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Yen: ol 
GA TESİ 

Ht·kal 1 laıılarında hüvük 
.; 

'l f'nzilfıt ) apL. 

Saylavlık 
İŞLER~ 

Vilôyettmız merkez. lıöy 
ve nahiyelerinde ve phiule 
ıkir.ci •eçıcı •eçımi 12-1-
935 cumartui günü yapıla· 
caL lır . 
§ Sa)lav scçiJmek isteyip 

de C H.F yükıck reiıliiine 
veya umuıri katıplığine bu iı 

teklcrıoı y zı ıle bıldirr.nlerin 
akaşer ufak fo•oğrııflarını da 
barlıkde göud rmclerioı ve da 
ha onced u ıatelderıni bildir 
mıı olar.ıaı dan fotogriflf!aranı 
göndermayculerın de 2önder· 
meJcrian munasıb oiacaiıC.H 
F. ıenel ._.katıp.ınğıden fırka 
tefkılitına t mım cdıJmııtır. 

Muracaatlı.ır 
Say/arı/ıta • çılmeler~ i•· 

hnuı baJan ve baJların rıc.m 

z.ed aöıı r lmelerı ıçın bır 
çok ın:: Lı teı11raf la11a Ata· 
ıiır ke ve ya fır ku merkez.ine 
muracaatlar )apıldıfı haber 
alınmaktadır . 

Bu f'!Jıd muracaatlar uy 
ıun duımedıgı gıbi iyı tuır
ler )upn,ıyoca6ına da ltuıku 
yoktur . 

.l.:çıln,t k ı•teı enlerin ı• · 
ıei~lcrır.ı ı<6u ü aaueainde fır 
ka~c b 1 ım rıi lu1fidir . -r. R. Aras , 

Sofyada 
Sofya Ceae•ıeye ııt· 

melue eJaa TiUkıye dıı ıı&eri 
balu . .ı.u • • HH Hat 13 de 
Sofyaya iclm•ıtır T. araı du· 
rakta luralıa mumeasıli Kıo11e 
l•aaıof harıc.ye ne:r.arcta ve ki 
tabı cbrııtof umumı ıiyaıiye 
ma paYJoff J.ırotoırnJ ma aati-
loff 1 ürkıyc: c!çıaı bay Şey)u 
ve bAr çok ıevat tarafıadaa 
karıuaomıştır bay 1' R araı 
trenın fevckl.:ufJodea ııtıf ı1de 
ederek şehre gelmıı ve aaraya 
ıııderek defte l m..abıuaa ımza 
koymuı ve bat vekalete.Kide 
rek kart bırak:mıttır bay l .R 
anı barıcıy'! ve uaıuu sıyaıı· 
ye m. bay Povloffu kın bır 
zıyaı et ettık ten ıoor. ı 4 3

0 
ae Cenevreye hareket t:tmııtır 

liudap şte ~•nedenbe 
ri m car mılıı baoka1& ma olan 
bay p p ov.os ıst fa etmııtır. 

8cJgrat 1 urkaye dışara 
itlen bııkaoı b y Ruttü •r1& 
bugün b-f bakao ve dıtyrı İf· 
ierı 011 bana b1ty yut ç ıle ıkı 
mü!akat Y•pnı flır • Bu müta. 
katlar ı r ı nda ıkı m ınleketi 
a alnıdu ed u ın ıeld ·r halı_ 
k: oda no <taı nt1zu taatıler1a
de bu UD&Juş ur. oa-ıedea ıon 
ra • •lhrıat 0.11>1 prl'nı Pol 
b.ay R şlu A sı kabul etm ~. ' 
lır • Bay R ş u Ar.ıs bu all . 
tım Ceo vr y g tmek üırre 
Belıraddan ayrılmıttır. 

B ~ Hat 
S Y•D uyl vımiı bıy Raif 

düo akıa g' cemal vapuru 
ile t\entımıı i im f• doıUa11 
tarl!fıad .. n karııl•nmıthr. 

B.•y M,inür 
Dcier i bu c ye memur· 

larınd a b mşerımı~ bıy 

12 inci yıl 

t= -~ i ZAB/TA HABERLER/ ll 
~ ~ 

Adam öldürmekten on bet 
ıeaeye mabküm olup Enu 
rum lııp:ıhınuiaden firar 
eden bahçecik malaallesindea 
fettah oilu Haaaa üzerinde 
ıekıen üç fitek, bir almın 
fıliat81ı bir onlu ma~zer ta • 
banc1111 bir kıma ve bir bıçak 
olduiu balda evvelki akşam 

bahçecik mahalle kab•eıinde 
oturmakta iken takibine me-
mur pohı 2 numarah Osman 
ve 17 numarala Şemsiye tes· 
Jim olmayarak müudeme 
etmif, ncticedf polis Oıman 
aai omuzundan, polis Şemıi 
ıol elinden yaralaamıı, kaçak 
Hısın da •iır ıurette yaralı 
olarak yakalanıp memleket 
baıtaneaine kaldanlmııtır. 

lıkele caddesinde kahveci 
Ahmet ile i•kele hamalların· 
daa Muzaffer araıında sar• 
hoıluk JÜıüadea çikaa kay· 
iada birbirlerJDİ bıçakla ba · 
fıf ı.,ette yaul•mışlar •e 
yakalanarak b•pıe lroaulmuı· 
ludır. 

FIRTINA 
Belırad - her bu•fta bil· 

yik kar fırbnuı bükiim lilr 
mektedir lıararet ıduıa .. a. 
i 27 J• ia•iıtir. Saray ltotaa· 
daDltila mtiaakalat temamea 
iakitaa o;r .. ıuıtır. 

..,.. _____ c_ 
--Q.ı -~ -- :sr yı: 1999 

Musoluni 
ne demiş 
Roma - Stafanı ajan•ı 

bildiriyor : Fran•ız italyan 
anlaımıılarının muz.alıer•in · 

( --...--
DÜŞÜNCE .. 

. I ..... . URuNLER 

'- ----
Yankı l A~ıı·~ada J 

den fonra bay Mu6 o/ani ve Hepimiz. bılir •z ve nepi· 
bay laoal Fran•ız. ita/yan niz bilirarniz ... .>' nları J uk· 
matbuat miımeHillerini kabul aek kayalıklı dereler, ırrn k· 
etmıılerdir bay Mu•olorıi /ar, bir çukurdan •om·a yük· 
Fran•ız. mümeHillerine demiı aelen kıranlar ve daha buıı 
tir lıi •on gü"lerin ~n mühim lora benz.eyen y rier rJ rdır 
hadiaeni yolundan takip et· ki , böyle yer er de aa1up 
mek üz.re romaya 6°/enFran · batırdığınız ml , se•İniz.e •ea 
•ız. •azetecilerile korıuıtujum verilir, söyledıgin z söylt-nir. 
dan dolayı fok mPmnunum Ben cocuklu(:t mda J.ö)Ü• 
Fran•ız. İtalyan yahınlaıma· • 

mün ırmaklarında " dere ve ••nr kolayloıtıracalı bir hava b 
bayırlarında dola,ırken ir yaratmak maluo.dile gö•ter- l "b · 
caf .iurar •Öy ev v rır gı ı diliniz. faalivetten dolayı te· ' 
..,üJuek aeıle anlamlı anlam· ıelrlıiır ederim . 8. Laoal r 

ile Maıolini tarafından ıız. bagırır durur , ae•ıme rıe 

miza o/urıdn anlaımalarından sözlerime hendi •esim ve 
•onra İ•tikbal ifin daha ve• •özler imle kGr§ı ık aldık<;a 
rimli bir faaliyet göıterece· kızar bağırdıkça oağır1.r, •Öy 
fimizi imüt ederim . leılıkce aöylerdını . öyıe ki, 8 ay Lava 1 lııranİar ni<;in &US -nıyor, benı 

yansılıyor ( taklıt edı> or ) 
Romadan ayl'lld1 dıye aızım kopürerek aıabıt· 

Roma - .. ay Lual düD dıfine çekiııraım , kudurgan 
6yledea ıonra Pari1e h1reket yele karıı tukurmuıc sine 
etmit darakta bay mu11olini •öylediklerım tukrüklerımte 
bat SuYich Fran11z •e A•uı· berab_r yü:z.üme lırlatılı. dı. 
tur1a •e küçük itilaf ıefirlerile Benim •eaİmıc ıealcnen. 
• ebrin yükıek a.emurları ve l d ı 

be11im •özlerım e ı ienen 
hariciye nezareti erkanı tara· luranlan 

1 
deı e ve ırmakları 

f ı ndan ujf'lİnmııbr_,:i:.!ı~ta~~·~o~n~.-.-r::::r..;;;;;~;;-r.; i 
ciYnaai op aaaa I;l~a' biı a ırlp 'ia ırınut. a •u•utrıra· 
kitlesi bay L••al ile bay mu mayacafım, o z.amanıu çocu 
ııoliaiyi hararetli l:tır ıurette /tlafam/a anlaı arak ıu•ar, 
alkıılamıtlardar. böylece kıranlaı rn , dere ve 

coı:a=m======a===~"======:::c-==~"""--'"==-=-~-==-- ırmakların <;anlarına ot tıkar 

Sayl&v seçimi gözeltme 
kurumu başkanhğından: 

12 ikinci kanun 935 cumarte~j günü nahiy~ ve 
merkez köylerinde ve şehirde ikincı müntehip se. 
çimi yapılacaktır. 

Önceden de i!io edildiği gibi yomra köyleri: 
kodil,sincan camii,cicera,k ocaba,dirona,küçük sama 
ruk~a mer kf'zleriode ve merkez kövlt:"ri deıhi lı'>s 
camii,hacı mehmed ve kireçhanP.de reylerıni kul • 
!anacaklardır. 

Şehir.teki nahiye merk~zlerj şunlardır : erdoğ • 
du,kavakmeydan, ;smet paşa,ortahisar,halkevi beie-
diyP. 

Bu nahiyelerde rey verecek mahaJleler dahi 
aşağıda yazıl-dır :erdoğdu şubesi - karakol bina • 
sında: erdogdu mahalle8i ile şoğu .. su ve poJira köy 
leri. 

Kavakmeydan şubeşi- kavakmcvdan kahvesin~ 
de; kav~kmeydan ,ayasofya,yaJı [ f a~oz ) holamana 
kalciya maamavlavita. 

ismet paş ı [ imaret ] şubesi - ismet paşa ka 
rakolu bina~tnda; h1 7 1r hey ( eksotha J zanos boca 
haJil,hasanağa mescidi,mağara. 

Ortahi ar ~ubesi - oroJ ıi~ar camiind~; moJlas; ... 
yab,saçlı hoc:ı,amasya ,camii kt>bir ,bayram bP.v .ıç 
kale,şirin haın o,musa paş",sarayatik,behçecik (kin-
d1nar) pazark~p1. 

Halkevi şubPsi - lıalke' i binasındeı; dabakane, 
çarş•,ayva ıl ,katıımağa ,muhibdin,lemerka) a ,tuzlu 
Ç"§nıe firenkisar. 

Belediyt: şubesi belediye daire inde; yenicu-

, 

dım. 

Adnmın dedığıni olduiu 
~ıbi alıp adamın ) uzu ne çar 
pon kıranlar, dı;re ve ırmak· 
/arla başkıı türlü la a ç.kılır 
mı ? sö:z.ü •Öylıy n , so ugu 
tüketen .en , ) orulmadon , 
•ıkılmadan dedıki i çok u•ta 
bir papaian gibi kapıp 

lıarıılık ueren o"l~r •. • 

Coıkun arkn.I .ıı boy H. 
Muz.af farin , ıo.:de ya:r.ıcıla· 

rından bulundugumu:z. bu ga · 
z.etedc pkan karıılıgı , bana 
kıranların yankılarını, fOcuk 
lulı çat/arımı cmdırtdi . ne 
tatlı andırı,.. par olsunlar ... 

Yalnız, iıın şoıakaldığım 

)'Önleri var ; benrm ( kulub-
lerın 6idııı ) baılı~ı altı da 
yazdıııım ya:r.ı 24 l 2-9J4 
aünlemeflı Yenı.) olda c;ıkı yor. 

Ondan •onra f ık an bır 
Uıi ıazetede k rıılık urıl· 

miyor . baıka b r ark da,.n 
hamboıka bir )O.d.ı ;yuzdıiı 

yazıya karıılık oerılir ken hu; 
,·allııık almadan ve dedıgı 

miz. anla,clmadan •alt doku· 
nulmalrifin yakışıkaı:r. ~özlerle 
biz.im yar.ıya da rokunu!U) OT., 

Münür Pcrt v gu cemal vapu 
ru ı}... ouu r' )' rn ktntimite 
ielm•ttır. 

mayizir,ven i cumayi hala,boztepeyizir,hoztepe) iba-
la,teke;ayafıJbo maa çöml~k"1,üık~nrterpa~a. 

Rey F!llibi 'ur !ıla~lar1n ttu şuhcJı:orp gidip rPy 
1 leriuı vt rmeleri ilan •)lunur. 

Ben, her nedenıe anlaşıl· 
mak İ•tenmeyen yazımın hem 
a .. fam•nı bir k~:z. daha anlar· 
m le ue hem de yer•iz atılan 
toıı geri •tmek ratedım . an· 
cak batıran bulcluktan ıon· 

ra Juraul ... r ::, cir:re ve ırmak· 
lorın 1"nluları durur mul 

2. küuun eumartesi 
]kinci Seçiciler Seçımi 

Yapılacak 

17.LER 

Sa) uı Havanlar 
Hazır ın1 ... 1n1z ~ 

Gördünüz. mü, on yılaan 
beri her bit;imi düıdülıçe ben 
• :.e yalrıarıp yakarıyor , ••· 
lin, etmeyin, diyordum, Jer· 
le .. ip top/,. nın, bırayoya gelin, 
k«.ıd iendıniz.e of•an bir lıu· 
ru n nurun , •izin de bi~im 

gıbi yapacatınır. , haydi alrı· 
dıhdc.n aonra o '•un, baıara· 
c' :ınız. bir •Ürü yard iıleri 
vardı • Yanınız.da , yörenis 
de size kollartnı acan yüküm • 
/eri gorüp ben· 7tseyinizki, da· 
ha bü, ük daha gen~/ yard iı 
fer "y/ k;.rşıloıacatınaz.çatlar 

6•/ince, ::.orluk ı1e yarpnlalı 
duym.:ıdan onlan da 6Gf'I· 
rabile•tniz ! 

He.çan biz. •İz.İ aramadılt 
ve ar mız.a katamadılı , •iz., 
kendı aranız.da bir bir/ılı 
yapıp bir kurum lıar•oydın•z., 
bugüne kadar yard iıl•rini 
kavrıyacak. rıe hiç kuıkayolı 
ki, buKün ıu kent ifind•n 
bır kc ~ınız, •aylaolılı İ•te • 
tini yük•elt~cekdiniz. • 

lıte 6Örüyorum iti , ın 
hu> ük hukkınız.ı da Atahirlı 
•ize uerdı;i h•lde , •izlera•n 
birkaçınız. detıl bir taneni~ 

bıle bu i.tekde bulunmatlınız.! 
Zararın nere.inden Jö116• 

lürse kardır , o-. yı/Jan beri 
yopn . .:ıdı~ınızı ıimdi yapma,. 
•ovaıını.z , lıaklırınız.a , yd• 
kümle1 iniz.e aarılmız • 

lvemutlu •rz./~re ki , Atr 
tü· k ilinin bayon ları•ınız. • 

A' utlu h.31.k/arınız.ı tanıyı. 
nız ve uirKeyiniz. ! 

B EKJ!R TUMA Y) 

SOY ADI 
~LANLAR 

lnhı•arlar baımüdürliıtfı 
Barut depo memura ma• 

avim Halim (K,z..l6ô:z.), ma· 
ha•«be ma•a amiri O•man 
(Tan) , muhaaebe mımara 
Raz.ı ( Ak•u), emanet ambar 
memuru Emin ( Ozdemir) mlİ• 
•kırat ambar memuru Şiiltrri 

( A> kaç ) Baıeki•per Halil 
(Yako), odacı ve beke• meh· 
met (Barut) , lıadem• Emin 
( aıaran), Ziraat o• yaprak 
tüt ın memuru Eni• A"ni 
« Karahan » , ekıaper Şevki 

«A kg.m», tahrir konlurol m• 
muıu A-Aıutafa « Yeni.tin » , 
barut deeo bekcı•ı Nnri«Ay· 
han» barut depo b'lcci•i 
Arıf «Aydin», takip memura 
Alı Ri2Kl «Özgü», ambar m• 
muru Ahmet « Bo•al». 

Ben yerinde olmayan lıar 
,ılığa verdiğim korıılıf•n baı• 

lığ dı böyle. u:un oe karıııll 
o/ur demiıtim • o da Hnin 
yazın u 'l.Un ve kar!ııktır dı

yor. hark dııına çıkarak di· 
.}Or, diyor • •• iıte bunlar da 
kıranların yankıları wibiJir· 
ler. onlc.rı da au•turmalc i~;n 
ausm k .gcr~k .. •• 

NUMAN $ABIT 



2 SAHiFE, 

Almanya 
ve itr!ya 

Et 

Berhn - Siv2si mahı>fil 
Roır.ı.ıa miiıakereJeııni aldığı 

•niyetten 1fü ude getirilen an 
laşcanın gcn:şlemenin mutc -
bayyir ~öıükmekledir ""nbş • 
mılarm resmen bildirilm•stn 
d~n evvel vuiy t almak isten 
miyorsa da fr .. osıı italyrı aıı • 
laşm ıuun ıarre plesbit'nden 
ıoura alman harici fİy~seti 

U:Zd ;ude biı edilir bir tcsır 

icra etme i"deo ve bu ani. fi 
ma ile n:.u:ıhr dderi tDdıl s•y 
.aıına bir dube vurmuş ol -
maaıııdan korku mal adır. 

Fransa 
ve italya 

Roma - Sttfani Aj .nsı 
•ı•i• daki tebıiği neşrrdıyor 
bay Mussolinı bay Ln·al F ran 
tııı: ltalyın müzakerelerini netı 
celendirmiılerdir Te her iki 
memleketin Afrıkapaki menfa 
(anna ait ıtılaflarla Avrupa 
mueleleriude bük üme tleriu 
no .. tainaı:ar birlıiini iluteren 
Teaikaları imza dmitlerdir b•y 
mnıoloni ve bay Laval mer· 
kezi Avrupn meseleler'nde 
196teaddit tarafla bir itilafen 
lü:ıümü üzerinde ıki büküme· 
JD .,ı.ıttiında ve kendileri 
arafındao kabııl 1 olunan dü · 
ıünceaia mümkün olduau ka · 
çabuk bir ıamünda alı 'adar 
memleketlerin tetkıkiae arz 
edilmeıinde mutrbik kalmışlnr 
dır. Bay Mnuoliui n bay Lw 
Yal aynı zamanda böyle bir 
.itil11f aktine iatiıareıı nziyetin 
cap ettirdiji bütün tetbirlerin 
bu itilafın ruhi dabılıDde bcr• 
ber tclkik ~tmcyidc kar arlıı · 
tumışlardır. 

iranı ' isteğe 
Cenvre - Ira ile Irak 

arasındaki ihtilaf Iran ııoktai 
nauranı uluılar kurumu kon· 
yı•İ müdafaa edecek olan 
irau dit itleri Leziri Kazımı 

h n baraya ielmiıtir. 

Bir tayın 
Moıko1'a - Fen ak~de· 

ın eıi bur oıuaka demi aıasın · 
dan samolaviçi Türkiye fcnnı 

müaaaebctler komiıyoni baı· 
kanlij'ine tayinı,kabul edilm•ı· 
tir. 

SAR'DA 
Sarrb~rk - gelecek paıar 

günü reyler vermesınde göç 
!ilk olan bazi memur foran rey-
lerini istimal eylemelerine hh-
•İ• olunı.e oüode iki rey sahi· 
bine mukabıl yalaız 201 k:ıi 
reyi iıimal etmittir. 

mam"fıh y kında bir mü. 
ukereler bir neticeye varllcai· 
memul t-dılmektedir. 
il! 

YENIYOL 
& • :ıeumc===• :ez z 

atın alı,ıa f oı 
r 'a~ "'lt d<>n 

~voı 11 

' Trzıbıon Askeri b s ane· .l 
sit in bır ser: elik il tivPcı v• . 
tt1C2rl 1800 lir~ O 8000 Ki 
lo lı O\ un etı ve t n 550 lir 
olnn Sooo kilo s ~·r eti 15 
gün müddetle ~ç el s•ltmtye 
konulmuştur ihalesi 8 1-935 
sıtlı günü sa~t 15 dedır. ishk 
Jıl~r her gün ko n;syooda ş rt 
nım .. vi göreb+cekleri gioi 
meıkü· ginde ve .aatb:n evvel 
[ 176 } hra tem o tı c:rnvakka 
te ıneh1 uplarıle k lede satın 
aJm l:o nisyoauaa muracant 

Onu senelerden beri tanır, ağ ı arda ve soQuk 
algınlı~ındaki çabuk tcs r nı b EB markaStnın tekefful ett • A 
dan sonra dahi memnun ed e fır. 

İsrarla 

ları ilan o:unt1r. 4 - 4 

iL-A 
Görele •er;" mc:murıugundan: 

Görelenin çarşı mabaJle • 
sinden s r girlı oğlu b y Salıh 
ve o k yıı. oğlu ıılam ve oa 
kayız. og u yusuf kızı oaz.fe 
ve nakayız oğlu büseyın k.trı
ıı ayşe ve na~ayız oğlu hüıe· 
yin kızı reıııziyenıo müıtere • 
kea n:utc.aarrıf oldukları çeş • 
mc bifı mı- hallesınde yazlık 

düzü mcvki.nde şarkan tarik 
garben hendek şımalt'n tarik~ 
am ıeeı;ubeo farığ alinıc ub • 
dca:ndtn kalan mLh l arssnı· 
dakı hane yolu ı1 mabc.ud 
bir parça emvaıı g yri men -
kule kabih talrs m olmadığın· 
dao mahk~D"ece şu,uuu ııa -
leaiue kar r Ylmlwış olmakla 
bermucıbı karar mcz.l ur gay-
ri meııkul &atışa çıkarılarka 

29.l 9:SS t~rıhıo musadif sala 
ğüniı ıçra daiu:sı:ıt.ıe aatdaca· 
iınr. daır vereıelerden ayşe 
TC r emz.ı)e ve is ama ıl .. n va 
rakıları gondeiilnı ş ısede ika 
metgabları meçhul olduiu 
teblıg varak sınd&:ıo •d"şllmış 

oldu..sundan gazete ile ilacına 
karar verilerek işbu salış ili· 
ıı.ıoııı kendilerine tebliğ m ka 
ııuna ka m olmak üzere itan 
olnur. 

Amb~l~JI rde ve kc 
melerın % rırd t 
markasının mut ka 
b.ılunmas na dık· 
kat ediniz 1 

r-7-=--.m----!IClc.m:;u;~;:.;ım::~~::;;:.-:-:_·~:~~~~----

z 

un münakas 
Si 
Satın alma korııisv >nu 
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