
Baamuharriri BEKiR SOKOTI 

Yeni ol 
R TBAA 1 

En Güze! , En l cuz 

iş Yapar 11 incı yd 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TOPLANTISI ... 

Memleketimize dişardan gelip yerleştirilenve 
gelecek olan millettaşlarımız hakkında dahiliye 
vekihmiz Ş. Kaya bey mühim bir izahat verdi .. 

Ankara 12 ( A. A. ) 8· 
M. M. bugün reiı vekilı Ha -
llD beyıa rıyasct1nde toplan· 
mııbr . CeJıenin açılmasını 
müteakıp reıı H211n bey , 

memleketimız dışındın a-eJip 
te topraklarımız.a yerleıtirılmiş 
olan millcttaılaumıı hakkında 
hükumetçe ne gıbı tcdbırler 
•hadığına •e bu itlere daır 
Refak Şevket ,bey tarafındın 
•erilmıı olan ıual tahrmne 
~ahıJıye •ckıh Şiikrü Kaya 
e.yuı cevap vereceginı bıldır 

•ıt ve takrır olıcunmuıtur 

. Rcfık Şevket !:>eyıa takrı· 
rı fU ooktarı ıhtıva edıyor: 

1 - Meı:ıılckctımıı dış\D -
dao gelerek yerlettırıJmiı mı!. 
lctta•l rı"' . "' ... -.ın ıayaaı, bunlara 
y~pılıua yırdımın mahıydi ve 
mık tarı. 

2 Buoludaa on binini.D 
köıteııcede vapur bcldedığini 
ıaıcteler yazmaktadır, doğru 
mucıur ? Dti'ıu iıe bunları• 
kıı baamadaa önce memlcke· 
te &etırıJıp yerlt ştırılme!erı 
cUltlintilnaaı ve tedbırlerı aha· 
••ı mıdar ?. 

3 Meaıleketımize daha 
ne kadar muaacirin nereler -
den ıcleceiı tabmın edıliyor 
~e buqları ne kadar ıaman 
ıçınde •raınızda bulundurabi • 
lcceiız? 

b Dab hye vekilı Ş. Kaya 
ey ıual takrırioe kartı nr -

ciıiı ızaaatıda Ref!k Şevket 
beyın takrırınJekı ılk DOA(t•yı 
bıılıniıç olarak almıı , bu 
IOriuıu ıle Refık Şevket be -
Jın Cumburiyet devrınde ıel· 
mıı aıubacırlcrı Juııdetmıı ol · 
duaunu z.ı.nııettııını , .. kıı 
takdırde Oımanh tarıhiaden 
•e biıyü" l ur k tarıhıne kadar 
batl•umıı liıım icleceiını 
•ırat etmıı ve demiıtır kı : 

Cümburıyct dcvıınden 104• 

ra &elen mubacırlerın nııyetı 
hakkında maıumat verccezım 
kı, ıanaederım Rcfak ŞetKet 
beyıa maksatları da b11dur. 

~'.l3 tarıbındea 933 tarıbiDe 
kadar 1 urkıyeye aelcn •• • 
~acırlerıa mıktarı mübadJl 
Olarak ~97u9 efde :i799 l3 
kıtıdır Mubacırleıın mıkktarı 
Jaaı IDÜbacsele mıatakaaİ ha • 
r .c:ıadea itle1.1ler1a mı"t•n 
S~Ol7 evde 24liJ92 kıtıdit . 
buaaa yeküau eY o.arak 
lS 77 36, Ye llUiUI olara" ta 
62b305 dar. üuniara 107574 
••e, 16315 arıa, 15201 dil" -
kin • i2~097 1 cıöaüm araıı 
•eııJmıwtır. 

. Mubaclıllere ayrıca kaaua 
•ucı bnıce •erilea m•atebf 
renkli bonolar bunun baricin· 
dedır. Bu bonol .. raa . yekuau 

da altı milyon lira tutar . 
Ondan aonra l Hazırın 933 
dea l Ha:r.iran 934 tarıbıne 
kadar ieİea mubacirleria mık 

tarı 3018 eYde 15319 nüfuı • 
tur. BuaJarıa 337 evde 1383 
nüfuıu Yuioılayyadan , YS6 
evde 4743 aüfuıu Buıgarııtao 
dan, 749 evde 42ts4 nutu&u 
kuıyadaa , 4i evde 3~5 BÜ· 

f usu Sürıyedea , 5.S eYde 252 
aüfuıu Adalardan, 230 eyde 
1 1 14 nüfusu lranaaa, 5 eYde 

9 nüfuıu garbi Tra"yadaa 
gclmışJer. 1345 evde 6:)97 
nufuı Trakyaya 1 ıekıı evde 
24 nufus Elaxıze , üç evde 5 
müfuı Dıyarbeiure, 1061 evde 
888, raüh11 mubtelıf •ıliyet • 
ler• yerleıtmlmııtır • 

Bır evcıe ıkı nüfus ıerbcıt 
olarak kalmııtır • 

l Haı1rao 934 tarihinden 
1 ikiacı teırın 9.i4 tarıluae 
kaclar ıelen muaacirlerıa ye • 
kuau ıae 3ı49 eyde l 1924 
afatuıtur. Bunlardan 496 evde 
l~~~ u . YuıoılaYyadaa, 1519 
e•d• 5059 • li&&l1arıata11daa , 
972 eYde 43-7 aı Romanya· 

daa, 37 eyde 187 aı Ruıyadan, 
28 evde 51 Sürıyeden, 62 evde 
lbl i Adalardan, 3 e•de 23i 
ııarbi Trakyadaa ıelmııler •e 
:.t032 eYae 7739 u Tıakyaya, 
60 evde 159 u Antalyay•, 174 
evde 1255 i Elaziıe, 66 eyde 
279 u Dıyar bekıre, 3 l2 evde 

1246 aıüfua mubtelıf Yılayetle· 

re yerlcıtırilmit ve :>05 eYde 
1246 aı da 1trbeat olarak kal 
mıılardır. 

V ekıl bey bunlara karı• 
kanunen yapılan muanoetle • 
rıa mabıyetlerini kaydettıkten 

ıonra tımdıye kadar iele~ 
muh~ cırlere toprak tevzi edıJ· 
dıiini, yalnız ba leDe f~fenle 
rin bundan harıç oldaiunu 
ıöylemit ve demiıtır kı: Çün· 
kü yeuıdea ltir toprak tcvıı · 
ata ba~lamaaıııtır. En çok ııe-

len muhacirler Rençberler Ye 
Çıftçıler oldukları için yerleı· 
tılderi yerlerde mevcut köyle· 
rı takflye ıuretile yerleıtıril • 
•iılerdır. 1'eadilerine emYah 
metrukeden ve milli araıidea 
toprak •erıldiii iİbi, iıtimlik 
ıuretıle v 1505 numaralı ka 

uuua iÖre toprak venımiıtir . 
Buudaa ıonra çıkacak eD 

mühim meıele, ıelecek mu -
hacirlere toprak bulmak key • 
fıyetıdir, ~Çüakü eide Devlet 
malı .. olarak pek faz torrak 

kaimııttr . Kanunun derpıf 
ettıiı köy mer'alarıı;dau faz -
Jaaı bunlara toprak olarak 
verilecektır . Bu miktar da 
ıelecck mubacırlere kıfayet 
etmıyccek derecede dır.. Huna 
kartı yapılacak İf mevcut Ye 
İflellmemıı uhıph toprakları 

iıtımlik ederek bualua hıni 
etmektır. 

Vekıl bey bnndaa ıoara 
mubacırlcre ev tcmıaı ıçıa 

takıp edılen •ıuUerı •e büt • 

çeaekı tahıısama ımkiaı aıa • 
betibde yapılan çaht•aJarı 

aDlatarak fark vdiyetlerı ı~ıa 
ikı aeoeaenberı .ôO bıa Ye 

ııarp vıliyetıeu ıçuaoe :>5 bıa 

ura sarteddcu;ıaı aöyleaaıı ve 
demııtır kı : 

ı::s.zım memleketimizdeki 
kolaylıkları ve yerlı Halkı• 

mubtacırlere iÖıterdııı ıafkat 
ve merhamet say< a.ade bu 
ıün 11lıı.io masrafı çok ucuza 
mal olmakt~dır. öuııuıı nüfH 
baııua yüz bra olar&k heup 
eoeoıhıız. 

Refık Şevket beyın ıua · 
Juun UUDCl aokt111ua cevap 
verırken Şu"tü Kaya bey 
demııtır iu: Köıtence oa bıo 
muhiacuıa bcldcaıaı doıru 

deiıldır. bu bavadıı mübali
i•lıdır. Bu ıeoc ıeıcn bütün 
mubacırlerıo yn üou on iki 
bıa kıt ıden ibarettir. 

- De.,amı. ikınci •-:ıyf oJa -

9,000,000 Tütün sattık 

lzntir 14 - türkofis İzmir şubesinin muhtelif 

mıntakaiarından aJd •gı malumata göre ege mınta -
kasının tütün sahalannda dokuz mılyon kiloy4 
yakın tütün satılmıştır. lln satışa ~öre rekoltenin 
üçte ikisınden fazası elden çıkmış oluyor. }i"'ıatlar 
bazt mıntak.alarda gelen seneye nisbetle yüzde kuk 
ve bazı m1ntakalarda da yüzde yetmis fazladır . 
Geri ye "kalan dört mJlyon kilo tütüniin de pek 
yakın bir zamand11 temamen satılacağı ümit olun. 
maktadır • 
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Yeniyol 
GA2ETESİ 

Reklam ilanlarında büyük 
.) 

Sayı: 198 

Şehir haberle i. -- -
Fırkaat .-

Dün akşam C. H. fırkası 
Vı layet idare hey t> ti Ruhi be· 
y n riyasetinde mutet toplan· 
tısını yaparak kaz hu.d2n gelen 

1 bazı evrakı tctkı l etmiş yak
laşın umumi meclis seçimini 
etrafında bazi müzakerelerde 

bulunmuştur. 

Beledi) c nıecJü;i 
Belediye m ecl's' dün akş•m 

Kadri meıut beyın reiıliii 
altında toplanarak hazı meıe· 
leleri müıakere et ı:n ;ştır mec· 
lisin birinci ictım devres:ne 
ait ıon bir ictı m21 kalmııtır. 

----< ~ )·-

Fındık 
Trabzon 14 (AA.] Fındık 

fiyatları yükıelmf'ge baılamiı· 
tir dün akşamkı Borsada 44,5 

kuruşa kadar altı vcıgoo lç 

fındık Ye 21 oa paraya ka· 
dar da 24,ooo kı. o kabuklu 
fındık bu ay ı~ ; ade teıHm 
edilmek üzere sattlmiştır. alim 
11tamlar çok iateldı olmuştur 

bu sabahki Boruda 44,5 
kuruıtan yarım v· gon iç ile 
:!l kurut otuz paradan 15000 
kilo kabuklu fındık aatılmııtır 

ierck iç ve gerek kabuk
hı üzerine talep fazla ııede iç 
11tlcıları 45,5 bu;uk Ye kabu· 
klu satıcıları 22- 22 buçuk 
kurut iıtediklcrmden aabala 
boraası biraz ukin a-eçmiıtir. 

bununla beraber fıyatJarın 
daha yiikselmesi ihtimdi mev. 
cut ve mahıuslur arkada ka· 
lan fındık mevcudu çuk azdir 

GizH nüfus 
yazımı 

Muğl 14 ( A. A ) Gizli 
Nüfüs vakalarınıo yn.ımı ha· 
kkıodakı kaouoi. uygun ola· 
rak 1 eylulden 9 ıkınci tetrine 
kadar 2512 Doğum , 21o'2 ö ÜJı 
839 evlenme ve 8 Boşanma 

Yakası oı ..nuş tur. 

Güreş 
Birinciltkleri 

Bursa 14 ( A. .~. ) 
türkiye güreş hirincılik
leri birinci kanunun ilk 
haftasında şehrimizde 
ya;nlacaktır. Alakadar • 
lar hazırlıklara başla . 
mışlardır. 

'enzilat yaptı 

Firdevsi'nin 
Bininci 
Yıldönümü! .. 

Parıs 14 ( A. A. ) 
« Les Dehats» gazetesi , 
Iran şairi Firdevsinjo 
bininci ylldönümü mü· 
naselıetile yazdığı bir 
makalede; şehname mu· 
harririnin yüksek icat 
kudr~tile itiraz götür • 
me~ hir dı ha göstermiş 
olduğunu kaydettikten 
sonra , Iranın modern 
medeniyet sahasında 
elde ettiği terakkiyata 
işaret ederek: Iran şahi 
Riza Şah Pehlevi Bz.nin 

enerji ve nurlu ıdare • 
sinde maddi terakkiyat 
yolunda sür'atle ilerle • 
mektedir . 

Gazete , Frao!a:ıın 

birinci kanunda başla -
yacak olan bir sıra me · 
rasimle büyük. Iran şai
rinin hatıras nı kutlula· 
mağa hazırlanmakta '>l· 
dnğunu bildirmektedir. ---
Sıkı bir 
Araştırma! .. 

Sofya 14 ( A. A. ) 
Polis müdüriyetinin 
dün verdiği bir tebliğde 

· hu ayın 5 ve 6 sında 
kö~tendil ile civarında 
ki bir köyde ve Sofyada 
oturan bir Makedonya· 

lının evinde araştırma -
lar yapıldığı ve bu araş· 
tırmalar neticesinde bir 
miktar silab,mühimmat 
ve patlayıcı maddeler 
ile ~iaked on ya ihtilal 
teşkilatının bir kısım 
dosyaları elde edildiği 
bildirilmiştir. 

Dosyalardaki VP,Sika 
lardan bazısı 19 mayiı· 
te yeni rejimin t .. essü • 
sünden sonraya aittir • 
PoHs bir çok tahkikata 
devam eımektedir. 

. H. vekilimiz Cenevreye gitti 
lstanbnl 14 - Haric!ive Vt;kili tevfik Rüştü 

hey bu sabalıki eksperesle Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve akşam eksperesle milletler cemiyetinlıı 
ık.inci teşrin on dokuzunda yapılacak olan fevka· 
lade toplaotısında bonlunmak üzere Cenevreye 
müteveccihen hareket etmiştir· 

Bu akşam Yıldız sinema ında sinema aleminin sekizinci harıkası olan 
« ıNSAN AVC!SI '> fiımirıi mutlaka görünüz. 
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SAHJFE 2 

Küçücüı~ Bir l'aş 

f" ocaman Bir Adamı 
Kaldırıp Yue Vurur 

Kent Baık nına ve 
Üyelerine Armagan 

Üç c!ört sy önce birden· 
bire ~ğrıklanmıştım. Sıc ,hk 
kırk kırkbire çıkrn şta.Azkalsın 
ölüyordüm.Acan yabşı ba an 
yabşı •erken dum nım Ç\ka 
çıka terlemeğe başlamıştım . 
Gözüm aç,lır gibi oldu Ö e -
den buyana döndüm, dönuyo. 
rum .•• Birkaç giın y .. ttım . 
Üşüdüm, yandım , terledim , 
kurudum ve kurtuldum ... 

Kurtuldum demez o s y -
dım Bu kez ( dtfa ) l:ö rek 
yatağımdan k .. sığıma doğru 

ca2' (çorap ç vıs) g b oıaoan 
dayanılmcız bır grı bcışl dı • 
Geçti geç:yor dey rek epeyce 
kıvrandım öur u . Gece , 
kapk.ra eteg n.u yarı ını top· 
lamış, bış1rtı yapm d n ıatedı· 

ğı gibi gezı) or, beryanı kap· 

b)Of .... 

Uğrulsra (hırsız, rşkıya ) 
iyi gelen gecelt'r , hele böyle 
ışıksı:ı geceler "1grıklar ıçın ne 
denlü kötuaür. i.SuDu, goı.lerı· 

nıni pençerelue dıkıp t oı 

(nbzh1) bekteyE:n ağrıld r çok 
ıyı bihrier... i:Sen.m, tanı bek· 
lemiyecek de~ıo ağrım de • 
rindi , 

Tan olmadan Ot .. cı (dok· 
tor) ıelmeli, neden grıklan · 
bıiımı demelidir. Agrılsh içın 
otacı: yolunu ş şırmışıar ıçın 

Tanrı yalvacı. .. Ot~cı. g Jın· 
ce yiğ1tlcndım . O den.u ki 
ağrım bıle ko -'UP s· m şti. 

Ne olmıa o sua , g ce 
yarı ı aıc.al... y t ğından çı ıp 

gecelık pusac.ııy e (cJbıseı yieJ 

gelen 'e bE şu umd dur'°n 
o· acıyı ve o o un gı i yoı p n 

c.ırkada~!armı dogrusu k ç bı

nıncı kez s.ııy m ya \., s vil • 
meye elver'şli ı::ı.duc. Ota .. 
cılık deyıp te ~ Çi11eme'i ... 
Onlar gırasınd ynln z. adam· 

hlc içio deiil, ir t k ~d m 
ıçin bile canlarından g"çerl r. 

Uyku~und n, sıcak yat • 

ğıodan geçıp b oa gelen ota· 
cı, ıyıce gözdeı gc çırıp , ğrı· 
yan yerlerimi yo li<dJktan 

sonra : 
- De&eri yok, bu ağri , 

ufak bir taşın böbrekten ge -

çıp sıdık lorb&tiına ıomesın • 

dea ıleri gclm ş ol cak ... 
Yarın ıidiğı gö ıir on göre 
<m ( ıJaç ) verı :ı • Korkm 
çabuk ~eçer dedı. 

Verilen em, süt ... Yeme .. 

iimiz de bu. su~ um uz da l u .. 
Günde iki üç kı o. Ye de ye, 
içte iç .. Sıdık yolundıını ge· 
lecek taş, çattad k vursun 
diye oturağa ç ş et .•...• 

Taki bu çdırdtyı işid p t•şı 

iÖn a•n ve al p bana götüre· 
l.D •• 

Otac' ne er de y~pıl • 
ma:ı .• Sücü içmt ğe b ş dı ~ 

fıımın hı.eş ne·· gunü mu n v ·. 
Koıka korka,tıtreye t tt y~ çi 
şımi y· p yordum. Iç rd l o 
pop gelen c. yırt& o' ~ ta 
ıon tıkard.sını y ... pır.cıı. ;;ıc,yı 
macı)ı, kcıo akmayl falan cii 
'fÜDmeyct k bal k -.vlar gıbi 
el.mi o ur~ g ı ıdı~ C 
Dın:ıı y .. ı.,.o t; ı \:o&.1 ,m 

YENi YOL 

ke mize 
gelece.< olan millet 
ve il n ıİ.t:.. • a)'a b y m 
• Baf t ıTtıfı birine· s yfada • 

Orada topla En n:ubacir· 
leriıı bu sene bn r z f 1 ol -
ması, Bu gar·sb:ı d ccD•lıor 

mao» Türklerinia ş m ldcn 
Romanyaya hıcret ederek 
memleket rnıze g imek isteme
lerinden doğmuş u Ro:nan -
yadaki «Do rice~ Turld ri de 
bu ıa inzimam etmıştir. Ş m -
dıy k~ aa", altı ny % rfmda 
g lt>o ınub c rl rın mıktarı 

43S7 d r Düu t lefoaJ sor -
duk. Köstcnceoekı muhacır • 
1 •rin m kt rı yiızJ n f a .. la de· 
i' ldır ve bunlar aa topl odığt 
vak l lst nouldan gönd.crılen 

purlan .. kladıktkl rdır u ün 
B.ı gu uda bır mılyon Turk 
vardır, bunların esıf bulun • 
dukl# rı y0 r «Üeliorm D» dır. 

Buradaki Türkler kuvvetli ve 
bild ğ'oiz tam Türk evaafını 
baız o an Türklerdır. D ğer -
leri Rumelivi şarkide ve bır 
kısmı da Edirne vılivetinde 
Bulgarlar kalao k e :nda , 
«Kuşukavak» , «Ahıçdebi» , 
ccD.ıırıdere» deniltn dağlard -

dır. Romaoyada 400 bin Türk 
vudır. Bunların ıçerısınde hı· 

r süyan türkler denıleo Ko · 
avuz türkler de vardır. 

Yugoslavyad f;CO bin ka· 

1 

d r türH: vardır , buh daki 
türkler evveli Makeaonyad 
kendıl rıne kalen lmııwl rda 

J her.ıiız g~Jı:ucmış o • .an türkter 
dir Dıger t~r ftan y ne türk 
unsurund n oidu • .diirı btılde 

kı men aıUenoi ıı.uhıtlerioe 
uyduran tur Jer v ... dır. Hariç 
teki türkler Luuuıın ıb rettir. 
Bunı11. doğ udan c.oi uya son 
sırl rJa biZ le Ueı bcr IS • 

hlalaın ıştırak edıp orada 
yerkş n sıri rca bizımle be • 
ı aucr lıu~ ümran ol .. n türkler· 
dır. But!dan bEş'u dığer yer· 
lcrde de türk ııluna mensup 
d ha 2v-:,0 m.l)on türk var· 
dır ki, laınl r m vzuua:uzun 
h ricındedır. 

V elul bey Türk t rıbioİo 
hicretle b<)şlamış bır tarıb ol· 

Küçücük bır fasulyıı tanrs: 

bıçımicde bir kıyı çentıkli 

doğrudan taş .•• ÇocJk do -
ğurmuş gıbı geoış bir so uk 
aldım Donumu bıle kopç•ia· 
maya keşık ( a '>et) bulama -
dan yelyepelek o~acıma koş · 

tum • 

Vay canına .. Gönlümün 

istedıği dek koşamaz olduğu 
mu bıie unutmuştum . H'1y 
uğursuz taş, bırakmıyııcaktıo 

beııde b;: ş . Sağlam c: yağıma 
göz mü koyc.un mendebur , 
ıçımı yedın durdun, doymadın 
m' be obur ? .. 

Gjçlülde otacıma ulaşa • 
bildıaı. Elimı uıabrlıen t&ş 
fırl m sın mı .. Ba · işe, ağrık 

uğı uız } d nlanmamı k 1 cak 
bu, uğursuz tE ın .-n bü) ük 
kötü uğü ol c k .. S vgili otacı 
ili"' GÖ"t c'ö üyor u~ .. N İSi", 
otu kta tnsded ğ"m taşı bu 
kez ot~cırn, p ç 'lın1n kıvrı • • 
mında ya kal; mıştı .. 

H'-lc bak ~a urun t ıoa , 

bin z daha özense ot cımm 

te mir.ti gö ülmem1ş bi · i m 

kazandıkl J nı sovlem ş v hıç 
bir devl~t tü kıerıe oy ö çü · 
şe~ilec"'k ko on z n on r. is 1 -
!erine mnl k değ ld"r, el miştır 

Türk her nt'reye g tti ise 
m"dcn"yetı 1m r ve ; f m da 
birlikte gö ür üş ür . l ürkun 
ikinci bır has t.:tı ne v .... k ıy&e 

ba~rağının h k ol u u 

)Crl esir y ş )' m 
Bunu za f o r k t a 

d nler o u u g 1 l v t 

olarak ta teJa 

dır. Ben 1 urıd n t s r y ya 

mamalarını büyük bır b slet 

ve kuvvet olarak t nı am . 
Şükrü Kaya b y tur le -

ıin son asil çcrıııindelu hıc • 
retlerıne de tem s eder k bg 
hususta ;ekıLo:ı s.kıntıİan an· 
lcotmış ve bu llU ust ki mıs i
leri s ıydıktan sou ·a Cümbu -
riyet devtindekı bıcr t v 
kan ışler.ne g ç rek : ıım 

bu devir de ılk ol r .. k ka 
!aştığımız mübadele hıcretı 
olmuştur, aemiştır. 

V kil bey. ıçınde t u u ul 
muş olan müşkül ş rtl r v 
h r tiırlü vesaıts ı.lık v im 
kfıDsızhk ıle , muv tf k y l 
başarılmış olan ut> d Je ış o 
de bun rıo ıs11:an v mu h 
sil IDtfnıa geçm 1 ın bı m 
memleket m.ıcıe d 
H ve muv ftc.kı.)et e ş 

olduğunu aoyl mıştır. 
Vek l bey, nüfus m s 

sme de tt; s ecerek : 19 0 
t r.lıinıl.: ı Urtuye nüfusunun 
30 - 35 ıa ı~ or.u var cağını 
sôyleyrek, bu COJrU ro • 
ruya mılıct zı k'-ndi serma 
ye mın verımid r , D ... mış ve 

bariçtekı &ıD karcı rim n 
wı ve h rs arka de. ş rırn ı n 
gerek arzul rı v ge ek dığı r 
sqiklerle memı e~ ıze gel -

bö'lreglne g'rcccktı. 
- Ne dersin ? Bu taş 

oksalat soyundanmış .. O un 
böureğımde kalan ufakl n ve 
ya gövdemin rıuou Ü eten el 

verışi (kabıhycti) y ş l f sul • 
yad n, şund n buuJan semi -
rirmış, hele bu kent n lur çh, 
ç ımurlu , her yö den kötü 
suları i:u oka J t gı1 s ni 
(pezevengıoi) busbütuo zıtır

mış ... 
Sonra ç'şi tutmzk hıç 

doğru d ğilmış , g ... h g luı ... z 
sahvermeh ımış.. ifa kez kız 
maya bışl dım . B ş adım de· 
ğil cinçıfıt olcium ve bdgır • 

dım : 

Bıre otacı, baydı ye~il 

faıulya, ispaı:ak, doll' nt s . • 
Her r.e ıs.. yeme dedıkl r ni 
yım yeyim , b çl:a yiyecek 
l ulabılırim. A cak, bu l entin 
bü•ün :al rını kötüledi tenson 
ra ben ne içe)ım?K nı ,Ze
fanos suyu mu ? Ya o sul rı 

içmeğe gücüm yetm zıe su -
~uılukt o mı ö! yim ? De ı 

- ••• 

e 

• • 

r 

d y D Z Şb U 

lü k ye 

üyuk 
m B t fil c.i i ~ 

m t h 

eclı · 
ter 

ür· 

anc i 
ıcr 

ranm h r. 
aaı l yerden 

ı a p h c 

tt gı le;,, rden 

u uku ve y • 
vuu )Urdunu 

ç km k vazıye· 
1ürk 

ı v... bu u:.uh cEr ı 

h l Dl 1 kta ld.l • 

tem mı e 
ın m h} i 

DU d hu g S 

biz söyle ıştır. 

ö nıezs . Yt4, ç'ş ni ~I ma, 
g lir el z sahv r , s klar 
o hveı m zscn ç n çakıJlaşma 
ya , üz tuttuktan b. ş a kanın 
d v. l ıı d yorsun. 

Pek ıyı, g len ç şimızi 
ne-rede, tJereye s uvereliro ? . 
B•z yaı cı vey alışver.şçı 
kiş"l r z. Kımım'z uzun yolda, 
k m m z de k a yo ayız. Ne 

uzu uc.da , ne k s da çiı 
edece bır dehk yoktur . 

Cıci otacı , uıuo okağın 

d h b e l 

ver r n o u .. 
NU. Al\ SA lT 
L-ırnan Ç l ı 

/' 
- ~., c-r c.I ._,.._...... ... 

"""- '""" ~-da 
1 -
\... • ....... 

Al ;;~ Be s.-nehk pro 
gr m ıkı buçu .. n de tatbik 
ediliyor. 

Y r:oıvol biz" belediyeci• 
de övle 1 

A ş m - Su 'el 51 .. 

Y cu yol - A:.ıkara nadolll 
aj m nın t"ra gı b r haber• 
gö.-e bfaım 1 r bzon b lediy•· 
s nde de Trabıon n sa mel• 
f'l sı h ledumekte imış ! 

A am - L"man me urları 

ar s nda eğ ş klık . 
Y enıyol b zcıe de aşııi' 

yukarı ~ s1.:ne olagan iştır ol 
Akşam - bir h !kat gari • 

besi. 
Yeni)ol - b l ribelef 

• r ki, s n u ç kal r onla• 
r n y o d l 

Ak m-

ler 
b z v ni.m 
o u s l g rıp 
d m '? 

k nı:aÇ' 

yenıld ' 
CD Jdı~" 

ıt - A ana y kışık" 
sız i:tılıkl r yn ak edıtdi • 

Yen yol D m k bi1' 
vardı öyle ılık! r ! 

--~------~-----~ 
Bugün per ende, y•' 

malını s tmış v y but rfJ~ 
k lmamış )Oia Ouşmüş Tiir 
mubacirlerı har cinde. büy~ 
bir akına m nı oıac ger• 
ı.yasi, gereK ıd ri her türıt 
tedoırıer homıştır. Arkad• 
şım zın pek ıya söyledıkle 

g101 ış ortas.n a buraya ( 
lece muh cırler memleketı 
m z•n kışlarının seı t ohn• 
ıt11> ıe ço üyu ıı.tır.ıpl• 
duşebıhr1 aı. Onların çc.ke 
gı bu ııtırap ,memh:.kette Ç 

büyük teessur1er husule getı 
rır. hk h .. rdan ıtıb ren Ol 

mleket gelmeler! deha ııJd 
v.-fık u ur, Lu k ş ayları iç• 
?•flın kıco g mız nıuba 

lerın mıkt rı t>ellu 100 • 
g""çmıyecek kad r o m sı a~ 
t za eder. EY r b ~ 
h d s ~ çıkw z.,~ ~"'· 
c rl re bug"1n gert:k 
ve g l:k tu um ve 

ihbarılc en ço ebemz:ııf 
verdıgıwız ı kan s bası Tt 
ya m.otaluısıdır . rakv-.J 
yalmz bu s_ue ıı bin mub' 
cir yer it ştırdık. Müf ettışi il 

umi ve m yetındekı mufett 
ler mütera... ıy n bu ışle 
gulcıü ı~t. 

Hü fımet le etindeki 
tün kuvvet.nı s rf derek ~ 
ların bu seneden tıbareo 
bir müst hsıl haııne geçOI 

- si) u ücü • 
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ikincı B vf an d v m 

rinı t Jb r.d c k tedb ler 
almıştır. 

Kend lerı e hilal' hmer 
beş bıu lır göndermi r ve 
daha de b ın l ra gönde -
reeegi tm 

uzu u 1 b· 
mere arıaşıikr n ed ı ı , dı • 
icr taraftan Z r at veki tı 

de ııraat bank s le n ş r k 
bunl ra g r k y y c , gerek 
tohumluk: olarak al ı bın ton 

bugday gönd e}l kar r 
alt oa alco ştır. Buou da şük -
ranla yadederim, 

Geçen s ne büy k m ll t 
mecı s n o " u tt ğ k u · 
nun ıbtıva e t ı:ı m deiel ,. çok 
ıuüb aı v ço" s oı ır Hü 
met der al 

tır. C:\:v ıa 

nıme h z rl nışve \.. 
lır. 1 lım toa o 
çık ş a ı bı.Jr. N ~ nameyı 
Şur.ıyı D vletın ka u ettı ni 
dün haber aldım . Kanunun 
dcrp f ettığı bususı bır komiı 
JOD vardar. O komiı O'l dn
let daıreleranın esaslı. z l r n 
dan t.D buyü" memurlar ve 
barıçten ... ç lecek üç azeman 
lllÜrtkkeptır. 

lu komisyon teplandıktın 
•onra mea;uııne baılayacakbr 
Şunu arz tmek isterim kı : 
cfkirı umomıyeye ve büyük 
llleclııe beaap vermış olmak 
içın Devletın umdelerındeo 
bıri de temamıle oüfuı ııya -
aetıd.r ve bu aıufuı aıyaaeh -
mız.de ıelecek mubacırlerı 
muataum metot dabılıade 
getirt 'D k , y rl tlırmek we 
onlau at:rıı•i muıt bııi b 
iclırmekt r. Bu g yeye t v c 
cuh edeceııc ı y si muz. k~rc 
lerıo de arefeıınde buıun u . 
ğumuıu arzederım . 

ILA 
1 ra .zo ı ıultı hakimi tin· 

den: 

Muddeı ıarr.et poıa m halle· 
•ınden kara Ahmet otulla 
rından Alı rt%a ef endı kızı 
na.zm ye hanım ıle mudcieı

aleyı1:r ımareı mahal e•ınde 
badı•eher o;ultarıncian azı.ı; 
otlu yaşar ue refıka•ı mıktat 
••zı hatuncuk ve ıuhret ve 
ntGkbule ve •uleyman o .. niyazi 
ile :z.ehra ue a.zı.ı; ve naı;ım 

aleyhlerıne ıkame eyiedıtı 
muıtereken tahtı ıa•orraf -
lorında bulunan emvalı ğ yri 
menkullerının • tılmak •ure· 
tile fU)U unun ıza ıı la kkın· 
dakı d va ın carı muhake. 
meaind• Madd ı l yhlerden 
farın malluınclen b6luk b 1 
o~ullarından naıktat kua 
h.ıtuncuk ıle h 

, im ı 
J 12-934 

cuma lui ıa t il r• talık 

ltılınmıı o'du;u. d"'n ılı 'J'Jct 

• 
iŞ ·r' 1 • 

Ağ .m ve soğuk a!gınlığı"• g çirecek 
bır il"ç isterken, daima bu sozlerı ha
tır! yımz: Alacağınız mal, h ki olmalı. 

wwwwww 

Su kuf sı b 
AÇIK EK L 

r ç 
M 1 

Trab:ıon: Gü. Mb. Tb. Sr.tın alma kom'syon nd n: 

Tabur için 2 1 :! 9.:s4 pazar gu ü Of k ekı itme ile 168 tane 
çinko Su katJa• 2o b kır l en ve 1 o t ne b ı r(lç •a 'ın alı 
nacaktır ıste l lerin ek& llm y ı t ak ıç n o gun nümüneleri 
•örmek ve ıartları ögrenmek ıcinde her z m n tahur karar .. 
11ahında müteıekk l komısyonu" ur.a maracarıtları ilô.1 o!unur. 

-
1 

1 rabzon ıthaJat 

I V/ 

.:>u te•ı•.:Jtının pazarl,kla munaka•agunu 
ı kesifb 

f:ırıam&a 

•2at 15 a• gunuııe teh r edıtmiptır talıplerın yevml m %kurde 
<.iumru•e rr.ürocCAatl rı ılan olunur. 

11ahlarının mechul bulunduğu 
bıtdırılcn muddeıale)nlerden 

•uleyman ve= zehra ve 11aıun 
cıtın bı.ı:zut mahkemeye gel· 
melcrı veya kanunı hır uektl 

zoıt rme/erı ak•ı ta thde 
ıııyabcn muhakemeye devam 
olunacatı davetıye makamına 

kaım olmak üzere ılan 

o/anar. 

ILA 
T robz.on a•lıye hu:.uk 

haklmlıtınd"n: 

1 rabz.on Vuaydi e11raa 

kalamı katıpltr.n ... en Nıhat 

beyın hane.mde Ulam t eae ı 

:zafcrı z.ade o Ü h cı rcıı t 
efcndı m~lıdumu la nı t.f ı· 

Jinin mudleıale) hle, ı•ta bul 

da hacı reşıt efe ulı ue •ır

kecıde yalı koık cadde. nde 
Çorum anbarında Nurettın 
raıit efcndı nez.dınde nazmi 
bey oc G r..•0.1 z.traat oa k sı 

mem.arlarandan zafer .z; de 
Cemal efettdi al y 

iltame eyi dı ı v r • t 

d.ıu.:ı•ından d.,J yı m :ı 

lııeylerden ilı.'lm t m f hu/ 

oldu;u ani ''' n zm e enc/1 

laalıkı d Tr ~od Ç1ıan 
Ycnıyol il z. t • ı 1 l.*f mi
•a-ıı 9 4 tcuıl& ve l:Jl;J na 

m ralı usJaa• I tayin edılen 
lo-11 934 cum rt •ı 6 ü u 
•aat onde T rnbz.011 ma' k 

m' ıine ıelmeıi ua.ıen ıebliı 

eclildıgı h ide mumaileyh 
ta> ın k lımın gunde mala/um 
eye g lmeci gınaen g yabında 
muh:ıttemenın devamına ,,. 

gıy p ra ı un 2o 6Ün 

mu ld t e ıla ıına k rar veri· 
lmı 11 muhaueme 4 12-934 
•aiı ılUna •aat onc tayin 

kıtı clı mdun muayyen ~iın 

ve •adla mumaıle>h no:zmi 
efen mah emey1ı gelmesi 
a ı tuk 1 rde gıyaben mulaa
kem ye bakılac 1~1 ılôn 

olunur. 

933-9.:s4 den yılı niha· 
yetind Trabı:.011 erkek orta 

mek e ı den almıı oldutam 
ta&tılı ıameyı ~ayı eyledım 

y n • c 11ımdan eıkı•ı· 
ı ı hu rr.u olmadı6&nı ilan 

eylerım 

Erk O ta Mektebi 
Sınıt 2 Nö. 533 

O•man 

hvı akı matbua 
munakaoası 

V a t cumeniodea :, 

M m nesı ıhtiya • 
ı n v'ı evrakı 

mat u a aya kouuldu· 
24 ll - 934 t b;ne müıa 
dıf cu art 11 g ou s at oo 
dörtte ıbaie o 
tekliJ n eıyt.t wi t:ncü 
m"' ne mu caatları ilan olu· 
Dur. JV iV 

SAHiFE 3 
ı::ıass :a:w: 

S~ ti k Hane ve Mağaza 
zı 

~' Ça şı A yu ı: 1 mahallesinde Alemdar zade salı.ağında >} 
(\ 
« 

Bar ıkeva harıına muttasıl 11 numaralı HANE: Üıt )) 

< 
{ 

ve alt kı-tt .. s kix od .. , iki salon, ldJa,., mutbak, bodrum, 

çeşme ve bir miktar b .. bçesi ve aynca iki bap maiaz• 

satJıktır Görrr""k ve ma ümat almak i•teyenlerin m ... diır 

(( 11 No. han y .. mür. c ıctlar .. 

« 5 - 6 

!1 
)) 
)) 
) 

)!~~~ 
» 

~;;,.-v·~"Y'r...,_-V ~~ey.~v~iV8!\ 

r y nl r 
k, i yrp 

, iş sahibi ol -1 
ıak isteyenlere 

TAVSİYE .. 
Kıt hj H m li ve m bdumları tarafından uzunıokakta 

kendi mağaz 1 rınıa yanında yapbrm•ı oldukları Hri 

knbv h ne ve • rkuıad;ki babçe şehrimizin o taaında ve 

en işiek geç:t merkez'ndedir. 

Kahoeh ne, Gazino. lokanta, bir12hane, P.ıstahane 

v~•air~ gibi la r işe elveriıli mükemmel bir binadır • 

cara vermek için her türlü tesbilit yapalacakhr. iş ara • 

J__!anlara tavsiye olunur. _J 

Müşterilerimize ve 

Mekteplilere 

. 

M __ r..-ü----j----d ____ e 

Metauc. t e ucuzluğu ile şöhret bulan 

Tr· Lzon Uzunso.1,ak Bakı 

o~lu kuln esi karşısında 

·ŞAPKACI 

Ali RiZA 
Bu defa g tirdığ'm güzel kumaşlar , mika siperleri 

ve en iyi malztme ile: son moda ü~eriDe imal 

eylediğım L=ıe ve Orta mektep fıpkaları 

ile ılk ınektepl~re mahsus gepler rekabet 

kabul etmiyccek ıurette ucuz 

Satılmaktadır . 

S parişler, t .. mir at ve Föter k:ılıplsrı derhal imal edilir 

Müıterilerimizin aldanmamak için bir kere de mata

zsm za uğra11;~dan geçmemeleri menfa13tleri iktizasındandtr 

Adru : Tr2bzon Uzunıok2k bakı oğlu kahvesi 

kart ııada ŞAPKACI ALİ RİZA 

Hala ve le ğım inşaatı 
MÜNAKASASI: 

Riz.e orta Mekbi Münakasa komiıyonuada~: 

ı- .S262 lıra 2o kuraf beJeli keıilli Rize orta Mektebi· 
nin htA!a v• lağım inıaatı münakaşa ve ihalat lıanunıın 16 incı 
m ıdde•ın.in C. fckro•ı mucibince 22 11 9j4 larilaine naiueciil 
IH'ıembe giıniı aaat IS le ihalesi yapılmalc Ü.zere oçık mürı•· 
ka1Qya konulmuştur. 

2- Talip ola11ların ehlı"yet oeailt.alarile bedeli keılin yiızıl• 
y~l/i buçutu ni•betinde maoakkat teminat ınakbıı:z• ihale 
•aatındaa e1111d orta mckt•pt• müteıeklıil münakaeaı lıoınia,o· 
nane C•oıli Mlecc/dir. 

3- Şerııitini anlamak i•tejenlerin ortn mektep miiılürllfır• 
n1ircı·c•at •1m•lcri il4n olunu. 

1-JV 
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AZMi TERAKKi TOCCAR TERZİnin J#""a 
Manto ve Kostumlarındaki şöhre ini temin eden 

evsaf: biç~mde şıkllk, cinste mü kem eli yet 

QOK VENi ÇEŞİT· 
LER GELDİ : ME· 
MURİVN , MUAL • 
LİM VE ZABITAN 

BEYLERE DE TA· 
KSİTLE MUAME· 
LE Y APILMAKtadır 

ÇOK SATIŞ 
TEMİNİ İÇİN 
~·APILAN 

ucuz FİAT· 
DAN LAR 

MEMNUN 
OLURSUnuz. 

Hazır Paltolar, Pardesüler, n1ar.tolar, Kumaşlar 
TERZİ LEVAZİMİ ÜZERİNE TOPTAN SATIŞ ..• 

4 SAHIFA 

Trabzon :kunduracılar 

Paris Kadın, Erkek Terzi mektebinden mezun 
Rumelili Zade Biraderler 

,, •• ,. 1 ••• 

f • .. 

arslan lastiklerimiz 

N0.70·72 
relıraf: RUMELiLi ZADE 

r. .. 

Zarafet ve Dayanıkhğı itibarile diğer Lastiklerin fevkindedir. 

Taşradan verilen siparişler sür'atle gönderilir. 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERi: BİNBİR QEŞiT MAÖAZASI. 

İLAN 
Trabıoo icra mema. lu. 

iuodaa: 
Açık artırma ile p•r•ya 

çevrilecek ıayri meaknliia ae 
olduğu: 

bır tarla ve bir çalılığın 
64 hıssede 44 b ss si ve ıki 
h ne ve bır d 

u u .duğa 

ıok gı No.: 

= 
la c'iiflr allludHIArıa •e irti· 
fak hakkı aahiplerinia r•yri 
•ealral •ıeriadeki baklanaı 
DHHile faıs Ye m•ırafa 4air 
olın iddialarıaı işbu illa bri· 
laiaden itibarea yirmi fi• 
içiade enakı mliıbitelerile 

birlikte •e•uryetimize bil
tlirmeleri icap eaer.Akıi ini· 
tle hakları tapu ıiciJile ıabıt 

• muiıkça ıabt bedeliain 
pı yl•t•••nıclaa harıç kaJirlar 

4 Göıterilen rinde artir. 
• va ittirak eclelller artir•a 
ıırtaameaıni oka•uı •• 16aa
•l• ••lta•at almıt •• b•alan 
tamamea kab•J etmit •ti· Y• 

iti !:>ar ola11arl•r. 
5 - Tayia eclilea ıa•aada 

ıayri meakal i~ tlefa ltairaJ. 
dıktan ••111• e• ~ok artbraaa 
ihale etlilir. Aacak •rthr•a 
ltedli ••la••••• kiy•etia 
yiiıde yet•it 1Htiai .,•l•u 
veya ••bf iıteyeaia alaeati•a 
richaaı olu lliter aJacalrltlu 
balu••P ta bedel lnal1111a • 
gıyri meakal ile te•i• etlil•it 
•lıcaldarıaı ••e••ia•tıl•• 
fııla3 ı çık•ız•• en çok a·thr• 
mıinıD taahlaidi lıtaki kal•alı 

61.ere arttlr•• • oa "•• ık 
lla laa teatlit •• ea h•ti•ei 
aüoü •mı ... u. yapı1ac•k 
artt rmıdı bedeli ut•t iıte· 

yeaia aJacaiiaa r6chanı olaa 
diier •lacakı.larıa o gayri 
meakul ile temia edilmit 
alacaklıları!J mecm•nadan far.· 
laya ,akmak .. rble ea çok 
artbraaa ilıele .edilir Böyle bir 
llellel elde edilmezse ihale 
yapıla•aı. •e ıatıt talebı 

difer. 

6 - Gayri •e .. lnal keacliıine 
ihale olaaaa kimıe deraal 
yeya Yerilea müblet içiade 
parayı YermezH ilaale karan 
feahol•aarak keadiıiadea e••· 
el •• yik1ek teklifte h•lu· 
••• kimae anet•it olnia 
ltetleUe al••i• razı ol•rıa 

oaa, Hll •••z ••1• hul11•
•asaa ke•e• oa laeı gün 
•ltldetle •rttırmaya çıkarıhp 
•• ç•k artbraDa ilaale edilir 
ki illale arauaclaki fark •e 
··~e· rıal•r içi• ylıae 5 ten 
lae .. p eluacak faiz •e diier 
zararlar ayrıca lılik•e hacet 
kal•akai11a •emariydimiıce 
ahcui•a taluil ohıe ar lladde 

[ 133 ] 
Mezk6r Gayri menkuller 

yal<arda ıöıtırilea 15 12- 934 
tarilainde Trabzon icra mema· 
rl•t• oW.nda if ha ilin •e 
ııaterilca arttarma prtaamui 
daiteaiade ublacajı illa olaur 

ıc r miizayedesi 
Vilayet encümeninden: 
Akcaabat ka•aba•ında • 

tütün inh!"•ar idare•İ11in tahtı 

icarında olap müzoyeded• 
bulunan I ila 8 No Li mağaza 
icarının y 0 omi ihale•i 2o./I 9· 
34 tarihine miuadıf •alı 6Üniı 
•aat on dörtde talık edilmiı· 
tir. 
isteklilerin \-ildyet daimi 
encümenine 
ilan olunar. 

mürace1atları 

Laboratuvar 
malzemesi münaka~ası 

Vılayet encümeninden: 
Memlelccd ha•tanHinin 

dahiye laboratuvarına ait 36 
neoi malzeme I 12-934 tarih· 
ine mfı.aadıf camcJrte•i pn• 
•aat o 1 dörtte ihale oluna· 
caktır i•t•klilerin Jailflİ ın · 
cfımene mıiracaaıları ilan 
olunur. 

iLAN 
Tapa MdtlArltffjnJen: 
Boztep•i •ir malaalldin· 

den imam otla haıan •len· 
elinin pederi o•mandan /tiri· 
c•n •atın almalı ıaretil• 
ötetl•n bıri yıcli ta•arralan• 

do. olap oelalil• O•r•Hlırin• 
intrlıal etlen oe bila •• ıt 
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000000000000 

taıarrul olanan elyeotn 
or•e•ınin tapuya raptı 

encümeninin 23·/o 9 j4 
oe 219-285 Numaralı lco 
lı tah•lılculı ıylımif 
ıimdiye kadar muamele 
oe tHfil edilmemi, oe to 
dalaı oerılmemiı oldu 
V• aradan haylı ~amon 
tlfinaen bu yeri• bir 
hale ıcidıa•ında bal• 
var•• iıba ilanın ıari 
itibann on be, 1ıün laıtll 
lıadar tapu idaruine 
caat eylemel11ı iltfn ti 

pazarh'a ıh 
satınahna k.omisf 
rıyasetınden: 

yİn• talip zuhMr elifi 

lien Iİflincli pt11'arlılc 11 fl 
camarteıi pni •aaı JI 
yapılacnıına•d ı11l 
ıarlnamHini ı•rm•I& 
lt•r ıun o• paaorlııa 
eJecelclerin lfttıa,ye11 
•aatl"J lııomi•yonuma~tl 
caatlerı illin olun•r. 

Y •sı lılıri Matlı 
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