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aşb kanın 
Teşekkürleri 

Ankara 25 - Bir kaç 
hain uatansız tarafından yü· 
cc önder Atatürke lıarıı ho· 
zırlanan menfü.r •uika•t Rdr 
ııa•nda o.sil ulasamuzan duy· 
duğu heyecanı ve ula ö 1der· 
le onunu ölmez ueri o/dn 
Cumhuriyete ö:mez baflllı· 
gını gô•teren >urdun her bu· 
catından aldıgı binlerCf! tel6· 
raftan duyduau derin kıuan· 
er aATl ayrı bıldirmeye vakıt 

bulamıyan Başbakan minnet 
oe ıeşekkürlerinın ıbfolı irrin 
Anadolu oj.maını taıı11t et. 
mıştır • 

. R. Aras 
B~Jgrad 24 - Türkiye Jış 

işleri b kanı B. Tevfik Rüştü 
Aras bu sabah Buradan 
geçti ve istasyonda Yugoılav 
ya bıış vekılı .diş işleri bakanı 
le bakanlık erkanı ve Türkiye 
elç s ı ve eJçılik eıkinı ve ı•· 
zetccıler tarafından kar şılaadı 
b .. ş vekıl salond• B. Areala 
görüştü ve konuşmalarına de· 

· v m içın B. Arasla birlikte 
trenle bu aat meaaf eye gitti. 

16,188,767 
··tu olduk 

Aokar 24 - Resmi teb 
liğ i tataıdık genel direktörlü 
ğuuden 20 ilkteşrin 935 tari 
binde y pıl n genel nüfuı H· 

yımının telyazılarıle Mlınan mu 
vakkat oct.celerine ihre tür 
kiye l üfuaunun erkek 7,974 
925 kadın 8,213,842 yekün 
16, 188,767 elduğu aulaşılmıı· 
dır 1927 nufus sayiminda 13, 
048,270 nüfu 'teı bit edildiiine 
göre tür kiye ııufuau 8 ıene 
zarfında 2,540,449 kişi olmak 
üzere bınde 186 nıabetinde 
rtmışdır bu artış vesatt ola -

r.k senede binde 23 niıbe -
tane tek bul eder. baıkanhk 
iıat tistık genel _direktör vekili 
aısıu.usal ıstatııt.k enslütcsü 
üyt:ıı C Aybar iı~icre fderal · 
ıatat"tık büı ösü dırektöı ü 
rslulıısal istat.stık enstütüıü 

üyesi DR. C Bruscbıieiler bıı 
kanlık ist tıstık genel direk 
törlük mu vioi SABiT Aykut 

ındık 
iatl rı 

Dün, bugü fındık fiatla • 
,.lod uf ak bır gevşeklik biı • 
"edılm şdır. 24 kurufa kadar 
çık n )'Üz.de ell: karantili 
lumbul f ı.dıklu 23 kurut• 
k•d r düşmüş ve 48, -ı kurup. 
kad r satılan iç fındıklar ~ u 

ün to uda 48 kuruşa kadar 
rı.edılm ş ısede alıcılar bu 

fıata Y"'n şmc.k istememişlerdir 
Ay oııu olau •, berkesin 

bir k ç iÜD için ibt i facı oıan 
lemin etmiş bulunması ve ö • 
lılitnüıde tatil günlerinin fnla 
olaı ı dol yı de hakikii p=ya 
hlar anc k ı, ybaııuda belli 
ltc~kc!ır. 

12 ınci yıl 

P_EÇE ÇARŞAF , KADINLAR 

T~r:ı bi_r hürriyete sahip değiliz 
Bılıyorumlu Tıl.rkiye hüri doô1'u olm d.; ı L • a ı.ını an ıyara1111 

yde kavu,tuğo günden ıtiba· hayata atılmııtır . O mu/ek 
ren Türk kadrnınada tam bir kadınıdır o her ıeydir ica· 
hüriyeı verilmiıtir. Bunu be· bında yine yaoruaunu hayata 
nimıiyerler ilerliyorlar. Hal. ha:r.ırlıyan mülıemmel bir 
bukı bız yerimiz.de •ayıyoro:r:. annedir . O bu ıün uoret 
Henüz. o gayri medeni olan zincirini kırıp kendini en yük 
Çarıflfı bile cıtamadık. Etro.- ıek bir mevlıide :ıöıterirken 
tımızı •aran ıaauup zıncİJ"· bizler dört divar aro•ında 
leri o kadar kuvoetlıhi on ömürlerirni:z.i mhavete erdir· 
ları kırmaya kudretimiz yok. miyelim . A.nadoiarıun her 
Görüy,,rumki bu :r.inci r için· tarafında alon bu detiıikler 
dım yalnız cıkan bir kimıe kar_ıı•ı~da en ~ok muvaz.en•· 

· t h · ' l a.nı gaıp eden •e ıar•ılan 
mus e zr naz.ar ar altında L 

d I 
. . gen'i Hız.lor olı.ıyor ailuinin 

a ın erını ıaıırryor · manen t b - • • • d" 
b

• • • . ' ao ••u u yu:r.unden duıun u · 
uıbutun e:z.ılı)or. Onun rru· .ıı.unü aö ı N t 

k dd { • y.emıyor ; erey• u 
a eı auyıu arını anlamı 

"Orlar. Zavallı tun~caı~nı bilemiyor . Cütün 
, yine çekine kayıtlerı kırıp ortJya bir 
r•k yü:r.ünü karo rrorıofmın genç kız. hedefini ıcı•rmıı 
içine •aklıyor . Dimağında b · k lT o gibi aert lcayalora 
Jıaynaıan laüriyet yükselme t;arporak geri döniyor . Ve 
fikırlterini, o •çarıafın altıncla yahut yolunu g~İp .ımiı bir 
Y"vaı yauaı öldürüyor . Dın yolcu llil'i bi" müddot aeru· 
ile kıyafet ara•ında bir mü· rayana doloıtıldan •onra di· 
no•ebet var :r.a."! edenler çar kenli fena yollardan birir e 
ıaf atılınca dirı•İz olocaMa· •apıyor. O kadar baı dôndü 
rını düşünerek endiıeye dü· rücü bir •üretle Jıoıuyorki 
ıüyorlar . Halbuki her yeni o yo/ıın bir uçurumla niha· 
lrzi aurotle kabul etmiye ha· )letlendi;ini aörmeden o·aya 
z.ır olan biz 'genrrler bu gibi yuııarlanıyor. Bundon mua/ 
düıünceler teaıri altında de . olan da ona J ol ıöıtermiyen 
fil onlara U) mak ve itaut ll'rdir • Onlar bir a.ı; daha 
etmek mecburiyet' karııaında mü•amahalıcir davranıp eu· 
bu ulu an•nelere •aciık kalı /atlarını yeni hayata ha&ır· 

G l d laıalar bu haller• teıadil 
1oru.z. eçen er e ae/en ıeu " edilmez. Onlar kentli ıördulı 
yahların 'iar,uflı kadın/ora · b · leri terbi)'e •İ.temini •oldtları 
,.arıp 'r mah ük •eyreder 
6ibi b.skıılarını hi<; unutamr . üzerine aynen tatbilı etmelc 

iıtiyorlar bu da zamana ay· 
yacatım. Onlar memleketle. mı) or. ht tir.ede IHndileri za· 
rine aöndükleri z.aman Türk rarlı çılıc) or . ÔZ DiLEK 
kadınının daima yük•elditini 

Geri 
Çekilmişler! 
Kalaiu 25 -- Gaz.efelerin 

•erdılcleri haberlere ıöre 
trablua 6~rb •ınırı az.erinde 
•olumdo bulunan mc••r aık4r 
leri moraa matı uya dofıru 

ıer iye celcilmiı ve orada yal 
nız bir kac hiıcam araba•ı . 
bırakılmııtır bu tedbir ulim 
ıle nil delta•r ara•ındaki 

altı yüz. lulo metre me•afe 
dolayi•ı:Je bu a•kerlerın ora· 
da bıılanm darı haylı maa 
rafı mucip olma•ından dolay 
dir demir yolunan ma,.a 
matruya kadar ufuhlma•ı 

İfift ıl6İıi bakonLıklaT ile de· 
mir yola idareıi ara•ında 

muz.alcere baılamııtır bu de 
mir yolan un ••lıcefıi ) er 
valatiyle ç izilmıı olaaıundan 
d•mir ) olu fok yakında bi· 
tebilecektir mor•o matruya 
bir haoa le oovetleri neerlıez.i 

o• l'aipten 6elecelc her hanki 
bir tecavüz.• karıı mudafaa 
meozii Jaaiin• aolımalı ifin 
büyüle bir hız.la falııılmalıta· 

"" . 29 ilkteşrin 
• En büyük 

bayarmımızdır. 

Üç aün ıürccek olan bu 
mutlu Bayramı kutlulamak 
için, taklar kuıulmaı, l üyük 
bnırlıklara baılaamııdır 

her yeniliği kabul ettitini 
bıldiiL halde ne :zarı ıtıbara 
almıyaıak Türk kadını yine 
knfeı arkaırnda ve •iyah 
ortü ifindedır diyece/der bun 
farı iıer 6enf kız benım gıbi 
düıünür ve mütee.,ir otur 
fakat uefle ıur.u da ıöyliye 
yimki yinl~ m_ühıtinden 'ieki-
nerek çarıafı atmıya Cf!saret 
edemez. . Göıüyorumki bu 

Trabzon Bayları, Bayanla~ı 

fıkrimi açıkca •Öyliyen bir 
kız. büyük anne.inin 6azup 
na:rarl"rı altında başını eti· 
yor. Çarşafların kalkac'1ğın. 
dan bah•edıiırken bü-..üklerin 
matem tutar 6İbi atır suküt· 
leri karı ı arnda 6ençler ıahte 
bir hüzün ile kallıa,.a ne 
yaparız di1orlar. T emı:r. kalpli 
Trabzon kızı hörmetsi~lik 
olur korkuıu ile büyüklerinin 
fikirlerin• itiraz edemiyor ve 
on/ rın gittigi yolu takip 
etmiye mecbur olu)or . O 
bekliyor ki her yeni inkı 'abı 
büyükleri kabul ederek ona 
)IOl göstersin . Fakat Cenap 
Şeh~bettini'I : ( .Köhne fıkir 
ler paılr nmış ~iıJ.'Jere benzer 
ıöküp altmak c;ok aü~tür ) 
aöz;ünü de hatırdan çıkarma· 
malı . Dımağlarda kdkleşen 

köhne itikatın fOk boı oldu .. 
furıu an,1ı)·Or fakat anlatomr 
yo uz Jstiyorom ki Türk ka· 
J:nı f ir taraftan medeni bir 

1 •kilde gô·iıliırken diğer ta• 
raftan en iptidc..i bir kıyafetle 
gdıe farpmaaLn. Bu gün tiirk 
k2clını bfr kulıla ıribi •ÜJle· 
n11ei eod• oturmonırı boı 

ldo;unu tul eyli yaıamcının 

GÖRÜŞLERi 
DUYUŞLARI 

Soruılarırnr:ı verilen k1ırıılıldar 

Sezai lb•abim &örüştüğüm 
ioaanlaı ın en içl•ı;, en h111111 

en aubiıi, en iııcui ve en 
kibarıdır. Sanatkar ıubu onu 
incelemek e kalmamıı, fulaca 
da uabi yapmııtar. Çok ça • 
buk incinen, çok tu duyaa 
Sezai alemde Par s :e Türkiye 
oin her bı.tngi bir mümeasilıni 

yapmayı ne kadar iıteroj . it 
te o uman S. z i hayattan 
kim alardı. Bu çorak yerde 
onun keskin zeki11, ince rubu 
elbette onu uabileıtirecekdir. 
Sezai sorgularıma çok kıaa 

• kat tılıklar terdi. 

- Hayatta en çok 
aldı~tnız şey nedi_r ? 

zevk 

- Hayatta zevkleı i birbi 
rine tercih etmek im~ a ıııdır· 

musunuz ? 
- Evet. 
=- Bir daha dünyaya ııalir 

ser.iz. ı e olmak iıterainiz. ? 
- Bü, ük bir keman •itıü 

oıu olmılr iıterdlJl. 

Hay~ t.ııızda tn ~k he 

yecan veren hadiıe nedir ? 
Ben aıabi bir adamım 

h ~r uabi adam ıibi btye.can 
da daima ifratı ıeverim. 

- Haydıı:td• ifık oldu • 

nuz mu ? 
Kıç dtftl 
S izce ı ~ k nPdit? 
Klu.k •e romıbtik 

ıtk bir b · atalık m odun ıık 
bir ıevkı ir 

- Aile hayatının acı •e 
tatlı tarafları baugileridir ? 

- Evıi deiilim .. 
Meıud ola bilmenin ça 

rui var mıdar ? 
- Saadetin anahtarı in • 

Hnlarıa kendi elindedir. 
- Gayet bHit. 
- Trabıonda içtimai ha 

yat ileri midir ıeri midir ? 
- Yoklar. 
- Trabzonda fn çok be· 

ıendiiİ :1İZ , btienmedıiiniz 
nelerdir ? 

- H. ftada belki bir ıüp · 
rOlen ve gece 1abahlara kadar 
:ri farelerin dolı ıtıklara ıokak 
lar, meyd•nan oıta11ndaki çi -
lioa-ir •e marangoz mıiazala· 

rt, ıabahtan akıama kadar 
durman çalınan adi plaklar, 
ıu ylbü gö·meyen, ıinek yu. 
•Hl umumi helAlar... Yazın 
çok terliyen ı·ımaa kadınlar. 

Soulua, Z·rıaa 
CEVDET AL.tP 

VURTDAŞ! 
Kurduğumuz fabrikal u 

ve yapdığlmız demir vollar 
h~p ulusun biri."tir m~ gii -
cune dayan ı r, bu gücü ar • 
tJrma senın eli dedir . 

Cu narte1i 26 llkteırin 1935 

Mei'unlar ! ... 
Demek canavar hisli , me· 

liaet k?}n ı; ğı kafalarınız gü· 
neıin sö ~ ülmeaiae, aoca 
bir deryanın lutuıdurulmuına 
karar kıldı... Ne iireoç ne 
ıef ıl bir delilik .• 

Kaynaşmış yüce bir Ulusun 
~albi, cıoı, kanr, 2özbebeii 
Oaderine kıyacakdıoız ; Bu 
cesareti kendıoizde iÖrdüoüz 
öyl~ mi ? . . Meier ne kaz 
kafalı ne eşek beyinliymişıi -
niz. Yuh ıizeki onyedi milyon 
kiıının bülüa benliğ le ııper 
olduiu bir hedefı üç kah benin 
vurabıkc gioi, çırlıtef ellerıni 

zın en tem z, en kutui bır 

varlığa uıanabileceğıni aandı 
nız .. Yıne yuh ııze ki bır 

tutam karla bir yanard•i 
kraterıni doldurmaia, onuu 
ateıınc ıo.:ı vermeie kalkıt 
danız. 

Hıç iş itmedinizmiydi lt.i biz 
« bepimız bırimiz, bırimiz be· 
pimiz içio » kaydile ılerfiyen· 
Jeriz . . Anlayamadınızmıydı 
ki ona kö .ülük etmeye kaıkan 
kim oluru olıuıı kafaıı karılır 
3'ÖıÜ oyulur ve mülevteı kal· 
bi ancak bir zibil teaeku ade 
yer bulur. Hili duymadınız 

mıydı ki o Türkün yaratıcı•' 
en ünlü U :uıun mihrabı k•p • 
luidir .. Ş . mc'iye dek kutire 
memit mıydıniz ki onu bola .. 
bilmek, taıarladığınız bu ii -
renç İfİ yapabilmek için 17 
milyon kıf İDID &ÖKIÜDÜ yar • 
m11k, kalbini parçalamak ıe -
relıtdir. Ah yobaz herifler 
demek bütüa bu kudreti kara 
örümcekıi kafalarınızda, çelim 
ıiz ijreııç ellerinizde a-ördü • 
aüı öyle mi ? . . Öyleyae 
bir dıba yub ıize .... 

HALiT MUZAFFER 

Ctrıt oyunları 
l arın Cumlıuri yet 
alanında yapılacak 

Bayburtda teıekkül eden 
12 lutiden müreklıtep bir cırıt 
takımı buğüa ıebrimıze 1tele· 
cek, yarın cumhuriyet alanın • 
da car ıt oyunlaruıi yapacaktır 

bu takımın Luruluıunu yapan 
ve bugün bıılarıada olarak 
lıtiabul, lımir, Ankaraya iİ · 
derek oyunlar gösterecek 
olau bay baarı arayıcı oila 
Trab~on baHuadan ve teıek 
küllerinden gördüiü iyi kabu 
lü mııafır aeverhii aamimi 
bir yürekle övmektedir bu 
övüıünü Sayburd Belediyesine 
de sunmuıdur Bu. takım büyü" 
bir fedakarlıkla yola çıkarıl • 
mışdır . ~ u yüksek varlıgın 
kıptaoı ol ın bay c emıl takım 
teşekkü ünde büyük bir mu • 
vaffakıyet iÖstermişdir bu 
12 Bayburtlu geoç cırıt oyu _ 
aunda büyük bir ınaharet "'ÖS 
termekted.rler. bu mı i oy~au 
muz.un ş ~brimizd~ ilk d f 

Ö ÜI • . . e a 
1 r cce2ını diişünerek tütün 
~rabıon h•llunın yanocu 1 hu 
rıyet meydıınn:n akın edec,. k· 
lrrioe h:ç kuıku yokdur . 



Başnntn 
Gideceğini 
Bilsem .. 
Keıke kalemim kırıla, dilim 

tu+ulaydı da yan•az ıöyleye· 
me:ı eluydım ... 

Haai buadaa epice e Tel 
Ye l:>ir kaç defa meydanda i 
ıebıeciler çarşlılnın tam a:ka 
aanda meycut arsa için keadı-
ai bilme1e• bir ıürü insana 
abdeaaae, ıchriD bütün zHiili · 
ııi kaldı rmaia çalış an tanıif.at 
arabalarına boıılma yeri ol -
muıdur diye yazmış, il içinde 
Ye koca bir ~ahallenin tam 
ıöbeiinde yer alan bu meyda 
•lD kötü durumunu aalatdı" 
tan ıonra mahalle ~alkıpıD 
çeldiklerini belki duyurabilir 
belediyeye hareketinin yeniz· 
liğini anlatmağa muv .. ffak: ola 
rak onu b11 iıle o'sun ilıilcr, 
onda bir bi11i inuf uyaadıra 
bilirim diye kollar! 11Tamıı 
itin büfün ayl'1rdıitnı bütün 
çıplakhiıle ılralamıı, oranın 
temlzlerıceıini istemişdim. 

Bu doiru ıöyleyİf, bu ye· 
rinde isteyiş karıısında kala 
cak §ırbayhiın ihtimallıi ha • 
berdar olmadıiı bu işe 6ocm 
dolu bir iliiyle ıardacesını ve 
derhal .bir ıon Tereceiioi aan· 
•ıtdım. Meier nerde o öol • 
luk ? 1 . . • Ben böyle bir 
tarafta tım lbir ümitle göıle 
rim yolda, kulalıtlarlm k1ritde 
araanın temizlenme babefrııi 
be.ll:leyip dururken. jte bam' •ı 
ka bir durum vuilmit sözlerim 
muhakkak ai.:iiae tefıir edil -
mif, aDl~•ut ola.cak ki lıır 
ıün orayı boıalan arabalar 
yetmez ılDiı gibi hanlaııa ıebir 
dııına kald1nlmaıı dolayuıle 
aralaldar-' Dailanan hııyyanla
na piılilileri de o araaya bo 
şaltdınlmaia baılanmıf. nıha
yet mahalleHde rahat ve huzur 
bırakmayın bu·muıaibet arsı, 
bl( beli üstelik kararı vermiş 

de... Bu kötü itin daha çok 
kötü oltn barafı mahail~linin 
arsanın yeni durumuna yani 
fııkıyla dolm&11Da beaim ae • 
bep olduğuma hükmetme • 
!eridir. 

Geçen gün o mahalleden 
ye taaıılardaa biriaıle karııla.f 
dık. Adamcaiız dalıa aelim 
•ermeden be herif kat>aöat • 
lar hep senin yazmasaydın o 
bu pis1i"- deryasına hirde fışkı 
eklenmiyecekti diye öyle çıkıt 
dı ki yakayı kurtarana kadar 
çektiklerimi bir ben bir Jde 
Allah bilir •.• H.;ni inanın fU 
ıon günlerde o tarafa geçe • 
mez, yolda o mab-.lleden biri 
ne raatlayacaR-ım diye rahat 
yürüyemrz oldum .. Kendi ken 
dimc be a.d11m senin neyine 
liz1mdı, baıka işin yokpıuydu 
diye ,kafama biu ker~ vurdum 
•uru yorum amwıa Deye yarar 1/ 

• 1 
. 

mıyacagrnın yenı 

(YENIYOL) 

i 'o 
au -

utc v kat~ 

hes p eocumenıle, ıd re, s b· 
b ve n h cnc\imenleıinia 
s"çUmt:•ı . 

....ı-~~ - "Sen fiK mes i rpo u 
4 - 934 ma 1 senesı k .. ti 

hesaf r 

müştür . 

Ajans 
Roma -

n11ılaa bir kusP.r 
~uik işte ... 

ş:mdi u.iz ve 
yectiım Gei ~ö1le y nıma . 
Ben ettim sen etme.. 'iA.f e>t 
b~n ·, b•rtf.Jllınu ıeniııle .. Artrk 
birbirimizi dııha iyi azladık: 

Aca biraz bana. l~te ıeni te 
min ~diy_opum bgndan soora 
kafamın ııideceği ai bilsc,m e· 
nio için deiil öyle ıutGn işi 
vallıhl tek 1'!elime bile yazmam 
Yalnız bütün bu sözlerim karşı 
sında insaf ve ke'Tem eyleyip 
fU arsayı h:ç olmazsa eıkı lia 

1 

line ıokuverde yofda ' o\sun 
rahat vezebileyim. 

~ li. 

a 
• 

Süel satınalnıa 
kom1eyonundan : 

trabı~:ıJut b ıçi t kri • 
b-U 9~=815 ı· ahk '2SS ~o fab 
rika unu bir ay içinde puar 
l\kl alının sı m-.vafık g<>rül -
düğünden yenıd'en 1 siıtmeye 
çıKanlmı-ştır ş rtnui pa ;.sı 
muka1bıho e kotllısyondan idı 
rılabilir rtarm t!csil me 
trab2o::ıd ık 'edt! satı ma 
komısyonund bır ay içi ~ 
puarJıkla ;yapı C;t. - uuian: t~k 
lileı 22 tl 935 güD' n d r 
2397lir uıuyakktt ttlmi tl r 
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1 - ~arıhtiy,cı ıçin 35ÔO 
iln d6rt~ln çift yemeni yapıl 
caktır • 

a ~ p•ı rlığı il JI 935 
paf: ıtesi a t 15 de kap lı 
zıu~l ol c ktır • 

Necmettin 3 _ ~ eminab muvakk . 
tası 666 1 a ır . 

~ sk:e:ri hastanesi 
kı.ılak: :r.:c.ı. üteh.aes1ıs~ 

4 - Taliplerin cilmiinc 
ve ş tn• es1ni g-ö:rmek üzere 
her gü mu a ı:a ,~ i11tırllk 
ecl F, kltyrin .ı al ı Sil bnd o 
bir ;.at cvv ~ hklıf mektup 
larıpı komisyona vermeleri 
li:ıamd:f . 

~ T ltpicrio teklıf me 
tupl rı d ·t ebet e11k laril 
temhıatlan lönon n 32,33,34 
cü madaeleh ilhkamioa uygu 
o~nu al ltı;ımdır • I - 4 
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sır milğ,ı l r;#1l ğaza 231 140 ermeni 

~ağna lev. 14:? l437<lo ermeıri 
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em: ciler 

uzun sokak 
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'ğn ~~7 8o M. 
,, 36 48 M. 
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dükkan 23 25 M. 
harap hıncı 89 loo M. 
~ne 118 So Rus 
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