
l•ı •e Baayaaıc11ı BEKiR SOKOT/ 

Yeni yol 
GAZETESİ 

Ht'klam llcJ nlarınd;ı büyük 

TenziJat yaptı 
11 inci yd 

C. H. F. genel 
Katipliğiuin t:.nniui 
ADkara - c . H. F renel 

kit .bi Recep Seker kadınlara · 
mıııa Hylav aeçimıne girme -
len müoaaebctııe fırka ttşkila 
tına aı•i daki tarn\mi ıönder 
mıttir: 

Kadınlar ımııın uyla• seçi 
mine sı i rmeleri yasuı çıkınca 
farkaauıa yeni y.azıfeler dütü · 
JOr •eçim u(İ dereceli olunca 
ikinci •üntebipler araa nda 
da kadınlarımııın buhanmala · 
rı la&1111dır. fırka niıamaameai 
fukahlu dıtıada yurtdıtlara 
rey •erenlerın cezalandmlma 
ıını ıöyler bu hale ıöre ka · 
dan yurtd• şiarın timdıdt n fır 
kaya kayatları lazımdır kı 
ikinci •üntebip ıcçi•i •e laa 
tta iundaa e•nlki yoklama 
ıımanı ıelmeden ıkiaci müa· 
tebip olacak kadıalar1m111 fır 
ka üyeai ••f atını kazanmıı 
olıu11.lar iyi •Hafla kadın üye· 
leriaia artmaaiyle f1rkı • z he• 
ferei&~D~~ek •e bem de lcay· 
••Ueatc-=ktır Bir yaadaa Hy· 
ı., aeçımi baıırhldan ite Ja• 
daa fırka koawreleri ıebebile 
teıkilıtlmıaıa çok itler karf&• 
ıında olduiu bu •1rada lııa. 
dıa arkadatlarımızın • arttınl· 
•11• iti de çok mühimdir l u 
it .. ,... a.&u0ı ••.Wi .. 
••totla bar çıht .. iıtu laer· 
la-.lde J•laıı bir kaç deyii 
•li•ku oldai• kadar çok 
kadın fırka111a • ikiaci münte· 
bip liıtt. De rirmelidir . Soa 
belediye ıeçı•iade niıbeten 
aı kadın üye ıeçilmeai farkı 
•erkeıine çok liılatu •er•it 
tir. Biz kad.nJar .. · ı6zde bir 
ıeçiaa bakkı nrmek içia detil 
erkek arkadıılarııibi aılıadaa 
,. .... olan Türle lıatlınııu 
Pelt. •arnirni olaralıı tleolet itla 
h•ine ••tiroit ettirmelc için 
bu .>ola flirdı lc hal/ıı~olerU.in 
•ııt•n • ef im haltkil• talaJ..l 
olmıyan ulu • .,/ çalıım12ların• 
da tla lcacllnlara uertlııımia 
J1er dardır ltatlınları yalını& 
"•oarn edici "e)'ıl fGlıııcı 
0l•ralı lt.allıı •uleri laayaiı11a 
'

1lcn/,.,/.J iıtiralc eıtifimi~ 
lazıtrttlır bu.ünlerde h6t6n 
teılrilatın 6irJen çalııaralı 
Aııdınları lırlt.o. iıin• almolı 
)'O/anJ,. •enel laarelt•t yapıl• 
nta•ınıoe ltayit ıılerinin fe1balt. 
•rtırrlma•ını lcolayloıtırılma· 
aını llılerı• • 

C. H . F. 
Kdtibi •m•111iai 

Yognıma makiuesi 
laebolu - Belediye fu ~a

ları baaur yoiurma •alciaeai 
•o••aıı içia furan ıahipleriae 
ltildirme de balaam•thar . 

- -
YurtJaş ! 

Doiıa çoc•iu• alfu teı 
lıereaı ~·~ arhr fibi ltaakatia 
.. ir taaarı uf heubı •etır ~•ca 
l11aa Japabilecejia ea t,,&ylik 
•Jilik buc' ur 

M 1. •• T. C. 

Macar 
Gazeteleri 
Budapeşte Mac!Jr g-:ı • 

z.de/eri r.,o.lao m c. car ihti 
lafı it;irl Ceneorede u 'a '1muş 
olan hal •ardini müttefıkan. 
memuniyet/e •~lamlomakta 

ae u/uaa/ kuruma konaeyi 
üyelerinin •amimi barı, arz11 
/arı ve aynı :zamanda barıı ın 

me faatı nanına her türlü 
f ~dakarlıldo bulan maya anılıı 

olan m cari.tanın akila11e 
harelu.ti •ay~•inde Gcan barı 

ıını tehditl etlen büJ ük b:r 
tehlıl~enin ortadan kaldırılma 
•ına muvaffalqyat eloermiı 

o/Jutanu ilaoe etmektedirler 

Öknnomi ve yerJi 
malı Haftası 

Ayralaa komitece çoktıa • 
beri J•pılmakta olaa uıklıa 
malardaa aoara içinde bulan· 
duiamuı ayan oa ikiıi11den 
buyaaa betinci okonomi •e 

yerli ••lı kaftau baıl•mıı 
balunuyor çıkardan po oi'r•• 
laaftıam ualı olac•iıaı göı • 
iermektedir Do;raıu birlaci 
tnnı uranlı ( ıierh ) afıtler 
töze çarpmayı batladı. Uıua 
ıokakta bakı oilu ıeçidiae 
aaalaa elektirik ıirketiain •tık 
-la ...... ,.1 •• -..ı. '* ... 
boiwiqta 

Propa•ı• bir 6zdeiiae 
i6re beledıyeaia ele ampiUer 
le bir kaç aru yuacaia ya • 
zıl•lf oldai• h•hle aedease 
lnftaaıa ilk akl•mı röderimi· 
zi kam•tbramadı. Ô yle anla • 
tıbyorki belediyenia yalhrıklı 
araa yaımaaı ikinci akııma 
kaldı. 

G6alU iat !diii ıibi , bu 
ulusal itleri ka•aaaa kaf aıına 
ıokamad.k ıitti . Gene çok 
8eYİDeJmki fiDler feçtikçe bu 
lılu daha çok o iuorqma [ta· 
d1r. GöDül dıba çok olgualaı 
muıaı we k•aıuya yaytlmaMaı 
ııteyor. 

Haf t•ıaıa ıeçit resmi •e · 
belediye aJaaında kamuca 
toplaaıiuak ökoaomi ınatıa· 
tla illtüalüie erme aatl•ıma · 
ıı mekteplilerin de kanıabil -
mui için cumaya bırakıldı. 

HaYalar böyle. eyi &iderae 
ıeçit reımi •• kamuca topla
DlflD J•ıaaalaa ı&oleria anla • 
mına uyı•a bir lulakta olaca 
İl amat olana bılir • --
Yurtdaş ! 

Yerli malı k'!llanmak,y~r· 
da b•ilı olmak demektir , 

M.I. ve T.C. 

Samsunda konferans 
salonu yapiliyor 

s ..... - C. H. F. Y•P· 
tar•akta olcluja blylik koa · 
feruı aaloa• Jllbıpaa clr itil 
bitecektir. Aıd1teatr biçimi•· 
de yapılaa ba aaloa Sa .. u 
da bl16k Wr ... •kaildiii ıider· 
•İf olıcaldar , 

Ofta gençler 
Birliği 

Ofta gençleri bir araya 
toplay•n bir kur um yoktu. 
kendine göre Ofuu da bir 
var lı k olan gençliii kahn 
köş ,.J rıde , fUrada burada 
tek !,~şiarına yaştyorhrdı. 1ra 
da sırada kurulan gıençlik ku· 
rumları kökletemeden da(ılıp 
iİdiyorludı 

Ofua t imdiki kaymakamı 
bay Halit biç olmun memur 
larnı topluca ya, ~ rn · larını el· 
de dmek için bundan epeyce 
öncebırmemu larodası açmaya 
öoay;-k olmuttu Buoda bugün 
rençler birliiine çev1ilmit bu: 
Juauyor. Birliiin burüoe burüa 
yıllıklaranı biriktirmeden verea 
birliie öz.den bailı aekıea 
iyeai vardır. yerine göre kötü 
olmayaa Hlonlarında sahneleri 
Ye iki yüı liraya alıamıı iyi 
bir radyoları •ardır. Araaıra 
aluaal oyealar , rileııceler ya-
p.rak bem relirleriai arttan -
yor •e laem de yartlla1la1 ın 
kafalarını aydınlatmaya çalııı· 
yorlar . 

O yelerinia birbirleriae .b•i 
ltlaldirıadaa ve kar11lı ki. ıe•ıi 
lerinden hıı alan bu çal•t•• 
b6ylece ıürüp ıiderae Of ıe•ç 
ler birliii komıu kazaları •e 

belki •• batla .lt~•clqu 
.üAyet lzetini İ•r•dtrcek 
bir kerteye yükselecektir . 
Kencl' ae ıöre Atatirk beJke· 
1ia i dikmekle komıamularıaı 
•e •iliyeti 6zeiiai çok ince 
imrendirmiıtir ya •• 

Of ıısnçler birliiini bir H•· 
ii ve Hyfı hı•••• içinde ta· 
kel bir d6ıenle yll ' etmekte 
:,ütlla lly•leri•ia . içtea relme 
emekleri Tardır· B&tüa bunlar 
la beraber bu alana batında 
bir ~iabey fİbi bulanarak 
çahıu Ye Of ıeaçJer birliii· 
al •arhklııtaran ıeeç m8ddel 
umu•i Cemal beyi kutlalama 
mık elden rel•ez. 

V aro1sualar iyilik Ye birlik 
yoluada yürüyenler • 

Öz Türkçe köy adları 
Ankara - iç itleri bakan 

biıaıa çıkarmıı ollluta kly· 
luiıaiı adın h"i bıtitken B. 
Atalayın aoyadı ol•rak ıeçbji 
köy adlara liıtu :ni 4i•jıbyoraı: 

Arbaç Ablak Acar Açak 
Adımaa Adar Afaar A11n 
Aı1uc Ahı Boz Abtun Akbaı 
Akcan Akcıa Akcora Akbaa 
Ak•aa Akaıa Ak,onıar Ak· 
ıo•rur Akauaıur Aktaı Ak· 
toıan alacam ılaıoı alakoç 
albaı alca alc ah aldıı alpa 
ılpaıut alpavut alp• altaa 
altuaan alta11 l,uıa •ltaataı 
alyaııut anar aacıa uamaa 
araı ardıc arıut arp•• 
arkat arpac arpaı arı • 
lantoımaı arzumaa ataheJ 
atay atca aylı" a•arbek ••· 
raa ayaa ayaaa aydın aydot
muı aJlııD ayt,,.•ar aytoıaa 
ayt~d• aytor, n•11 aynı aıı 
aımaa babmr • ~cı bacaak 
baıra baıade. 'l•• bık._ 
bakaı balı ttq 9. ,lca• ~•la 

Sayı: 1991 

Türk - Alman 
AJ ış Veriş dağlan 

Beri a büyük ticaret oda· 
l l DİD yaydıiı bir rapora fÖre 
Almanya Türkiye araaı•lla 
yapılmakta olan alış verit aoa 
9 ay içinde 51 m iyon mark· 
dan 70 milyon marka ~ıkmıı· 
tır . Su suretle yiiıde 36 öl • 
çüıüade Glau bu yükıeliş her 
iki memleket arasıadaki aiıt 
verit itlerinin eyi bir aurette 
yaydmakta olduj'uau ıöıter· 
mektedir . Almaııya şimdiye 
kader olduğu iibi Trabzenu· 
.auıdaa yalnız fı ndık almala 
kaim•mıı bu aene bütün balık 
yağlarını ve çok fad1a ce•iı 

kütükler! ile Iıdır p•mukları• 
aı da çekmey başlamıttar. 

TAYYARE 
Piyango nnda kazanan 

uumaritlar 
J.tanbal T c yyare piyon 

#Olunun bupnlıiı f•kiliıinde 

2J bin lıralılı hayale ilcrami
ye 5441numaraya çılımııfır. 
3383 nunara Iİf 3199 nama 
ra iki bin 3143 4503 nirma• 
ralarda bin lira k ıuamııtır. 

On bin liralık ikramiyeyi 
1636 no. lıazonn· rı. 16,~91 
no ya J6rt bin 4303 noya. 
ilıi bin IJ0~9 , 19008 no. ra 1 

Ja biner liuı fıim11tır. •ona 
j7 o• 04 İl• bit•n no. /ar 
omortı lıaz.anmıılartlır • 

Başbakanımızın( durak 
karşılanması 

Aak.ra - Bııııbıku lı· 
•et ia6al aıbbat bakanı Re· 
fık ve •aiyetile birlikte ba 
u bah ıeluımiıe döamüt •• 
durakta biyiik miUet mecliai 
reiai KAıim Özalp ile bakaa· 
)ar uyla•lar riyaaeta c•mhur 
Geael kAtibi HıHa Riu baı 
yanr Celil cOınhuriyet halk 
farkHı ıeael k&tibi Recep 
Peker •e bıkanl ır miıteaar· 
lerile dıt bakanı genel kltibi 
büyQk erklaı harbiye Ye ıa 
bakanlııınıa ileri ıelenleri 
Aalrıra Yaliıi kumandanı ma· 
laafız kıtaab l&u•aadaaı emai 
yet miidüı il tar.afında kartılaa 
mıı aıker •e müııka tarafta• 
dan da ıelimlanm fbr . 

Uluslar ku romu 
koaseyinde 

Cenene - M. L•Yal lroa· 
aeyia karar ıaretiai ittifakla 
lıabal et•eai Bzerine fa be
yaaatta balaamuıtar. •illet· 
lu cemiyeti bir defa daba 
ı•lba hizmet etmittir • kaba) 
edilea karar bizim duyıala· 
rımıza terc•••a olmaktı pre 
aıibler koymakta laıdiaeler 
teabit et•ekte Ye aeticeJer 
çikırmaktadir arıu' edilea 16 · 
kOaetia tahakkuku t:mdi ma. l 
cır laük6metiae b1ihdır koa · I 
aeye relince ko:aeyin aı:ı 
Yaı'feaiade kaıur etme•lı oi
d•jaaa a6yJemek llıamdır • 

Yurtdaş ! 
o. r•rı lurcar"en bıle 

kimi• eebi .. iittriini dütün ı 
Mı. Yt'I T.C. 

Yeniyol 
L:IASIMEVI 

En Güzel , Eo Ucuz 

iş Yapar 

:rsti"Y"o:ruz · ... 
Bu lı•nttelıi ••larut İfil;, 

•ul•r ol111adılclarını 6il .. yM, 
İyİ•İni 6alamcyınca M h 
••farı ifmeyen yelıtur. Ba 
lu ;ıtte yaıayanları11 fdtilıl•ri 
•ıkıntılar bir tl•fil, ,,elt. fOlı· 
ta · • Hele lı6f(ı •a İfm~I• 
Ja r lıalma/ı, •ılıınlıların •n 
Jcya:-: ılmazrtlır . . 

Yaltırılc İfinde yataınlar· 
iyi lıötil atalarımısın •etirtfi· 
fi 6apnlt• •uları•ısın •ılı 
•ık lı !•İlere/c bir er• ,. yll• 
renin ( malıall• ) 6ir •ra 6cr 
yörenin •u•uzluktan fiil• tlö· 
nüoermeleri Jny11nılır •~ınlı 
larJan olur mu ya •••• 

liıi Üf P,.Jen6eri ••' 
yulıa. ı Y•ni c•1ı1cı yllr••İlı"• 
lci Ç fte f*'f melerin ••ler1111n 
lt.uilJifini oralı 1•rttoıların 
Batım•oimia• bıiı .,.r,,..ları
nJrm an/ryor•a • 

B :ı lıentin iyi H 6el bir 
Suya lıaPıııtıınıllfllleı • ileri 
••lir tlilelılarim•atl...,. 

/yi •• 6ol 6ir ..,. '-' 
laralmadan iyi 0111111,.,. 6"· 
p11iti aularrn la.ftlm•aİllİ tle• 
fil, G6r6l, C6rt,l ' .IL•l•rrnı 

~ st1yeorc:ı.2 ... 

l'urtdaı ! 
Milll it'D11lia .n.w.,,., 

il .. ıa llılla ......... 1c1e-
fir• 

il ı. •• T.C. 

YAKALANAN 
KAQAKCILAr 

Anhra - Sari.J'a ,_. • 
Ju11Ja aila/alı ltalil.,_ Wia
"• '"faltcılılt yapoa 6it ,.,. 
oalııt valtıf lnıdaı ....,..,_ 
••.Ya 6eriaintl• ........ ..
laz.a lıılalGrutın H -"- • 

•aların P••••- .,., .. 
lıo1111n penf41U.e ..nl..lda • 
flir. IJ6,le llaltelar ,,.ı. aal 
malıta 6arall•r ara •rr• 7İll• 
lıalileler laalind• ..ı...dari• 
ne tleoam et,,..lıı.Jirlar ..... 
lar"•" •İ••relıali 11 ,.ii 
hutlatlıımaatlan '~· •fi· 
rebildilaleri lıafai .. ıları 
memielıetimia İfİntla IMIU. 
laolinJ• ıinuıl• ytr6~ 
laab•r 11lı11•ırı IPI •İur .. Ai• 

,ye•İnin murea •ıy...- 12• 
l/· 1134 •i11lınde ........ •• 
Jaalaz.tı lıılaaı lartıluula 

ltrı,atılaralt 6eı •cıal llftÜtıtle 
••d•tt •onra laep•i ytı/aelM • 
mııf ır "• lıaliletle 11 ••fGI' 
cı 13 la11yoan 1 ailala il• lHS 
/cilo 66tnr61ı lıafcıtı 42ltl00• 
yapralı ıııore lıfuh 4 lıile 

t6m6elıi 4 "••le OJ'llfl lıofıdı 
11• 1100 ça•malı laıı ele ••f 
miıtir • 

YurhL§ ! 
H .. r T&r1r:,em malı irullaa 

mak S.lHf'Dda f6allli bit 
prop~ gaadacı olmahcLr. 

M.I. •• T.C. 
Yu • tda~ ! • 

Yerli mah kuHanaak milli 
ahlilnmıı olmılıdır. 

M.1, •• T.C. 
\ 



SAHiFE 2 
e ı 

\özTUAKQEI 

Özümün Soyadı 

Seaia ıoyadan ae•İH ıe · 
ıerek tliyecekıiaiz. yok , her 
Tlırkla qyadı hepimize ıe • 
rektir. Soara aoyacla eleyip te 
ıeç•emeli... At.tirkla orta • 
ya laoycl•p laer birilriltiri•clen 
a.•1a dejlf•• ve yıailıt•• • 
I• içialle b•Da• ela sayıhr 
lltlalltl var4ır : 

Ba tleiiflD•İ• ua•u • er
•iyeceii birçok i,Uıkleri •• 
ılaellikleri bir J••a , clalaa 
tlopaH aalayanlarıa aı la hıa 
ıı•a bırakarak bea keaciı Mki 
•• yeai ıoyamm izerine ıtir 
koa9f•• y•p•rkea bu cleiit • 
•• •e yeaileı•e•i• aalıya -
Mlcliii• iyililderiai tle aDl• • 
aa7a ~laflCIİ •: 

Bia ki , Tirk •111.a•a• 
aofl• çecaklanyız. ltaadaa I· 
tiri bf&J•c•iımız öz •• 101 

atllen.. t1a 0,10111• aoylala • 
ta• aalabr alamda o~aah • 
... • So1•1I• •op•yle Tihk 
olu atlayla ıaaıyle tla Tirk 
oı.,ea.abtl1r. Dilimi& izletir· 
kea aoyacllarım1am tlab• ile • 
ri nrarak 6& acllarıaızıa il 
diliadu ı•l•• ılller•e• ol· 
.. aa ~ajlflu•a& Wr ekmilrltk
ü. lu• ıeliıayedek clau 
•• ektiW.naia Atatiıkiia ak 
aiktis ôaderliii ile 1l11clu • 
luir pMfiltli. 

Atatlk keadi ıiiti laer tir• 
kl iziyle ılziıle o!ath •• 
deiaftaki ylc~l;ii•• erittir • 
aek içi• dlflal7or h•l•r•·· 
,.,, çek ••cedea Clltl•lp 
tı ald•i• " ~er biriai 11ra11a• 
tla ortaJ• ko7nak ylrlittüjl 
cllflaceler lürki ltupakl 
rlk .. k ba• .. ia Çtlrartiı. dl· 
ıMnlUilllll• ~·1•iatı 
dala.• .. ..... ....'lt.w;.,. 
yar•· Çaktnı••• bir ,ok lıta· •• ..wu .. .., ..... , ... 
•ı İii•. loyatlan•w• lılet· 

~ 111fi9i u•••t••a atlam atmrt 
it.l••fGI•· ~u bau•akta .,A..,._. laerk~r ierlslq-
•• ... ,. ..... 11 bua•ap 
.......... Mtacata••M• it· 
kılm.is el•••· Çlilld Atatlrk 

.......... " l•l•lldeclir. 
Ön• arJn• Pi_._ if de 
bati lik ., pçki.tik olam•s 
~ .. , ..... iJitlir biçi•lhlir 
ili# W~leae•ler , k&tldlr 
a,1.iiıdir ti.ye lsl~lk tini· le., IOf•A tlti!Jatli l11r • 
11~ b;,l•fiıoı ka,. .. ayor • 
ı.;, AJaucak laer ıoy aclıaıa 
tıt'1ıte ,.,.,,, .Jİ bit aala. 
.._ oljcap• ılre laerkn 
t.,.cai•·• ., •• ,.. ..._,.,, • 

;Y4 - ~ .... ,_ 

,. .. kbf. 

:;lh •• .07atlanaıa kifila • •t.•...,, .... , .... bl;lk 
:wr ...... ~ırk ... bli 

YENIYôL 
5 L W:&Z! & 

Çarşaflar 
Yasak oluyor 

2959 macar 
Hudut harici ! 

B•d•p"şte YeDidea lu· 
M•ıla - Bodr•• keat 

kurultayı kadınlnıa 935 ~ h 
ilkinden sonra ç:trpf •e, pts • 
çe ıemelerini hır ıö% kea•e· 
ai1le yasak etmittir. bu1ıüaden 
ıoara ::ıaalara ı~venler belııe • 
diJe ceuaıaa çarpılacaklardır 
FetbiyeD:n yeni kent ~urulta· 
yıa4a peçe •e çarnflanL lıal 
danlm111na aöı keam=ıt:r peçe 
leria kıldıralmaaa 1ç~o on btt 
ıt• ve çartaflar için ~e altı 
ıyhk bir '1 urun v rilmiştir . 
kadıaımızıa bu çok iyi kıpır· 

daaıtı her yerde sevinç uy••· 
tl11•11tlr. 

rk Macarıa Yoıoıla•ya bud• 
' da haricine çı\cuılm1t o\duiu 
1, haber verilıyo· bu ıuretle bu 

dut bar~ci edilen macarl.uıD 
1 yekuau 2959 a varmıthr. 

Saylav ~rçinıi 
Mwıl• - kadınlrın ıa1lav 

HÇİ•iadr n ötürü ft çim G•f • 
terleri la zırlınmMktadtr Arıt· 
brm• kuramuau eeçm~k içıa 
belediye kurulbyı toplan•nt 
•• OD iki kiailik ıeçim kuru· 
maaau a~çmiıtir . 

SıNıR DIŞINA 
Atiaa - Gnf'teler komi· 

a ı lerle •9D• ıe'ıetteı,uıuamak 
ithamile atiaa pulropoıanu 

t.udut bariciae c•k1t·ılmıııaa 

e•ir vumiı olduf uau laaber 
Yermaktedir. 

Sarrede 
lato"holm - Hn~umet ıar 

re topr•klarana ineç aıkeri 
flnderilmeaı İÇ D uluılar der• 
aeıit. r .fıad ıa yı p laa da•eti 
kabale karar yerm ıt'r • 

Zongutdakta 
Ök•>noıni ve yerli mah 
Haftası 

Zoaialdak - Ôlıonoai 
ve 1erli •ah haftııı laaaırhk· 
tara ~itia ZoDplclak •laul 
-kuu•larınaa içli bir 11rııaiy 
la ilerlemektedir. Halkı• ba 

laaftaya allkah bir tekilde 

kablm•lara için bu yerde 
,ar•tl• bir çılıt•a •arclır.eels 
ria taze çuhan yerlerine .. , 
a.,ı..ıar tlzeriae pılı bo1• 
ile ıabıt yııılar yıulmıf •• • 
uzun uman kalmaaı ıçıa de • 
•İr dıreklere aıılmıf Ye elek• 

tirik 1anlart koPulm•ıtar la•l· 
ke•iade •çalacak ytrli ••lı 
.ersı• ıeçea yıllardal.. •• 
ılre çok ıemı·a •• Yeriali 
olacahbr bftaa • yedi ıli•ll· 
ele caab , reak li Ye manalı 
ıeçmeai içia tedbirler alıDIDJf 
tir. 

Cenevrede 
CeneYre - ( A A ) kalpa· 

zaahk hakkında Ce:aenede 
yapılmıt olaa muka•eleye 
kartl yapılacak her türli 
riayetıizbk het azadan mürr•· 
kkep olacak ve böyle bir hal 
yukuaada toplanacak olaa 
ul111lar ara11 ceıa divaaıaa 
ha•ale edilecektir ku muka· 
vele buadan batka mac. um
leria iatltai nj'miDi de hazım 
edecek paHportlarıa laaviyet 
varakalarıaın em•İJetir.i zimı• 
albwa al•cak ve aıbayet mi· 
ka•eleye imzalarını koymuf 
olaa Dıe•letleri ecnebi toprak· 
larda yapılmak üzere hı.zırla· 
aıD her tiirli hareketleı • 
a t •alumab vermeıe mecbur 
tutulacaktır l,,uadıD baıka 
uluaaUar deraeıi kendi aaa· 
aına tim diye kadar mücri• · 
leria iadeajae mahal vermemit 
olın aayua ci11ayetlere •İt 
maddeleri de macrimleriD ia· 
de1i maalaedui•e koymala 
rıaa tava:ye edecektir. 

1 ranın kararı 
Berli• - Gazetelerin tala 

raaclall'aldıi• bir habere r&re 
iran parlemeateı• alm•a dok· 
tor Huııa fllolojt profeaoru 
olar .. k tahran üai•eraiteaiae 
tayini bakkıDclaki kıanDa 

oaaylamııtır. 

Kadınların se' inçi 
Boclram - kadınlara ı • yla• 
aeçmek •e ıeçilmek onaouaua 
yerıtmeaiad .. u l:ıli)lk •• 'l'ıtç 
ıhıyr.o l:.odrum kadınları yıp 
tıkaarı l ır toplantıda deria 
duyiu ve aayiılarıD• AtaUlrke 
ye büytilı.lerim ze bildirmiıler· 

clir. 

Kabul edılt"n tek.lefler 
Ceaen• - Royter f'ja•· 

undan Bc,liYya ıoa ihtılrh • 
aıa b•lli ;ç;a olan uluılar der· 
aeti tekilflerıai kayıtıız •• 
tartma olar~k kabal etmek • 
teclir . 

VARŞOVADA 

••- ilcli •d••-
lln4l••W. ya rıU.ı ca,) h fıl l 
law.ca aö7leae< ek •• ,.... r 
t.111acaldu liuriacie J•p•w 

l»itijie.tn ...... ki ..... 

aa• tlrkçe lrarıalıjı ( COfk1İa) 
•af. .• ne ıtıe:l,. çelebi ele la 
tlrkçe , it• dalıa .ılıel... iıte 
bea b11aaa laemea ıki aeae 
lace aake' çalıımalanmcla 
Türk clıli araıbr•• kuram• • 
.. 7ollaclti•• ••J• lıdartla 
(liıtelu)Coılr.ua Çelebi ıoyada 
aı kvliaa .. fa P•flamııtm. 
Oaceleri öteki caa yo'unda 
ıiclealeria ( alsiret yola. t.ari • 
kat ) taıar o!duk an çelebili • 
t• lte•ıetilerek ıoyadı a: •• 
•• yaaak edilmeHe İfte be· 
Dim ıoyah ( C\fkaa Çele\ı) 

Varıooa- .Aynn leılcilıAtı 
eaacive lcoıniıyo11ana eflcdrı 
amami,.enin biy11k bır ol•lıa 
ile belıleJili fi• 26 lcônana 
•ani 1934 Je tliyaf mccliıi 
taralantlan lıab•l edrlen leılıi 
lafı e•aıiy• taJilalı projHİ • 
nin mibalıer••İn• bnılamııtır 
lıomi•yon projenin mlı~ak•r• 
etlilmetlen reJJeJilmuini 
leklil eJen cenah malaal•l•I 
tolıririni r•Jtl•tınif tir. 

ta ..... • .... .,? 

•lacıkhr. 
NUllAN Co,lanf•l•lll 

Anlamak istemiş 
Roma - Cbotuubrıancl 

•••••• dikilmit olan a~ide • 
11ia •cılm• maraım İDİ y•pmak 
lıere baııaya ı•l•İf ~laa 
f r.:naa aya• •eclili harir• 
L oa0 a7oa11reiai M.Braaıer S,a 
ıab~ h ı~ ıetelere Yaki beya • 
aatıa .&a M Lavaha Jakında 
Ro••J• ıel&ceiiai ulat.lak 
iıtımiıtir • 

Fransa ile 
Rusya arasında 

Moakova - Din SoyYet 
•e Fr•nıız Ti&!aret Bakanla· 
rını• iki mi!mleket araaında 
deYamh bir ticaret ilsi••t •e 
aeyriıefain mukavelui yapılma 
ıı için müzakerelere ıiritilme· 
ıiae dair imza ettilrlari proto· 

kolda 1 biriaci kin•• 934 
tarihli mu.,akkat ticaret ••· 
latmt ııoıa l:aanııi eaı ı\ar dalai· 
liode yenilenrceıi kararlaıti· 
rılmıttar bu porotokolcla iki 

me•leket:n •r.ıl•nRdaln oke • 
11 omi muuı aebetlerİDİD •e etJ• 
mü b• delt ıinin ıenifletilmeai 
anuıu teyit olmu1tur. 

Y n~osiav işi 
Cenevre - Royter •jaaat 

macar 'oguılav meatlu:ae 
ait fraLa z karar .ureti metni 
ü:r.erin"!: itilaf hHal o'dupna 
bildirmektedir. 

Deniz işleri 
LonJra - Daia marah· 

laadarı aroaıntla laİf llir l•p 
lantı yapılmıı olmamalıla he 
rab•r r•••I mahofiltle 6f 1 
menelelıd ıailmeHi•ll•rinin 
ıabıi Fikir alıpoeril•••İ aar• 
tile lt-mo•ı mahafasa eıtilı· 
leri bıltlirilmeltıeilir. 

Sar arıfesinde 
Cen€Or• - Kon••Y lau•· 

•i bir celHtl• ••lrcelc iflima 
Jeorui tarihin sor reyiomı • 
nın orilHi olan 12 lcdna•• 
•ani te•bİt dmiııir • 

ANLAŞMA 
Aakara - ( A.A. )Tlrkiye 

ile Nor•eç araaıacla aclb tea• 
viye bakea •• .w. .. a aala· 

t•a•ı• taattkaa•eleri •Jİ• 
altaıı•d• teati eclilmiıtir lıl• · 
da teati edil•iıtir. 

-·-
Polivyaltlar 
seferber 

L -.paz il - Blltla eli aillla 
tatın boli•yalilar ırferlter 
edilmiıtir. 

Hat;eşıstan 

italya 
Pariı il Habetiatea 

elçiliii tarafıadaa çıkanlH 
bir teblıide cleailiyorki laa· 
betııtaa lau~6mdi tarafıdaa 

7apılaa tabkıka~aa ..ı..ıc1ı. 

ıı•a 16re Silk klaaatarilaiade 
ılııaız haltetııtaaı takclide 
memar komiayoDDD 7amada 
bulaD•D mulaafıs ka•veti top 
tayyare Ye taaklarla ıılllab 
bir ıtalyaa kD•••tiaia aalmr•· 
•ına uira11u1br bunan llnrU.. 
muhafız ku•Ycte ıeri çeı·l•e 
emri yerilmittir llaneıı.taaıa 
Roma •••'lhatsOı•n .ihlyaa 
habet aalaı•Ntaa ı&re la•· 

1 k~mlik karalıaa batfttaak 
içia talı•at •l-.iıtr. -

. Recep 
Seker 

~a il - Atatlrk 
Farka ıetael ltibi a ... a 
Beker ••J•claaa ••••itrir• 

(f" DEYi$ 

~ DAMLALARI 

·GELİN· 

Gtoeyi ~elecelc Jiye y•tt 

Ap•f•lı belıleyen e/t •• 

lllc yasın lııoancı oar 

Ba baatk taoanlı etla i 
Tüytlen /ıı.,ralc ıuı tlal 

Yiir•let• ol•a da Jalı b• 
GöniılJiır ilpıul• oılıan 

Gelini1t hoımda telli tlı 
Çrl.ın aleoile tlal•o.lan 

T • Varel Baftd 

Yugoslavya 
tatmin yolu 

Belıral - Yopela 
latmin eder ıaalaiyeH• f 
iti etlilen alaılar ara•• 
••ynin lrar•r •areti m• 
niyeıl• lıarıılanntııtır. 6i 
•a macar malrmar o ma 
lar•ı11n en a..ı••fl• oltl• 
ruaın ı .. llili •• mo cari• 
cea. t•tltfirleri ol11tOy• 
eJilınen •os•l•l•r laralı 
ınif le lıayJedilnaelıletlir'· 
sa h lcarar aarefi 11 
H laalt• meocatliyefi 
6olaı olan al•alar ara# 
tle ,,ir raUIJf lalıiy•f • 
telelılıi eJiliyor lıanooll 

•al/aluyetiıt Fran••Y" 
Jata merlteaintletllr H 

cari•tanın al••lar aro11 
••yİ lınfıntle balanala• 
laitlai ifa eJec•li 
islaar edil•elıutlir • 

Bir cenerali 
zi kay~ettık 

Ankara il - nakliJ 
fetbti ıeaeral hıyri cUla 
beci hutanı ı ade il 
llilıl haıtıa yeniıerde 
aclea kaclırilarak ce 
ıebitliıe ı&mllmtııtlr 
alayıada miltl mudafaa 
itlerı bakaıılar1 ile blytk 
ilini bubiye ik.nci r•İll 
aeral Aıım mıllt mudaf• 
ıteıan ıeaeral N•z•ı 
clar•• kumandıaı 1 
Klz1m b. h•rl-tiye mıllı 
faa bekaol~ı le diger d 
ileri gelealeri •• zabıt 
claılara hazır bu'uaa 
öli alayında ltir tab 
tle birer takım 
kıtaln ja11d..-; 
seleri bat.••uttal'· 

Pazartesi -Per§e 
Günleri Çıkar 

Madlcuı o• Ular 
U sura •oluılı 

T•ltraf: Trobson- ~ 
ABONE 

Sr.e''ti 500, Allı 
SOO, ti~ Aylıtı 116 

NUSBASi 
4 Kunışmr 

E•Jei ,... .. ,., ao 
n....ıırılS 
IWJ4mlıır p 

fo6üli,. 



~--------llliıııım---- ..... 
Dış işleri 

.. bakanımız 
At ina- Gazetelerin 

öğrendıklerine göreTev 
fJk Hüştti Aras cene\•re 
den ankaraya dönerken 
atinava u"'ra 1 acaktır, 

J Eı ~ 

fürkıy d~ dış işkri ha-
kanının bu ziyaretinin 

başlıca ülkü~ü uluslar 
derııeğinjn ışleri ve ha· 

lih:ızu de Cenevrede top 
1'.ıımakta olan Balkan 
k'lnferanst dış işleri br.
kan larının konu~ınaJar1 
hakkında Yunan hükı1- ı 
nıetiCJe Lilgc vermekte
dir. 

. .,. . 
Okullular 

İzmir - Ürta c.kul 
talebeleri büyiik Namtk 
Kemalin yıl dönümünü 
kuılulacılar hu vatan 
aşıkının bütün andacını 
sayınla and1lar. -
ihracatımız 

İnebolu -= Bu yılın 
birinci ve ikinci teşrin 
aylarında inehoJudan 
dış ülkel~re yapılan ih
racatın başlıbatarı şun. 

lardır: isrcnderiyeye ya 
faya her uta 1291 ton 
375oo liralık elma is
panyaya 273 ton 89 bin 
lirahk ) umur ta alman
) 8 )'a 77 ton 21 bin Jira 
Jık kendir 228 ton 171· 
Soo lirahk tift., k 31 ton 

35 bin liralı.l ceviz kü 
tüğü italyaya 15 ıon 
9300 Jırahk yumurta 
gönder ilmi ştır. 

Say 1~11 ışferi 
lzm \r Saylav s -

çimi içi b~lediyt=>df' hiL 

yük bir çalışına va1"dır 

seçmek Ye seçilmek <> -

neniai k.~zanan kadınla 
rımızın sayuıı üç {!ünde 
belli ol acaktır. 

Tas a.rruf 
1-laftası 

içindeyiz 
------~----~--~ 

~lbise ve 
şapka müna
kasası 
Satın alına komisyonu 
Reisliginden : 

Erziacaıada~i aıkeri orta 
mektep talebeleri içia kuma
'' •ekteptea Yerilmek Ye sair 
bila••m •aHrifi •• disim 
iicreti •ab~alaaicle ait o1mak 
üzere 2SO takım barici el oiae 
ile 250 adet laarici t• pka 
a7ra a7r1 açık •lnakHaya 
koaalmaıtur. elbiaeaia ilk te· 
•İ•ab 13125 karat Ye f•pka
••• iH 261.2 karaıtur. elbise· 
ain ilaaleai 2'7.12·934 perıe•· 
be tl•I .. at 15 te Ye t•pka 
amda ayıu fhde 11at 17 de 
.tir al•aneAerile ıeraiti11i ıör· 
•ek , iıtayealer iter ; ııa Ye 
•laakaıaya ıirmek içia ihale 
ııa Ye Aataatla teminat mak 
buzları ile Dirlikle Erziacanda 
F,Sa.Al.Ko.Ra. •lracaat tay· 
le•eleri Ut. ... .,. 1- iV 

pirinç 
münakasası 
Sahnalma k. reisliğiden 

Baylnari talı ktabn bir ae· 
aelik ilatiyacı olaa 8000 kilo 
piriaein beher kiloıaaa Terilen 
27 k•rQf 70 aaatim fiyat iali 
ıörlllci6j6atlea 20 r•• miid 
cletle ml8abuya koaalm.,,; • 
t•r piria; cliJanbekir piriaci 
ol.aldw iJb olaar. J-IV 

YENJYOL SAHiFE 3 

~ ~~ ~n.~~~r~~~~~~ 
··cc·r Terzi OS tlAN NURİ .. esesi~ 
1 rriıh,.ler!P. arıl•şılmıştır ki, <'n şık Kuma. <.:• • t riı İ en Ucuz !fiil 

F. tJ,.,rlP. Vf .. en yii .~wk 111

PrzıJik San'atile GevİPP• htıvacınızı ı~ı 

emunt""tl~ tPmin rt!t•ce~iniz MÜESSESE ) ~. . . . .. ~ 
Y ni gf>lrı. SON MODA KUMAŞ Çt :~iTLE.Ai• ~'lı 

Mi Z İ Jütf Pn görüuiiz ... Muhterern mü~teriler1ı ıi,~in İbt ifo1 .;ine ~ 

.'z ·ıtığırniz ı~ııı~r~ama Kostü~ fiatle~i : 24 1 ~6 VE 2~ ~I 
f" Jıra\ a en zarıf h1çımlerde K ostuml~r ımal etmekte. ıı . Hazır elbıse t!iı 
I, Çt ~itlt rımi in Fiatl~rinde de aynı t:eret~ede Ucuz] ık vardır . . E 

lr ' Taksit muamelesi Yapılmak ~adır. I~ 
!~ ADRES : Kuııdı•r~cılar caddesinde Kazaz AhJalhaliııı zade ı~~ 
ı~~ OSMAN NUFfl Tüccar Terzi. TFlJ\BZON 1~11 r~. ~ 

•~•~A+IP4'~?1'4'?Jıi~~m•t1 
kapalı s .... t" 
zarfla ' ıgır e 1 

mü na kasası 
Satin aJma komi..;yonu 
ri) a~et in<leu: 

trab:z.on alayının bir Hn•· 

lik ıhtiyacı olan 62000 lıilo 
Sııır eh kopalı zar/la mana· 

aaaaya konulacofından talip 

/erin 558 lıra teminoh ma· 

ualıkatalorıle ihale ıcnıi ol•n 

19 12 g.j4 'icırıanba ıünü •aat 
14 da komiayona müracaat 
etmel•ri ılanolanur. 111-/V 

Sadeyağ 
münakasası 
S. alma komİs\ onundan 

" 
Bayburt alay11un aeaelik 

ihtiyacı olan 8000 kilo ıade 
yarıaın 28 • l 1 934 tarilaiD 

l de J5pıh l açık ekıiltmuinde 
taı. p zubur etmedıjınden ye • 

aid D 20 iÜ 'l müddetle mü 
Dak.aaya konulmuş•ur. Enaf 

1 

ye ıeraıt evvelki ilioahn ay • 

qıdar. Tal plerin satın alma 
I kom ıyouuaa müracaatları alla 
1 olunur. 1 - lV 

1 -r KULAK ·BURUN· BO.ÖAZ 
MÜTEHASSISI 

Sa it Es at Bey 

Mu 3 yenehanesini 
Semerciler başında 

HALK ECZ~NESİ 
Ustüne taşımıştır . 

1 Hastalarırı1 HER GÜN Kabul eder 1 ..... ,_ ____________ ..., 

yorgan. yastık kıhf ı, döşek 

çarşafı ve karyola mürıakasası 
Erkek Lisesi Müdürlüğiinı len: 

P•nıiyon ifin muhammen kıyn eı: 750 lira olan 150 atlet 
yor,an lıılılı J 50 ndet yaatık kılıfı 1 SO atlette J6ıelı 9arı11lı 

08 malaamm~n bedeli 350 lira olan 2 5 adet •om-valı /ca.ryo/11 

l · l :J 934 tarihinrle11 itibaren yirm · gurı müddetle münalıa•aya 
Jıonalmu,tar. nü nane ve ıartnameleri mekteptetir. 20·12·1 ~4 
tarihin• mibadil perıembe günü • 1at 14 de lise &ina•ınd• 
ihal•l•ri icra lufoıacalctır. i.ı~kliler,n muracaat etm••İ i/dn 

olan•r· 111- 1 ~ 

----------------------........ -- -
~. J~E iillillllii!!iifill~·ti!ız!Eiı6:.. E!E.1.E!!SE:!!5.!BJ:!.E!!Ei .E!!5;a!!:ils. 
fil w 
~ ~ ın 
ın -, Q ru m ~ 
l!i TUHaFiYE r .. GaZ"1SI i!J 
fil ~ 
ın Metanet ' Zerafet ve Renklerinin solmamasile tanınnı ·~ harir limıtPt fabr~ILası ipeklileri rrabzon iIJ 
fü ve h-ıvalisi umum utıı yerini ziyaret edenler her •r- in <'n urıı7 'e en sağlamını bulurlar i!J 
iIJ Ticaretbınemizde her nevi tuhafiy · faııtazi manıfatra eşyası : iiJ 
!fl MANTOLUK , ROPLUK , KAIOIN KUMAŞLARI, ÇORAP , !il 
!11 FANILA,GÖMLK, PiJAMA VE SAiRE... !!J 
lffi en son moda Krep Trabzon iiJ 
i!l EN UCUZ Fİ9f'ATL.ARLA SATILMKTDIR i1 
üJ Her çeıit parfümöri, Losyo.ı, Levauıa, pudra, krem 'iJ 
ın 1 il Ucuzluk Sağlamlık Temiz boya il 
9'!aiil.f;jS!.ii ••a&ia!iiiia~E-iEiSi.lSJiiı!S~llii~~.&te!iiU~iEJii!Si'ili?!ii!iİI 
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Jint\ a h 8 d a ı n 'ıroıarı 
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·nıc- tı ve aire top an 

ence ucuz 
irm- ktadır. 

T rzi mektebinden mezun 

undurecılarda No 70 - 72 •• 
.. 
' .. ... ı. •• 

la • • r ı mı z 
z~rafet ve D'.:ıy 

Taşrada 
ıı lığı it· ari e diğ r La tiklerir1 fevkindedir. 

VE P RA 

n sip r 1 şler sür'dtle gönderilir. 
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11 ATBAA ve GAZE ES i 
c Mii DA, UZUNSOKAK 

YANI 
I! 

1 YENİ y TA 1 
POLİS KARAKOLU 
~iŞTiR. 

lw~ 

MATBAA iŞLE 
R smi dai eltrc , müesseselere , b nkalar. , tücc~ rl r .. ' 

şirketlue ait b r Ç' şit defter , cetvel , ırakbuı, çek , zaıf 
kağıt başlıkları kartvizit vesaire en güzel şekil ve en 
uygun fiyatlarla b.slhr ve ciltlenir . · 

Uzak yerlerden v~riJeo siparişler hemen yapılır ve 
gönderilir . 

T YE İYOL 
İsted ğıniz badar siz;n için vuimli ohm Ra ç.ehşauk 

H. Ik ve Memleket İ~tn çok verımli olması ıçıo, içio"zdcn 
geçen arıu ve dilekleri de sizden bekJiyecekbr 

Şahsiyata ılişmiyen , cemiyet için f .. vcalı o: .. n bütün 
dileklere YENİYOL·un sütunlara açılıtbr : 

~~------------------------------------------------------------·-------------------------
ZAYİ 

Tralaıoa :zıraat b.ınkuı 
muamel•tıada lrullandıiım tat 
hik mühürümü kauen uyi 
eylediiimclen atiyen bulu'ldu • 
iu taktirde hükmü olm•yaca 
aını ili11 eylerim. 

paZHlD malu•v'ı lröyündea 1 
peritol oğullaraudan b"lil oğ'lu l 

., .. ı.... J 

me ro go tv· r;n en büyü 

Bu gece Yıldızda 

e erit:r 'ndeııbiri 


