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I NiSAN 1•11 

10 Kuruşa indi 
Bu geceden it ibaren elekt. 
rik ki' ovalı on kurtt§a in • 
mişdir . 

__ __,~--~--------------~------------------------------------------·91!!!!!!!!!!!~~-------------------__,,-'"!~~-----------'!~~~====!!!!'!!!\l!!I 
V I" ıet genel 

u ultayı 
Vı ayet genel kurultayı 

cumartesı günü sayıa •alimiz 
Rıfat D.ıo şmaoıo bııkaahjl 
atında toplandı. ubb aabık 

bııkitıb Remzi Akbaı tara• 
fıodan okunarak aynen ona· 
landıkdan ıonra reiıi cümhu•· 
Kamal AtatüJcden ve diicr 
m kamınr dan gelen cevablar 
okundu . 

Bundan sonra kitib Muı· 
tafa Cans z o. iclen evrAkı 
okudu. 

Ofun hayrat ve Sürmene· 
nin köprü bııı mevkılerinde 
bırcr puar ıçılm111 yoluada· 
kı dııeıder dabılıye en erim~· 
nine ve veriİ talnıt aylarının 

h.ymi hakkındaki defterdarlık 
dın geleo t(;zkere ile muba· 
ıebeı busuııyenin 933 yılı 

hesabı kat'ı cedvelleriaia tet. 
kıkı malıye ellcumeaiae bava· 
leleri ve kop ü, mf"nfn, mek 
te h ılcrın e dair buı ıbılele· 
r n < , müstacelliğindcn otn. 
ıu daimi tncümude balan· 
muş o 11 üyeler tarıfıadıa 
tctkıkı knrarla~dmldı . 

Konuşn'acak ~aıka İf 
olmıchgındın perıembe ilal 
topl nmc.k üzere oturuma ıoa 
verildi . 

Belediyenin 
icraatı ... 

Erdoğdu maballui balkının 
ıuıuzlulırdıu çekmekde old11;u 
iıtır bın derec,aıini anlatmak 
için bir adımın ıobaaının ıu 
depwıunu ıö dllrmemek mec 
buriyttınde lıraldıiıaı ıeçen 
ııyımııda ynmııdılr. gerek 
bu bı beri ve g'!rek baıaakil 
ııyımı dı, yine ıyaı mıb•lle· 
de bar cenueain yıkaam111 
İçin çekıien müıldilıt hakkın 
da, çtlıacak ynıyı, daha çık -
mıdaa öaee duyan belediye 
baıkanıaı z fe•kelAde mOte 
lıa11ıa Ve aı uteuı r olarak 
•1:clııı ictımıa daYet etmit Ye 

bu acıklı bale acele bir çare 
bulunınaaıoı muınren taleb 
etmııdır. Buoua üzerine, mec 
lııde der n tee11ürler u1 aadı • 
iını ııorea daimi cacilmea 
liyeaın~en bay Mıb111ad mu • 
•mm r kurıua k•lemiyl• yaz. 
dıiı talum bııkaaiı ı• ıuama~ 
takrarde en acıl Ye ea fe•ka 
ilde tedbır olarak, itfaiye 
•raıoıunun ımanına kadar au 
do dur ular ak hemea meıldir 
mabıUe bıllunıa imdadıu 
koıulm ıı ve ar1Zozun oraya 
'liıuUi anında bar HDİJ• bile 
ıeçtrmeden telefonla mecliıia 
iaaberdar ıadilmeai baauua• 
da ıtfıiye kı.amındaaıaa ebem 
mıyetle t t:-l ı edalmeai •e lıat 
ta beledıyenıa bu ıafı tedbir· 
luındca mahalle balluaıa be· 
laea ve ac len telefonla dahi 
iaaberdu edıimeaı telUıf olan. 
•ut Ye ayDu ka~al edil•"tbr. 

\: uwurta ıhracatı 
la, tolu 31 - Bu 1eaeaia 

ilk Jamaıta mıh.ulu SSO 11a 
dılı olarık bu ıtıa iıpııJJ,a 
,_, S dı m f ~ r . 

ıngiliz - sovyet - !aşması 
Sovyet diplo n~ t~ ne diyor? 

Mo.lcooa 31 - Ru• dıp· 
loınılarından biri bugürı ha· 
oa• ajan•• muhabırlerinden 
hirİn• ıöyl• demiıdir : 

8. Edenin uyahatı netice 
•İnde elde eclilmiı olan mu· 
vaffalciyetler ümitlerimin feo 
kindedir yapılan göı üş mele· 
rın hu ıuretle mesut bı'r 

neticeye uasıl olma•tnı bir 
taraftan ı . Edenın Mo•ko· 
uadan euul Berlıni :z.iyarct 
etmiı olmcuı olmuıdur c;ünkü 
mumaıleyh bu sa)'ede Almvn 
lehlıke.ıne karıı Ruı zımam· 

darların•n İft.!kmekte olduk· 
ları korku; u anlamııdır • 

DıMer taraftan uzak ,ark· 
talei ••r•inlilt bu netrcelerin 
/auaul bu/muına medar ol· 
maıdur • 

/ngiliz murahha• lordu· 
n•n ar lıaelaılarmJan 
16yl• d.miıd.r : 

biri 

18 .ene devam edm bir 
ayrılılılan aonra rngıltere 

Soı11etler ~ birli6ini tcmt)or 

IHınunla beraber ing ·ı, mah · 

fili elde edilmiı olan netice· 
lerfo ehemmiyet ve ıımuliınü 
tahfif hu•uıunda iancr etmek 
te ve .8. Eclenın Moskovaya 
in6ı ız kabine.rninmuzakerata 
me.nur bcr hu"u,neı adamı 

•duttle detıl mılurr at alma· 
ga ve '1eı me.:~e memur bir 
nuzır •ılatıle g ,m ş olduiunu 
hahrlaltnaktaatr ırıgıll:z kabi 
nHı l:J. l:.ctuıın ela• etmı, 

olauau 11d.ceterı kabul o• 
tas.ı,k ed,bılccciı gıbi r~dde 
f!dtıbılır ve Loncıra kabıne1i· 

ııın muuaf ukatı olmakıız.ın 

Mo kov.ıda yapılan ıeylerin 
lııı; bırı lıat' bır mahiyet ılı· 
Lis p edemez bundan baıka 
lng ıu- Ru• mukareneti biı· 
.) ü1ı bır mılıJaacla B. Edenin 
o l<.tcioılarının tabıri O~fhlyle 
Atman baıuekıli B. Hıtl•rin 
fevkalade olan dip/om. •ı 
acamıtııinin neticu 'dir . 

Alman baıuekilinin hattı 
harhlıeti uzlıımaya matuf 
o an her ıürliı arz.ul•rı alıu•t 
eciebılir . 

Hitlerin 
cevabı: 

ingiliz teklifine 
kat yyen hayır! 

Moıkova 31-Jurn•l Do m os 
1'o ruetesi baı mek.ıl ıınde 
8erlin mulakat,aıa ınıilterede 
otdulıca revac bulan birbayali 
clotiıtmıya y rayıcıiı mubak 
kak oldu;uau bilclirere diyorkı 
ba hayal bilba11a yumuıak 

•e tahıl ikna uıullerile bay 
Hıtleri proğramındaa vaz 
ıeçirmek ve oou emniyet ve 
barıı icabah önünde daha 
anlııır bir h'lle aetirmek 
llmlldiai, berlin m Jaka•ının 
Deliceleri •eydnndadır: laiılıı 
bakuları 8. Hallerin barıı ı 
temia •• biuıt AJmaDya ile 
birlikde diaer memleketleriu 

duk ı nı vakıt 8. Hıtter ken • 
dılerıne kat'i sorelte bır 
- bayır - kelimuile cevap 
vermııdi!! 

Avrupa timdi ıu ın•lıu 
karıı11ada bulunuyor Ya 
memleketler inin h·Uer Alman 
yuıru taarruz m111'111tlartnı 

ıaktbe ceaaret bile edemiye • 
cıiı baluki Dar emniyet tuiıi 

içın urfı i•yret etmek. yahut 
dünyayı ıımdıki keımek~ı 
içinde bırakmak, harb tehlike· 
ıeri vaııyetiai uzatmak •e 
tiddetle adirmek ve bıtlerizme 
h ç bir macera mevut olmak· 
11110 ıeriüzeıt bazırhldarıaa 

emai7etiai takviye için b .. tka ıkmal ımkioloı vermek ... Bu 
devletlerJe teıriki meuıye iki ııktaa baılla bir tarzı bal 
.. ade olup olmadıjıoı ıor • yo'ııtur. 

Alman~anııı ) un)urta kont<'njanı 
Ankara - Almanya memleketimııe N 110 935 ayı içia (8) 

ııaıfıadaa l,ooc.• lee .kentahk yumurta koater j anı ayırmııdır. ------------
Moskovad.ı 

lng,liz - Sovyet 
konu§maları 

MoıkoYa - 8. Eden bu 
flla B. LitYiaofun Moıkova 
clYarıadaki Hyfiyeıinde dıt 
itleri kemiıeri ile muıakerale 
riae de•a• etmitdir. 8. Ede 
aia Moıko\'a ziyaretıaıa btiyük 
•ir munffakiyet sıöıtermcyc 
bafladıiı anlıtılmııcıır Reuter 
ı Juııaıa buıuaıi mubabırınin 
l•Jri resmi fak at lyi konuı 
••lara SoYyet rıcı1ıaın bay 
Edeala açı t ıözlulujiindea 
•• tabii . ta•arlanndaa çok 
•••nua kaldakJuını tebaruı 
ettlr•ekteclir boy Edeaia bu 
ıiJareti bir cok ~·k·•l•Dlık 
8a!•tlın"ı• dı iılmHına yar 4•• •t•ıtdir. 

Kamutay' da 
To•1anhlar 

l 

VE 
Konuşmalar 

Ankara - Fıkret Silayın 
baıilanhiıad,- yıpdaa baıün 

kü kamutay toplantıaında bazı 
üyelerın meıuıuydı h•kkıadaki 
Alamuta1 b•ıllaahiı tez.lıireai 

ve kamutayın ,934 •iaıtoı 
ey u ayları beubıa11na aıd 

encüme11maa ıatalarakonuımu.· 1 
har. kamutay buudaa IOara ı 

inbiurlar umum miiclirUitl ı 
1934 yılı butceaıade 16 bia 
lıralık muaakale J•psl•a11 
ıçin olan kanuaa kabul etmit 
ve p• zarteai tüal topla=aak 
üıcre •tıl•ıtclır. 

Susuzluk 
yüzünden 

Bu ""'cfcr de bfr cenazeyi 
) ık<lmak için ~ u 
Bulanıacl ılar ! 

G çen •ayın ızda Erdogdu 
mohr.ılleai halk nın suuu uk· 
dan surı ele t.ce rruz;tarıo 

olduklarını v •usuztukdı.n 
yun maşın dıye ııo 'lalarının 

•u d-cp ınu sö lıdürer.ler da 
hi olduğanu h:ıber alarak 
haber vum şak . 

Yemden haber aldığımıza 
göre •uıuzluk olanc..ı ş dde· 
tile deuam etm kde ve hatta 
iki uç gün öne bu mahalle· 
de ölen biı adamın cenaze.ini 
Yıkamak ıcin ceımeıerde •u • • 
hulamamG da ve para ile 
uzak mahallelerden •u taııt· 

malı tedbıri ele alınamadıirn 
dan şurada burada olan 
kuyulardan z.orlukla •u fek· 
111ek auretile bu mühım ıhıi· 
yaca cevab verılebıldııı öwre-
11 ilmelcdedir . 

Çok umarız ki , bu 6ibi 
f ccİ hallt r ve ıhtty ç lar da-
ha. ziyade 1tralanmadan hu-
au beledıyemız , koca bir 
mahılls hılkını suıuzıuk ız· 

tırabından kurtarmak için 
hauatiyetini goıtermekde bır 
az.: euetlemıı olsun ! 

EK EK ON 
l(onyacla bu adla •İya•al 

ulu•al 6ıindelık hır wo:.cde 
c lrma11a b ,ıamı,dır . daha 
:ac •ayı•ında 1urdo, muhıtın• 
faydalı olacaiını 6Örmeklc 
Juuanç duydu;umuz. arkada 
fLmızı Jıutlular, yürıiyiiılerın 
el• kolaylıklar dıterız • 

l.i. L.eJidet J. azım 
Gunarülı mü( ettııı bay 

Cıelaclet No:zım ınlıi•arlar 

11ela.tl•h muamelat müdür 
muouıntıime ıuym edtlmı'ı 
v• perı~mue llUııkiı po•ta İl• 
ıehrımı:ıc; n Dyrdm•ıaır. 

13 ır Jc f yıldGn beri lt!h• 
rimı:&ıl• bır .,.,., ve •aygı 
muhrti 'f "de yuJuimünü ba. 
ıoran Cel ıdet N.uımı tebrilı 
ed•r , y nı yu~umterınele de 
maoaftCJlııyctl., dılerız. . 

iRTiHAL 
Vılôyet 6 11ct 6'urultayı iıye.i 

bay Sadeadın Ç.ıbı ( Surm,ne) 
nin baba•ı , .:>urmene C. H. 
fırlıa•ı reı•ı bay Yu•uf Çe· 
banın dedeaı bay Oaman (,ebi 
bır •aç gunıült ha•talıkelan 

•onra ırtıhal etmııdir • 
8ay Sadecıdın ile ojlu bay 

Su•ufa 11• aılHi eJıcinına 

ıaal)'•tlerımız.i beyan eyleriz. 

TEŞEKKÜ 
Sayın pederimı:z bay Oı· 

man Çebinin ölümü dolayı 
•ıte 6drelc cenci~e mero•rmıne 
ııtuali etmek ve 6•rek telya· 
~ılarıl• 11• meletub arla ı .. ,. 
•Urt•r m z.ı PJ>iaımak lütfun 
da bu u u dost ve arlcad, ı 
larımıa..ı mınnetdJrlıfımız.cn 

ıhlafına mu • rem lfazet•ni• 
ai ıauıt '>'lerız • 

Vılayet ~·n•l kurultoyı 
uyelcrintlen 

Sadeddin Cebi 
S6rm•n• C H. fırlrnı 

baılıanı 

Ya•uf Çobi 

. ---... ---.....,.--, 
Düsü:c..ce ., 

u"' x ...:=...n.ıa:r1 
ı:.., ___ ...__ - __...,., ......._J 
T'ayyare en yaman bir 

ilahdır 
-3-

T ayyaredir w61clerJ• 
Ulu•ların beıiti , 
Tayyareyi• Jıorun•r 
V:atanlarm •ıili • • 

Veni.ula• yalca•ına ·~
a•ı do •anmaya boyan •itli· 
ren kuuueti hif Jıaılca yola lıi, 
her ıeyden 6nce ÇalJari• 
aıluıuna boklı tayyar•lcrfle 
aramak fok dolra o/•r • 

Yandım diye Baf war ,.,,. 
rafına can atan .,. aJi7ı. 

aaniyl• do11uıda ya .. mıı o,.. 
Yunan a•ileri ltumfllttl11111 
Kameno• ( ı) 1 alı olm••ı11111 
ille 1ebebi o/aralı tayyor••İ•• 
liii flÖlteriyor • 

Y~nilcnin lıir u1'•6 .... 
termc•İ oe Jıcntlini ooalm••• 
ulu bir laural İH J. ba .. ,. 
ıeriıd• oldum ola•q• •ir •lır 
f eklik de vardır • 

Bütiın hir •ltı• ... • 
du ni arıklatacalc H hllıi 
de öldiırecdı lr•rteJe iMd 
bir mahiy•t taııyan v-~ 

1o • .,. v.nia•lid f•"'-•ın 
cleııJme•i ". w6ollenüt .. ,,.,. 
JcavuıJurulma•ı tlom•lt "'e/1111 
diinkü Yunaniıtan latiliHlni 
Yunan ulu.ıana •• .u.,... 

i;Olı... µyantlırırtıı, ,.,,.. Aas ••f 
lerinin /tir ala• O• a6rJ" ifil 
ne lcaelar d•l•rli oe ••llillll 
olelulılarını her alaaJ.• p• 
Yunan ulıHana tlu1ıu•_,·, 
anloımııdır • 

Yunani•tantla •• ·"Y•••I 
U• uyundırııın '••Hlli W. 
kınmolar, dal.alflllrillllar ,_. 
dıfrnı ajanı tlay•tnlıırıtulM 
anlıyorua • 

Aıina , Pire o• tlaltll •İr 
çı>lı Yunan ı•hirleri ıq,.r•• 
ler alıYorlar. 6ir y.,..,. ... 
zduinin afdıfc )'Mrdılft N 
ba*ıılama •iitan•, a aanMllİI• 
da milyonlarca Jr.ıu.i ... 
fııfarnaaına yol afllllf • • • 

B•yliJı o• 6ul lıaraltıılar 
atleta uluıca para hfııl ... 
yarııınn •iriımiıl•rtlir • 

Bu yarcı, yalnıs , İfİltll89 
büyuk 'bir Jı6ıelc yiy• ılul 
Yu ııani.tındamı oerJa11-fr, 
bu yarıı acunun iter 7"'-• 
ııntla da oartlır • 

Tayyar• olıno,111ca 
Ay yıldıa hlııe...•••, 
Gö ktle tayyar• )N• 
Y erci• emelcl•n.,,.••-

8 iz.ım için böyl• oltl•,. 
•ibi her •laı rçin J. 6671• 
dı•. \rtılc gök, m•l•lılr.i11 • 
Jı•ıların uçocc.;ı •ir hfl•la 
delil . bu gü11 ln•a,.lar111 ile 
p•lı Qibtl uçtluıa • '•tlırll• 
daha kor ltcuu:& JalOftlıfl R• 
•az buc lu a bir elen ,öl_,. 
dur "ir ec1 ıf n fOlc U• faoa• 
,, c r •,. bir J U!d için de 16' 
lıub'1• odur . ı.;i Aaşjra•s 
tl•11 ı,,ı,, Jı;, ondan· Jt,. do,.,. 
ÜJtundar • ...._. 

Bir ulu• • )urJunan •"' 
kubb, • ni koruyamaz • b•lıl•. 
y~m zse eulerıni11 foo21ıları 
ne kadar aatlam olarİcr ol· 
ıu11 ba,ına fÖ~trfılmif tle• 
m,.lccJir. 

NUff.4.N SABiT 
(J) ,anmıı ie,ffe~, 

• 



Türk kadını 
Franaızca tan ( T emps) 
Ga:.:etesinden 

Türkçeye çeviren 
Nasire Ruhi Ural 

4 -

Kanuni medeninin Türkiye 
tar fıod n k~bulü esaslı bir 
inlulab y~pmtşdlr. ve denebılir 
ki, bu inkııabın en esası 
kışım! rından biri ol D a İle 

meseleleri kısmı idi kı cvv lce 
mahkeme~i aerıy ler t rafın • 
d n tedvir cdilı}or u. Artık 

bnli hazır izdivcıcl r boşanma· 
lar ruhanı kanunlula o uyor. 
ve yine aıle hayatının içinde 
eskiden mevcud ol an teaddü· 
dü z veal usulü kaa;uou mede· 
oi ile ortad n k ldmlmışci,r. 

Fakat, ar dan aekiz sene geç 
diğı liılde bazı köylerde i~i 
zevceli erkeklere te aduf edıl· 
mektcQ, r. Bel1':ı bu biıaz d 
yaf•Ylflarınıo lcıırıdır. Tabii 
bir kaç sene aoor bunlar dıa 
biç ıörülmiyecekdir. Bir kaç 
zevceye malik oıan erkekler 
tarafından birkaç zevceyi cyni 
çıtı altında yaıatmak için bir 
~ok bahaneler ~c•ılanılm şdır. 
Kaııunla yasak edılen bu ka· 
aunıuı. iı:dıvaçlar a \:ugün hak 
nbibi kadınlar kendi menf • 
atleri için mü.saadekar dav -
ranmakda ve bununla beraber 
bu kadtnlar daima kendı bak· 
ların~ muhafaı:a etmektedirler. 
Fakat bugün böyle bir hare 
ketde bulunmak iıtiyeoleri 
bükftmct cczatandmyor. •e 
zamanla böyle v•kaiarın eksil 
dijı aörülmekde, .ayn& uman 
da bu gıbi. ızdiYaçların adedi 
~itdikce azalmaktadır. Bu 
ızdivaçlardan doğan çocuk! r 
için Dirkaç nne CYVel bir 
kanun yapılmıı ve bu k nun 
da ebcve)uler büyuk cezalar· 
la tebdıd edı erek bütua bu 
çocukların nufusa kaydedıl • 
meaı mecburi tutulmuıdur. bu 
kanun teıirilc yüzbinler~e 

doian çocuk bildirilmiş v~ 
muutazaman Düfuı defterine 
k ydcdılm.şdir. bır çvk büküm 
lerlc •er set mesel rinde vu • 
kubulao ıhtılafl r 1 berhual 
etmek ıçio bu iıdivaçlardao 
do~n çocukların meşru tanın 
maaı hakkında bır kararname 
iıdar cdılmJşdir. 

· · Y-eof kanuni medeni, boşan 
mihWibir ıcd çekmişdir. evvel 
c~ ·eri k ouoluda ancak ıev· 
~iıı, kerııım ·boşam k salabi • 
r~u vardı .fakctt bugün buhak 
yahnı erkeğe ver imemitdir, 
hali btz.ır kanun, kadının d 

-zefl!ioden boıaama taleb 
~ etmt'ıine müaado eder. ve 
fier keodiıi baldı çıkarsa ıcv 
cin<leb zarar ziyan i teyebilir. 

avuk zihni 
Merkeı ve mülhak ve lcabl· 

~<!:1' ıöre daha uzak mahal mı 
'bltemo Te dairelcrınde 

Adli 11 €1 idari da' alar 
kaQ\Jl vr: hukuki ıuutc= .. 
lea beyan eyler . 

"' UZUD !OKGk 'dl 2dJ:, 
Y• ~!~~,. yrrıırcj;ı Ne>· 1~6 

J 

ingilizl 
i le 
f r 

r fen 

Londrı - S"r cou sayme· 
nin 1 nanya ıle ı ~ 

uokti n za la ı 

far' ıarı ~ok m·· 
aç kca k ul etm 
to m h f 1 de ço -
s r bır km şdır. 
ve bazı g : te r ı e n gö 
rüşm lerı h:oıkkmdA i 
ların e'! s itıl,arıle 

ğunu bey n tınek 

m nyanm tekrar c ye 
avdet etmesi iç'n B y H ter 
tarafınd n ıleri silriıl n şa t • 
lar büyük bır hayret uv2n'.:lır· 
m şdır mubafual)a l r u 
şutların katı'yen k ule s y n 
olmadığıoı ve ştrcsa o f n 
sı 1ın müş er k emn yelı temı
ne zmetm:ş olan devletler 
ruındak.i bağ! n dnb z ya 

, boş 
. 

it ly r 
vakı geçırm 
Roma ~9 GJzet di 

popolu mülhem oldugu anla· 
şılan bir ya::.ı•inde şu m t ı

lalarl yürutmektedir a tık 
boş oe altadıcı konferanılarla 
oak ıt kaybetmek im itam kal· 
mamı,clır ıtrezede yeni bir 
kenferana davet eddmi,tir , 
pek ala ! fakat art k bu ka 
fiJir bunun neticesinde ya 
Almanya ile bir irılôf im· 
katıl olduğu anlaşılacak yani 
Almanya Roma ve Lo ıclra 
uzlaırnalarınt kabul edecek· 
dir ki ancak bu ,tki/de ken· 
disile görü,meh. kabıldir , ve 
yahut bunta.ıı kabul etmiye· 

tı a • 
1 

YENIYOl 

şl • 
' 

' • 
? • • 

r <' at'a 

ll 

t r f 
z mmun 

etm z. 

r r 

' 1 • 
c kdır , ve , o ıJalutta milli 
mudafaa c n c ddı J..ir t şhi· • 
lata ihti ac v rJır ! , 

Kurzera delleaer-ı g z te· 
• · işe , ingı t re laraf ndon 
t tb ·k ed lm te ol n t b ye 
nın ve bunun n t C"eaı ola a 
i gıliz naz rlarının bert ne 
y r>t kları a y h tın, ne p r s 
Vı> nede roma)'ı bir taaı ud 
altına almayacağını ka}de· 
ci r b .zz t ıY.u so ni tara· 
f nJ n sr z de t ms l t.aue· 
c k ol n ıtalya t razının h • 
fesi k ndı azmi İn bütu, 
aıkletıle b sacaktır demekle· 
dır . 

m r ı ! 
Atina - Askeri mahh tn d rfu d r umumr l:J l n · 

rutbelerinin refedilerek idama , 7 k ş "n 'n mu b t h dC'm t 
aakkaya (}e dıger maznunları~ a yine "u ı l f cg r hıdamat 
•akkoya mahkum ed /m,,,lerini talebctm ıdır . 

ine habeş - ly 
g rgirıllğı v 

Roma 30 - M teo muba· 
hiri İtalya ile ba beş st n ar 
sında yenı bir gergiolığın baş 
göstcrd ğ'ni Adiuhab d o 
aldığ• bir h aberler~ atfen 

b ldır yor Bu 
Hab ş b 
inadcalıkla tt h 
dıkı ıtalya ş f 
o'mad gı ıd . Almany va nıı y • d 

şm 

D 

viik~ek fıatlarla me\ udd iptid i. ~ s Un a o . 
Londra - Almal'l r tabi piya fı t r n 

buyük miktarda yila p muk ve hatta kum ş 

güolerde Alm~nlara Sooo too )ÜD s tim şdır. 

italyada ask 

t rl 
EOll 

ok! 
Roma 30 -- Neşro unan 

bir k raroameye ı naran 
silah ltında bulunan zabit 
vekilleri ve neferlerin askeri 

h zmetleri ıye bak t 1 ın 

teıbıt edec ğı t rıbe kadar 
devam edecekdir. 

• Jô onlar dıyor? ' 
pel yakında anla~ılacc:kd ır ki : 

• kuvvet Ja o yanın ... u 
• iÇ bir 
Tolqo - Cene•redeki J poo hcı t ur hhaı n n b 

bulunmu olan bıay Yaruk A·aho1 a J F a ın uluslar dt>r e 
ğiuden çekılmt' i miloa ebetıle ver ıg t d mışdır k : J · 
ponya l:ugüo yeoio bir devreye gırme,; t ""r. ben bu d vr h 
ıusi bir mana atfediyı:uuaı. He. kes au )' a h.ç btr kudr t n 
J oponyaoın ileı Jemc ine melli oleına)'ı. cag. ı anl yacaktır. P k 
yıtlnnda bunu öğrenect'ğiz Eğer dünya (it:vletleri bunu d ha 
Ya ınlarlana , u düPf&l 1a mu1futı~B olPc ktır. 
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ı L1u .tı 
~ \k n at m 1:•1 etın \uruduncı 
J tbout1de alıkoııu nıu~dur. 
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na osteur bır La t 
ma tad r.Bu h ut d 
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ILlılr 

derıl cekdır, 
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k. uz re bll 
wat LurılJrJ 



YENIYOL 
3 SAHIF.A , Tüccar terzi os~ N UR •• m • 

sesesı, - .. l <'C' iıht=>J« rJe anla .1lmı tır ki. Pn ~tk 
1 ıı rr ı" c t • ıru n neuz fıatJ~rJe .. 

\<' ·n ''ilı. k lt>ızilik "an"atiJe 
<'\ 'nrnc k ılıthar nızı Pmnive 

ı I tf~nun < d<>('t•f!iıı iz 

ED R. • • • 
Yı ni _ ... on n o la kum ... ç şı:l<>-

rır1111:i lutft·n güıiiniız .. . 

t it mu"meles 
Y pılmaktadır. 

\l ub tf'rem müştcril ı imızın istifade· 
:-.İDP arzPttiğin1iz J6ı11araJnıa kostüm 

fiatlPri 24, 26 VE 28 
Ji·anı •·n zarıf biçimlerde kos-
tiiıu[P in1al etmekteyiz . 

Ilı 1,ır PJh·~ ç ş'tl<'rınıi in fiatle-
ı üıdew" H\ ıu d•·ret·(ldPn ,1 

cuzluk vardır .. 

Adre : kundt•racdar caddesinde 
Kazaz Ahdalhalım Zade 
OSMAN NUFfİ 

TÜCCAR TER İ TRA ZON 
t~~-~---~~~~lftll!D ... . .. l ~ '! :_. 

1 rabzon 
t f 
llmıt d 

ııden 
. 

şırK 

20 ve 24 935 tarıbiode İç 
tim, eden fevluıade heyeti 
umumıyed ıerm ycıi yirm' bin 
liradan onbın li aya tenzılıne 

k r r verildı2ıuden bilumum 
cıbabi matlubun muncaatle 
alacaklarını kaydettırmeleri 
1 an olunur. 

İLAN 
Tr1abıon hukuk bakimlıginden 
Oa\a eden osmıınh ank1111 
trabzoo şu'> sı veluli avuk .. t 
Salıh ıekı mUddeıal ybler : 
mu le ve.fa yuouı oğlu ;,h şef k 
zevceı sanıy ve k zı edıbe 

ve oe-u J r te\f k ve n;udafa 
ve ibs n buıılard:ın tcvfilıt 
v~ edı e ve saniye vekılteri 
avu. foiık abm t . 
D&'va: 1 c K ınüddei osma-
nlt b nkaaı avukat s.ıl h zeki· 
nıu mu ı ı b ,., al yb•ae 
ikame eyled ğı )Uouı oğ.u şc 
ifıi n 19 şubat 19.;4 tarıbınde 
osmırnlı banko.sın ııı ltıiı dlı 
iıı21hz lıra 1k çek muhatal ı 
yafada assa abou D~ıir tara. 
fından öd,nmemıı ~ro•oıto 
cdilm'ı ve: şdık cıuınt .JJak 
ı'tıbarıyle ç k bedehnı öıie ek 
le a. Ukellef oldu•u halde ve. 
fatJ ıe cb ye ı U.ıt.IJ )Ukarıoa 
Yaıılıu mı' scıl n tc e uioe 
•u'ıyet ıle f 't n mıruı kabul 
eyleaııılcr ve t rekesı heuuz ı 
takım edı med i ndcn aıüşte· 
rek Dlülkıyet d vam eyledıgi 
Cif'tle mebleğı muküıun fa· 
ız ve muarıfı mubuktme ve 
ücreti vekilctle bo çlulardaa 
lbÜfctteK ve mütueıııl borçlu 
lıfatıyle t ba H ba"k.ında vuku 
bu•• dava üıernıe muddeı 
' kılı s 1 b z lu aie müddeaie· 
)blerd n edıbe ve aanıye ve 
t vf le nk He11 f,ık abmed Vl· 

ca 1 r ia dıııer müddealeyb 
ıtuıt f ve ıbaaıııa a•yıpJ .. r.n· 
d CLtİ m ı ıue ve lt.t&uka· 
tt : Ü d ı v kı taraf odaa 

D b h aJ caxın DlÜafeaı• 
\ ı k hl oct Ye 
al ı D U D lj Ctl 

l f od D 

O k I llD 

-.ef h 
ıa ıkr r 

a:uı lıta 

cl.ı rJ tıb at o u a ,,.. 
hı ıbar ta11f 1.ıd n b.ue.aıl 
d n n • ı ıle lu.cıı b kk-
ua a ". ll~Ai aı UillltJedt bıD 

Gayri menkul üz yedesi 
M b111le Nevi M N I"'.MU 

L· 
T· 

Kemer kaya SarmaşıkJık M. hRne 5 400 M. 
Fırenk hisar ialloz oilu Ars (68 M. MU) 70 34 " " " Arsa 71 M. MN 71 71 « 
lıkendcrp2şa Dababyao Hane 5.19 400 E 

DEFDERDARLIKDAN 
Yukarda C4DI ve ı ar evsafı yazı11 g yrı menlrul t n mülkı 

yctierı peşın par iJe J 5 güo müddetle müzayede)c ç r 1 t 
talip olanlar yüzde 7,5 dıbozıtoluıle bulrlcde ıhale güou o an 
4 4.935 perşembe günü saat 14 de defterdarhkda toplanacak· 
kom ayooa muracaı.ctları 4- 4 

----~-----------------------------------,_,, ____ ___ 
GAYRİ MENKUL ~ATı 

ARTIRMA ILANI 
Malııllui Meokıi Vahi' Cııııi 

e,,depe Boatepe iıtavrı Tarla 
" » 

" hane araaşr Huan •I• Hu•n ağa huan cga ., .. • 4.yılılbo Ayafilbo kudreteyn » Yenicuma Yenicuma yenicuma kıhvehane 
Tekfurcavır T ekf urça .-ır ve bahçe 

eıdoğdu bahce • Debağhane Cukorlaamamı bedi. uher z hane Qra " Valdılc.bir Sar/ı Şarlı tekke 

Evkaf idaresinden 1 

• 
Yukarıda )azılı .rayri menkuller temlrk n •atılmak üzere 

artırmaya çıltarılmııdır. ıhaleai 1 4 - 935 pa:nrteai gunü 
evkaf idare•İnde yapılacakdır. tttlıb ola /arın yevmi mu yyen 
de teminat alc~alariyle birlikte evkaf ıdare.ine g lmelttri • 

kanın bulunmasıadan dolayı 
e m larm ziyai ıebebiy)e' bed · 
elının dün fıata aahlmal: ıure 
tlyıe tenr..zıülü ıebebile elma· 
nın mecmu fıatı 400 Jıra ve 
mabaUıne i•tmcdıiinden dola· 
yı utıfına yctııtirilemedığındc· 

D bu yüzden zarar zıyaa yuzki 
cem en beı yüı. liraya muka· 

bıl bankadan 315 lıra çek 
bedeb· verılmiı oldu&uudaa 
mebleji mcıküıüa tenz 1 y&e 
bakıye oımanJa bankaaıodaa 
ı85 lı•·anıa mukab~Jeten tabai 
la müddcaJeyhin tarafından ed· 
ıbc ve unıye ve tevfık bi iı· 
dıd• ıddıa edılmui üıerıne 
caı i tetkıkat ve te:t"ıkatta 

milddeı vekili tarafından mü· 
brcz ba' deikayt okunan 11 
fUbal J9J4 tıuıbJı ve ıırı JU!J· 
uı oaıu ah fcfık namına mil 
ddeı~ieyb tcvf" ımı.ala vcııka 

1ı ıcnette ea.tcanın ıcrek zıya 
ındaı. ve a.ı&1r ıurette muacıei· 
llıD kuıur.yb olmayan zar•-
rdan auiddeaJeyb muulıyetı 
kabul ı!e çek bedehblD derhal 
taJtpde v ı l er ı• taahbut 'f: 

kabaai tduoaat oldufucdan fah· 

11 ib ' tar frnd n vuku bvl n 

1 
hıcza müddeı b akanın ıtbu 
ıenet mubtev y tına göre alı· 

1 
k.d görulmed ~ ndcn hıtcza 
karıı ta'Aup ve k nuni muamc· 
le müddeı leyh ere att olıcağ· 
ıud n miucabıl da'vs .... ıoıa ka· 
nuna uyiUD olmdın mebni 
reddıne ve ıkrar veçbı!e kan· 
uai medenının 539 ve orçJar 
k llUDuoaıo 83 ve hukuk uau ü 
mubakemeJerı k•nunuo 236 
ııcı maddeıerıae tewfıkan meb· 
leiı meık.ür tUık evrakı Dak· 
tıyeıı 300 Jırayı tecavuz eyle· 
dıiı ıadıa'ada zabuadalu mü· 
ddeı vekdıoıo meırubı.tu ıw -
ıaaıodan anlaııldıiı cıhetJe hı 
nı tahıılınde So ııterJının rayıç 
iiıerandcn ve dav.as 6 9~4 
de ıkame edudıiındeo tarıbi 
m ıı..ürden ı'tıbart:D borçlar 
kauun~n 7 ;J 11cı maddeıı muc-
ıoıuce ıeo yı 11' ::> f •lzıyJe ve 
" 11 aı.u uı m. sıauh muh 
akeme ıle taklır edueıı ıS lıra 
üc eh vckaiet!e &ml&kde müd· 

' de ıeyb verueden tahaıliyle 

l mü a ı os ı:na oıı bank .. sı tr• b· 
ZOD şu • c ıtuı & t m> il 
AaabıJ olmak üzer, 5 '/. - f;.,5 

· ~· ··~"'· .(~>-.... . .. 
Gayri menkul müzayedesi 

M halleıı Sok atı Nevi M N: T. 
Es vak Sıra maj'aıılar mağ11a 148 E. « « (( 122 'R. « « « 147 E. « (( « 142·143 .. ,, 

" il 117 .. 
" (( ,, 113 " Kôn köyü Eremya Emlik arni 14·18 ı. 

DefJerd:uJ tktfn 

Yuluırıd c n ve sair evsafı y.azıh i•Yrİ menliulun lS IÜD •ii 
,j tle bır ı n l k ic 1 fi müı y deye çıkarılmıştır talıp olan 
J rın yüzde- v"dı buçu" d pozıto akc larıle bırJıkde ibıle ıD•ü 
ol n 4 4 935 p~rş~mbe günü aaat 10 de defterdarlıkda topJaaa 
c.k komııyona muracaatları • 

MÜJDE 
En ıon aıatem fıltr(ler ve 
fenni vasıtalarla çekilmiı 

~1 h Ş H U R 

3ozc ada 
Ş rabıni 

iv NİZ 
IJ kız w~tirtdiğimiz: 

L L F I s 
Sh· h • Bt~yaZ 
llozra ada 

arabJarımız 

kur, ntilidir 
Kana, ıioi 1 re yeniJik ve 

kuvvet veren. iştihayi açın 

baıme kulayJ şdıran tek 

yARAP 
Bozca ada şarabıdır 

Taıra ıipariıleri en Çabuk 

.asıtalarJa gönderilir. · 

KiLOSU 
p ra e de 3 O Kurut dur 

T optancılr r tenıiJit ya pıhr 

Yegane deposu 

ı · anbul 
b ;4 ko.liyesi 

...... "'9.A; _______ _ 

tarihin d~ karar verilmiı ve 
m tide leyblerden muıhfanın 
ikam,tıihi mt:çbül bulunmuı 

olmıila müddeti muayenesi 
zarfında kanuni yollara tevuı 
nJ edıJmedıii takdırdehükmüu 
kat ileıeceii malfam olmakık 
ye tcblii malumioa h ·n olm· 
Oı•rc keyfıyet 1 ıete it d., 
i,~n olanur ., 

1 

44 

E 
M 
N 
i 

y 
E 
T 

E 
M 
N 
1 
y 
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T 

Ôlcüler kanununun arat/cfı 
diuende o• i.tulifi btlt11 
evıaf oe ıeraiıi Jaau 

1v35 yıh 
Ye •model 
r zerine tamgalı 

Her çeşitde 

Kantarlar 
Ve piriçden mahmul 

Tartılar ( kılo gramlar ) 
En mutena hir ,clcılJ• ya· 

pılmıı ve r«tlurbt t •abul •f · 
miyecelc fı.' atlarla ıalııa 
ar~eJi/m;,dir . 

U 1.ak Yerlerden Vtri-
lect>k siparişler kahul 
o!unur . 

ADRES: 
'I nılwon - Semer~ier 

,·an1ii ~rka .... mda 

EMNİYET 
Dökiiınbaueai 



ABONE 
Sataalifi 500, Altı aylıtı 300, 

6f Aylılt 175 kuraı 

( Yeniyol ) 

~ÜSHASI 
4 Kuruştur 

ilan aatırı 15 Kr.ıra~tar Reklômlor 
pazarlığa tabidir. 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GAZETE ve ATB s E•ki niı•halar 20 lıaru~tur 

UZUNSOKAK KO AK CAMİİ KAR ıSI 

YUVASI~ A • YN D 1 YENİ 
MATSA İŞLERİ 

Reami dairelere , müesseselere , bankalara, tüccarlara, 
tirketlere ait her çeıit defter , cehel , makbuz, çek , zarf 
kiiıt batlakları kartviı.it vesaire en güzel şekil ve en 
&aJfUD fiyatlarla baaılar ve ciltlenir . 

T 
A , OLİS KARAKOLU 

1 iŞTiR . 
YENİYOL 

slcdiğiniz kadar siıin için vnrimli olmaia çahıac:ak 
H lk ve Memleket için çok veriınli olmuı için, içinizde• 
g('çen arzu ve tlilekleri de aiı.dtD' bekliyecektir. 

Uzak yerlerden •~rilen siparişler hemen yapılır ve 
~rönderilir. 

TELGRAF" 
ADRESİ 
YENİVOL 

TRABZON Ş hsiy2 h~ ılişmiyen , Cf'miyet için faydalı olan bütD• 
dileklere YEN lYOL·un sütunları açıktır . 

,-~-
_ .... _ 

. ~- .. 

,. · Laf değil isbat ediyoruz 

1 
\ 

YERLi fabrikalarımızın 934 t·nesı dayanı klı, fe, kalade ütü tutar. hjç solmaz. hrğenilmemesı miimkün olnıayan safi yüJ.1 
kumaşlardan harçları birinci v~ dik i ş i ınnba" } f'ro l mal~ şart1lc Erkl k ko~ıunıl, n 17, 18, 19, 2 O, 21, 

22i 23, 24, 25 liradır OL TULU bu:-uFikuınaşlarınd :ın 261iradan itibaren 44 
liraya kadar .. kostümJer . 3 liradan 14 liraya kadar hazir kunıaş elbiseler. 

IJ;ıi BA 'f LAR 
Her hafta kostümlük 

yeni çeşit 
Hivbir 7•rde brılamaJıtın zevkını~ okşar kun·ç ~/nrr 

••c•' Ol T U l U Depo•ında bulocaksır ız . 
Teera'1Hi meydanda · Sipahi pa:zarındohi 19 

11 numaralı BÜYÜK DEPOYA bir 
'•re aframak relılam degil ho.kıkoti 

6Ö•termefe K A F J gelir : 

2 f 5 knıuştan 1 e liraya kadar 
kumaş bulacaksınız . 

BAYANLAR 115< 
Her hafta mantoluk 

yeni çeşit 
Boyar lr. ra ve Çocuhlara hazır ve i•marlama 

her çeşit MANTOLAR 
K iZ mGrka hakrM endilao Envai cin• hazır 

Paltolar kim•ede olmı) an mantolar 
empermeabl . pnrdüıüler 

Altı liradan itibaren baılar 

T ERZJ Levazimatrndtı toptan oe pcrclunJ• 
ıörülmemiı ucuzlulı • 

Hakiki kız marka endika ar ... taklit elunpuğu ispat edene mükafat var 
HARİÇDEN SİPARiŞ KABUL EDER. 

trabzon ipahi pazarı 19-17 nu narada OLTULU 
-~ 
- ~ -

1:1' ili.''-... o'& • ~""~·~· ... ·J.tr-.· ·~· .4' .· ...... : ~-.,,. .·• ' . 

iL' . 

..... - -- "" ;!>. 
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