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Pıya•aciah · urgunlult de· 

vam drp 0 dı)or. Uf beş yüz 
I a • rmaydı esnaf kütle•İ , 
hu k -.Ilı kuruşluk alıı veriıle 

clukkanların• kapattıklarını 
soylı) or, daha büyüh sarma• 
yclı n f: z.aları dınler•eniz 
o ılarda r.arardan zarara ~i· 
dıyor ve s rm •relerini yiyor· 
larm ~ h k s • ış :r.lıkd n 
" ışl)e ş z r den,geoçımıiz/ik. 

d n , t /ı den yanoyakıla 
bahs d,b du1uJOr . 

M hıul para etmecligi için 
hoylüd para) ok tütün fıot· 
ları geç n yıldan biraz. uı· 
tünce olmaklıı beraber , hiç 
kuıku ) ok kı yıne malıyet 
fiat,nın çok altındadır • 

Fındığa g lıuce , o ela ni· 
hayet u~ dort oy/ık bir dö· 
niiıme ve erım va•ıla•ı. öyle 
iken onun getır ceği asıl 

m nf aatler de , teıRılaı•ı:lık 
yt:ı:r.unden kopanın elmde 
ka>•bolub ıidıyor l 

Soz.ün kı•os•, hôylü öyle, 
IHntli böyle , kö}'ler parası:ı, 
ıehir iııiz ve ııslz, emehleyib 
cluru)OT . • 

Ticür t oclaaı kuruma , 
kıı!nt kurultayı , bu dur6un· 
luia çare aramak ve bulmalı 
ıçin ugraşaa/or acaba hiç bir 
•onunf elde edemezler mi ? 
du)'mak ve duyurmak , işi 

yarı yarıya lıalletmek demek 
dir • fahat şuna kuıku etme• 
me/r lıi, ciu}urmak ıçin duy· 
mak gerckdır ! 

Piya•adaki durgunluğun 
ve J, rbtderlİ/iİn en mühim 
amili ~mnıyf'ta .z:likdır. pİ)'asa 
İfin , bu bır muaıbetd'r , bu 
fena havayı d jtıtmak yo:un· 
da b ra.z: ) orulmak, tedbır ere 
boı vurnt< h :r.aror değil,fa)'· 
da g hrır , • 

Bf.KER TUMA Y 

Hl vinde 
Mulıım hır konferans 
\erılecek 

4-4 9:JS perıembe 6İı· 
n ıamı aa"t yırmıde Haik 
vı ıa onu ıda boy Bakı ta-

r of11.d n l rab .. on tarıhine 
daır bır ko f uan• verı/ecek· 
dar • Ur.un tetkı lerın mah· 
•ulu oıa bu konfaransm 
~ok ı•tıladeiı ofocıaına kup· 
ku )ohdur. •a)'ın okurlarımı· 
Za bu ıstıfadelı hor. feranıı 
kafi malarını t ... vııyeı ederi:. 

lbıuaıl kkı il ran 
Ç.ı it le evkaf mudÜr· 

lu undc:n e dı ıategrle teka 
fıde a vked,/ n ue ı ki% yrl 
Üne turada dn e kal mü. 
ti urlu u > ap r olan hcmpe 
Jarimır. bay lamacl Hcıkltı Bo· 
ran tem ltı olurmak üz.ere 
' hrim %1! i ım ıdir . Hcı 
''ldın dcıi .. • 

12 inci yıl 
Sayı: 2022 

Almany nın deniz 
Laa '"-1 fr 

kuvvetleri 
musavat! 

: 1 Zonguldakda 
f Vila)et b"itçPsi 'e 

Londra - Deyli telg rf ıo 
de iı işleri muharrıri Alın n 
yanın 1936 onferansına davet 
ediımesinin ıhtimaldcn daha 
kuvvetli bir şey olduğuou yaz 
m ·dadır II'ubarrir son hadısc 
Jerin Alm yanın babrı silah 
ları bm .. ma k onferaıısına da 
vet edıJmesmı esaslı k ldığını 

söyl mekde .. ve k t'i menb lar 
dan alınan bnbeıJere göre 
Amerı:ı:ı ve J poı.ay resmi 
mahtfıHeriuio bunu ıstedilde • 
rinı ılavc etmekdedır. 

Almanyanıo gen ş bir pla 

le 
n göre deniz tıbetioden ta • 
ıuoması bır emri vakı halin • 
dedir. Almanya asgarı olarak 
F r.nsa iıe mus vat iıtemeK 
de~ır. bugünkü dooadmasının 
c.o. t mısla aı tması demekdır. 

Alm.rnyanın enı deniz in 
ş atı prog amınrn bugün yar1n 
rnş sı bekıenuıeKdedır eyı ha 
ber lan mah f lere göre bu 
proğraaıd c p modelleri yeri 
ne büj uk bacım de kruvuör · 
ler ioşnsı ile tay re ve deniz 
altı gemileri ioş 11 vardır. 

Hab ş 
ceza 

n tç kca cinayeti 
ını taleb etti ..... 

Londra - Deyli • telgrafa 
göre londradaki habeşisdaa 

ıefaretinden bu beyanatda 
bulunmuşdur: 23,3 hadisesi 
hıkıkatda alçakcaaına hazır 

lanmıı b · r puıudan baıka bir 
, .. y dekıldir. ve bu hadise u· 
nasında b'r yerJi aJçakcasına 
katfe.iılmışdır. habetiıtan hii· 
kucneti bu cin11yete karşı cua 
takıbah •hnmaaını iıtemitdir. 

İngilizler ne diyor ! 
<e8u çıkmazd n çıkm yacağız! 

asıl iş fransaya düşer !» 
Londra 3 - B edenin ıark miukı hakkındı yıpdı(ı son iÖrÜt· 
meler.den babıeden moraıg p 'ıt diyor irı : btttlta •c:1111'1l111aaya· 
nın tek başına bir vazıy'!tte •çıkda duracaj'ına bu mi aka it· 

tirak ctmuinı ümid ve temenni efmektedır almaayayı oteki d~v· 
letleria hareketlerine i,tirak ettirm~k üzere kapı daima açık bcı· 
lunmaltdır eier almanya • nibrıyet kah olarak istinkaf edeue 
yegine sulh zamani. u'uslar kurumu hizmetine çok büvük bir 
kuvvetin bulunması ol caktır. deyfi teleğraf di>or ki : ııvrupauın 
ıarl"ada emniyeti'! miotakavi misakfarla temin ed Jmiycceii gün· 
Jcn güne daha ziyade meydana çıkmaktadır. d rli hc•ıld şöyle 
yazıyor. bir çıxmazda bulunmakta devam ediyoruz. B e<.eui ... 
aeyyahati temamile muvaffak olmuş de~iJdir esasen bu aeyyatm 
m'ksadı bizi bu çıkm zd çıkarmak dcğıldi bunu yapmak 
8 lavala diişer. 

Amerika da zırlanıyor mu ? 
Vaıtn8torı 3 - Kongra az.alcırından bfrintn haber ver· 

eliğine göre Am~riha harb ım latına lazım olan mühim mılt· 
tarda manganez. ı. kalay turg•ten ve daha brıka madenl~r 
alacakdır hu madenler ıtok h lıncle bir harb itimaline karıı 
ı klanacakdır, bahriye bütçeaıne bu mubayaot İfin hu•usi kre 
dd r oerılrneaine int z.ar cdı mekted r , 

İŞLERİ .. 
Zonguldak - Vıliiyet mec 

lısi ç•J şmasmı bitirm 'ş 1935 
ı yıl& bütçesıni 691 :,in lira ola 

rak kabul etm'şdir vilayet 
meclisınin üç yıl örce onayla 
dığı 636 bin Jira tahs sat tuta 
loda Y.İliyetin birinci üçyıllık 

yol programı ;ıl\1 ayda muvaf 
fakıyetJe başarılmışd r. meclis 
656,600 lira tut rındaki iknıci 
bir üçyıllı\c ) ol programı daha 
çıkmamışdır yeui butçt'\de kül 
tür işlerin 194 148 b yındır 
lık ışlerioe ,334000 ziraat ve 
baytar ışlcrine 135t•o sağlık 
ve hcyır işlerine 34000 türlü 
m2n2fl ra 64346 ve husuıi 
idare işi rine 47682 lira tabıi 
sıt ayrılmışrlır. Bu tahsisat 
aras oda ATA 1 ÜRK Heykeli 
ıçin 17 ,ooo halk.evleri yapı ve 
idare masrafları için 12.000 
ıpor ve :zci tE"şkilah iç'u 1500 
lira konmuştur dıier bayır ku 
romları iç•n ayrılııı tabıiut 
2 Joo liradır genel meclisin 
verdiği kararlar vilayetimiz 
önümüzdeki yıller içinde yeni 
bir bayındırlık ve gençlik ya 
ratacak güç ve hızdadır. Dün 
akıam halkcvi salonunda mce 
Jiı üyeleri şerefıne vali tara · 
fından büyük bir ıiyaf et 
verilmiıdir. 

Fransız 
meclisinde 
Başvdul ne anl:lı ıvo 

Pariı - Hsva~ ııj ns\ b l 
dmyor .. Brıbakan o. Fıaon .. n 
ll!ebus n r-ıcclısinin tatıH do -
layl•ıte bük"umete tam bır ıti 

mad ğoiterılmeıını ıstiyen be 
yanıtı ıürekli aJkıtlarJa kar -
ıılanmıfdtr. Almanyanın 11lab-
lanması b.kk ndıki almııc 
tebl'ilerıoden bahseden bay 
ffanden demışdır kı: 

Alm o o dusu ıbtıy ıtlaranın 
Ç•i• ılıfü 1 !.<e i t.tyyıuec·J'ğin 
t 1111 Ve,; K" •ılıst: vk balonl tJa 

rıı ınütiafaa tertı batının 

italy lara gör konferans 
hay mış ! 

Milano 3 - gelecek stresa konfer nıı münHebetile pomolo 
ditalya i zetesi dı) or ki üç nazir n avrupanın ıiyu~I ukeri ve 
diplomatık vaziyetının fevk ala d ve katı neticeler istihaalinifimid 
ettirmedif[i bir ıırada vukubulaca bu ictimalardan pek çok bu· 
)yalara kapılmam k lazımdır streu acık timdiden keıt111lmui 
mümkün olan bir takım ıbtımallcr rşısında mfiıterek bir batti 
hareket takı bine mecbur l ulunan üç g rp devletinın noktai nızar 
birliğini teyid edecektir bu 1-ronferdn avrupanın dalgalı deaızi· 
nde bir kara noktası o c k ve sil blanmRya dair teblıh libaya· 
lathn vnge.çilmeıiaı int.ç eyliyccekf,. 

aiın 881 ve c. vveke ıl n oıu 
11 11 36 f,rka harıcıode topcu 

1 
teşkılilı vucude getmlmesıyle 
ıtmam 011 .. 1,.cakoıt hükumet 
~unu çekınmcden 'öyJcr kı, 

' .Fr llH bu ordu kaışıfiıod:a 

B lav 1 be lin 
Alman hü um duracak mı? 

ti tekz"b ediyor! 
Berlin Havas f J .. nsı bildiriyor: Lokal aaıeJrer sı•2t teıi 

B. ianlın moı'.rovaya gıderken Berlinde tevt'kkuf etmeyi düwiia 
dUiOnc d ir verdı~i haber lherir.e Vf'rilen resmi tckzibı Dcfret 
illemıtdır esa •n hiçbir Alman in.ete" bu tekzıbdea babıetme 
mektedır. 

Fran iz donanması manvrada! 
Pariı Fransız fıloıunun biiyük manevra/arı mayıs 6ida 

vdinpe z.ibralit r ile uor adale rr arı•rnda yapr/acalt.dır. t u 
~anevrılıra birinci ve ihincı /iıolar iıtirak edc;cek oe ilrinci 
fılo en ıan ı•"ıtem ıkı torp.do ıle tekv.ye edtlecekd.r m&1ıı11ra 
/ardın ıo.ı.a htitlırı filo Fu 11hi'l<ı1rinde topJıuıcakdır. 

mud fa t rbbatı almak mcc 
1 burıyctuıdcdır. 11e buna aakeıi 

tedbırlere ve barııın idam sı 

alakadar olan dıger devlet 
Jerl yapılacak askeri mu a • 
velelerle muvaffak olacıkdır. 
derh 1 aham •• lazım g len 
tcbrıklerden baıka Fr s.z 
orduıunun teikılitı yt:ndeı dırı 
l cckdir hükumet her nevı 

hvalde ulusal müdaf ayı t • 
in için vazıftıioı yapacakdır. 

Bu ıcoebden eger memleket 
cmnıyetini muhafaza ıçın 
uıun ve büyük i•yretl~r aarf

1 
ı.a mecbur kalına efkarı umu 
miye bütün soKuk kanlılıiını 
mDbafaza etıcehdir. B.Flanden 
bundan ıonra mali meseleler· 
den babıetmıı hazine vuiye 
tının eyı olduiunu bildirmiş 
•e altuo eıu DJD muhafaza 
cdilecej'ıoi bıldirmitdir bundan 
ıonra meclıı hükumete ıtım" 
da beyan etmiş ve 28 m vıs' 
kadar iclımaJaııııı 1ı he) tt 
vcımitdir. 

Pıırıembe 4 NJSAN 1935 

A' lan!.. beri lıeklenen 

(K ZANOVA) 
Pe yakınaa! 

yıldızda 

. --......---, 
Düsünce j 

-0-x "'3.nle:ri 
.. ... ___ .......__ __.-......._J 
Tayyare en yaman bir 

silahdır 
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Evin taoanından önce yar 

du 1 tavanını , pelrleıtlirm•lı 
gerek . . on yedi yıltlGn b•rİ 
ver&ay denen anda atllarını 
yaz.m , dam8alorını Ôa•an 
acun aav.ış•nda üstiin •el•iı 

ulıı•ların boyunduraıa aldın· 
da kroranan Alman ula•• 
yurdunun gök kubbeaini p••· 
leı.:iirdıgine İlıandıiı ,Unl•r-
dedir ki, verauy hoyundar•fu 
nu fırlatıb attı , ayafına oa• 
rulmuı olan köıt•lıleri par• 
çaladı • 

Tayyare öyle yama" 6ir 
aildhdır ki, #'.una ,ereii iter· 
teıincle defer veren v• 6a 
çelik kartalları yola old•I• 
kadar çoklukla elinJ• balan. 
duran uluıu lıartulaı alanın• 
çıkarır , deftr o•rmeyen •• 
ya gerefi katlar elintl• balan• 
duramayan alu•u yolılalı •• 
tutsakl~k uçurumuna yaoarltır. 

Alman ulus bıiy61aluinin 
rJ•r•tJy andının parf""'1tfhlı 

yolundaki •ôyl.ulerini fayya• 
re ırinin lıa.nafLuı alı ... 
verdiklerini • 60Z.et.lerüe •• 
tlıkları resimlerden enlı,or~. 

Demek Jıi , 6ir al• .. n 
8• eğı k dar kanatlı yo'H 
tirli de yokdur • v.,.a,, .... 
dını pa folayccak ltatlor Al· 
ınan/.:ı dıllen.Jıren pç, f•• 
lik kartalların ~lilı kanaı/11• 
rındtm 8•liyor • 

Bü iik biritan:yanın in.ili• 
tarılu ... adar yaılı sUtila fa6• 
riluı ve t erıan•leri .. in tlota 
y6nünden batıya, ialıoçya y6· 
nüne k lc/ırılnıa•ını v• sonra 
enine boyuna k:/om•tr•l•rc• 
yer koplıyan ue •anlıi bıl,,.Jı 
bir yurd olan bu Aoccr,,..,. 
fobrika 'e tersanel•ri ylıs• 
leıce metre) ükıelılikinti• f•• 
lik kafei/er icine almayı fit. • 
ıündüren tehlike netlir 1 

Yüz yıt/aıdon beri İne• 
ve kendıne mahşu• •İya•a•i
yle acunu •lınde tutan O• 
fakat koca acuna göre 6ir 
avuç ifi kadar bile olama,Yan 
bü)ük f,ıritanya oclasının 1•· 
puinde - bulatl..ırın belir• 
mut 8ıbi anı z.ın belirıoere• 

cek - çelik kcırtalların ••r· 
Jıti korkudur. 
s;,;,, nyalılar lıorlıJalılcrına 

uframamok ıçrn J•nialni 
kadar göle/erini de kaoo•tl•n 
dirm lı yolunda fnlı,ı)•orlar. 

Acun ) üz.lınd•n ö:beylilale 
ya~ ,yan bütün ulualardcı ç•· 
lık kartc.ılar111 ayandırdrfı 
lıoıJırı ... ur.un ürperiıi oordır ..• 

Gölalerden ateı oe öl6m 
yafdtrocak çelilı lca,tallara 
k ır~ı huru bir yifitlik para 
etmez Çelık knrtallaro aneai 
ç ·lilı J.artallarla karıı o'ar•• 
ltfilir. 



SAHiFE 2 

Türk kadını 
Fran•ızca tan ( T emp•) 
Ga:ı.ete.inden 

Türkçeye çeviren 
Nasire Ruhi Ural 

-5 -
Türltlerde boşanma mua-

m•l•leri cabuk ve kolay de· 
fildir , v~ boıcmmcc t~klifi 
evvelce •öylediğimi:r. oechile 
yalnız %eocin keyfi ile detil-
Jir . baıka meml,.Jceılerdeki 

ııibi o da . aıulüne riayet 
mecburiyetindedir . 

Bizyülı m•murlcır , •anat· 
kirlar , tüccarlar , bütün 
halle it;in ayni boşanma ka· 
nunu lıabal •dilmiıdir • 

Muamelelerin muılrülatı 
boıanma valt.alarının gitti/ııce 
azaldıfınt ııöıte•iyor • 

Boıanmalar , ekaeriye te· 
lıamül etmiı ailelerde görül· 
m !ktedir , buhran bazı eyi , 
fakat fakir yaş, von ailelerin 
ayrılma•ına ıebeb olmrışdur! 

Çünkü bunlar olacak ço· 
caldartn maiıetlerini düıüne· 
rek ayr1.lmıılardır . 

Ve yine bu kanundan i.ti· 
fad~ edip hürriyetini temin 
eden bir t;olı kadınlar da ııö· 
rülmelcte dir • 

Her ne olursa olırın ka· 
nunu medeninin tatbikinden 
beri böyle oalcalar azalmak-
tladır • 

Her lıan11i ıonat oluraa 
o 'ıan ~alııma halılrunr hir bir 
6Ü~lük fekmetlen bütün türk 
kadınları ta•dılc oe kabul 
ediyorlar • 

Ba ıüra onların laiHeclar 
olclulıları brı i,l.ri ıimdiye 

lıadar yalnız crkelıl•r yapı· 
yorJa. Sunanla beraber •oli 
'lcadrnlar 6aza laaıuıl oaziyetle 
f'lntlen dolayı bir !taç ay için 
-:ızlfelerine deoam ediyorlar. 

V• ha anreelilı mcıeleleri 
içln /aenaz citldt bir ıckildc 
harelıet edil•miyor 

Çünkü bu haıa.ta bir ka. 
nan fılcmamııclır . bir kanan 
~apılclıtı .zaman daha doğra 
laarelcet edilecelcdir • 

Bununla bern.ber 6u6ünkü 
lıananlar da bu annelık me• 
•elelerini nazarı itibara alı
)'Or, bunlara yalnız müıaa· 
delıdr Jauranmalrla kalmıyor, 
ayni zamarıcla himaye de edi 
1or. Bu nüfu• çofa/ma hare· 
luti meıeleıinde oe fOCufa 
ait ıihhat kanunu , kadınlar 
meb'uı olub lıanun hazırla· 
mata baı laclıkları zaman 
dahtı ıümulü bir kanun ya· 
pılac:akclır . 

llüteadclid avrupa kadın 
,urup/arı hayatın kuııul çe · 
tinlitincle _büyük 6ayret oe 
hrırelcctle ftılııan türk hemıi· 
relerini aurapa oe amerika 
,.yaha.tlerine tlovet ccliyordu. 

Ve ba •iyaretlerincl• au· 
rapa oe amerilıa JıqJınlaril• 

t•ma.& edrrl•rı• Jıenclilffrinin 
~alııma laalclarını tlalaa i>İ 
müdafaa edebileceklerini •6y-
lemekd•dirler. bir amerikan 
it.adın 6U'ubu 1 itlanbulclalcİ 
laemıirelcrini davet etmiıcli • 
ba daudi türk kadmları ne-
zo/ıetle kariılaclı . folcat ica• 
bet eclemiyrcetini ı6ylerken 
mazer!tini ildoe etli : · 6faim 
lealih!Jz.ır bu gibi Hyahatler· 
den evvel yapılacak ;,le.rimiz 
oar. İftimai ue me•leki hayat 
ta bütd-1' anadolu kadrnlarrnı 
mümkün oldugu lcaclar ayni 
ıır;;;yyeye çıkArabilirHk o 
samcın bizim iç!n cihanla 
hirlikcltı ~al•pna ll rr(ur:.lıün 
lo.~akdır , 

YENIYOL 
:::::ı:ı:e • tZ! EZZ!2E2 :::S • ZS.C !ili C::S:: :::::ı::=:= 

Avrupa h ri 
ş rkdan 

ı değişecek m·? 
mı , Garpdan mı 

i lert te 
başhyaca 

rruzu 
? • 

Moskova 1 - Jurnal de 
mosko d iyor ki : 

Almanya ken dis ini ccnev 
reye davet eden d evletlere 
bir çok taleblerle cev? p ver 
mektedir. keza silıa hl arı da 
tabdiddenimtına eylemehdedir 
B. bitlerin sııorlm gö• üşmeleri 
enaaında Alm n nasyonal so ı 

y•liıminin komuuist tehlikesi 
ne karıımant olm k hususun 
daki tarihi vazifeıi hakkındaki 
nazariyelerini uıun uzadıya 

iub etmiş olduiuna dair ba 
berlere inana.ak gerektir. an 
cak SoYyetler birJitioe k rşt 
seri vaziyeti bir alman t arro 
zu i maaanıı görterr n u 1u sl r 
ar .. sı moHu :\tının berlin müza 
k .. resinin bu c ephes i bakkm 
da muh lağ h davrenm ış o l • 
duğunn zr:nncdıyor u·. B. bit ler 
ilhak ve tevessu programına 

d bil olan bir ıovyet slehtan 
taarruzu boş iÖrmektedir beya 

Yeni demir 
yollarımız 

Ankara - Aldığımız malu 
mata göre nafıa işleri bakan· 
hiı yapdmlmekda ol n demir 
yollarında 4 7 kilometre uzun· 
hıiuodaki kJamın insntını 
munakasaya koymuşdur bu ay 
içinde ihalesi yapılacak olan 
bu kııımlar şu0Jard1r : 

Fılyoı, ~reğli h lti üzerin· 
de İkinci k umın inşaatı Aydın 
hattının iki noktasında burdur 
ve isparta kısımları bunl .. ı d ın 
Fılyoı Ereili hattı üzeriod~ 

çatrl a2zı ıonguldak ar; s n -
daki on kilometrelik ikinci 
kısmın mayıs wonuna kadar 
ikmal edilmış buluoacakdır 
bundan önce ıbaleai yapıl.tn 

ve FıHyosdan başlayarak çatıl 
aizına kad r olan onaltı kilo 
metrelık kuonn inşaata 936 
martı içinde ikmal edıl iş 
bulunacvğına göre mııyuı ao 
nana doC,1 11 fı l~os ereı:li hattı 

üzerinde 76 k ı omehdık bir 
kısım İlı sa edılmiş., bu uo cak· 
dır bu hat üzerinde geri kalan 
48 kilometrelik kısm ın hıu tı 

iıe bilabara Y' pı lac akdır bu 
münasebetle şunu da ilave 
eddimki Fılyos Er~ğli hattının 
Çatal ağıınden Ereğliye ka 
dar olan ve kömür bavzasın 

dan geçen kıamı evvelce ka 
rar verildiii gibi elektirikle 
iıliyecekdir Burdnr ve isparta 
kııımlarının inıaatına ııelince 
bunlardan Aydıu halli üz.erin 
de Baladocm istasyonundan 
baılıyarak burdura kadar uıa 
nRcık olan ve afyon antalya 
halbr.&n bir b smını teşkil ede . 
cekdir. 

Kamutay' da 
Ankara - Kamutay bu 

gün Nuri Cokerin baıkaohğ'ın 
da yepdrğı topl&ıntıda j1ndar• 
ma um tını buma o danlı-Çının 
934 mali yılı b'Utcesinde bir 
h shibe aid olı.n kanunu ka -
bul etdikden sonra gündeliğin 
de g5tüşülecek ba ka şey 
o1 ırat"ğ'•ndl"D perfembe g .. ,. il 
topknnıak üıeı<: daiıl ı dır . 

ndlarında hududların tadili 
Pıoğramtnlo t.tbikıua 
şuktan başlamak ~iyetini gi· 
z lcmedi . fil kat bun dan haki· 
kı maksadı bu olduğu man; sı 
çıkmaz B bitlerin ilk darbeyi 
f.ıansaya veya çekoıla•akyaya 
veyahut İtalya menaiine indir· 
mek istediğini ayni acıhkda 

tiraf edemeyeceiioi ıöı önü· 
nde bulundurmak lazımdır ba· 
zı alman siyaset adalarıoıo 

ıovyet aleyhtarı tuhrikat ve 
ıerıüıeıt ar~yao beyaaatlarına 

raimen bu'llar kunetli teali · 
hda Ye bu tulibatı takviye 
iç:ia budutsuı: imkanlar maJık 

sovyetlcr birFğinin geoit ara -
zisini istilaya kalkışmak g ;bi 
istisnai tehlikeyi ioan1\amayaca 
k kadar ne akıllarını kaybet· 
mişler ne de b1r1h de alınan 

d ersleri vnutmuşlardı r B bıtle· 

ria vrup. hant sını de~iştir· 

mek teşchbüsüoe ftırktan de· 
ğ 1 garpden ba§fıycı c;.ğı ve so · 

vyet r.usynd2n başka taarruz 
hedeflerini tercıh edeceği kuY· 
vetle muhtemeldir., faaliyetler· 
in sovyetler birliğinin hakıki 

lcu1'vctioe ist ı n at ettiren sov-
yet s iyasa ad .. m :a ları bücüo dü 
nyanın sovyctler birliği11e ya· 
rdım edecfğini ı nnetmekten 

ı çok uzalırJ r keza alman teh · 
1ikeıi ö nünde sovyetıer birliğ

inin mud f ası avrupn barış 
ıiyasa ının ~D mubim m'lelesi 
olduğunu ve sovyet budu.jluı_ 
ıııo a vrupa buihsı a•A en teh · 
likeye maruz bs tl rı olduiuna 
dik düşünmektedırler . ıovyet 
efkafıumumiyesi mttseleyi daha 
derin ved ha ümüllü bir sur· 
ette oıtaya k oyuyor bu d kiiri 
nmumiyeuin tc!ekkı ıio e a vrvp . 
n~o metk cz'ne konulmuş ve 

h er bsogi bi· z m oda ve her 
bGngi bir istikamette pııtlıynbi

lecek hu l:.om boy karş ı hakı
kı ve müfS_ir t e birler jtt.h z 
dilmelıdir . 

~ngi liz murahhası Al a Y 
vadetmemiş 

iZ 
bir misak 

Londra - B. Eden atalin 
mootof ve Litvinof ile yapmıt 
olduğu gö üımelerden babı 
eden deyli telıraf raıetesi 
Sovyet hükumetini neıroJunan 
tcbliqe lagiltcre hükumetinin 
hatta Auaanyannı İftirak ol • 
mıkaızın bile aktedilecek bir 
şark minlq ıiıtemine taraf tar 
olduiuou ifade edecek bir 
.şekil Yermek hususundaki şid· 
detli arzusunun yeni bir akim 
lörüımelere yol açış o'duğunu 
ve bu müzakerelerin p zar 
akıamı yarılmıt bulunduiuuu 

' • 
yazmaktadır. B. Eden malo • 
mat alup Yerme kabilinden 
yapm ış olduğu seyehat bitcm 
bulm dno ve Loodra kabinesi 
müzakerelerde bulunmadan 
evvel bü~ iımetini bağlıyıcak 
her hangi bir vaidde buluna· 
mıyacağ1DI ıöylemitdir. Bay 
Sta!in muhtelif memleketlerin 
birbiriodeD ayrı olan ihtiyaç -
lannı ve mumeyyi:ı vasıflarını 

e nlamaı.k huıuıuodaki dirayeti 
ile İngiliz mur b~ asları üzerin 
de derin bir iotiba bırakm . ıtar. 

im' nyay ih ı as m "" a ıele! 
Lonc' ra - Deyi Herald 

Rus İngiliz tebl ı ği hakkındaki 
mutaleaları iogiltere ile Sovyet 
Rusya rı sınd ki rekabet 
hitana ermişdir b lığı altınd 
neşretmektedir. Bu ge;zetenin 
Moskovadaki diplomuı muha 
birinin moskovadan bildirdi • 
ııne göre iki memleketin 
teşriki mesaiıinden behıeden 

tebligio ihtiyatlı linnı Anupa 
ve bütün dünya ıulhu için bir 
vakıayı meydana çıkarmakta 

dar. B. Litvicofun sulhun kabul 

Yalnız Türkiye 
An1'ara - Mos1<ov•nın 

komintern radyo iıtaıyonu 

1724 metre tulu meye ile ya 
rln Ankara 11atiyle 21 de yal 
oız Türkiye için bir konıer 

Yerecekdir Bu konserde mef • 
hur 'ovyet kompozitoru gliye 
rin Azerbaycan opuası için 

etmez bir şey olduğu suretin· 
deki cözü bundan böyle Avru 
pa siy; setioin esaslı prensibi 
olac kdır ing-ilizlerle ovyetler 
her hangi bir miUcti çenber 
içine almanın arzuya ıayan 

olmadıi:ı mutlak bir hukuk 
mus vah tanımak suretiyle 
alm nyııya karşı ihJaskaraoe 
muamele edilmeıi hususunda 
ma..ttefiktir temine iştirakden 
imtina etmek ıurctile bu siıte 
min teenus etmesine mani 
olam z. 

için Saa 21 de 
azeri dili ve muıikiaile vucuda 

retirdiği ıabıenem operaaın • 

dan parçalar ç•hnıııcakdır. 

bu parçalar Türk ulusal halk 

hanlarıeın armonizaayo•la 
kazandıgı biiyük değere rüıel 
birer ııumnuedir • 

1r-JJ~lll5E1ı~ı p1 r~t.q~ıi!l 'li. ı '""!!a.E!!5i !:i ı~ 
ACELE 

SATILIK EV 
Boıtepe mehalluinde taksim caddesi üıeriode deniıe ve doğuya 
karşı ik ıkatlı üçoda bir mulfakı ve ayrica altında bir bodrum ka 
tıllı bui bahçeli m zbut bir ev, bitiş i ğ ınde ayr i cEı }eni yr:.pılrut 
bir cüı<.kAo ile beraber· ı bıbi ist obu?a ntkledcc( ğinden acele 
satılıkdır .. görmek ve almAk iıiyenler, un. umi kütüpane sır ıında 
cüıqburiyet bıkkaHyeaine muracaat etmelidirler. 

.. 

Musolini 
nutuk söyliyor 

Rome - Pomolo Ditali• 
nın başmakalesinde B. Muı0 : 
lini şöyle yu1yo·: her vakıt~; 
vananlar bataller şatosu bı 
~erre daha yap1lmak üıer• 
dır mu'°>alağa edı\miş ol•0 

bu nıkbınlık şara bıoa bir pıt" 
ça ıu katmak muhakkak l• 
zımdır. İtalyanıarın ~ müste5°1 

varsanlara kendilerini bırak • 
nıaları doiru değildir. Vııi~•· 
naiz ooiarı haberdar etoıek '' 
Çünkü inkisar kadar ioı•01• 
ıayretini kıran birıey yokt~''. 
Streaa konferansının kıyaıetlılı 
aıaltmak niyetinde değili~ •:~ 
dece bu konferensın bugu0 

Anupanıu politik ve diplo • 
m tik ayana büy~k v_us.aol•:i~ 
yer olmağn gayrı musaıd 
ha va içinde yapılacağını teb• 

· k · · Acll. ru% ettırme ıstıyoruz. 

nuo ümid ve menfaatları0'11 
f ..... gelecek ıheaa ~oo erao bİ 

m uteveccih olmnsa aııl~şıl~it 
lir fakat ıtresa nan yeoı fi 
devrenin bDşl:aniıcı ol•''.,, 

·oı•'" kanaatinden doinn aıevıı 
1
.,, 

bir heyecan mevcud 0 

malıdır. 

Fransada 
nümayışler 

'k' .... Pariı - Bordo la ı ı . d• 
lik mecburi hizmet r leybıll il 
yapılan bir ıosyaliat auı11•1 • -· ean111nda bay Blum baıı ; 
bafılinyeni bir babın paat• 11 s'll• ıına intizar etmekde old'll ~ 
fak at ıoıy liıtlerin bu fi~ 
ittirak etmediklerini ıöylt 
ve damişdir L 1: d-' 

Muharebe ancak O~ -' 
kaçınılması kabil eloıad1~,1 
emniyet basıl otduğu ıe , 
patlayabilir. mecliıdeki .,ıı;~ 
kumla bu iki 5eııelik b!ıdl 1,ı . f d k•'o • boş ıenelerin e ra no ~· 
doldurm k için deyil ~' ı' 
elde mevcud asker aıık t';Ş 
artlrm k maksadıyle . ..,ı 
olunduğunu isbat etmişdı iıJ 

Bir çok mühim sıY1~ 
da hakikı:ıtıo böyle old0 -" 

itıraf d n çekinmedileıl f 'd• 
912 ve l.J deki hatalar• ~ 
fÜyor, eger sırf tedafiiİ il 
politika takıb ~dılecekıe 'fi 
kimlar ve mevcud kuff~ 
buna kiyafet eder fakat dl 
lanan bir taarruzdur, ~,I 
için de tehlikeli bir ~ 
batlamııch ı ! Lazım ol•11 dl 
Almanyaaın da iştiruk ~';I 
ği umumi bir ıilıh•1 

itilafı dır 

Atinada 
divanrharp 
kararları.. . ~ 

Atina 1 - DirJ0 "' ı 
a•ilerin ilk 6Urubuna j~ı 
ıJayı bitirmiı Jir bafl 1 lciıiden ibarettir atin• 1 ~ rinin baıı olan mir"~ı '1 
naphi• il.. diler 9 ~" 1"1 
ebbc:t hap•e Jiter 10 10 

ıene hapte 6 :r.a bit Jır~J 
det hrpıe mahkum '~ıl 
lerdrr 4 zabit berat ,t 
mııdır mohk~me ~of 
h b . h'l . , .... ~fı İf ır ue~ ı e r ı , ,. 
d•ıildir, 



Habeşistan bir nota verdi ! 
Ceu re 2 - HahPŞ hükumet; ulu~Iar kurunıu 

na hal\ Habeş 2öriişaıelerinin Cenevre Par· s 'e 
)a Londradcı yapılma ı için yeni bir trkJif not 'l 
verm şdir. 

Alm nyada askeri nümayiş?! 
Beı l 'n 2 - General Goring diindPn itıhan·n 

ta, yarP rniidafaa, ı topcu k•talarının kumandaııh 
grnı ( 1 ne alını dır im ıniinasehetle dün l erlın 
cı,arJı d. <lorLeıilz ıne\danında bir ;.skeri ı um2 -
yı~ ):ıpılm şrlır. • . 
VAR. OVADA BiR HAV tecruLPı--ı 

V u~~\ a - YiFbaşı llurzinPski. serb<>st b;r 
hal'lula bugün ycpdıgı bir uçuşda 9625 metre) e 
kadar çtkruı~dır. 

Fransız hava fdosu için 
meclisi meb'usan toplandı ! 

Pari Mebusan nıeeliEıi çok az süren 
z kPr<'dt'U sonra hava fılosu statu unu 
tmişd r. 

bjr mü 
kal ul 

ıtal a im 
Rt)ma - Almanya 

;, halatını tJı znn eden 
dar uzatılmı§dır. 

ya rasında 
iJe İtah a arasında fŞ\ a 

mukavele nisan sonuna ka 

Yunanist d isyan çı mamak 
iç·n tetbirler ayanın feshi ! 
Atn a B, ~bakan bay Çaldari ı. yan hareket • 

lerinin tekerrur etmmemesi ~çin Jazını gelen l1ü -
tün le dbırfr·ri alındığını h .. Idirmişdir. Lu aksam 
ha, Ç ıl<1arı8 •e~kilatı esası}e kanununa ait emir • 
nanı leri neşredecekdir bu emirn3n:clerle memur 
farın Jc, ı PazıJığt kaldırılacak ve ayan meclisi fe h 
oluoacakrlır. 

Kiremit aktarması ve çinko oluk 
münakasası 

hhaJat ~ümrüğü müdürlüğünden: 
Tra":ı('ln gümrOiü 2 •"yıla ambarın 51 lira 41 kurut keıifli kire· 
mit aktarm111 vcçiako o klanDın yapılmaaı maaaka11ya koaul-
muıtur ıbıleıi 18 4 935 gününe mGaadif perıcmbe günü aaat 
1 't de y•pılıcıkdır hıJıplerıa yüzde yedi buçuk teminat. muvak· 
kata ve ebliyetnamclerile gümrükte müteıekkil komiıyona mu • 
racaatJara ili11 ohu;ur. 

Gayri mer kul icar artırması 
M .. b.Jl,.ıi 
Fırenlı h ur Lazar oiıu b11ne lılrender pı ı• Meydıni ıarkı oda 

" " mai1ıza Eavak ııra mağazalar 
" « 

« ,, 
" 

Çır9u S'pıbi paz1rı " 
K•lciya kö Eremye oğJu Emlik arazi 
Toı Yüksek mahalle « 

m.n: 
91 
596 
589 
115 
116 
114 
11 

2 
7 

T. 
m· 
R· 
" 
" 
" • 
" m. 

e. DEFTEADARLIKTAN: 
Xukarıda c aı veaair evufı yazılı r•yri meakulun bir aenelik 
ıcarJarının temdid nde talıp zuhur etmediiinde.n 30 4 935 tarihi· 
bdef lcad r bwir ay müddetle pazarlıia birakdmııtır talip olanların 

e derdarl i• muracautluı. 

YENIYOL 

İLAN 
Trabıon i~r:l memuıluğun~rn 
Bmncı derecede ipot,.klı o up 
yemıoli üç ehlı vukuf tarafın· 
cJan hevt'b mecmuasına 120l0 
lıra kıymet konuJao •ouk ıuda 
kavin tapunun baziran933tarıb 
ve3 no da mukayyet bir oda 
b r mutvak bır kiler, bir abu; 
üst katta bir ferandon •e ar· 
ı.da ltir odayi kiyıır evJe 31 
no da aJt kat1nda plila dü 
ş meh bir ıofa üç oda bir mu· 
hak Hr apteabane bir çeıme 
üst k=-tta bir 11Joa dört oda 

rbalkon ve bar1cıoda üçcve 
aid bir Çefmei müatemıl kiygır 
dıR'er bir ev ile 34 ıııo. da eY· 
Y Jc-·· tarla ıken balen müte· 
n vvi aıcari müımire ile bahçe 
hal na getırilen Ye içıadc evJe· 
rın önünde ahıap ;.kameri1e 
ile cenup tarafında akar ıuyu 
havı h.vuz mevcud b .. hçeıua 
h yeti mecmuıı do:tarof Juva -
rla ç vriJmit ve bırıbinden ay· 
rılmdı kabıl olm ın ş olduğu 
e:lıli vukuf tardınd n beyan 
o.uo .. n bu gayrı menkuJıarın 
tamami topt n aç k artırmaya 
k<1nu!muş oıdu2u an 4 5 f1j5 
tarıbiae müaadıf cumaıtesi iÜ· 
rü saat 14 de daırede birınci 
artırm111 ya bıla cak dır. artırma 
b~deJi kıymetı nıubammeain 
~ de 75 bulduğu tadirde 
müıteri üzerine bırakılacak dır. 
akıi takdirde en ıoo artıranın 
taahhüdü bakı ka•m~k üzre 

İLA 
Trabzon su h hukuk hıılkimlıi:4 
inden : 
Tr btoo orman idar s 0 nt' iza· 
feteo vekilı evı,'rat 09m~n zekı 
tarafınd.ırn maç'(anın ziğaoa 
köyünden zalım ogul' :ru dan 
ali oğl ı m1Jstoıf a ve eyup ve 
k•mil aleyhlerine ikame ~yle 
dıği rnüddea leybler sımaruk 
nai kebir l•öyünde devlet orm 
"Dındao muhalıfı kanun ağ ç 
kr!sdiklcrinden dolayi bedelt 
bulunan (830.2) kuruı tazmi· 
tın tahsili davasında dolayı 

miiddei vekili vıcahınd-u ve 
müddeaaleyblerden eyube gö· 
nderilcn davetname üzerine 
ikimetkabının mecbuliyeti he· 

ZA Yi 
928 seneıirıde Trabzon isken· 
d,.r paşa mektebinden almıı 

olduğum şıbadttcamemi zayi 
eyled'm: yeoiıini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Lcrmi oilu 
Ahmet 

MÜJDE 
En ıon ıiıtem f ıltı c ler ve 

fenni vasıtalar la çekılmiı 

artırma 15 iÜD temdıt ediln· ~1 E Ş ll U H 
ek 19 5 935 tarihine m6aadif 
p•zar günü Hat 14 de keza Bozca ada 
d ıirede yapılacak ikinci abrm · 
Hında artırma bedeli kıymeti Şarabıni 
mubammenin • de 75 ti bal· 
madıiı takdirde aatıı 2210 ı· ~ İ N j Z 
110. lu. kaa.un ahkamiaa levfi. Y 
kan reri birakılacaktır. Hbf Bu kez getirtdiğimiz: 
b !"deli pefiadir. artırmaJ• itti· N ]( F 1 S 
rak dm ek iıtıyealeıin. .muha • ... 
m•ea luymetinia yOzde yedi SiJab • BeyaZ 
buçuk niıbet11ıde pey akc:eai 
•e ya mılJi bir bank1111a temi· Bozra ada 
nat mektubunu hamil ı.a.ua - bl 
maları liıımdır. baldan tada şara ar11n1z 
ııcilinde sabıt olmiyan ipotekli ka antilıdir 
alaca.ldılatJa diier ılilradarla· 
11n1n ve irtıf ak hık in 11biple- Kana, ıinirlere yroilik ve 
riniu bu hakluını •• huıuıiy· ku•vet veren, iıtihrıyi açan 
le foiz •c muarife daır olan 
iddialarını evrakı müıb;teleriy· bnme kulaylaıdıran tek 
le biriikde ilia tarihinden itı · ŞARAP 
baren nıhayet 3o fÜn içinde 
daireyi icraya bıJcıırmderi la Bozca ada şaralndır 
zımd•r. akıi takdirde bakJ1rı Tıcra ıipariıleri en Çkt u' 
tapu aıcdıyle aabit u miyaular "' 
aatıı hedclıuın paylaş~ a'ndan nııtal.rla iÖodni ir. • 
hariç kalarlar. müteraknn •u1ri K ı L O S U , 
•e bel~diye ruıaınu muzaedc Paralu de 3 O Ku uşdur 1 
bedelinden tcLzı! o'u:ıur. d~ba 1 
fula malumat almak iteyenler Toptancıl ra tcozılit yapılır 
4 4 935 tarı binden itı baren •e d 
herkuin göre bıJmui jçin da· l: <:>gane epo:,U 
irede açık ~uluadurulaçak ar ı"stanbul 
brma şurnamui ile 934 631 • 
no. lu doıyaya muracaatle me 

3 SAHIFA 
ubiJeda ntaamenin •e 111ap 
kara ı un iliaen te·bliiine ra · 
kmec mabkemeyea-elmemiı•• 
vekıJ dıhi ıöndermemit old•· 
ğnadl\n gıyabinda yapılaa 
muh~keme neticeıinde 8302 
kuruşun müddeaaleyblerclea 
müştereken t.bsiJine Ye •HL 
rifi muhakemenin · uladeleriae 
tahmıline 5 3 935 taribiada 
kabili temyiz olmak 6zere ıı· 
yehel\ karar •erilerek hllkOm 
hü aJesi müddeaaleyhlerdea 
eyubun ikametkihi meçbal 
bulunduğunden iş'-u illaıa 
tebliğ tarihinden itibaren 
muayyen müddeti çinde tem· 
yizi dav edilmediii taktirde 
katiyet keb~deceti teblii 
mıkamina kaim olmak Onre 
ilin olunur . 

E 
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N 
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y 
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T 

E 
M 
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1 
y 
E 
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Ölcüler konanunan aratl.,. 
clii:ıentle oe i.tet/ifi 6tt611 

ev•af oe ıeraiti hal• 

1935 yıh 
Yeni model 
Üzerine tamgalı 

Her çeşitde 

Kantarlar 
Ve piriçdea mala•al 

Tartılar ( ki)o gramlar ) 
En mutena bir ı•lıiltl•,.. 

pılmıı oc rekcıbet lıa6al •I• 
m;yecck fıyatlarla •ol•ı• 
arHdilmiı lir • 

u~ak yerlerden veri-
lecek siparişler kahul 
olunur . 

ADRES: 
Trabzon - Seme reier 

~ mii arkasında 

EMNİYET 
Dökiinıhanesi 

nud nseiki aöre bilecekleri bakkaliyesi ~ U ~=ı H :Ü:::1 H :t1= 
------------------------------------~-----------'~in olu~n~ur~·-=-~--------~-J~~:;;.~~~~.;..1111111...,.L.!-~~~~~M~-~.,....,...==~~-~-·~--~N=•:K•=-=$·:·:::.-

~J' !-:. ;. l. '. --.. .. .. I 4 , Tüccar terzi OSMaN NURi mü ssesesı - .. 
J'(·er ü hderJe anJaşı mJqtır kj, en ş1k 
kum, ç 'tlerini en ncuz fiatleı J,.. 
\" < •~ t~rz · Jik aıı 'atile 

iht · vacın1zı Pmuive . ~ 

t J t tem ıa <>dPc~~in ız 

ÜESSESEDİR. • • • 
\ ııı ~<·lı? ~n moda kumaş ÇPşi: Jr_ 

r ınnı lutit n görüotiz ... 

t ksit mu' meles 
Y p lmak adır. 

TÜCCAR TEA 1 TRABZON 
• ' .: ,..... ..... ... 4 

Muhterem mf şterilerimir.jn istifade· 
sine arzetti~imiz Jsmara1rna kostüm. 

fiatleri 241 26 VE 28 
Jiıaya en zafif h ç'mlPrde kos· 

tiimlP.r imal (,t mt kt• ) :z . 

llazır elh se Çt şitl,·ı 1111i in iıatle
rindede a, n r dt•f('4'Cdt>n 

cuzhık 'urdır .. 

Adres : k uıı<l11 r arılar cadde--inde 
Kazaz Ahdulhahnı Zade 
OSMAN NUFfi 

.. 



• 

ABONE 
S•nelili 500, Altı aylıtı 300, 

Üf Ay lıtı 1 7 5 kuraı 

( Yen yol ) 

NÜSHASI 
4~ Kuruştur 

ilan ıatırı 15 Kara~tur P.eklamiot 
pazarlıta tabidir. 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GAZETE ve MATBAASI Eıki n:2ıhalar 20 kara,tar 

SİLAHSIZLANMA Heisi ne di)'or 

zuhuri mühtenıel harbe mani 
olmak için gidecekmiş 

lonJra - Silohıız.lanma konferanıı reisi bay Henderson 
Jer.bicle bır ictimad• bir lıac güne kadar cenevreye ~id~cek 
oaz.iyeti tedlıı.ik ecl~cefini ve' zuhura her hattgi bir vakıt muh 
temel •aoaıa mani olmak fıkrile orad• k•lacaktnı ıöyl~miş 
oe clemiıclir lıi : Almanyanın konfuarıı başlamadan evvel ora 
ya iltihak etmui p~lı ziyade arzu olunur bir ŞPydir hi~ kimıe 
Almanyayı bir muhuara altMa almak fıkNinde deyildir (\f 
manya ancak diter devletleri de • lahsızl ındırabılmeh r~ın 
ıilahcl•n tec.tid edil'"i,dir bu •~beble konfer naa iştirı>ıki kat 
iyen lciz.ımclır. B. Hend•rıonun ulııslar kurumarıun yer yünin 
ele meocaJ en büyük ıiyaıa/ bir lu.woet ole/uğuna ve fakc.t ka 
bil olclutu katlar bu kuvvetten az; i.tif ade edilmesi dıleğinde 
balanmaıJur. 

FRANSIZ GAZETELENERİ 
İ R 

Ya almanya}'a, yafransaya 
iltihakt açıkca öylemek lazım! 

Paris Frans1z gazeteleleri bay Pdenia varşova 
scvahatı hakkında uzun D('Şriyaua bulunmaktadır -
Jar umum yetle diişiinülen şey ş'nıdjye kadar daha 
ziyad~ Alnu nyn 1a mutevcccıb gıbi görünen polon 
) anın hu se' vöhattao ~onra AJmanya ve Fran~anın 
hiriı.i açıkdan açlğa iltizam e\mtsi lazım gelrcf'ği -
dir egr r rt< 'lPtleı arasında ayrıra hir uzh ~ma im -
kanı hulunabiliı se bittabi huna mahal k<iJmaya -
cakdır. 

inşaat 
eksiltmesi 
Evkaf idaresinden: 
Pazar kapu mahalle•' 
.. 'f . d • camu ıerı cıvarın a 

evkafa ait furun J.:etif•, 
ve krokisi mucibince ye• 
inşa edileceğinden on bıf 
müddetle müoakı saya 
muıdur. ihalesi 18 oiı•ll 
perşPmbe günü •aat ood6• 
evkAf idaresinde yapılıc• 

istiyeolerin yüzde 
buçuk temioati mut•k 
akceleriyle beraber ~ 
dair,.sine ieJmeleri iJiD 0 

UZUNSOKAK KONAK CAMİİ KARŞıSINDA , POLİS KARAKOLU 
YUVASINA TAŞINMIŞTIR. YNINDKİ 

MATBA İŞLERİ 
YENİ 

Rumi dairelere , müesseselere , bankalara , tüccarlara, 
tirketlere ait her çeıit defter , cetvel , mı!kbuz , çek , z.ırf 
kij'ıt baılakları kartvizit vesaire en iÜıel şekil ve en 
UJfUD fiyatlarla ba1ılır ve ciltlenir . 

Uıak yerlerden verileo ıiparişler hemen yapılır ve 
.. röndorilir. 

... 4*-· ~-. . • :~ ~- . . . • _...,..._ 
------- ......... ---

TELGRAF 
ADRESİ 

YEN İV OL 
TRABZON 

YENİYOL 
fstediğjoiz kadar sizin için verimli olamağa çalı~•'~ 

Halk ve Memleket için çok verimli olmaaı için, içinııd 
geçen arzu ve dilekleri de ıiıdenl bekliyecektir. 

Şahsiyata ılişmiyen , cemiyet için faydah olan biill' 
dileklere YENIYOL'un sütunları açıkbr . 

---~, 

Laf değil isbat ediyoruz 
YERLi fabrikalarımızın 934 ... nesi dayanıklı, fevkalade ütü tutar, hjç solmaz, beğenilmemesı mümlün ohnayan safi yö 

kumaşlardan harçları birinci ve dikişi muhayyer olmak şart1l~ Erkek ko~tunılan 17, 18, 19, 2 O, 21, 
22t 23, 24, 25 Hradır OLTULU husu.ikuınaşlarından 26liradan itibaren 44 

liraya kadar .. kostümler . 3 liradan 14 hra) a kadar hazir kunıaş elbiseler. 

fJ:r BA ~·LAR 

Her hafta kostümlük 
yeni çeşit 

BAYANLAR JEMQ 
Her hafta mantoluk 

yeni çeşit 
Hit;bir ytrde bulamadığın zevkır ı okşar lmmcışlurı 

arrcak Ol T U l U Depoırnda bulacohsıfllz. . 
Boyanlora ve Çocuklara hazır ve iamarlama 

her ceşit MANTOLAR , 
Tecrübeai meydanda : Sipahi paz.11rındaki l 9 

17 numaralı BÜYÜK DEPO YA bir 
kere uframok relflam değil hakıkati 

,ö•termete K A F / gelir : 

215 knnıştan 16 liraya kadar 
kumaş bulacaksınız • 

KIZ marka kakıki endiho Erıvai cin• ha~•' 

Paltolar kim.ede olmı3 an mantolar 
empermeabl . ptı rdüıüler 

Altı liradan itibaren baılar 

TER Zl levazimatındtJ toptan ve parak~nde 

6Örülniemiı ucuzluk . 

Hakiki kız marka endikalar ... taklit elunpuğu ispa edene mükafat var 
' . . ., 

HARIÇDEN SiPARiŞ KAB L EDER. 
trabzon sipahi pazarı 19-17 numarada OLTULU 

U GECE ~ V 1 L D 1 D A 
OÜZELLER GÜZEL BİLLI DOV'UN VA u 

ATDıGI AŞK,İHTİRAS 

\ 

~ 

VE EGLENCIC 
(( A_ Ş K M 

•• 

1=9iLMI 
E L i K 

OLA 

Si 
GORMEK iÇİN VILDIZA KOŞUNUZ 1 


