÇ 

Bola - Tarlı lıaclımna 

•oylao Hfmelı oe uçilmelr. 
6neninin oerilme•inclen b6yıilı 
bir aeuint; Jayan ho:u bayan 
ları diın ••c• h•lneoincle bir 
toplanh yaparalc bu önenin 
y6ce d•t•ri 6sarinde konaı· 
muılardır bayanlar Aıatiirlee 
Cl•u Jı? ıı!ulrırı.uı telyaaılarile 

ıoyıılarını öJJirmiıleı tir. 
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J\ t :ı urı ün 
Cl ;.; e c; ı 
Anlun - R setı cum· 

bur umuıı i idi p ınde : er· 

O ~m i kadını r r; zın s ı~lav 
seçim n • girmelt>r df'n dolayı 
ülkf'nİn 1-ütün k u umbrınd2n 
yrr yer toplanhl dao t~l va • 
:z.ıları af 1un göst • leu duyğu· 

)ardan gönene m biiyüktür 

Türk kadınlığ n r Yf nı g rdi· 
ğ aiyaaal alanda d.ı değerli 

iıler başarmas nı rJılerim . 
Atatürk 

yugosl \ y ~da 
Be/grct - iç şlerı baka

nı ikcmd rvhc!\ Iİ)(lninin 
müddeti bitmiş o an macar· 

farda dah ! olma üzere ma· 
car tebaasının J. ıdüt harici 
edilmuine h merı bır niha· 
yet veri/muini " retmiştir. 

Mac-ırl ırın h ıdiıt harici 
yapıl malarr v ıh /arının ek· 
ı •ris nin ecn"b '/p ır ait kanu· 
nun bır tokım , a la g •yret 

ı 1hibi mahalli memurlurın 

''' o/duru 1.ö ,, mektedrr 
bur' d:1kı dıplom r malıaf • 

lınd ba .ı hüy h I t eı rn 

ve bılhcua cer c: d ki ingi· 
liz mümess lıerı n Yugos· 

lal}ya hu üm t • karurıen 

m itıik o an hu i t harici 
yaoma muam,f l riQin Yuzo· 

• 'auyanın u u ı' ., derneği 

k trfr•rncicı}u a L "' ı zararlı 
çık r ıcatını bi d rm f olduk· 
l ırı bf!y;,ın edı r tedır . 

RİZE 
KADlf~LA~I 
R ıe - kad rımız n s y 

hv s çmeJeri v seç lmeJeri 
bakkındaki kanun B.M. mec· 
liıi tarafından ı a ulü burada 
büyük sevinçle k~ ş•laom ştır. 

R•ze k 1dıaları At türke B.M, 
mf"çliıi r~iı"ne B 
fırkaya minnet v 
y.az.ılan gönder :ı ı>rdir . 

İNGILIZ 
ORDU~U 
Londra 9 ( A. A ) 

Tımiı Gnetu O dunun ya· 
kınd11 yeniden ll"D tkioe b ş· 
laraac ğıaı yJzm• tadır. her 
piyade lınıi ş"mdıdf'n sonra 
36 mıtrahyozlu ve tanklara 
kufi kullıolacak 16 toplu r 

m trclıyoz. taburu ile h~r ~ ri 
S? bafıf m tralyoıa bund n 
b.,ka mıtraJyoı tüfekler e 
ve üç puı uk C!Ö t bıvanh hır 
bateryaya mahk üç taburd D 

mürekkep olacakt&r . 

UJu~Jar g ızelt'~İ 
Ankara l•tanbulda t;ı· 

lcarılan haftalık uluıfor bir· 

lik 11a:ıt te•inin memlf!lıetin 

i~ •İya•a•ına ay kırı yaz.ılc. r 
ya:ıdıfından blurü Üf yıl 

miıdtletle kapJtı:lma•ına oa 
pari•t• çılıorıı.lan poılaclnya 

nooHti •azet,_,;, in de mem• 
l•lcali mi~ alelai ela yaz.ılar 

yaama•ından ö'ürü yurdumu 

za •okulmamo•cna icra vekil· 
lcri h.->et:ne k-rar oc,,/miı· 
tir • 

Yeni yol 

~AOtME:Vİ 
t.ı t ;uzpl • En lJ cuz 

İş Yapar 

~mer kada 
~Hah s t·şı 
Neuyork 

z te& ine flöre N uyorgta ma 
h n ınılctardıı bir •ilah •a· 
tı:-ı olmuftur bu ıilahlar ku· 
p du foıııı d lratorlafunun 
kı n: ınasına y rdım içindır 
m zir rnalaaftl bu alıma l 20· . 
OC. O< olcır niabt tinde iıtilıraz 
rımi: ludır zorc.lık iıte;i f 1· 

• t t.:ılebelt rınin baıkanı o· 

la.~ I cı uj min di/datorluaU• 
ne nı..ımzet olan mortinez ba• 
lu :un da halım Neo> orrta bu· 
lu ıduı.u bılaı ı mektcclir . 

Başbakan 
Tekirdıtrrda 

t" 
Tekirdağı - Bııbakaa İı· 

m t İnönü b ugüa aa~t onalh 

ot uda ıebrımi.ıe gelmit ve 
murı Uı şos~sı üzerinde bütü11 
m mı !ket balkının yükıek be· 
yccaniyle karı•laomıtbr. bu 
fl" ce burada katacaklardır 

Flusyada 
/i .ı•kora _ Beyaz. ru•ya 

y S'>vyetlere k r,ı bir ita· 
ru n hazırlamakla •uçlu ola· 
rı İı 1on aünlucle yalcalana 
1 beyaz ru• feuJıalacle mola 

kr rne 'lİn a•ker i kolleıin• ~ün 
C1 ril niştir . 

FRANSA 
\ e Yugo~lavya 
~.uııly• Yogoılavya 

bükü 11etı büyük harpte bal • 
k nlrrda barp etmit olan fra 
ıısıı : ık erleri abı iu=ne büyük 
g mii4 bir çelenk knymuı Ye 
~u • 1Jretle mü enffa kral 
A.eksaudıran öldürüldOiü ııra 
yr pmak hsavvurvndr bulua • 
dıııu bir hareketi ikmal et • 
mittir. 

Sattığımıı. 
mallar 
S.ım•un - Ba ayın ille 

ye .Ji 11ii ıü •a mıunclan ) aba· 
ne ı ' lktdere 11ö-ıclerilen iirün• 
le· f.ınlarclır. 

5tJO lo'I arpa italyaya 

4c.o ıon arpa Almanyaya485 

to ı buyclay holanclaya 800 
çuaal kepek A/manyaya 450 
•orıdık yumurta Alm:ınyoya 

Joo to~ nohu' ita/yaya 200 
, rd lı ceoız İci Amerılıaya . 
4o ı ındalı ceoiz. ici ıtalyaya , 
pr o•'ıdı4 canlılık oarclır elrin 
oe )Umurla fiyatları iıtclcli· 
dır . 

NOBEL 
MÜKAFATI 
Stokbolm - robel mül<i· 

falını alfaed nobelia vefatan;n 
yıldönümü ıiiaü olan yarınki 
ııüade bizzat kral tarafından 
aabipl ·rine tewdi edilmeıi mu 
bteme,dir bu mukifabn aah:p 
Jeri tonlardır ltalyın tiyabo 
mGelhfi luiıi prandeilo ede
biyat mükiftı amerikalı ba .. o 
ld mory kimya amerilrah 

ıeoıh vhirplb bb mükifab 
bu ıeaeniıı fiı·k mükifatı ve. 
rilmemiştir her mükafat talıtri 
ben 16"?,607 iuıç kuıoau<iar, ... 
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Cümhurlu~u nuzt n 
llü) ük lihirr lerind en 

b i r ı 

Bu toprakta 
düzeni kuruldu 

Cüwh r'uk 

kurul~ h her 
a-üo yeniliğe ve iif'rıliğe c' o;: u 
güçlü atılışlar y1ıp lmaktı dır . 
Her ileri atılış'a yeni bir dü 
zen kurulurkta eı ılikler ca • 
tardayarak yık1lmaktadır Esti 
y ıpılann yıkıl ş• yeni bir yı pı 
nın kurulduğı..nu • bay: t ve 
küflü iÖ"enek ve nüıünü9le11n 
kafalardan ı liD şi , ytnı da· 
f6DÜf Ye •nlayışın doi duuu 
duyruyor . 

Cumbu )uğun ve ivi 'olda. 
rlt> ği,melerın hızı, önüne 'r.atf a 
her eski ve ~ "" engeller ı t r 
pan önündek' otlu gibı ke • 
ı p atıyor. Kurmak ve yapm !lı. 
ta bu yıkış ve ı:'ümdüz t ditin 
hız ndadır. Es1<ıı ğin ve gerı ı 

ilD Örneııı yapıl r D ' kı'ıp 
atılması ile yenil ğin ve lerı· 

Jiğın öraeği olan yap Jar n 
kuı ulup yikıclHıvermeaı bir 

oluyor . 

On bir yıldaloberi neler 
a .. Jer yıkıldı ve y k.lanlar ye 

rine neler neler kuruldu ? Bu 
denlü çok ve bu denlü l: üyul.: 
i,leri duşünmf'ğe her kafanın 
ıOcü yetmez Buı,)ar 

Atatü:kün önd~rliiile Tü k 
u JIUDUD başardıiı büyük , •• 
ferdir ki, acun yfıünde batka 
hiçbir uluıun ~öyle büyük 
itler b•tardıiı ~özülmenı 'tt r. 

Har gi uluı, 1.. ollanna •u • 
rular zincirleri )Ürtiinin ate· 
ı·yle kıpkıı.ıl etmiı, 1ıöaıüaü 
ö•ı, yumrujunu çek:ç yar ırak 
param parç• edebılmıştir . 
Bunu y pıa Tür& uluıu ,·< h 
yo" kı, ulusların en üı•ür.ü "Ür 
.Bu, tarılaia kiılunç bır lenim 
•eyiıle kavradıiı Ye ıelecek · 
lere laaykıncıiı bir lt.FÇ' k • 
laldir B:zi~ ıfü ümüı ve bi • 
zim ıuımız taı ıb o Lu sıür 

ıeıi yaaında boğuk bir vml · 
tı gibi kalır. 

Bu günlerde Cumbu ugu 

mo4. büyük b1ti11Jlerinden (ce· 

t celerindeo) hır nı verm'ş bu

lunuyor ki, ~u ı:.iyük bılimi 

~n yatla Cümburluklar hile 
daha vuememittir. Bu b t m , 
Türk kadınına ,;mdiye dek 
v~t"ilmiş oh•n bt tün öıer lerin 
(hak(arın) ea bü\•üiü ol r· k 
S ylav (mebu•) olmak ve S'Y 
1 ıv seçmek öaecınin de v~r l· 
m ş olmasıdır . Cün.bur uk a 
ç vrıleo, oüı.ene konan ü ke • 
)erde ıaylavlık kerteıınd~ il ri 
bir yüküm (vazif-=) ve yetik -

YENt YOL 
Pazarte!l;t- PP-rşt>mlw 

Günleri Çıkar 
Maıbaa o' idarehanHi 

u~ •okalt 
T ltraf: Trab-on-Yeniyol 

ABO'\E 
Serıe/i!fi 5(j0, Alıı aylıtı 

300, i~ Aylıtı 176 Jmra, 
NL HA~l 

4 K ruştur . 
E•lıi 116•/aalar .20 kara•ta 
. 11.tn aatırr ! 5 ~ ...... , 

R•lıti41'"'"' ,,,.:,,rlıtı,, 
f~;d, •. 

YENIYOL 

So y~.dı işi 
Her halde Önderimizin 

ıs•ğile ilf"r lıyen inkılap tıovaı · ı 
İş oi de ihmal t-<İemezdi. VP. 

istem~cli . 
Ferrlin arn:?ı r s.fat •e 

medeni b .. kları i'ra nda eh · 
v,.li şahiİyt' ded:~imiz vasfı • 
nın bır riüzenP. b~ehamHı 
tabii idi . Cem•yetio uf•k ör • 
DEği ve esaıı oi~n tetlıilitıD • 
tta ıoyadı ılk h tıra gelf"D bir• 
müe11esed 'r. lııkı ap Türkiye • 
ıinde pürüzsüz düıt1Dli bir 
devlet ün formu kadar da 
bu devlet · oplululuou teıkil 
edf"n Tü,.k ailelermio soyad • 
lannın elbette bir ÖrDck ye 
n zam altında o'ması gönül 
ç ·kici v~ hydalıaır. Bir mille· 
tin beaııy•t. medeniyet dere· 
c~ııoı gösterdıs?i gıbi bed i 
ılerlPmf'ıı de her t>akımdtn 
ılerJed.ğ ne .kuvvetJi bir deliJ· 
~.r . 

Sultanlar d"v inın ı·rayıa 

da kullanıııp mili. tc de dağı· 
tılao ve uluı •rı;lığıoı zafi 
uğratan soy adluı bu unduiu 
iİbi yurduo b•ıı perçaluında 
soy;. dı kull:nılmt' dığı veya 
terkediıdiği de gö ilmektedir. 
lnı .. nla be.r•ber Y•t•Y•• •e 
ö.ı.imünden sorıra da yİPP. be 
rabtr 'oıiaD ıoy11di .. 11DıD 
düzenh ve za{ıf olmP. ~ı f üp · 
b .. ı·ı kı memleket ıı içtimai 
ıevıyes'ııe emeks ı ihtililıız 

yüks .tccek im lltrır.den Ye 
mu.ı;;f.ııa edec"k müdafaa 
vaaıt.ılanlldandır. Bir memle • 
kette urnuaıi adabı muıtere · 
tın yult tmeıi v~ itlenmeai 
n'sbetir de botıimhk •e teca· 
vüıiio ı· lint'ceai ve siliadıti 

bir hakikat iıe bi.b211a de• -
let bakımı ile ıoyadlarınıa 
nez.ıh Ye .ı..b ikt olmaaı yıae 
~öyle maddi faydalar yara -
tan bir i'Dildır. Oımanhhiın 
mrmlekPtio ilerlemesi yolunda 
ttk bir tednir ahomra aa 
rafımen Cümburiyet yDkıek 
u• ı1arını her sabada ber va· 
ııta Jle yerlPttirmekte ve fay 
dalaPdırmı ktadar. H.kimiyetia 
budunun olc'uiuı:u sınıf fa. lu 
nın kalktığını tlirs ~den TDrk 
ye ı ılı bu ım&oı tt-zebüle ui • 
rahcak ve yaıbut tu köldef• 
muine mıni olıcak enı,Ueri 
ele o ·b den kal dırm•ş buluuu· 
~ 0' . Evvelleri memuriyet , 

rütbe ve ırk, m ilet •dlarına 
dayanar~k vatan Ye il Yiye 

Ye g .. ye beraberJ'ğ ne raimeD 
vatandqlı.r.ndnn f .. da hak~ a 
nail olatlar •ey but olmı k 
i'lf yt-r..leri cami .. mıı iç.ne!• D 

eluık değildir Düıenii kıuk 
kadar dUııürı ıoyafiları ve 
bt.le yeni Tiirk dilinde bulu • 
nan yen öı. Türk adl.u tılı 
ıiytt •~ itimadı nefıe yırdım 
eder, o _vletin mevıudı bad 
dızıtında bu m&'ilıazalara 

y~r •erecek mahiyette olma •· 
makla beraber baıı HYİyele· 

lık yok u,., Çunkü, yurdua •e 
ulusua ölümü ve ıaihtı •t'İ'' 
yuk•rı •ayhvın dinde demek· 
tir. Sıylavın s6ı6 , ııyla•ı• 

dedi(i, uluıun ıaın •e alaıua 
ded;iidır. Bu yiikıek y6ktıel 
oldumolaaıya kavramak ı• · 
rektir . 

Şimdiye dek keadiı'n~ •e· 
rilen deierli iıleribaıaraa Tlrk 
kad.nı bv en deierli iti tle 
acuaa &raek olacak .. i .. OıtG• 
Ulkle uıarac•tıaa •tlcilimiı 
)Oktur 

ft.''JMAN c.,,1.ıı.11•l1'1I 

rın üznin1e tt's;rdPo b.li k:1J 
madı~ı da muhakkaktır. 

De•let ıovadlaranın mur.ll · 
kabuile siy ~si b .. kların ko·u 
m•nu bir kat d;; bıt takvive 
etmiştir. Fılen müdab~le vn • 
pılmadıi'• yer •e zamaalavda 
ı;öylc •d11'rın bi'tıralarıa te • 
dıtilHİ müeHir olmaktadu· . 

Bu vas1fl.,dat' hiçbir kül· 
f..t mukabili o\makıı:ıın fay • 
d Jan11nları bu etiketlerden 

tenin etmekle elde edilecek 
içtimai ve ıiyHİ faydadan 
batk• halk Ye milli edebiya· 
tımızda hizmet etmit olac;;gız 
Tarihin ve kuvvetin yadika·ı 

adlar kadar da iiren~ •e gü · 
lüaç adlara da tr ıadüf edii • 
melde idi. Böv le ıoya dı bfı • 
yanla11n yükıek , ublu tt"mİJ. 

gidi,atlı çal•şkan vahnperver 
olmaların• h·ç hizmet etmıa . 
mi, bilikis çoklarım g•ri 
kalmalanna bemc'nıluine ı.a· 

zıtr ,·ermelerine betbio olma
larına bir ıf.de ile camı• için 
telılikeli olmıJarına amil ol • 

••ıttur. 
Biiyük millet mecliıi rıin 

kabul ettiği ve 'l · 1 • 93S 
de meriyete ııeçccek olaa 
2525 sayılı ıoyadı kaııunu , 
evlilik birliiinin reiıi veya 
mümeyyiz olan her retit •• • 
tandaaı bir ıoyadı ltşım•ia 
mecbur etmektedir 

Bu ıünkü içtımai te'i\iki· 
mize KÖre ıi'renç Ye gülül'Ç 
uyılacak ıoyadlarnu birir ci 
dencede hkdir hakkı sabi • 
biaindir. Nilfu11 memurlerın • 
bu esasa binaen itir. ıl~rı kar· 
tıı•nda ibtiJifı halletmek ıe -
llbiyeti asıl kütnilla hu 'un • 
duıju yeri• en biivük mülkive 
meıru,.larıaındar Bu gı\ıi i,lı r 
d' rerfi kadar ray-et göı • 
t "rilmesi ile borcu yurt oor • 
c11du". G zii nOfaa yaz 1 ı:ouın · 
da az iıit len g'ı.lılığe umnıı 

ki. ~uada da tuadüf edıımıa 
ıin, kaaunumuz bu •tia ~ r 
buçuk ıene kadar bir müd • 
det iç'nde yapılma1101 •mıl 
iı, de tethbüre talıam•Olli 
•e biaaenaleyb bu m&ddt ti 
b..aklemtje lüıum yoktur . 
Bütlio vatamdathr ıoyadlr n 
&zerinde tetkık. t icra .,. ~ •· 
11unun ma )11;1 dı dairu:" de 
tebdil teya yt.oıdea adlao.rak 
ihbar etmeleri :r.amanı gelmit· 
tir. Mliıterek ıoya dı taııyan -
lana yanı akraba o•aoların 
birbirlerile anlatar11k cebri 
•eya ıbtiyarı tebdıl ht ıtııuada 
miln11ip ıoyadlarJ ıt:çmeleri 

kendıleri •• •ilesi efradını• 
meahatları iktizr. ıındaodı• . 
K6ylerde ibtiyar h vıe~leri11in 

Y! ki ıplerİDİD 1 Y'f!t ve yar 
dunı ile soyadları •~çılip bıl · 
dirilmelidir . M~mnu ıoyadı 

t •fıyanlan• da TOrk dili arat 
brma lrurumuaua büyü öztoği 
lyeaindea Akaaray uyl.vı bay 
Atalayın ik aci kez basılmak· 
ta olan Türk adl.,ı adındaki 
bitiiiadea ı&aderildikçe 1'6y· 
lere toplu ~ yerlere herkuia 
ıirebileceii mahallere daiıtı • 
lacakbr. Kanunun tayin ettiii 
ı •mın içinde ba iti y•pmı • 
yaalardaa ceıa ahaacatı ıibi 
ı·ıu nl\Fut yazımı içia taH• • 
•at oluaduiu gibi m6ddetia 
aıatıl•aaı da belcleailmemeli· 
dir. Zira bu İf claha ziy•de 
.. bı.a kend; lı•k ve ı fatıaa 
teaUü'< etmektedir. 

Trı'9soa Hallrevi K. N. 
1(. 1 • .-111ıtut"" ıtulcıt 

Zl~NI 

İLAN 
Akçaabat icra daire-11ncie.n: 
lfıash r di taıfıve ılaaı 
Akpa bat kaubas nda o· 

tu makta ve ticar,.tle m"n·ul 
bu unmakh olan s ndıkçı Z. 
Alımet t:feodınin iflas 1 9.934 
t 1rihinde açılıp tasfıyenin acii 
ı ~lcılde v~pılm:•sıC"a karar 
ver imiş olduğundan : 

1- Müf' ı'"'• rJrıc;.ğı olan
ların ve iatıbkak i~dıasında 

buluaanların alilcaldarını ve 
iıtıb ~darına ılandan bir av 
ıç n Akçaa t icra daireıi· 
ne g lerek 1<ayt ettırme eri ve 
d liHerirıı \ıııen t Ye d~fter bu 
lir lan ve saıre ) s l veya 
musaddak ıur Uerioi tndı 
eylt:o1eleri. 

2- H laf na huc ket cezai 
mesuliy ti müstelJ.im olmak 
üzere müfJis•n borçlularının 
ayoı müdelet ıçind~ kendıleri· 
ni ve ho çl~r nı t:ulclirmeleri 

:}- Maif .. sin m~1ıar oı her 
ne s f tıa o u: ı t o'su rı ~linin 
de bu)uoduranların o mallar 
üzerıaricki haklan mabfuı 
kalmak şartile bunları aynı 

müddet ıÇiode daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmt zlerae 
makbul mazeretJeri buhrnma. 
dıkça Ct!ZSİ meıuliyete uğra -
y.ııı.calrJarı ve ruçban hakJarın· 
dan mah•um kaJıcakları. 

4 - 13 1 935 tarıbine müıa 
dıf pazar guou saat 13 de 
al c •" ılaran ilk içtima• gel • 
mf'leri ve müflis ılc miişterek 
:,o çlu ol • 111' ve kefillerinin 
ve bo cunu tekeffüı eden aıir 
kims~lerin fopl nmada bola11· 
m•iabakları olduiu iıinolunur 

iLAN 
Tra ı.zoa adliye mubakim 

batkitabetinden : 
Trabzonun yenicumıa ma • 

h•llesınden olup Gıreıon mab 
k•me r.s iı~ aza müliı'mi 
R·tıt kanı mabtumu Tevfik 
t fı:adiaın vekilı ı Yukat H 'Y • 
dar bey tarafınd n m.ıhaHei 
m zHırden R •tıt luv.az mab • 
tı1mu Salim efendi alr-yhine 
Trazon su ~ hukuk mahke • 
mtı nde ıkame olunan dan da 
müekkıli T .. vfi1' efendi ile 
müddeialeyh Sd·m efendınin 
yeoicuma mahallesinde Ye 

Seyfctti.ı çık 11au sokağıar a 
•aki şubat 325 dai ni •e 523 

, ve 524 nu D.ı<raid ılu k.t'a 
tapu senedi mucibince fayian 
mütPsarrıf o'dukian baae•İn 
taksim ve ttfrıki kabıl olma -
dı~ınd•n satılarak şu uun iza 
l'ai talep olun akla mi!ddei· 
aleyh S lım efendmin muay · 
ye-n bir lkanıetıibı o'madısiın 
dan gerek davetiye vıunkaaa· 
aın Vt>: gerekse gıyap ka,.•rı 
r ıo Tr bzo da müntefir Yeni 
yol gau tt=sıle ilioen teblıi 

t'!dıldiği b::alde gelmiyea mlld· 
deialeyh Sılim efendi•ia ııya 
b nd il icra kılınan mubakemei 
alf'niye netices'nde h•aei mez 
kurÜn yirmi nört 4'Pbİm itiha 
rile on yedi ı•b mine miidfiei 
T.: f • ve yedi ı•bimine müd· 
dei•l vb Salim efendilerin 
mütes ·rrif olcıukl rı müddei 
vekıh ta afıodao mü reı. •• • 
Jifulzilıtir tapu ıenetl •ri ve h•· 
lihaı rd'lki kıymet dört yilz 
veya dörtyilı elli li a radde • 
ıinde olup kabih t 1'ı:m olma 
dıiı tanzim ol .. nan ehli nkuf 
rapor: Ye anübcodiıia krokisi 
münderecatile sabit olduian -
dan hukuk uıul mabk,.m~leri 
kanununun 570 ye 571 iaci 
maddeleri mucıbioce mDddei· 
abıh lıaaeain bil m&nyede 
furabtile ıuvaua izaleaine 20 
Ajıaıtoı 928 tarihimde karar 
••rllmit •• aUddelalıyllla illa 
mPtılh 11! ıcbul ' uiııır uı ol· 

GÖ \IÜL 
Acanan laer1onı ta•ayla 
Sen tlar111atlan gönerıf 

ey •" 
Tı kenler ka plc. mı, 

Bu )'oltlolıi payın ,o,. 
•lmül • 

Acanan fa•a•ı Mlıenm•• 

Bir yılıı• ••ltlim& 

Çırpİn•an, baaı·san 

Alnının yazı•• lıara ey 6' 
Göner.cin artlcntla lıoı•P 

r•t 
Seowili ilinde ayalı. •6· ar 
Kendini ur utmaı p!er 

ıiir 

Kopuyor baıanda borll 

•" 
Ne İyi o "urJa Bar•atla /lal 
Hoıt;a yoıamanın lotlına 

• 
Sa.lıatfa •6otleyi laooaztı 

AncaAr balomaztlın 

Kurantaya •alıın baıtan il 

U•6U7G oynatıp )'0 1a 1 llf 

Sayloolıfa Jefirt i,i foıır 
Sana hiç••lir mi• ra •YI 

Bil 4tlenenler oar 

Sana da eflenc• 
yan 

Y a11 ••lip aaanmak lıo 
P.1t;anJa, 

YaArar•ıra orada t;ıra ey ıll 

Çalında tlllca,.ın 

ı•n 

Oynar•ın birgıil heyy coı 

Bir •'" de f ,,0 ,.11 

piytıfl 

Kanınca İf•r•in bira ey g 

( 1) Pat;an Of ıa tlogtl 
Ot> on iki yaııma J~ıin 

call/afamu ••t;irtlifim 
ltö7imaür • Türlt yarJ. 
6zü öveyi yoklar ya ... 

ö~den Ö&tiür • Bıı J•Y 
Olun , tafa~ı andıran 
yılının f•mmua ayıtıda 

Acunca bi, ,.miı -'•' 
i~inde Pat;an iö yıintle ) 
mııtrm . 

,Sadeyağ 
mün~kasası 
S. alma komi2'yoouD 

Ba1bart alayını• ıt 
ihtiyacı olaa 8000 kiJo 

JAIİ'llhD 28 • \l 934 ta 
de Japalaa a~lr ekıiltme 
tal p ıulaar atmeditiaclea 
niclea 20 f1111 mBtlcletle 
aaluıaya konalmaı'•r. 
•• prait e••elki illaab• 
mcLr. Talipleria uta• 
ko• :ıyonu•a •llracaatl.,. 

oluar. 1 --

daiaadaa mnddetl lraa••' 
zarfıada Türkf' lraaaai 
taYa11tll edilaecliti tak 
hlikml• lratiyet lru 1-ad 
teblii aalumıaa kaim 
Qıere ill 1 oh.n:.ır, 
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Hakiki, saf, kafi tesirli ASPiRiN, marka
s.ını fa$ır. Agrıları çabuk ve emniyetle gider
mel< ıçın başvuracagınız deva, dunyada 
me$hur ,,. a~\ "mustahzarı olmalıdır. 

İsrarla eJ\§Pİ 
., ve ZO ko'll;>rırre ık am ~ a arda b 

/B ·~ Ambalajlarda ve ko,.,, ri-
(,_ _ "ji. meler n üzer·.,de 
\:g.!\Y: .... ~ r rk<ısının mJtl~ "' 
\ l \Jlunma~ına a•k· 

/ k.ıl edınız ı 

ıc-1r müzay de ·ı 
rn-ahallui Sl#kaği Nevi 

ııkender p şa m .. ydan tnkı m i~u 

" Sıra mil2aır Ju 
" • » ,, 

" " n • • • • m"yd.ıni tarıd 
" 

" " " Sıra mağazalar ,. 

" 

Ta bas 
Ruı 

" 
" 
" 
" 

" 

r 
tc· u it rlt· • ı ı.. nıı~ ır J..ı. 

Fı· tlt>rlt· "~ '"'n 'ii~ ... , k 7' ız J k ~arı·. t l · G ''ı ' 

e nnnt· , lt·m n Pd .,., tıııi1. MÜ 
)tni g,\,nSON MODA 8" JM 

Z İ luti n ~örüniiz ... \luht n ı ıil:;f-:.r le1 

.ırz lt 1 ~ ır ı z ı ~ 111 t J a nrn K o::-t ii m f .j l r i 2 !I 

liruva ('ll ZJr f h.c.mJ~rd o~ttimJ · İın l t tmtb.l .. 
t' ~ıt]ennıi in Fı tlf rinde df' a' nı < l'( c·edt· Uct~zl 

Tav ~li 
DRES 

o r. 

u-r.1Ele~· Y pim 
: KunoPr rtl ır ca<1 ı ... irıdf' K ~n 'l 

f", :t. ı. T 
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• • • • 

kapalı _.... ..- t 
; z.arf/a 1 'gır .1 

1 
münaka sc-ısı 

KULA ·BU A 

~atin alma komi .. ,onu 
riva~(·tinden: 

.1 

MÜTEHA(3 1 

Sa it 
Mu ye eh res 

Senıerc·ı r 
H ,L ECZPı 

y 

d 
.i 

-

u~ta e 'şmşt!r. 
" 
• 

meydaaı şarkı " 
iıkeJe- c-ddeıi 

" bedıye bt bçeıi ,, 
sokaği 

m No 
5°0 
6f o 
617 
616 
611 
nl3 
585 
587 
5E-8 
'.Jl3 

147 

.. 
Rum 
E 

trabzon alayının ! ır ;;;;. 
lık ihtiyacı olan 62000 kilo 
Sığır di kapalı :r.arll müna· 
kasaya konulacağındnn talip 
l •rin 558 /ıra t~min tı mu• 

vakkatalarile ihale gc ü olem 
19 12 9S4 çaraanba 'u ü sar..t 
14 de komİ•)'O'la m ırcıcaat 
etmeleri ı/anolu lUr lll-1 V 

------------Kapı11ı Un 
ı fla 

L Ha~tal<4rı 1 HE j ti , bul ( dı:>r .J 
- .... a:nx;x ___ _ 

DEFTERDARL 
. Yukarıda cı1111 ve saı: e~ufı y; zıh garı m~n u i ı ır s nclık 
•carları yirmi ıun aüddetle müuyf'd~ye çık rılm şt r t 1 p ol n· 
ların yOıd~ y~dı buçuk d poz o akç larıt k e b e gu ü 
01

• 0 r 'l J? 934 tar btnl'! müsad f p l r 1 ~ d ... 
~!!,~ta mut .. eekkil ~om s oo m r iV iV 

Porke k 1 lr~ı 
MUNAK 

Rize Bel~diy r y 
Bed•lı k şfr 10866 lıra 50 1. ıı ı. 

P?ş 1 cad:luı dP yl'!nrdet1 v p laca.k ı 
l ralrlı kı•mı 2 5 1 I 11'14 ta rıh n 1 1.t;. 
1(ÜfJÜ •.ınt 15 it d r 20 [!Ürt Ü d t 
..f11hılınJ le ptJ/ı Z.'lrf rıul le 
ola ların bu mu 1 {"t ınd 
B l~d,ye .-rıca Tif'nİne m6 1c:ı 

u 

• 
Gozr 

üOO J 

• t r me 
t I p 

b robcr 

y E 

udu t~ ru uı 

9 ~ Si' İ tht y Ci ;Ç D 

z fu u 1 ün k ı y k oc l 

u un mı ·t rı ı k tem o ~t ;b Je 

g v s şağ y" v 

ıs ı er ş tn m l r 
r~ u,,.uJı d resın 

kon S'/O un.ıt mu 
,. c th,.ının ılanı . m"k rı 

lo o o kı o t m o tı 7 S 
1 0 l 9~4 çu .. ~mba gü Ü 

aa 14 P lV-ıV 

aG 

yorgan. yast • 1 fı, 

ç ş fı v _ K ryol 
b k J,i e 

Panıi on i n muh mm )' 
yorg-:ırı k lıfı 150 " t y tık ktl f 
" , m 1 r m , ' /. ı O r ol 
J /2 )14 lrP'lı d"t t >ır 1 im 
ko 1ulmustu ... ııumu ıe v • ş ırt am 
tar h ., m if7tf f " m? gı u • t 
ılı 1/al r · icr!l k lr c ktır. ıatck l r 

olu ar. 

Metanet , Zeraft t \ c n ı ıır c.olm m ·~ ],_. t· n 011, b r r limitet f l r ika ı ip >klilt>ri 1 rabzon 
VP havali~i umur.J 1 tı1.' • r ı z · yart t ((' e Jer her ~e) in rn ueuz ,.e en a: lamını bulu l ır 

Ut>\ 1 tuhaf,,. fantaıi nrnnıf ıra c .. , .. ı : 

MANTOLUK, ROPLUK , KAD N KUMAŞLARI, ÇORAP , 
rANİLA, GÖML.K , PiJAMA VE SAiRE ... 

en so o -r 
EN ucu 

rep 
Tl .. ARLA SAT L 

zo 
KTDiR 

öşe< 

a 

t 

m ı'l'lk a ı 

,. 20-12 9 4 
b' as 

C tmtl!I 

m ı \-
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/ -:; AZMi TER AKKi Tücc R .ERZin•ı1 

1 

Hanım efendilere 

DikiJnı i~ ~JanıoJ r , O I'ra 

Kiirklii ;\1mH '>Lı r ~O lira 

Dc:!rİ nıan :o l ar] 70 J 50 Jira 

Yakahk l..ii : k 1r> r :; · ';" lira 

T i 1 k 1 1 ·~ r 15 -18 lira 

Ast . ig:ınJ -1r 5 l 11 ad c:1n IS 

Jjn, ~· a k a d a r ID P' roJarı 

ki~ dük 'e maııı uluk .k.u-

ma~Jar DEBOSU . 

Beyler iç •n 
E.nvai ÇPŞİt k unıaşbr 3 

liradan 1 l lirava kadar 

nu· ı rosu Pa rdü:.;ül ı• r 10-

~ 5 J i r a P dl t o 1 a 1· 5 l ! r ~, -
dun :).) 1 ır · e kacfa r 

İ <.; nıa r lcınıa ko~ıırm la r 

~O liradan 3:> 1inn a 
J 

ı s nı u lama P ..ıltolar ()0 

ii rad ..ın 70 liraya l adar ,, 

Terzi l ev azima tı vesaire toptaf1 
ve pe r2kende ucuz 

satlfmaktadır. 

Terzi mektebinden mezun 

kundu ra cılarda No 70 - 72 

Paris Kadın , Erkek 
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Zarafet ve ·Daya nıkllğı itibarile diğer Lastiklerin fevkindedir. §~ i!H Taşradan verilen sipari şler sür' etle gönderilir. 
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MATBAA ve GAZETESi 
UZUNSO~AK KONAK CAMİİ KARŞISINDA , POLİS KARAKOLU 

YANINDAKi YENİ YUVASINA TAŞINMIŞTIR. 

MATBAA iŞLERi TELGRAF YENİYOL 
R<'ami dairelere , müesseıelere , ba ulcalara , tüccarlara• A O R ES I İstedığıniz kadar s iz.in için verimli olmr ğa çah,auk 

şirkttlue ••t h ... r Ç' fit defter , cetvel, makbuz, çek , zarf H~lk ve Memleket için çok verimli olması için, içinizden 
kiğıt baıhklua kartvizit n11ire en fÜ2el ıekil ve en y ENİ y OL i eçeo at'ıu ve dilekleri de ıizdeo'1 beLdiyecektir. 

uyıun fıvatıarıa baaıler ve ciltlenir • TR AB z ON Şahsiyata ılişmiyen , cemiyet için f•ydah olan bütün 
'I ~ Uzak yerlerden Yc!rilea ıiparitler hemen yapılır ve dileklere YENİ YOL·un sütunları açıkbr . 
.... ~- gönderilir . 
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:wwcce ıı:: Bu akşam Yıldızda 

mevsimin en güzel 

filmini görmek iç~n 

beletlerinizi 

şimdiden alı 


