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Küt by - 29 Cumburiyt 
H F. g nel atibi ve Kütaby~ 

v av Rect:p Peker dün 

bütüa me•leket eYlatlır1nın 
aktiriae intihabına arzediyerı
beJediye ıeçiminde lrentlri 
yurtt•ıların aldirimıı takdi 
kuYYetle amayoruı ki yen 
aayJay seçiminde bütii yekü · 
nuadan alacaiJz bir ııyaaa 

\..--......._ __ __...____) 

Di ı güneşi her yana 
ışık salınca 

Türk kadını Dirlik düZl'nl ik gerek 
Bııııd Ah.hl.ııt. lıerne ha~lıklı yazı) a verilen 
12 ilk ~anun J 934 karşıl ığın l kulôpların • 

gec k t hy H.F. tarafından 
ş ref ne v rHen ziyııfctte asa-
gıdalı. o tku söylemiştir. De· 
ğerJi a d şl rJm yu ı ltaşla · 
ram k r.h şiarım bugün öğle • 
den sonra s yJavınız aıfatile 
Kütahyalılar ile fırka arkadaı 
larımJa ve fok ark daşım 
d ğer v sevgisi He kucakladı 
gım KutabyııJı yurttaılarımla 
uzun boylu konuştuk ~u ko-
nuşmayı şimdi Türluyeaia ye-
ni rej ıoııoe temel olan ve ye· 
eni gıdişımizde irade kuvvetin 
te kıl Pd n cumhuriyet H.F-
nıo genel katibi ııfabylc ko-
nuş tuk rk dışlarım yalunöa 
farkaca bır belediye ıeçimi 
im tıh aı geçirdik bu iaıtiha11-
da >üz kl ı2ı ile çıkciık buae-
çimae l ürkiye halkıaıa ü~te 
birıni tPş\ıil eden ıehir Ye 
kasa balı yurttaılar rey •erdi-
ler h lkıu reye ıştırak aiabeti 
bı z re devu mizde ve bundan 
evvelb devirde ıörülmemit 
t bir çokluk arzcdea ötehıraft 
intıhapçıların hepıi ft11uiai 
C.H.F, nin göaterdiii •••&et 
ler !cbınc lrnllaada rey Teren 
mil3 onlırca yurtdaıın yalnız 
yüz kadart yalnız fırka liıtelea 
rinde rey aJmıyan C.H.F. na 
meıısup ııı ani r rey Yerdi bu 
Delice bütüu halkın prenaip-
erini anlamada ve hükumetin 
çalıımalarını taktir edip be. 
yenmede ileriye dogru mesafe 
aldığını gösterir bu iırlca için 
ôiüoülccek ve uluı birliiı 
bakumnd n güvenilecek bir 
netic d,, . Şı dı yeni sayJa . 
ıcçımi k ra rını lnıakla C.H. 
F . k nd ıoi b lcdiye ıe~iaıine 
Dİ belle daha genel köylüıii 
ey ken tli i dahil oleuj'u halde 

Soyadı 
A l a nlar 
Aık rlih ,ubeai boılıaru 

ltoy m akam bay Zahir( Baıa· 
ran ) •oyadını almııtır • 

§ T a#.ıahanede hırJaoatcı 
baı il lı/ ve oğul/arı İ•ltın • 
bul topçu a tı , tnelıtebi rne • 
afi m · koy m •k ı:ım b-ıy M.Sa. 
rn , maa1 t tniidür;, 7 eoll/c 
o lu b okulanı bay l .Ha 
kkı p 1 

11 me-murlarırulan 
boy lh an ,ortahi•arda fırm• 
er bay Fkrem ( Una/) IO)'ıJ 
dını "I ıılardır. 

rka seçimi itleriacle çok cid. 
di ayaa;kolmahciir.laa kaide1e 
uyıaalukta çelr titiz olmanı 
ıa raimea •e içia bu k•dar 
fÜfeDİ)'ourı bu ıiivenç elbet 

I 
ıcbcpıiziz deidirhrkaaınbütün 
iç çalıımalarıada Ye farka lıük 
metinin totamlarJDda bütün 
yurt-iıleriı.de e11ıen milletin 
ara bnJmaz aın ile mütema 
diyen t.mutay11. Biz bir defa 
ber yıl malialleler Ye köyler· 
de oallı•lerce fırka ocajıada 
Da~i1e •e kaıa •ill1atlerde 
birbiri•ia çaJıı•aaıaı tema• 
Lyu koaıralu J•pıyoraı ber 
koarra•ı• yardaa idareai •• 
latiyaçlan izeriade caah lıco-
•11ımalariJ•p••1a ip. laer l'Ü• 
attar teıtikltr JapıJora& her 
koairada '"' saJııma laer ,.ı 
llallrba •ulreılwd•a yartıı· 
lana laalrilrt dllıkleriai •e i; 
ci•ypJanaı tepla•aia f •nJıt 

cieıialet ti~ik~u . Ye tetkik 
•hıeciatlıa r~fliktea:.-ra 
laer itia ,.,... deteri nokta 
11adaa &.uıi1ıti 11,iliyor. 

Fuka ıaJlaYlar •ecliaia 
ç•ht•• araldi:lanada Jardaa 
köıe bucaldanaa d•rıbyorlar 
Ye ,.ı i~iacle J•p•latt ls:aaua 
lana tatbek ıekiıleriai yeai 
kıaaalar J•Pll•uı Ye cllzetil-
•eai laaı•r•Jea itleri ilıtiea 

De•••ı ildacl 11laif ede 

halkevinde 
Süleyman. Na•if 

için f'>plantı 
De;erU ocaaJar.amııdan tı· 

ld Trabaea •allai " lreati•iı 
iri.Itır ........ '-1 Sait Na 
zifia ltal»uı AJI• Slleymaa 
Nazifia lll•l•la aekiziaci yal 
dial•ladea ltlrl 5· 1 935 
camarteıi rl•I •llıamı aaat 
/ 9 da laalkeYiade bir toplaab 
yapdacak ylce oıanıa dirimi 
ve adı, alUJaralr J•t•tdacalrtır. 

Baramlaşma 
--.. . I 
,..,~rede olacaK 

Düne kadar birçok yabancı 
ıöz kar11tırmadan öı Türkçe 
ile uzunca bir yazı yazmak 
dil işiyle uiraımayanlar için 
ferçekten çetin bir İf idi, 

Atatürk, uluıulluD tiael-
( rubi ) •• tog•l ( tabii ) 
•arlııı 'e ıükscliıi için çok 
deıerli olan dil itini ele ala· 
rak genel bir çalııma yolu 
açtıktan ıoara olmaz tleae.o 
dil iti de, önceleri olmaz den· 
aıiıkeıa J•pdmıt oJan iıler iİ· 
bi J•pılmaya bııladı. 

Ô1Je ki,karanlık ıeceJer 
dea ıonra riizilimieri (uraklar 
nice wtanr •e ritfide tuyeria 
den JUiıaları aaclıran kı:ull • 
lrlaıla nice iüaq dojar •e 
bütiia •c•ı• ıııldaadmraa dil 
iti de baıladı;ı fbdeaberi her 
çai biraz dalaa lraraalıldua 
yırtarak Jaer Jaaı, laer kıyı 
ltacata ıııklanıu dajıtiyor, 
•ıatayor. 

Y&ce aaclerimiı Atatlrkla 
..albe .kıaatlı• ••i• an ıl<t 
'llqİaia f.atlan•ôa Yerdiii 
Wliıalılda arblr öz tnrl~ 
Jaıebi1\J:or, Söyleyebiliyoruz. 
Bat Ja,aı~ta. dil l il,ıinlerıain dil -
rüaeıiae yalan bulunanların 
yapdılduı bu dıeierli itleri hu 
ffia ~zekten( metkedenJ uzak 
lardaki baııutJarı da ( ıakirt, 
taJebe )yapabili1o·r.daha ekıik 
tiz yapmaya 3ıeaiyoffar, 

Bil ıanııaa ıirldiiiade 
baallllmııda ( •atbuatı•ızda 
CSıtllrkçe ya11 :önekleri bol-
•ak kw•ıallarda iaci aramak 
ribi bir iıti. Barü• baaıaımız' 
baıclaa baıa öıt&rkçe J•Zllar· 
Je, JUJ incilerile dolmaı fibi· 

ir. Artdr banri yapraj1 açar 
aaa aç, öztiirlrçe yazılar• ılı· 
leri, ıönGUeri okıa1orlar. 

Ôı tiirkçe )'111 inek· 
Jerinia azlıiıada. [ öı tiirkçe J 
bthkJaı· altıada yerinde röıte 
riıler )'aptlarak öziimüıüa aeai 
olaa ta. 1uıJar huiae rlzler 
Ye rla&Uer çekilmek ' •id-
••k iateairdi ki, çok do;n. 
di. Bartm yaaaJmakta olan 
Jaer yaıı lratlr11aı 6z ttllrçedir 
deaebiJir. Gon i•çtik~e dili· 
miı ideıiyor. daral•t•JOr. Bu 
aua içia bana lraJaraa baadaa 
böyle bir •ynhk •e ilrililr 
••mıı fibi [ öz tlr&..çe J baı 
ddar alt.ad. wöıteriıler J•p· 
••Ja werelrlilr kaJ•acli. 

Bu mevzu h kkın a per 
ıenbe günü akşıım k dınJa u 
ıeçme h klartnı müd~fa ce 
aıiycti»nde profesör Dr. 
Malehe bir konferans verqıış· 
tir· Bu konferan da Türkiye 
de kadının yakın mazideki du · 
rumu tetkik edilmiş ve o YB· 

kıtlar kadının yüzü sımsıkı 
kapalı olduğu halde sokağa 
çıkabildiği, kadının kocası de 
beraber bir arabaya binmesi 
c•iz olmadıiı, ancak ayri bir 
arabaya binerek kocasının ara 
ba11nı arkadan takıp mecbu· 
riyetindc olduiu, kadınların 
haremlerde mahpus bulunduk-
ları, şeriat ve kur'an büküm 
lerineıöre kadının kocasıot:lan 
boı düıerek evini terk etme· 
ie mecbur elması için kocanın 
bir bir arkuıDa üç defa seni 
boıadım demesinin kafi geldi· 
ii laiklye olunmuş ve bu 
riinkü nziyete gelerek şunları 
ıö7Jemi1dir. 

• Buıüa herşey bıımbaşk · 
dır. Kemal paşa büyük ve 
miitlaif bir uerj i sarf ederek 
memleketi• çe hresinibiişbütüo 
dejiıdirmiftir. Artık bugün 
Türk kadını ile Carb Avıupası 
kadını arasında büyuk bır fark 
lnılmam.ıştır. Çok k rı aJma 
yatak edilmİtlır. Çarşaf ve 
peçeler k~rbolmuştur . F abri· 
kalarda oabialerce Türk ka • 
dıa amele1i çıJıı ıyor, Katip 
li.aa bilen StenodaktiJogıaf 
Ye Hİre olarak Türk kadınla
n idare iılerindc çalış ıyorlar. 

Ticaret cYlerinde de Türk 
kadıatna teaadüf ediliyor, 
Keı.alilr Türk A.adınları muh-
telif mc.lek iş lerinde de 
çılıımaktadırJar . Is tan bulda 
zabıtai ablikiyede oo üç 
kadın memur çalıı dığığı g ibi 
7 aYukat 5 doktor vardır. buo 
larclan başkaca gazeteci Jabo · 
ratuvarlarda asiıtan. doçent 
olaa kadınlar da vardır. bü· 

gıdı~i 1 başlıklı yazıy;1 
dokunan satırlarına kar 
~lhJ ... ı ır. 

Karıılık yerinde olmayın· 
ca ona verilen karıılııın b•ı 
lıgı d a iıtc böyle a.zaıa 11• 

kırışık olar. Benim a•laclı • 
ğım. bir yazıya lcarıılılı ••r · 
m eden onun anlamını ltafaya 
şığdırmak guelı. 

( Kuluplarua giJiıi)baılılılı 
yazıy ı oku.yanlar Çalı iyi dn• 
lamıılardır ki ben ba ya~ı 
ile İfinde bulanJafrım tra6 • 
z on•por kulüburıa ötelıi lıa • 
liıplerden ii•tcin tularalı 6• • 
müı dei;ilim. beni laıalandı • 
ran gidiıini örnek cJin•r•lı 
kulupların gerefi kadar yar • 
clım görmem'1.te oliulılarını 
oe böyl~ gider.e birinin oe 
beliti bir takımlarının lc•pan· 
m ıya dofru 6İltitini onlatmcdı. 
istem ;ıtim. 

Bay Halit Ma~allerin,tı• 
la mı acık olan bıı yozııle11 • 
baka,türliı anlam f•karma•ın11 
,a,dım. yazının anlamı oJra. 
dar Of ıktır ki .. ban dan 6aılıa 
türlü anlam cılıarmaya Ja , 
yol yoktur • boyleylıeıı •• 
böyle oiclugu bilinrilıen iı ol• 
aun ve kar,ılık verildi Jen•İn 
dıye evirip fevirerelı lıenJi 
iat ğince anlam oermiı ••• 
v rtrya .• 

Bir arkadaıın benim 
yazımla bir kulup üyHİ ol• 
maktan ba,ka anlam balıırnı• 
ne/an küçük bir iliıili olma· 
yan yazı•ına karıılılı oerir• 
ken kalemin yoluna •apıt•· 
rak gerekaiz oe önen•İz yere 
benim ıu kalup, iu lıalup 
gözetilmeden genel bir w6ra• 
ıle yazdığım yazıya do"lıana/. 
muı olma•ına ıaımamalı •I· 
den gelir mi ? llalapların 
gi.Jiıi baılıklı )'azının hir 
yerinde. Trabzo11 •por 
kulubunu otel.i lıalüplarut 

-Arkoıı ikide-

NİKAH 
Avukat bay Oımaa Z9lriaİll 

kızı bayan se·1iba ile ukacla• 
şımıı bay Mahmut Mua•••· 
rin Nıkih meraaimi düa alrıam 
ıki taraf a iJe erlrinıaıa lama. 
ıile busuıi bir çerçeYe içinde 
yap lacakbr Geaç çiftleri 
kuUularaz 

C. H. F. 
Kongresi Hei!-!H'U ınlrnr Atatürkün 

r ... ·h.kürJeri 
A nk_,..l Rıya•etcamltar 

nwnw! kd tiplikind•n r•l•i · 
cumhur A fotür• Y•rti yıl• 
ltutlay oyan/a,. trıeltlıür ue en 

Her lla,.ramJ,, o/d•la ~· 
bi yolclaıon rama&c111 6ayra• 
"'"'"• "" laerlıee 6iri6iriyle 
Hoılae•i ••IOltflrtt/wı 6qro•- · 

D.l denimi11ia lair ııilr luıi1le 
ayıLtiaa • iJerJeyipai firmelr 

· ı&aeaciae erm;ıiıcHr, Bea ba 

t&n fakültelerde de yüzlerce 
kaı talebe yetİfİyor. Hatta bir 
Tlrk kadını kimya prof~sö ü: 
dlr. Bizde olduju ııbi ize• 
kızlar kadın apor ldüpltri ol. 
duiu ıibi Parıaıo en yeni ~ y· 
eri ıörülen ıon derece .zarıf 

moda ate lyelerıde vardır Prol 
fe11ör Dr. Malcb ııözlerını, h .. 
ıaruaua bizza t modern İ•tan 
bula ıelerek burada ıöylenen· 
leri mah•llinde gôrmeJeri hak 
lrıadaki ıamimi arzu • c temeo 
Diler ile bitirmiıdir . ---
albada Yermeye ,alıııuj'ım 
piaf•alr beaden, diıeie erit · 

C. H. lırka•ı vildyet lco11· 
gre.i ba alt,am •aat 11 tle 
y 1pıl ::aktır. Mıim•Hill•r '41. 
zalardan gelmef• baıl•mıı• 
/ardır . 

eyı dilf!k/uinin Anodolo 
a /a .... t .. c1 İl1>t :/m,ıfru 

6urmuılortlır• 
ımir 

lllfecalılır . 
e 

~ .. ~---......... "-il 
Kartviziderinizi 

Ye11İJ'•l m11t6ooeıntlan altnı• 
, .......... İİİİiiill __ İİıııiiiıiiilili~ .... 1 

yolclaki luııkaıazlaja•a ulat 
•ıı ol•alr ipa buim bu eli· 
telrdeki ( la tlrlrp ) hetlıiı 
Y•riee ( dlfh<e trl&leria 
baılıtıaı otu:tuy.,,.. ttandıa 
ıouaki 1•11lan•I 1-u b.,ıak 

'tirmelr Taaridaadar , ' 

Naman Sabit Uıman 

( ] ) Düıünce üriimlerim, 
1111 yaza ( nuir ) ve •Nda 
ela de7if ( fiir ) olıcıkdır. 

İ11 k alap konferanıi 
lzm ir u/ua evinJe inlcildp 

· konferan•larına tl•oam •dil· 
mektedir' Halk lıonleranılor• 
~ao111i alalıa • .,.,.,,,..,,,_.,# 

O ...... .... -o. o~ 
Clt ..Q 
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şle i 
Jüzenlik erek 
yazıya verilen 
ı [ kulupların -
haşlıkl yazı y:ı 

ı satırlarına kar 
şılıktır. 

baş tarafı lıtirde 

11idiıi İfİn örnek olaralı ~Ö•· 
teriıim oe sonra da ,,/ekfrik 
para•ını vemediğinclen akımın 

ltcailditini, kirayi ncieeyme. 
difinden yasa elinin yakaıına 
yapı,tıfını söyleyiımrlen clü 
,üncelerimin birbirini tutm ez· 
ciıfını, bir •özümün. öteki 
sözlerimi çürüttüğü anla ı 
çıkarılıyor, ba anlam pkarış 
da (bu ne fep, bu ne ıeker) 
•6zü/e perc;inlerıiyor. bir ya-
sının anlamı. amacı gö.zteril· 
mezse İ•tenilditi 11ibi ycpılır. 

Şi,.Ji ben de bu arkada,a 
•orayoram: benim Trabzon 
•poru örnek olarak o.lıştm 

itan 11i bakımlardandı? benim 
lıullantllfım örnek sözünden 
ne anladınız? Trab.zon•pora 
lt.ulapların 11idi,irıe örnek ola· 
ralt. ~öıtermele ötelt.i ku 'üp 
/ar lt.fıçüitiılerek beriki büyiil 
iılmfıı olma'Z,hiç i,kilı )'Ok ki 
bir lıertede tutulma, olurlar. 

hilirsinya, 6{ızel bir ne.. 
nenin örnefi olacafı 11ibi kö· 
ti bir neınenin tle örnef! 
o/ar. örnelıten yükaeklilı
defı/, llenserlilı anla,ılır. 

Siz, İlyHİ balandufu"az 
lculüban Trabzonspor kulübu 
ö rnrfinde olmadıfın1. el~ktrilr 
alumı oe kira akça., için ya· 
ka•ına yapışan bulunmad,ğı
"' söylemek iate)"oraunaz. iyi, 
demek ki ,kulabunuz. elekt • 
rik ue kira akça" vermiyor. 
h• daha iyi... bunun böyle 
olma1tndan •iz.den daha fOk 
kıoanç tlayanlardan,z.. 
Kalübların 6i/liıi baılrklı ya· 
za, bu duyaıtan r linan hız.la 
yaz.•lmıı , kira ue clt!Mrilı 
akçası uermek darlıf•nda 0 • 

lan kulüp ueya kalüpların bu 
darlıktan lrurtarılmaaı İ•ten -
miıti. (ai:.cle böyle lun )an• 
lamı nereden çıkarıl yor. 

Açık oe l.tmiz bir yiırek 
oe dilekle )'nztlan böyle bir 
yaz.ıya ha kertede avk• an-
lam oerildiiini ne [l~rdüm 
U• ne de 6Örmek "stere/im. 
Bız. lıif bir yazımız.ela ayrı -
lılı 11özelmeyi c.uumazden ge. 
çirmedilı ıll•çir.n,.yi;s de .•. ay 
rı/1.k g'"z.etenler böyle bir ya 
zuJen öyle bir anlam cllc2r· , 
mr.ya • u:ı,anlardır. 

N.S. 

· YENiYOL 
Pazarte~i-Perşemhe 

Günleri Çıkar 
Matbaa u~ iclarehanui 

Uzan ıokalt 
Teltraf: Trabzon· Yeniyo/ 

ABONE 
Scneligi 500, Altı aylıkJ, 

300, Gf Aylıjl 175 karaı 
NüSHASI 

4 Kun tur 
E•lıi ni,.laalar 20 karaıtar 

han •atuı ı S Kanı•hlr 
R•lılGmlar paz.arİıta 

t.Oülir. • -

• 

YiNIYOL 

C. H. • 

B y ec Pe 
el Yazganı 

erin söylevi 
baı tarafı birde 

geçiriyorlar meakeze iş beşt1Ja 
döndükleri zocuın ecluı:n 
fırka:gurupunda bütün bu görü 
şlerle thükumctirı •dü üntişleri 
kararıl .. thrıhyor, 

lr,te bir yan.:lan fırka 

teşkilatinin öte yandan guru· 
bun bir" birini i:~mllmhyan bu 
ç. lışC'! lrı fırk-n n ve hükiı · 
mein g'd'şi ' ç"n f yde ı ola 

g- üıı bun 
l r u usun hüldi 

metin y n y n ye iç ç 
. çalış \:uç mun 

ıy çl rıo uygunluğu· 

nu t iıı cdı} o,.. 
yap~ıklarlmız•n e li« ne 

ve doğ uluğn güveııım z huo-
daDdtr yeni bır k ı:ıunl vi· 
layetl r umumi m cliıleı 
meclisinin birden yenileomosi 
enaylandı" bir z evvel beledi· 
ye meclislerı toptan yenilen· 
mitti ötcyandan yeni ııtylaY 

seçimi ile Türkıye B M M 
yenileniyor. Fırkon o "ı.1üyük 

konirosı da önümüzdeki ma· 
yısda yenılenerek geç"n kon 
ıraadan beri ıeçircıi mız dört 
yıllık zam nın verd•ği tecrü. 
belerden ısihde edilecektir. . 

Bu ıuretle önümüzdeki 
baharda Türkiy~ Cumhuriyeti 
bütün çalışma unsnrlarıle aluş 

' birliğinin yeniden emeiyetini 
kazanmış bir h ı e taze bir 
kuvv~tle yeni çalışına amaçla-
rına doğru hız iacaktır srk 
dışlarım:. Fırk çım usulle. 
rinde yeni bir } ola g' rmiş bu 
lunuyo·uz biz m fı k~rılığ mız· 
da bir yandon dcmokrahk: ve 
balkçilığa o y odan birlik 
ve ber berlığe n yer veril· 
miştir g çimlere rey verece· 
klere danışmad u naınzet gö 
termek tipini t crübe ettik 
netice eyi olmadı büyük bir 
çokluğun ez ins n üstünde 
biç bir klavuıluk yapılmadan 
reyleri toplaınasınddd güçliık 

de meydandadır ik' i ortası 

bir yol ol rak rey verecek! rin 
daha ÖD1,; mey lllırıai yokla-
n akta ıı bet gördiik t1on be· 
lediye seçiminde gö düğı.:milz 
hareket ve ııc k k bu go üşu 
besledi ikiDci müntebip s~cim 
leri ifin yoklama ocı ... ard n 
yukari fark idare aıeyeti uye. 
leri arasında yapılacaktır. 
Bundan başk&1. bir faydcsı mü 
hım scçimlerce yoklamacı ola· 
rak rey kullanmak hakkını 
kazanmak için farka idare he· 
yetlcri seçimlerinde !ırkabla 

rın daha dıkkth ve uyanık ol· 
malarını temtn etmittir. 
Kadın yurtlaşlarımı:ıan. seçime 
ıokvlmplan gırdığimiz yeni 
çalışma de rınin göz çeken 
bir hususiye i r. F kat fırka 
yolundan fır l l r n reymi 
rslarr:k seçılebı m k it:in kadın 
arını .. tr hem n f;rk .. a gir· 
mele i az mdır f r z ne 
cins ı.ıe meslek ü tüne bir 
ayırd y pm .k& z.n yurt boliti 
k::a;nı u:usa lb :ıletme.!s: pr nsi 
bini koval r bizim görüşümüz 
de bir tarafta bir takım pı O· 

fea,yond pol .. tık~c l r ~.. ta 
rafta b psi kendı hususi ışleri· 

le mtığuledecek tek vatan· 
daşlar yoktur kadın ve erkek 
yurttft 1 rhekimlik mühendislik 
nvuL. tlııt gibi Vl!zifeleri ve iş 

adaml ğmı ve ev kadınlığmı 
)yaparken bütün bunlardan üs 
tün müştnek yurttaşlik vazife 
sini s y sı çalışma ile devlet 
id resin iştirak v zifesini bir 
taraf bn koma:ılar. her yurt 
t- kendi mesleği yolunda ç 
lı[l;ı k n ne k kendi şahsi fay 
d nı ı iı ür mevkide bulu· 

r. H 1'1u .ı:i bund n ayri bi 
yu t ıç n çalış .ı lar safı d 
vard r. 

Bu p;ü 
l r Cum 

T .. rkiyede bu s f 
iyet halk fırk~ SlDJD 

s nes nd ~ rka arkaya sır lan 
mış ~ulunuyo~ .. Siyasal ç l ş· 
m yü~ümünü aları kadınlerı· 
mı:ı varlığımızda şerefli mev· 
kii almağa koşmahdırl r. ar· 
k daşlar fırkamızın bir büyük 
aoa vasfı olan inkilapçılık hı· 

zı içinde durmadan ileri gidi· 
yo·uı Türk dili ve Türk top· 
raklan ve Türk pazarları ahcl 
ecnebi istiliıından kurtulacak . 
tar.Soyadı almada göze çaıp:an 
coşkunluk biıtünulusun eyi du 
yuş ve ileri anlayışmda ümit· 
ler besleyecek bir ölçüdedir. 
Arkadaılar bukümet yordun 

her ~akımdan ihtiyaçlarına 

uyan bir genişlikle çahıma~ta 
dır. iç emniyet ye inkilabi ko 
ruma işleri duygulu bir titizlik 
le yapılıyor buuun yanında 
diş işlerimiz hangi iÜD nere· 
den belireceği belli ohpayan 
hadiselere k r ~· Ya:ıi yetim· zi 
koruyacak bir uyanınlık ve 
dikkatle kovalaniyor bütün 
dit alemle ıulb ve ani ışma 
yolundayız ıilabsı:ılanma t şeb 
büılerindc eu geniş hüıı:ıü ni-
yetle ç hştık silahları eksiltme 
yerıne artırm ı neticesini ve· 
ren beynelmilel çalışmalar 
ta b ştanberi' mi11i müdafaa 
da olduğq gibi okonomi çalıı 
malarinda da bükümetimiz ba .. 
yaller peşiude koşmadan zaif 
i hlamllere inanmadan lJzak 
u ak realist ve pratik .yollari 
almiştır güçlükler belirmeden 
ve yığio halinde gelmeden on 
larl öı:ıley•ci tedbirler alindi 
milli sanayı Türk parası tica· 
ı et ve tediye muvazenesi vak 
tında korundu bu önden gö· 
rüş büyük fabrikalar açma 
de rine ..... gı memi:ıı ça buklaşbr 
dı. dışariya çikarılncak top· 
rak ürünlerini dcıierlendirme 
sayesinde oldukça geniş fiat 
buldu diş pazarları açan kle. 
ring yolu ile de sonyıldan aa· 
tılma111ış bir şeyimiz kalmadı 
hatta bu ıbracat mallarımız 

ra11nda buluomiyan buğdayın 
dış ı taşı genışliyor buğday 
korum cın verdıği imkanlarla 
yapılma ta olan ıılolar Türk 
bugd yın• piyasada f zla fiyat 
la artıyor. Arkadaşlar Türk 
mal'y s> vergaler de yurttaşın 
ode01e k bıliyetini ıo.l.;mayan 

b'r cıgudan ıitmekted:r. Bu· 
r.ıun gioi deTlet bütç .. sinde 
göze al nan itlerde ancak dev 
letiu ielır yekününü icçmiyen 
dıirbinlakle ve h:1:ta uygun· 
lukla yapıliyor 

Bizi yanlış anhıvanlara 
J 

Yılları sürükleyip •el 6'bi 
akıyoru:r., 

Uzanın alonından yarına ba· 
kıyoraz.; 

Biz ona bel baflad k,hem de 
bağlıyacaığrz; 

iz.inde kaybolsalt.ta vine çag 
lıyac,,ğız. 

Müfkil denen fU dağ' elbette 
a,acağız. 

Ve gür bir heyecanla bu yari· 
ta t -.şacafız.. 

Yanan bir yalaz gibi hem 
perva•ı• ,h m hürüz 

He.r fırtına estikce bir az. 
daha büyürüz.. · 

Bugün tunç iraded n bir hey· 
kel yapıyorıu., , 

Biz. ona tapıyoru:r. bi:r. ona 
· · tapıyoruz.. 

. Bilğinin ,imıetinden ruhumus 
aldık·ça hı:r. 

A•ırların üdünde yük•elmiı 
bir lıartalı~. 

. 
Bize güoenmeyenler ümidini . 

çokla•ın, 
Bizden ıüphe edenler kendi· 

•ini y_oklaaın. 
Biz inan kuouetiyi:r. ,heyecan 

lıuvuetiyiz; 

Biz ülkiı elf isinin gönüllü 
iımmetiyi:r. .•. 

1 

Teofilc Vural 
JJ af alır soyl• 

Açık Teşekkür 

Refikamın coktan'beri •< • 
' 

kıntıaını ut! agrısını plt.tili 
yılanc(k ~ibamnın iyil,ıtiril • 
mesi yolunda bir fOlı lftiite • 
hasaıslara baı vurulclağa her 
na•ıl:ıa •aıJdurulma•ına yol 
bulanamayan bu muzmin f ı· 
banı iyileıtiren kulalı burun 

" bofaz haatalıkları mutelıas • 
eı•t bay Sait E,.aJa açık le· 
ıeklı.ürlerimin bilcliriıme•ine 
•oyın gazetenizin oeıafotle -
rlni diler •ay(lılarımı •anarım • 

Selakaddin Sezer 

Açık teşekk ur 
Dört ay evoel kain bira· 

derim kemali ue bukerre de 
refikamın apandiat omeliya· 
tını buyük bir meharet ue 
muoaffakiyecla yapan ve has 
taha.nede kaldıfı müddetçe 
her türlü ıhtiyat; oc istlra· 
hatı esb11bını temin ederek 
bir hafta iç,inde iyile1il1 fık · 
m:1sına yardım eden memle 
ket ha.tahane•i baıtabibi 

operatör bay Abdull h ve 
arkadarları doktor bay Tala' 
oe rontktm mütelıauı .. ı bay 
irfan , bu •ırada yardı 1 ı 
geçen boyan hem#1 elere a 3· 

ni tei kkiırlerimin iblatına 
muhterem gazeteni ... ·n tavaı· 
aut/arını rica eder ıaygıları· 
mı •anarım . 

Poli• memurlarınd n 
lh•an Ünal 

-----------
eı. • "" D . 
""'m. • adam 

Güç gö terişlerine 
h~vam epiyor. 

Un 
sas~ 
Satın 

undan 
A - trabzon 6Drnizona 
tahminen 23500 liralılı 
bin kilo un alınacaktır. 
B-ıartnamesi her11iın 
yon (a olarak o'kunabiliı • 
D-artırma oe ekıi/tttl' 
palı ~arf u•uliledir. 
E-maua.kıat teminatı 
liraJ~r. 
G-iateklılerin 15 · :ı 

935 ıalı günü •acıt 16 
ev1.1el kalede satın aitti" 
mı•yonuna 

olunur. 

ko un ve sı 
eti münak~ . ' 

Si· . . ' 
A +· trab%on >6.ı.lta•tll 
itff.!ı tahminen 600 '1ıil• 

r*Yllll .ti ile 300 lıil9 ı 
alınacaktır · 
B~ .- · ıartname•i 
~omİ•yonda ~araıı~ 
okuna bilir· 
D- Artırma ve elııi 
%cı.rlıktadır' 

E- Mur1alckalı tet11i 
liradır· . . 
G- İ•teklilerin 5 • 1 
935 cumariui giınö 
den tleuel kalede ıol,-.... 
Jıom iıyonuna 
ilan o/anar. 

iLAN 
V Hay et idare be 
den: 

Ka.z•nç Yeriiıind 
olall' 433 lira 6t k 
nunda yazıh kurund• 
name ilede ıöıterild 
içinde •ermeyen i 
maıı,Uuinden kaba 
met-ı ·~,avuşun kayak 
mahallesinde aai 
yesari mahmatlı oil• 
vereseleri Ye bazen lıı 
otlu baaan bahçeleri 
ve cepbeai yol ile 
50 lira kıymeti mu 
bap hane alini tabi 
kanuaunun oa üçilo 
ıi mucibince ilin 
ittbaren 20 gün 
açık artırmaya çı 

iıteklilcr:n Viliyat İ 
tiae ıelmeleri iliD 

un 
sası 

Ri)··asetiı:ıden 
'Efiiiriim g•r•İ 

550 bin kilo un ~ 
ulile münakasaya 
Münak.:sası lo ilı' 
935 günü saat la. 
l plcrin şartname•• 
üzere her gün ye 
iştirak ,.decekleriO 
yycnin ""~ kol ordll 
kol'T'i•vonuna 111ur• 
ilin oluuur 

KiNG KO 
ACU. UN E~ 

HARIKJ\ 
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Laf değil isbat ediyoruz 
YERLi fabrikalarımızın 934 s~nesi dayanıklı, fevkalade ütü tutar, hiç solmaz, beğenilmemesı mümlün olmayan safi yüıı 
kumaşlardan harçları birinci ve dikişi mu ha yyerolmak şartHı 17, 18, 19, 2 O, 21, 2 2 ~ 2 3, 2 4, 2 5 liradır 
OL TULU hususi kumaşlarından 26liradan itibaren 44liraya kadar .. 3liradan 14liraya kadar hazir kumaş elbiseler 

BA'l.ANLAR 

Hic;bir yerde bulamaJıfın zeokını okıar kamcııf,ırı 

ancak Ol TULU DepoıınJa bulacak•ınız . 
Tecrübeıi meydanda Sipahi paz.arındaki 19 
numaralı B Ü Y Ü K D E P O YA bir 

kere uframak ulılom Jeğil hakikati 
göaterm fe K A F J 6elir : 

215 knruştan 16 liraya kadar 
kumaş bulacaksınız . 

galvenizli tel 
münakasası 

Satınalma komisyonu 
Riyasetinden ~ 

En.urum aakari ibtiyaci 
için 8000 ila 1500 kilo ıal • 
veniıli demir tel aleni uıfille 
münakasaya koculmaıtur mü 
nakaaaaı ıo ikinci kiaua 935 
perıcmbe güuü Hat Jo dadır 
bliplilc rin 450 lira temiaatla-
riyle Erıurumda Ko. o.11t&n 
alma komiıyonuna Te ıartoa~ 
meaiai öirenmek iıteyenleria 
me&kekr komi17oaa mllracaat • 
ları Hl" olunur iV- iV 

erzak münaka 
sası 
satın alma komisyonu 

riyasetinden 
Trabzon Aıkeri haataae-

•İnin bir aeaelik ihtiyacı ve 
t11tarı 1800 lira olan 8000 ki 
lo kovun eti •e tutarı 550 lira 
olan Sooo kilo . ''İ" eti 15 
zlia müddetle açık eksiltmeye 
konulmuıtur. ihalesi 8· 1-935 
aah Künü aaat 15 dedir. iıtek 
liler her ıün komiıyonda ıart 
na•eyi ıörebılecekleri ribi 
meıkilr ıiinde ve Hattan nve} 
[ 176 ) lira teminatı munkka 
le •ektuplarıle kalede aatın 
alma komiıyoauna muracaat· 
lan ilia olunur. 

3 - 4 

sığır eti eksilt-
mesi 

Satıoalma kf)misyo • 
uuudan : 
A - Trabzon iarniıonu için 
tahminen 4400 liralık 40000 
kilo ıı2ır eti alınacakbr. 
B - tartnamui her gün ko. 
miıyondı pırasıı. olarak oku· 
oabilir. 
D - Açık arttnma ve cluilt 
me ile ihale yapılacakhr. 
E - muvakkat teminatı J60 
1 radır 
G - iıtcklilerin 15.ikiaci ki 
nun 935 sah günü saat /5 den 
evvel koıled satınalma komıı 
1onuna müracaatları. 1 -4 

un münaka-
sası 
satın alma komisyonu 

riyasetineen 
Kara iarnİ· 

zoa•nan •aklında mütabhidin 
ifao!uaamamı ııdan f, ıbedilen 
ua mukaveleaameainden mü 
tabhid bekıyeıi olan 487258 
kilo un mütehhit nam vt he· 
iab iaa olarak açak ekıiltme 
le •ahsa alınacaktır. ibaleıi 8 
kici kin usa 935 aalı aüaü ni 
14 dedir enak ıeraitini anla. 
ma k iıteyealerİD her gün •e 
ihaleye iıtirak edeceklerin de 
belli güa ve ıaetta teminatla-
rıle birlikte kara ntın alma 
komisyonuna maracıatlan ilin 
olunur· 1 - - 4 

sade yağ 
münakasası 

satın alma konlisyonu 
riyasetinden 

TrabzonJalıi lutaat için 
pa~arlılcla 700 lıilo ıaıle ya 

fi alınacaktır. iıtelılilerin 

S·l-935 camarteıi eani ıaat 
15 den eooel 37 lira 50 /ıu. 
raı teminatı mauaklıatolarıle 
oe ıtırtnameyi eörmelc iıtiye• 
nlerin /calede •atın alma' lco-
miıyonuna maracaatları ildn 
o/anar 2 - 2 

İLAN 
Trahson a•lİ)'• ficciret 

laalıimlilinden : 
Er.z•ram tfıccarlarından 

lıarıun zatle Hüaeyin beye ait 
olmalı uz.ere latanhalJa flİc· 
cardan Hayrettin bey emrine 
Trahzonda Erzurumlu sade 
Ali Risa efendiye •l>nderilen 
oe be/teri elli lıilolalc elli tor 
b2 kume ıelıere ait oe denis 
yolları iılctmeaine menıup 
Karadeniz. oapuru rı un 6çüncü 
.eferile ve 1661 No. ( A ) 
serİ•İ 13 • 6 • 93 4 tarihi 
konıimentoıunun zayi oldu • 
ğurrdan İptalı lmrıun zade 
Hüıeyin bey tarafından iıti· 

da oa tal•p edilmekle me.z -
kur kon,imentonan tarilai 
ildndan itibaren 45 pn .zar 
fınJo. moh'ltemeye irae ve 
ibraz. cJilmeJiti ta'/ıtlirde bu 
müılcldin hitamında iptaline 
karar oerilecl!ti mahkemece 
mciıtehas karar az.erine ildn 
011111.r 6 - 21 - 6 

~ : . .. 

BAYLAR 

Bayanlara cıe Çocuklara ha:ı.ır ve iımarlama 
her 'ieşit MANTOLAR 

KIZ marka kakıki endikolar . TakliJ old•tana 
• iıbat edene mükafat var ! 

Envai cinı ha:z.ır Paltolar kimıtde olmı)•on 

parJeıüler: empermeabl . 
T ERZ/ levaz.imatınd• toptan oe parakende 

6Örülmemiı ucuzluk . , 
r - • 

Tüccar Terzi OSMAN NURi Müessesesi 
Tecrübelerle anla§ılmıştır ki, en şık Kumaş çeşitlerini en Ucuz 

Fiatlerle ve en yükeck '1'·erzilik. San'atile Geyinnıek ihtiyacınızı 
emniyetle temin edeceğiniz MÜESSESEDİR ••.. 

Yeni gelen SON MODA KnMAŞ ÇEŞİTLERİ· 
Mİ Z İ ·lütfen görünüz .•. Muhterem mü§terilerimizin istifadesine 
arzettiğimiz ısmaralma Kostüm fiatleri : 2 4 , 2 6 VE 2 8 
liraya en zarif biçimlerde Kostümler imal etmekteyiz . Hazır elbise 
çeşitlerimhin Fiatlerinde de aynı derecede Ucuzluk vardır .. 

Taksit muamelesi Yapılmaktadır. 
ADRES : Kunduracılar caddesinde Kazaz Abdalhalim zade 
OSMAN NURİ Tüccar Terzi. TRABZON 

sade yağı 
müuakasası 
Satınalma komisyonu 

Ri yrıetinden 
Euurum ıaroiıonu ihtiya-

cı İçin 22000 kilo aade yajı 
aleai uıulle münakıt•ya koa-
maıtur. MünakHası on ikiaci 
kinan 935 rünü ıaat 15 de· 
dir. T aliplerİD teminatlarile 
birlikte ayDİ fGD ve Hatta 
Erzurum aabn alma komisyo· 
Duna muracaatları ilin olunur. 

rKULAK·BURUN·BOÖAZ 
MÜTEHASSISI 

Bay Sa it Es at 
Muayenehanesini 

Semercilerbaşında 

HALK ECZANES 
Ustüne taşımıştır . 

1 

111-IV 

dolap yazıma 
sası münaka -
sası 

L-H-as-ta-ıa_r_ın_•_H_E_R_G_u_· _N_K_a_b_u_l _ed_e_r_ .. I 

ldhalat gii mrüğii mü-
dürlüğünden : 

Manifesto kalemi için 
[ 230 ] lira keşıfli mevcut re· 
ıimlcrine iÖae ıki dolap ve 
iki yazı maaaaı pazarlıkla yap 
tırılacakbr. 

TaliplcriD yüıde 7,5 t~miaat 
munkkatarıle l 9 1 935 ıünüü 
ne musadüf cumarteıi ıün· 

aaat IS de gümrüie murıcıat 
ları ilin öl un ur. 

2- 4 

Kira arttırma ilanı 
Vakfı 

Er boğdu 
Şarayıatik 

Mahallesi Mevkii Cinsi 
tekfur çayır akrepJi bahçe 
kindinar ciniviz kuyusu laala 

No. 
25 
5.4 

EVKAF İDARES!. DEN 
Yukarıda yazılı behçe ve tar lanın g34 . 935 

birer senelik icarı arttırma)'a çıkarılmışhr ihalesi 
10- kanun eani- 935 perşembe günü yapılacak:tlr 
talip olanların temJnat akçalarile • evkaf idaresine 
gelmeleri. 2 3 

.. 
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I~ t~ 
~ırslan Marka ı ast.kler imiz 

Zarafet ve Dayanıkllğı itibarile d iğer Lastiklerin fevkindedir. 
Taşradan verilen sipari şler sür' tle gönderilir. 

IH 
I~ lr. ... w TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ YERi: Bi B

0

R ÇEŞiT MAÖAZASI 
:ıı~~------~==-------------------~--------~~~----~~ 1- 1~ 

okumadan geçmeyiniz! 
!\jfl'iE!Si3!S,E:!Ei~!"EiS!:SJ.,.ıE!!'.3i!aiJi~~~-~~~ 

ll) M O D A ·' 
Uıun sokak Bakı oğlu kahvesi karşısında 

sanatkarı şehir 

ŞAPKACI ALİ RİZA 
Her 11et1i tleri/er oe iıtrrganlardan karlı ve lıocuklar ve 
'•nı•lara malaıaı manto oe beyler if in palto ,a1ıaltırı 
im•l •• tamiratları yapılmalıtatlır .. 

llliH Ye ı•pkalardaki yai ye lekeler çıkardJp temid endi ı 
ii _fibi boJ•cılık itleri dahi fevkalade yapılmaktadır. alel· 
lau•a, •ltterilerİ•izdeD ıördiiiümüz raibet üzer"ae c~lb 
eclile• aoa moda kalıpl.,la (öter ıapkalarınJn kalıp ve ta · 
•İrab Ye mekteplere mahıuı en iyi kumaı Ye ma lz: emcler· 
de• laer •e•i ııpka derlaaJ imal ve tamiratı yapıldı ğı ıibi 

bayram tnünasebetil~ fiat-
. larda dahi tenzilat 

ffi 
ij Tuhafiye m' ğazas1 . .. 

~ Metanet, Zerafct ,-e HPnkleriniı· ,olınamasi le tanın· 
~ mış harir limitet fahrıkası ipPI teri frahzon ve lıa
lji vali i,urou m satış veıini 7.İ\ art t < df'ıılcr her şevin en 
&.;.lj ., ' ., 
:..1'll ucu~ ve e~ sağlamın_ı lnı iu~Jar l ıcar~tlianenı izde her ·ra4 aevı tuhafıve fantazı ınan11atra e~\ası ~ 

fn MANT~LUK , ROPL~K, K A DIN 
~ K~MAŞLA~I, ÇOR ~; F~NİLA, !il GOMLK , PiJAMA V E S AiRE ... 

ijen son moda Kre·p,. T rabzon 
•• elaYeai1et oldaiuDdın müıterini kiramın bir 
de ••i•u•ıu aira•adan ıtçmemeleri menfaatluı 
ıktiıa .. tlaaclir. 

~ 
kerre ı-

J]~ 
EN UCUZ Fİ"''ATL.ARLA 

SATILMn~DIR 

Uzun sokak - Bakı oğlu · 
kahvesi karşısında 
Şallkacı Ali Hiza 

, 1 Her çeşit parfümöri, Lo;:;yo..ı, Levanta, pudra, krenı 
ırJ ' 
~Ucuzluk Sağlamı T 
1 -

iz boy,a 

~ D~!::itSİEİıE!i3!5 .. Eı r:;'ü5ı'EiEJE!fa!iil~!irt~ia 

MATBAA ve GAZE T ESi 
I 

UZUNSOKAK KON K CAMİİ KARŞıSINDA , 
YNINDKİ YENİ YUVASINA TAŞI 

POLİS KARAKOLU 
MIŞTIR . • 

MATBA iŞLERi 
Rumi dairelere , müesaeaelere , bınkalara, tüccarlara, 

tirlıetlere ait her ç~ıit deftu , cebel , makbuz , çek , zarf 
kliıt baplrları kart.izit nıaire en (iizel ıelril Ye ea 
•JPD fiJatJarla b•allar ye ciltlenir . 

I t, ~ Uzak Jerlerde• Y~rileD ıipariıler heme• yapılır Ye 
.. ~ ı•cl•rilir . 

TELGRAF 
ADRESİ 
YENİYOL 

TRABZON 

VENİYOL 
İstedığmız kadar sizin için verimli olm•i• çalııacak 

Halk ve Memleket için çok verimli olmaıı için, içiniıdell 
ıeçen a rzu ve dilekleri de aiıden bekliyecektir. 

Şahsiyata ı lişmiyen , cemiyet için faydah olıa biitüD 
dileklere YENlYOL•un ıiitunl n açıkbr . 

~ d_-_:-~-~-~---_-_-_-__ -_-_-__ -_-_-___________________ ____ 
iLAN 

Tapu Müdürlüğünben 
~ omra aalaiyeaiein Var••· 

ra k6yil11tlea fe11i oilu Hüıe· 
Ji• Çuapa llpt11t11 . olaraJf 
••lik old.p ( ıarkaD tarikiam 
ım.ı..; J•ieı oia~n Arif Ye 
ffa•di Ye Ali fıadıldıiı ıar· 
ltn clue ceauhea ırmak ve 
~&aa laalil otla il1u frndıldı· • jl ile ••Wat: ) bir fındıklık 
ile ( farke~:.UI •iiu hlaeyin 
~acllklajı tiealÜ _,kum laü 

ıeyin çıİılıiı i•rben murat Oi 
lu mebmet çal•hfı ve cenuben 
balil oilu ilyaa çıhlıiı ile 
mabdut )çalılık. ( tarken •e 
timaleD lıalil oilu ilyaı fındık 
biı garben dere ceau ben ba · 
lil oilu osman çıhlıiı ile mah • 
dut ) çalılık vefatile veresele · 
riae intikal eyledijinden dola· 
11 t;puya bıj'lınmuı hakkın. J 
davukubulan müracaat üzerine 
iıba ilinan tarihinden itibaren ı 
l 5 ıün ıon:-a "lahallınde tah. 
ki kat ic ·a ~:ıacaiında.-. bu 

reylere aynı bir h ak iddiasın 
da bulunanlar varsa ya mıha 

ilinde bulunacak memura ve-
Jahut tapu müdürlügüne müra 
caat eylemeleri ılin olunur. 

un münaka a 
Si 
s_t1n alma kou~isyonu 

riyasetinden . 
Artvin : vakti muayeniude 

kapalı ıarfla taW:i ı:ubur etm~· 

y ~ n Artvin hudut taburunun 
100000 kıl o unu yenıden bır 
y ıç nde pazarlıkla ıatın alına 

caktar. Artırma ekitme 26 
Kioucusaa:ii 935 tarihine, mu· 
aadıf Cumartesi wünü ıaat 14 
de Artvindeı artarma ekıiltme 
komİs} u""unca kılınaca;ı Ye ilk 
teminatı 1887 lira 50 kuruı 
e ldu2u iliooluou• 

1-4 . 
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Bu 
Yıldız 

Senine 
büyük fil 

. 
gösterili 
koşunu 


