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Yeniyol 
GAZETESİ 

Ht·kl; nı il ııhınnda büvük 

'] enziJat yaptı 
l 1 inci yd 

Kurultayda 
Ankara - Buıün ff••d• 

Trabzonun baıkonlıfırtJa to· 
planan kuruliay loplonlı•rnı11 

bo,ında. Emin Filtri Ô~alpı11 
ö 'ümü kaı ııs ı. da laatıro•ına 

hurmeten #aıalmı:ıt•r bu'!.• 
dan •orro. kadosho· oe ya· 
:ıımı İfm o/on .. lıanun üz.erin· 
de ıö · üşülmcY.e deuant •dil 
""' u~ o~aylanmratır ~y/U/ 
iluncİ ı~rin J 933 ue birinci 
Jranun 1933 tu!ını oylarına 

at raporların sunulciotana 
cl,,ir '710: oto.Jlorı o'Jnylatlrlı· 

tan sonra a•keı i ""•taneler: 
d. ha.talar ın icı• ve idor• 
lcrine zabitan &Je o•lıeri m•· 
murların mnoıata haltlııınclalıi· 

lıonunun altıncı madduin ·,. 

ae;iıtirilmui ifin olan jrana 

nlar üz.ırinde ilcirıci 6Öıiııme 
yapılarah onaylonmııtır ban 
lardan başlta kurultay nafu· 

ıunu'1 i" .dlln 11ime artma•ı 

ue Öfrenme ••tetıni11 6İtlİRf• 

••niılcnı .. •: ae burara 1tetice•İ 

olarak da melct~pler11 ••'•" 
talttb r. y11uıın fOfal•o•ın· 
tlan Öl• u A ılıaracla yeni bir 
orta meL leb bina•ı yapılnea•• 
ıta lüz. m 6Örülafljuntlen 
IJctl•li Jtr.,ne" bu yıl ue lıt• 
mende 19 3 5 3 6 )'tllarıntlo 
ltl•nrn~le üzere tealaltiitle 6İ· 
riıe6ilmeleri İf in mali,,. •• 
maarif balcanlclılarını memar 
lulan lıanun ile ula•lor aro•ı 
teldtomuııı lıa•y•n tlemir 
)'oilurı ıle u/uı/ar 4r1Hı ~ıya 
•• yolca ta,ınma•ına ait ka· 

nanları MÖrıiımıiı o• onayla· 
ınııtir lıuraltay po&artni tlfı· 

nri toplanacalıtır • 

Belgratta 
Bel,rad Oa:&oun•oitc/a 

lıallin••ınclt yclunJa a•tiıilı. 
lılt yapılocofı •öylenmeldedir 
• tlalai., •tt ar m r:ıar ıf lıo6in•· 
•itle yopılacalc detiıilıUfin 
ltral A ı .. k•anclırın fiıltôl6 
Yu11oılarJyanın bir/itini l•min 

•İya•a•ını katıyen miıtf!Uİr 
•tmiyecc6ini bıldırmelatetlir. 

Cenevrede 
CenecJre Habui•tan 

lt.:uiciy• na.ıirından olınort 
bir tel yaz.r•ıntla haheı ltiılclı· 
metinin itulyanın •al,1111 .. , 
f'f ında ulu•lur lıaruM• io11• 
•eyinin clılclcatını ooaıyelİ• 
•tırlıtına almaleta oltl•,. 
f,Udırıti) or lıu tel yaar•ınM 
•011 ola" bi;enlerin ia•••İda· 
"' ı ,6rii,ıine •6re ınalliyell 
anlatı/mı ltta lae,.ae oli11ip 
rlıri/e,. dıplomatılc ôitılerbt 
liplııları ıorulmalttadır . 

Macach;tanda 
B•dap ıtt- - A•uıhnya 

baı nkıJı M . Scbucbnıı ile 
rd k1111 te A •uıtu·ya herici • 
re DH " lb Baroa berter 
ualdeneı 'f refıkHı buraya 
tela:. tler st ıyoada baı •ekil 
il Co•ltus ıle bli~6met erki· 
•• •• A"uıturya•ı• Buciapeı. 
te elçiıi ı; e t lçilık erlriaı ta • 
rıft•d•• kar ,ıl-aiD•tlaıd•r. 

T. R. Aras 
Atinada 
Ati•a - Tlrkiye dıt ba • 

lra .. bay Te•fik Ritlii Auas 
buraya rel•it ldu•akta Eıen 
dıı bakaaı M Makıimos Tür. 

kiye Yogoı1u·ya Romanyll el· 
•' . ÇİIİ GIŞ baka11hk Ye ef çiiı kle r 

yüksek mea:ıurhnınca kar!\,lac 
mıılardır ikı C::lf .~akan ku • 
cald ıf nı,Iardtr· m. m ks" o, 
b~, Tı.!vfık R"ştü Arası fi 

yük Be-rıtaoyn ot l 
mit bundan sonra ba 

fik Rtistü Ar1t.ı ~ m 

ıu ıidir ıörerelc i 
bir ilk ıörüıme yıp:nışt 

CeJal bayar 

c 

Karıeri - 15 Ôkoaomi 
Balreaı CeJiJ Bayar Sovyct 
.. iyile elçiıi M • Karabau •e 
ark• ... •tları ieldıler durak•• 
•ali kol orciu kamanciaai C. 
H. F reiai ltütla teıekkıU~r 
•• •r•iı tlotcluraa laalk tara 
ftaMa ca•••• H•ii •e ani• 
,ıerle karııle•cldar h ılkı• 
cefkm teulaaratı araaıacla iı· 
ı • .,..... koJord••••u Yerdi • 
fİ ,., ...... ,, l»llluDdulır. 

Fi ATI NA 
LOGdra - Atlaı tleaizlade 

tidtletli ltir fubaa H•H·ada 
kazeya •irayaa •e kaptaaı 
ile iki zabitilli lraJIMdu Yik· 
torya ••rJ iai.W j•po• ••pa.• 
ra bu .. '-ah ltary•are yetlek 
ıetiıil•iftir taJfalartlaa yara· 
la olu!ar karaya laa•talaaaeye 
kalcimlıcalrlardar. 

SALAHiYET 
Lo114ra - La•cııoldfıelcla 

laı.Mlarlan laeıeti ••••iyeai 
reialari•• •aaaaile ılrdllil 
taktlircle So•yetleria iç •il . 
yoa i•ıiliı lirua teklifiai ka • 
bule ıelalaiyet •ena'ıtir. 

KAZA 
Berlia - Deyli telırafıa 

•alaabiri , içiatle m. Hitleria 
~alnclaia blr truia laaıuı • 
tlel ıeçiclillGe Bre•eadea 17 
•il •e .. fede bir kamyona 
çarpbiı•ı bildir•ektedir kı m· 
,oatla 20 kadar yolca •ardı 
içleriadea 13 1 öl•lttllr 

Glucester Dukası 
Loatlra - Gluceater duka 

• Velli•rt••• baı&a d•ıtara· 
Jia kro••zarl ile relm ;ıtir· 
Y•i Zelaat laiil&O•et erkiaı 
ile Wr fH ıalaai,elJer ke•tii -
Iİai kartdalllfludır. 

Habeş-italya 
harbı 
Ce•••re - u1Ülar dernei'iain 

6zeai balilaazırda Habetiıtaa 
ı•aan üzeriade •akua ıelea 
laaiiaeler dolayıııle hadeıiıtan 
bikii•eti tarafından Yerli iılıl 
er araaıul,a vnkua gelen bud 
iaeleri lliJmıkta v u uslu 
deneil reael katıplıg d n 
ba •eaeJeyi kurumuu a u 
'IJ•leriae llildir•uiaı İ& em 
tedlr •lular araıı mabaf ıli 
laakt'8taaaa ••taıı•ı bir ibb 
tl·etiacle ••laaaktachı· 

Cuına günü } apıhn 
ülkülü geziııt 1 ler 

gösteri :ler 
Kıı çinde bu'm ulmuıoa 

göre b;ıy bozuk aeğ.ldı. yedi 
güo p·ogramaoa göre sut ona 

dogru kentin okulıul.:ırı elle 
rındc ur,nh ( tiarl ) ngular 
( levh J r ) taşıy rıık: çocuk 
bahçuı ol c.k a g 
m g 

t' to 
.;ıj J') y 

M"bıuıe se ene ( &>1 su > ç 
karek bar k ç yerıncıe aıkıf • 
laaao ve bu sı:1y.mu.d... baa ı 
oluı ıöylevını ıöıed i 

Buadaa ıoııra ul"ul öko • 
•omi Ye tutum kurumu l'rab 
&OD kola batkaoı bay Numan 
uımaa 6z Türkçe dıreği,ade 

ç ıkaa öı türkçe ıöyleviw ıöy 
ledi.... Deraek clüiün bitmııtı 
OJ&uUular keatın ıemercıler 
yolaalia bir gez.ıatı yapar•" 
badunevi öaüade dağıldılar. 

Y •Dl) ol : u:unl dernek ve 
tle&reaiıleria daha canlı ve 
aala•lı •e daba kan,uca ya . 
palmaaı iateaHmeje dl"jerJidir. 

Çankırıda 
ÇaakJrı 11yJav ı• ç"mi iş· 

leri ilerl•mekteciir 1'6ylerden 
iıteailen defterler reldi bu 
dtfterlere ıöre bu kez çıak· 
arıdaa bir saylıv artık çıka· 
cakbr 

Sar da 
Sarredur foa pepea aarre· 

de yapılacak reyamda :aeçic 
elarak •akerfaugpa pe tucH 
edilecektir kcnbiri•ia tracla 
e•i nrbır reyam yükıek ma· 
bkemcıi bu talebi kabul etm· 
itbr ya11l•tlak olarak m foa 
padeaia abı br.ka yerlerde 
ıösterimiti. 

Kırmızı a) kurumunun 
yurdımt 

A11lura Ttakya muhacir 
lerinia en acil ıhtiyaçlarına 
aarfedilmek üzere trakya umu 
mi müfettiıı dcktor bay ibra· 
isim tali emrıoe hilalıahmercc 
yeniden ve telgraf banluile 
bug6a üç bia Jıra ıönderiJ . 
mittir . 

Sovyet t ürkmLn 
Cümhurj} etiniiJ 
Moıkova - MoskovaJa bir 

çok ressamlar lıiovyet tür men 
cııwhuriyctiniu ku u su 
yirmıucı yil cıo üa, u 
bet t 

1 l ı 

ve r ı m a 
dh ı u; b 

tııbıol~rı. 

t o 

Sayı: 1992 

Tel yazdarına 
karşıllk 
Aakara - Arthrroa •e yerli 
m•lları Yedi Güaii bıtlamaaı· 
r. dı n ötlrü kurultay ve ulu· 
s •l ökooomi ııırtt·• ma kuruma 
ba,'ıaa11 Kazım öulp yarda111u 
ıu ber yönünden gönderilea 
kut ıla ua tely 7. larına ay-;ı 

k rş ık v rmek imlta · 
r l lı kutlulım 

r rır bilc.lırmr ğc 

Aj nı nı ~emur et· 
r. 

1 • şı rı k n 

r g I.öy uımız 
nrl n saylav Bes m At-

a y o aoya dı ola ak ıeçtıkle
ruu yazıyoruz : 

Sırem So.c k Sonun So· 
mıy So•gua bo .. men ıoysal 

ıo) s h ıokmen ıucın ıurıua 
ıukJuo ıule 111l~cik ıulmenli 

ıulumer ıulun ıune sab•a ıa· 
b•ıh aaman 11na nrakmıa 
t•gal tamiı tan tanıı•ın taz 
koı tlnur tanıı tapln taran 
t hran taatemı.r tatay take 
terkin tekmen t r•••t tilmen· 
••gtr tımurtaı tımıea tedurra 
tog•ç toruç tokuı to•a• ton 
gur toptıf top'uca torac tora 
gan torama lıorı to•ı n ta1te· 
m•r tat•D tataa tayıar taypa 
toymaı toyraa toytemur loz· 
maa tuırak tuaut halay tuluı 
•toı tarekn tu kemiı turk•e• 
turan targut aJp turbal tara 
alı turıunbek turıua tatak 
tutaa tutuı t•ıtuk 

YERLi MAL 
laebolu - Buıü• burada 

150 okulla mahalleleri tlolıta· 
rak yerli mallarıaıa koraama· 
ıı ye araamaaı içıa nl••Jİf 

yapmıılardır bu hdta hakkı•· 
da talebeler taraf odan baıır· 
lıaaa le•bılar bir çok yerlere 
ko11ulmuıt., 

ingiltere Mısır 
Londra-İoı ltere ile Mııır 

aruıodaki ticaret mübadele • 
leri ve bılhasıa pamuk muba
tleleainin üıeriae muzakerele· 
ri ingilterenin iıi ko•1eri 
ıir mıleı lımpıooun reiıliiiade 
ye maucester ticaret odaları • 
aın iıtirakıle dt vam edilmit • 
ır. 

ÖKONOMİ 
Ankara - Ölcouomi artır 

ma yedi iÜDÜ miınHebetıJe 

buaün ticaret. H aeaayi okul· 

ara ve çok kalabalık bir h•l 
kın muıikanıa iştir akile Ata· 
ltürkün heykeli öaüa;e bir 
toplautt y•pılmıı ve ıöylevler 
Yer im şt'r. 

OMA DA 
a \lı bu ... au 

Hı,. l1 H pr· ~ ı.a 
11 a 'f 1 to1> , k 
tl "' r (' ıı e-ı:ı 

d r o n k ın 

1 , L l ıı l \ t> tlll ~ . 
Ur, 

PasarlHİ 11 B. KtJnan 1114 

Yeniyol 
laASIMEVI 

En Giizel , En Ucuz 

iş Yapar 

K eatia bütüa okllllan •• 
bu J•naa k~rıı••aİJle ıeçtiii· 
• iz cu•a rla6 belediye ..... 
aıacia llro•İ ve y-rli mallar 
yıdi rlul toplaaLaa•da Ba1u 
Muhıiae'aia ı6yletliii a6yleT 
o: Jtııiu r;)i aıı;ula yuıladar 

Y nrtdaş 
T ~••rrf H ıktiıa\ laafta • 

mızm beıinci yıl döaü•ü kut 
lu olıun. 

Pu gün yurdnmuıua ber. 
b:: rlf ı:ı daa blltüıı yurttatlari · 
m 2in kalpleri ayai biı ayni 
acıecknla çarpıyor. 

T rıhde f"~i bul•••ayaa 
buyük ıokıli:>ım zda aer ,eye' 
hLr yenıl i• werdiiimiı elıaem· 
m ye kadar · yurtta çıkan 
•e y~pllan öz •abauza 4a 
hızmet Ye ebemmi1et yermek 
• cburiy tındeyız· 

Kii~ük bir tliftaceyle 
aöılt ri•ızia öaiade aia .. a 
ııbi ıörebileceii•iı iakillp 
•e oadaa evYeliri tallU. 

Yurttaı· B&ylk iakilAptaa 
e•vel Millet keadi •bleti•• 
bile haaret ıekiyor• ' 9'...U 
• ilamazı JİJ••İJor' IİJdlİJor· 
duk· 

y ...... •allan bir dllk 
ıi bi da•arlanmıtleki Mil ka 
aı emi1ord• kuayaa ...ı.,.. 
ye aç ılaa ba yaraaaa aciliai 
arbk Tlrk milleti UJ• .. bl 
fakat klılk bir tetrik Mide· 
yordu. I• teırik ..,...._., 

lte•liii•izi bize laai'flaJU 
ata Tlrktea ıel& 

UJ• laclerimis ... Mlta 
yiıit ak•eaizi laeMf .-ak 
ıöıtariıku INı:S .. lle Mil 
•illetiae alaaal lb•••iji 
ıöıtercli. 

Y•rttaı: Ata Tlrkl• ac· 

tıiı ltu yolda bir yıldan• rilli 
uç: çlaldl aail ıaferiai 11111• 
bitirecekıia · 

Tlrk klyl&ailala •• it· 
ciıiaia el emeideriai kollu 
eau mabaaa etme. 

Eier yabaacl malı aLr
HD eyi biJ ki paraa ltİrfla 
ıenia te•iz kaniai akıtacak 
piı bir demir parçui laaliaa 
ıeUrrcıktir. 

llir açılma meraaımı 
BeJırad - Saltaaat aailli 

preaa paal cli;er •••P ıtaalro 
YİÇ •• beraberi•d• lalk6•et 
er\claı buluaaa bat••kil •· 
Uıu•o•iç eldai• halde •llte
•df • kral Alek11acluıa i.-iai 
taııyacak olaa •• balpatlı 
yemouna ltaihyaa klprlJI 
merııi•le açmııtar. 

Sof1a laivenit..UU. 'aai 
rektorluk •e lrtitlplaaaa ltiaai
arının açılma •eraaimi inal 
ve kral'çe ile preos iİril ı,.fir• 
ltr bü\.- umtt U~ioı ÜDi•erıİte 
prof<sörluı ve hlebui b11r:r 
01duğ 1 halde dü11 yapılmıftır. 

T · g zr.t<' i di, or 

Ferlin -hanrs ıj•nst bild 
ım or ta ı ~ z tesı cüo A'mn 
nyı: Y • g derken müs dere t:d: 
lm'ştir bu ıebebi bil.iırılm("d 
en +opl·n'!n üçijf!c6 müHdtre 

1 dir. 



SAHiFE 2 

lözTüRKÇEI 

Ulus önünde 

ha) kırışını 

Sayıa yurtdıılarım,Bnyaa· 
lır,Bıylar. 

1 ~ i)k kioua 93-4 ç:.r~anba 
iüDünclea bu yaaa betine i 

ö~onomi Ye yerlı malı ytdi ıü 

nüae iirmit buiuauyonn.. bu
rüa de kutalu, aanştnda ol . . 
duia gibi hu ökonomi aav .. tirı
d-;biı Türklerııe ya. •t•n füıtüıdü 
ie ermek Ye bu yoldaki yürü 
yiiı hızımıı.ı arlarmak, öı ve 

söı birliiimiıi yeailem~~ ,pek· 
lr ftir•ek için belediye .Jaaın 
da toplaamıt bulunuyaruı.. 

Bet yıl iace birinci ako • 
momi Ye yerli malı kaftasıaı 

yıptıiımııda bu yoldaki ridi· 

ti•İı,b•ayolda ıöılerimi-ıi 6ıe 
rleriae çekea 1erli mali ırımıı 
ae idi.aeler iai ? Beı yıl ar · 
kada kalaa ciüae ~alncak• 

o dinle .,. rü•ii ölçüttü recek 
olarHk arada dailar J değia 
ayırclı•lar (farklar) ıörere · 
ceiiı. 

a., yıl öaceki .llade i~er 
clea ciııardaa riytlilıderimizi• 
çoiu deiil lle,.i yabancı mah 
icii, yediklerimiz bile yerli cle
iilcli. b•il• laer J•rtd•t , iç 
ca••111lan, tbt paaatlar (elbi· 
aeler) yerli ol•ak here tepe· 

41ea br••t• tiek iıtt iiDce 
ı&ıleaebilir. Dl• içia ıofrala· 
raaıı4a Jadillerciea ıelme 

yiyecekler ~11\11aabilirtli, ba 'ua. 
dar••Y• 4ar kılıaabıllrdi· 
ltafiia öyle cleiildir . artık 
sofralarımız: T• 11rtlarım ı da 
yardumuı ıibi kaıta!uı• ka -
Yuımuı bul•auyor. 

Bu yoldaki k•rtalaf umuıua 
temeli, ala11I •• ö'- oııomik 
•arlıiımıııa belkt•iii,daba 

doiraıu yOı aldıiı olaa üç 
akı,yerleıtir•elde kurulmuıtur 
bu ak yliıll üç ak , aa.ıeker 
kardaa ak pa•ukl• doku•• • 
lımmıdır. 

K.,taluı ınaaı•ııcia la 
önleri , Sakaryalar , Duıs»lu
pınarlar •• idiyıe, lkonomi 
ınaııauı da u• teker ve ak 
beıleri yerlileıtirmekte odur , 
onlardır . Dün yolduia yum • 
rak ııkarak yerli mıh ku uatu 
ıuaa auılmak,yıbaac; 111a1la -
.r:aa yüı çe•ırip al•a•ı1' en 
ileri bir yurtaeYerlikdi. buıüa 
laer y•rtdrtı• yapmuı gerek 
oıaa bir yikümdür çüakü her 
türlü yerli mılluı•ıı her ya· 
nı cloltl11r•at el nulbırınıa 

yerlerini tut•ut olduldarıadaa 
bugüa yoklukla boia,mayı 
buyuracak bir darlık yoktur . 

Bu böyle ike• arayıp ta • 

ra'71p yerli mah yığınları ara • 

a·ntb• el malı•• almak baiıı· 
la•m•z çok .lıötü bir düşünce· 
dir çok reride olmayaa uki 
ça;l~rda ilime en olu bir 
plirtük ( parç ) yerli ıekeri 

bulma•ı• yolu yok' u bagiin 
bemea be•e• bir plrtiik el 
t~keri bulmaDıa yolu yok gi • 
bi~ir. . 

Sniaeli• , t•Yiairkea cie 
b• UHflD dabadea bitmemiı 
Ye bit•ey&cek el••iu•• ali • 
tünerek ~•tla•ıı,talıi lıı lla 
yürliyellm .• .. Tlrk ulaH yo· 
l•a açık olıua .•• 

NUMAN U•••'J 

-M. muso ninirt 

proj~l€ ri 
Londra m. musulo ni Din yeni 
bir t.ıkım 11iy'1. 1 projelt ri 
olduğu b ber lerid alan d e yli 
baraJd G zebe i cıü cenin i rk 

misak ı ycr:ne 6 d e vletin bir 
mis ale b.: şkılrnı t eklıf edece 

ğini 'fC ~u m's '-k 4 u r n isa
kıoı imza etmiş ol- 11 de •let· 

lcrle Lah F.h n v~ S o ytt Rus· 

yanın d bıl oltc ğl!'1 a }dmak 

hdır. bu Gazeteye göre m· 

Lnalıo yakı o d Roma ya 
y.ıpacıığı aeyyahd u r :111nda 
düce y.ıln ı :ı. ltalyan anlatma· 

aıud•n bahs .. tmdde kalma· 
yacak orta Avıup11yA ait bir 
takım proj eler telıd ıf edecek· 
tir. 

Af)on Antdlya ,! r· u,ir 

yolu 935 ~ılı i<;in de 
bıtecektir 

Ankara - Bu hafta için· 
de Afyon Aatalya hatbaiu 
Aydın h~adı üı.eriadeki kara 

ku)uya kadar olan betinci •e 
altaacı kııımlarıaın da ıhaleai 

yapılmıttır l uraya kadar 

ilaale yapıla• Af yoa Autalya 
hattıDlD yekunu balc.aııa ka 
dar olan Aydın b hınan ye· 
küDu 112 bucuk lulometredir. 

we bedeh ikı 1m ı l) oa ytcb 
yüz bin liradır karak•J• 
baldıza kadar olan Aydıa 

battıncian ıatıfaae edecek. 
olaa Aydı• AataJyı laatbaıa 
ba;aeıztldaa borc ura kadar 
olan on liç kil melrehk ıube 

kıımıDıll elui~ıtıe b, zırlıkıari 
yapiımalıı:ta oldu2u ve ıfyoa· 
c:l anabuı dura ·k.du olıu ki· 
ıimlarin öuümC ~ek i 9~5 yıli 

içnde bebell.ieb bmrılccehi 

haber aıınmışiir. 

muğlad 
ürüm 
leri 

deger-

Mugla - Bı.; güa \.. Ü p zar 

aaUmlariodı. bu· y n yirmi 
lciloıu 75 80 atranın 45-

50 darının 55 nade yağ n 
kHo .. u 1 oo ı~ytı yağ• bır Jıt· 

resi yedı ku uştur 

Sıf r a1lt J .2 d ·rece 
~ogu k. 

K, ) ôf"'l ı ş ' ~ t· tlı SO· 

ğuk Laşlaını~ 11 üç güa-

denberı eoğıı klar sıfır 
altı 12 den ... ct yı bulaıuş 
tur. 

-c .. >-----

Kay eride 
bir1İC t lik 

KavReri - Yeni te -
" 

şekkiil edeu öllı spor 
uklu • u her ) edi giinbe 
iki defa tahnı ve her 
cunıa güniide at gezinti 
leri y_.dmaktad1a rt ) e
tıştirmek ve binicilikte 
pek heve~li olan kayse· 
rililerin yüzden fazlası 
kulu be aza ol ınu~lardır 

YENIYOL 

Ölen Sayla.v 
Alay Celenklf' r .. 

Ankara - Sayla• Bay E 
min Fıkrinin ölüaü ~ugün knl 
dırılauştır kJü el-yındr. utul· 
tay başkanı Kb.ım ÖLQlp İs -
met inöoü ile bakanlı" •~Y • 
lııv ';\ r t•kanlıkl<{r ileri gt> en · 

leri • e çok lıtalıbalık bir halk 
hulunmuıtur alayda uker 
rnuıa1u da bulunmıkt idi 
ö l üııüoüa mez:arına çelenkler 
konmuştur. 

- • ""' > _,,_ __ 

Teftiş üy leri 
K . Hisar - Buıün bele • 

diye mecl ai ınalmaı bir top -
Jantı yaparak ryıav aeçımi 

için k.urulnıuı g eerken teftiş 
heyeti üyoleriai ayırmıştır. 

Sam ~unda ökonom i 
y~rl i crün Ü 
J o 

Samıoo ulu•al ökouomi 
~e arttırma yedi rüoü b;;şla ~ 

masıodao ötürü aln e•i•de 
kadıah erke:li \tir toplantı 

yapılmıştır vali vekili bir ıöy · 

leule teplantiıı açmııtır. 
-~ 

U~ak Bayanları 

Uıak - Baıüa Şebir mec 
Jiıi iyeaiodea bayaa Nedi•e 
miriaia batlıa•lıiı aJtıacia halk 
••iade toplaaaa yüzlerce ba -
yaa HylaY aeç•e Ye 1eç ime 
laakluaıa yeralmHiaciea öUhQ 
Atatirke ;;. uraltay baıkaaı 

Ceocral Kiıım Ôıalpa Baı • 

1 kaa Ceaeral lamet inöaiae 
Farka ıe•ol kitibi Rtcop Be· 
keıe İeYiDç Ye ••rıalarıaı bıl 

air•ıt~•rdir. -·--
C.H.F. seçimi 

muil• •ıliyetia •erku kan 
ııaa baih .C.H.Fırkaai aaiuye 

kiy •e manaUe konır•lurı 
bitmiıtır. Kaza kurumuı. lua 

kaıdırılmuı yüı6adea konir•· 
larda it çdea mümuaıller vi· 
Jlyct iç,n OD dh ma.rahhaa 
ıeçmiılerdir. VJliyet konırHı 
2 cı kiıauauo ı rancle toplana
caktır . 

J~ransa - Amerika 

Pans - Frau:,~nın 

15 kanunu e\ vel ta~~i • 
tinı vernıi) c;ccğıne daır 

Amerıkaya 'ereceğı no
ta LeHd 14 kauun ev· 
velde cröoderılecck ' e c 

eski notalar.]nn fr.ul ... l ı 
ol mı yacaktır. 

Açı1an Kanal 

Sevyork Nort tdPğ 

nan japonyanın nıalez -
; a yarıu:ı adasının sıama 
ait kısnıında k nra Ler -
zaL n<la hfr b.anal kaz -
mak ıçın 1) am hul 6-
meti ile g1zli müzakere
ler yapmakta olduğunu 
yazıy~r. Bu kanalın ka
zı) ıuası jçin otuz ilo · 
metre kadar yer kazıla 
cpk ve ja:1on filosuu u 
hu ~ayede sing'-puru,1 
ehdidinden kurtula~ .:1· -
tır. 

ov dları , 
A.,kara - iç b ~lcanlıtın 

te•Ô!t ettli ettıti •oy odla-
ından O• •oy adı olabilecelc 

ol 1n i ımlerın llıtaai aıaaıd· 

adır. oy adları · çikman.ci· 
mcın. c ·ra kman. cof:caılı. cot· 
ra • cokal c:of1gar · contay· 
corm an · cotulay' cun,.u•. 

cukun . dağ.:Jn dalaman tlaa· 
yman dan ııman da} ıal tle• • 
glz; dira6on dikmen do,.alam 
d ongn:t. dolck dallıadır d&1.r -
•un duymu' durıdor ede ıde 
balı egdemır e11e egrıir elal. 
dı a lba•al elbes elemen elya• 
6Ut emre •mrac!Aı emrem en 
61Z eaııiL mercek ecel ercılc 
erdozmuı ec,.at uic it. eriHn 
erkmen erJtut ermin erne.& 
erten crto11an ertoıdu •rt•I· 
rol eıenbo6a •urcu eymar 
6 ıylan get;men ıetı:z.men ,..Jı 
cem 11oceri gokbuk goiııu -ı 

11ukta, gonem 6Önen'i ıoro••n 
gö;z;men godedrt16iıld~z ııanen 
gundea giin!Joilm, llİınel tıcina 

ri g'l}ey 1lÜ11•mı lacılman ••l · 
mu, ~o:r.man ıldın ıl,a: ed•n 
albaıan ılba, ilüeyli iltıin il • 
laan ilimen ilmin ilt•• ım•c· 

ilı imcn imcrt imi11 ka•nlft 

kalabnk kalacen kaman ••· 
11dc.:miı kanJ~Jaot lıupcalc /ıcı-

plan lıarocan lcar•c•oflon 
lccıracor lccaralıoı; lcaralınl lıa· 

roman k l,.amar /uıroıor lccı· 

raıatı lııara• Jıarata• lı•r•l•y 
Jıarctekin lıar•t•rrolc lt•roy• 
mir ltcırııı lııt1r,ın Aıarnaı• lı• · 
rtal kart& lcaa ınart luıya lcoy ı 
kal cıcıu lıayma• ltaytar•ı' 
lıercin. 

Gelen 
göçerıler 

El zız ~ Romaı yadaa ıoa 
bir ay ıçınde ielea 643 e•lik 
.!4J3 iÖÇCDiD ııkiD itleri 
chc.mmıyetle ilerie•ektedir 
bunlara aıcak yemek verilmek 
te •e iatırabaUera her auretle " 
temıa edı!mektedir. Şehırcie 
kuı ulan •ıaafır aanelerde 
ıkametlerınden aoura m1111ta -
zam l:iar pıian daireeiıcde ka-

ıalardakı mabaıh mürettep· 
!erine olomobıllerJe yollanmak 
tadır V ıiayet bu ııte bıııat 

alakadar olm9lkta ye iılıAsı 

mın alarında teftııat yap • 
m t" c ar, muhacirleri• ııbbi 

c Z.ydltri de d2ima muraka· 

be cdılmektedir. 
.. I> 

Saylav 
işlcrj 

Bolu Sayla• stçimi it • 

l ~rin i kontrol edecek teftit 
h y •ti kurulmııştur heyet def
t erleri tetkille bıılayacaktır. 
Yeni yasaya ıöre ••çme itle· 
rine karışacak olan kadıDlar 
ikiDcİ seçici olıbila.eleri içia 
C.G F. aa yazılmaya baılamıı 
lardır , pek çok kaduılar ya • 
zılmak için fırkaya m&racaat 
etmıtlerdir. 

bafrada saylav seç'mini 
antklaıımaları 

Bafra S.-.yfao Secimi • 
iteyrufu tidditinJen 6•celi 
6ünd<ulü delterl•rin bitrilm 

eıine t;al,ıılmaldadıt l•rlİll 
ht!>'"'ti &P~ ;m i yarin y·rı/-./ı. 

tır h1:r guu f \I it 'n 11~lrei 

a•':;f "! "fl: $-' • • ::r~t 

ANDA9 

l-

Kirni ocı yüklüdür kimi 16 
neneli! Jo,_, 

Dolıanolr. yılonlu,ıp 'dolatıd" 
hen ru hr.ıttı' 

Onlar 11•çi1ip bir bir sararlı-' 
aoğı ıollı 

Ben dal.ırım üıkür meh Jtlftll 
deriıı uykfl,,,,. 

Çelıilen bir peculir yaı,_I 
' uy, cnr~ 

Bu aylıoya JalrY aaon JOll 

ya.na ıaıctıl' 
DuytJ.rım > arıdılını damat•' 

tla ki h~fl 
••n onda en ıönf'r eli scat 

,; yaıorı'1 

Bu lıuuon~lı •ylcay• bıf ı 
· kaldırıp ,;l-'1 

Neden •~11ilcn ıeyl~r bir JJ'. 
rna detirt dardır 

V• o' r.aman hen/itim yol 
icinc 11'-

ilh onan '• ilr ,•0~~1 '1ir "' 
, •• y•ri oar4"' 

. HALİ; ~U~Ai:ıll 

••'of.:halıra. ~ote•nt;:ıtı•;J, 
'•••nai:ltif ran • .,rılık. '!i 
i.ir 111.•k: y .. Jet ,,..Jc. uy: ht11'!'!t. 
enu11 IHıyat. kıuanf:haz. ./il 
••:lala:uı. d•fin: Jcaılar. 

Halk okuJunda 

oku) anlar 

Samıun - 6a yıl oiı 
Ue aı;ıl•n !l.14 /tallı olı• 

6Önüllü olarolc 67 hocll 

utma.kla oe lcadınlı crlı 
1561 yurttaı da oluıtf1 

adır 

~-

tütünlerimiz 
satıhyor 

Mutia -Şimdiye Jıo 
oilayet ifinde tiitün kol 

mı, ~ibidir iıhartalardo 

ın 11lınmalttaJır bu ·ı/aJıfl 

ez.•ri yirmi kur ıtur. 

YEN1voı.. 
1.. J a • s• 

Pazartesi-PetşerJJ 
Günleri Çıkar 

Matbaa oe ida.rehtln',l 
Usun •oluılı 

Telfraf: Trabzon- Y~ni1 

ABOl'fE 
Se"eliji 500, Altı ayl 

300, ü~ Aylıtı 175 kıt,,,, 
NÜSHASI 

4 Kurustur . .. 
E•lıi niı•ltalar ao ko 

flctn •Atırı 1 ı: ·:.·ırıılw' 
RdJmnlor , a~· riıfl 

'c-" • f' r 



• 
i ş e 

tı 

soğuk alg nlığını geçirecek 
e ı<en, daıma bu sozleri ha· 
A ac g n z mal, hllkıki olmalı. 

--
il 

ITlUZ 
M b 

İskft ~ 
paş y 

il 

" s mag z lar 
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" m ydan' f rki 

" belediye b .. hçe-ıi 

' . __ ma ~ ı 

Ncvı 1 
mrıg z 590 

" 
610 

,. 617 

• 616 

" 611 
( ... 

11 

" 
585 

" 587 

" 588 

" 
213 

., 147 

. 
R 

" 
n 

" .. 

" 
" m. 
E 

D EFTERD RLIKTAN: 
Yukarıda y zıh g ı m kulun müzayedesinde komiı}oncaı 

'kstriyet olaıadığından m ı yede 2o 12 934 t.rihiae talik edıl· 
•i•tir. t;J p ol•mların gö eriJrn illide ıut 14,5 da ddteıdar • 
lıkta toplın ıcak komııyona mürıcaatJarı. - --
Pirinç 

nıürlc.k 1 
Sat,naJma k. 1t .. Jı~ den 

Bayburt ta.it hat n b.r se· 
Delık abt ıyıcı olan 8'100 kılo -- --

iLAN 
Trabzon icra memur!ugu. 

ııdan . . 
Açık artırma ile paraya 

Çevrilecek g yrı m n ulun ne 
olduğu: 

llJ • rt 9 9 t. v \ 186 v~ 
391 ve 400 e 9 v 

39o DO k yıt 7 p 
Gayrım ll u u u u 

a 

ill e k' b v 11 n il j s , ıok No : 
•eaarıya hotuDde ı .. ııb b y 
ıaec ız.zet 

Takdır o unan kıy et. 
385 

no lo 1 r .:ı8o o IS lıra 
390 11 0 ::So j~J no loo 369 to 
ıs l ' 

i fa V 395 DO O rıı· 
Arhrmu110 yap 

itin ıu.t: Tr 
l ı örı ıırı ' 
Ilı ba iUl 

lJtbu ia ı 
fartna.wl 
cienitiba o 
Trabıo11 r 

pirincin beher kiloıuna verilen 

27 kuruı 70 aantim fiyat i•li 

göı üldüi;ünden 20 ıün müd· 

detle münakıaaya konulmvı -

tur pirınç diyarıbekir pirinci 

olacaktır ilAn olunr. 11 - iV 

meey ve33 J733dHJ••n•uııle 
memuriyetimize müracaat 
etmeli dır. 

2 Artırmaya ittirak için 
yukarda yazılı kıymellD ~ 7,5 
aisbetiodc pey veya milJi bır 

Baokanın temınat mektubu 
tevdi t"deilecektir. ( 124 ) 

3 potek ubibi alacoıkhlar· 

1 < ig r alak darların ve irtı· 
fak h kı ı b plerının g yri 
me-oku ıııerındekı hak urını 
hususile faıı ve mur fa daar 
olın iddialarını iıbu ılia tari-

, # 

lıiadea ihbaren yirmi giin 

iç'nde evrakı müı ıt lerde 
h rlıkte m mur yet mıı.c bil· 

dırmeleri c p ed r.Aksi hal· 

de rı t u 

YENIYOL s~ı J , 

Tüccar Terzi OSMAN NURi Müessesesi 
Tr-~rjj belerle anJaşılmıştır kj~ en §lk Kumaş çeşitlerini en Ucuz 

Fıatl ~rıe ve en yüksek 'T"erziJi~. San'atHe Geyinı:zek ihtiyacınızı 

1 
emnivctle tPmin edPce~iniz MUESSESEDIA .... 

Yeni g-elen SON MODA KUMAŞ ÇEŞiTLERi~ 
Mİ Z İ liitfen göriiniiz ... Muhterem müşterileriıııizin istifad.-:-ine 

arzeuigimiz J nıarlanıa Ko tüm fiatleri : 24 ı 26 VE 28 
Jiraya en zarif biçimlerde K ostüml~r imal etmekte) iz . Hazır elbise 

çe .it Jerııni · in Fiatlerinde de aynı derecede Ucuzluk vardır .• . . . 
Taksit muamelesi Yapılmaktadır. 

S : Kund11racılar caddesinde Kazaz AhdtJ.lhalim zade 

1 

1 
ı a ı& koru ~' oııu 

rı a t. tın<leıJ: 
. 

trab%on olayının bır •ene; 
lık ıJıtıyacı ol n 62Cı00 kilo 
.) g.r etı hapc..il zari t.ı m üna· 

kcuc.ya konufocagından talip 

lcr n 5:;,8 lıra teminatı m u· 

vakkatalarıle ıhcue ,cnıi ofon 

19 12 9S4 <;ar,anba günü •aat 

14 de komı•> ona müracaat 
etmeleri ıiano!unur. IV-/V 

Sadeyağ 
münakasası 
~. alma komi~) onundan 

Bıyburt alayıaın ıeaelik 
ıhtiyacı olın 8000 kilo ıade 
ya;ınao 28 • l l 934 tarilain 
de yapılan açık ekaiJtmeaiade 
taiip z.ubur etmediiinden ye· 
aaden 20 ıü ıı müddetle •i 
nakaaaya konulmuttur. Enaf 
ve ıcraat evvelki iJinaba ay -
nıdır. Talı plerin aatın alma 
komiıyonuaa müracaatları illa 
olunur. 11- iV 

daldan ıoara ea çok arttaraaa 

ihale edilir. Ancak arttanaa 

bedii mubım•e• kiym~ti• 

yüzde yetmiı betini bulmaz 

veya satıt iıteyenin alauiiaa 

rüchanı olan diier alacaklılar 

bulunup t a bedel bualarıa o 

i•yri menkul ile lemin edilmiı 

alacaklarını mecmua undan 

f.,z.ıaya çıkmusa en çok a r ttır

maoan taabbüdü baki kalmak 

uıere arttırma ou bet ıün 

daba temdıt ve oa betinci 

güuü aynı uatta yapılacak 

arttırmada bedeli satı ş iste· 

y D n aııca i1na rücbanı olan 

d r C.illı.ularıD o gayri 

ide 

yap m z. 
u 

6 G y ı 

e01 o edılmış 

cmuunaaa faz

., tale ea çok 

~c:!ilir 1'ljyle bir 

ıatıH ıhale 

ntıı talebi 

ul keo iste 

TRABZON 

ULAK·BURUN·BOÖAZ-ı 
MÜTEHASSISI 

a it -Esat Bey 

Muayenehanesini 
Semercilerbaşında 

HALK ECZANESi 
üstüne tatımıştır . 

Hastalarınt HER GÜN Kabul eder 
~ ............................................... .. 

qlbise ve 
şapka müna
kasası 
Satın alma komisyonu 
ReisHginden : 

Erziacaadaki aakeri orta 
mektep talebeleri içia ka••· 
ıı mektepte• •eril•ek •e aair 
bilam•m maaarıf i H diki• 
ü"eti •ilteabbide ait olmak 
lb:ere 250 takım haricı elbiıe 
b ı riiall aaat · 15 te •e fApka 

ilaala eluaa kir H tlerlaal 

•eya Yerilea m&blet i~ia4e 

parayı nrmeue ilıale : kararı 

fealao!•aarak kandiıiadea eY•· 

el ea yikıak teklifte ltula· 

nan kimıe arzetmiı olaai• 

bedelle alm•i• razı elaraa 
ona, razı omaı ••ya bula•· 

mana hemea on beı j'İİ• 

müddetle aıtbrmaya ~·karılıp 

en çok artbraaa ilaale edılir 

ki ilaale araaındaki fark ve 

ıeçen ıünler için yD:ı.le 5 t en 

qeaap ohuaacak faiı. ve ciiier 

zararlar ayrıca hük•e h•cet 

kalmakıızaa ••••rİydimiıce 

alıcıdan tabıil olu•ur Madde 

[ 133 ı 

Meıkür G ayri ~enkuller 

yukuda ıöıteri len 17 · J. 935 

tarilUa .le Trabıon icra 

daıreai öninde itbu ilio ve 

göster•len art tıraıa ş ıtr ta1mcıi 

daıreaıadc ıatılac ~· aı o u ı r 

ile 250 allat Uriei .. pb 
arn .,,. .,.11 •••• 11 •• ,. 
l oaula .. tar elltm.aia ilk te• 
miaab ·13125 an. •• .. ,k_!-
••• İH 2612 k•nlfhlr. elltfH• 
DİD ilaalui 27.J2·tS4 ,..., ... 
aıada .,.. fi••• ıut 17 4• 
dir nl•uelerile ııraitiai ılr· 
mek iate1ealer lau ... •• 
mlnakaaa1a sir••k icia ilaala 

ıl• •• aaaba•a te.U..t .. 11 
l, uıluı ile ltirlikte EniacaaM 
F,Sa.Al.Ko.Ra. •lncaat •J • 
le•eleri illa olau. U-IV 
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J~r- AZMi TER AKKI 

Ha ım efendıiere 

Dikilmi:-- ~ıantolar IO lira • 

Kürklü Mantolar ~O lira 

Deri man!olar] 70-l:lO liıa 

Yakulık kiirkJ,,r 2. 7 lira 

Ti J ki 1 P.l' ]5.JB!ira 

Asır jganlör 5 hı u 1an ] f; 

Jir~ ~ a k a d a r JJH ı rofarı 

.liiı'Jiik \f> nıanıoluk ku-

ınaşlar DEBOSU . 

Paris Kadın , Erkek 

Azmu Terakki tüccar terzi 

YENIYOL 

arslan Marka 

. - ... \.:"~· ~: : -----, 

Tücc E Zİnin 
~ 

eyler için 
fı~ 1 1vai çeşit J"uma.,.br 3 

liradan 1 1 li rava kadar 

n1etrosu Pardiisüler 10-

25 lira Paltolar 5 J!ra

darı 3 .:) Jir:ı\ f' l adar 

i-.n1arlonıcı k o~ı 11 m lar 

20 lira,lan 35 J inn a 
.1 

i ınarlanıa Paltolar 60 

f lr adan 70 Jinı) a kadar 

Terzı l e vazimatı vesaire 
ve perakesıde uc z 

I satı,maktadır. 

Terzi mektebinden mezun 

kunduracılarda No 70 - 72 •• 

lastikle • • 
ı mı z 

~.'raf et ve· Dayanıklığı itibarile diğe Lastiklerin ev kin e ir. 
Taşrad verilen siparişler sür'ötle gönderilir. f ~ 

~!1Jf TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ VER : BİNBİR ÇE İT MAGA~ASI. 
I~ ı - ı6 
~~~~~--------=;---....--..---.-------------------------------------------------------~="~ 
--------------:~~---------------------------~~~~~~·~ -

--------------~-----~~-------------------------------------~~~~~--------

MATBAA ve GAZE:=Esi 
UZU SOKA KONAK CAMii KARŞıSIND , POLİS KARAKOLU 

YANI DAKI YENİ YUVASINA T ŞINMIŞTIR. 

VIATBAA İŞLERi TELGRAF YENİVOL 
Rrsmi d;ı\ , lere , müesaeıelere , bankalara , tüccarlara' A O R ES I İstcdiğıniz kadar ıizin için verimli olmıia ç•lıtauk 

ş;rkctler~ aıt her ÇfŞİt defter, cehel, 111alsbuı, çek, zarf Halk ve Memleket için çok verımli olmaaı İçia, içinır.deD 
lııağıt batl:klau kartvizit vu•İre en 161.eJ ıelsil •e ea YENİYOL itçen anu ve dilekleri de ıizden bekliyecektir. 
uygun fiyatlarla b.ııhr •e ciltlenir . Şabıiyata ılişmiyen , umiyet için faydeh ol•• biitüa 

Uzak yerlerden •~riJen ıiparitler hemea yapılır 'fe TR AB Z Ô N dileklere YENİYOL'un ıütunlan açıkhr . 
gönderilir . 

~: • !"< ·- .il .~· ' . . ·:. . .,..,. - ··~·· ". :· .. ··'. 

Bu gece Yıldız Sin.emasında 

Senenin en büyük fılimlerinden olan 
• 

.. K;;ra çe1e ve Malek milyoner 
• , ... r • 


