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Hc · kJ: ı m İ l<.ı nJ arında hliyük 

Tt'"nzi lfıt yaptı 

Yeni Adlar 
lkiııc i Jı~tP. 

Ankara 30 Türk dili 

ar•tbrma ku umucun oy 
adl ara hakkında bıldırd •i• (B) 
liı tt· ıinin 2 ı nci parçuı şu for: 

Bay iu, bayıu beı•ıl . bay 

reldı • bayıui ' beikonda ' 
baygotalp, bayıuosıu,, baitaf, 
berke, bayrn, br.gtorim, ha • 
yın, baytemur, beki, bıyındı", 
bayto\r, be kıl , beı ç, baytu ı • 
bekıı , bayirkan , bayütnut , 
belkıı · ka · baykara , bayv•iit, 
beklen, bayrnu , bnır · kı• 
bcJuara , bavna , baıman , 
bektaf, bub:ıal, becene . be -
ku~bui~. bayran, bai~ oi• , 
befoayram, biılin ka- bei · 
barı, belban, bal b onı. baytaJ 
b~ııd l•, beledı, balta, bayri, 
beidoi•D , belek , bay11D , 
beıenç, beler, bayıan, beıec 
arılan, bell&etia, baıııPup , 
bti ·ka· berdtbek. 

r çüncü lıste 

Ao1'ara 1 - TGrk dili 
arattJrma ıkorumunua ıoy •d· 
larl balıkıadaki ( B ) lııteaia 
3 Oacl Anı•• ıadar 

Boiaç, boylu, bucur• , 
l>uıatimur, boıaba, budak , 
bozüakankıa, bua-acı · boıacı· 
buucı , bud•a , bojutekin , 
lle&aa, itadaacamaaak, ltaltl•& 
t,ozaacar, buıhacar . bolakça . 
boıitu , t, hudaybek · K• · bo aa 
bot~u,, budraç-hukeha·•ç , 
bora, boıulıhıbı • badaraa • 
boraz , boıoyla , haıah.a • 
horaknı, boıtemar. baatekia 
bllrke, i»o11itit , b•ır•la•• • 
bora11, b6Yrtla. bap, ~oralaa 
harlruyarak, b•ıutoral, ~orla· 
çu, baro , buhıa, boralday , 
l:ıorupara , bukaa , boıUfUJ , 
börütartekio, buldıt. bo•a · 
t llia , botatc ceae, butakıa , 
bovda~. böryekucı, b6rcia ka· 
bulı•" , euttaarıa , bOrlrea , 
hdlrı -ka· D.yamculr, bcark•lı, 
nulııy. bayaalu, barluklıara, 
bıahDUf, buyantimur , but•• , 
bul•• · buylaboı• , buırac • 
burakçıa ka b11d•a o;la , 
burtatfiray, lraıaea , bulhua 
. ka . barDlcla y, 'harçuı. 

Aakara 2 - İDtk clıli 
arattırma kurumaDUa ıoy ad• 
lıra luklunda bildtrfCeiti C. 
liıtuile O. l~ıteıiala birinci 

kıımı •t•iıdadır ı 

Caf-ca•, caluılıay, caıııı 

emir, caci , cucibitl• ·ka • 

e•t•tay ' ç•tratelda • ç .. 1a •• 
timur, çakar, ~alnrea, ~ılllaı. 
ı•m taıan, çıpık, ~·•dar • 
ıekçea, çıp•k, cemıiı, carlı • 
calayar, caatimur. cıcı, caeu 
bota, calu, cııala, ~aialı • 
e•tırbeyke ka· çahı - çak•· 
bey, ~aka, çakaı, Ç•lmı, çak · 
•ak çamıletayıı, ç1rbot• , 
,..... mirıı, eeıçee, çekim ' 

ıllik, ,., ... it, e•ı~itekia • 
eaaaaarkıOiti culıaiçia, cama 
••t~. ç•iaa ç•iraboy, çıkar• 
hey, ç.tl'>ey, ~tpı~, çınl! ı 
.,,., ıa~~a çımulu, çetkır, 

11 inci fi! e:. • --- -&- ~a.--.-e ,....:r- -c---.._ .. ..,y <;r..ıı;w~ - ""-''liim1 ... - - <;r.. .,..._, -
Sayı: 1988 

M. Veniz elos d ı yor ki: 
Atina 3 - Eıki bı1tt•elr i l M. Vtaiıeloı ı•ıett-lere taalart 

ı&vl .. mittir : U uılar dunrti Arna•utlakt..ki Yu11an nlıiıaın 
mtlıstPp halclmmnı t11nım•d ı iı takdirde Ce11t.•re Dernetind~a 
ç~lcilmt-lc ve bath tı m•l emprınd~ Yua:ıtn balknıa 1nlclr ediltn 
b a lılua riavet ~ttıl'mrlc iç 'n ~ untttf! mar•caat. uır- 1 ol•• hO· 
tiin mu sı be,.,.J .. rdtn sreri d6nrn~k Yunan ıtaa İç'n bır Hıif,. olur 

Bunun liıuine kencl i11:n e mliracaat eden ıaz.etelere M Çel -
da"'' Yun•n ııtaı"a aluılar birliiindrn ınemaun olmamHı için 
t mdiye kadar biç~ir tebPp o1 •amı,tır, demittir. 

irar:-Efganistan sınırları 
Tahran 3 Raş\· .. kil ile baricive bakanı Iran 

Eff!an~sr.Rn sınır IDPF-elPsi hakkındaki hakem görii~
nıdermı kolavlaşt•rmak ve çabuklaşt ırmak için 
8tn1ra g • tnıişlerdir. 

Rizede şiddetli bir fırtına 
Haze 2 - Diindt~nbPri ş;ddetH bir fırtına He 

sa~nak haliodP. başlavan ya~mur grce d"'luva ÇPVİr· 
miştir. ŞPhrin her tarafı sula.r içinrlf' kalm ış, rlı re 
}t> r t:l .. mıştır . Gece f>traftaki dc:1glara kar y~gmı§tır 

Kastamonide r üfus sayımı 
Kastamoni 2 - Vilayetin erkek nüfusunun 

155 bin l))rluğu sayılmıştır. Huna göre eski.Jrn yedi 
mebus çıkarmıştı, vilayetimiz bu kez sekiz mebus 
çık -- racaktır ViJavPt içinde halk fırkası ocak ve 
nahiye kongrelt>rini bitirmiştir. 

1 f. 5 

Tahranda idamhOkrnQ 
Tahran 1 - A keri mahkeme dün vatan bi • 

yaneti ve İtlVın ın~ rJelerinden Aekiz kişiy j ölüm • 
cezasına mahkum etmiı ve Cf'Za hemen tatbik 
edilmi§tir • 

Samsunda tOtün satışları 
Sam1Ua t . - yeni tllt6a or.antJ yapıla• oranlara ıare 

S •mıunda hıt •ı~oca 1ek ı1 yliı bıa . Bıfrad• ı ki milyra ık• Ytlı 
bıa , Al açımda •ltı ylb t.·a kilo olıc 11kbr. Ede lraha eıki ti 
tinler bitmelı Oceredir. Y eai onamua 11tıtlarıaı dıb1 batlaamı 
mı,tır. Y alaız i~i A•erilrı• lra•.,anyaıı Sımıaa •e B.ftada 
1a., .. 1ı bıliacie alt•ıt bin kilo kadar J••i Hltlı ııba al•ıtbr 

Antepte birıktirme haftası 
An~~p 3 . l!Ju8al okonomi kurumu bu gün 

halkevlnde vahntn ba§kanh•ınJa toplandı. Hiriktir 
ıne haftası içia dolgun bir proAram yavtt 

Samsunda özdil savaşı 
Saaaıaa 1 Ôıdil ••••t• S ••ıaacia hıı.la iletle•elstedir. 

Hallre•iade dil •e edeltiya t rrapaaaa i»lt&a IJ•Mri topla•rak 
Wr dil f"C•ai J•P•1flarcl1r • Sı•ıaada ıo,aclı alaDlarıa ••1ıu 
ıGadea ıtae çotılmıktadar • 

' ı pılr, tımtaf, ÇIDflJ, ~;Dtimur 
Ciiei, çOue, çoka, ~Or••• , 
cu·, p•e•clar, clalsalr, ... ,a. 

dt•irbo;ı, demfiı, dipaakaJ 

dotaatİ••r, ciltu, cloker , 

dul•• -lra· O.raa , chırna , 
datclarıa, dladar, ,iakılıo • 

cmka ka· ...... çoplaa • 
~atlıo, ,u·ı tay, clar ı ıa ·kı· 
da11 kı· dr•irbf, de iı , 

dolanba', .a ... t , dlacler, 

clalaada · lra • clalaacla•ya · ka• 

4uratİ••r, el•••· cl•J•-tay .. 
t••ıılıç. çiçek ka· ÇJDtoıa• • 

cokıa, ıorıpatu, ,., ••• ·ka· 

farka, cla•eti•v, d•7ıbraca, ...... ' ....... ,, .. , ....... 
••• , •• , c!ıt11Maı, cltdlll • 

Not ı Yıal&raa~a - b-
1uda adlar kad• ı.Lclır, 

Kızılçağlayan 
Pn t ı-i O\ na ı1d1 Trabzon . 
~por k ulii hii yük ·ek 

bir ün kaz ı ndı . . 

Günlerd~nberi Trabzonıror 
lrulübü ıecçlıtı nı uğrııtıran 
(Kız lçağlayı a) p veıiııin anık· 

lan malan (baıırlıkJarı) bit mit, 
artık perdenin a çılıaa11 ıaraaı 

relip çatmıth . Emekler bot• 
,.tti denmiyecek kadar relen· 
ler ••r . . . 

Saz talnmı d ba çalmaya 
batlımadın bıle çok temiı 
•e rumi riyiaiı le rile bakan • 
(arma 16nlillerini oktımıtl.,dı 
Batı muı' lri tekniiiae DJfUD 
olarak çeldılduı öz TGrk9e 
1arl11l1rla raıterdilderi olraa· 
lak beteaildi. Trabıonıporua 
111 kolaau 1ıllarda•beri ha 
toplu'uk •e bailılıkta tataa 
lrartıbldı ae•ıi •e ı•yıı ta • 
1ıya11lar •• bu lrola s••irea 
kemancı Sama bey kutlalaa • 
mara Jar•tılrhduJ.r. Ba bai· 
labk •• toplalulc b6yle ılr&p 
ıittilrçe Trabıoaıpor 111 ta • 
kı•ıadaa dalla dP-terli biti•· 
ler alıaacakbr. 

z "l,bek oyuna, alçıcık iı • 
kemlede oturup Oç telli ıas•aı 
çıJaa ibtiJer ıeyı,ek Ye OJD•· 
yan ıeaç efeler dotaaıa Ay· 
daa khJuillt Wie i_,H4ıilwls 
kert•M efe n ııyltek hliler. 
Sa1irciler lıeria.te yaptıla 
iti•• (teair) , llrelıli alkeflar
du belli idi. Baauala beraltır 
Hyircileria 11111 (•ldı) , Kı11l 
tıtlayaD piyuiaia oyaamaya 

batlamaııacla idi • Perdeaia 
eçılmau audakça , kafalarda 
iki clltlaceaia toıutm•aa bıı· 
laaıyorJa : 

PıJel ,. çok iyi olaeak , 
,.~ut laiçbir at1aeye beue • 
mıyecelrtir. F alsat h ~nıııi ola• 
cak? Bu belli d iıldı . ltte 
pude açılmıf, Kı zıl ç :a tl•1•• 
aluııl duypluı çailatmaya 
batlamııtı . Sahaenia •• ıi • 
ae•aa a iki mu~ ıııta ıle 
aJdıDlanaa karaalatı içiade 
cleriaden ıelen ezaa aeıi , 
tlyleri diken dikea eden deria 
•• tatla bir llrperiıle dimleacli. 
Oku1aaıa ıe1i ıiiıel, 11haeaia 
dekora bana ayıua H ılbel· 
eli. Hele tiaba rolilade Mabit· 
tiD bey, rolllall 61le beaim11· 
••ıti ki, oyaaa ıerçeklilr çef 
aııiai ••rİJorcla. Geceala de• 
ria •• lrOJD karaahjıadaa 
alup ıelea eıan aeıiai ıilAla 
ıealera arar ara lreaiyor • • • 
Taa yeria ia ajartı11, ibtiyarıa 
duaaı De itlemli idi. 

Kıııl çıtlayan ea çaiıltdı 
iki rolO Mulaıttin beyle Ha1iı 
lteyde idı . Do;n.a 1'u iki 
ıea; rolleriai elrailraiıce lta • 
tar•ıtlarcl&r. Mutafa , Ali , 
la•ail , Marat be1ler rolleriai 
ıer•iiace J•pma1a yetitmit • 
lerdir • Y alaıı caaf tti aadar•• 
9l~İH •Hrİ• menaaaa lai~ 
a1••yorda • Kıal ç•ila7ıa 
achaı aya1orclu. 

Kılll ~·tla1aaıa çajla,111· 
•• batt•D ıoıa cletin ınfat • 
•al 11:tı ıtru i'aaua c'u~ 
~llir ki ; piy.. bııtu tı11 
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MATBAASI 

En Güze! , En Ucuz 

iş Yapar 

Gümrük 
BJşmü<iü r lü~ünde 

Değı~ ıl . i k 
U:r.a., yıllartlo11beri oild· 

yetim e ~ •cirnralı baımfıaıirlıl· 
fana yapan oe lupımıae lıe11• 
dini uudirmiı ol ın bil6İÇ ue 
ıbtan memarla11mıztlan En • 
oer bey U rla baımiıtlürlü • 
fcine, Uda ıümr61t baım6 • 
dürü Salim bey ti• oiltiyeti • 
mia baıınücliirliılün• tayin 
etlilmiılertlir • EnHr ll•y• 
yeni o:ıailelerincle ıle maotıf· 
lalıiyetler dileris . 

Eı: Vtr beyin vedası 
Aaizim Belıir S•lıdıi 

beyelentli ; 

Trahaontlcı tl6rl ••rı•y• 
yalım ınemariy~t laayolı ıe • 
fİrtlilılcn •onra ayrılı1ora1& 

Ba miitltleı aarlıntlo Mall• 
l•r•• oe • &İ• lrabao11lal•r • 
tlon 6drdtl61ft aıorı •alacı· 
tlenet .,. ••mirni,cti u.ı .. 
analamarn • 

Her l>irer/11trine ıtlıran 
6orea111a atla o• oaai/•i o• • 
tlai ifa İfİn pelı tlor lıolaıt 
oalılımUI yctiı••tlifin• fOlı 
ınaAan•ın. 

Arzı ••tlo etl•r H ,. 

Jilelıl•rimin malaterelfl ıaae• 
tenisin birlr61••İ11• 1•firllrı1e• 
.. rlaı .,,ı.n.. el. 

&.,,., --
Unutulmaz bir iyilik 

K•lt6•Nstn folıtor6nl 
luıaırlaınelıta ola,. Ny•Aı 
m••-•reyi 6oı•robilnMlıl• 
•İn•,.. binaaın111 Jetnli • • 
ınillertlen 6iri•İ oltl•,.,,.• 
biliyoraa. Ba m6•crm•r•ma 
•f•n •İnemdyı lıalt6•111tse 
fallai• 6ayarmalıla Hanın 
o,.11.rının wıutertlilıleri e6 • 

m•rllifi foi betenılilı. fra6 • 

.aon•por ltala6a P"f lifi11İıl 
6a İyilıfı anatrnayaco,,,.ı 
Ofllıfa •6yl yoraa . 

Trabıonapor kallbl 
idare Heyeti 

•arlaklataa bir ciuyp çatla • 
1••• biçimiade çatladı clarda 

MenDuı u il artalaı u•a· 
tıadaa •l•n •• banaala ıh • 
llDI tutaıtara• Nilaat Sa.t 
eaeriae taktıta (KıuJpil•J••) 
adaaı ala ltildiii•• J•ı•t•ıfbP. 
Sıls11k ltoı••u alkıt 11taatr, 
Kızıl çatlı1an eaenaıa ft 

OJ••J•Dlaran yerde• llP .tek 
baklart idi· 

Eseri• bitimiai •eYHDa 

blylllrlDil ile kap•J•• Gıü 
Ata Tlrk taploıa • timdiye 
dek yapıl••••ı çok 7IUraek 
llir taplo icli. Da•arlar yıralıp 
Gui Ata Tlrklla birdenbire 
IMr sl••t ıibi doiuıa t•tıla• 
cık b1r ae1ae olmuıta. Olmuı 
olen ba bly&k iti bir taple 
laalinde ba kat•etle c'anlan • 
4arma1ı dlltllaen Trabıoupor 
ıeael lraptanı Aralaa'ı alkıt .. 
lamamak elden ı•l•eı . . ~ 
SıhDıdı çok alkıtlaaaa Tralt 
ıoııpor ıen~liliai laiı de ~. 
ııtaDlarda l•d• alkıtlımak-
ha kı•••s c1.1.,.,... 



SAHiFE 2 

f özTÜRKÇE 

Kış Ba~a 
Kıt baba elinde buzdan 

aorosı, ıartında kardan aba -
•iyle yola çıkfı ıreliyor. Dai 
l>ıılarında kol r•zen ve artık 
kentlere doira akıa etmeic 
luılayan kıt baba nerdeyıe 
aoluğu buralarda alacık .. 

Dığların eteklerine doğru 
uzamakta olan kardaa etek -
leri az: bir çai sonra burala· 
J'a dek uıayı<cağa benziyor . 
Kendi ırelmeden, etekleri bize 
dek uumadao viulu ıoluia 
'kulaklarımızda ıslık çalmay•, 
bu· uolarımızı batlıcanlara çe -
•.rmeğe başladı . 

Çağrılmadan iclir olan 
bu Tanrı koı uğu b•ıün dağ
baılarında ıkcn ·bir de bakar 
aınız ki, hemencecik her ya -
kayı kaplamış, yalılara varın· 
cıya dek ht!r kıyı bucaia 
baid•tıp otu uvermittir . 

Bilmem ki, ozan u ye:zan 
atalarımız kışa ne diye kıt 
baba demişler ve bunon için 
aedea bir ıürü deyiıler yaz _ 
mıılar •• bayı ğı bu aoiak 
çaiı övüp durmu'ılar . Bunun 
bütiia soiukluklarnıa ve kö -
tülükJerine kartı bir takım 
jyilikleri olu bile buna yok • 
aullar içinde ae övecek ne de 
aencek bir tek adım bulu • 
11ur. Baau önaler, buna baba 
Giye •e•ii iÖsterenler bel -
bette ki , dörtbııı bayırdır 
olanlardır • 

Sonra (Baba) söıG gibi 
Jı. oruyuculuğun , .ltaymcılıiı• 
aalamnıı (manasını ) canlaadı • 
ran tatlı , sıcak b • ııozua 
(Kıı) iibi alabildiğıue titre • 
ten, iıütea, esnetip b duran 
bir ıözle yanyaaa ielmesi 
aırtı yufka, gönlü yufa olan · 
!arın bair1nı delmeme bu 

1 

.ao2-uk ıözü dile atlııur , kula -
ja çalınır bir kıl · ğ" komıık 
ıçiase eh, biraz yakııık alır 
Jiyelim . 

Biz böyle derken siz çok 

önceden ae demek istendiiiDl 

anlamışsınızdır. Odunluiunda 

odunu, kömüı ü, fındık kabuiu 

olmayanlar için bunun bit te 
yakıııklı yönü ) oktur. Kıta , 
kıt baba da duııe dondurur, 
denmese de dondur ur. yok -
sullar kış babanıa yala11c1 

1ubabğına değil ıeni'nlerimi· 
xia, kent kurumunun Ye kent 
baıkanıaın ba h•lıklarına ıer. 
çekten baluyorlar . 

NUMAN SABiT 
o.man Çelebi 

rENı YOL 
Pazartesi - Perşembe 

Günleri Çıkar 
Matbaa Vf'! idarehanesi 

Uz.un sokak 
T cltraf: Trabzon- Yeniyol 

ABOi\E 
Seneliei 500, Altı aylıtı 

300, ii~ Aylıtı ı 75 RUTD, 
. ~SHASI 

4 Kuruştur 
ülıi niısltalar 20 kııTaatar 

/lôn satırı 15 Kanı•tın 
Rclıldmlnr ra:'>riıta 

tabı,/;,. 
~rr 

Okonomi 
Bal< Arıhğının 
Buyruğu 

Ankara 29 ( A . A . ) 
Okono11i bakaolığmdan teblığ 
edilmiştir : 

Tüccardan tütüncü zade 
Ahmet ile kardf' t i Hamdi ve 
komisyoncu Has ;> nın istanbula 
iöodet lll k v~ya müsait fi at 
bulduiu takdirde maballincie 
ntılmak üzere Mersin iskele· 
ıinde bu ' andurc:lu!.darı yapağı 

denleklcrinin bileli olduğu 

Mersin ıimsarlarıodan Kamal 
ve Şefik tarafından borsaya 
Ye odaya bildirilmiş ve- derhal 
yaptmlso muayene neticeıindc 
bazı balyalar kum v~ t ış 
karııtırıldığı anlr.ş lm· ıtır . 

Cü :nburiyct müddciumu -
miliğio mfıtecaıirlcrin kimler 
olduğunu teıbit için takibata 
başlanmıştır . Haber veren 
simsar K~mal ve Ş~fik'a ve 
sür'at ve buusıyetle ite 
derlaal el koyan vilayet ve 
oaaya alenen teıekkür olunur. 

Her iıte oldugu gibi tica · 
rette de doiru'u~ ve ahlak 
muv~ff.ıkıyetia temelidir . Bu 
tarzda Türkiye ihr•c~t t mta • 
11ını hğşıı ve iti< ·ine bile 
C"'llre:t , Türkiye okonomik 
hayatına ve inkif fu.ıa ıu kast 
etmeğ'c cür'et etmektir . Bu 
ıünkü Türkiye bü ~o.ilğü içia
de tüccar ve ihr•c .. t tüccara 
ünva11:ua bu suretle liyakat
ıızlıkları olanlar tecziye 
olunacilklırdır. Bu vesile ile 
bu ıibi hususatta tüccar Ye 
odalarımızın daima uyanık ol· 
muını ve benzer v•ıiyetlerdea 
derhal vekalete babl t nril -
muini okocomık bakaalıiı 

oiler ve Mersin oduına tak • 
dirlerini ıunar. 

,_. -
A 

AH iskan 
Komisyonu 

Tekirdağı 29 - Ali iskln 

komis,, onu Trakyanıa iskla 

d\orumunu gö•üfüp ierek olan 

kararlara verdıkten ıonra 

dıiılmıftır. Kom · ı . on üyeleri 

Çorluya iİderek yeni kurulan 

Önerler ve Türkmenli k6yle -

r.iui ve ayrıca her birinde 60 
yeni ev yaptırılmıt olan dıaa 

btt köyü a"t-ımıflerdir. 

AŞ EVİ 
Mersin 1 - Mersin ballr.· 

evinin açmak kararını Yerdiii 

aıevi diln açıldı. Açma top • 

lanbıında büyük bir kalabalık 

yardı. Bu bayır ocaiının mll• 

rafı belediye, halkevi, bima • 

yeietfal ve h ilaliabmerin ver· 

diii para ile temin edilmek • 

tedir. Bu günden itibaren 

Aıe•ınde yüı elli fakire öile, 

akıam yemeii verilmektedir. 

Aıevi , eve yardım eden ku • 

ruftların birer mümessili ht:I•· 
nan bir komite taraflnda11 

idare edilmektedir . ileric e 

yardnaı ıeoişletmek içia teti

birler alın•c•"tır. HalkevimİD 
• 

lr.urduia ba hayır yavası Mer 

a·nde büyük all!..a ve sev:nç1e 

lllrJıl11 -ıı19tır • 

YENi YOL 

Öksüz ve 
Tekaütler 
Hakkında 

Aokar• 1 Da biliye 

vekaleti buıusi idareler tclıta· 
üt sandığı dul ve öksüzlerin 
birinci ve ikinci kanun ile 
şubat aylıkları verilmek üıtrc 
57 vilayette bulunan 1443 
islibkakh içia 73,233 lira ve 
Ankara ve lıtanhul belediy~· 

ı~riaia 6 l 9 mütekait ve ökıüz 
için de 31,030 lirayı Ziraat 
bankasına yatırmııtır. Bu ay -
lıkhlclarıa birinci kioanun bi
rinci günüaden itibaren veril 
mesi için bütüa vilayetlere 
emir göndrrilmiıtir. 

meşhur kadın 

tayyareci öldü 
Paris 1 - Mc~bur katiın 

• tayyareci Helene Boucher dün 
öj'leden sonra tayyare alanın• 
da bir antreman üçüşü ya • 
park~n düterek ölmütlür· Bu 
ölüm Fransız tayyareciliiini 
yese diitirmüt ve laa va aazırl 
tayyare alanına relerek tay -
y arecinin 6\üıüntl selimlamıt· 
tır . 931 yılı•da pilot belresi 
alın Hele• bu yll 933 yılında 
Pariı Sayıoa seyaltıtını yap· 
maya teıel>büs et•it Ye son· 
ra 5900 metre yükıeldiiinde 

kadın 1ü"aelme rekorunu kır 
mrıtır . 

Baadan sonra tayyareci 
Oetroyd ile birlikte hyyare 
canbazlıkları yapmak hususun 
da baınmııtı Ye bu yıl silrat 
rekorunu kırmaya tetebbüı 
f'ylemit ve saatte 409 kiloınet 
r~ l 48 DJetre ile 1000 kilo -
metrelik bir rekor elde etm:' 
tir. Düayanıu en ıürath kadıra 
diye taaınan tayyareci daha 
iı çcnlerde saatte 445 kilomet 
re 28 metre ile bütün kadın 
rekorlarını kırmııtır • 

Baltık 
Devletleri 

Rıgı 29 - Ôç baltak de• 

let konferansa hazır bulunma" 

fbere Talline g :tmekte olan 

LitYanya hariciye bakanı M. 

Lozoraitis bu sabah buraya 

ıelmittir . 

§ Riıa 29 - 6ç baltık 
de•leti arasında yarı• Talline 

a~ılacak olan konferaaı müna 

sebetilc Letonya ıaıeteleri bu 

kooferaaııa baltık memleket

i ~ri tarihinde yeni bir devre 

açaca{rını hep birdea kaydet-

mekte Ye aalaımaaın Doi• 

Avrupuında barıtın deYamı 

için bu giink& kadar biç bir 

zaman lazım olmamıt bul11a • 

dajuau bildirmektedir. 

~-

Alman yada 
Berlin 1 - Manda altında 

bu'uoan ıarbi Afrikadaki Al· 
man müstemlekuinia cenubı 
Afrika bırliiinio betinci •ili · 
yeti baline rel•etİDİ iıtemeıi 
Almıa razetcleriacle hayretle 

kartıl~a•ııtır, 

DEYlŞ DAMLALARl 

SEVGİM (Aşkım) 

Seoi,mck 6ÖfSÜlftıiz.e fiz.iyorlıen adını , 
Balıı,laTın ne tatlı , alı ne pembeytli drrin 
Sunuyorken dadalın benlitim• tadını , 
Benim HU6im derindi , seninki d•lıa derin . 

Bu gönençli ~alları illf(ın biz.e fOk 6Ördü, 
Ben/itime tasayı , yası 6Önlürne örJiı ••• 

Bir ıdııam aö.,liyorken günün •on nefesleri , 
Kız.aran 6Öderimi , birkaç da•la ya, aldı • 
Hıflıırırken •uların çalı.ıllarda se•leri , 
D•niz.de beyaz. iz.ter , 6Ôf•ümde seoıin lıaldı •• • 

il• da bir gönenç imi, , a/Jatılmı,rm eyoalt , 
Meter bir yalancıya 6önlümiı oermiıim ah .• 

lıittim ki , -.odiaim baıka•ına baflanmıı , 
Kaoaımolı ümidiyle 6iderken aünüm 6eri •.• 
Gülü,lcri yok olmaı , öz.Ü gönlü datl•nmıı , 
Sız.larmıı yürctinin dertli , en derin yeri •.. 

Yoıamak ne kara11lılı. , aldanmalı. n~ ocıymıı ; 
Seo•i , aence /aerlıe.ten alınan yol bacıynaıı • 

Anladım 1 ne yazık lıi; her i,incle ılıisen o•r , 
Gerçclden fıyanlardan Jalıa fOlı. fıyanmıı•111 , 
Yanından iırlı.er lı.afar dafda 6•~en canaoar ..• 

Sen katlın lcıbtında atala yılanmıııın • , . 

; E en neleT •öylüyoram , Tanrına lıayır lıaluna , 
Batııla •afam ocan.. , wd•t•r ilana yalana • . • 

Unutulmak yoldaıım , •ılı.ıntı dostum diy• , 
Ne kor/tunç •uflalalıt• seni bu sanla 6rmelı • 
lıl•nmiı bir armalan a11atmei H06iniae , 
Bana •n bü~iılı HOİRf Hni ••ıl•rk•n w6rmalr .•• 

HALiT MUZAFFER 

yorgan. yastı kkıhfı, döşek 
çarşafı ve karyola mürıakasa 

Erkek Lisesi Müdürlüğün•len: 
P•n•iyon için muhammen lııymeti 150 lira olan 150 

yorwan lcılıfı 150 nciet ya•tık kılıfı 1 sa aıletıe ılöı•lr t;lll 
ve malaammcn bedeli JSO lira olan 25 atlet •omyalı Jıar 

1·12 .934 t ırihi11clerı itilur1111 yirmi w:i:ı rn ultlıtle mci11cdııe1• 
lıo~ulmuıtar. nümane o• ıcırtıtameleri mslcteptetir. 20·1 Z·I 
tarihine mfJaaJif perıunbe wüniı •aal 14 "• LiH bina 
ihaleleri icra lolınacalıtır. i•telılilerin ... racaal etmHİ 
olunar. l- 1 lr 

iLAN 
Trabzoa asliye bakak 

haki mlitindea: 

Mllddei osmanlı naak111 

Trabzon Şubui •••Kati Salib 

Zeki b~yio müddeialeyh mi· 

tenffı yunuı zade Şdık 

efeadioin •eruesinde• kariıi 

Seaiye ve kııı edibe baaım· 

larla Trabıonda ikamet edea 

oilu teYfik. Ye aakarada aaf

ia nkiletinde elektrik mil· 

beodiıi diier oila jbaaa •e 
istaabulda caabazar baaında 

dede zade Ahmet Salıh bey 

Yakalar.an 
Kaçakçılar 

Ankara 29 - Geçen bir 
hafta içe. isi11de ıiimrük ma • 
lıafaza te1~litıac• üçi ölü 
60 kaçakçı ve aekizi ölü 53 
kaçıkçı hayvana yakalanmıı 
ye ~059 kilo ıümrilk kaçaiı 
ye t•7 kilo iabiaar kaç•iı 
ile alb mademi lira 215 ıü • 
milı mecidiye 835 ıl•Gı ka • 
ruı •• 469 Türk lira11 elde 
edilmittir • 

aeıdiade maıtafa 

aleyhlerine ikame eyletliji 

iaıiliı liraıınıa tabıili bı 

daki daHııaclaa dolayı 

taf a beye ait o lap 

teblii iıtaabal adliye teb 

müdlriyetine 16nderilea 

•daame m•maileJlı • 

beyia dede zade alamet ' 

efendi yaıılıaaeıile lai~ 

ıaretle allkaıı olmadaiı 

ikametklha aaliim bal 

dıtı beyanile bili telıi 

edilmiş Ye ik•metlrlhı 

olmay•nmustafa bey laak 

iıba da•et11ameDin illa .. 

lii etürilmeaiae karar •• 

ye 20 ıün milddet tayi• 

mittir. bu baptaki malaak 

26 t! 934 · ıaııanba ıaal 
••• tayın kılıa•ıt ol 
mumaileylıa mastafa '9eJİll 
fYDdc ;·a biluale •ey• 

kile trabzoa uliye la 
malılremelİ•• ıelmui • 

icabeti laalıade m•laak 

ıiyabea lıtakılacait 

••lumıaa k4i• ol•d 
ill11 o'ac.ar, 



1 KULAK·BURUN·BOGAzl 
MÜTEHASSISI 

Sa it Es at Bey 

Muayene hanesini 
Semercilerbaşında 

HALK ECZANES 1 
üstüne taşımıştır . 

L Hastalarım HEA GÜN Kabul eder 1 _____ ,___ ______________________________ _ 

icar mC.zayedesı 
mahıleai Sc.kati Nevi a. No. Tabaı ---

iakuder P•t• m~ydan:ıarln ••i•u 590 Ruı 

• Sara ••tasalar " 
610 • 

• • " 
617 • 

• 616 • " " • • • 611 • • mıyd.,ai ıarki 613 • " • sas • " • • Sira ••iualar S87 • • • aeydaai ıarkı su • • • iıkele caddeai 213 R•• " • bediye balaçeai· 147 E • 
ıokaii 

DEFTEADARLJKTAN: 
. Y •kancla ciaıi •• uir enafi yazalı ıari •eakaJltia lııir aeaelik 
;carları yirmi rln •lddetle mbayecleye pkar1l•ttbr. tali, olaa· 
~· yfiıde yecii baçak dipnito alrçalarile birlilrte ilaale sl•I 

0 
• lo 12-954 tarilaiae mluclif paserteai fl•I uat 14 de 

clefterdarbkta •lteıekkil llomiıyoaa •lracaatlan. 11- iV 

:~;;~ Sığır eti 
mü na kasası 

Satın alma komillyonu 
riyasetinden: 

fre6zon ela,,ınut llir .. ,. .. 

lilı ilaıiyacı olan ıaooo lıilo 
Sıfır •fi ltol'alı Nrlle ,,..,. •• 

lıaaoya lao•lıleafıntl•n talip 
l . 
•rın 118 lira f••İn•fı ,..... 

oalılıatalarila ilaale •en• ola 
lt .ıa t.f4 ~•rıanllcı .. 116 aaof 

14 ile lromiey.,.. matrac41Gt 
•fnael•ri i,.,. .ı.,..r. ı-ıv 

~:"Un 
münakasası 
utınalma komiıyondan: 

Art•ia ll•cl•t taltuaaaa 
934 ıui O.tiyaa ipa kah 
ı arfu•lile•laakaHyakoaalaa 

••aa •ildan ilk te•İ•at illale 
ıl• •• ıaatlan •f8i•J• yaıil· 
mittır. iateldiler t•ria••eleri 
ılr•ek kere uali daiıuiacle 
Hbll' •l•a lıo•;ıyoaaaa ma· 
racaatlanaıa ilhı . miktarı 
100090 kile ilk te•ia•b 725 
lin 26 12 tS4 ~·r .. •ba 11•1 
ıaat 14 .ı. 11-ıv 

YllılYOL 

Yurttıı ! 
tasarruf haftasına hazır 
mısin? 12 birinci kanun 
baılayor! 

N N 
E E 
0 Orip 0 
K Baş ağrılarına K 

Diş ağnlarına 
A Romatiz111aya A 
L L 
M M • YegAn~ • 
1 ila,:tır. 1 
N N 
A A 

1 
6ve 

12 kaşelik 
Kutuları iateyiniı 

• 

SAlllFI J 

' 

Parke kaldırım · şaatı 
MÜNAKASASı 

Rize Belediye riyasetindef': 
BeJeli lceıli 10861 lira SO /cara,tan ibaret olan G•l · 

pllf tı caJJHintl• yeni4•n ,apclece/a parlıe lı.U.r .. ı,..,. 6000 ' 
lirolılı Aııamı ,5 11 IJ4 l•riliintlen IS·ll·IJ4. tarfA cam1.1,.fH 
pat aııaı ıs lıader 20 pn mitltleıl• deayaauatl~l&i ·lfll'baa•• 

tl•lailinde lıopalı atırl ••lile ••n•MMJ'• •-.uUcf~'· fal;, 
olanlar.. lla miıclcleı aarlıntla yiacla IS ı.,,.iıuıfil• ..,...., 
Beletli,e •camenin• •racaadarı ild11 •l•n•r. f -J 

iLAN 
Of uu,. laakak mah"e· 

... iadea: 

.anı oı .. udu ··~ kea· 
ek •edM•cl•• ••çlll • 

2330 No:lu af kıaaau alci 

~-. en.W.. ak-11telak .. 
•uiae elen eci;f: p Of .,...,_ 
idar•ia• tu.ı..t Jb!li• 
~or~lu oldap idclia1ile •I· 
dcleial.,la ofm •i•iloı i..a,I· 
aclea laaaci oil• abmet ••· 
miaa ıladerilea 934 109aol• 
cla•etıJ• •• •erbati S·S 9:1' . 
tuilali da•• arz•hahae iatiyu 
lıeJ•tİ •• m&baıir . tırafı1tcl•• 
y.rilea 4erlıeaartla •lddeia• 
leJla alamet ~rayi ticaret 

B11bart tarafıaa rittitf-.. . 
keaarile claYetiyeni• bili telt
lii iade ol•aaakla •lhl.&ei
ıleyb alamedia ika•etıllaima 
meçhul kaldıtı aalaıılchtıadea 
ll•k•k vıall aulaake•eleil 

... .. aa 142 iaci •••ltae 
ldp ··~•leri mlcibiace ua 
••• teplitat ifuiaa karar 
••ril•İf olmakla it'-• il'r '" 
•••la aeırl tlltlıiatle• itibana 
•alaakeme rhü olu 5 12·t-4 
t~ilai.ae •laaclif Prt .. lta 
sbl ıaat -· oacl~ . Of •alin 
lıa~k aallkemeaiae •l•ilei· 
aleyla ah•eclia iel.- ifia 
clawetiye maka•ıaa kal• ol· 
•ık lzel'• ke7fiyet illa olllllllr 

TUHaFiYE maCaZaSI 

Metanet , Zerafet ve Renklerinin ıolmamaıile tanınmış harir limitet fabrikası ipeklileri f rabzon 

ve havalisi u1oum ıatıı yerini ziyaret edenler her şeyin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

T;t!arethanemizde her nevi tuhafiye fantazi manıfatra eşyası : 

NIANTOLUK 1 AOPLUK 1 KADIN KUMAŞLARI, CfORAP ı 
FANILA,GÖMLK, PiJAMA VE SAiRE ••• 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fl~'ATLA SATILMAKTADIR 

Her çeıit parfümöri, Loıyo.J, Levanta, pudra, krem 

1 

·~ 

" 
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H ınım efenddere 

Dik i lm :ş ~Lı nt o J ,r r O 11ra 

K ii rk ı ii \ı1 . ı '' · l J t· : O l iJ a 

l),·ri rn·ıı ı: o ia r ı-:- n ı.:o lira 

Ya k alık ki', kJer ~ · 7 lir a 
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ki·rlük , ,. n an ıt ]ı.k ~ u-

rna~l.u DEBOSU. 

Paris Kadın , Erkek 

Azmu Terekki tuccar "e zi 
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MATBAA ve GAzr: - ESi 
UZUNSOKAK KONAK CAMİİ KARŞı SI 

YANINDAKİ YENİ VUVAS INA 

MATBAA iŞLERi TELG R A F 
R ••i d•ifflet'e , mfh:u t telere , bınk1'1ara , tllcc• rl•rı , 

t;rlrrtl~n ait heır çıf\t ddter, cet.el, m•"~uı, ç~k , ıaaf ADRESi 
lr•itt bethlrları lurh'izit •ra• İre eo füıel ıelril te en VENİYOL 
•Jt•• fıyatlarfa baaılır •e ciltJ"nir . 

1 ~ ~ Uzalı ,.ı.rdea Ydrilea ıip., .... , b-emea Japılır •e TR A ez o N 
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Bu gece Yıldız sinemasınd& 

Fevka1ade Program 
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st lar içi 
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r binasının ;Jaı 
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z mu o-n11t rnilJ 
tahıi• edı en hır 
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