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Bir Facia! .. 
Ode a kancı!ar Z. Cemil 
bey yaralandı . Sov~et 

büyük elçısinin tashıhı! 
Aakara 10 (A. A) Tiir • 

kiyenin Otleaa kancaları Zeki 
Cemıl bey meçbal bir adam 
tarafıadan atılan iki kurıunla 
yaulaamııtar. Zeki Ce•il beJ 
derbal teda•i alt.na ahamıı 
ve lrurıunlarJn çıkarılma11 
için ameliyata karar veril • 
mittir . 

§ Ankara l t Sov1et bü • 
yük elçihii Odeaa kancılan 
Zeki Cemal beyi• yaralaama· 
auaa minc~r olaa vaka bak • 
kında aeırettiiimiı bavadiate 
ıu telulde taıbib icraamı 
.. Aja111" tan reca et•!ttU : 

Zeki Cemi beyia J•ra • 
laamaıı meçhul bir adam ta • 
rafıacian atılan bir karıaala 
••ki olmuı deiildir • Sarboı 
bir lllıliı neferiııia levkifiae 
~alııaa bir miliı kıtHıaa kar
tı mumaileyb tulim olmaktu 
ımtiaa ile tabaacaaıaı çekerek 
ateı açmıt ve atbiı k111fU)ar 
orada• ıeçen Zeki C.,.u 
beye tuıdifen yaralaamH•• 
ıebebiyet ~ Yeraııtir. Kucalar 
beyia aıbbi ~vazıyetiade ~lair 
vahamet yoklar. 

Anadolu •jı•ıı So~ 
lll1ik elçılijiaia b• ........ 
kemah•ımaani1etle ifa e4er. 

§ Moıkova 11 - •T• 
ajana,.., &mdıriyor: Tlrld,_ 
Odeaa kacılau Zeki Ce•~ 
bey 9 biriacı teıria ıeceıi IO· 

kaktan Jıeçerkea mıhı •• • 
murlaranıa yakalamata •irat· 
bkları bir 11rlaotqa atbja 
kurıaala omuzundan kmzaen 
yaralan11111tar • mDaadeaede 
aiır 111rette yaralanan ıulaoı 
tcvkıf edılmıı •e elinde• ıiJA· 
hı alıamıt tar. 

Zeki Cemil bey be•ea 
baataneye k•ldırdarak tedavi 
edılmııtır Doldorlır'n teılai • 
line ıöre yara ebemmiyetab • 
dar. meıele baldıanda talakik•t 
açılmııbr. 
~ 

Bir küp para! 
Çınk111 1 1 ( A. A. ) bele 

diye tarafıadaa 7apdaakta 
olaa kaaıhzaayoada l:air •fak 
kop para çıkmıtbr. Ev••lce 
de bir ba•a• barabe11 fık 
••ıta . Paralar Selçuk lalk6m 
darlar111a aittir , adedi ,edJ 
yüı kadardır. 

·~ 

Tayyare 
Pıyangosu 

lıtaabal 18 iaci tertip 
biriaci keıide blytik ikraım,. 
keHDan aamaralu biri•cifla 
ı 7727 No. 20,000 lira, 9095 
No. J• 8000 lira , 1007J No. 
JI 4000 lan , 23905 No. J• 
!ooo Ur. , 4961 Ne. Je 200o 
lire, 4961 No. J• 20H lira • 
6687 No. ya 2000 lira, 6754 
No. J• looo l1ra, 15593 No. 
J• looo lira, 17610 1000 lira 
wı 20213 No. 1a 1000 lira 

bet •tmiftir. 

Mac Donaldın 
Nutku ... 

Loadra 10 ( A. A. ) M. 
Mac D.•ald diin akt•m Lon· 
el belediye Lord'u tarafın . 

ra k - r dan Yerilea bir auta ıoy ~ye· 
•- dlf aivaıadaa ve aı lab . rea , ı , l . d 

lan bırabaa mea ~ e.ı•a ~n 
~alaael•if ~ •• demıı~ır ~ı : 
B. ·• keatli tecrübe11111 ıoı • 

111 . d 'k' tuaittir ki, zihinlerin tı• 1 1 

laaliade aiJilalara bırak~~ te 
LLlll ıilAlaların ekııltılme • f18U ) " 

aiae VeJalaat evrenae auve • 
aia aıbrıl•aaıaa, barıııa pe~· 
kittiril•eaiae 1arayacak bır 
pre deiildir. 

llac Doaald bundan aoara 
. ti temia iria evrenaeJ e•aJJ• T • 

bir •ılaıma yapılmHıaı ıate • 
. tir bu aı.Jaıaa milli mü • ••t . 

tlafaaJI beaaba katmak t•rti· 
le •illi ıililıları ııkı bir 111 • 

rette telulit edecektir • 

Bu adatma de•letleria 
lt&rlf•• ve makaatları hakkı• 
~ katine• flplae1e . mahal 
••nıJacak bar tekilde oJ • 
..ı.t1ar. 

Sar •ea'eJuiDdea babıe • 
ele• baıvelr.il lnııltere ~ükü - • 
.. üaaa ahırea p!ebıaııtiD ıu· 
ıakaıliıce Japılma11nı kabul 
~ oldaıuu dair Aimau 
Jalk-.ttaMa temMMt aha'f 
*at-• 86ylemiftir. Nıhayet 
A'ma•J•lll• Ceaevrede buJun 
•aaa meae'teaıae dokuoaa la- 1 

1 
ııiaz baıvekılı laıdtere bü11.ü. 
aetiaia AimaD mıHetıne yalnız 
b ... Da kalmak aaretile hakkı· 
... luçbir ıamaa ~endı kendi· 
•• a!a•ıJacaıaaa •• A!maaya 

• •illetler cemayetme dönüp 
döamifeceti •ea'elea:nde ka· 
ruaaa kaJcbkça Almaayaaın 
bar11 arzaıaacla bahıad.~iu 
1aretiacleki be1aaatm , cliıer 
•Wetleria itimataııbkla karıı· 
lat••kta de•am edecekleriai 
aalat..aktaa yoralmıyacaiıaı 
MJU etmittir • 

Tren kazası 
Aakara 10 (A. A. ) 9, 10 

ıece jar111 bliyiik derbeat 
iıtaıyoaa•a ıele11 bir yük 
treai badat İfaretial bir a:ı 
tecawllı eltili için m~zk~r 
treaia loko•otifi ile mulıabd 
taraftaa ı•1•ekte olaa dıier 
bir Jllk Jokomotifı çamur111k 
aoktalarındaa birbarlerine •lir 
tla•lılercbr. 811 airtlam~dea 
•ltev.Wt ıaraıah aetaceaıade 
lair kaç •aıoa 1oldaa çık -
••ıtır. Her ıkı treaı11 b•tme· 
mu!ırı la•faf ıarette Ji4ra!an 
•ıılardar. laaaaca bır ıayıat 
..t .. dıia fibi waıoa makı~e
lvilldeki lauar da elaemmı • ,. ...... 

y olclaa plıaa ••ıonJana 
kıw.nı... b• akı••• •Bre· 
cett iıi• eli• Aakaradaa iı • taa...._ dejna JOla ııkaııa bır 
••ilanla a6ra't ve bet aama: 
•arala rolca katar&arıadaki 
7olcaıar aktar•• ••rctiJe 
HıJdarpııı 7olu111 doHm .• , •. 

ı 
1 

Alman 
Gazeteleri 
Ber1in il M. Mocdonal 

clın n&Jtku A/manyac/a neıeaiz 
lık uyandırmııtır alman 6a • 
zeteierı M. Macc/onalc/ın ol· 
m•nyoyı ıuıhun ııtinat.ahları 

ara•mcia ::ııkretm .. inclen do • 
leyı bılhaua hiıtet •öıter • 
melıtetirler 61Ueteler alman~· 
yaya milletler cemiyetine ,.İr 
mek yapılmakta olcın teıoilc· 
lere lıarıt almanyanın ıilah· 
ları bırakma meuluincle ki 
diııiıncuinı hatırlatmakta oe 
mutekacldim bir muele ad· 
delmekte olc/u/ıları /aalcu/c 
muıauatı me•eleıinJe iarar 
eyleme/dedirler • 

Petrol 
ihracatı 
Baka il - Aznt1ft petrol 

troaıunun yaralmak bilmelc
ıı::ıın ıhracatını artırmakta 
eldutu haber oerılmeldedir 
ba tra•t 9 teıriniıani tarılaın 
de S 7 , 591 ron P•lrol pkar 
malı •uretıle bir rekor lıır • 
mııtır bu rekorun .:>ouyel P•l 
roi • •anayu tarihinde mi•lı 
••f memıııir • - ... ...__ 

TÜTÜN 
SATIŞLAAI 

Mua!a u - Mutia , Mi· 
!iı n f etbıyede ıütua alıt • 
nrııı harareUe de•am edıyor 
Muıiada bırıacı ve ıa..111cı ıJaıf 
tiituııleraea 7UO bıa kdo Ye 
Mdiı , karaovada 4CJO b~a 
ve F ethıycde bO bın kdo tu
tila aalılmııtır • y enı ıeiea 
kumpanyalar miibayaata he • 
allz oaf1amamıı1ardır. 

Ufak paru1erdea Ye 3 cü 
ııbıfl.,ciaa tek tik ve bllyiik 
parbJerdea kumpa"y~ar or • 
dinolarıaı doldurmak ıçıa m&

ba..yaatta bu1u11maktadular • 
Fiatler 60 . -80 aırHındadu 

Amerikanın 
Borcu .. 

Vatinilolı 10 (A. A.) Ame. 
rikaaıa borcu 25,495, 792,294 
doları bulmuıtur . Amerika 
hiçbir zamaa bu kadar .borca 
ıarmemııtır . 3 J tefrınıe••el 
919 tarıbıadeki 25,478,592, 112 
dolu o zaman debtetli bir 
yekGr. aayılmı9tı. _ 

GAZİ HZ. NİN 
HE ı h..~LLEHl 

Trabzon 11 - Gazi Hı. 
ain beykehaın dık~1meai Y~ -
l11ada •yanan fikır O:ıerıae 
mecliıt~a bir ko•İIJOD aeçil • 

•i•su DERDj 
Trabıoa ı 1 - Belediye 

•ecliıi çok bararetli ve mGaa 
katalı içbmalarıaa dewam et • 
mektedir Trabıoaua ea ~~. 
him elerdi olan ıu meaeleaıDıa 
911 ıh bir ıarettı baUi etra • 
fıad• kunıtll bir cererıı 

'"""~ 

Dün akş:an Oftan gP-lir
ken bi- kr.ımvonet 

Uçurumdan 
uçtu 6 kişi 

öldü ! 
Oftan T rabzona hareket 

eden Sürmenen ın •orgun~ 
lıöyünden ş6for Yunuıa aıl 

kamyon Sürmenenin aarguna 
mahallui of cihetinde, arko· 
fa meokiinde bir ırmak lıena 
rında tahminen denir.e 35 • 
40 mdre yük&ek ' ğ ·rıae •arp 
b ·, uçurumdan yu varlanarak 

kamyon içeri•inde bulun~~ 
7 kadından bl'ıi 6/mü' bırı 
afır diteri hafıf yaralanmıı 
tır. Şöfor ölmüı ,of or mua· 
•ini hafif yaralanmıştır • ... 
Gerıel bir 
Toplantı .. 
Ankara Holkerıi köy· 

caler '1.olu üyeleri qün 6enel 
bir toplantı yapmıılardır . 

l t da Yen ıden kurulan tap an ı 

bif•i kiıltiu •ağ/ık •oy•al 
okonomilı e111İci l'k ım bayın· 
dırlık ;, kovalama takımla· 
rına 6İrim ve He m yapıldı . 
Ge/ecelı cuma yeni takımlar 
toplanarak verimli ç::ılııma 
yoll•nnı ara,ac klardcr 

~ 

Sar mes'elesi 
Cenevre 10 ( A. A. ) 

41 HeHı ajHıı • bıldiriyor : 
Ş mdi Cenevreyi ışgııl eden 
meıele Sar bükümet lfomıa • 
yoau re11ıaia Sıudaki Alma.n 

bel 1110 ,. 8 Ş(]Jasma d1.ır ıt cep :r 

verdıii npor ile araş~ırmalar 
d. Yakalanm f bır takım ııraııa . 

dosyalardır. Banlarda bır _ta • 
k tehtidlerle ~ar halkı uze-

.•md yapılan taz)iklerdea 
rın e Eb ı · b" b•hıoluamaktadır. . • ı ~rer 
birer Alman c p f S ne ıır • 
meye davet edlim ş ol~p ra • 

d bu far"anın ınzıbat por • . r 
urlarının bak katte gız ı 

;::~yette buluoa:s polıs kuv • 
•l . olduau beyan edıJmek ve .. erı • Al h-

t d. Bu raporda man u· e ır. , _ 
kümetinin de Sara da mu •• 
dabelede bu uamuı olduiu 
beyan edılmekte ve. bu mu • 
abedeyi gösteren bır takım 
wak'alar aayılmaktadır • 

FINDIK 
Dün aabah boruda ka • 

nunut vvtl tulımı beş vago.a 
iç fop Trao:ıon 42,5 ve bar 

da bu ay ıoau tulım ·~ıon42 5 den satıt oJdu. Kı-yıae , k t J 
bokla tumbul fındı ' sa ı cı ar 
21,S kuruı iıtemışlerse' de 
yirmi bet paradan fazı aya 
talip ;ılrmadığındaa aJımsata~ 
ohradı. Üç dört ıilndenberı 
fiatlar mütalur bir halde 
devam etmektedir. . . 

§ Teşriaitvvel ayı . ıçınde 
Trabzon limanından muhtelif 
ecnebi memleketlere 10398 
~unl iç, 92 çuval kmk iç ve 
378 ~uwal sivri ve foıa , S7 
çanl çBriik iç fındık ibraç 

edilmiıtir. ı 
t Bu 11bah bor1111nda üç 

••ıoı i~, 42,S kuruttu ııtıl· ... ~, 

Pa:t.arlHi l J T. ••nİ J 934 

Yeniyol 
GAZETESİ 

Reklam llanlarında büyük 

,,,.,enziJat yaptı 

ALTIN 
İTHALATI 

Nevyork 11 ( '\. A) reçen 
hafta zarf ıadaki aJbn itbaJiU 
elli milyon dolara ve hinae • 
tice hazinenin ıtoku bir mil • 
yara balir olmuıtur. 

§ Vaıingtoa 11 - Ame· 
rika bükümetiaia alba dolara 
kıymetini dütürmeye karar 
vermiı olduju tarih olan re • 
çcn ıubat ayındanberi hızi • 
neain aJtıa stoklara durmakaı· 
zıa artmıı •e halihazırda tak 
riben bir milyara balii ol•uı 
tur. Direr tar· ftaa yara reaml 
tabmialere göre aabn aJınmıı 
olaa gümüı miktarı üç yilz 
milyoa un, , yani takrib"a 
dörtyüz milyon dolardır • Ba 
raka•lar gümüı ile albn ara• 
sıada teıiıi matlup 1-3 niı • 
betiaia teıiıine dojra atalmıı 
mühim bir hat•edir. Maamafi 
fazla miktarda yapılaa alba 
ithaJib piyaaaya arzoluaaa 
miktarJnın a:ıbiı ba aiıbetia 
Amerika laa:ıiaeai tarafından 
teıiıiai ıüçleıtirmekte betaate 
utramaktadır. -Katolik 
Papasları .. 

Mekaika 11 - Katolik • 
papaaJar araııada tehrilrat 
yapbklartndaa dolayı papanıa 
müme11ili ile Hutjutla peıko
poıu müddeiumumiaia emrile 
tevkif edilmittir. 

-
İRTİHAL 

Merhum hoca Raten efendi 
mahtumu ve ıüıide operatör· 
lerimizdea Tayip Zübtü beyia 
kaiap1:deri Kadrı beyin ralaat · 
aızbiı üzerine ameliyat içia 
ıittiii lıtanbulda, ameli1att~-~ 
iki ıüa ıoara irtihal e1Jedııa 
tee11ürle haber alıamııbr • 
Kadri bey uzun müddet mala
keme baıkitipiıkJeriade bulua 
muı iyi ablikb boıaobbet bir 
zat idi. AiJeıi erkiaıaa beyaaı 
taziyet ederiz. 

§ Uzun yıllar mubısebeci· 
lik ve defterdarlık yapmlf 
olaa badııeher zade Nasır 
bey k11a bir rahatıızbiı mil • 
teakıp düa akıam irbhıl et • 
miı, ceaazeai bu ıiia öile~a 
bııırbey mabaUeaiadeki evıa· 
den kalabalık bir cemaat •• 
rife•ıle kaldırılarak aamaıı 
Ortabiaar camiinde kıJındıktaa 
ıoara ebedi metfenine tevdi. 
eciilmittir. AiJeaı erkiaıaa ta. 
:ıiyetleri1111i:ıi beyaa ederiz. 

Hanımlar 
~. ' Dernegı .. 

Sinop 9 ( A A. ) Türk 
tayyare cemiyeti Sinop haaım 
lar derneii bu riin vali Ab • 
dulbak beyin fahri reiıliii 
alt.oda toplanarak reiılik , 
1Dt1h11ip Ye kitip H~İai 1• • 
mıt ve derıek faali1et• ıeı " ., 



SAHIFE~2 

ı ·· Z TÜRKÇE! 

K ı aP1akl k i~ler ! 

iyi · i c.firü ce y paoı 
r.ı ö memek dd n gel
~ııdıni !>ti n adam işin 

ir, yap •, ycırb 
. iş ) pacak, yap -

ye e oturupta yap -
m y n y phrm oları kıoa -
m mak ta elaen gelmez . 

Geç clerde Istanbul ga -
z t 1 r ndt.n b r"nde oı.rndum . 
U 'urda ( aklımda) kaldığına 
go e y n ku u c.: n T u hal şe· 
k r f brık sının açma dügü -
nü de bulunup ta dönenlere 
yo da suuul n yemekler yen -

dı t n b raz so ra ağul nma· 
y be z r s ncılanm far b ş· 
go t rır. Bu u ılk önce s zen 

dege h Başb k ımız (başve • 
k .ımız ) Y .. uz Iımet paşa 
olmuş . 

Çok sev nd k ve Tanrıya 
el gl dık kı: Bu ağulaoma· 
d n o en yıten o madı Değer
lı b .. ş akanım zı ve yararlı 
kış bız.e bağışladı . 
H JZt cuşünaüren bu 
a ulan a ışı ayağı hekımle· 

rıo dılleşmelerıne yol açhydı. 

Ağulanmanın bakır çalı • 
ılen gt' d ğrnı söyli -

ye. o du5u g bı yi} tcckJer
d n ~&ül"Dma ( Tes mmumi 

gıd i ) o uğunu da deri aü • 
rt:nler bulunou. Değerli Ope-

ratörlerimızden Cemıl paf a , 
agulanm nın bakır çalığından 
d ~al, yıyeceklerden ilerı gel· 
dıgıoı soyhyenle. dendi. Oku • 
doğum yazı da bu büyük 
adamındı • 

O, bir takım yiyeceklerin, 
bele ç kta satılan peynir , 
yo rt, cığ~r, böorek ve eUe
rın u gı"1ı ağulanmılara yol 
açtıklarını b.lgınces ne ( Ali • 
mane) sayıp <iôktükten sonra 
korunma yollarını da aolab • 
yorlardı . 

Hıçbir yıyecek Te içecek 
nesnenın açıkta ve gezdirıle • 

relc eıaer e s t lmasın bu 

günkü ılera ve adamc yaşa -
yışc. u, gun buı~uyor , etlerıni 

ye m L. can ' arın c· ğer 
1 

bo r k g ili ıç takımlarının 
(abş.ayı dabı Y~) orta kurun -

ı ( J1 nları ) andıran bir 

b t m J.ır,na ~öz yu • 
n c ı ri çok taşhyor 
ve k 1 o tar. 

B n , bu rü)üte b1 giç 
bek bu yez s nı oku -
dud n s herklSı ımren • 
dı n en ıyı y~m klerden bıle 
kork ya, tııss nmeye başla • 

d m. Hele (ımh s ) )iyec k

ten yana bır~ok nesnelerin 
açıkt , et ve c ğerlerıo gez -
gıncı s.tıcıı r eJ erinde satıl • 
m kta oloukıarı bu kentte 
bü un bütüne orkmak g ... :- ı_.. .. 

Yiy~c n ç g olarak yenir 
olanı .. m.-ti.ın aaba çok kork. 
ma . . . 

Bü u- bek ı'n bildird ği 
~· gı ... ı 0 ç P Ş r ı nie ae pek 

o l rte ğ ay o m krop k~I· 
mıyor . E ler , böbrekler ve 
ciğerlerio hele cçıkta 1atılan • 
tarı 90 kerteı k s.cı kta piti • 
tıimıaı,eı in tatıdıidarı kaıı 

YENi YOL 

YENİ TURK • ELEN TİCARET UZLAŞMASI 

Türk - Elen milletleri asırları ye m·ş ve siyasi 
sahada olduğu gibi bu sahanı temeli olacak 
iktisadi sahada da ellerini birbi · e rmişlerdir ! 

Ankara 10 .(A A. ) Yeni 

Türk - Yunan ticaret •nlıt· 
ması Türk - Elen milletleri 
arasındaki samimi uzlıımanın 
yeni bir delilidir. Bir taraftan 

biraz daha fazla süt-en ıeceli 
gündüzlü münakaşalarda iki 
milletin ticari münasebttlerine 

r.n devamlı Te en iaıkitaflı İs· 

tikameti verecek yo\ Ye çare· 

ler samimiyetle araomıı ve 
pek mühim kararlara varıl • 
mııtır. bu son bakımdan de
valJ'lh ve el ele bir iktisadi 

çalışrşına da götürecek olan 
safin ıçıo bir nevi intikal 

devresi kabiliyetindedir. An -
laşma şekil itibarile bundan 
evvelkilerden evveli tripırtit 

olması itibarile ayrılar. 

Türkiye ihracatı bet ırupa 
ayrılmıştır . Bilinci grupta 
canlı hayvanlar ve taze balık 
lar vardır ki , Yuoaniıtaaa 

vaki ihrsrcabmızın yar11ından 

bir az fazlasını teşkil eder , 

bunların yarı bedelleri serbest 
döviz olarak verilecek. Geriye 
kalan yarııı içioıe Yunan malı 
mübayaas111da kullanılacak 
bono verilecektir. 

ikinci grupta maden kö • 

Uzun 
Mehmet gür.ü! 

Zonguldak 9 ( A. A. ) 
köıe •tzı me•kiiade ilk taf 
kömürünü bulan Ye ba ıu -
retle Türkiyenin ilk maden 
kömürü kitifi olan uıua 

Mebmedin kömütü buluıuaaa 
yüzbeıinci yıldöaümü bu rün 
Zoniuldak balkeTİ tarafındıa 
parlak bir ihtif alle kutlulaa • 
mıtbr. Şehir battaobaıa do • 
nablmıf, bntno fırka ve halk· 
evi teıkilitile, memurlar, izci· 
ler, mektepliler Ye esnaf te • 
ıekkülleri Te maden ocaklara 
ııçileri meraıime katılmıılar • 
dır. Cümburiyct mcydıaıncı 
toplanıldıktan ıonra uıua 
Mehmet abideı:ne gidilerek 
ve halkcvi muhtelif teıekktU· 
ler ve matdeni mücne11iller 
nemına abideye çelenkler ko· 
nulmuştur. 

Bu aüo bütün me1'teplilue 
muallimleri tarafından uzun 
Mehmet hakkında k~mUrüa 
bulutunu ve kömürün ev .. 
reosel aolatılmııtır. Memle -
ket bayram s~vioçleri içinde • 
dir Gece halkeTİ 11lonaada 
büyük bir müsamere ve kon
fer•nılar verilecektir. Bu ıtln 
Ereilide de uzun Mehmet na· 
mına büyük bir ihtifal yapımıı 
ye uzun Mehmedin köyüne 
ıidilmiı ve torunları balkevi 
namına :ziyaret edilmiıtir. 

ve aiulu mikroplar yitebilıin

ler •.. 

Y oiurt , peynir , bt!Ta , 
ıekerlemt.ler , bunlara benzer 
bir ıürü yiyecekler , çerezler 
de pişirilebilirler mi ? iyi bir 

işiod~n ötüril feçen yazımızda 

içt~n övdüimüa belediyemiz 
buaa 1Je buyurur• bilmı-m ... 

NUMAN SABıT 
9f "'"n f ı/ıb4 Oılu 

muru ve tuzlu kouserva v 
balıklar girmektedir. bunların 
bedellerinin yarısı Yuı:urn~t i 
nın ecnebi memleketl~rdt k! 
alacağından göstereceği kar -
şılığa mukebıl olarak derhal 
Cümhuriyet merkez bank mız 
ca tesviye oluu;acak ve gerı 
kalan yarJSı ise mübayaa olu· 
nacak Yunan mallarıildan 

hususi takas karşılıiı olarak 
kabul edılecektır. 

Üçüncü grup ıcallar m>ı 
bedeheri muk bilıode b ısusi 
takas bedelıyle Yuaan mala 
ithal edılebılecek olan paaıuk 
ve yündür Yıyecek maddeler1 

dördüncü grupa gırmekte ve 
yumurtadan pashrm ya kJdar 
başlıca yiyecek madddermı 

ihtiva eden bu gruptao ıbra • 
catımızıo bedellera Yunanısta · 

oın ecnebi memleketi rde 
alacağı olup biz9 devredeceği 
paraya mukab.l Cümburiyet 

merkez bankamızca derhal V"'

ibracı müteakip tesvjye edile· 

cek 

Beşinci grupta mütebaki 
dığer mallarımız bulunru kta 
ve b"alara ait maddelerin 

yüzde kırkmın bono , yüzde 
yirmı betinin triparlıt , yan 

Cumburivet merke:r.b!tkamııca 
ıh acı müt akip nakten ve 
Yu n "şt nın cneb · memle • 

k ~ gö~ rmiş olduiu 
k ş k mu!rnınıı , ve yüzde 
otuz beşı ı e döviz olarak 

ö 1 n cekt r. Anlaşmaya bağh 
aokuz m_ktup vardır. Yuna • 
n s ~n ır..uayyeıı ve Türk 
l t bs at ve sanay:ini müte • 
es r etmiyen maddeler ıçin 

hı f lenıı ah yrıpılmıştır • 
H r ıkı mcmleKetın müıterek 

ın ı, ık:ı memleket arasında 

b r ı saai bırlık tcs•s ndcki 
ıu m ve f.ı de dır . f ılbakıka 
ıkı m mi ktt okono;nı bün -
)E.S ne y Uldao uakış bu iü· 
ıuınu v her ıkı memleketin 
ne d n .celerde bırbırinı te -
maml yıcı wahıyette oldujunu 
sar halen gostermıktedir. 

Türk - Ele~ milletleri 
a,sırları yenmış ve ııyasi saha 
da o dugu gıbı bu aabanın 

temeh olacak olan iktisadi 
sahad da samimıyetle birbir
lerıne el verm ştir. 

E en u(uscıl okooomik ba
k.au• P ezoğlu baJknolıiı 
~ı d ıu Elen beyetı yarın 

saat o da husıJsi treole şeh -
z terkededecektir. 

Yunan H. bak . maksimos 
ile H. baka· ımız arasında 

karşıllkh e yazıları .. 
Anlrara Yunan stan 

hariciye naziri M. M.ıkı mo• 

H~. Türkiye topraklarını ter 

keder/um hariciye vek:[ m "z; 

Teofık Rüırü beyefendive fU 

tel yaz.ıaını gôndermiıtir . 

Hariciye vekili Tevfık 

Rt!~ıa beyefendi Arıkara: 

Gıi.zeL ü.keniz.de bulandı!· 
fum •ırada ıördugüm ve 

onun unutulmaz bır hatır.Jsınr 

berab•r görtürdüğü mcı.ına de 

,er kabulderı dolayı en ate,ll 

teıekkürümü çok mutehauıı 
bir kalple bildırırım • 

Büyük ,~Ji Gaz.i Mustafa 

Kemal Hz..nın münevıJer ıda· 

resi altında ani dost mılle-

tin yaptığı ve verımlı netrce

leri beraberce iördüaumuz; 
aulh eaeri için en emin bir 

ziman olan hayret i)erici goy 

retleri bır daha görebilmek 

lıraatını gördüzü.mden dolayı 

bilhaua bahtıyar old&.om ıki 

memlekeıi 'TllZ. aı aaındakı 1ıkı 

el birlıtınin bu yenı tamalila 

dah,., t;ok. kuuuetlen miı oldu· 
;u kanatıle 1 üı Jüyeden ayrı· 

lı) orum. balkan anlaımc;sı 

lconaeyinin vaı dıtı mühim 

nf!ticeler ••>aıetımiz.i açarken 
o• doıt cıört ü.lkenln her ca-• 
reye baı vurarak sulhnn yer. 
[e;şrneain• ~ardım etme.k hu· 

uııundalt.i katı az.imlerini te· 

~it ederlc~n bulemiı olduau· 
mu.a bütün iımutlcrln yuinde 

oldutunu ı6ıtırmırıır • 

Reı.sicümhur Hz. Ba,uekil 
H~. ı.e Türk hüllümeti nezt
l rinde ~·ukranıma ue en de· 
rin minnet ve •adakat duyau 
farıma tercüman olmanı~t 

reca ederım • 

H.:ıricıye vekili Tevfilc 
• 

Rüıtu beyefendi cevaben aıa 
ıdaki tel yaz.ıaını llOnder· 

miıtir : 

. Haricive naz.iri M. Mak. 
ıimoı Hz..ne : 

Türkıyı:den ayrıl'flcen ba• 
na ,ö,ıdermek lütfünde bulun· 

Juğıı,nuz tel~raf tan dolayı 

/,arcırctle teıe.kkür ed•rim . 

Toplantımız , ehemmiyet 

ve kuvv tı11ı ısbat etmıı birer 

veaıka olan balkan anlaıma· 

smı "'1 yarattıgı tuanüt ue türk 

)Unan anlaşmaııle bırıbirine 

b ğlı bu anan Yunaniıtan ue 

turk ye arasındR.i ıı bırlıti 

bır daha gostermıştir bu bal· 
kan ve avropa •uihu eacrine 

olan şahıı yardımınız. çolc 

büyüktur ve muut netıceleri 

ne 'iok verimli olan toplantı
mız.dan ıonra bu yardımı 

ıukranla anmal: ilter İmae· 

vunl düıünceniz.den fOk mıi· 

t .. haısıı olan Reıııcümluır 

Hz.. derın ıeıekkürlerının IJJl· 

di ılmuıne bıni mem•r eıli. 

ismet pı;.ıa da •İze bütfın 
kalbıl teıekhur eder. Matlnm 
makıımoaa aaytııla;ımı bıldır 
menız.i reca eder ue aiae tle 

ıuzd hır doru; ı:ı •1i hir 
ııhlıat dilfitlm azi;s doılam, 

r.------~------,,.,.,..

Ga "?; e tele:r 
1 

~::rası:n.a.a 

\_ ----
Vakıt - Bir kadın 

defada beı cocuk • 
dofardu . 

Yeniyof - Bravo 
larına : yol parasından 
den kuri/uldu demek ! 

Yakıt - Hakimlerd• 
fiye .. · 

Yeniyol - Malümyn ı 
ne •enin karııacatm bır il 
ne de benim: Vekaleti oiJı 
bilir ! 

Vakıt · Komıu kavı• 
Yeniyol - Elueriya 

•ik olmaz. :ıahir ! 
· Yakıt Şehır mecli 

ele münaka'ıalar: perriye b 
kasının borcp naııl ödenec 

Yeniyol - Ya bizim 
lak bankaıının faiz.i mıit 

kt!pli borcu ? onu hif aot 
yor•an ! 

\.-akıt - Amerıkada 

adam tıcareti haıladı .. 
Yeniyol - Bu ıi<Jiıl• 

ha t;ok ticaretler ba,lıya 
· Vakıt - Akdeniz; h• 

aında fırtına .. 
Yenıyol - Karadeni 

de aükunet ! 
Vakıt - Yumurta i~lı 
Yeni~ol - Şımdılık /ı 

d•lil ! 
Vakıt - Ticaret oe i 

aat •• 
Ycniyol - Bız.d,. pelı 

6Un f 
T 4/ıdmıil '« Ordu » -

ınhur iyetin I J inci yıldöttil 
münaaebetile t;ılıarciıl• 

feukatadc nüıhaya kutlul 
komita•ının gödermıı old 
aamimi alaka ue yapmıı 
du;u maddi yardımdan Jı 
yı teıekkürlerimı~ı 

hart; biliriz; • • 
Yeniyol - Trabzondo 

okansun diy• aldık ! 

Kars'ta Zehir 
gaz dersleri., 

Kara 1 O ( A. A. ) H• 
zehirli iulert ~arıı bılıil 
artırmak için dünden itıb 
konferanılara baılanmıf 

ilk ko:ferans Ordu ef 

nrilmittir Te pek çok 
bulunmuıtur. 

Düzce 
Tütünleri 

Dü:ce 10 ( A. A. ) 
seae Düı:ce tütünleri röriil 
miı bır nef aaeUe o up •' 
ıtıbar.tle de bır baçuıı miAf 
bulaca it tabmıa edumekt 
Zürra çok mcmawa •e ü 
lıdir. 

YENı YOL. 
Pazartesı-PerşeıJJ 

blin1erı Çıkar 
Mcıbaa ı. iJarehan•,; 

u~n •olııaie 

T clfraf: T robun· Yeni 

ABON~ 
Sen•liti 500, Altı oyl 

300, ~f Aylıtı 17 5 Jnı,-1 
NU~HA~l 

4 Kunıştur 
E•lıi nıblaaiar 30 lıarfll 

littn •atırı 15 Karo'-" 
Rdldmlar pa~ar'.r 

t•llidır. 
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Almanya ven illetler cemiyeti 
BERLİN HÜKUMETİ TEK 

BAŞINA KALMAYA MAHKUM -OL UGUNU ANLAMIŞ-Y1

IR ! 
Londra 10 ( A. A. ) Berlin hükümeti tek 

M. \on Hihbentrop başına kalmayamahkiim 
Londraya acaba Alman- olduğunu anlamıştır . 
yanın mua)} n şartJarla bütün bunlar hukuk 
ıniHctler ceıniye! ine ve beraberl~ğine ait mata -
sılahları bırakma kon - libatını bırakmaks1zu1 
feran .. ına a\ delini ha ur- mı'lletler . 
J cem1yetnıe 
atmak için mi geldi ~ 
D dönmek için fırsat kol-

(< e)li lierJad), dan son-
ladığını gö termektedir. 

ra ~ınıdi <le <(Deyli Tel- Alman mümessili Lond 
grat » bu ::su ate ce' ap 
vererek bu ihtimahn rada Almanyanın silah-

. lanma emrivakiioi ka -
'arıt olduğunu yazmak 
tave hıı çok alan1etlerin bul ve bu esas üzerine 
Alman) anın sıJalılaunıa emııi yet meselesine ait 
~~oğraııınıı tatbık )Ü . müzakere devam için 
zundcu çt nıt:.kte oldu- bazı temayüller hulrııuş 
ğu sıkıutıları gü .... termek tur. Maamafıh hüldl -
te hulun iugunu sö' Je. metçe resmen bfr mü -
mekte<lır. tlu gazet~ di- talaa dermeyan edılme-
) or h.ı: Dığer taraftan miştir. 

Eski muharipler birliği ! .. 
. Parııs 10 ( A. A. ) Azasının miktarı üç buçuk 

ınıl ~ ona 'aran C$ki nıuharipler nıilli birliği ile 
~a~.- heledıye meclısı sabık başvekıl M. Uumerg"e 
aglıhklarını hı1diren hircr mektup göndermışler

dır . 

Sovyet Rusya irakilabının 
On yedinci yıldönümü 

.Mo kova 10 - Husyanın her tarafından ve 
hatta en ~zak yerlerinden gel~n haberler inkılabın 
ou ) tliHıcı ) ıl dönüıııüniin büyük tezohüratlarla 
kut1ulandıJJını gö te k d M . . o o rme te ır. oskovadakı teza -
h~rata bır ~ıl)~~ yedıyüz elli hın , Leningratta 
bJr • lıl) on ,\hı) uz hnı , Kiyefte dört bin kışi iş -
tırak etını~tır. 

Kontenjan listesi 
. Au1.ara 10 - 2 - 115'1 sayılı ve 21 - 8 934 

tan.ulı kaı arııaıneniıı k.entenjan 1il:)tesıle verılen 
tahsıo ... ltau hirincı kanun ga4 ve ikıncı kanun 935 
a) Jarıua aıt olanları gümrük ve ıııbısadar vekale · 
tı_nce bu gün gümrük baş ve merkez müdür1uk1e:
rıne lL·vzı edıimiştir. 

Azıll hırsızların akibeti ! .. 
"' Aukara ıO -:- AzıU hırsızlardan kara lla)dar 

oglu Alo Yo1gat ın deh basan kö)ünde jandarma 
~-ar taraf ndaıı nıü•ademe ıle imha cdıimı~ur. dığer 
uç ad ada~ı bıri ) arah olarak kaçmışlardtr. 

Fransa ile 
Almanya 
arasında .. 
. arıs l O - Alman va 
ıl_e 11 rau a ara"ında gü"n\ 
ruk re~ıınlerıne ait ya • 
pılaıı uzla~ma hu gün 
ımzalanmı~tır. U !aşma 
ıkı meml< ket ara ında
ki ıktı~adi nıüna '-betle· 
ri 'lla) la.tıracaktır . 
Uzla~ma dP\ lt>t rei leı i 
tarafından ta~dık e.dıl • 
dikten !;;onra UH~riyete 
ge ic tir • 

Bu akşam 

Yıldızda l 

Solmuş güller 

filminde 

GrateGarbo 

p• • n • . - .. 

Y!NIYOL 

Un 
münakasası 
Satınalnı komıvonu 
riyasetindf>n: 
Trabzon Garnı:z:onunun 

•e:ıelık ihtiyacı olan 348000 
kilo unun 28· 1 O 9 ~4 tarihin· 
elen itıbaren yirmi gün miı· 

ddetle kapalı zarf aıulile 

münakaacıya konulmu,tur. 
yerımi ihalesi olan 17-11 -! 34 
cumartesi günü saat 1 S da 
ihalesı yap,(ocağından talip 
olanların yevmi me:r.kiırde 
teklrf mektupları ve 27 4o 
lira 50 kuru, teminat ma· 
vakk talarile komisyona mü· 

rcaatlari ilan olunur. 
11/-/V 
' 

Evrakı matbua 
münakasası 

Vılayet encümeninden : 

Memleket baıtantsi jhtiya • 
catındao yedi nev'i evrakı 
matbu münakasaya kouuldu· 
24 • ll • 934 tarihine müsa 
dif cumartesi günü saat on 
"dörtte ihale olunacaktır. is -
teklilerin •ilayet dain1i eocü· 

menine müracaatları ilan olu· 
nur. 1/- iV 

s de yağ 
münakasası 
Sa~ınalma kom ıs) onu 
rıyasetınden: 

Gire.on garnizonunda 
bulunan ve bulundurulacak 
olan kıtaat oe müeuesatın 

ıenelık ihtıyaci olan ve aleni 
münaka•aya konulan dört 
bin kıla •ade yatının 

beher kilo•una verilen yüz 
kuruı hu.ddı Layik göıülme· 
dıtınden mezkur yağın 

25·ll 934 pazar günü ıaat 

1 5 de ıhaleyi katiy)·e•i icr11 
kılınmak ü~ere tekrar 

münaka•a1a fıkarıldıtı ılan 
olunur. il/-/ V 

ZAYİ 
Trabzon 8 incı alayından 

almış olJuium terhis teske -
remi zayi ettım • Y enısioi 
alacağımdan eakı teakeremın 
hükmü olmadığını ılan eyle -
rım • 

Vakfıkebirin· aspuryanla 
köyuodeo bekır oğul • 
luından lımail oilu 

Mehmet 
320 

iL.AN 
Of ıuth hull.uk hakimli -

tinden : 
müddei ofun cufarukıa 

J 

kariye.ınde •ofu oğulların -
dan rı:z:uan ogtu Abıdın eff•n· 
di tarafından fufaıakıa kar• 
yumde hacı 'iaitk o~u.Lların • 
dan mu.tafa kız.ları şerıfe ve 
kukula ve hacı 'ialık oğlu ali 
Jrarıaı gulıume ve mahdumu 
hasan rıe hacı calık oglu mu • 
ıtafa aleyhlerıne ıAame eyle 
d ği tefrık ve takaım dava· 
ıında müddeı ale)'hlerınden 

muıtc..fa namına )uz.ılı 14 • 

4 • 934 tarih ue gJ4 - 180 
nomaralı daııetiye arkaıına 

muboıır fJe köy heyeti ihtiya 
riyeaınin v ı.rdigi 26 · 4 · 934 
tarihli derkcttara na.z~ran 

müddeıaleyh hacı çalık oğlu 

mustafa turıhten dokuz ay 

evuel baf raya glttiği v1ı baf· 

roda aöatc ılen i/ıametk6}aına 
~oaılan l 5 ·9 934 tarihli da· 

SAHiFE i~ 

"~~:/' !~~ ~~~~~!A!~~~~~~;f 

~ ' ~ « t ı k H ne ve Mağaza >> 
{\ Ça şı Ayrıas l m ohallt>sinde Alemdar zade solıafında )) 

(\ Bareşh.cva hanına mutta•ıl 11 numaralı HANE: Üst /} 

(\ ve alt k tt sekıx od~, iki salon, kilar, mutbak, bodrum, )} 

{( çeşme ve bir mik~ar bahçesi ve ayraca iki hap mağaza >) 
{\ sath'ktır. Görrr k ve maliımat almak i•teyenlerin mP.ıkur ) 

(\ 11 No. haneye müracaatlar . . /) 

{( 4 - 6 >> 
p~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 iş ra yanlara , iş sahibi oı-1 
mak, ış y p c:ak isteyenlere 

TA İYE .. 
Kitabi H mdı ve mahdumları tarafrndan uzunaokakta 

kendi mağ z l ııoın yanında yaptırmış olduklara asri 

kahvehane ve rkasındaki bahçe şehrimizin ortasında ve 

en işlek geçit merkezindedir. 

Kahııeh ne, Goz.ino, Lokanta, birahane, Paatahanc 

ouaİrt! gibı her iıe eloeriıli mükemmel bir ... binadır • 

icara vermek için her türlü teshilat yapılacakhr. iş ara • 

'-!anlara tavsiye olunur. .J 

[f~< 
• 

Müşterilerimize ve 

Mekteplilere 

M~-ü-----j--d-_e 
Metanet ve ucuzluğu ile şöhret bulan 

Trabzon Uzunöokak Bakı 

oğlu kain esi karşısında 

Bu defa g tird ğ m güzel umaşl r, mika :siperleri 

ve en iyı m .. Jz me ılc: son moda fü:erine imal 

eyJedığım L'se ve Orta mektep şapkalara 

ıle ılk mektepl~re mahsus gepJer rekabet 

kabul etmıyece surette ucuz 

~atılmah.tadır . 

S.parışler, tamirat ve Föter kalıpları derhal imal edilir 

Müşterılerımızın aldanm mak için bir kere de maia

zam za ı:ğr m aan geçmemeleri menfaatleri iktizaaındandtr 

Adrts : T bzon Uzunsokak bakı oğlu kahvesi 

karş Sluda ŞAPI<ACI AL.İ RİZA 

kamyonlarla sevkıyat 
m .. naka sı 

J andar nıa l,0110 k kumandanlığından 
I Teşr s nı 934 t r hı ci o ıtıbaren mayıs 934 ıenei maliyeıi 

nihayetıne kad r Erzuru \e Erı ncaı a gönderılecck jandarma 
efradının kamyooı ıa ev erı alenı münakasa uıulıle ihale 
ed leceğınden 14 teşrınl s nı 934 çar{amba günü saat 14 de 
talıpların jand rma kon.ık ku and nlığına teminat muvakk•te-
lerıle müracaatl ı ııan oluııur. 22 • 29 • 5 - 12 

vetiye arkasına ver "len meı • 
ruhatta mun ah ehın ıkamet· 

kahi meçhül bulundugu anla· 

,ılmo•ına binaen hukuk usu• 
lrı muhakemeleri kanunun 
142 ve ani muteakkıp mad· 
deleri mücibince ilanen tebli. 

cıt if aıına karar verilmiı 

olmakla iıbu ilanın neıri ta· 
rihinden İtibaren m h k u a em• 

~ • 1 
gunu o.an l 1·12·§34 t .h. 

arı ı· 

ne müıadif •ali 6Ünü ıaat 
onda of sulh hukuk m•hlıe· 
meıine gelme•i icin daoetiye 

makamına kaim olmale fızr• 
ke;yfi;yet jl{ın olunur , 
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YENIYOL 
E 1 

-~ AZMi TERAKKi ÜCC R ERZİnin ~ 
~ . ,\;-c:-

Manto ve Kostumlarındaki şöhretin i temin eden 
evsaf: biçimde şıkhk , c·nste mükemmeliyet 

ÇOK YENİ ÇEŞİT· 
LER GELDİ : ME· 
MURİYN , MUAL • 
LİM VE ZAB.İTAN 

BEYLERE DE TA· 
KSİTLE MUAME· 
LE Y APILM AKtadır 

ÇOK SATIŞ 
TEMİNİ İÇİN 
... APILAN 
UCUZ FİAT· 
LARDAN 
MEMNUN 
OLURSUnuz. 

Hazır Paltolar, Pardesüler , n-1antolar, Kumaşlar 
TERZİ LEVAZİMİ ÜZERİNE TOPTAN SATIŞ ..• 

4 SAHIFA 

Paris Kadın, Erkek Terzi mektebinden mezun 
Rumelili Zade Biraderler 

Trabzon kunduracılar 

N0.70·72 
Telgraf: RUMELiLi ZADE 

Z2 L 

mATBAAve G A ZETESi 
UZUNSOKAK KONAK CAMİİ KARŞıSINDA , POLiS KARAKOLU 

YANINDAKİ YENİ YUVA INA TAŞINMIŞTIR. 

MATBAA İŞLERi YENİYOL 
Rumi dairelere, .m6e11eaelere, bankalara, tilccarlara, TELGRAF İstedığini z kadar sizin için verimli olmaga çalışa cak 

ıirketlue ait her çeşit defter , cehel, makbuz, çek , zarf A O RES İ Halk Te Memleket için çok verimli olması İçıo, içinizden 
kiiıt baılıklara karhizit vuıire en ıüıel ıekil ve en YEN 

1
. V OL geçen arzu ve dilekleri de ıizden beklıyece ktir. 

UJfUD fiyatlarla basılır ve ciltlenir • Şahsiya ta ılişmiyen , cemiyet için faydalı olan bütün 
. t,, Uzak yerler.len •erilen ıipariıler bemea yapılır •e TR A az o N dileklere y EN i y o L un sütunları açakbr . 
~~ .. ~ ıönderilir • · ·\ıı11. 

~~~ -------------------------------------------------~ ' L ~ ~ . ~ 

TUHAFiYE MAG A ZASI 

Metanet , Zerafet ve Renklerinin solmamasile tanınmış harir limitet fabrık a~ı ipeklileri Trabzon 

ve havalisi uroum satış yerini ziyaret edeiıler her şeyin en ucuz 'e en sağlamını bulurlar 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantazi nıan ıfdtra eşyası : 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KUMAŞL Rı, ÇORAP , 
FANİLA, GÖMLEK , PİJAMA VE SA, R E ..• 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fl~'ATLA SATILM AKTA DIR 

Her çeşit parfümöri, Losyo.ı, Levanta, pudra, krtm 

Ucuzluk · .Sağlamllk Temiz boya 


