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zad .. He1 n Ec c H u , 
Cem 1 R ıa,) uots aba zade 
Salahadd rı , Nal aot zade 
Hamı bry er seç lmişlerdir. 

11 ıncı yıJ 

B. M. MECLiSİ DE .. B yük Onderimize t ı ürk 
Soy adı verılai 

An'·ar 24 ( A A. ) B. sonra kanun a hasmın mad· 
M m c • bu g ın büvük ve deleri okuomuş ve yıne alkış· 
lıırıbi gu • rı den b r nı o b larla k r ı nmıştır . Kahul 
yaşntiı lluyük: Önderin so o1o'lan bu kanun lavıh s le 
•dı münas betile bütün mec - K"'mıl Öt ;:ıdı Cümbur Re·si · J. 11 n tek b r k ip coşgun m ze « Ata Türk » soy !dı 
lurıu 1 t"ll sıyg lı tt>ı'lhura - verilmiştir. 
tı01 m,.vd n veren bu toplan Tarıhi bir vesıka olEın bu 
tıdı Has o b"y rıvas t etme kanunun lcabulünden sonra da 
:~,.Ü ve b Ş e 1 lsınet Pt Yı pazınteıı f oplaamak üzere 

u il veiı er baıır bu onmak toplaobya nıbavet verılm şhr. 
l~ idılf'r M c ıs açı ur açılmaz mıllet mecl si o in t u güo 
ruz.ııımedc bu1uoan kanunla kü topl ot suda üz.euer n e 
rıo müz.alc~reı yapılması vt h k J~ b J buodaa d R . görüşulcn aouo ayı a an ıse 
H ıonra a c11·cümhur ıunlardır : 

z. IJC •erıJecek soy adı için Sovyet Rusya hüku 'Deti 
büku'llct tarafındın verilmit ile imz.a ed Jmış olan mukave· 
olan kanun müıtaceliyct ile lenin merıyet müddetının uza 
müukereıi kabul edilmittir. tılmaaı ve bavayi seyrüs fere 

Bu münasebetle ıöz alan mabıuı beyneJmılel sıhhi mu 
batvekil lımet Pş. Hı. şu be· kaveleye iştirakımıı hakkın -
Janatta buluamuıtur : daki kanunun akıncı müıake 

Arkadaılar I Büvük Öa releri yapılarak kabul edıım ·, 
d tir. Anado u ; j nsı ıle on s:· erımız Cümbur Rcııımızın 
ıoy adı ıçin bır kanun Lkl f neye kadar taabbut ıc as ç 0 

ed D baricıye ve ita tıne se a y t ıyoıu&.. üşüncıül< ki soyadı 
k veren kanun ııe 1 te muz anunu tatoık olunurken bü. 
Yil~ Ôoderia tıııyacağı adı 927 tarıb ve 1110 rıumaralı 
tayın etmek büyük millet mec Hkeri memou mıotakaJar ka· 
liıinin borcu ve bakk d nununa göre askeri birinci 
V 1 lr • L 
a.anunda bıı Ata Türk adını me111ou mınta111;a içerıs'ode 
teklif edıye1uz, inaaıyonaı ki, ıaüp ciheti aalleııyece aJ nmıı 
aluıua en d - 1. J • olaa ıayri menkul emuiin 5 

~ıer ı Hr ·~ olan Cü~bu· R · . Şubat 931 tarıh ve 1744 nu • 
J ıımızın adıaı ıöy 
erken d . marala kanun mucıbıııce 930 

erıa ıe•gı Ye uyrı 931 duyaul ve ıeneler.nde kanunen • arımızı bırl kte ı•z.dıril · 
IDlf olac ğız inanıyoruz ki nrilmeyen bedelleriodea geri 
Ata Türk adı ile büyük Türk k•lın borçlar ert-sı ı oeler 
uluıundan en b" "k •1 mılıi müdafaa vekiletı bütçe· 

uyu 0 1 una lerıne memnu mıotaka ıstım • 
" 0 sayıcı b ta ını yapmıt ola· 
c tktır. ilk bedelı namı atında konu· 

lan ve koıı11lacak olan tahsi· 
. Bu tekil İttn•t P,. Hı. a ttan ödeneceiı baldsındaki 

llın sık ak ve ıurekh alkışlar kaDU'l iav balu nıo da b rı cı 
la karş at ndan m'iz k e ı y -- . .._ _____ _ 

Ye ı ad .,r 
Anlura 25 ( A. A. ) iç 

hicri bakını aay n bey Şükrü 
Kıyanın bu urdugu ılt ıoy 
a ilarını, kişı adlarını göıttrir 
b r sıra yuı koyınıga b ılıyo 
raz . Bu adhr T urk dılı araş 
tıraıa ku umuoun biıyü._ · · 

ııı; oıe21 

:feı ad o Alonay Saylavı 
•y A•alavın ı ıocı kez baaıl 

u:.•kta 0 n Turk Adları • i ınd kı b t g nd n alı m ştır 
u u ç ı d o b ğen.-nl .. r 

r rer ad s ç p 
la z. ıca bıt k 

ıtıra111az.I r, baata -
rınl1r 0 ' ıo•iuva çekilir 
l r ar b tıiınd n 
aonr u 8 ıran De demek 
oldugunu •dı hf&yanıa lum 
idıııını o rcd Y•tıdıtını Ye 
neler yap •tını aöıterır bilyOk 
çe bır bıtık d bı çıkacakt" 

A a bey, Adam ban, Ak 
nıyJk, Aoalıc, Ad r, Ak o;a , 
Akabay ha•, Adın, Akooir•, 
Al>atay , Adıyeke , Akboru , 
Abay, Adm ı, Alrbat• Abdan, 
Adsay, Akcı ba A bea lla.tua, 
- Kı- Adı ı, Akça koca , 
Ablak , Afruyap , Ablay , 
Afı a • Akçu•a Ablıy lua , l 
Atıbi•I• -K.• - Akdemir , ı 

CELA B. 
V la t m z gumruk rnhi· 

•arı müfe 1 t şı Celad t Naz m 
beyin bır derece t rfı ey e.Ji 
li memnuruyetle haber alı'I· 
mııtır. G•nç mukt dır mu t· 
tıılerımızcien otan ıacr arRa• 
daıımızı tebr R ederız. . 

Alııka babfı , Ağa b tua , 
Akdemir b v, A ı, Ag d.ıy · 

ak doiua, ab ç , •iamak , ak 
hanım Ka a ık aga moı(ı, 
ak f , abış , agat , ak kanıı 
-Ka- ab.ı, •iç , ak kıyal 
-ka , abulıcau , •iaa , ak 
kuı , abul , ıgıf , ak puıa.t, 
abuıka , •itam f , ak11n 

' aburau , •irık , ak ıuoiur , 
acar , •ırıtm ı akııt , avay, 
abnu , ak ıooiar , acebıa 
bey, akabık - ka aidaı ' 
acıbucu , akatay , a1'tay , 
acu alı ay ' ak tımu, , aca 
D•J • ailb. cı , ak tuıua ·ka· 
açabuga , akb<1lak bey • akuı, 
açık , ak. baba , akyapu , 
açıl , akbıı , akyol , açlaa , 
akbay, Not ; Yaııluuıda ka. 
)'azılı adiu kadın adıdır • 

Beledıye 
meclısınde 
Süt - ) o[!:urt. Dahaklar 

' .\1 e s · e J e ~ 1 .• 

D ğılma müddeti aı kalan 
bele~iye meclısı evvelkı ık -
şam Kadrı mes'ut beyin reıs· 
lığı ~ltıoda toplanarak bazı 
meı'cieleri müzakere eylemıı
tır. O gece meclıste, üzeriode 
en ço"' konuımıiar ışler, süt 
yogurt kavıarı de dabakiarıa 
çalışacakları yer mes 'elcıı ol 
muştur. Dınleyıcılere mabsuı 
olan sıralar kimuen dolmuştu 
Süt yoğurtların içı dışı sarılı 
çömleklerde mı, madeni kap· 
larda mı olması etrafında ko· 
nuşmalar olurken yapılın ıır • 
larda kuJıaoıJaa arı"nık mıd
dtaının teaemmüme ıeoep ola 
cağı yolunda doktor az.aJarıo 
ı(erı sürdükJerı mütalaa üze· 
rıne meseıenın kımysger ma -
rıfctı e balıettmJerek ondın 
sonra kat'ı bir karara bailaa 
maıı kabul edıJmışhr . 

Bundan ıoora dabak es· 
naf oın verdıkJeri iat da üıt-1İ · 
ne hararetli müzakereler ol • 
muş, net cede, şehrın sıhbi 
vaz yetı ııozöoüade tutulmak 
üzere en müoasıp 

!>ır yer bulmak meı'eıeıı idari 
encümenle ııbbat encümenine 
tevdı edılmiıtır. Beraber çah· 
facak olan bu ikı c:ncümenio 
Yaracıiı nctıce Şabıt toplan· 
ta11nda meclııe ırzedılecektır. 

FllAT B. 
.:Jıhh lt müdürü F aat B. 

cumartui 61İnü lımanrmızcian 
yollanan tarı vapu1 u ile An· 
karuye g tmelc üzere Samıu• 
na harekd dm ıtcr. 

Bır but;uk oy •onrc. döne• 
celltir . 
.............. :.,.. ..................... . 

- Oti '37"CJ:~Z . · ı 
Kent b ık1nı Vt! Ü\ eleri 

G ıel ttJp/a trl rı ı )Of;l k· 
ı su a alu da kt.: n I< y · 
t'J buc u a m ü , • 

re b.r gezı ıtı )' p >o , ke tın 
•f rıde yürunamı.,ecelr kertede 
bo:uk sokak rı gô iıyorl r 

mı? bu boz.ak ıo aklar re d 
uyle erı vardır k , elli v; d 
beri k z.ma d~gm,.m ı ve o 
rım gormem ıt r 

lşkılı .z; ti neb lrr kı, k,. t 
b,,kanı ve uyeler nın bu kent 
i~ınde hır gez olsan uf roma 1 
ti ları n c ıok k/ı.;r vard 
Çoculu~en ue gelıı 6Üz.e/ uı· 
ramak boıka baıkan IJe y 
iken ugramuk ve k ntt;i gö 
züyle utramalt baılıa ... 

Eılu Hacı k:ı1ım ) Öre•ın 
de ( mahalluintle ) fırını 
arlıa•ından eıki >•1icııma 
yörHİne •iden bir sokak var 
dır iti, tanrı •okaı eyl~ye ... 
çok ıerfektir iti, kent baılta 
nı ve clye/eri ba Oe bunan 
tibi, köy yollarından daha 
bozuk olan •olıalılorı •ez.ip 
ıöraeler, b6yf• /ıalmalarıno 
•önülleri ltatlanamnyacalıtır 
Ô•nun İf ;,. ille 6"fce lı•nl baı 
kanının iiy•l•riyl• birlilıt11 
lı•ntin lıcy bac•frnc ••aip 
76rmıl•rini 

stl.97o:r· ..:tz .. 

5 vı: lS86 

Fr iZ 

Pazarteıi 26 T. •oni 1934 

\ <: rf>m tedavı ... i 
Verem di11par:.ıeri lauüz 

h<zz rl namadıtındon vere" li 
h sf I r ş 7td l k ırhhat dai· 
,. n ../ oy I mı& olan odada 
u r m müt,.Jır tır sı Melamrt 
0$m n • l'ırafından para•ız 
olarak muayene ue tedaoi 
edılmrğe başlamııtır . 

ebusan meclisi 
Harlı ' n ı 

~ulbu J ... t 
r.ıl \1 \1c,rc>11 nut',unıLı di\'orki 

' ~t·n baı hı bazıda deınh t <" · m: 
" r 

~u J hıı ı~t •r .. , n irnı be hazırlan di ~ ec~ğım!. 

Pars 24 ( A A ) mebu· 
san mtcl s b r e t u ç s ni 
kabul etmı t r R d k 1 sos -
y:uıst fırk SIDID ö Ü geçtr 
adamlarından o n 1 portor 
m. Ars mbo dem t r kı : 

Alman başv >: lı m HıtlE•· 
rin versıy mu h s'ni tatbık 
ettiğine ınanm k, su ha f n~ 
hızm tte bu uo m k o ır Ü • 
çüncü ay S9v)' t Rusyaya 
karşı tabu düşın olarını ev • 
vela Lebıslanı soıı•a de Ja -
ponyıyı ayaklana.rmak ıste -
miştır. Fakat ancak Fransa 
ile Sovyet Ruııvan o bırl şrne
sini temın edt-bı mışt r kı Su· 
lbu Ja bu mustakar 1-ir hale 
getirebılir. Bu v .. zıvetm Av -
rupa sulbunu tt b Keye dü ür. 
düğünü gfü·en Sovyet Ru ya 
ıle Fransa bü rıy( lerıni koru-
mak ıstedıler ve u ıJ.d mem· 
Jl!ket ar.sında b r an şn a 
yspldığı da ın a e 
Ne ıtt fak ve D 

ınl~ı ma kelımes 
yorum Fakat şuriu r m 
ki Almanya ıle h r h ngi bır 
mubuema haJ n çok ku 
vetıi ve m mel tecbıı 

edılm ı olan Rus or usunun 
ya..rdımı biz.e t m , c m şt r. 
Hıç şüpbu z kr, l- r ço F an 
s zlar böyle b r ani .. Ş"Dadan 
müteuıir olmı ş d r Çüokü 
Sovyet huku d n n ş kli 
onların emeJlerıne tevafuk et-
mıyor. Fakat şuı u ha ırlama 
mız liıımdır kı, Kare: nal Dö 
R11lıyo Avustu y h a a karşı 

Alman protestaaı rıvle ıttıfek 

etmitti. Buıjoı F .aosa da bu 
gilokli tartlar ıç de Sovyt t 
cürr.hurıyet erıa ( ıdi a b rle • 
Ş("b lır. Avrupay ara s ılık • 
t n lı.uttaran t u n. madan 
dolayı memnun o bıJ r ı hü • 
kümet dış vaı ) e ı ve ı lib -
ı zlacma ko f r n [I D ~oşa 
çıkması ıbtımal n göz önünde 
tut r ~ o tına 

göst t-g k ş r 
bu s n 1 k r t 

fakat ~OK ku t lav ıımı 
harbıye bunu ç. o ş rttır • 
Rı F o u k n et m 1 u -
m.at ıJe F r.cs e su ha ıyi 
h zmet t k o m . 

Or u 
ralay Fa e o kkoJS;I 
eld'n bırı.kmam k laı mgeldi· 
2•oİ ıövıem ş ve dtm şt'r kı : 
Falcıt harp J v zımı ıma nde 
~lmanyanuı ı rfettıjı devce 

Balet he) eti 

Hıcran H. İ•minde llenf 
bir arlıstim zı ı idaru 'nde 
tayyare cemıyetı he•abına 

ma•amereler vermek üzre 

6 ·, bald heyet yakın de ıeh· 
rimi~e 6•lerek. tayyare cemi· 
yeti himayeainde alafranka 
danslar , ıarkılar , temr llır 
IJ'1ıcıli hab•r alınmııtır . 

hayret karşısında le1azım 
yapaoak ve tahkimat Yic•da 
getırn:ek içın icabeden kıd • 
royu ve mütebassııları topla 
mak lazımdır . Frau,. ıalb 
ıstı yor, f•kat F raaaanıa zııf 
o maaı harbe bir aevi davet 
olur. 

Harbiye nazırı JeneraJ 
moren demiştir ki Sulhu 
ısterseo barb. b zırla demıye
ceğım . Fakat ıulhu iıtersen 
barba hazırlan diyeceiim . 

.Sekiz yüz mılyoa 
frank olarak tesb;t edilen 
harbıye bütçesi ulu orta ka • 
rarlaıtırılmıı değıJdır ne 935 
yılı ıçıode bu para tükenecek 
tır. Ancak fevkalade ahval 
bızı m cbur ede,se bır ıeııehlır: 
hı.tm tten ayrılacaau . Şımdi 
kı ı.skerhk müddetıni deiit • 
t rmek fıkıitıde Geiılım, fakat 
mut baastsl.ara art.racaiım • 

mukemmel bir mübendıa 
ve ıabıt tetkılitımız vardır • 
Fakat ust•baı ve küçük' ıa • 
bıte ıbtıyıcımız vardır. Harbı 
yapmış olan eski muharipler 
tek.rar bır harp iÖrmek nıye· 
bade deiıHerdu. Fakat har • 
bıa fecayıiai tatmamıt olan 
i•DÇ nuıHe,. müfrıt vatanper· 
verlerı bızım tanımıt olduia -
muıdaa daha muth•ı bıl' feJi 
kete acbep olabıbr ve bu 
Avıupa medenıyetıai ortadaa 
kaldırabıJır . Şimdıye kadar 
zekio&n ve ılmın ıııkları olaa 
ıkı büyük mıUetın baıka ıekiJ 
de haUedıımeaı kabil olaa 
meseleler içın bmbırJerİDe ıir 
dıklerını görmek çok acı bir 
f ey olur • 

J neral moren bütün ııra
laraau yü"ıclcn alkışl1r ara • 
sıoda aörlerıni ıöyJe 
bıtırmiıtir : mılıi müdafaaya 
ve bııbaaaa bana düıen işler· 
de emın oluc uz çok cıddi 
harelı..et edeceg m Fakat aynı 
ıa anda bır te aket olmamHı 
17 n de bulun gayretımi sarf 
edc.ceg m. Başk• tarafJarda 
da aynı şek Jde hareket edal· 
d gını go mek ısterım • 

Haıbıye DliZ rının bu nut· 
ku mecı s n bulun ııralarıada 
derın bır tt sır y .. pm ş ve Sos· 
yalııt ctındcn tulutiuz da müf· 
rıt il&' ceoaha varancıya ka -
dar Lütüa mebudarıa tiddet-
h aikııları aru ada Jeneral 
kürsüden inmittir. 

l'levlüdü şerif 
Atır ceza reia[ia.:nden •• mü. 

telcai& Aoukat O •man Zeki 
beyin refılıaıı la 

anımın rıef a· 
tının kırkıncı 6Ününe müsatlif 
olan 2. teırinin 26 _ 

cncı ıu· 

nü akıomı yatır namazından 
aonra o·t:ıhi•tır camiintl• 
mavlüJü ı•rif o4unaenlıbr, 



SAHiFE 2 

lözTORKÇE 

Okonomi Sa vr ş1 

Onuvluğumuıun her Türkün 
göisüoü kabartan en yüce 
varlıklarından eııönde geleai 
oltonomik varlafc mızdır. Mus -
taf a Kemal Türkiyesinde O • 
ao•luiumuzan kuruldağu ilk 
çağlarda Onovluğun güç ala-
cağı bu varlık ıoe:zilmeyecek 
değin cıJ.z. bir varlıkta. Yan -
mıı , hnneıi ıoyalmuı bir 
yurtta yrdiiimiz ekmeğin uau 
bile dııardan geliyordu Ölü · 
me em olarak aransa bir 
pürUik (parça) yerli ıekerini 
ele ıeçırmeaın yolu yoktu • 
iç ve dıt pusatlarımıza dek 
ıeydiğimi~ her nesne özge , 
koynunda adam bitirecek de· 
iin verimli bir toprakta otur· 
makta bulunurken yed.kleri • 
miıia pek çolu öıae idi . 

• 

Törüce ve buduoca bu 
acıklı gidişten kurtulmak ge· 
rekti. Bıiııladığımız bınlerce 
can , dereler gibi akıttıiımız 
kanlarla kurtardığımız yurdu, 
kurduğumuz büyük Ooovluğu 
Türk onuruna yaraşın bir kı· 

lakta yaşatmak. , çaıilardan 
Çağlara arm;;ğao etmek oko 
nomik üstünlüğe , alııverjı 
erginliğine irişmelde olur • 

Törümü~, Lozan dönüşün· 
ded bu yana v.u &ücüyle bu 
büyük itin baıarılmasına yö • 
aelmitti• Kurtuluı aav•ııuda 
elduiu sıibi bu aavaıta da 
T6rü (Hükümet) ve U'uı ele· 
Je yermiıti. Bu elbirliii edıtin 
yükıek anlamını (manasını)beı 
yıl önce B"tbakanım.:z Iımet 
paıa büyük Türk kurultayı 
önünde bütün açıkiığı ile bir 
ıeı. daha ıöylemit, haykır -
mıtb" Bunun üzerinedır ki , 
Uluıua daha ya11lı Ye bera· 
berce çahşacaiı bir kurum 
cloifdu. Her iyi ve iÜzel ııle
rin olduiu gibi iyi itlerden 
biriıi olan Uiuı l okonomi ve 
tutum kurumu1lun (milli ikti -
sat ve tasarruf cemiyetinin ) 
te~el• de Türkfin yüreii olan 
Ankar~da atıldı. Bu kurum 
ıı bir çaio,1 yurdan her ya· 
ka.,na dalbudak salıverdi. Yü· 
reiin besleyici kanı koca 
gi. vdeye yayılm~ya, 1111 be • 
nizler kirazlaımaya baılamışb. 

Bu kurumun ilmacı (bedefı) 
yerli mah kull~nmayı bir inanç 
yapmak, yerli mallarının ya • 
pıt•tıaı artırmak, çetitlerinia 
iyileıtirilaıesine yol açmak , 
yurttaılara tulumlu olmıya ça-
iırmak ve bütün bunlarla be· 

YENıYOL 
Pazarteei- Perşembe 

Günleri Çıkar 
Matbaa Ol! idarehane•i 

URm •oluılt 
T eltraf: Trabzon- Y eniyol 

ABO E 
Seneliji SOÔ, Altı aylrfı 

300, ii~ Aylık! 116 lıara, 
NÜSHASJ 

4 Kunıstur . 
E•lti nıbhalar 20 kanııt•r 

/Lbt Nfırı 15 Karaatar 
Relıldnılar ııa:,..rl~ta 

ı.ahidir 

BORSADA 
Fındık - Yumurta 

24 · ll · 934 bu gün 
. sabab borsuında iç üzerine 
ahmsatım olmamı~tır. Satıcı -
lır ay içinde gelr cek lsveç 
vapuruna teslim 46 kuruş is -
tediler, 45 kuruşa kaoar bır
aldılar ise de alıcılar 44 ku· 
ruşlan f ula vermemışlerdir . 

iç piyasası ~evşektir. Ka· 
buldu tumbul fındıklar yüzde 
50 ıarantili olarak 21 kuruş 
30 paradan 54500 kilo satıl· 
mıttır Bir kı•ım n.tıcılır da 
22 on paradan ekıiğe barak -
madıklarıadao fazla İf olma -
mııtır . 

Dün limanımıza gelen 
ltalya •Kıpı A·mı» npuruna 
692 nndık yüklenmiştir. Ka· 
buklu yumurta ihracatını kon· 
trol nizamnamesi 22 il- 934 
tarihinde meriyete konulmuf 
olması üzerine dünkü ihrç 
olunan yumurtalar mezkur 
nizaoınameye tevfıkan intihar 
edilmiı bulunan kontrol beyeti 
marifetile muayene edilmiı 
ve ~na ~öre ıevkiae müsaade 
edilmiştir. 

Memleketimiı.e hariçten 
para gdirecek mallımmızıa 

her yerde emniyetle müşteri 
bulmuını temin için ıöıteri • 
},n bu takayyüdat memnuni• 
yetle baıaralmaktadır. Yamur 
ta kontrol reiıliiine fahri ola-
rak ı•yyur ve çok ciddi me· 
murlaramı:zdı n t orıa bıtlciti · 
bi Oımıa Remzi bey ve ekı· 
perlığe de dibk in zade mah -
mut bey oda meclisi kararile 
tayin edilmiılerdır • 

mumaileyhleri tebrak ve 
muvaffakiyetler temeaui e -
derken yumbrta ihracatçı ta -
cirlerimiı.in de bu mühim it -
ler kart ıında çok çok ciddi 
hareket etmelerini tavsiye 
ederiz Çünkü temiz it yapan. 
ları herku ıevu. Ve emin 
olur ki bu da memlekete ha· 
yuia kirlar i?etirir • 

raber Türk akçasını acun ak· 
çılarının en alıı.ı ve aailamı 

yapmaktı. Yurdun her buca· 
iıoda bu uyc:.ndmcı ıt:aler 

derin yaokular (akisler) yaptı. 

Bu uyandırıcı s•ılerin bay 
kmlm;ya bıtlınıgı ilk ç~ğ -
larda yerli ve özge (yaba11cı) 
birçok kimselerin bıyık altın -
dın gülenleri yok deiildi. O 
Ç'ğ olmaz diye ıülünmek 
ıshntn o iirit , buaüa tükel 
(tı m) bir varlık ve it olarak 
ıcuııun gözü öoine dikilmit • 

tir • Bütün acun inandı ve 
anladı ki , Türkün okonomi 
ıanıı, kartuluı HYlft fibi , 
acuna pumak ııırtan üıtün • 
liij6ne erecektir . Dün yerli 
malı bir düt ( rüya ) .• Bu 
ıiin her iıteiimiı.i yerine re . 
tirebilea bir Yarbktar • 

12· 12- 934taribiade baıhyacak 
olan yerli mılı ve okomoni 
haftamızı , 1avıfın ctmediğinı 
uı'ta tutauk daha açık alıc· 
larımız ve dabı kabarık 2ö • 
fı6ılerimizle yapıb;lecejiı. 

NUMAN SABiT 
o,m.ın f ıl•bi 

YENi YOL 

Ekonomist Gazete 
. 
ı ne r? 

1.o:ıdra 24 - «Ekonomist» g:n; tesi, A ıırııpanın vaz 'yet 
ni tetkik ederek diyor ki: Lehistan siyasntrnda görül n değr -
,iklik Fransız-Alman barışmaaıno yorarsr.1. Avrup.. cin fay • 
dalı olacaktır. Fakat Ruayanın paylaşılmasr 1çın J ~or>yanın 
J, iştirok edeceti bir Berfin - Varıoua suikastını ortaya cıka 
Ter •a çok :z.o rsrlı bir ıeydir . ' 

Edirne- istanbul-rc:sırj a 
yirmibeş köprü y pıilyor 

Tekırdafı 22 - Edirne - laton'>ul yolunun Tekirdafı 
mıntakaaında 25 lıöprünün betonarme olarak y'lpılması karar 
la,tırılmı,trr • Ba köprü Çorlu-Silivri arasırd'Jdır köprülerin 
in,aatı yakında münakasaya çıkarılac rı ktır. Kışın geçit verme:z. 
aaları üzerine kurulacak kurulacak olc<cak bu köprülerin ya • 
pılma11 memleketin iktiaadiyatı üzerinde büvülı. bir ehammi -
yet almaktadır. köprülerin inıaatı birinci luirıundq. ihale olana 
caktır. 

muhacirlere yardım ~ d yor 
Tekirdafı 22 - Anayurdun trakva ilin,. kaııuıan aoytaş 

larımızın ia,e oe i.lıdnl ırı İ<; 'n g celi gu"düz.lü ç ,/ Jılmoktadrr 
Ahiren Jehrimizde muhacirlere yardım kornısyonu ndında bir 
lıorniayo, te,eklfül etmiştir . rumr 11 e hususi butün yardım 
tedbirleri, tralıya mıntak.,aına y 0 rlestirilen muhacirlerin 935 
yılı içinde müatahail haline getirilmeleri maksadını gütmektedir 

kamyonlarla 
sevkıyat 
münakasası 
Jandarına konak 
kumandanlığından 

Jandarma konağının Trab· 
ıondan E"ıuruma ve Erzinca· 
•• ıev" edilecek efradın 
2l - il - 934 perşembe ıünii 
t ,planan komiıyoada talip 
zuhur etmediiind.-n bir ı y 
m'iddetle bHp zuhurunda pa· 
ıulıkla ihale edileceji ilin 
olunur. 

Odun kömür 
münakasası 
Gümrük ithalat 
müdürlüğünden 

Trabzon ıilmrük idareleri 
için miib•yaa edilecek 2o bin 
kilo odun ile ~oo kılo man • 
gal kömürünth 17 - il - 934 
ıünil münak .. sasını talip zuhur 
etmediiinden pazarlıkla alın· 

Görele hakimliğinden: •ı iLAN 
Göreleoın çarşı mahalle • 

siodPn s ngirlı zad Salih ef. 

1
. ile nakay z oğ u Yusuf 'e 

vereseleri islam ve şürekası 

1 

arasında izalei şuyu davasının 
gıyaben cari mahkemesinde 
m\i dea b mübarrerül hudut 
gayri meDkulun kabil takıim 
olmadığı &nlaşıldığıudan bil 
müzayede satılarak bedelinin 
hisseleri nisbetinde tevziine 
kabıl temyiz olarak l il · 934 
tarihinde karar verilmit ve 
müddei aleyblerden n1akayız 
oğlu islim ve Hasan ı.evceıi 
Ayte ve Remziy~nin ikamet -
gibları meçhul olduiu teblii 
varakasından anlaşılmış oldu-
ğundan hukuk usulü mulıake· 
meleri kanununun 144 inci 
maddesi ahkimıoa tevfikan 
teblii makamına kaim olmak 
üzere ıbbaren ilan olunur. 

mak üzere münakasa 28 il 934 
gününe müsadif çarşamba iÜ• 
nıi saat 14 de bır.,kılmışhr . 

Tal plerio gümrük ruüdür • 
lüğüne müracaatları ilin 
olunur • 

• 1 1 " a 11 

Vakfı Mııh ilesi mevkii 

f' DEYiŞ 
L 

Gazi AtaTürk 

Y a,a ey büyük Gaz;, dönll 
durduht;a acall 

Varol sen etti11 türkün kotd 
6Ününü ak ,.;,,.. 

Türkün baıına • fÖken yıkını 
kaldırt 

Yor,.un ar,.ın tiirkleri dinffı 
tirip aaldırtoll 

Yarda saldıranları , Yari 
botup kaldırtotl 

Elden çıkan öz; yurdu, tiit 
11eri aldırto 

Senain , senin 11ücündür, 
oeren 11üpüzld 

Senin yanan ıönlünden 

,.eldi öpüzl•r4 . • 
Türkiın ba,ına yağan yel 

rımlar gücünJı 
Korkup ,.eriye döndü at 

aacan öcrindetl• • 
Altın baıın yanında güzeli 

ecel•ri 
Andırdılar en koyu, lıaranl 

11eceleri 

Sen uyanıktın, herhu ay•' 
lıen hor/ayara 

.Sen bilirdin , herkfl!H bil 
den zorloyar 

Dcdirtilen her sö:z.ün nered 
,.eldil · 

Anladın tiırlı bağrını kitrtl• 
rin deldifİll • 

Baııntlır Jiızen ueren, Jfı 
hozulı yor 

Elindir kilit ouran her1 
fCbiık yurtla • 

Aktleniz /ııyıaına oarıp intli 
fin ıtntl• 

Atlayanlar pldiiler, ) aptd 
Jıfın diii ü1ttll 

Dirlifina lıaoaıap Jir · 
aoyalonlar • 

AlıJeniz• Jöltü/J{ı it 
uluyanlar • 

Göıtuiı yapanlara 6Öll• 
au yolatt-

Yaoı denize döktün ol 
Anadoluno • 

Coşgan Çelebi 

Cinsi 

kadın hanım 
haci arıf ağa zade 
Vakıf 

Tabakhane 
Es vak 
ııkender paşa 
kemerkaya 

Husall' O. sokQk 
Attarı.r 
meydan hamanıı 
kethuda oğlu 

Hane 
mağaza 
Haoe 

3o 
18 
2o 
12 
28 
32-1 
84 
22 
8 

Hacı nokta hanım 

" tt " Hazineı evk; f 
kasım ağa 
Emine koca ata 
Emine Ye Sabri 
Semerciler camii 
imaret camii 
Sarma•ıklı 
lrlıif kızı 
B•diıehur zade 
molla ıiyab ca111ii 

" " " Helllç camii 

" . Seher hanım .. .. 

Es vak 
ııkenderpaşa 
ka•ım aaa 
Eıv.k 
Çarıı 
Ayvasıl 
imaret 
kemerkaya 
Tabakhane 

" molla ıiyab 

" Esvak 
kasım ağa 

Yalı hanı 
mt.ydan 
uzun sokak 
Semercıler 
Alaca haaıam 
Semerciler dibi 
Cami barimi 
Sarmaııklı 
lcuığunderesi 
Çukur bamamıokk 
molla ıiyah 

" " maaara 

" Sıra mağazalar 
Uıun ıok.ak 

TAPU iDARESİNDEN : 

Hane 
mağaza 

Fevkani otel 
Dükkan 

" Hamam aı ıası 
Dük kin 
medrese aru•ı 
Diikkin aru•ı 
Haae 
hane araaıı 
Cami arıaaı 
Hane arHıı Ye bahçe 
Cami ar1111 va baYlusu 
Bahçe 
maiaı.a 
DüklıiD 

Yukanda mahalle, mevkii ve ciui ynılı yirmi plrea iayri menkulün 

o 
' . l 9 
2 • 1 
4o o 

va~,E namına idare edilmekte buluomuınd n bab si~ senetsiz tuarrufathn tapaya tesçili • 
idaresindea iıtenildiii cihetle iıbu yerlere ayni bir bak iddiasında bulunan Yaraa ılia tari ' 

itibaren ODDef rlla ıonra mabıllinde keşf için tapu müdüriyetine veya mılıılliode bulo• 
memura eYrıkı mtıı'.Jite ile birlikte müracıat eylemeleri ili11 o'u"lar. 
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Paz rlıkla 
ihale 
S alma kom· ... onundan 

KAŞE 

kap lı z rfJ o.un kas1 -
ya kooulan llooo kılo sade 
ya2a verilen fiyat gali görül· 
düğünden 21 • il - 933 tari · 
b1nden itiba en bir av müd • 
d tle p urhğa tahvıl edil • 

N 
E 
o 
K 
A 
L 
M 

Orip 0 
Btış :1.ifnlar11uı t< 
Diş :ı.sJ:nlanna 
!?011u1tizmay:ı A 

m ştır. bu müddt-t ıç 1 nde ta • 
1 pi rin 870 lıra tem nat mu • 
v kkatle komı&tooa müracat -
Jarı ılao olu'lur. 

J ,atwratu var 
rnalzenıt=-~i mtina~ a~ac:ı 

V.lôyet encü neninden 
memlekd ha.tan< sinin 

dahiye laboratuuarırıa ait 36 
nevi malzeme J.J;ı.934 lari· 
hine mü•adif cumarıui günü 
•ao t on dör ite ihale. olun.. · 
calıtır İ•leklılerin d.ıimi en • 
cünıene müracaatları i a 1 

olunur. 

-1 
N 
A 

l 'egiuu: 
illl~llr. 

2 
6 ''e 

12 kaşe/ik 
Kutuları isıeyıniz 

Hala ve lağım inşaatı 
MÜNAKASASI: 

Rize orta Mek.bı Mü akesa komiıyopuudan: 

A 

ı- S262 lira 2o kuru, bedeli keıif lr Riz.c orta Mektebi-
nin hola ve lağım in~aatı münakasa ve ihalat kanunun 16 incı 
maddesinin C. Fıhrası mucibince 22-J/ 934 tarihine mÜ•aciif 
Per,embe aünii •aat /5 te iha/ui yapılmak üz.ere apk müna· 
kaıaya Jıonulmuıtur. 

2- Talip olanların ehliyet vuilt.alarile bedeli keılin yüzde 
yedi bucufu nı•betinde muvakkat teminat makbuza ihale 
ıaatı ıd~n eu11el orta mektepte müteı•••U münak,,•a komi•yo· 
nuna teucii 4Jecektir. 
3- Şıraitini anlamak İ•teyen/crin ortn mektep miıdarltüne 
müracaat eymeleri ilan o/anır. 111-IV 

Su kuvası bakır leğen bakraç 
AÇIK EKSİLTMESİ 

Trabzon: Gü. Mb. Tb. Saba al•a komiayoaanciaa: 
Tobur için 2·12 934 paz.ar •ünü Gfıi ekıiltme ile 168 tane 

t;inko Su 1o1u11a•ı 2o bakır /efen ve lo tıcne balıraç •atın alı· 
nacaktır iıteklılerin elııiltmeye iıtirak ip"n o 6Ün nümünelerı 
•örmek ve ıartlcırı öfrenmelı ifinde her z.aman tabur karar 
ıdhında müteıeJılııl ,...omiıyonuaauz.a miıracaatları ilan olunur, 

uı vı 

Gaip Sahadetname 
z~nOI rÜftÜye mektebinden1JJO Hneıinde almı, oldufum 

ıahadetnamemi gaip ettitimden yenİ•İni çık.:trcafım Hkiıinin 
hükmü olmadıtı ilan olunur • 

Çülha z.ade luhıin 

-----> 

TUHAFiYE 

YENIYOL SAWIFE 3 
:mw ---- ~ 

~~~t~~-~ 
ez as . 

A 'NURi 
• ucc r üessesesi ı~ 
l•<'riibı•!erle anlaşıloıı~tır ki. <'il ~·k Kumaş <:Pşitlırini en Ucuz ~I 

Fıatlı-rl • , e ı o ) ül..<e·k 'T'• ı·z lık San 'atı iP G•: in': k ibıiyacınızı ,~ 
en111 H•lJp t~min Pfft <'f .. ğİrı z MÜ S ESEOiR. . . . · ~ 

Y ni g~t n SON MODA KUMAŞ ÇE~ İTLE.Ri·ll~j 
Mİ Z İ liıtlt-n göı ü ıiz . . . \lubt ·r .. ı•ı. ıııüş erıler rıı iz n İ• t fa 1 ·"ine ~ ! 
arzNti~.rnız ı.mıa l ırıJ V.::o-tüm f atlerı : 24, VE 28 ~ 
liraya ı>n z ırif bıç mlnrlt- o"tiirı ! İmal f'tol!'ktı 'iz . l: azır elbise t~ı 
<:~şitlerınıi in Fıatlf'riude de a) uı ' re,·ede Ucuzluk Vardır . . ~ 

Taksit mu~m lesı Yapılm kta ır. 
ADRES : Kno<h•racdar carldf'sinde Ka.ıaz Ab lalhalinı zade I~ 

'~ UF~ Tüccar Terzi. TR B ON 

-KULAK·BURUN·BOG~-;ı 
MÜTEHASSISI 

Sa it Es at Bey 
Muayenehanesini 

Semercilerbaşında 

HALK ECZANESİ 
Ustüne taşımiştır. 

L l:lastalarını HER GÜN Kabul rılt•r -' 

~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ « ~ M " » « Sathk Han~ ve agaza ?> 
(\ Çarıı Ayva•ıl mahallesinde Alemdar z.ade 8okafında >} 
({ Bar~ıkeva hanına mutta•ıl 11 numaralı HANE: Üıt >} 
(< ve alt katta ıekı2 oda, iki salon, kilar, mutbak, bodrum, /1 
(( çeıme •e bir miktar bahçesi ve ayrıca iki b:p m;;ğ;.za >~ 
(( aatlıktır.Görmek ve malumat olmak iıteyenle,irı mn.Lur /1 
(< 1 1 No. haneye mürccaatlar . • /) 

6 - 6 ~ « ~::--.: ........ ~~· P~~~~~~~~~~~~~~v~~ 

mAG Z AS 1 

i~ '~~.~~~-~--~ 
~ - .-.:ıı ~ , .. 1-1~ 
~ .., 

Un 
münakasası 
Satın alma komisyonu 

l ri)aı-.etinden: G reıondeki alayın ıünlük 
ekmek ibtıyıcı için yarııı 
Samsun ve yarııı iıtaıabul 
ikincı nevi olmak üzere yar 
yarıya karışık undan 8000 kilo 
ekmekhk ua 24-11-934 Hh 
günü 11at 14 de pazahk ıure• 
tıle mübayıa edileceiinaea 
talıplerin teminat akçeleri!• 
bırJık te ve yevmi muayyeninde 
gireau•daki alay aatıaal•a 
komisyonuna U.ürıcaatları illa 
olunur. il-iV 

ZAYİ 
41493 numara ve 3 ]o 933 

keza 42069 Dummra •• 
16·3 933 tarıbli iki kıta aekiz 
balyalık boş çunUara ait 
Trabzon 2ümrüğünden almıı 
olduium d pozıto makbuzları• 
mı zayi eyled.m. Yeniaini ala· 
cağından evvelkinin hükmll 
~dıaı ılan olunur. 

Haci İbrahim zade 
Haci Ahmet 

Metanet • ZP· !et ve Renklerinın solmama.ıl ! tanıumı~ h ırir limite! fabr ka-ı p ·k.lileri frabzon 
'e lıa\'ali:si u1num satış yerini ziyaret edenler ber şeyin en ucuz e en saJ amını bulurlar 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantazi man ıfa ra 
" 

MANTOLuK,ROPLUK, 
FAr"iLA, GÖMLK , PİJAMA VE SAİRE 

vası : .. ., 
KADIN KVMAŞLARI, ÇORAP, 

••• 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fİ~'ATL .. A STILMAKTADIR 
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AZMi TERAKKi 

Hanım efendılere 

Dikılnı i ı; Mantolar ] O lira 

Kürklü Mantolar ~O lira 

Deri 1nan: olar 170-1 50 lira 

Yakalık kürkler 2 - 7 lira 

T i l k i l e r 15 -18 lira 

Astriga"llar 5 Jirndan lS 

lira)a kadar meı .. oJarı 

kiirliik ve mantoluk k u-

maşlar DEBOSU . 

Paris Kadın , Erkek 

Azmu T erekki tüccar terzi 

YENIYOL 

ÜCC 

Eın aı <' · hu n "'' ') 
r 

IDf'lTO"-U 

23 Jirc P tf ı j l"ra-
dcın 33 lı , adar 
i~marlam·ı ko~ıumJar 

20 J' r.ıd: ıı -) Jira a ., 

ı~marlaı ıa I JttoJ· r 60 
Jiradan 70 Jir~'a J..~dar 

.t 

4 SAHIFA 

. . 

erzi e az · matı vesaire optan 
ve erakence ucuz 

satiln1akta ı r. 

Terzi mektebinden mezun 

k ndurö cılarda No 70 - 72 •• 
'. .., • ,.\ "t • • 

rF~ 

arslan lastiklerimiz· '~ 
I~ 
!g!~ Zarafet ve Dayanıklığı itibarile diğer Lastiklerin fevkindedir. 
!~ Taşradan verilen siparişler sür'atle gönderilir. 
§!!Jj TOPT VE PERAKENDE SATIŞ YERi: BİNBİR ÇEŞiT MAGAZASI. ~ 
~~;!~-------------------------- ı-ı:u:ıı.-~ 
-gi i:t; .. ~-------------------------------------------------
J ~ 

' 
MATBAA ve GAZ ETE Si 

UZUNSOKAK KONAK CAMİİ KARŞı 
YANINDAKİ VENİ VUVASI 

MATBAA İŞLERİ TELGRAF 
R smi dairelere , müesseselere , bankalara , tüccarlara. 

şirketlere aıt her çe ş t defter , cetvel 1 makbuı, çek , zarf A E 1 
kağıt başlıklara kartvizit vuaire en güzel şekil ve en y E İ y OL 
uygun fıyatlarla basılır ve ciltlenir . • 

1 DA , K RAKOLU 
T Ş IR. 

r s'zio ·ç;n VPrimli olmağa çalışacak 
H l ~ m t ıç o çok v umlı olması İçın, içinizdtn 
g ç 0 n ar u ve di ekler· de s zd en bekliyecektir. 

•] C, Uzak yerlerden verilen ıipariıler hemen yapılır ve TR B Z ON 
.. ~~ gönderilir . 

Ş bsıy ~a ıl şmiye11 , cem ·yet için faydalı olan bütün 
dileklere YENIYO L•un sütunları açıktır . 

------------------------- --------------------~------- =--------------------------

Bu gece Yıldız sinemasınd~ 

John Gravford'ur~ yarattığı 

« Cezanı C.ekecekshı » firmi var t .. 
• 

ihalt- tahliki 

M.ınaka&ada bulanan 
lek.:t hadane&ine ait 
neo'i eorakı matbaa 1 
ihalumi~ı 1 12- 934 
hıne 11.u,adif cumarteıi 
•aat orı dôrde talik •J• 

lıteklilerin oildy•t 
encümenine •üracaaılor• 
olunur • 

Ya~ı J,ı~ri Midjr• 
BEKiR SOK.f)TJ 


