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Budunlar 
Birliği ! ... 

Ceatvre 18 ( A. A. ) 
Koaıey toplanbıını• 6ç d6rt 
ıGa ıerilemeaiae rat•e• Ce· 
••nede ıiyaaal faaliyet aza • 
lacık cleiildir . Salı aabahı 
•illlıaıdaama konferanaı baro 
•• M. Headeraoaaa beıkaDh· 
tında toplaaacak •• &tledea 
ıonra Hko laarbile ••tıul 

olacak olan Auam ble açıla • 
caktar . Ba arada Ceae1'1'etle 
l ulaaaa de•let a.le•lan e• • 
renel aiyaaaya mlteallik 11.16 
bim mu'eleleri ılriitecek • 
lercür. · 

iki Başkan 
Arasında!. 

Roma 18 ( A A. ) M. lıla 
ıolini A'urturya batYekili M. 
Saaaiı ıerefine •erdiii ıiya • 
fette dem ftir ki: Anupa te· 
HDidüah ht'l'ibatnıa tema•e• 
ayıu• olaa lt.,lya- Avuatarya 
doatl•iu b'zim için •• laerkea 
için ıulb Ye buzurllll bir Zil • 

••aıdır. M. Muaolıai l\alya•e 
Avuıturya, Macariıtan doıt • 
luğaanua dıier •emleketlerle 
doıtluia mani ol•a•akta •• 
billkiı b•nları inkitıf ettir • 
•elde oldaian11 ili•e etmitfu 

Bu autka l:e•ap ••re• il. 
Suaair de lılacariıtaa ile olaa 
Hmı•l mlaaıebata• lliç bir 
tecerrit tt9ebba.e •••ek ôl· 
•aaa;ıaa bey• etmittir. 

Feci bir 
C. ' ınayet .•• 

Gireıoa ıs ( A. A. ) iki 
ortak fındık tlccan araaaaJa 
ı• bitaca a•l•tılmayaa hir 
1 •bepteD aolıJ.1 feci bir Cİaa 
yet ol9u . 

Y•Juf zade Hakkı bey 
Gecük Ali ıade Etr•f beyı 
tabaaca ile Yararak •iır ıa • 
rette J aralıclı . Eıref bey 9ir 
aaat ıonra laaatanede caa 
Terdi. Katil lıap'ıaaeye 16ll· 
rlltllii ııaacla lıapıclaa fİNr 
ıirmeı ••kbll Etref lteJia 
yakı• akrabala11aclan yedi 
ae•eJe malıl&611 Alamet katil 
Hakkıyı ajır ıarette yaralacla. 
A tır yar ılı katil b~ ı~ıaeye 
aakledildi , tıb~ilut defi• 
•·dt7or, 

Belediye 
Meclisi 

Oa h•ı ıünllk toplantı 
mlcldeti bıtmit olan kent ku · 
rultayı, eldeki itleria kouuıu· 
larak bitirilmesi içia toplantı 

•iiddeti Vlllyet makamınca 

.iaba OD bet fiD uzıtılmııtar. 
E•nlki aktam Kadri Mea·ut 
beyia batkaabiı altaDda yapl" 

laa toplaatıd•, zabıtayı aıblu· 
ye talimataameai tam bir 
alAka ile müzakere edilmeie 
INtlaamııtar . Tali•ataamenia 
fıraalıra •it maddeleri fizerin· 
ele icap ettiii katlar bıu11i • 
.,. ,.ltari&.iftir. 

a. •kta•ki topl•at.a 
tali•ata••e•İll diter kıı,•ları 
da koauıalacakbr. Bu milza • 
kereleria lallbalannı okayaca 
lanmız it lecek aayımızda 
bulacıklarciır. 

-
Uluslar ar1:1 sı 
Panayırı .. 

lımir 18-Dördüncü 
uluslar arası lzmir pa • 
nayırında göst~rilen 
Sovyet Rusya pavyo . 
nundaki eşyadan bir 
kısmı vilayet emrine 
bırakılmıştır. Ru eş)·a • 
lar hilalıahmer, bimavei 
ctfal ve dlğer h._,.yır ce -
miyetlerine dağıtılmış • 
tır . 

§ İzmir 18 Selaoik 
uluslar arası SP.rgısinP. 

i~tirak ederek Ege mın
takast mahsullenni te~
hir eden şehrimiz tica 
ret odaE;ına sergi he, eti 
tarafından göndPrilf>n 
bir madalya de diploma 
gelmiıtir . ... 
Veni mebus 
Seçimi 
KaJHIİ 11 - Belecliyı yeni 

••bu aeçi•i lauırlalıdanna 
laııl•••tbr. Şehir ••cHti •P • 
ç:m mıırıfı oları1c beJ,d'y ıa 

bütçuinden mGnakale yıp 

•·ıtu . 

«Saz» gazetesi diyor ki: 
Yugoslavya c 'han sulhunu 

tehdit ediyor,, 
Batop•ıte 18 ( A. A. J 

« H ıoaı ısj3u• ı bilcliriyor: 
Marıi/ya faciaıı halalıınJa 

Y•6o•lavyanın Cenevretl• ya 
pacatı teıebbüırin maltt•m•l 
netice/erile me,pl o lan elıı•· 
ri macar go::&etel•rİ gibi , 
« .S.ı.z » 'nzdui de .,az.tlıfı 

6ir malca/eye büyük harfleri• 

« Yawoıl J1ıyanın kiııt micaJe• 
, .. , 6z.erintielci orti /ca/lrmı,. 

fır! . • b 'l,lıfını Jıoymrıştar • 

« Ha:eet » 6•::&etuinin Je 
ba meeeleye dair m ılıal•ti 
ı• baflıkla f••mııtır: « Ya,o• 
laoya cihan .•a'har: a tehtlıt 

H. etfal n 
Y drdtmları ! 

Ankara 18 - . Hima 
yeietfal r.PmİvP-ti umum 
merkeıi l birinciteşrin 
934 tarihinden 16 ikin· 
cı tPşrin 93t. tarihine 
kadar 170 çocuğa yar • 
dlm etmiştir. bunlardan 
295 hasta çocuk ve ka· 
dıo umumi merkPzin 
pol k linliklPrinde mua
yene Vt tP-davı edilmiş
tir. Ayrıca diş muaye -
nehanesinde 481 çocu • 
ğun dişlen muavene ve 
tPda•i edilmiştir . 

Süt damlası kısmında 
da h~r giin 150 çocu~a 
c~man 914 ki1o bedava 
süt tevzi edilmiştir 527 
çocuk ve anne umumi 
mPrkezin banvolr ından 
istafa•ie etmiştir. 

l'. ardım için müra • 
caat eden 11 fak,r ço • 
cuga 103 lira bir kuruş 
para yardım yapılmı§tır 

Osman Cudi bey 
Samıaa ticaret OtiHı b• ı 

kttiili bem .. brimiz O•auan 
Cudi bı ı bııt ft'· ri 16rmr k 
içi 'l bir h ft• mt-ıuafydle 

,.bıi•ise ırl• ıtir. 

ediyor!.• Yarı rr•ntİ •Peıle 
Lloyd• , .,HtHi iu vaz.iyetl 
letlıik edere/ıı. , h.c bir ıeyin • 
Yu,oal'"'> gnın bu teıebbiı•Ün · 
de macari.tanı methaltla r 
6Ö•t•rccefine delôleı etmedi· 

fini o• fa/tat ıc.. dece ıiyo• · 
muhacir o• mült~c lerin lıonti 
rolanu iıtiyebilec~lini lıayd· 
etmekte oe bu t ıR.tlirtl• İH 
m•eariat nın proifıtoya hak· 
Jıı olmıyacafını v.ı biliılıiı , 
Yagoılaoyanın bu yoldaki 
t•ıebb6ı6n• mibflheret dm•· 
•İ /dsım •e/ecefini bildir • 
me6fedır. 

Zeytinlerimiz 
iz mir 18 - Aydın 

Halk evi salonu oda :ica· 
ret odJ-'l reis1nin b.ış · 

kanlığı altında ya;nlan 

zevtin r' ncherlerinin - . 
bulunduğu bir toplan • 
tıda zeyticiJer!ınizin teş· 
kilitlandtrılması için 

konuşmalar yc1pılmı§tır. 
Y -t>ni zr , tjn mahsulü 

çıkmadan ze' t=nyagı pı
yasası yükselmiş ve fı • 
atlew 29 iuruşa kadar 
çıkmışnr . Yeni malı • 
sulün pi) asa va çı '-'ma • 
sından ~oora fiatlar 20 
kuruşa kadar düşmüş • 
tiir. 

Pamük piyasası r.k:-
cilerimizi ~e' indirmiştir 
Çiftçılerimiz gelecek se 
ne- daha çok pamuk ye· 
tiştirmek içip şimdiden 
sapanlarına sarılmışlar• 
dır . 

ısparta'da 
Ekim işleri .. 

lıpaıta 18 - Vilayet mln• 
tıkaıındı kıtlık ekim itle, i 
f.eli1ıtle cie Y .1m etmekhAir. 

lSTİYORUZ 
Uzua aokakta teker fab -

rikuı kartıaın.lıki ara ıoka • 
i•n yanıbaıında olaa yancla 

\ kalmıı kiliH yapı8l aDprlntl 
yıinaiıoa döndü • Yıkıla• 

alçık dıHrından ıtla11p kı • 
, yına bacaiı•a iıeyea, tenle · 
j yenler bu!uauyor. Ba killaeye 
alaıç ıelen e•lerde otaraa&.r 
ııdanıyorlar. 

Bu kent;a ıenel uilık ti· 
reaine aykan diteD b• biçia 
ı !zliiia riderilmeailli iatiyora 

T ekirdağında 
Faal•yet ·~ 

Tekirciajl ıs ( A. A. ) 
Şehrin ticari •e i1diHcft faa • 

liyetiaia , ıe•itl' mt1i i~ia stO 
•etre uanhıiuacla &lir ilkele 
ile 500 metre aıu alatuau hil 
nbtım yıpıl•a11 .1•rari ılrll 

•ektedir. B• makHtla htki • 
kata ıiriıilm:ıtir 

1 Tekirdaiı 15- Halketi 
yeai plea mahacirler meı.faa 
tına bir balo tertip et•e~te
dir. Balo ayıa 22 ıiacle w•i• 
·Jecektir. 

----
Denizlide 

Den izli 18 - Bele· 
diyt'miz memleket has· 
tanesi y·oıunun ıağına 

düşen binaları istimlake 
karar vermi§tİr. Burada 
güzel bir park yapıla • 
cak ve parkın ortasına 
da Gazi Hz. oiıı hey • 
kelleri dıkilecektir. 

Acıklı. bir ölüm 
Tra6aon liMaini11 i1l Y•• 

f iıtirtlili ••"flerJen miıllıi~• 

melıebinin eon .,,..ı falebeei• 

den Sitraaeneli Kalof Maalaf11 
hey arkatlaıımıa ofla Elırelll 
heyin, Aorapa Hyalaotıntlaıe 

ıonra laaıtelan•ralı l•laıl"8l· 
da oelat ettiti '•••.,,,.,• Jıa. 
her alınmıııcr. Ba defnll H 

1cıiılıen wencin 6lcimt ..... 
lelıet i~in ••f•rlıten 6ir .;,,.
dır. 86yle yıkımlı bir oJuhl
le •arııla,aıı 6a6aıUtı .,. 
•İ/aüai ~6rtlıt•n teı•ll i,,.,-;. 

• 



• 

SAHiFE 2 

jözTÜRKÇEl 

Öz Dileğimiz 

Ciimlauiyetin on birivci 
yıldön&m& bayramusda Anka· 
ı.da açılan s ıa' atlar serriıi 
ıimciiye dek Türkiyemizde 
açrl•a 1erıilerin ~• iıtüDlerin 
deadi . Serıiyi bu iıtlalüie 
erdirea yiaetlerib baııada bu 
aerıiaia çok ~ııiı ~ir ıerıi 

eTiade ıçılmıı hu1unm1a1 
ıelir. 

UlaHl ö'..onomi n tutum 
kurama ıeael öuii y6büaden 
yaptmlıa ~. ıer ri e•İ Aaka · 
ramızı ı6ıleyea fiıel .,e ku -
ramlu yıpılarıa denebilir ki ea 
çalımlılarıadındır . 

Se•ıili Baıka•ımız ls,.et 
pafa, 16yleciild•ri açma Dut -
k•ada bunu yaptıran kurumu 
(cem~yeti) çok Ö•müılertlir . 
Kur.)duia flndeaberi her 
at• biraı daha ımactaa yak· 
l•t•tı bu k•r•mua l•llmui , 
ıe•İl•Uİ yeriadedir • Y alarz 
ba kıar•••• çevrelerdeki (mu· 
laitlerdc.ki) kollarJ bulan dulda· 
n yJı.,j, •J•eriıiae göre 6Yii 
lece~ •er yapıyorlar , ıeael 
6ıekterıae (umumi merkezle • 
rİJle) ayar bir nrhk röıtere· 
biliyor1ar mı ? 

Yudua dii~r yakları içia 
deyemuek bile D•ra içi• biç 
clGıüamedea hayır deyebiliriı. 
Her ,ıld6nüm6 zoraki bir ta· 
lrım iier11elder, mekteplilerin 
ıeziati yapmaları, ıöıterilme· 
•İ ı•rek elan caal.lıi•D yerlni 
tutamaı • 

Buduaca •e çoldaida ya • 
pılamay~n itler , ae de•lD 
6ıe• göıteıilae yapmacıkhktaa 
k•rtulamaz , kartarda•ızl ar . 
Kuru•, adıad•a ulaıılecıtı 
ıibi ~oklaiaa elbirliti ile ka· 
Hılur , karuld•kta• sonra 
futalar•• karum •• karalaı 
(ıalleueH) olur. Öteki iyilik 
k•ra•larıaıa (bayır cemiyetle• 
rinin) nice olcluklırıaı kestirip 
a'tamuıak uluı;l 6konomı ye 
tutum kurumunun (milli ildi .. 
••~ ye t.aıarruf cemiyeti) nice 
oldai11na ke1tirip atabiliriz. 

Karatflların ve k•raluılaran 

her yarbktaa öace ıüç ala • 
calt.ları en ileri Yarlakları , o 
kar•mlara üye ( aza ) diye 
yaı,lan atiamlardrta , onların 
bailılıiıadaa ve b•aua ö!çlıü 
o'arak yereceklui. aylık Yeya 
yılhk akçalarından ı•lir , bir 

kuru•• ki: O ye diye tek kiti 
akça .,ermez. Bir kuruman ki 
~aiılaıf olan Ç'!Yrİm takımını 
( idare heyeti ) ıeÇmiye yol 
balaa•az •e bir kura• ki 

'Dir tek aclamıa eline balnr ... 
· Bana• neıine kurum kola 

(ct;miyet tu'>eıi) demeli ? . . 
Sarıda ye bir çok yerleri· 

-~ıde aıai• yukarı ridit b6y
ledir. Çok ylkaek dtıılnce .. 
lerle kuralı• Te olda"ça yar• 
tltm ılrea Halke•lerimiıi bile 
M ya••t ıidiıtc o kartaramı .. 
JO 111. 

G .. '1ık 'lteye beriye da • 
iılmaıbr. Halke•lui 11loalan 
bomboı, .. itike.leri bom boı , 
kab•eler tlopdop\a. 111•1 lcalaa 
Halke•İ ıalotalarıaı, bitike•le • 
riai arı ko•aaı ıibi itler •• 
lr•y••t•r birer yunya cfl•tllr 
mıeia yolu nedır? O tar iyili" 
ll•nualarJIHD ~o'ltrıDI f D 1 
fJekl"ılı• ~ı:r ~irl•k tar J'; 

Gazi Hz. nirı 
O ilekleri ! .. 

Ankara 17 (A. A ) matbuat 
U. müdürluğunden teblii 
olunmuştur: 

Gazetelerde öz Türİlçe 

yaıılarıD•D B• ıma kale yerine 
bölünmeden •e öteki yüzlere 
atılmadan yn.ılmaa Dl Reiıi
cumbur ıazete ubibi arka· 
dafl"IDdıtD dilemektedir i'He• 
teaıa ea bıtındakı öz türkçe 
yazı ııyui batmtkale olabi e· 
etıi ribi ı•ıeteleria dil ialoli 
bıaa rardım olauk yazdıkları 
örnek yazılar da olabilir. Bu 
d6ıenin ınetelerde e• uzak 
yedı 1611 içinde batl•y•c•iıaı 
Reiıicumbur araadaılarıaıa 
özeaiadea beklemektedir. 

----<'fi"") --

R. Eşref beyin 
Beyanatı 

Ankara 17 ( A. A. ) Atiaa 
ı j Hııadan : Tf\rkiye ıefiri 
Rüıea E,ref bey dün .ıazete· 
cilere ıu beyanatta h•lun•u 
ıtar: her ıeytlen enel yazifem 
•uhterem ıeflerimiı tarafı•· 
daa takıp edilen ıiyu~te de••· 
m etmektir feyizh Ye hakımaae 
olaa bu ıiyaaetia hatları büyük 
ıefim Gaıi M. Kemalıa yarata· 
cı Debiıı, nurla Ye kudretli 
eli ile cilmhuriyet HOkumeti 
tarafından çiıılm:ttir· · b076k 
ıefimin doıtluiu ıizce I de 
malüadur .,atanda ıuab, düa· 
J•da sulh duydutu ihti•a 
ettiji ıiya11t, illl a"ıiai Eıea 
milleti ile oaaa yil\rıek tefleri· 
aiD aail lulbiade bul muıtar 
aulla •tkı iki HnHımeti yak • 
latbrdı •e bunun faydaJaranıa 
mltekalea anJaıılmHı iki mille 
tin dGruıt bir tekilde tefriki 
meuf •iai perçiDledi iki kar det 
•illetimizi bu kad11 ka•vetli 
bir ıekilde birleıtirea barlar 
büttln diayaya aiimuae ola .. 
bilecek bir tulh Te a•llıma 
al.ide1i yarataıaitlir. 

Bu ab~de dıter cioıt iki 
Balkan milletiaia es.asları iki 
Memleketimiz tarafından atıl· 
mıı ıuUı eıeriae dahil olmalan 
ile talniye balmuı •e bu ce• 
betten dei•n Balkın aalat• 
•Hl düayaauı b11 ka1e1iade 
taaıım edilea ıulb11 te•in 
etmekte.lir bilJllk Naıırlarıaıı 
M Makıımoı ile M Peımaı· 
oilunua bey•aatları ile Aak.,a 
aeyahatlarınıa aeticeleriai 
biliyoraunuz. Benim yazifeae 
reliace •azıfem iki Memleket 
ar11ında politika ve ö~onomi 
11halarıada mevcut mtiaHe· 
bdlerlD iakitafına ateıli bir 
imaa ile çahımak olacnkbr::_ 

Rüıen Etref bey ıözleiini 
Yuaaa Milleti ile yÜkHk ıef 
leriai l?lamliyarak b.tirmittir. 

latma luıı1la yllrüt•ek aice 
olacaktır?. 

Biltla bunlar lıepimiıee 
laele bu itlerle iliıildi (•l&ka • 
dır) it• keat blyDklerince 
dlıtialUmui 'erek ılaa çok 
ı ·rekli itlerdir . Bu u'aul 
Ye soysal it!erimiıia ı&alUJeri 
tloyaneak, eloaluna imreadi • 
recek bir cloıs •e .. ııtla 
Jlrlıtill• ı · &ıdileiimizclir. 

NUMAN SABiT o,,,,,,,. ç,ı.•; 

YENi YOL 

Parlamento toplantısında 
Romen kralının mühim n tku ! 

Bakreı 15 - ( A .... A . ) 
parlamentonun alelade toplan 
tııı buıüa öjle üırri mutat 
•er; 11mle açılmıttır . Kuıl 

ıöylediii nutukta eYnli kral 
Alakundrı ve Bartuyu saygı 
ile ıamıı ve bitün Romen 
ulaıunu birliie da•et etmittir 
Para Ye ildint iılerinde elde 
edilen net'eeleri n höldjmetia 
projelerini 1ınlattıktaa ıoora 

erduaaa. ibtiyacuu yeri•e ge • 
tir•ek l61ama11da 11rar ede • 
rek diyor ki : Hükumetler ta· 
rafıadan takip olanan beyael· 
milel ı•lb ye anbıma ıiya1eti 
ordu•aıua ber ıamen yazife· 
ıiai yapacak bir halde tutul
•••laa dikkat etmek ola .. 
Yazifemizi bize ueutluramez 
Ye unutturmamalıdır. 

Kral dıı siy11ıya ıireıe· 

rek dtmiıtir ki : Ramaya•ın 
dıt ıiya1uı ıulbu tatmak 11 • 
samile mıhl •enf aatın birlet· 
tiii bir yol izeriade yüri • 
•e'-.tedir • 9 Ş"bat 934 de 
Atiaada balka• anlıııauı 

i•ıaianmıttı. Bu anlııma ti• 
diki topraklaraaa ~ kat'ıyyea 
•uhaf aı111aa fe balkan em · 
aiyetiaia miidafauına miıte • 
aittir. Romaaya ile Bulrariı -
taa ar11 ndaki •ıkı doıtluk 

müaaaebttleri •• k ·za i•t:ı • 
nrı z bütüa balkaa de•lt tleri 
ara1•ndaki itimatlı müaiıebet
ler ıöıteriyor ki, eYnlce ıul 
laua ea ziyade teblckede bu • 
hıaduiu ~ir yerde bu 111 ' lı 
uilam temeller üz.erine lrnrul 
muıtar . Mütecavizin tarifi · 
bakkıadaki LoDdra mukavele· 
ıi Romanyaaın otoriteıi altın· 
ela bulunmuı bitüa toprakJırı 
herlaanri bir ıiddet hareketin 
de• maıua bal•aduruyor . 

Memleketin bayati menfa.· 
atlarını g6ıetea notalar teati 
ıile 9 Huiran 934 de Romaa 
ya ile Sovyet Ruıya diploma
tik: münuebetlere tekrar bat 
lamıılardır . 17 ıüaden beri 

' keıik Lulunan bu münuebet 
lerin normal ,bir ~e il alma • 
ı • nda ıki memleket ar11ında 

' imdiki ıulbun idamui ıçıa 

en emin ıım m göT:nektedir. 
Esasen Sovyet Rusyanın 934 
Eylü'uuun rla milleti~ r cemiye· 
tine girme.si ve kooseyde dai· 
mi bir a:ı., hk almas1 iç'• ya · 
pılqo teklifıkabul etmcıibiiy6k 

komşumurn , milleıtler camia • 
ıındaki yerini tekrar almak 
iıt~d iğiae ve sulhu en ziyade 
iıtiytn milletlerin kendilerine 
lr:-1nuQ edindılderi milletler 
cemiyeti anlaıınuını beyneJ • 
mılcl ıiıftnuebe tlerde uaı 

tutmağa muvafakat ettiiine 
bir delıldir . 

Cenevre mÜ'ilf'l• ı\ bir 
çok Anıalara rağm en 1U hpn 
idamesı yolunda Evreoıtl bir 
amil olarak ıösterdlği çekici 
kuvvetten dolayı kendiıiae 

mianett~rıı Romanya milletler 
cemiyetinin mukadderabna o· 
lan imanını ., bir t ktre daha 
teyit etmek: iıter . Bu 1ceHr~t 

"ferıcı had selere rağmea uluı· 
lar arası v.aıiyette deTamh .,e 
yorulmaz •yanıklık icabettirea 
bazı allmetler "fardır. 

Roma•ya uluHI bir de•· 
ld ve Avıupah bir •'1il aıfa· 
t t: keooine C:lieo Yaıifeyi 
temamıle yapacaktır.Ro•aaya ~ 
muabedelerden doğan bütün 
taahhütleri itina ile yapmak 
müttef ıklerine karşı mutlak.bir 
sadakat iÖıtermek , b&t&n 
milletlere dostluk bağları kar 
mak ve balkan itillfı ile kO· 
çük itilif araaında bareket 
muvu,,liii vücuda 1ıetirmel'1e 

2'.tyeıiae iritmek için hiç bir 
i•yrettea çekiameyeceiiai i•
bat etmittir. 

Bu gaye şudur: Her yerde, 
fakat bılhusa hudutlarımızda 
ıulb, öyle bir ıulb ki , b6tüa 
uluslar araıında kuı ulacak . 
Fakat her şeyden evvel keadi 
memleketimizi• zar uretleriai 
iÖıterecektir. ______________________ _.. _____________ ,._,...._ ..... __ .__w-. 

Arnavutluk 
matbuatı!. 

Tiran 17 - Arna • 
navutluk matbuat büro 
sundan teblig ed1lmistir 
«Besa» ~azetesi hn~u~i 
mekteplerin devlet tara 
f mdan idaresi hakk1n · 
daki son islah'ltıo katı 

surette tathikile nıeşgul 
olarak hükiimrtın maa
rif sahasındaki faali.,;c-,, 

tinin bu sene ;-ek mü · 
bimolduğunu,mekteplt r 
inçoğaltıldığını,muallim 
kadrosunun islah edıJdi 
ğhıi yazıµakta ve niha
yet bu kadar mühim 
bir islihatın başlangı -
cındaı içtinabı kabil ol· 
mı yan 'e ancak tatbiki 
ıır: 8 oda görülen tek • 
nik mahiyet:~ bazı nok 
sanların da izale t-dildi· 
Rini memnuniyetle tee • 
pit ve müşalıede etme~ 
t~dir. Bu noksan ek.alli· 

Karaya oturan 
Vapur .. 

Trebzon 17 - Alm:ın 

b::ındıralı Angorya va -

puru bu sabah liman 

içinde sabile ydkın bir 
yerde karava oturmuş .. 
tur. Vapur kPııd i vesa -
itlle kurtulmağa muvaf
fak oJmu:ı tu r . 

yet nıektPpleri hakkın
da da vaki olmuş ve 

bu hal bazı Yunan me· 
haf ılı ve matbuiltt tara 
fından Arnavuıhıgun 
m illetler cemiyetine ver 
d1ği 921 beyannamesi • 
nin 6 lllCl mr d .lesinin 
ihlal mahiyetinde gös • 
terilm~ge ve8ile olmuş· 
tur. Hakikatte ~ unan 
ve bu mana Vt: §Umul 
dahilinde h:UtünT huku • 
kundan.tistifade etmek• 
dir, 

(f DEYiŞ 
~ DA!tllALARI 

Ne 

A yaydınlıktı bütün ne g"C' , 
• o 11ıc•· 

Ne gl!ceydi o gece anlaıd 
biltrt• 

Göklerde göktekileryapıyor 
etl•nc• 

Bu bizim düıüncemi:z. , 
weceydi o g•c•? 

Ne wec•ydi o lltCe, karanlılı 
aktan t# 

Gokten ıırlc yafardı yerı 
•atnalı aatn 

M•l•kler yeryüzünde gezittİ 
yalnaya/I. 

Unutma ba a•ceyi altın • 
Hatlic• 

Bu ıııklı gecede, 11ecelrtrtİ 

'"'' Çıl11ıntar 11ibi wezciik, 1toı 
dalda hayı 

Yuoat'landık uyarlı•n ot J/J 
ıelcli foyır 

Bi:z. olmaıtulı. o · 11ece Jeli 
den Jeli 

O wece ay tleliyili,yrlrirslot 
Jeliy 

· Deli/ileler· onlar•ıt ıııııtı 

belliy 
Gölılerd• oynanılan O) •n f' 

telliy 
Aya,clınlılıtı bütan n• ll'c 

Yıltlı:dar alııyorclaboılalı1 

ha 
Günııi clrirterlercli dol 

diye yarı 
Dü~iınc• ulc:ımıyor bu oarl 

Anlamadık ••ce mi, ptt 
müydü o 

Ba weceyi ,olu yok anlat 
ba hıe• 

Hecelıjip durarlcen 

Jıaouıta 
Dri~ümliı lcaldı 11itti ani• 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Adkara 15 ( A. A. ) 
çea yedi f İİ• içi•de mab 
teıkilAtı tarafıadaa iki,l 
olarak 85 kaçıkçı üe 67 
ıakçı bay.anı tatulmaf 
1476 k.lo ıilmrük kaçajl; 
1917 kilo iabisar k•çf 
19345 defter ıığara kA 
169 fÜIDÜf mfcidiJe, bit 
lira .,e 60 T&rk kAjıt )İf 

lir h banca •e bir tüfe 
ıeçiril• ittir. 

Pazarte~i-Per~ 
Günleri Çı~ar 

Matllaa oe iclarelaott 
Uaın aoluılı 

Telfraf: Trabaon-Y-' 

ABONE 
S•nc!lfi SOO, Altı a1 

300, if Aylılı 116 

NUSHASl 
4 Kuruştur · 

E•lıi -.ı.aıar ~O lı 
llitn ••ır ı ıs K.JJll'll4~ 
R•lcld:nlar pa~ar 

tabidir . 



Un 
münakasası 
S2tınulma komısyonu 

r i' ast·t i Dd t•n: 
. Gireıondeki alaYID rünlük 

ekme" ibbyacı ıçın 1uı•ı 

S•mSUD Ye 'J n&l İataaİ>ul 

ıkıncı nevi olmalı '2eH. yarı 
yarıya karış lr und"n 8000. kilo 
ekme Idık u J 24 il 934 .alı 
günii ıut lıf de pnabk ıar ... 
tıle mübayaa edileceiiadt>n 
bıl pltı!rİ11 t~mınıt akçelerile 
bırlılcte ye yevmi muayJeDinde 

gireıuadaki alay ıatıaalma 
konıiıyoDuna tıı8racaafları illa 
olunur. /-iV 

Öz Dihmizi 
öğrene.tim ve 
öğretelim! 

İL.AN 
Trabzon ıcr• 

i•nda._,: 

Açık artar•• ile pbayı a 

Çe•riliiek ıayri meakftllia •• 
ol .. u~ .. .5, 

Yomra nııbivesinin kobla 
karıyt.ıbıclM iönfim~a.llı1': 
btt dösaiia tarla ve 1 döni1• 
çıl.h' . 

C~iiaeak•lla btalaad•i• 
•e•lı, oıala•lleaı, aokaiı Ne.: 
kobla köyünde tapuaaa ki· 
naı i ev•el 9 8 ve lrinaai 
e•Tel ,29 arab Ye 21, 55, 56 
11u111ar•Jında 

Takdir o'uaan luy•et: 
· .,08 lira tamımı . 

4rbr••••• J•pd•cap yer 
ala .. at: Trabıoa icr• clain· 
atede '20 • 12 • 934 perıea&e 
rüaii ... t 14·de 
lit•• r• yri menkfilun artti •• 
ı•~mui 19 11 934 tarilaia • 
d .. ıtlbarea 933-\727 Ne Ü• 

T r••••ieradaireaiaiD•••n•• 
..... ~ ... c1. la•r•••• ılt•Dil· 
meai l.;nt açıktır. illada 1•llla 
olaalu'daa f•zl• •ıl6m't al· 
ıaık iıteyealer itb• tarta•••· 
Y• Yııe 933 1727 do•J• •a••ratle 
•e•arıyebm ·ze 
etmtlıdır. 

•liracHt 

2 Arbrma a İftiralı içia 
Jıkardı y 11h kıy•etln '7,S 
•••betinde p~y •eJa •ilJt bir ' 
Baakanı• tem na.t. mekt•lıa 
le•dı edetlecekt~. ( 124 ) 

3 ipotek .. laib · alacaklalar 
la t ii•r alikadarlarıa •• irti· 
falı. laaklu ıabipleriaia r•Jri 
•ealual aıeriadelıi haldanaı 1 
h•ıuıle f aıı •• ••1rafa uir 
olan icidiılarıaı if ba illa tari• 
llıa4ea ıtabarea yir•ı fi• 
içiade •naka •labıtelenle 
birhlde •e••rıyeti•i1e bil
dir•eleri tcap eder.Aklİ laaı-
de baldan tap• ıicilale .. ı.ıt 
~ima dıkçı ••ht bedellaia 
paylıı•aaıadaa han~ kalir&.r 

4 - Giıterilea (lafie artir• 
maya İfbrak edealet arti,.a 

ıarta••••lai ok•••t •• lba
•l• ••ll•at almıt •• b••lan 
t.,...••• kab.ı •t•ıt ati •• 
iüLar oı....rlar. 

J - r., .• •tlil•• 1a .... 

taır• •••lral it tiefa 'V.tnı• 
aıı-. ... ,. - ,.k _.tbrua 
lla•le efiilir. A•cak aatbnaa ••li ••la••••• lıiy•etia 
11iıde 1etmır ltrş'ai b•l•n 
''1• ''tıt İlt•J••İD ıJac İ Dl 

YENi YOL SAHiFE 3 

KAŞE 

Tücc r Terzi OS 

Orip 
TP<'riıh ·lerJe anhı~ılnıı~ıır ki. • n ~ k Kumaş ÇPŞitlerini en Ucuz 

Baş a.{(rılıırına 
Diş n.ffrılaruuı 
Ro11uıtizmaya A 

L. 
M 

t mn \ • 1 • tt·m n t•dt·<"ej!inız 

\ n ~·I n SON MODA 
M 1 Z İ it t h·n ~örüniiı ... \ıluht ı ı·n müşterlJer;mizın istifati Q1ne 

regilnt 
ila~ıır. 

• 
1 
N 
A 

arz ttı~ · z ısnıa 1 ma Ko:--tüm f at t ri : 24 1 26 VE 28 
lira\ a *'il zarif biçirolPrde K Ol°'tiin•lı jmal etmekteyiz . Hazır elbise 
çı şitlt·nmi in Fiatlt>rjnde de aynı ı t ret (<le Ucuzluk vardır .. 

~ 

2 
Tçıksit muamelesı Y Clpılmaktadır. 

6 ''e ADRl5:S : Kund"racılar caddt'~inde Kazaz AbJcılhalim zade 
12 kaşelik 
Kutuları isteyiniz 

OSMAN NUF~I Tü<'car ·rerzi. TRABZON 

Su kuvası bakır leğen bakr~ç 
AQIK EKSİLTMESİ 

Trabıoo: Gü. Mb. Tb. Satın alma komisyonundan: 

Tabur için 2·12 9J4 pazar 6Ünü açılı eksiltme ile 168 tane 
çinlr.o Su lıaooar 2o bakır l•t•n ve 1 o tıme bakraç •atın alı· 
11ac•lılır İ•telılderin elı•iltmeye iftiralı için o •ün nümiıne/erİ 
İörmelr. O• ıardarı öfrenmelc içinde her zomon ta1'ur Jıarar· 
ıalaındo. miıt•ıelılıil lıoıniayonaa-aza lfıiıracaadorı ilan olunur. 

ll-Vl 

kamyonlarla sevkıyat 

münakasası 
JanJandarn1 konak kunrnrıdardığ•ndan: 

1 Teıriaiaui 934 taribinden itibar~n mayıs 934 •ea~si mali· 
JHİ aıla•Jetiae k•clar erzurum ve erzincana göaderrlec~k j .... 
•maı-.fr•dıma kamyoalarla sevkleri mün11kaa aı bir htftı 
•lcldetle temdit edıldiiinden iıteklil~ria 22 il 934 perşem\:e 
ı&nl •••t 1.4 de i••Ürma koa~k komandanlıiıaa temıaat mu 
vakkatelelerile m11racHtları ilin olunur. 

----------------··------
Kazan vergilerı dükkanı rını 

nakledenler h kkında 
DEFTERDARLIKTAN : 
Ka111aç Yerıiai kanuna mucibince dunci kiou ayında ya. • 

pılu. yo\s.la.•ayı müteakip l:tttlundup dü\dıiolara terlıederek 
l~Jrı ~fı ıradı d.alaa. az Ye~a daha çolc bat in cHlkkina nakle 
ddealem1 b~ .••lullerı lıaaagı tarihte ••ki o'uraa 0 IUD keyfiyeti 
~~HDf Yerr111 lnaunuaun 55 inci maddeai mucıbınce bir ay 
ıçı•de yau ~·· •erbut bulu•daiu •aridat •ahakkuk me•arl11ia 
•• l:tUd~r•~a:•. me.:bardurlar · Naldedilea dütrklnnı avaı t•hak · 
kalı tlaıruı ıçınde •eya ayrı t ~balcka\c m ata~99ında bulunması 
•••. ba htUr•e. tea~ri yoktur. Bu ıuretle dükkinl.,ını naklederek 
nakil llad•a•ıını bır av zarfınd• ihbar dm yea m8kf'U~fler •• . 
mıJaa t~bakkak ettirilecek luzanç •erıileriae yizde lS ceza 
zam edılecıktir. 

---------- . ._ __ _ 
rlclaaaı olaa .iiter .ıacak al" 
hal•••p ta bedel ltaalınn 0 

l•Jl'İ meakal ile temi• edılmıı 
alaca klan.. ••c••ia•llaa 
f adaya çak•aua ea ıek a ttar
••••• taahlaltil aalıi k.ımak 
kere •rttır•a o• a... rb 
~alaa temdit •• oa D•finci 
tlal ayaa Hatta yapılacak 
artbr••da betieli ıltıt İ•te 

Y•llİ• al•c•ii•• rlcla••ı olaa 
4 ter •lacakblarıa o f•Yrı 
•••kal ile te•i• edil•it 
al•calrhlan •ec•antiaa faz 
laıa 11lmak .. rtile •• ~ok 
artbraaa il.ele edilir Bayle b · 1 
tlefiel elfie ıllilmene ilı•l• 
,.,.ı..... " ••bf tale .. i 
cilttt. 

6 - G•yri •••lrttl lreaıl'aia ... 
ilaale olaıca ldaı• derhal 

''1• Yırileı a6Wıt ici•cl• 

parayı· •erm.-zee iaale karan 
f~ılto • arak keftdiai11den e••· 
eJ ea yilca k te.IUıke bal•· 

••• ki•ı arzet•;t •10.ia 
ltedelle •l•ata raa elarıa 
ena, ra:11 •••z ••Y• b•laa. 
••Ha lae•~· OD hPf fin 
•lthletle arttırm•J• çıkarıl&p 
•• ç•k artbrana ilaale . edıHr 
ki ilaale ara11ad•llİ farlr Ye 

ıe~ea rt•loer içia ylıde 5 tn 
lııeı•p ol•aeak faiz Ye .. it't r 
zararlar ayrıca bine hacet 
kal•alrıına ••••ri1diariıee 
alıcıdaa tabai.I elnar ll•clde 
[ IJ3 ] 

Mez1'6r Gayri menkall4'r 
19karda r&sterde11 ıs )2. ,,. 

tanlaiade Trabzon icra ..... 
rlata odasında ifaa ılh Ye 

ı&at rıl•D arttanaa f.rtaamui 
tlaiııılıclı ııblacap üu ola&11 

+.~~~ ~~~~~~~~~~~A~-1 

i S-tl.k Hanu ve Mağaza ~ 
{~ Ça ıı AyvN l mahalluinde Alemdar zade •olıafınJa )) 

({ Bar,.ıkeoa h ntna mult.:ıııl 11 nomaralı HANE: Oıt ~ 
{< ve alt katta ı; kiz oda, iki saJon, kiJir, mutbak, bodrum, l) 
~ çe,me ve b'r mik.tar bahçui ve ayraca iki !:tap mataza )) 

{< satlıktır. Gô"' mek ve malümat almak İ•teyenl•rin mf'.&lı6r ) 

(< 11 No. #taneye miırac!:::ıatlar • • ) 

(< S-6 }) 
)!eyli .. ~ v~~~~~iii;ti~~~~~~ 

fiş ar-ayanlara, iş sahibi ol
mak, iş yaP,mak isteyenlere 

TAVSİYE •• 
Ki.tabi H mdi ve m•hdamları tarafıad•a aıauokakta 

keadi mai uiarıaıa yanında yapbrnıı•t oldaldan •ul 

k'linebane ve arkasındaki bahçe tebrimizia oıtaaaacla •• · 

ea .if.tek Jtç't merkezindedir. 

_Aa!JuehıMP1 G zino. Lokanta, bir12/aane, Paalaltt111• 

u;;3irıe._gıb~ h-ıi iıe e1oeri,li mükemmel bir 6inaJır • 

lcara vermek ıç1b her türlii teı\ailit yapılac•kbr. it ara • 

. 
&ere ;e alan muallimler 

l'rabıo ı maarif müdürlüğiinden: 
4 

934 eyldl lpticla11ada 
Mektebi ye ısıiıı hah hazar m••fı alacatı maaf 

lira K. lira K. -----
52 56 Cudi bey meldebi muallimle· 

rindan memba~ hı"Oım 
.~kfıkebir ala2avuı k6.yü mektebi S2 
muallimi AbduUab bey 

Hala ve lağım inşaatı 
MONAKASASlı 

Rize orta Mekbi Müaaka .. komiıyo11u•du: .. 
1- ~262 lira 2o lıara, bedeli leeıilli Riu orıa~Melılebi. 

nin hold o• laıım irıfıtbtı mrin~lıa•o ue ilaaldt i•n•nan 16 incı 
madcleai11in C. fıkra•• ..,aibince 22·11 9j4 larilaine ınüaatlil 
~erı•m"e pnıi •aal 16 t• ilaalHi yapılmalı Ü~•re a~ık miın•· 
'-cı\ia lıoıt•lmuılar. 

2- Talip olaıalorın elali,.t oeailıalarile bedeli ,.lceılin ''"• 
yedi ~ap ni•betinJ. maoalr.lr.at t•minat makbuz• ilaal• 
aekltınclan eouel orta m•lctepte miıteıelıltil miino/ıaaa korni • 

"

• _J L • •YO """° ,.., ı .aece11ttr. 

3 $trııiti'1İ anlamalı i•teyenl•rin ortn mektep mlıJürltane 
mıirl7CC1at eym lerı ilan .olanıı. 

U-ıv 
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YENIYOL 
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~• AZMi TERAKKi TOCCAR TERZİnin ~ 
,,~c:-

Manto ve Kostumlarında ki şöhretini temin eden 
evsaf: biç~mde şıklık, cinste mükemmeliyet 

ÇOK YENİ ÇEŞİT· 
LER GELDİ : ME· 
MURİYN , MUAL • 
LİM VE ZABİTAN 

BEYLERE DE TA· 
KSİTLE MUAME· 
LE YAPILMAKtadır 

ÇOK SATIŞ 
TEMİNİ İÇİN 
~fAPILAN 

UCUZ FİAT· 
LAR DAN 
MEMNUN 
OLURSUnuz. 

-·----
Hazır Paltolar, Pardesüler, rr1antolar, Kumcşlar 
TERZİ LEVAZİM1 ÜZERİNE TOPTAN SATIŞ •.• 

4 SAHIFA 

Paris Kadnı, Erkek Terzi mektebinden mezun 
Rumelili Zade Biraderler 

Trabzon kunduracılar 

N0.70·72 
relrraf: RUMeLILI ZADE 

--- , 

fFt.~ 

'~ arslan l~stiklerimiz 
lıl j~ 

İrrı Zarafet ve Dayanıklığı itibarile diğer Lastiklerin fevkindedir. 
~ Taşradan verilen siparişler sür' dtle gönderilir . 

t 1 - 16 

1 ~~ u :11 ===a =il :=il: -
- ~ ....... ... Ti ooocooonoooo 

s: :::ı:: 

• 
UZUNSOKAK KONAK 

YANINDAKI 
CAMİi KARŞıSINDA , POLiS KARAKOLU 

TAŞINMIŞTIR . YENi YUVASINA 

MATBAA iŞLERi 
R smi d~irelere , mnuı ıelere , bankalara , töccarlau, 

tirketJere ait her Çf'Şİt defter , cet•el, makbuz, çek , zarf 
kiğıt başlıkları kartvizit vuaire en pzel tekil Ye en 
uygun fiyatlarla basılır ye ciltlenir • . 

Uzak yerlerden •ıerilen ıip1ritler hemea yapılar Ye 

gönderilir • 

••'" h•luılı 

TELGRAF 
ADRESi 
VENİYOL 

TRABZON 

YENİYOL 
İstediğıniz kadar ıizin için •erimli olmai• çahıac•k 

Halk •e Memleket için çok •erimli olması için, içinizden 
ıeçen arzu •e dilekleri de ıizden' bekliyecektir. 

Şahsiyata ılışmiyeo , Cemiyet için faydalı olan b6tQn 
dileklere YENİYOL'un ıütuoları açıktır . 

Beledıyc Rei.lilinticn: 
Fran•ı~ Sen jouf ralaibluıne 

•İl ilıcn hdlen fındılt fabtı· 
lıa•ı o/aralı kullanılan oe b• 
tlcfa m•lıt~p yapılmalı üz.ere 
men ıi amamiye namına 

İ•timlalıinc lıarar oerıl•n talı· 
•im codduinde 132 top• 
No: lı binaya tf!ıltil •dilen 
heyet tarafından ( 4000 ) lira 
lıiymet lconulmuıtur idimhtk 
lıararnameıınin 8 ci m:ıdd•· 
•İ e tevfı ~on altikadarların 

Hlıüı ıiın :zarfında 
mecli•ine mjrocaat• 
olJata ildn olanar. 

kok kömür 
münakasa temdidi 
Erltelı liH•i miJiırll 

~.... ;~;,. rmitt# 
lıonalan 20 ton kalı • 
n• ••rülen pey JaaJJi 
w6rülmeJilinJen bit 
mfıJJeıle m9naltaıoı• 
tliJin• it.arar ,,. 
22-// 134 P•rı•"'"' 
•aal O• d6rlt• li••"' 
yopİ1•e•lınJan I 
mur11f11atlc;Tı ild11 ofı 

-


