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,- '. c URİYETİMİ BİR VAŞI A. • 
Sevinelim Türk oiulları , 

Cümhuriyetimiz ·OD bir yatını 
doldurdu. Baoa sorarsanız on 
bir yaşına değil, on beş yaşı
na bastı . Büyük Türk budu -
nu kurulteyrnın ilk toplaoıf 
günü olan 23 N"san 3 56 tari 
hıni Cümburı)etımizin doğum 
günü nymakta yanlışlık )ok· 
tur . 

Cümburiyetin sö:dukteki 
deyimi, budunun buymg lnlığı 
ele alması demek olduğuna 
ve hunun da o zamandan 
baılamıı bulunduğuoa göre 
o çajda kurulduğunu kabul 
etmek gerektir. On bir yaşına 
rirdi denmesi ve buna göre 
bayram yapılması , 23 Nisan 
336 tarıbiode doiao Türk 
Cümburiyetioio o iÜnlerin 
gerekliklerioe göre 29 birinci 
lefrın 923 tarihine Jeğio adsız 
bırıkılmuı ve bizim iıin eD 
ıeviaçli bir bayram olan on 
bir yıl önceki bu rüade bn -
yük adının konmut olmı ıın -
dınd11 • 

Türk Cümburıyetioin te • 
meli olan birjnci Türk kurul· 
±!L Z UA! I il 2 E QA 

Recep b. in 
tebrikleri 
Ankara 28 (A. A ) C. H. 

Fırlıtuı lci.tibi umumiıi Recep 

beyefendi Cümhuriyetın onbi -

rinci yıldönümü münuebetilc 

farka teıkılitına ıu telirafı 
göndermiıtir : 

Ea Büyük Mıllet Bayramı 
Bütün Fırka Arkadaılarıma 
kutlu olsua hayat Ye kuY;et 

Bakımından bir çöl olan bu 

ıerefli yurt Cümbüriyette Ye 

Cümbüriytle Yükseldi bu 
Büyük eseri Büyük önderin 

Ardında baıaran milltlin ödl 
tılan Fırkamıı oa birinci Yıl 
Dünümünde en aıcak kıvanç 
duysa yeridir başlarınız dıma 
Büyük bi şın beraberlifıinde 
yürıyerek en yüce ıercfle 
Jiikıek olsun Arkadııiar. 

C. H. F. katıbi umumi•i 
.Kütahya mebuıu 

RECEP 

Muglada 
C. abidesi 
Muilı 28 (A. A. ) Cim • 

bariyet meydanında yıp mak
ta olaa Cümhuriyet abıcleafDin 
inıaab bitmek uzeredir • 

Yarınki Cümburiyet bay -
ram\ ıücü mer .. aımle açılı -
cıkhr. Bir crpheainde {Roaz -
dan ] onuncu yıldö:Jümüaüa 
lultululaadıiı yııılmıtbr • 

1 ~~lii'.:l1!~ ·~i 
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kü 0 yollarda ölüm veate vardı 
23 Nisaoın akıla getırdı guz ukler , bi

nbir çiçek kokusu taşıdığı ıç. n bı~a: dah 
kolclayım diye burun kan&ıt hırıoı korukleten 
yelleri, ço banıarı Ozan yııpan gök, denız ve 
kırları, 01ablukl rı ölüm uykusundan_ uyandıran 
güneşi, 336 yıhnın 23 N ıırn nda Turk acunu~ 
odan göçetnıişler gibi i~ı. O !'1 ~ n n_ ~ s_rakı 
güzellıkleri Türkün gözune çırkın gozukm or-

• . #! 
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Vatanın da Cümhuriyetinde banisi 

1 olan Yüce Cümhur Reisimiz 
~-

tayı öyJe çetinlikler içinde toplanmıştı ki : 
Bu toplanıştaa doğan çocuiun, dernek düğün 
yaparak adını komayı değil , ona ilk önce 
yaıamak yollarını açmayı düşünüyordu. Çün· 
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Terfi eden Valiler, müfettişler 
m~kutpçular, kaymakamlar 
Ankara 28 ( A. A. ) Her 

sene olduiu rıbi bu seae de 
Cümlııuriyet bayramı münase· 
betile terfıleri yapılan valı , 
mülkiye müffettişi, kaymakam 
ve mektupçu, nüfuı müdürle • 
rinin liıteaı aıaiıdadır : 

lzmir valiıi Kazım pııa 
ikinci ııoıftaa birinci 11oıfa , 
Bolu Yıliıi Salıh Cemal bey 
dördüncü ııaıf tan üçüncü ıı -
nıfa, Kan vıliıi Cevdet. bey 
Kırklareli nliıi Faık bey, Muş 
Y.tliıi Mithat, Sıirt valH!ı Sa -
bip bey beıinci ıınıf tan 4 cü 
sınıfa .. 

3 c:ü ıınıf mülkiye millet -
tiılerinden F aık ve Subeyp 
beyler 3cü ıın.ftan 2 ci sınıf 
terfi etmiılerdir. 

Buru mektupçusJ Şevket 
bey ikinci ııaıftan bırıoci sı -
aıfa, Ankara mektupçusu Ce· 
mal bey üçüncü ıınıftan 

ikinci aıaıf a , Çankırı 
mektupçuıu Yaver bey dör -
düncü sınıftan üçüncü ııuıf a 
Ye Tekirda;a mektupçusu O. 
ŞeYki bey, Bordur mektupçu
•• Hü1eyia bey betiaci ıınıf -
taa a6rdiacü 11aıfa terfi et -
mitlerdir. 

Konya aüfuı müdürü Ki· 
zım, Erıurum nilfuı müdürü 
M Ruıbi, Ordu nüfus müdi'rü 
Sait Ye Muila nüfuı müdürü 
Zübti beyler dördüncü 11aıf -
taa liçüacl ııaıfa terfi etmiı· 
lerdir, 

Kış kaymakamı Ali, Şir
Yan kaymakamı Vedat Ekrem 
ve Gevaş kaymakamı Sela -
hattın , Yalova kaymakamı 

Şef ık Refık , Y eniıehir kay -
makamı M. Mahir, Karacabey 
kaym.kamı Remzi , Demirci 
kaymakamı A. Cemil, Terme 
l..aymakamı Abdurrahman , 

Ôdemış kaymakamı H Şeref, 
Ortaova kaymakamı Abdül -
kerim , Refuayaf kaymakamı 
Recai, Gelıbolu kaymakamı 
A. Niyazi, Tutak kaymakamı 
Celil, Erub kaymakamı M. 
HaY,ri beyler ikınci aıoıftan 
bırıaci s nıfa, Gevar kaymaka 
mı Osmaİı, Zara kaymakamı 
M. Nami, Tarsus kaymakamı 
Hıfzı, Orhan ia:&i kaymakamı 
Saıt , Ardahan kaymakama 
Nuri , Malaziır kaymakamı 
Bekır Sıtkı, Koıan kaymakı· 
mı Halıl Tekin, Kemahye kay 
makamı Abdullah, Sarıkamış 
kaymakamı M. Hikmet, ~"şırı 
kaymakamı, A. Kemal , fire 
kaymakamı M. Gafur, Suta -
niye kaymakamı Selibattin , 
Nıllihaa kaymakamı M. lb -
san , Poıof kaymakamı A. 
Mubıia, Midyaa kaymakamı 
Rıfat , Baıkele kaymakamı 
Adnan, Nızıp kaymakamı M. 
Şemıettln, Çeıme kaymakamı 
M. Nuri Akdaimadenı kıy • 
makamı A. Nuaret , Sılıfke 

kay•ıkamı Mıtbat beyler il -

J 
çfincü aınıftaD ikiaci ıınıf a 
terfi etmiflerdir. 

Büyük 
Bayram 

--
Cümburİ} et m zin on bi • 

rinci yıldöoümü bi.gün şeb -

rımızio hH t rafında çok ala

kalı bir heyccaoJa kutlulan • 

maktadır. ~ at 9 dan 10 a 

kadar Vali b, yef endı makam-

1 annda zıyaretçılerın tebrikle

rinı kabul cttıler. Saat on 

buçukta Cüo:hurıyet meyda -

nında bınlerce halkın iştırakıle 

kutlulama tez hürleri başladı . 
Vahmıı, Ko.o. au kumandanı
mız, memurlar, askerler, mek-

tephler , sporcular yerlerioi 

almışlardı . M rasıme C. H. 
Fnb.csı vııayçt he) nd n 

Sabıp ve b şmunarrmmız 

lieAı.ır .)utlutı beyın bır h ta· 
besııe baş!wndı . 

bundan sonra L se ve 

Kızorta mcktebıodeo Jkı tale· 

be ço~ guz 1 Dır nutu.i öy • 

Jedıler • l\utuldarcıan sonra 
kabramao asK:erJerım,z J n -
darma ve Pohs ıutalarımız , 

kıı ve erkC;.k talebe ve izci • 
lerımıı , sporculaumı:ı 1 atlı 

köylulerımız tarafından ieçıt 

reımı yapıldı ve merasım sona 

erdi. Ş hun b~r tarafında 
halk hat•plerı nutuıdarıle bü -

yük bayramı kutlulamakta , 
balkın tczaburlerı devam eyle 

mektedır. Kutıulama tafsılitıoı 

ielecek aayımııdit vereceiiı, 

Pazarteıi 29 T. esoel 1934 

İnkılabın sesi : 
Türk toprağında 

K 

iyeti ' • 
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\ BÜYÜK MiLLET ) 

( 
BÜYÜK BAYRAMIN \ 

KUTLU OLSUN! \ 
\... -~ ...__ ..____) 

Karadeniz 
Ş mpiyonluk 
Maçl-rı ! .. 

Karadeniz guıur şampi -
yonlugu için Samsunda topla
nan 'I rab~oo , Gireıoo ve 
Samsun bırıncileri ;ırasında 
yapılr cak maçların varacağı 
netıce her üç vilayet spor 
varlığ nıo miyarı olacağıoa 
gore çok ehemmiyetle takip 
ed.1 } or ve üç vılayet halkını o 
sınır lerı üzuınde faz.laca te -
sırını göstt!rİ) ordu . Nıbayct 

12 • Teşrinıevvel - 934 cuma 
günü sa t iki buçukta Sam -
ıun fener s liasında Giresona 
Trabzonun 2-1 galip çıkması 
idman ocağının 934 senesi 
şampıyonluk şerefine de her 
veçbıle layık olduğu kanaata
D\ takviye etmişti. 

933 scnesı maçına iştirak 
eden takımından yalnız üç 
kadar sporcusu olan Trabzon 
ldmaoocağının Bafraapordan 
takviye suretile alınan Mub -
lıslerile mubtelit bir vaziyete 
iİren Samsun ldmanyurdu 90 
ıncı dakıkaya kadar O - 1 
mağlup ıken hakemin tecrübe 
ve ıdaresızhgi, daıha doğrusu 
taraf kırlı~ı yüzünden aşıkar 

ofsayıtten bir iOl ile berı • 
berlık temıo edılmek arıusu • 
na Trabıonun seciyelı sporcu 
gençleri tiddetle muhalefet ve 
ıtiraz ederek sahayı terket -
meğe mecbur kaldılar. 

Karadeniz gurup şampi • 
yonluğunda oynanan roıün iç
yuıu!lu eldemevcut vesıkalarla 
Efkarı umumiyeye 
bıtdırecek isek de bu hususta 
S mı.unda müateşır « Hılal » 

ıle d gc bazı gazetelerın ve 
Sporpostası mecmuasının mu· 
habırmden alıp neşrettikleri 

yazaların hakikate t~mmıle 

mubalıf oıduiunu şımdıden 
söylemek mecburıyetıadeyiz • 

M. H. 

GAZI HZ. 
Homeu ti . .ı. azırn~ı 
kabul buyurdular 
ANkara 28 ( A. A. ) 
Rei•i Cumhur Hazretlerı 

Bügin Ö8leden •onra aaat 
5 30 da Romanyn Hariciye 
N ... •ırı M. 1 itulesko cenap
larını Çankaya köşkündeJıabul 
buyurmuşlardır kabul esna• 

ıında Hariciye vekili Teulilc 

rüf tii bey efendi haz.ır 
bulunu,> arlardı. 

• 
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SAHİFE 2 

ÖZ TÜRKÇE 

Önderlerin Ö ıderi 

B• i.oparlak acunun sır -
tında yaşayan adam oğulları 

içinde kılakça adam görünilp 
te özden adam olmıy n, parı· 
ları utcı dıracak ket t de kan 
dökücü ola e "damlar ar
dır. 

Arada binle cc yıl geç· 
mişken H b l ıle K bihn kan· 
h izinı kıskanç bir benimse • 
yi,le güden, son güne değin 

güdecek olan ne soysuz. adem 
dölleri vardır , olacr.ktır. 

Soysal acun (1) , ne ya· 

%ık ki : Yamyam yaratılışlı 
adam döllerindcn kul'tulamı -
yor Eık.i kurumları• (2) göv· 
dcı; çıplak, gövdesi kıllı, uzun 
tırnakla şenlik görmemış dağ 

Te maiara adamından , bu 
günüo ıüılü püslü, derisi in· 
celmiş, yüı.ü güzelleşmiı, dili 
iacelmiş, kaf sı olgualaşmıf , 
söıüm ona şeulik görmüş a -
damlan içinde daha yamyam
ları vardır . 

Soysallık (3) denilen nes· 
ae, daha çok , bu gibilcriu 
ıdit ve tırn ldarını bilevliyor , 
lnlaTlıyoı Bundan çok önceki 
çıiların yıU rca üren oklu , 
hfh, torlil.ılu sav~şlarında öl
dirülen adamların sayııı bin· 
leri aşamzzdı. 

Soysal ;.cunua kurşun 
yağdıran makinele. i , gülle , 
bomba, dane aainağı yepan 
topları, bütün bunlarla bera -
be•· ağulu duman ( 4 ) saçan 
nçkaç!arı' eıki savaşların yıl -
lar içinde öldüremed ği adam· 
ları bir ıünde öldürebiliyor. 

Bu günün Yarağlarına (S) 
karfı, çok geri olan yirmi yıl 
önceki acun savaş:nın (6) Ya
rağJarı bet yılda yirmi beş 
milyo~ adamı,can alıcı meleğe 
keşik yeuneden ıcua yiizün .. 
den sildi süpürdü . Bundan 
baıka bu ıavaşın adamlığın 

' göğsünde açtağ! yaralar , üze· 
riadeu yirmi yıl g•çmişken 
bu gü• bile kanar , doruken 
adaı;mlıj'a tırpan aallayaa, sal
layacak olan savı' hortlağını 
uyandırmak istemek, yamyam
lık değilde aedir ? 1 .. 

Yirmi bv kaliar yıl önce 
Sırp Prinçipia kurşunu, dirlik 
ve baysallık kurşunu acundan 
uçurmuıttu. Yirmi yıl ıoaraki 
düalıv ~ünle.-de Mıkedonyoalı 
Vladu uorgiyef'in kurıunu da 
ürkek ürkek konrca!t dal 
arayan bu kutla dirlik ve 
baysallık kuşunu bir daha 
dönmemtk üzere ::ıcund n iÖ · 
çertmek isteınişf · 

Bu kuşun uğrun; kurb~o 

P aza rte~i-Perşemhe 
Günleri Çıkar 

Ma,baa oe idareharıeai 
U::ı:un •akak 

Telfral: Trab:on-Yeniyol 

ABO .. E 
Seneli~i SOO, Altı aylq_ ı 

300, ü~ Aylığı 175 karaş 

~SHASI 
4 Kuru~tur • 

, Akşam ve 
Cümhuriyet 
Gazeteleri kapatıldı .. 

Ankat"a 27 ( A.~A. ) B. 
M. Meclisinin gizli celsesinde 
cereyan eden' •üukereyi 
tallrif Te neşrett>klerindcn 
dolayı « Cümhuriyet • ve 
« Akşam » gazetelerinin onar 
gün müddetle ~uvakkaten 
tatilleri icra vekilleri bevetin· 
ce 26 biriaci tf.frin 934 tari
hinde karar Vt!rilmişıı 

Yunan H. nazırının 
matbuata beyanatı 

Atina 27 ( a. a.) ha,.iciye 
nazırı m. maluimo• maduı· 
ata beyanatta llulunaralt. : 
balkan atantidi ve küçük iti· 
laf teblifleri hiçbir himuoe 
knrşr müteoeccila detildir ne 
bir ihtar teşkil ederler ve ne 
Je altındGl gizli husumeti r 
ae tehditler mevcuttur de • 
miıtir. bu beyanrdın mezkur 
teblitlerin nynı olmasında 
bazı devletlere karıı bir teh• 
dit ve balkan miaakını imza 
edenlerin taahhütleri çcrçe -
ve6ini tecavür. eden ihtilatlar 
tehlikeai tasaooar eden muh· 
telif gazetelere ceoap olm sı 

cok muhtemeldir . bu ·dan 
• 
baıka nazır, teblitin mu1ali· 
y•tin teabitine .1falıımakaı.zın 
münhaairen mani/ya cinaytı· 

tini ıiddete takbih geymeaini 
iatiltclaf ettifini beyan etmiı· 
tir • 

ııiden ıeaç Kral ve aksaçları 
iİbi ak Tc temiz yürekli Bartu 
oldu. Bu iki • büyük ölüye , 
öace kendi öz budunları , 
ıimdiye dek ı&rül•emit bir 
bı~kmkla •iladtlar, ailadılar. 
Bu ı.ilayıf, bir elektrik akımı 
ribi bütün acunu sardı • 

İçiyle tıııyle doıdoiru 
adam olan her adamın ba 
acıklı 5limler ve 6liller öaila· 
de acı duyıııamuaa•D yola 
yoktur. Çünkü iıerlerine kur
ıua ııkılaıılar yalnıı. Kral ve 
Bartu cleiil, bütün bir ~cuoun 
üzerine titredıii dirlik ve 
ba)·salhk kutudur, bütün bir 
adamlıktır. 

Düıünmeli ki: Bu s ralar· 
da patlayacak bir HHf , 

adamlığı , ıoys ıl dirimi kar 
ıibi eritecektir. 

Kurtluın dumanla havayı 
sevmeleri ıibi, 11cuou altfiıt 
edecek bir ••Vatın patlama • 
ııaı iıteyen kurt ve baykuf 
yaratılışlı adamlar da yok 
değildir . Evet , milyonların 
ölümünden sağlık, milyonları• 
açlığından tokluk kaınomak 
isteyenler yardır. 

lıte b ıüıalla e büyilk 
İfİ, bu sırtlan iıtekl l•ri t• · 
pelemek, onlar aerecle , nere• 
lerde iıeler, bulup boimaktır. 

Budualarıaı kurtaran Ôn· 
derler İJiD timdi de bud•aları 
konımak Önderliii · Yardır • 
Türkiia yüce Önderi, önder • 
leri öaderi, ba büyik İf içia 

çılııauları• ea öatind~dir • 

NUMAN SA.B}T 
O•man Çelebi Oglu. 

E•lıi niı•laalar 20 karaftar 

1 
/lôn •atırı 1 S KUV'afUır ' 
Reklamlar oa: rl,gcı 

1: MeJeni dünyd, ~: De• 
oirlerin , 3: Mcdcniy•t , 4: 
Zehirli Gaz, 5: Silahlarına, 
6; Cihart harbinin .• 

tcıbid'r 

YENi YOL 
x __ ı 

CÜMHURİYETİMİZ 
ON BİR YAŞINDA 

- Baı tarafı 

yellerinde Türk için , gönlü 
bulandıran , ağalayan kötii 
kokular vardı. çobanları ozan 
yaran gök, deniz ve kırları , 
Türk çobanların , kavallarını 

kırdıran,ozanlakJ;uınıunutturan 

çirkinliklere bürüamüşlerdi . 
O 2ünlerde uğarauz gö -

rüoen ve ıonra sonra uğurlu 
olmaya başlayan Nisan ayı ve 
011ua güneıi, başka acunlara 

daiıtır. Olduiu dirlik Te sıi· 
lak ışıklarını Türk acunu ize
riade kısmış gibi idi. 

Türk bayrağı dalralan • 
mayan öz türk yudu rölde • 
riadeki güneş, türk için gü ~ 

Ula Baıbufumuz. 

nrı deiil , tamunun acuna 
bakan yakacı, yahutta dondu· 

ructı iÖzüdür. TGrk, acunun 

canı olan güneşi , ayyıldıı.lı 

bayratından süzülüp scelirse 

ıever. 

işte bu kafada olıan Türk, 
güaeıin doğduğu yerden ge • 
le11 en büyük Türk oğlu 
Muıtafa Kemalin ardından 
yürüyerek bayrağını günefe 
et etmek istedi • Ant İ\.İlerek 

birinci aayfad -

perkleıtirileubu iıteğini yeriae 
getirmek için savaıh durdu . 

Bu sanş, Nisanlara yi -
tirdik! ri iüıelliklerini , yelle. 
rine güzel kokularını buldart· 
madan, çobanlara kavallarını 
ç ldırtıp ozan ettirtmeden , 
güaeş:n körelmiş gözü11ü aç -
tırtmadan ve bayraiını giae· 
şe eş etmedea durmadı. 

Aradığı Önderi imlan ve 
onun buyruğu ile yürüye• 
Türkün dedikleri olmuf, bay -
rağını güneıe e.ı etmitti.Hükü
met ıeklimizia adı, bayra(ı • 
mıı;ı günete eş ettiiimiı; OD 

bir yıl öoceye çatan bu güa
de konmuştu Onun için Cim· 
buriyetimiz her varlıiımız.dır . 

S, uaı meyJanında 

Onu v•tatmak kebdimizi ya • 
ıatmaktır 

Türk yurdunda fiİat'fiD 
doğmadığı çağlarda bizim ıü
neıimiı olarak doi•D y6ce 
Gaı:imiı. baıımııda bulunarak 
Cümhariyetimizia oa birinci yıl 
dönümlinn katlulamak , ne 
hüyGk bir mutlalaktur. Tann, 
Türküa bu mutluluiunu ıo• -
IUI fÜnlere alıtacak deiia 
uzun dıia. 

NUMAN SABiT 

O•man Çel~bi Otla 

RUZNAME 
1- Nlecliı Reiı vekıllerile katiplerinin intihabı • 
2- Meclia Encümenlerinin intihabı • 
3- Me•ai Raporu • 
4- 933 •eneıi belediye kat'i hesap oe idare heaap cetoelleri· 

nin tetkik oe kabulü • 
6 - Belediye muhaaebecilitine tayin edilen Ô•man efendinin 

ta•diki memuriyeti ve beraat eden ıabık muhaubed Kadri 
efendinin vaziy~ti kanuniyeıinin tetkiki oe lıarara ballan· 
ması. 

6 - Muvakkaten iıtihclam ~dilen bir len memuru tahıiıatının 
münak~le ıuretile temini • 

7 - Şehir dahilinde hallu i::r.'a<; eden ıüriiltülerin men'i i~in 
motörle çalışan İmaldthcınelerle ıehir dahilindelci hanlaro 
yer gôsterilme1i • 

8 - Evrakı oaridei ldİre • 

9- Zabııai aıhhıye talimaıtıame1;nin tcilcik &1• lıabalfi • 

Belediye kanununun 84 ıincı1 maJJH: mucibince ilıinti 
İntihap deure.ine dahil olan Belediy.ı Mecli•inin Teo•iniaani 
birin i içtima devreai müzakere/tirine ba,lamlmak üzere 
1 - Teıriniaani - 934 tarihine müı111.dif Perıembe günti mecliı 
afılarak yakardski Raznameyi mü.:akere edecefintlen aynı 
günde, ıaat 14 de mecUa az~ilr;ramfn•n helediye1i t•ırifleri 
riça olunur • 

r~--....-- --...---, 
! Ga~etele:r 

ı ~:rası:rı.d.a 

'------ __..........__) 
Alııam -Saıa~lalı JerJi .. 

Y eniyol - Milıropla •• 
ıl•rdinden •olaJır elllet ! 

Alıı•m - Tayyer eemiy•" 
tine yarJ,m .• 

Yeniyol - Her y•rttaııtl 

6ercacl•r ! 

Akıcı• - Beleıliy• irdila•· 

bının lıat'l neticel•ri .• 

Yenİyol - G•yri lıot'iıİ 
ıle •ar mı lci ? 

A.kıam - Kartı yıl .. 

Yeniyol - Hoıantı ıitm• .. 
Ji,. oar .kireci '1em6ey•~ ol• 

••n ! 
Zaman -Alçalı ylıslındtıll•• 

Yeniyol - Çe.k iter• it•• • 
ga çıkar! 

Zaman - lhtilc•r oar •' • 
yok ma? 

Yeniyol - Ona olbaptoii 

komiıyona ıor : Ne oar•" 
yolı der, ne yalı Hı ••r ! 

Va•ıt - Şeltir pl•nı .. 

Yeniyol - Bi;ıimlıini •o .. 

ruyoraan dirale : Selciz. sen• 

e•uel 6oılandı, dört •en• •O .. 

velini!! icatlar yarılandı , 6it 

pn ••lir alt taralı Ja t• .. 

mamlanır elbet ! 

Valııt - Şelaircilifimiz. .. 

Yeniyol llamaıalla1' 
yoluntladır ! 

Ciımlaariyet - F rart•.b 

lıatilin ı•f'ilıi ol•ralı llir Jı 

lıoJın yakalandı •• 

Y eniyol - Hanıi iıt• lıd• 

Jut parmafı ll•lanmıyor 1'i, 

011Ja da 6alanma•ın I 

Cıimh•riyet - DipJiri E " 
dirne .. 

Y eniyol - Dipairi 1 fırWtl 
EJimHi de dipdiri elur ellleıl 

Ctm/ıariyet - Millet mec• 

liıi i~tlma• ~alrıldı .. 

Y eniyol - Bis de hi$1 

6tılen mebaalarımız.ı yolladılıl 

Crimhariyet - Afyon· An• 
talya laattı .. 

Yeniyol - Bir p11 •elet!e/ı 
Trcı6;ıon • Erz.ururn laatt&ıtdol' 

da b.lt .. decefiz. I 

Cümla•riyet - Oni•erıitql 

alınacalı s.ı.ar '•'•"-"' 
hüoiyetleri inceden 

tctlıilı eJilecelı .• 

Yeniyol - Ondan ta6il 111 

•ar ! 
Zaman - )Bir •ınıfta 50 

7eri11e 80 taleh• olı•yor •• 

Y eniyol- Meralı etme •'" 

lcadaı : Ona Ja 611lan1ayot1 " 

lor oar I 

Za•an - Hallcın etlerJ•' 
Jıi ,.m.tılan w•r•••i ltbıttl·' 

Yeniyol - Hallt.111 J•lı' 

fOi ı•yleri 66rm.,i lbı"' ' 
• 1J1ma, amMaıı oar iıt• l 

• 
Zama11 - lıpanyaJa '"' 

barJıman •• iJam .• 

Yeniyol - Ona ne 16.P/tfl 
Ôyl• carcancmın 6ô)'l• •'-' 
neti~,,; 1 



' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

« S ti k H M ·~ ~ << a ı ane ve agaza }) 
~ ~ 
({ Çarıı A yva•ıl mahalleaincle Alemclar zade· •okağın · ~} 
{< da Bareıkeva hanına mutta•ıl 11 "numaralı HANE : ?1 
{( Üıt katta ıekiz oda, iki)alon, kilir, mutbak, bodrum , >} 
<< çefme Te bir miktar bahçesi ye ayrıca iki bap mağaza }) 

({ satlıktır.Görmek ve malümat almak illeyenlerin ml'.d.ur 

({ 11 No. haneye müracaatlar • • )} 

(( 1 - 6 ) 

€ ~ 
p~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Odun ve kömür münakasası 
Gümrük ithalat müdürlüğünden : 

T rab:on ~ümrükleri icin yirmi bin kilo odıın ile fu!!f yüz 
kilo man~al kömürü 17 .'il • 934 tarihine. mü•atlif camarteıi 
rünü aaat 14 de münakasaya konaldupndan talip olanların 
yüzde yedi bucuk teminat paralarile müdüriyet satın alma ko· 
mi•yonuna mü~acaatları ildn olunur. l l \. 

Kapı münakasası 
Gümrük ithalat müdürlüğünden : 

Gümrük Antropo meydan lığına ~iriş yerine 821 lira 35 
lıuruı keıifli yapılacak kapı lB - l/ - 934 tarihine mü•adif 
pazarteai e-ünü saat 14 de münakasaya konulacağından talip 
olanlar yilz.d• yedi baçulı teminatlarile müdüriytıtim;: aatış 
komi•yonuna müracaatları ilcin olunur. l - IV 

Pencere münakasası 
Gümrük ithalat müdürdürlüğiinden : 

Gümr,iik baımiidüriyet ve kımyahanenin dıvar oe pencere • 
/erinin 303 lira 74 kuruı keıifli tamiri 19 • il · gJ4 tarihi· 
ne mi,.aclif pa:r.arteai 6Ünü •aat IS de münokaaoya konulaca· 
ğın~a? talip olanların yüzdr yedi buçuk teminatlarile müclüri· 
yetımız •atın alma komi•yonuna miracaatları ilcin olunur. 

Un ve arpa 
münakasası 
~ lhnalma komisyonu 
Riyasetinden: · 
Gire.un alavının ıenelik 

i6ti)'aci ıçin 1· 11·114 perıe· 
mbe 6Ünü ıaat l 4 ele pazar· 
lılda intaç ve ihale edilmek 
üzere 31 o bin kilo urııı ile 
1 oS bin kilo arpa•ı tekrar 
al«ni olaralı münaka•aya 
konalm•ıtur. taliplerin eo•af 
oe ıeraiıi öğrenm h üzere 
her 6Ün alay satın alma Ko. 
Rı. lifine miiracaatları oe 
a11 için 2 ;13 lira 15 kur•ı 
arpa için 2 7 S lira 63 kuraı· 
luk muoaklııat, teminat melı· 
tup oe akçaları birlikte 
yeomi ihalede muayyen 
ıaatta ha:ır bulanmaları ilan 
ol•nar. l V-lV 

kok kömürü 
münakasası 
Li e mütlürlüğünden 

Mektebimiıe lüzu•u olaa 
touuz 20 ton kok kömürü 
25 • 1 O 934 tarihinden iti bar en 
20 ıüa m&ddetle müaak11aya 
konul•uı •• 15 • il - 934 
peıe•bc ınnı Hat 13 te liae 
biaHıada aleai •6••kau ya· 
pılacıiıadan isteklilerin mi -
racaatlara il - JV 

ZAYi 
Tatbik mUbGrümii ı.ayi ey· 

ltcllm. Onunla kimıeyc bor • 
Cam olmadıi1111a •e yen11ını 

kazıtataiımdan :r.ayinin hnkmG 
OhlladıiıDI İl'D eylerim, 

Ayofilbo ta1nii 
•erifi hatibi 

Mehmet Ali 

1-IV 

erzak 
münakasa ı 

Satınalma komisyonu 
riyasetinden ; 

Erzincan 2o · lo 934 . tarilı 
Ye günü ihale edilecekleri 
ilia edilen 81000 kilo ıığır 
etiae teklif edilen f iat pahalı 

görülmüı ve 3 l Sooo kilo un 
ile loooo kilo ı;ade yağına 
talip :ıübiir etmediğinde bir 
ay zarfında çıkacak tı:libine 
ihale edilmek üzere pazarlığa 
çevrilmiılerdır mezkur erzaka 
talip olanların ıartaamesıni 
okumak için her ıün Te 
münakas ya gireceklerin sığır 
eti için 911 ve un için 2933 
ve aade yağı için 531 lira 
teminatlc 20·11·934 salı günü 
garnıı.ona marac t etmeleri 
ilin olunur. /1-IV 

ıkramiyeli 
yüzde 5 faizli 
erganı tahvil
ati satın ahnir. 

Mumlaa•e aaıatlc: 
Çarıkçılar cacldeıiac:le 

lo Ne. lı aaia:ıada Kara Ali 
oila Ali Ef. ye ••racaat 

ıu-ıv 

,.. .. - •• ~ 
Nöbetci eczane 

• 

Bu gece 

Halk 

YENi YOL 
= 

hurd emir 
müzayede i 
Nafia baş mühendis
liğinden: 

Trabzon - Erzurum oe 
Trab•on - Akcanbat Vak· 

' fı kebir )'olları ü:erinde Vl 

dereye yuoarlanmıı lluml•r 
icinde .bulanan kırık •ilindir , 
parçalarc yirmi tıün muddetle 
•athfa c;ılıarılmııtir yeomi ilıa 
le olan3o-lo·9J4 •alı ı-aniı ile· 
alei lıatiy .. i yapılaca/ıtır talip 
olanların nafia daire.inclr 

müteıekkil in,aat lıomiıyonu· 
na maru.caatları ilan o/anar 

ıv-ıv 

odun 
münakasası 

Vilayd daimi encitmeninclen 

Merkez Vılayet ilk mektep· 
lerine muktazı 46 bin kilo 
odua münakasaya konuldu. 
lo 11·934 T arihinc müıadif 
cu artesi günü saat 14 de 
ilaale olanacakhr. iıteklilerin 

ka uni Tc11kaJarile Tilayet 
dai i eacümenine 
ları ilan olnuur. 

müracaat· 
11/- lV 

yazı masası 

ve sandahye 
münakasası 

ltltalat oe transit gümr alı 
mütlürlilfiınclen : 

Gümrik için yeni dört 
adet yazı muaaılc beı adet 
aandaliye pazarlıkla yapılaca· 
ktır talip olanların 3 il 934 
teaadüf cumaıtui rüaü saat 
14 de Trabzoa Gümrük 
müdllriyetine muracaat etmcıi 
raca olunu. 111 -iV 

sadeyağ 
munakasa ı 
Satın ama komisyonu 

Ri yasetinde:::ı: 
Trabzon ,.arnizonunun 

ıenelik ihtiyaci olan llooo 
kilo ıade yağı 16 • 1 o·934 
tarihinden itbaren yimi gün 
maddetle kapalı z.arf uau/ile 
munalıaıaya konalmuıtur . 
Yeomi ilıaleıi olan S·ll·934 
pazartesi gfınit ıaat 15 ele 
ihaleıi yapılacağınden talip 
olanlanlarin yeomi mezkürde 
teklif mektuplerı ue 767 lira 
25 lıuruı te'minat muoakka· 
talarile komiıyona muracaat 
eylemeleri ilan olunur 1 V·lV 

Akçabatta kiralık 
Magzalar 

Vildyct clai•l e11t:tlmeıtinJen: 

Akçabat kaHbHıada ida· 
rei huıuıiyey• ait •e iııbiaarlar 
idare1ini11 tabtt icıarıada olup 
m&ddeti hitam bulan 1 ili 
8 Ne. lu mağazaların ican 
müzayedeye konuldu ı3.II-934 
taribioe mii .. dıf salı ailnii 
ıaat 14 de ihale olunacaktar. 
iıtcklıleria Tiliyet daimi e11cii· 
menine mllracaatları ilio 
olunur. 11 - iV 

SAHiFE 3 

İsrarla 

Ajrıtarın ve so{Juk algınlığının seri ve 
k .. .ti tesırlr devası, ambalaj ve komprime· 
1 inde ft· alameti farikasını taşıyan ha· 
kıki ASPIRİNdir 

'2 ve '20 lcO'Ticrımc k 
~=-

Ambalajlarda ve kompri-
melerin uzerinde @ 
markasının mutlaka 
bulunm sına dik
kat ed niz 1 

icar müzayedesi 
Mahallcs: Sokağı Nevi M.N. T. 

Ayva sil Alemd r Q. (14 oda ve üç yazi·)l lo R. 
haneli Han 

Es vak siramağazalar mağaza 
Kasım ağa Kahya hamami • 

lskender p şa Sır mağzaler 2 gözlil mağaza 
Tuzlu çeşme Modoş 17 oda ve abur ve mağaza 

115 E. 
140 R. 

614-615 J 

89 •) 

DEF RD LIKTAN 
Yukarda cins ve sair cvaafi yazılı ğayri menkulün bir ıenelik 

·carları yirmi gün ruüddetle müzayedeye çıkarılmıftlr talip olan· 
~ıarın yüzde 7 5 dibozito kçalarıle birlikte ihale günü olan 
3o·lo 934 Salı günü defterdarlıkta müteşekkil komisyona Hat 
14 de muracaatları ilin olunur Vı-IV 

kamyonlarla sevkıyat 
münak sası 

Jandarma konak kumandanlı~ından 
( Teşrisıni 934 tarihinden itibaren mayıı 934 ıenei maliyesi 

ııibayetine kadar Erzurum ve Ersincaı a gönderilecek jandarma 
efradının kamyonlarla sevkleri aleni münakas uınlile ihale 
c:lileceğınden 14 teşrini ınoi 934 çarşamba gönü saat 14 de 
taliplarin jıandarma kon k kumandanlığına teminat muvakkate• 
lerilc müracantları ilan oluııur. 22 - 29 • 5 - 12 

Elek rık t sısatı münakasası 
Gümrük ithalat n1üdiirlüğünden : 

Değirmendere, ve mumhane ~aü gümr k ida~el~riain elek
tirik tesisatı ll·ll 934 gü:ıüoe musadıf pazar guau n.at 14 de 
münakasaya konulacağından tal!p olanları yüzde yedı buçuk 
teminatlarıle müdariyıetimiz s atıaalma ko isyonona üracaatları 

11-IV 

r · h.b. ı -, iş arayanlara, ış. sa ı ı o -
mak, iş yapmak ısteyenlere 

TAVSiYE .. 
Kitabi Hamdi ve mahdumları tarafından uzumıokakta 

kendi mağazalarının yanında Y pbr ış oldnkları aari 

kahvehane ve arkasındaki bahçe şehrimizin ortaaında ve 

en itlek geçit merkezindedir. 

Kahvehane, Gazino, LoLcınta, Birahane, Pa•tahane 

oeıairıe gibi her İfe eloeriıli mükemmel bir binadır • 

icara ver ek için her türlü teılıilat yapılac kt.r. iş ara · 

l.!anl r t .. vsiye olunur. • liii 
5 

'--' 
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YENIYOL 4 SA.HIFA 
t :ı::_ --- ::z::: 

Vatanın her köşesinde büyük bayramımız bugün coşgun bir kaynaşma ile 

kutlulanıyor. Her Türk genci ulu önderinin ardından koşmaya mecburdur ! . 

~~~~~-·---~~~~~~~f5=:··_·-·_·-·~~-~-~~-~~-~~~=::::~~--~-~~~~~~~~i"i~1 

I~ - -- YENiVOL MATBAA ve GAZETESİ--==~~~~ mı 
~ ,~ lfii~ 
1 UZUNSOKAK KONAK CAMİİ KARŞıSINDA , POLİS KARAKOLU f 

f YANINDAKİ YENİ YUVASINA TAŞINMIŞTIA. 1 
1 1 

1 Bu gün,hıc!.~ı:~!~~ olarak kendisini Matbaa işleri 1 
f muhterem karilerin~ arzetmektedir· « Yeniyol » ve Hesmi dairelere. müesıeselere, bankalara , ı 

1 « Y cniyol » un yoluna ait her çeşit dilekleri11izi kendisine tüccarlara, şirketlere ait her çeşit defter , 
1 bildiriniz . cetvel. makbuz, cek. zarf k~ğıt baş11kları 

1 YENİYOL kartvizit vesaire en ~üzeJ ş~kil ve en uygun 1 
1 İıtediğiniz kadar sizin için ver'mli olmağa çalşacak fiatlarJa basllır ve ciltlenir . ı 
! Halk ve Memleket için çok verimh olma ı için, içinizden 1 
1 geçen arzu ve dilekleri de siıden bekliyccektir. Uzak yerlerden verilen siparişltr hemen 
§ !!J1 Şahsiyata ılişmiyen , cemiyet için faydalı olan bütün yap ılJr ve gönderilir. r;:!l I 
1 

lfi1 dileklere YENIYOL'un sütunlar açktr · !.Jl
0 ~ TELGRAF ADRESİ : YENİYOL • TRA.BZON fii 

~;,fil _______ _;_.-:....:=... __ ;!!.~-------------~~ 
~~ 
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Müşterilerimize ve 
\ 

Mekteplilere 

M--ü·--j--d--e 
l\1etanet ve ucuzluğu ile ~öhret bulan 

Trabzon - Uzunsokak Bakı 

oğlu kahvesi karşısında 

Ş PKACI 

AL. RİZA 
Bu defa gt!tirdiiim gü:z.el kumaşlar , mika siperleri 

ve en iyi malzeme ile: son moda üıerine imal 

eylediğim Uae ve Orta mektep ıapkalara 

ile ilk mekteplere mahıuı gepler rekabet 

• kabul etmiyecek ıurette ucuz 

Satılmaktadır . 
Siparişler, tamirat ve Föter kalıplara derhal imal edilir. 

Müşterilerimizin aldanm&mak için bir kere de mağa· 

zam ,za uğram•dan ıeçmemeleri menfaatleri iktizasındandır 

A_.ru : Tu.lzon - Uzunrokak bakı oilu kahvesi 
• • 

karşısında ŞAPKACI ALI AIZA 

~------~~---~ 
lbale taliki 

Vilayet daimi encüme· 
ninden: 

Mü.z.ayedede bulunan mulai· 
ttin mahalle.inin yeni ıalıak 

meokiindelıi idarei Huıuıiye• 

ye ait I ve lo No. lu demirci 
mafazasının ihale gunu 
.> il· 934 tarihme müıadıf 
cıımarteıi •ünü ıaat on dör· 
de ta/ılı edildi. 
iıteklilerin Vilayet daimi 
enciımenine 

Jlon o/anar, 
müracaatları 

ihale taliki 
Vilayet daimi 

encEmeninden 

ldarei Husuıiyeye ait 

Cemal Azmi cadde.inde ka-
in kiliıe arıaırnın yeumi 

ihaleıi 3·ll 934 J"arihine 
t•lılı edildi. isteklilerin vilayet 

daimi e:"'cömenin• müracaat 
ları ilan 11lun11,.. 

!BJ~!JS!~liıi~r~Gi!~~ll 

TUHAFiYE MAÖAZASI 

Metanet, Zerafet ve Renklerinin solmamasile tanınmış harir limitet 
fabrikası jpeklileri Trabzon ve havalisi u1oum satış yerini ziyaret 

edenler her şeyin en ucuz ve en sağlamını bulurlar 

Ticaı ethanemizde her nevi tuhafiye f antazi manafatra eşyası : 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KU· 
MAŞLARı, ÇORAP, FANİLA, GÖM• 

LEK , PİJAMA VE SAİRE ••. 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ F'İ'i'ATL .. A SATILMAKTADIR 

il 
j]I 
IJ 
1 1 
1 
i 
~ 
1 
~ 
1 
il 

Her çeşit parfümöri, Losyo.u, Levanta, pudra, krem ~ 

~ Ucuzluk Sağlamlı!< Temiz boya 1 
lli?!!!Si.2!!5.:e!.2!~~~. la 2!:~ı~~IE!:E!!Ei00rll 

--------------------------------------------------
İLAN 

T rab:ıon icra memurlu· 
,andan· 

Trabzonun lcemerka) a 

m akalleıinde mükım iken 

hal•n ilcametkd/aı mef hul 
Salih bey ~ad• i:.ız.t be)' 

kitabi Hamdi efenıli maht•· 

mlarına olan borcunuzdan 

dolayı meıariya kariye•İnd• 

tapunun haziran 92B tarilt 

V? 390,~86,39/,385,400,389 

394 numaralarında mukavyet 

gayrı menkullerini: ıatlıfa 

t;ılı.arıldıgından bir diylCıfi· 

niz var iıe bir ay z.arfında 

daireyi icraya murocaatları 

i/6~ olan•r. 

Bu akşam yıldız 

sinemasında 

Cesur Kaçakcı 

YAHUT 

Kurt Beyi 

BU ECE 

GÖRÜNÜZ. 

Yası lıl"i M6Jur6 ı BEK/it S060.T/ 


