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1ııı ve Basya%ıcıaı BEKiR SOKOTI 

u laka 
ıl-- iZ 

ı .emasında 

Ka 1 erkek 
dets nelerde 

Muğl - Vıliyet içinde 
1 o kadın 36 erkek ve /6 
kırışık klmak üıre 62 k•lk 
mektebi dersa11es 8 erkek •e 
6 lrnr•ş k o.m k üıere 14 8 
deraaDe ı çılmı ştır l:. u mek 
teplcrd e 365 kadın ı 384 er· 
A d rsa ne ıne 185 kadın 492 
erkek B. deısenl'sir e : 1 ı ~r· 

kek 89 ka ıoda karışık der 
s ıt ı ct.v .. m et mede d ir 
l u dtıs ?itlerde çalı.ş a n boca . 
Jar lu } u u f braycn y11pma • 
dadırıar . 

1 . . . ev mızın 
sili 

llu.Jh.evi temsil kolunun 
geçen 1ıah al< ş ımı oynadıfı 

( Hımmetın ogiu ) piycai ger 
çekd n •c} red en /erin ilmül· 
I rınr otşı dt . 

b ı u1rt f k Ahmed Nurinin 
kalcmınüen çıkan pı)'u , ya• 
~an kadar oynayarılara da 
o kko)'lar ( takdir ler ) ka:an 
dırdı JJetulı p "yu ya:ı.ıcr1ı· 

eaerinın 6.u l Ü tü rkun adam· 
Lıgo ornek ulun temiz. ve yük 
ıek ı, ınd n «. 1 uhundan • 
al mı 

dcm/ıklePinden 

hac; örnek temııl 

k olu g çlerı ın elınde yaıa· 
cınır. ıatt cı2ı canlılıgı ue ol. 

gun/usu lıuımuş ~ıh idi. ut.,k 
ıe feJ: ı;;;,; hler bu amaf6r 
ıençle rd degı/ , bu ınce iıi 

lf dı t nltıı le bıl bulunur. 
Bı ... oynanan bu p ryeıin 

uzu. c.ı bır ien/.id:n ı yc pma · 

J u h I şma) arak « Hı m m• 
t ın o lu » pİJ es 'n dc rol olan 
11en çleırn h m met i var olıun 
dem f'gı deh ı doğra buluyo· 
ru: 

A ncak h lk eoi ıalonu dar 
o lduğu rpn pıyeı ardarda 
dö rt ı f .. r O)nanacalltır Sali 
çorı amba perş mbe olııam· 
lorı yapılan h.:msıl/ere çok 
iılek aöscerudır. y ari yariya 
kaıdn ~ • u Ü.ıer e •alon 
a/lı Z a~ız.a dolmu,du . 
• 

Devrimin seıi 

12 inci yıl 

Dış bakanımız T. R. Aras 
istanbulda-ankarada 

Atatürk dış bakanını kabul euıler 
lsmet lnönü Ankarada uzun iz~hat aldı 

Ankara - Hariciye bakaııı bay TR. Areı Avıupa dönÜfÜ · 
pazar günü lıtanbula vararak hemen sıyg1 l aı 101 m ama" için 
Dolmababçe aan)'ıaa iİtm iş ve R ~ sicumbu run:uı tanıfındao 
kabul edilerek yemeğe ahkonmu~t ur. Hariciye bak•DI Atatürke 
Yoguılavya naziri Sonaltcs prens p<•I un ve baş•ek ı l M Yevtı cia 
ıcvi• ve say21 la11· ' bildirmiş ve l:: u nd~n ço.,. memnun olıa 
büyük öodcrimiıin bilmukabele g ı t g de artan ve kuvvetlroen 
dostluk ve mubabbctluıni Sonaltcı nai 1> İ dtvlete ve başvekıle 
bilc' irmeye Belgral elçimiz bay Hayd r me mur edilmiştir. Bugün 
Ankara ya gelen hariciye bakar: ı bcışvckil ismet inönüoe Ccnev 
redeki umumı mesaisi balkın naıırlau uasında geçen toplantı 
lar ve •Hlar uıdaki görüı birlikleri ve dost mt m eket hariciyesi 
nin izhar ettiii uı.u üıerine g iderken ve gclirkE" D uğrad1i• 
BeJgraddakı temaslan hakkında malumat arzetmiş ve laöcü 
taraftQdaa öyle yemeg ne ah\c onmuşlur lımet lcönü Yoguslavya 
da pariciye bakaoıınııa gösterilen dostluk h ıslerinde n çok mem 
aun olmuı •c hükümetın teşekkürleriyle ber ber kendi selim ve 
muhabbetlerinin ibl8i1na Belirat elçimiıi memur etmiştır. 

T.R. aras Sof yadan geçerkel" 
Hulgar kralının iltıfatı ' e görü ~rneler 

Ankara - Haber aldığımııa göre barı c iye bakanı B. T.R . 
Ana Sofyadın ieçerken Sam ;. j •ste Bulia r krah keodiıınc 
11ra1 naılrt vautastyle bi huıa ıltifatta bu lunmuş ve Cenet'tede 
ki me11i1inden çok memnun olduiunu bilaum ışt ır . Doat dc•let 
bükümdarıoıa bu alılusı ve iltifatı b.-.rıcıye bak c nımm çok 
mütehı11iı ederek Sım•j ·ste krala teşekkür ve saygı ları :ı ı arıt na • 
•Uile 'ftrmittir Sofya l&ti syo[unda Bulgar baı i cıye na21 ıle du 
baka111mıı ar111nda .. ukubulan mula"•t ÇOK umimi olll'uıtur. 
ii&ttha ba iaaberlcr laıa mabafılinde eyı teıırıer y-paııştl1' 

izmirde nasıl çahşıllyor 
Belediyenin heş yıllık programı 

İz.mir - Şehrin imarı ve. d:ğer müb;m ıhtiyaçları için beledi 
yece brf seoelık bir proiram hnırlıomaktadır. Bu malaallcrin 
imarı k•nalızuıyon nsair ııleri yanğın yerlerinde açılacık yeni 
cıddelor •e kültür puk adı •er ıiccek oha-. ıebır koruluiu yc:ni 
yapılacak parklar, , t' hrin iıçlandırılmaaı, yang.n yerlerinde 
spor ııba l arı, müzeler vucuda kelırı lmui ~ıbı mühım itin vardır· 

Geri clönenler yer bulabi· 
lenlcrd•n a~ deicldi. •alonun 
darlı;ı yüz.ünden bir pıyeai 4 
Hferd• 1200-J 600 kifiY• 
ıö.termek için üç katlı enerji · 
ıiilıelen ı~nçleri oe piyulerı 

ıörmek için ıelıbde ıer_i dô 
nf!nler gôrdük.ce halkeoi için 
biçilmiı bir /taftan olan kar· 
ııaıntlo.lıi ltilııenin lİyalro ha 
linc ltonmcdıfına ır.,mamak 

elden rdmu . 

Belediye 
meclisi 

Kentimiı belediye mecliıi 
ıubat top ant11101 2 :! 935 cu· 
mırtcaı ~ünü uat 14 de yapa 
cakt ır · UUDUD içıa reıılikdea 

üyelere çağrıf teükcreleri 
gönderılm ııdır. 

Dıoadı Mebmed 
Zahar) a .. ı yendi 
Dınarlı M~bmcd Pehlı•a-

n\n Ncv)or kıfa Balkan şım· 
pıyonı~ Zahaıyaa• l.i dakikada 

eve misin , Kuş musn ? yeadiii ve cuma aünü dünya 
üçüncü şımpıyoou Luı ıle ıü· 
reşcii ınanıhr bir kayoılu .. u 
duyulmuıtur , 

N 1 d e li.Uium, ne ~veyim , derıeni1 , olur, •acık yerine göre 
ku , y~rıne göre de ' c oluşunuza öa •erilmez . biç unutmamı· 
hsn u ve h ç ku ku auı olmuın ki , Devrimin ıo·g'usu yamandır. 
Şura d ku , bur da deve olacaiınııa benden ı •zc öiUt : Daba 
iy iıi girıaı:ı k buğur uu 1 • 

Aldatm valım bırbırim iıi : Hıçan ki, öıUnüıle ı8ıGnüı bıtka 
b•tkadır, ve !:> ş\c bış'u olarak Ltalıcakdır, S =ıce dejerli ol ıa 
6zünüı 1 h z e dcğni olmıyan acbüollıdür ı 

B uıel sn ı k•, dc1rimıa f'kuı olmadıiı gibi, oaı bel bıi· 
lı yan , ou g51ül aılhyan çocalcluıaın da biç yokdur ıaitas ı 2 

Bu ün vıL'ış b"r g3 ·üş ve görOnOıle ı=.ı indir u11dıiınız •e at 
ko du riuguı Ut lan, bılmeliı i n iz ki ıuız dtiildir .•• 

Ga u ol garmUt , kalıtı olan ititmitdiı ubk : Atatllr1'lln 
11 dıgı ucıuz bucaiuıı yol , denimiD aayıııı ~otukluiyle do'ı. · 
dtJt r. i o'a b r Ve sıö' ! yap'Dak i•l tcDlet 'Jı çekilir , T• 
ı ıl r tOtCtJ 

• 

Hayır seven 
bir zenginimiz 

Muğla - mollanın deniı. 

ovaaı yurtdsılarınduı B. Emin 
Aydın 41 fakır çocuiu h:pe· 
tırnaia kadar iıydirerek :ıen· 

fİD yurtdıılara Öıne" olmut · 
ur. Bu hareket Yiliy.tt maka. 
mınca da takdır Jiyık 9lhOle· 
uk il eodiııac l:fekkf• cdih 
mi dır, 
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. .... . Uı~ÜNLERI "- ___.....__ _) 
Yurd anan ırı hi r '~nıı • 

aunvınca o J 
( l ) 

Ôz; y u rd , ana ) urd, dağ· 
lariyic , denizlerıyle , yer ve 
gökle rıyl~ ü r.ennde yaşa) an· 
iaria ay'llLc k gotürmez brr 
göode zibidır • 

Bunun İfın y ard ananın 
bir yanı afrıym.:a her yanın· 
da bu ağrının ıştemı auyulur, 
duyulmalı dı r • 

Bu atrılar tü rlü türlü kı 
lıklarda kendil~rini gosterır· 
/er. bu ağrılarolan scuJaf gıbi 
olanlorı ( tanrı ırak etıın ) 
yurdun her yanını saraylar • 
kuraklık , )'er •ara ırıtısı, yan· 
gın , ıuların ta• moıı , tı'Jlgın 
c arlar gıbı t>ır takımları da 
' 
vardır kı, ) urd denıten kutlu 
göudenın bar yamnda , bır 

kıyında , öte"nde , b r de 
~a~ ~ağ ke ci l 1 nı ı,,u t rır, 
cuılandıkları ) eı ı kemırrr , , 
kırbaclar duruı /ar • • 

Bu g bt ,., mcaıdJ , o 
yıkım çe.vr l ı aen u•.ıkaıı 

ka lan ) Urd şl 11n yrluma 
uğra)an yurd.-şıarına gost 
recdlleri ılrfıi: u: t c rı 
yordtm elı , oııtarın )UrJ 
ananıın bir uyc ı olduklarını 
gö1ııeren en gııflü, en >anıtı 
maz bir belgedır • 

Sonra yurad.ışlık ue ulus· 
cia,lık , aaha ıierı g derek 
denebliır kr, adamlık. bahı 
mınaan da yurdun t> ır yanın 
da yukarıda aay tlan yıkımlar 
dan bırine ugrayanla rın nrce 
oldalı.larını ıormak , elden 
ıel.iı~ı kadar gö 1 ü ller inı ok· 
famak , yr krm çeuretıoıden 
dtıarda kalan ) urdaıların 
en bırınci y ühumudür de . .. 

Bır i6vdenin bır J anı 

ağrır da öte yanı duyma: 
olur mu ? 

Söz gelim i bir parm akta 
pkan dolama koc..ı göudqt 
nice t itret ir, gcin ağarıncaya 
dek uyut madun nıce kıvran· 
dırrr1a )Urd ananın bı r yaka 
ıındnki afrı d a öte yanda 
oturanların uykaıunu , dinlen 
cini 6ylece haf rmalıdır. Tak 
baı ı al •tyan l.ı r lıı b JI ağrıaı 

"ke1ıl m ı olıun ... 
işte , marm ara adaların· 

da ve 'ieoresınd rkı yeıllrıın 

tııı )ukarıdan beri arılatmak 
ııtedığrmiz yık ımlardan bırı 

dir. yurdda; ue ulusdaş ol' ı 
larm ıeuincı de 1 lc;•a~ı au 
ortakdır • bır y anda a~Loyan 
/ar beri yanda gu uneın ez 
zü!ecek duıuml ol n ) urt 
daı/ar ağlar durumda olı.ın 
yurddaılarmın yaşlarını dın· 
dırmeRe1 dındır mek lf 111 r;alt 
maya borflu ctudar • 

Ganü ıdcn ua yü, ekten 
acılarına orlok o l m ak, ur.ak 
dan u::ıato go:r.Joıı ao m k , 
uahlanma~ )'c:lmez. • 

Duydukla rımız du>urmak 
İfİn • a% LI( r ll n c•m dan <;Ok 
vıren maldan verir d eyerPk 
bir ıe1cık er toplayalım va 
yduma ugrayan kardeşlerı· 
mı:ı.e) ollayalım . 

N. S. Coıkuncelebı , 

( J) tuoı ıepiı dt nemez . 
pi .• ~u btr ;> ı lwnın a..ıı :ı,, 
,·ıtfarca fllıer • 

üsabakah 
F ı limleri 

Görünüz, 
----------

n üt hiş fırtı na 
Lnıirde n< I· r yapmtş 

İzmir - Gt.çen gece saat 
iiç~uçu ta esmiye ba,lıyın şid 
deth bir fır tına beı saat de • 
vam etmiş ve haylı zarar ver 
mı;;otir· Fırtınadan baıı evlerin 
ır mi Jeri uç muş, açık bırak 

lan pencerf! ve pancur kepenk 
ı~rıoden bir çoğu kopmuştur. 
Eşrefpaşada bir ev yıkılmış ise 
de n aDca h iç bir zayıa t ol · 
"'D "llışdır. İım'rde yakın kaıa· 
)arda ve manısq da fırtına ay 
nı şiddetle «"S niştir baıı kaza 
Jarl İzmir ara s ında telefon 
tel'eri ve bir kısım diaeklerin 
kırılmasıyle bir aralık muhıbe 

ut durmuşsada t ekrar acele 
t m1r edılm ştir. Fırtına saat 

o uza doğru sükunet bulma· 
y,. başl mış ve sonra bu:rn 
va a;ıur hıkı betmiftİr. 

FDA 
Kadahor mektebi 
l ıkıin or mu ? ,, 

Kadahor nahiyui oa çeo· 
t!4ındehı köylerin elbirliiıla 

" ıye öz.değ ınde büyükfe 
bır mektep yapılmııtı . töriı 

el. le yaptı rılmıı olıa büyülıı 

çe flır p araya c;ihabilr olan 
bu mekteb )'apı,.nın .tahta 
kı mındakı ufak ı~felı ek•r/c· 
lerın bıt ın.memui yüzünden 
yı ıtlmaya y uz. tuttuiu , yapil 
madun fORfa kar yataraa çö · 
kt Ct ğ ' bıldır ılmekted. r . 

Aldı ım:z bu ouyumu kül· 
tür f' cm genlt~ıne doyurmalı 
ııt rı::. . 

Yarı Şaha 

Dört kö~e Salıh •• 
Heygıdı bıy S alı b, Ttınrı 

una ı bmt.t cyle s ı n, bıhraın, 

ya s~ode bıç ciJasıDı y itırme· 

yen bır meb'uı olmak isteği 

v 1dı yerh yenıı, çıih çaisız 

tııç durmaz, çarfılarda, ortahi 
s r arda kıvaoçıaoır kurumlu 
ol r ç lımlı ç lı mlı ıöylevler 

Of' r, öttükçe kurumlaoır, lu· 
& çla o dık ça ö ter çıolat ırdıa 

bu h. 
liıi nın y~, o çailarda 

td n ydmışe bütün THb 
o budununun mıliımuydua 

& Dl dınlemck, ıenin 

cıgeısıı! » diye fırlat· 
tıf atlu ı toplamak için 

ı e can at rak kofar,etra· 
ınd .b lkalar kurar8ı ! der • 

lr.e guıılcr 1 çağlar ıreçdı ,bırb 

çı c ı, şoyle oıdu, böyle gitdi, 
bu dıyarda o önce ııtanbula, 

soıır l ıt n t uldan da iÖçdüo 
ötrnr acun 

Ş mdi, her dört Ytld bir, 
a} l v s ç mı çığlanod hep 
cc naıı :n, l:.şk babnıdın 

ol n her k oouşm da, her bi;-
r 1 mede, her kı ı t r.:ıada, her 

hkabıdn, her alk ışda hep 
coi ha\ l'l nm .. ıerçı .. ıan • 

l r pek boş de ğil ammı, yine 
göuul ı tiyor ki, bu kıv. nçlı 
gilr!lerde en de a · ğ olıydınl 

BEN 

, 



Sağlık köşesi 

Bulaşıcı 

Hastalıklar .. 
Doktor : Tu gul Nüzhet 

Hutahk deyince mikro"rn 
bahri. ruamak mümkün deg l· 
dir. Yeniyolun mu t"rcm olrn 
yucularına mıkrop kelimes nın 
co çok rol oynadığı bulaşıcı 
hastahkl&r bakkıodıa yazı yaz 
mağı düşünürken mıkrop içın 
de birn izahat vermek her 
halde faidesı7 degildir . 

Btılaşıcı bastal kler : Dok· 
torlukta e)·ri bır şube , g' niş 
bir tetkık sah ·sı hal ni cılan 
bir küme hastah\darıdır . 

Bulaşıcı bastal.kların usf' 
mümeyızı ; Bulaş cı oimdan 
netıceıi salgınys pması ve hep 
sıne şamıl olmak üzerede ate 
f n mevcut olmasıdır . 

İnsanların ld'ıme hehode 
yaşaması , iDi• olcı.ı ı yanyana 
getırcn bayati zaı uretıeı ın , 
mevsim ve ıit.hmıo ıoıanhuın 
yafB)'lf ve ııbhathari ıle yakın· 
dan aıika ve tesırlerı vardır. 

Bu sebeblerdir ki, bnlefıct 
btıit.nlıklar vakıt ~akıt öıüm 

dalg1ları bahnde ınaanhiın 
\arılııode korkunç hareketler 
yapmış büyük kentleri harap, 
ıayısız ınsan kümelerUJİ yok 
e.ylr mışlir • 

Bu kadar acıklı akibetler 
yar tan bulaşıcı hutahkıarıu 

meydana aelmelerine çalıımak 
hiç t ski ıamandan beri hasta 
ve ha.atalıkla uaraıao, Lu yol· 
C' dÜ§ÜneD insaolarlD kafala• 
rııı1 oK"raıtırmış~ar vebu küme 
h.~stalık la un meydana gel.:ııe 

mdt.rine_ çıl.tmab ,biç d,. ialıe 
onların fenalık alaoını aıa!t· 
mak ıçın çok çalışmııludır • 

Gerçet.ten bu çalışmalar; 
meyvasız kalmamış Vt: bugüo· 
kı ooktorlu&un bır kolu olan 
Sak\crı)oıoj oın ttmdıoı kur· 
muşdur . 

Bulaşıcı hastalık nedır ? 
Bulil.şıcı be: stalnc her t eyden • 
evvel oır ıntandır . ıntan ııe 
şu demektir : her baııgı bir 
ıu·e ıc ınsanıo vucuauna gııeo 
canlı küçucük maddeltrin vu· 
cuouı:r.ıu2ua bır ve yahut bır 

çok noktalarında yerleş p ço· 
ğalm.aı t.u badıse kaışuıar: cıa 

vucudumuzun mud, f.aa kuvvet· 
lerıoın h :ekete gf'Çm< si ve 
bu çarpışma ve karşıhşm 

net c si o arak ~ucudun uz 
ü1 rınde bır sır;r h stalık ala 
met \'C 12lcrio n meydDn~ gel· 
mcsidir • 

- Arkmsı var 

YENı 'OL 
Pazarıe~i-Perşen1be 

Günleri Çıkar 
Matbaa Vt'! idarehanee · 

C:un •okak 
elğraf: Trabzon Yenıyol 

AB<>~E 
Seneliği sıo, Altı aylıgı 

300, ü7 Aylıl{t 175 kura~ 
. ;-(J~H.\Sl 

4 hurıı.sı ur . .. 
E•ki niuhal.::r :ıo krıra.ıu 

ilan ıatırı 1 S Kıu1.!ıtar 
Rtıhlcm.lt., par. rl· ·a 

tabıdu 

Yabancı Gözüyle 

TÜRK 
K 01 1 

''l.::1 TribunP dPs mıtioos., 

nı~ :,.ı ~35 t :u hfi r m hr sın da 
Robert B .. udouy taraf.odan 
bir mrıl· le yaıılmışdır. Bu 
maka1 oin adı ... 'fürk k.-dın· 
Jarı saylavlığı,,dır. 

Muharrir, makalede.Türk ka· 
dınlık hayatının 1904 iıe 193 4 
senele ındeki hah arasında 
bir mukr-yese yapıyoz: 1904 de 
sıkı örtüler altında gizlenen 
ve kafes arkasında mcıbpu 
o an kadınların 1926 dan 1934 
de kadar olan seıuz senelik 
bır müddette nc:s l eı keklerle 
tam bır müyavata m ... zbar ol-
duklarını, v:. medeQı baklar10 
nasıl naıl olduklarını bulas.ı 
edıyor, ve eğer 'Des.,ncban • 
tees,,leri yazan Pıeue Loti 
bugün sağ olup bu büyük ın· 
kılabı göıs~ydı, h yıetıoden 
ne diyeceğıni bilmezdı, dıyor. 
Türk kadını 1916 da ade ha 
y tındaki msvkiını k.ızanmıt 
1932 de beleJıye Antıbabına 
itUrak etmişdi, 1935.,de de 
Türk mc.clııs.nde ~.ıdın & ylBv 
lar görülecektir. Tiirn k .. aını 
aynı zamanda ic.tımaı lıayatta 

mevkıını tutmuş, yf1z. pek, teni1 
oyııamab. g bi spor.arda eblı · 

yet göşteraı. ş, ve ~ ta güzel 
hk müsabakaanuı 193.ı de 
Dünya güı.ehoi vermışdır. 
.. Kem .. 1 Ata ürkiin, lurk iJlk,. 
libı iç n kadından dahil 11i· 
lam ümtd deıteğı o.madığını 

ıöyleı oem, EÖıümüu ınanılaca· 
gına kc.ıııım .. dıyeo mubarıir, 

Türk, adıoıcın mektepten rey 
vermtk bak}tıoa kPdar oe el· 
de ettı ıtJt:,~ buyilk ündcrın 

aayeı nde elde ettıiıni, ve bu 
ou bıldığını k •ydedı) oruz. 
Muharrır' Kemal ıt ınkııabıoıo 
yalnız ordu}'ıt dayano:ı.u bır .111• 

kılap olduauoü rıvsyet edenle 
ıin bıç bır şeyden haberıerı 

yokdur, clıyoı. Ve makalcaınıo 
ıoııuoda kadınlaıııı her yerde 
erkc\ı.lt:re rekabd etmeıinıo 

~~)ail tlnıc.ui olm .. d·ğıoı 
'O)'h)Of. 

.. d .... 

Düzeltme 
Cec n s:ıyimi .. i11 birinci so.· • 

hifuınin ı..icüncu aütü~ u da . 
ıran ira.h hudud ıhtilafi be, 
Lıkli yazini11 51 et satırinda 
te1tip aehvi oloıak bir yoz.: 
atant.ai olmuştur . mcz.hur 
•ot:ıdaki «seı ri •efer» keli· 
muinde ı so ~r~ fU yl'ız.ilor 
vardır , tashih en ve ıtır.ar 1a 
du c olur ur : cc yopabılıcekle 

rini omi dir. bu noktada da 
irak·n iddia et 'ilt ta•arr uf » 

tüccar kulübi 
genel 

toplantısı 

TücC'ar ku] fıLu 
n• ı ... lığ in d < n 

Tüccar ku1uou , n ~ı top· 
laotısı 15 ~ubat 93 cuma flÜ 
oü •kşamı saat 20 de y;pıla• 
caktır. sa} lü üyel~ıia n:r.ıkllr 
t11uh v. s r:\•ıa 1 u urııı gelm • • l r4 rt.c:ı ~•ur.~:. 

,, 

YENlYOL 

Vilôvetle:-d,. 

lzmirrleki Hayır c 
toptc.c • bır eldt n ~ 
ar ternıo etmek uz ·r 
ıiyet halk fırkasıncı. bş 
<edeo m rkez komıt si bu 
yırmısine kadar h kt n 
Y86 lıra kır aıtı kuruş t h 
sil etmiştir · 

Bu p:ıradau l~,R66 

yetm ş kuruşu aşagıdaki ı t 
de göıterılı;:n u.s~etle b y 
cc mı1et1 rıne taks m edı 
dır . 

Ş md ki b ide ban a 'ıı bı 

ıra y.rmı 1 umş vetrriş 

.antım mevcucı. o up y µı ~ 
diğer t .. hs .. tıa hırlıkte b 
cemiyetlerınl· dığıtıl cak•ır 

Ö&süz.ıer cemıyetioe 2, ~ı 
17, mektep t .. lebclerı e yt'mek: 
koluna 5,J53,.i!.,,, b ıaııanm r 
2,800 verem mücadele cemı-
yebne 600 , Tu k mr.ar>f ce· 
miyetioe 600 bımayeietfal \:C· 

miyetinc 800, kız talebe ~ur· 
duoa 500 , u11u.•mi manrıf 

220,30, ye~üo 13,8b0,70 lıra. 

latanbut'da 

Berberlerin imtıbanıoa n.un· 
lazam bir ıekılde her salı gü · 
nü cemıyetın cıçtığı berDer 
mektebinde dev.ım edılmekte· 
dır. Dun de bı Ç06. berber 
mektebe müracaat ederek 
ımtı han olan beraeıler 1 ~40 
kişıyı bulmuştur Bır ÇOK tJ"r 
bcrlerın de ııntıhanl ra g hn 
dikler. aniaşıldığındao k dl 
Jerınin sanatlarından m o J. 
meleri hr kkında t.eledıy • toı· 
rafından kaymak.,m ıklar ı· 

ret tezkere göoderılm ş ır 

MÜJDE 
En ıoa sıstem f,,t f ler v 

fenni vcs.t la• ta çekılmı 

)1 E ~ ı l H 

Sozc- a 
Ş-r 

Hu kt z 1! t ı td 
Nl:..Fj ~ 

Si) ah· 
Uoz'"·a ;,da 

~3rab1aı Hlll • 

karaııtılid ır 

Kana, sıoirlere y nıl·k ,. 

kuvvet veren, iştıhayı ç 
haıme kulay)aşdıraa tek 

ŞARAP 
Bozca ada §aı aln<lır 

Taşra aiparişl .i en ç .. buk 

vasıtalarla gônderilir. , 
KiLOSU 

Par~kende 3 Ql~uruş ur 

T opt ncılara tenz=•a.t y .. pıhr 

Y cgane dPı ın ... u 

istarıbul 

Agrıların ve soğuk algınlıgının serı ve 
k.ı i ı s rli d .-ası, ambalaj ve kompı ımc· 
f-.rınde "n alameıi farikasını taşıyan ha· 
kıki ASPIRİNdir. 

--*----···----·~d~._., __ _.., . ........, ____________ ....,,,,, 

Yazı masası , kütübhane 
koltuk eksiltmesi 

l r.ıLzon '-.:. muddei umumiliğinden : 
A<llive dtıireoi lÇİD : .. 

Ortada bir göz yanlarında dörder gö~ arkası k• 
üz muş obalı barıcen tamamen ve ku·u cevız içleri kuru 
ç .. m bo)u 80 eni 80 uzunluğu ISo santım olmak üıere br 
otuz beşer Jıra tabının bedeıJı dokuz •det y•z.• masua . 

2 - ıki kapaklı kapakların yanıındao Jşağı kıımı tı 
u' k smı cam açılaca.ıs: tttrafı ~ oş kap.ılı tarafı rafla •e 1 

ti ı oı d.ger tat .. fa oııoetle üçte ikısinı teşk.l etmek ve ar 
ku u sarı ç ım :ha ve dıg :r hariç akumı temam en kuru ' 
t tas odan harıcen boyu ıkı metre eoı t25 derıolıii 55 ıall 
ol.Al k üzere b~berı yınnı beıer lira tabmın bedeJlı yedi • 
kutupbaoe 

3 - Botu 220 eni l5o derinlİit 42 santim alt kısımları t 
üst kıaımları c:amh ıkı lupak ve ıçerııı raflı aynı maıze.o• 

olma~ uzeıe otuz. lira tahmın bcdellı bir kütüpbaoe 

4 - Oturacak yeri yerlı ~yi derıdea kaplı tam•men efİ 
ku u c .. vııden manu:l beherıuc do•uzer lıra kıymet kooulıll 

11ç cıtt sab.t koltuk 

5 Harıceo boyu iki metre derioligi 60 eni 125 ı•• 
tı lıiıhıa u lu c.aw. a ıkı kapaklı arkası sarı çamdan di 

t.ı ~ tıera ıyı kuru cevızc. .. n mamul yır mı beşer J r kıymet k 
1&ıD · z .. dt:t utı.ıpb oe 

Her s 1 r. li fi a.,.ık k ıltmeye konu.mu 1 .. ur . Af 
. - ~ .,,_, cum sksi s t o ı b şde A Aç 

c ornı > ou huzuru o da p ıacaklır. J 
ıçıncıe bu .::ınaler ., .nı 

E Jtaıe)e gı ı; ıtqıek ıçıc il cauoi ıkam_t~ 
l C k şy ]I lm 1 eh v._ a ll tim; bu UD:DC!St a 

ııl kh muv t e .net ohra tab 
yeaı buçugunu mt.l s naıg na )C.Lıf.U sı v 
alınmali Uı.ert; oımı tar ~ebiegı ·mut.ı.t. 

edılt:n banii J .. ın ltru uw mektu1 u ~ 

dıgı s• 
..ı tu~u.netçe ti 

ıst,kr.. zı dabıh 
v delı h.ı.ıue tabfJ erg Dl dcmır yo.Jarı is~ıkrazı veya k s ı 

bO oları ıbrcız.a mcccur<iur • 

.ı&ıı, ş rn me ; ve bııuaıum resiw ver ı ve masraflar 1111 
hh.dc ıt ır . 

E ıi meyi mütealcıp Ü '!"JD() ihale o:unao 
temıL11tıoı bır haıt ı :ç ade ) iızdc un act ke. ti temıoatl 
etweye v~ mukaveleyi y..ıpm~y ve no, 1.;r!ıgc teıcıl ettı 
ciaın.:)e ermeye e uraur. 

Mu 
hb.t ı;, 1 g 
ır.t k • t 

h·k ı ı 

t ı ııı ctmey o ve tarait ıfa ~ylemcyeD ıO 
.. pı c..l .o ve huk e bacc:t K .. dınatıa z n te 

a.ıuı1.. e r.- C>tr ş•rtoamede muod, s.ç ceza ab 
d ı Ctklır • .. 

Yuk .. ıda y l 1t 1.\' 1 anıo mahiyeti evaafi cbadi ıJe dil'' 
kavele şarc.1tı oakl!ıoc:a f .. ıla malumat cdmak :ıtıyenJcrıD ' 
tulırc..s n ... geluc::k şartnameyi okumaları. v,e .stddilcr bıld• 
g .. n v s ~ lta c:.:U:Li umu:n.iık oduua-ıelmclui ilan o 1111 

• 
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( Yeniyol ) 

Laf eğ"I isb 
• V L 1 fabrika larımızın 93 1 snıes ı davan ıkh. f, ' 

ku mcı. lardan harç ları bjrınci VP- di ki~· mu ha' 

22~ 23, 24, 25 liı dır 
liraya kadar .. ko~tümler . 

BA'fLAR 
Her hafta kostümlük 

yeni çeşit 
H ihir yerde .~ulomadıfın :evlunı~ok,ar kumaıltı'Tı 

ar coh OL T U L U Depo•ıncla bulacaluınız . 

Tecrü l,eai meye/anda S ipnhi pazarındaki 19 

li numaralı BÜ Y ÜK DEPOYA bir 

k ere uğramak reklam değil hakikati 

göılermeğe K A F / gelir : 

215 k ı r u~tan 16 Jiraya kadar 
~ umaş bulacaksını~ . 

el 

3 S lıile 

oluk 
. • 

enı ç ŞI 

Boyanlcr a oe Çocu Hora h zır v e iam o rloma 

her 'i"ş t MANT Ol.A R 
KIZ m r rka krhıki cndılo Ervai rina hazır 

Paıto la r kim•ed e o TYJr n mantolar 

t:mpErmfabl . p-.rdüsüler 

Altı l radan itib ren baılar 

TER zj Levozimotında toptan ve poro h ende 

ıörülmemiı ucuzluk . 

Hakiki kız marka endikalar ... taklit elunpuğu ispat ed ne mükafat var 
• 

HARIÇDEN SİPARİŞ KABUL EDER. 
trabzon sipayi pazarı 19-17 nnmarada OL TULU 

------------~------------------~----------------~~----------------------~------ -~----------~---------------
t '. ·.• . ,: .... ..... • 1 

I tüccar • terzi OSMAN NURi Müessesesi 
Tecr übelerle anlaşılmıştır ki, en şık 
1 u nıa~ çeşitlerini en ncuz fiatlerle 

\ ' P ~n yük ek terzilik ean'atiJe 
e} inmek ihtiyacınızı emniye. 

tle temin edeceğiniz 

MÜESSESEDİR ...• 
) t·ni gf'len on moda kumaş çes\:le-

ı ınıizi lütfen görünüz .. : 

ta sit muamelesi 
Yapılmaktadır. 

.Muhterem müşt {'rilerimizin istifade· 
.. ine arzettiğimjz IHnaralma kostüm 

fiatleri 24, 26 VE 28 
Jira\ a en rıarı f biçimlerde kos· 
tü~l~r imal etmekteyiz . 

Hazır <'lh i l'I~ çı\: tlerıın i in fiatle· 
rindede a' nı dere•·edeıı 

cuzluk vardır .. 

Adres : kundvracdar c~dde inde 
Kazaz Ahdu lhalim Zade 
OSMAN NUF~İ 

TÜCCAR TERZİ TRABZON 

':; ..... -... .... .. ·~ . 
il~· ·~'·: .. ""> ·"' • 

Gayr· menklJI satış artırması 
Mahalle veya kÖyll Nevi Dönüm M. K. Lir 

Ah od T rla iki 150 
lt on iki 'Soo n m c r ,, dört 200 » bır So 

üıt kıye 
n 
n bir, iki 25 mae ra ıkı l oo .. . 
" uç 25 

üıtü k ye 
" iki 200 

" .. bir 25 
" • bir 25 
" " aiti 400 
ti " bir lon 
" hane ara dir So 
" 8 zeutun •ia=>i 25 

m~c~'a hane 
dür bün r " kireç kuyusu iki ardıye ıs 

bRlen arıadirlar 
hfbıne 2o m tarla 1 aiti 200 ,, on iki 400 h od it on iki 700 » b De araaaJ 25 

t , ... bir, iki 1So 

ç~- ba 
. 

at bankasından zr 
Yulurd c'ns y,. evufi vnı; lf yunali em'lalinin mOlkiyeti 

muu vr.d tov • iı o n ulnıu,tur T tip alanlarla lhalP. güoü o' ın S-2 
- 935 ta rıb br müudıf uli sünQ 11at ou be,te Akç••'lat zira· 

t hsınkuıa murıcı tlıu 2 5 

iLAN 
Trabzon nslıye bukak: 

bakimlığ nden 

Görde k sabis. a ç uk 
o· ıu sa r o a u t az uın 

m a .> o J over 
,a t oto o rı (; 

yuuus ogıu ı, ~ fık vereacs ı 

k rı )e v K z e ıue ve 
oguıl u liı.au ve tevt.k ve 
muaıtctf.a ~ t:)h er ne u'ame 
eylcaıg ı d c .. ~ a v· sın a o 
doıayı guıı ... t: ruen davetu me 
üz.erınc ık meh.ahı meçhul 
bulunan wu tiııfa bakkırı 
l'rab:.r.onda Ç•~•D i c ıyoı Ga-
zetcıının 24 l.l ~34 tarıb ve 
1994 nuın&r .. ıı ousbasııc yevmi 
mubakewe oJ ın 'J.] J 9jS pazar 
jiınü l rabzoo mabkemes.ne 
gcimesı lı k .ıı. .ııda ılao üıeruıe 

m .ayyeo gü .ı de mu tafa mab · 
kemeye gc:,wc.dıi.ndengıyaben 
muı:ıakewc:nıo devamına ve 2o 
&ün müddet tnyıoıle ışbu ka· 
rara ~ıyabıoın 11aoen teb!ıiıuc 

karar verılm ~ § ve o:uhakf'm 
3 3· onn 

Paz r ı la un 
müna as-sı 
Sa ın a•uıa ko ı .. , l 

h ' 
A 1 
2 :;~(J ~ o ll 

k.p 11 7. v 
p h .ı. go 
bır y 
satın alınac ö 

B - Şartnaw s b 
!! omisyooda p.r.ısı:ı 01 

okunabıhr. 
E - ~uvakk .. t ten ın t 2115 
hradır. 
G - lstc lılerı n 15 'l. 935 
tar.bine kad .. r kalede s tın 
alma komııyonuna mü•acaat 
ları ıJan ouıuur. 

3 - 4 

talıkedilmişolcuğund omu ür 
gün ve uatta aıumaıle)h mu 
tafanın Irabzoı:ı aslıye huku 
mahkeme& ne ya biJeı le veya 
bılvekalc gelmtsi akaı t kttrdc 
muhakemenin gı~abcn b kıl 

cağı ılioon tebl ; ğ o 1uı.ur 

m ·· nhal 
mu jlimlik 
O 1 1 \ '1 L K J LB1 

ıiı mü .h l o an 
s tlık Tarıb 

Yurttu gisi ders· 
uz.er~ yük ek 

t iş ol nlardan 
ve beş s enelik 
bi me:ıuolerın .. 
mPktf'p mual· 

ı t mesini haiz 
o r n ı teyeolerin en kı 
bır zam nda evrakı müsbitc· 
Jerı mektep idareıioe mura· 
c tları . 3 - .S 

un lınacak 
S.ıtın aJma komi yonu 

Hi) .u.,r t inden 
Kars garzinonuoun 487258 

kıio un müteahhidi namı ve 
hesabına kapalı urf usulile 
5 şubt.t 935 salı günü sar.t 
14 de mun kar;a yapılacaktır 
ıstcklilerin ınuayyen gün ve 
s atta kar atın alma komiı · 
yonu:J muracaetl ra ilia 
olu ut, l - 2 
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YENIYOL 

arslan M r a 
Zarafet ve Dayanıkhğı it"bar·ıe di.., e 

I~ 
I~ . . w f!IJI TOPTAN V PE!RAKE DE SATIŞ YE : 1 ÇEŞBT MAGAZASI. 

Taşradan verilen s:parişle 

·~ 12- 16 

AT BA ve AZ T ES i 
UZUNSOKAK KONAK 

VNIND İ 
CAMİİ KAR 
YENİ YUV 

MATBA İŞLERi 
Rumi d irdere , müesseselere , bankalara, Hi~carlara, 

şirketlere ait hu çc şit defter , c~tvel , mık buz • çek , z; rf 
kiğıt lıcışlıkJarı kartvizit vesaire en ~üzel şekil ve en 
UJiUD fi~1atlarla br sıh ve ciltlenir . 

I ~ Uzak yerJerdeo Tıerileo siparişler heme• yapılır ve 

TELGRAF 
ADRESİ 
YENİYOL 

TRABZON 

v 

Lİ 
1 

KARAKOLU 
• • 

İstedıg n 'z kadar sizin ıçin ~trimli olmığa çn 1ı~acak 
Hdlt ve M ı::ılek t içın çok verimli olması için, içınızdeo 
geçen arıu \ t- dilekleri de sizden bekliyecektir. 

Ş~hs'y ta ıl'~miyen , cemiyet için faydalı ol~u bütün 
dilt ete 'Y ENiYOL·un sütunları açıktır . 

At~- iönderilir . 
f tt:i~~ --------------------------------
~_:;::.;::===========:::============~~~~~~~~~~------

ı 
Dikkat 

Fidan 
merakhlarına 

müjde 
uzunsokakta 

tamira cı 
Kurbet oğlu 
bay Hasana 
•• 

nıuracaarı 

ilan olunur 

Tuğla çimen-
to ve saire 
eksiltrnesi 
Satır. alma konıio o:ıu . 

rh a~ctındcn 
,; 

A - İı<ıbz.on A. m~aat ih 
tiyo cı çin bir kalem 8500 
adet tugla hir kalem 7-J 
add for un tGŞt bı kalem 
120 CL .,,ı[ c mento bır lwlem 

; . 
m murabba dö, eme t.Al.ta•ı 

ÜC ka/tım c..ım Cc•m Ct''feUe 
• 

alınoc'-ktır, 

B - Ş ırtnameıi her gün ko 
mişyo<Jda pare cız; o!arok ohu 
na bilir. 
D A1tırma ve chsdtme pa 
zarlık .. uretiledcr 
E - rr.uvakkut tcım;ttr t ) uz 
de 7,5 lıradır. 
G - iıteklilerin 4 2 935 
perşemb gi':nü sact 15 den 
evv .. J kalede ıatM .ima ko -
miıyonuna murr..c.ntlcırı ildn 
olunur. 4 - 4 

Gayri menkuj artırma temdidi 
mahalleıi Soka2ı Nevi mc. Km,L T. ---
Kemerkaya .- rmaışklı aıeacit hnoe 5 400 M . 

Eavak sıra ır ğazala • fevkani tahlin 230 JOOO E. 
ka:i'r magRza ,. « " 111 3'!00 ,. 

225 3000 .. 
" " " » 231 3uOO 

" ,. " 
" ,, " 229 .>000 " 

iı\&e:r:der paşa ıcem oglu brıne 473 150 m. 
muhidio ze ytiolık " 134 1450 E 

Deıerdar hkdan 
'1karda ynı" g vri m~nkulun yevmı müııv deeicde ~omis• 

10llC~ ek~ ·vl"t o1m .. ~ığ adan mü1 v"'"'" 3· "'·935 tar h:n"' t~H~ 
PdHmfçU". talıp ol1tnlımn lft, 7 5 ~ıbot.•to ı.octaı ... n~.., h:d.kte ud 
J4 buç ' t:ı dtfhsrdaıl.kt müt .. ıe 1 ~9'&: ı:, 'ı" ıı:..ı.ı·,.c ... -tl ... rJ. 

Mt>tnet. ZPrafrt " 
nB~ harir Jını it' t f 
\'ali=-i u nıu m ~at 

MA 
KYM -~ 
GOML' 

son mod 
E 

r 
A 

zası 

1 J l < Ulcllll 'h,]~ tanhı-
l rahzon \ e ha-

l< r h,"'r ~e' n en 
h ı ın i i..1 e her 

' ~ 1 • f . ~ 

, KAD'N 
, f"'ANİLA, 
SAİRE ... 

ep abzon 
RLA 

r 
) 

Her çr şit parfünıi) . Lo .. , ~ Lcvanta~ pu<lri.1, krem 

Ucuzluk 

Pazarhkla 
sadeyağı 
e iltmesi 

1 

Satın aJnıa koıııj~y >llll 

rıyasetind~n 

Erzurum mus1abkcm mevki l kıt&? at ihtiyacı için sade Y"ğ , a 

1 
lo 1 935 güDünde talip zı.ı ur 
dcıed ğ ndeo ılk pııurl ğı bir 
ey müddet " uıalılmı•hr· 

paz.rl ğ. 4 şub t 935 p~z rl~s· 
lo d dır t .. hpl rin bin yüz 
yirmi l' r te mfaıa ti rıle bi,.lıkt 

5 A kor! iayourıntı ı urncn t 
luı ılaa oluı ur. 

2-

1 iTIİZ boya 

yri meenkul müzayed 
Mabıllesi Sokağı Nevi M.N KM L 
Ay f.lrıo Çöml~kci 246 metre Ma. 111 

tuzu çeşme ayııkiryaki 139 " " 149 
,, ., . Hane 157 
li » 278 metıe Mu.ana 154 

1skene1 r paşa a<:emO. Hana 471 
mub it o Zt'ytınlık ,. 124 ıo0 

ayv sıl 1 ... uoduıi 139,40 untı metre mu. arsa 54,SS foO 
Hacı Fıı'p maj'&a 97 ıo' 

DE T RDARLIKTAN• 
Yuk•uıd yazı 1 ğcyrı l!le-:tkkulatın. mülcayetleri ptti• 

ile l iÜn mudtiet!e mQz,. ycdeye çikarilmiftir talip ol~J 
yuzde 7 5 D.bozito nkı;el pıle birlı~de ıhale ıüııü olaD • 

j ptU te:si utıU dcft,.rd11rl11·da aq;ı :4 buçukd• ıopl 
~oaııs)ODP mur.ca~tlau 4 4 




