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Yeni yol 
MATBAASI 

En (;üze! , En Ucuz 

iş Yapar 

. ·~·r. .·· h • •·.· "ıt 

bir kanunla Haci Veni 
hazretleri 
yerine marşal 

gibi elkap ve 

' Ceneral 

, hoca , hafız , Efendi , Bey , Paşa , Hanım , 
ünvanlar artık tarihe karıştı ! .. Müşür , ve Paşa 
, Amiral denilecek ... 

\9 
Cumhur Reisimiz Ata Türkün 
Kendi Soy adı ve·taktıği adlar 

B. M. M. inde : Bir kônunla bütün elkap 
ve ün vaıılar kaldırıldı . . .. 

Ankara 27 ( A. A. ) Ke· 
mal Öl adlı Cümbur Reisimiz 
Ata Türk soy adı nrildiiine 
dair olan kanun yarın resmi 
ıuetede neıredılecektir. 

Baıkan lımet paıaya reiıi 
cümhur Ata Türk tarafından 

ıoy adı olarak ~laönü• acla 
verilm•ıtir . Bu hususta Ata 
Türküo mektubu ıureti ıudur: 

Başvckilete bapekıl İımet 
P«ıa Hz.. nin inkılap taribım'· 
zıa ilk şerefJı ve parlak Hhi-
fcıi olan İaönü meydan mu -
harebelerınıo baı kahramaaı 
olmuı lu.uıımaaı itıbarıle 101 

adı kanun icabı olarak alaca-
iı iıminia laöoü olmasını çok 
ycrnua: l ulcı •iumdıakeııdıle· 
rine bu soy adını tevcih etti· 
iimi bildıririm . 

Cümhurreiıi Ata Türk 
tarafındaa büyük millet mec· 
cliıi baıkanı Kazım P•t•Ja 
•Özalp» adı verilmiıtir . 

Büyük millet mecl ıi bu 
iünkü torlaatııında lalup Ye 
unvanların kaldırılması bak • 

Frasız, Sovyet 
-.... 

YAKıNLIGI 
Pariı 28 ( A. A. ) Fran11z 

Sovyet yakınlıiı ıle alik•dar 
olarak tark misakı proj ıi 
•on iki iÜD içinde diplom111 
faaliy~tle11ne bakim ıörünmek 
te olup hariciye bakanh{rıaca 
verilmiı olan ö{ıle yemeiinde 
yapıla1a ıörüımelerin mevzu • 
uou teıkıl etmıştir. Bu görilt· 
melerden ıonra m Titaleıko 
Ruı maılahatıüıarı m. Roıea 
bergle iÖrüımüıtür, daha ıoa· 
ra maslahatıüzar m. Lıval 
tarafından kabul edilmiıtir 

m. Titulcıko bundan ıoara 
11at birde m. Fiandenlle ıl . 
rüımüıtür. Bu koouımada ıki 
devlet adamı günün muelele· 
rini ve Cenevre ileri ıürülmlf 
olaa dıt meseleleri tetkik •t • 
mıılerdir. müteakiben m. Ti. 
tuleıko m. Heryoyu, Tevfik 
Rüıtü auıın buıiia F ranu 
arkadaılarile , bilbaua •· 
Heryonun ile· 1rörGım~si oraaı 
'ardır. Türk Sovye.t müo11e· 
batının önlüliliü ve T. Rnıttl 
ar11 ıle m. Titulukooun Raı· 
yaaıa uısa baila Avrupa def 
l.tıari ıümreaiae J&rmektt 

kında bülru•etia ıa teklifi 
kabul edilmittir : A;a, Haci, 
Hafız, Hoca , molla, Efendi , 
bey, beyefendi, Paıa hanım , 
Hanım efendi Ye Hazretleri 
ıa bi lakap Ye 11annlar kaldı • 
nlmııtır. Erkek •e kadın va· 
t andaılar kar u ,uo kar911 adı 
ve reami bel1d1.. rde yalnız 

adlarile anıhrlar •:va rütbe 
Ye reımi oiıanlar ve madal • 
yalarıa kullaaılma11 yHaktır . 
Harp madalyaları bundan m&ı 
tunadır. Türkler yabancı dey. 
let aipalan tla tatı••zlar , 
askeri rtltbelerJea adın b•ıı • 
aa ıelmek i'zere kara ve bava 
•&ıirlere marıel, biri•ci ferik 
Ye livalara ce•eral deniztle 
biriaci ferak Ye Iİ•alara ami • 
ral deair Ceaerall.,ın Ye ami 
ralleria derecelerini ıöıterea 

anvaalara deniz miiıirleri •e 
diier aıkeri rütbelerin karıı· 
lıkları ili Hkeri tura11 kararı 
ve icra vekilieri beyetiain tu-
dikile konular • 

C. H. F. 
Gurubunda 
Ankara 26 - C. H Fır

ka11 ıarubu idare heyeti re· 
iıliiıaden : C. H. FarkHı gu· 
rubu reıı •ekili Cemil beyin 
baıkanlıiı altında toplandı . 
Enelce biikümet tarafından 
ta.kaıtli olank aatılan emlikin 
takıitleriaia uzablması ve be 
del mıktarının azaltılmHı içia 
mıaııa mebuılan tarafıadaa 
yapılan teklıf maliye vekiliain 
buzurile konuıuldu Ye idare 
h 'Jetinin aeçeceii bir eac&men 
YHıtaıile bu meaeleDin tetkik 
ettırdmeıiae k~rar •erildi • 

oldupaa aldıklan ehemmiyet 
•• Franıız 111a111ıma aoa 
a1larda aldıiı yol ba mlbim 
mll&akerelerde iatikametiai 
klf1 derecede 16ıtermektedir. 
Euaea • L•val ile Litfinof 
araaaada Ceaenede yapalmıı 
olaa keauıma iace oranlaa -
datıadaa clalaa kati mahiyette 
olmuıtar • Şark miıakıaa n 
oaaa mal.temel Deticeleriae 
ait mibakere hitmedra yeal 
biçbir mhıkere J•pılmayı • 
cakbr • 

., . . ' . . .. .. . -· . ' ..... \.,. 1 ... • 

Yeni Adlar 
ikinci Ji5te 

Ankara 26 ( A. A.) Türk 
dili araıtırma kurumunun ıoy 
adlar bakkında bulduğu (A) 
harfindeki iaimlerin ikinci liı · 
teai ıudur : 

Alabay, alp aya, amonak, 
alak, alp ertonra , analay , 
atalay, alaku9, alpgiray, anba· 
zuk, alakuı tekin, alpban. an• 
darimaa, alan bay, •ip nlcı, 
anıay, alaahuy• alp tekin , 
anıııhaa, alantar, alpyilrük , 
anıın, ala s, alıaca , anucur , 
alas, alataca, anuk, alasahıo, 
altanay -ka. apakb gün -ka· 
alataı, altambın, ıpakbaa , 
alay, alt .. y, apatara, all-an , 
aJtınariı ka· apuban , alcu , 
altıaay , ·ka· uaboğa , alof 
tekin, altın11bak ·ka arate • 
aar, alp, altmıtkara, arra , 
alıaak, altaa arı• ·ka· alına 
ban, altu~oıa, :arıana • ka • 
alıncak, altın \·ka arıın , al 
·ka· altın bey, arıın doian , 
alkaevli, altınbiii -k•- argıı , 
alka•, altıııhan, arıua. alkaır, 
altankara, Erguaaııa , allak , 
altıntaı, arıuaban, alp•iu , 
alba terim, arıuaıab, alpar • 
run, alyu, anbHua. alpuılaa 
·~•ıur, arığbota. 

Uçüocü lı"'te 
Ankara 27 Türk di i 

araıtırma kurumuaun balduaa 
aoy adlarının üçü1tcü liıtui 

ıudur : 
Ani tekin, arık, uıkboja, 

anaarpa Ha tekin, 11•{r bul-
muı, aspar -ka· uparulr, asu 
tay, atıuz-ataız, abaı elti , 
ava, a•anaı . 

Dördi.incü liste 
Ankara 28 - t6rk dili 

araştırma ku .. amunan ıoy ad 
lara hakkında teıbit ettisii (8) 
liıtuinia birinci luımı D D D 
kıımı ıudar : 

Babaaıyar, balı11, balana • 
J••, babatuaıH. bakaç, bal· 
bara, baııı, bakay, balbay , 
babar, bebilr, bakbak, balaak 
bacua, bakı, baldDk , baaa • 
yoıdl, bakar, balaıay, batbo-
ia, bakıı, bala, baacı, balrıı, 
bahbanaz kaaa, baıkara, bak 
timar bah, baıtimur, bakubala 
llalık, baıta, bakuadı, balım , 
badakol , bala • ka · balta , 
badaa ·ka- balaban ulai , 
baltu, baday, balakan, baaa, 
udrak, balmaa, barac, bara 
tuban, balamır, barak, bai • 
dat · k• · balaacü, baru · ka· 
balan tekin, bubak .• 

Not : Yınlanada - ka-
rı11b adlar kıcba adıdır. 

l ineboluda 
Şiddetli fırtına 

lnebolu 27 - sabahleyin 
hmana gelen Sakarya vapuru 
yolcusunun bir kıs:uını çılıtar • 
mayarak S.nopa gıtmiştir. Fır 
tana deYam ediyo ·. 

lnebolu 27 - Bet zündür 
ıüren fut.nadan vapurlar bu • 
raya uiramadau S .nopa sıiın· 
mıılardır. lıtanbul poıta11 ve 
yolcular Si11opta havanın dü · 
zelme1ini bekliyor laı: . 

loabolu 28 ( A.A. ) devam 
edea fırtına gıttık ce ııddetini 
artumakta hava yıtdıza cenil· 
mıtdir Hblldt:ki kayıkların 

aır kısmı parç i\la1ı ma• tebli-
kes nden kataba ıçıne çekıl· 
mıştir bir hafta önce iıtanbul· 

da çıkan }1o'cular ve poıta 

beklemektedtr ayni zamand.a 
poıta da 1idememı9dir. 

_._. __ 
ihracat 
mallarınuz 

lneholu :.8 - ineboluaaa 
bu 1ene yabancı memleke•ler• 
le Türkiye sabııleriae y•ptıiı 

ihracat ıeçe• l '!nelere niıbe· 
ten yüıde 75 fazladır. meyva 
yumurt•, piriDç ve tıftik ıibi 
mühim b1r yeluiDa b•lıt olan 
ihracat malJuı vapurıuzluk 
yüıünden s\u:ledt" ve ma•na-
larda uzun zaman durmaia 
mahHıındür. 

Ticaret odası vutuile 
deaiıyollarl müdürlüiü nezdia 
de bşabbüutta ~ ulunaa ta • 
cirler Bart n hıth postuınıa 

buraya kadH temdidi ile 
•apurlarıD iündüzleri iıkele • 
mize bulundurulmala11nı rtca 
etmiılerdır. -
Gö ülmeğe 
Değer 
müsamere 

1 • ilk klnua • 934 cu • 
martui ıünü aktımı ıaat 20 
;Aıe yıld•z ıiaemasında Trab • 
zonıpor temıil ve aaı kollan 
yönünden verilecek olan mü· 
ıamere ıerçekten ıörülmeie 
deier bir deierde olıcıktar. 

iki ,perdelik •Kızıl Çat • 
layaD• piye1i uluHl ve yllkıek 
bir belıedir. Saz çalıılar •e 
zeybek oyunları rörecek ve 
dinleyeceklerin ıönülleriai ok 
ııyacakbr . Geaçliiin bu İlül · 
tilr Ye ülkü yolundaki çalıı • 
maları alika ile karşılandıkça 
daha çok vefimlı okcakt.r , 

Gidiniz, rörüntıı , 

Muhacir akını 
T e kirdaiı 26 - b• 11\a 

Romanyadan iki vapurla 1080 
Türk muhaciri g~lmittir . 

mchıcirler mılkaraya yer· 
leıtirilmek tedir. 

Tekirdaiı 27 - ba ıabala 
Romanyadan 280 mubıcir 
ıelmittir· 

- ... .,..._ 

Sovyet ti. 
Daveti 
Pariı 28 ( A. A. ) Sovytt 

bükümetinin DaHtİ iiıuiae 
moıkovaya ıidecek olan tica• 
ret naıırı m. Pul maraaado 
1.12.34 tarihiade pariaten laa· 
reket edecektir 

Nüfus sayımı 
Isparta 28 - §eh • 

rimjzde kaza ve nahi • 
yelerinde yapılacak 935 
genel nüfus sayımı de • 
nemP-lerİnt" yerinde gör 
mek üzere nüfus ista • 
tistik umum müdürü 
vekili CeJfıl bey , nüfu~ 
mütehas ısı İsviçreli M. 
Bru~~h buraya gelmi' • 
lerd r. 

Cevız ve 
Yumurta 
ihracati 

Rarahisar 28 Nısanın 
1 

Baş2ndan bugiioc kadar 
Karahisardan 1,372,000 
~umurta ve 64,Roo kilo 
kabuklu ve iç olarak 
ceviz ihraç edilmişdir. 

Kar. 
A~asya 28- Şehre kar 
Yağıyor. tepeler bembe 
yaz oldu. 

iRTiHAL 
mu~eber tllccarlarımııdaa 

kalayc• zade haci Abbaı efe· 
di ref iluıı hanım irtihal ey • 
lemit, ceaaıeai diin öile üatl 
kalabalık bir cemaat marifeti· 
le hanuiaden kaldırılarak 
namazı Ortab;ıu camiinde 
lubndıktan ıonra kaYakmey • 
tlınındaki aile ka .. riıtaaaada 
m~dfeni ebediııne tevdi •dil· 
m:ıtir. Ailrıi erkA111.ı ~eyaaı 
hsir•t •7l11il • 



SAHiFE 2 

lözTÜRKÇE 

Unutun O E~ki 
Kü;;ü}rri .. 

Uıu erikler ve kulağı de · 
lilder diyorlar ki, 1914 tari -
binde patlıyi:.n tüyük acun 
nvatına F ransızlıu la Alman -
lar arastodaki gerginlik yol 
açmıştı. Böyle idiyse .. böyle 
olduiuna benim de kafam 
yatıındır ya ... Bundan ne 
9ı"ta ? İki ulusun birbirine 
ait bilemesinden lfoca acunu 
yanrına veren kıvılcımlar be • 
lirdi ve her y; na s•çradı . 

Çakmak taşı gibi birbiri -
ae çak çak vuran bu iki ulus 
hı acının kıvılcımlarından do· 
ian yangın beşyıl değin uzun 
bir çığ bütün acunu kastı 

luvurdu , milyonlarla adamın 
külünü savurdu Ölenler yal· 
naz Alman , F ı ~ nsız olsalar 
ıene alabildıiine acımakla 

bf!faber yaptılar , buldular 
denirdi • 

Bir kötünün yedi yöreye 
(ınaballeye) yıkımı dokanabilir 
olduğuna göre he)bette ki , 
kötü yola giden Almanya ve 
Franaanın bütün ;cuna yıkımı 
dolıunacaktı. Dokuntu ya • . • 
Asyuı, Avrupaıı mı, Ameri -
ka, AvaaturalyaBl mı kaldı • 
Acun kuruldu kurulal ı dam· 
opllarının böyle hamL". oldu· 
iu yoktu . Şimdi gene acu -
nu11 yürektamarı (nabzı) Al -
mıaya ve Fransa yakasında 
imit ıibi . • . Acunun sağlığı 
airıldıiı bu yürekbmarının 
yoklanması ile anlaşılabiliyor 
Bu günün ı:yasal adamları 

hep o yakalara bıkıyor. hep 
o yürektamarını yoklı)· orlar . 
Oraların onların bir tıktakı , 
ltir 7ürek çarpıntııı acunun 
iter yakasında bir bııla du • 
yutuyor • 

Sar iti yalnız Almanya •e 
F ıan1anın deiil, bütün •cunua 
1üıünü urartıyo•.. . Yazıklar 

ot.un Almınlarla Fransızlara, 
onlar batJ acaDuoun ec ıoy -
ul iki o!usu o'sualar da bu 
biçimsizliği yapsınlar . • Yol 
açtıkları geçenki acun savaş·, 
l lVlflD ne demek olduğuru 

anlatamadı iıe ıaİarım onla -
r .n uı'luluğuna ve ıoysollı • 
iına .. 

Ben gene deyim, o savsş 
6yle bir savaşb ki, üstte ka:-
lanın da , alta düşeaic de 
caoıaı çıkardı E ugün-Tanra 
röıtermesin- patlayacak bir 
ıavatta altta kalan , üstte 

YENı OL 
Pazarte~i- Perşembe 

Günleri Çıkar 
Matbaa "' idarehanHi 

Uzan •akait. 
T«ltraf: Trabzon· Yeniyol 

ABONE 
S«n•lili SOO Altı aylıtı 

300 • üç Aylr.gı '1 7 5 kura• 
~ }SHASl . 

4 Kuru~tur . 
Ealt.i niHhalar 20 lcara,tar 

//,6.n satırı 15 Kııruftur 
Rcl:tltimiur ııa::..,r/,ıuı 

tab"d•r 
~=4 4 j - 1 == -a::t 

Türk- Frarısız 
U:.E!LAŞMASI 

Parıs 27 ( A. A. ) Dün 
öğleden soora L•val de m. 
Titulesko arasında yapılan ve 
fevkala ie dostçt olduiunu 
söylemıye hc;cet olmıyan gö -
rüşme bir müZ'lkt>re olmaktsn 
ziyade evvelce y;;ıp,lmış olan 
ıörüşmelerın t,..kran ve aydın 
latılması oım uşrur . Göı üşme 
Yogoslavyanın ~ otc sı ile ma -
caristanm vermiş ol duğu mes-
eleler üıerındc olmuştur. tet -
hışcilerın bareketlerıoi bastır· 

mak içıo yapılacak evrensel 
bir anlnşma p·oj -:sini F ıanaa· 
nın vereceği haberi gerçekleş 
tirmektedır. Bununla beraber 
F ıansrının Lehistanın l7 eyliil 
tarihli L<!h not• s aa vermış 

olduğu ct vap, doğu uzli şması 
hakkındaki ~ö üşmelerio ne 
durumda olduğunu araştırma
ya sebep olmuştur. 

Şuras.uı hata:rlatmak gerek 
tir ki, bu uzlaşmaya ait ilk 
tcklıfıcr tesbit ~dılmiş olan 
bir metin ver mt.L.ttn ziyade 
bu uzl.:şmanın çeı çıvesini iÖS 
teriyordu Lehistanın Litvanya· 
Çekoslovakya ve Almanya 
hakkında ıleri ıürmüş o duiu 
itırazı kayıtlerin iÖı önünde 
tutulması ı:elt:cekte yc.pılacak 
konuşmalar için dııha ziyade 
ümit veucı ihtimallerıo ilerle-
mesıne müsait bulunmaktadır. 
m. L1val ile m. Tıtulesko 
Franaa-Ruıya yakın! iını da 
kouuşmuşlardır . Bu yakınlık 
geçenlerde Franıız mebusan 
meclisınde de ıöyleodiii ıibi 

F, ansız devlet adamlarıoca 

Avrupa barıiının mübim bir 
amilıdir. Doiu Avıupu.nda 
düzen ve sükiinün perlıtittiril • 
mesi ülküıünü iÜden bu çahı 
malar bahbazırda Türkiyenıa 

ııütmekte olduiu ı .yaaayı il -
bam etmekte olup T evfık 
Rüıtü aru ta Parı.se ielmiıtır 
ve yarın m. Fiandın ve m. 
Lnal ile iÖrüşecek.tır . 

Türkiye horıciyc bakanı 

Türkiye ıle Fransa arasındaki 
baiları müıbet bir surette 
perkıştırmek arzusunun bekle· 

mekted r . Bu arzu Pdr ıte 
öiülmektcn , beğenılmekteu 

hali knhriamak dır ve u2u11 
zcmandaoberı dü~ünülcn Şi • 
m.l-Şuk uıl~şmuının bir 
Akdeniz uz'aşmuı ıle teml\m· 
lanmıştır. 

kal2n olmayacak, yerin dibine 
gidenler olacaktır. T-arıbin en 
savaşçı ulusu olan yüce Türk 
bugünün en b .. rışçı ulusıı 
olarak baş dl1raktadır . Sırası 
gelırse o ünlenmi{ savaşçı kı· 
lığına girebilir. Yaloıı bütün 
acun anla.malıdır ki , savaf 
bundan sonra yenilir yutulur 
bir sş değildir • 

Alman yanın ve F rao11nın 
ileri gelir adamları , Sanşın 
yenemeyecek ağulu bjr •t 
olduğunu anlar gibi oldular 
ki , bırbirlerioe yaklaşm-.khın 

ı ım~şdolaş o1maktankonnıma
ya başladılar. Görelim sizleri, 
Aman ve Frans z uluıları , • unutun o eakı küsülui. .. 

NUMA"./ ~ABIT 
Oım'm Ç lebi 

YENlYOL 

Adana 
Belediyesi 
Fırınlara ''""oğurına 

./ \J 

~lakinesi kondu .. 
Adana 27 - Şehrimizde 

30 fırından 23 ne hamur yo • 
iurma makineleri konmuş ve 
diğer beşi kendiliklerinden 
işlerini durdurmuşlardır, diğer 
beş fırın da hu günlerde ma-
kinelerini koyacaklardır. 

Belediyenin sürekli kont -
rolu altında bulundu ulan bu 
fırınlar verilea formaya uygun 
ekmek çıkarmaktadır. Beledi· 
yeain buyruiu dııına çıkan • 
lar para ceıaaHe cezalandırıl· 
maktadırlar. iki örnekten olan 
bu eluneklerden birıncisinin 

kilosu 7,5 ve ikincisinin kılosu 
6,5 kuruştur. 

Beledıy'!ce şehrin arık tu · 
t11lma11na çok dikkat edilmek 
teciir. Bunun için bütün ma • 
iaza ve dükkacların önlerine 
üstleri kapalı çinl<odan yapıl· 

mış süprüntü kovaları koydu-
rulmuştur . 

İLAN 
Tra!>zoa mahkeme b•tki • 

hbetHğinden : 
Bıyık zade Aıım efendi 

zevcesi ve küçük Nesime ve 
N erimanın valideleri N efıine 
t ı ıleten ve küçüklere veliye· 
ten Emine hanım vekıli avu • 
kat R11ğıp beyin müddeialeyh 
ler meyanında baKkal ibrabim 
efendi zevcesi Zehra ve ba -
kırcılarda bakırcı bıyık oğlu 

Salim ve çar9amba malmüoll· 
rü kain validesi sakine hanım 
1'e kemerkaya mıhıllesindtn 
bıyık oilu mehmet ıevce1i 
ye küçük melababa valı deıi 
Nefsine ualden ve kızı nıe • 
libda veliye ten Sıdıka b' · 
nım ve kemerkaya mahallesin 
den bıyılı oğlu mehmet efendi 
diğer kızı Rıhet: ve büyüh: 
o2ullarından mebmet oğla 
Naztm efendi aleyhlerine ika 
me eylediii de&vada kemerka· 
va mıhalleıinde kiin tapunun 
fUbat 928 tar.h Ye 73-74 DO. 

mukayyet bir bap bane:nın · 

hissedarlar beyninde kabili 
taksim olmadıgından fuy•un 
izaleıile satılarak eımanıoın 

hissedarlar araaında hisseleri 
oiıbetinde tevzii talep eyleme 
ıi üzerine müddei.aleyhlerden 
Sakine hanımın ikametıihının 
meçbuliyeti bl'sebile mu·nai -
leybaya davetiye ve g-ıyıFJ 

kararı ilinen teblii edildiği 
halde ıelmediğinelen mu'ıu -
renin gıyabında cari mubake. 
meıinde mezk iit hanenin ka -
bil takıim olmadıiı ehli vukuf 
masrafile icra kılınan keşfıo

deD anlaıılmığla hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 569 
ve 570 inci maddeleri muci· 
biace ıuyuua iuleıi ıur~tile 
Htılarak eamanının bi11edar -
lar beyninde . Ye hisseleri niı· 
bı t nde taluimine 2 - • 934 
tarihinde temyizi kabil olmak 
üzere gıyaben karar verilmit 
olduğundan kanuoan mliddet 
ı;.rfında müddeialeyha Sakine 
hanım tanfıadan Türki kanu-
aiıe teveasu edilmedıtı ıuretile 
bilkmOn iktisabı katiyet ede -
c•ti ihbarname makamına 
kaım olmak üıere iJin o!u.D\lr 

DEYİŞ DAMLALARI 

SEVGİ ( ~şt.. ) 
Sevgi okundan var mı , var mıdır uzalı kalan , 
Atulu ucu ile yara•ız. gönlü olan ? . . 
01.ır mu , hi'i olur mu? bundan:·1ıurtulm11, olan , 
Tanrı' /ar da vuruldu bu okla-: anla , inan , ( l ) 
Çünkü okun atanı ile tutanı.,çocuk , 
Anlar mı ba yaramaz, ne büyük, ne de küçült ? 
Bir d e ü telık O"lun gözleri b.'Jğlı görm~z. , 
Acunan ortasında durur amacı bilmez , 
Bilnez , görmez amacı , •ağa sola yağdırır , 
Ceza verilemez ki , atar atar , •aldırır .•• 
Kimse gözünden batı cözemez bu cücenin , , 
ı• üy iilüdür görülmez. , karanlık bir gecenin , 
Koyu karanlıtından yotrıılmu, bir 11öcJde , 
Hız.lı oku yerdeyken bir de bakauın 11ölıte .•. 
Uz.aklaşmak mı, nerde . . . kapkara aölge•ind•n , 
Çıkılamaz , kaçılmaz. ateıli ölkeaint.len .•• 

Sevg i , tatlıdır derler , •alun k«ndini , lıanma , 
Bir yudum taıtan •onra oğu •unar , inanma . , , 
Bir trldım kıvam; İ<;in yazık , yıllarca yanma , 
Kapısında parbyan ışığı , ışık •anma . . . 
St vgi ılindc yanm.:ık , aglamak , hıchırmak V.Jr • 1 

Gö ., iı.llerı daglayan yunıll. bır haykırmak var , 
Dövünen vı.ır , bağıran , hüngür hün11ür aflıyon , 
Binbir <;eşıt acıyla yüregini d,..ğlıyan , , .. 
Ne denlü , :Jk ki bil•en , rıe denlü çoil ki bil.en , 
Tüylerini ürpertir gözünü şöyle il•en , .. 

Acunan gdip gc<;en bütün aeviıenleri , 
Onlardır adamların kaynayıp pirenleri , 
O ılar için kauaşmak , ayrılmaktan. acıdır, 

Ayrılıı biroluı ta öliımler kırbacıdır • . . 
Ntce olma•ın, nice . . . bir gez. yanan yür•fc , 
Serin yeller alacJdır , t•mudur.: aerin gölge .. 
ı .. r:r. ona h«r ıenlik , her tat ona iıkerıce , 
O ıun i'iin bellisiz , karanlık gündüz. , gece ..• 

Sevgidir , habamız.ı Ufmakt'an kogup atan , 
Sevg,dir , babamızı Serendip'te ağlatan .• 
SecJgidir , kr:ırd<!ıleri birbirine boğduran , 
Seogidir , ilk ölümü bu acuna doidaran • 
Seugi ölümden yaılı , ıevgi onun anaaı , 
Ölüm gelin •ayılaa , .evgidir kaynana•ı •.. 
ÖJ le bir ke1ynana ki , ölüm iater , kan iıter , 
Kendi utrunda durma • cayır cayır ya11 iıt«r ••. 
KıcJrandıkça ;yandıkfa , •eoinir baygın olar , 
Bafrından kan aktrkfa uyanır , aygın olar ... 
Oıta uvilmek için kan i'i , ya yırtıcı ol , 
Böyle ol da iıter yap , iıter yek , kı11cı ol . • , 

Coşıan Çelebi 

(lJ Eıki k ... rumlarda adamoğulları birçok Tanrı tanırlardı. 

hayvan alim satımları 
yalnız değirmende rede olaca 

BeJed ı ye riyasetinden: 
Ha&talıkların en korkuncu ve en müthiıi olan r 

H.utalığıle şehrimizi bulaıtırmamak ve Halkcmı~ı bu af•' 
korumak üz.ere bu hastalığın naklı olan bütün hayoaııl 
ıehir içınde alınıp •atııması ya•ak edilm;ıtir. 

Bundan bövle her çeşit haycJanat için değir merıJtt 
mezbaha il« Gaz.hane arnaında etrafı dwarlrı feVr ilmiı 
yer hayvar: pa:r.arı olarak kaoul edilmi.tir. Bu yeriıt tıı 
ha) van alan satan' ve gez.direninin ağır ceza 6Ôrece/c/eri ' 
olunur. 

iLAN 
Trabzon ıulh hukuk m,;h 

ltemeıınd«n : 
Soğrıkıu köyünden ıİpahi 

z.ade Şukru efendinin cJakuu 
oefatınıı mebni mİra•cilerinin 

' 
talebi üz.erin« mahkemece 
t~reke•i yazrlmıı oldutundan 
miıtevefffinın alacaklı•ile bo. 
rçlularının tarihi i/dndan iti· 
baren bir ay zarfında mah . 
ltemeye aniiracaat alacalı O• • 

borf /arını yazdırmaları b• 
müddet :arfındo müracaat 
dl[liyenlerin alacakl•rından 

dolayı ne ıahıen ve ne de 
terekeye izafetle alacak icldi-
aları meımu olmıy<Ac11ğı.ka -
nuna medenin 561 cJe 569 
u"ca maddeleri muctbince 
ilan olur.ur , 

İLAN 
Trabıou sulb bukak 

kemt>sinden: 
Y ornranın kocaba k 

sinden olup paı..r kapı 
sinde mukim bamza oj'lll 
teveffa büseyin efendioill 
kuu vefatiae me b•i 111it 
leriniD talebi Qı 

m~bkemece terekesi J.I 
oldaiundaa milteYeffa_. 
cakhıile borçlalarınıa 

ilindan itibaren bir ay 
ada müracaatle alacık 
borçlarını yazdırmalatl 

müddet zarfında mit 
etmeyenlerin alacak& 
dolayı ne 9ebıen •• ol. 
terekeye izafetle .alacak İ 
ları mesmu olmıyacaiı lı 
medeninin Si 1 •e 569 
maddeleri mt·c:'lioce il&• 
llU? ı 



Agrıların ve soğuk algınlığının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime· 
!erinde EB al~meıi farikasını taşıyan ha· 
kiki ASPIRİNdir. 

israrla \&\SPİR • 
2 ve 20 komoromelık am1>aıa1Jarcıa buıunu r. --- Ambalajlarda ve kompri· 

melerin üzerinde ffi 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik-
kat ediniz 1 

icar müzayedesı 
maballeıi Sc,kaj'i Nni m. No. Tab11 

iıkender pışa meydın:ıarkı •ataza 590 Ruı 
Sara majazalar 610 " " 

,. 
• 

,. 
" 617 " 

" " " 616 " 611 ,. • ,. 
" ,. meyd .. ai ıarki " 613 " 

" " " 58S ,. 
Sira mağazalar • 587 • ,, 
meydaai farkı 588 " " " 

" iıkele caddeıi ,, 213 Ram 
!it bediye babçui· " 147 E 

ıoluii 

DEFTEADARLIKTAN 
. Yu1·:ıı.1..f ~ ciıısi ve sair enafi yazılı ıari •enkulAtia~lıtir senelik 
ıc rları yırmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. talip olan· 
ların yüz.de yedi buçuk dipozito akçalarile birlikte ihale ıü•ü 
olan lo 12 934 tarihine müıadıf pazuteai r&ıı6 aaat 14 de 
~fterdarlıkta müteşekkil lıomiıyona müracaatlar1. 1- iV 

Laberatuvar 
malzemesi münakasası 

Vılayet encümeninden 

memleket ha•tanc•İnin 

dahi1e laboratuvarına ait 36 

nevi mal•eme 1. 12.934 tari· 
hine ma•adif camarlesi ~ün{ı 
•aat..,on ... dörtte ihcle olana • 
calcttr i•telclılerin daimi en • 
cümene müracaatları ilau 
olunur. 

TUHaFiYE 

YENi YOL SAHiFE 3 

--- ·-'---~ 
~~~ .. ~~ 

ü s-esesi ı~J 
um:ış çeşitl<'rini en Ucuz ~ı 

Fiatlerı~ ve en JÜksck "T'erziJık !,; D
0 4'tile Gt=>~inr;<'k ilıtiyacın1zı 1~ ll!il emni\etle temin edeceğiniz MÜ..:.SSESEO R · • • • ~ 1 ~i;f~:~~e~~:'.ıi:'.~.~~h~.~~~~~ı?r-~i~ni:ı~a~·~ı~· ~I 

Tc•crü belcrJe aııh~~ılını~tır ki. c·ıı ~ık 

l~I a_rzettiğimız ısnı~r~ama 0Kostü~ fiat!e~i : 24.' ~6 VE. ~~ ~I 
J1~1 !ıraya en zarif bıçımlerne Kostuml•'~ ım al etmekteyız . Hazır elbıse lftl il çeşiılerımi in Fiatlnirıde de aynı ı. ·recede Ucuzluk vardır . . ~ 

I~ Taksit muamelesi Yapılmaktadır_. I~ 
~ ADRES : Kundıır~cılar cadde ind~ Kazaz Abd.ılhalım zade li 
l~I OSMAN NUHi :.~ccar !~::: ___ ~RAB::~~ .. :~I 
•maQ~W~~~~j~~~~~~,~-

- ·- aa www wu u _ .Yziii'"7~ m cmz-~'R ~I 

Un 1 KULAK·BURUN·BOÖAZ 
münakasası MÜTEHASSISI 
Satınalma komisyonu 
rivasetinden: 

" Giruondeki alayın ıüalük 
ekmek ihtiyacı ıçın yarııı 
Samıua •e yarııı iıtaabul 
ikiaci ne•İ elmak iıere yarı 
yarıya karııık undan 8000 kilo 
ekmeklik ua 24 11-934 ıab 1 
iÜnii Hat 14. de pazalık ıure· 
tile mübayaa edileceiinaea 
taliplerin teminat akçelerile 
birlikte Ye yeYmi maayyeninde 
iİrea••daki alay ıatnıalma 
komiıyoauaa wnracaatları illa 
olunur. 11-lV 

Kapalı Un 
zarfla 

münakasası 
ıatınalma komisyondan: 

Art.in hudut taburunun 
934 aeıi ihtiyacı için kah 
zarfuıulilemüaakaaayakoDulan 
unun miktarı ilk teminat ihale 
ıün Ye antları •t•i ya yazil· 
mittir. istekliler tartnamelıeri 

görme~ üzere uıuli daıresinde 
nt&n alma komisyonuna mu· 
racaatlarımn ilam . miktuı 

looooo kilo ilk teminatı 725 
lira 26·12· 934 çPrşamba günü 
ıaat 14 ee 1-ıv 

Sa it Es at Bey 
Mu~ yenehanesini 

Semercilerbaşında 

HALK ECZANESİ· 
Ustüne taşımıştır . 

L Hastalarım HER GÜN Kabul eder _J 
Su kuvasıbakır leğen bakraç 

AQIK EKSİLTMESİ 
Trabzon: Gü. Mb. Tb. Satın alma komiıyonaadan: 
Tabur için 2·1:! 934 paza.r ıünü afıi •k•iltme ile 168 la•• 

inko Su kuoa•ı 2o bakır l•fen ve lo tune bakraç ••tın alı• 
:acaktır i•teklılerin elı•iltmeye iıtirak İfİn o ıün niimiıneleı ı 

• le ve ıartları öğrenmelc içinde her zaman tabur lcarar~ 
ıorme • . l 

"'"h d üteıekk l ~o 'Rİ•yonumuza muracaatları ılan o unur l ıu ın a m il/ vı 

1 --Pazarlıkla ilıalc \ 
Vııay t encümeoindeD: 

A kça•batta tü ün iob;s..r 1 
iduesinın t .. btı c rında >Ulu· 
nan mağ.ızal .. rın bir scnelık 

ic ırı 20 il 934 tarihinden iti·. 
baren bir ay zarf.oda pazar• 
lıkla ihale olun;cakttr. iıtek· 

lilerin V la.yet daimi encüme· 
n:ne mürac" t &"'l ilia olunur 

maGaZaSI 
ı\ıletanet , Zerafet V'f' Renklerınin solmama.,ile tanınnıış harir limitet fabrikası ipeklileri rralzoıı 

ve havali::ıı u1num satış yerini ziyaret edenler her şeyin en ucuz ve en sağlamını hulurJar 

Ticarethanemizde her nevi tuhafiye fantazi manıfatra < şyası : 

MANTOLUK, ROPLUK , KADIN KUMAŞLARI, ÇORAP , 
FANiLA, OÖMLK , PİJAMA VE SAİRE ••. 

En son moda Krep Trabzon 
EN UCUZ Fl~'ATL..A STILMAKTADIR 



1 1 

1 

z J KKI 

Dikılıni ~ ~jant olar 1 O J ir a ... 

l i:rklü Maı .. tolaı ~O lira 

Deri 1ndi !olar l':" d l ;)0 lira 

lJl!>cJ kJ ürJ..hr ~-7 l11a 

'l ilk l l er 15-l81!ra 

;\ı:strİg"nJı r .) J : dJn 1S 

Jin~~ a k a d a r mt•ıroları 

kiirlük \e mantoluk J...u-

ma~l r DEBOSU . 

Paris Kadın , Erkek 

Azmu Te k i tüccar terzi 
-----

YENIYOL 

---~~--

arslan Marka 

Beyler ıç'n 
Envai çeşit kumaşlar 3 
liradan 1L1 lirava kad~r 
metrosu Pardüsüler 10-
25 J ira Paltolar 5 J!ra-
dan 35 liraye kadar 
i.~marlauıa kostuınJar 

20 liradan 55 liraya 
isınarlama PaltoJar 60 
lir&dan ';O lirava kadar 

,/ 

Terzi levazimatı vesaire toptan 
ve perakende ucuz 

satılmaktadır. 

Terzi mektebinden mezun 

kunduracılarda No 70 - 72 •• 
f ,. - ~ ı • ' '.ı ' . ' • .,, . .. ,,, ' 

lastiklerimiz 

. 
MATBAA ve GAZETESi 

U:i:UN~OKAK KONAK CAMİİ KARŞıSINDA , POLİS KARAKOLU 
YANINDAKİ YENi VUVASINA TAŞINMIŞTIR. 

MATBAA İŞLERİ TELGRAF VE ~İYOL 
R mi d irde e , müf'sseselere, b~nknlara, tüccarlara, İstediğiniz kadar sizin için v~rimli olmağa çalışac 

ş;rkı tı r" Pıt h r çrş,t d fter , cetvel, maltbuı, çek , zarf ADRESİ H.11Jk ve Memleket için çok verimli ol ıası içip, içinizden 
kağıt başlıkları kartvız t Hsaire en güzel şekil ve en YEN İYOL gt'çen arzu ve dilekleri de ıizden bekhyecektir. 
uygun f.yatıarJa b ... s•lır ve ciltlenir . TRABZON Şahsiyata ılişmiyen , cemiyet için faydaıa olan butün 

1 C, Uz k yP.rlerden verilen siparişler hemen yapılar ve dileklere YENiYOL•un ıütunları açıkbr , 
"w~~ gönder ır. 

u g ce Yıldız sinemasında 
aylardan beri beklenen 

dehşet filmi. « Nagana »ya koş! 

Veremli 
hastalar içi 

Vıldyet mcılınmınJotl 

Verem cli•pan•eti 
b"betine memur eJil 
Mehmel O•man b•Y 

"

• L. • •Ldf r•pan•sr uına•ının ıı--
memeıine binaen •ıh 
it;timai ma" oend m• 
ti11cle tah•i• eJil•n bit 
•abah, elen 1 a Y• O~ 
14 J•n J 6 ya lcaJ11r 
luı•toları mdoy•n• 
haıl,ııiııı il4n olı11uır ' 


