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Yö stJllar 
S bableyin s cak yatakl"' 

mnızda genlerim zi açıcca, ıl 

cakdan bu u tutmuş pencere 
lerden lımc karın indıği 
ni, b vada bevaı kel pekierin 
uçuşduğunu, damların saçakla 
rın bembeyuz bır örtü le ör 
tüldüğünü godük. s cakdan 
buğu tutmuş pcncc re önünd 
sıg-aramızı tellendır r, kabve -
mızı çayımızı ıç .. ı ken birden 
bire degışen dış.udaki manıa 
radan belkı kıvo.nç ve keyıf 

bile duyduk. Budun arasında 
bele köylü budun aruıoda 
küçük ay dıye aoılao fUbat, 
odaları sıcak olanlara keyıf 
Yerıci bır fılimle geldi Dcnıle 

bılır kı, karla trabı. .. n, kışın 
ilk gününü görmüş o du. 

Soiulc, karlı günlerde, ya· 
kacak ihtiyacından başka , 
yemek giyim ıbtıyaçları da:ı, 

ııc k günlere niıbetle daha 
çok kendıoi göıterir . Uout· 
mıyahm kı, şu lu·ntin ıçı;ıde , 
yıtı.kta veya syt "t, ki verem 
li kızının çifıe• lcrinc biraz ıı
cak bava vtrmek ıçin çupİ· 
nan , E.lı.at bir avuc fındık 
kabuğutu ol,un bulamıyan 
nice dul kadınlar , lumıesiz. 
aileler vardır Hiç bir yerden 
a•lı on: )ID, hu Uirıü ıe 
çım v. ııtalarından mah•um 
kalan , f kat dilenmek 'ö 1 .. 
dursun balam "omşusuna bıle 
açamıyın, güo görmüş , fakat 
buırfin düşmüş bu çeşid yok· 
ıul yurddaşlaramızı , lu çetin 
kara kıt günlerinde olsun 
dütlinmck bızim ıçin bir borc 
dur , bır yurddaşlık borcu , 
bir kardeşlık ve insanhk bor· 
cudur bu .. 

Gönül ster ki, belediye , 
biIAlithme · ve ı.ır m halıi tc-
tekkürllcr bu kabıl yoksulları 
dlltünmeli, aramalı , taramalı, 
velev çoban arm ğ na çamsa· 
kızı da o sa elden gelen yar-
dımı yapmalıdu lar . Gerçı bu 
it de, buna benzeyenler gibi 
kimıenin umuru da değıldir , 
değıldir amma bır keı. olsun 
bıtarl tmakdoın kendimizi ala-
madık 

BEKER TUMAY 

ı z ı h it 

Yunnistanda 
Ulu al müdafaa 

Programı 
Yuoanuita'nın bar luıç :..a-

mandanberi ulusal müdafaa 
vasıtalarını kuvvetlendirmek 
için bir p ogram hazırlamak· 
ta olduğu ve bun11 yakındlll 

tatbık etmege başlavacağı 

malundur. Yunan hül<uneti· 
oın bütün ulakadar daarelerle 
ış bırlığt ederek aoa h .. tlaraoa 
hazırladığı ve bakanlar mec-
lisinde uzun uııdıya tetkik 
ett.ğı bu program , ulusal 
mabıyeti ve tatbikinin uzun 
yıllara taksim edilmiş olm•s• 
dolayiıiyle, kati şeklini alma 
dan ve kanunlııştırılmadan 
evYcl , buna benzer diğer 

genel ulusal itler de olduğa 
gıbi ıon ııünlerde bugün fır

kalar ba.şkaıaaundan mürek 
keb bir mccliie verilmiş ve 
balen orada tetkik edilme"de 
bulunmuşdur . 

Ulunl müdafaa konseyi ile 
müştereken hükumetin hnırla 
dıjıı bı? program hakkında 
Proia gn.eetsinin nrdıği ma· 
lfımıta iÖre, Yun1nıslan1n ulu 
aal müdafa111 tertibatı 8 9 
yıl içinde -ve bıroirıni takib 
eden üç merhıılede temamen 
bitirilmiş olıcıkdır. 

Birinci meı balede ••rılacak 
ıayeler ıunlırdır: Adedi teı· 
bıt edilmit mikdar da fırkalA· 
rıa ıefer ber edilmeıi hakkında 
ki pl&nı tatbik etmek için li-
r.im ııelen malzemenin ikmali, 
kıra ve deniz kuvvetleri ile 
münasib bir surette bir bava 
fıloıuaun te-ıkili, deniz kuvvet 
lerinin, ıkaramanga, da inıa 

edilecek ve üç yıldan cnel 
bitecek olan iki torpido muh-
ribi ile takvıyesi, Ye askeıi nak 
liyat İçin Uizumu olan mütem 
mim demiryollrıaın yapılması • 

Proj'ramın bu birinci kıı • 
mı ın tatbiki içın yapılan tel· 
kıklerc göre kara ordusu için 
2 milyar , baya orduıu için 
1 milyar 200 milyon ve deniz 
ordusu için 500 milyon dirab. 
mi sarfedecektir. 

Üçüncü yıldan altıncı · yıla 
yani 1940 yılına kadar sürect k 
olaD ikincia.merhalcdc varıla • 
cık ıayeler şualardır. 

- Sonu var -

r üç 
Fırınd11n t'kmek alınırken 

dcg 1, s cı il' k ş sindt'n bılet 
ııtt ık n soyı o n sözdur bu; 

- Ver uç kılo t>lfme\ıl 

Eğ nml k ıç n, 2örğüsüoü 
arturn k ıç n SC\.)'sal kıvaLcdan 

kilo 
1 

ekmek ' • 
bil~, hemen üç tane ekmelıc 
le barıyo" . bulanlar , veren-
in de böyl olurıca , o itin 
Z"vki , kıv ncı nerede kalır 
ve nıce olur sanki ? Gerçi 
yok olanlar içın otuz kuru' 
büyüle bir fevdır • pay almflk ıçıu sınema)\ otla· 

yen adam , bıl t paraaıru ce 
bındcn çık urken, otuı ku·u 
fUD üç k lo etmek JJ•raaı ol-
duğunu cıyor ve duyıuıunu 

perçınie.m ıçın de , iıtedıiı 
bıletı t:.oyle ııtı) or : 

- Ver üç kılo etmek 1 
O mck kı, ıkı u tanı höt 

1 ç rm k ıçin otuı. kurut ve• 
tab.l d r.n iÖzıcrıuın öoüade 

Anc,k, şunu da dü,ünmek 
g !tekdir ki, var olanlar indin· 
de de otuı kuruşun , üçyüı 
kurut değıl , otuz lira kadar 
b~kmetdiği ve kıı taaıldıiı 
bır kf'ntin içindeyiz .. 

Olınl.ırı da olD11yanlar 
ıribi •ihyaa bir ktntde, dabı, 
iktiud, ticı•et, ıllJvfrİş i~lc 
ri n ıce g ·n fler ve n:ca ıl ri 
ıid..r BEN 

·talya habeş 
rasında 
Roma - Son z unanluda 

b 1bcş lcuvvetleribin mütema -
dıyen tahaşşdu neticesinde 
h~z• bur edt>n htzyiic Jt'Dİ bir 
b:.d aeyc sebep olmuttur ikin· 
cı kaounun 29 uuda bir hab~ş 
kttası afduski İtalyan ~urako 
luoa h\icüm etm ştır yapılan 
musademede itaılvınlardan S 

a.ı 

kişı ölmüş ve 6 k fi yaralan· 
mıştır habcşlerın zeyiati d~ba 
fazladır italya bu had styi 
habeş hükümdi ılfzdınd~ şıd 
dctle protesto edecektir. 

Su~kast f dmi 
Marı:lya Yuioslavya ' 

tetbiıcilcrinin avukatları mar· 
ıilya suikastı hıklcındaki tıb · 
kikatı icr ya meml.r istintak 
hakiminden kralın arabnında 
bulunmuş olan merminin mu· 
tahasslslar tarafından muaye· 
ne edilmesini ve ıuikaat filmi 
nin avukatlara ııöıterilmea:ni 
talep etmiılerdir. 

İ'T'ALYADA 
iki fırka 
seferber 
Roıpa - P. Peloritana 

Gannana Flora111a dairi iki 
ltalyaa f.ika11 5 ,ul>at tarilıia 
den 11 Ş· tarihıae kadar Hıti 
yati tedbir olmilk üzre ıefer • 
ber edilmiılerdir. 191! sınıfı 
nın ıilab altına davet hareke· . 
ti tam bir intizam altında ce 
reyao etmittir. 

FINDIK 
Bu hafta 22,5 kurut 30 

paraya kaiar 233900 kilo 
tumbul fındılc: ntılmııtJr ha • 
valar uyğun j'iddiiinden yakın 
kaza ve iıkelclerdea fezla 
mık tarda mal g :lmittir Bu 
nbab borsada tumbul fnıd1k 
24 kurtşa arzedilmit 23 kuru 
ı• talebler bulmuftur. Fiyatlar 
müıt~kar bir haldedir 

Satıcı'ar piyasaya mal 
arz.etmekte ve ea aaeo elde 
kalan mal mevcudu da çok 
az olduğundan piy•Hnın yilk 
ıelmesi beklenmekdedir. 

Güc'ün 
yıldönümü 

Kantimiı idmaa ıüciinün 
obuııca yıldönllmü olmak mil· 
nasebttile gUclüler tarafıudıo.n 
hılke•i aaloıounda güzrl ve 
çok mueaffakıyetli bir mina 
mere tertib edılmit. kalabalt\ 
davetliler anilade gilciln ~lda 
nümü parlak bir ıurctte kut· 
J ulan mısdır. 

Güclfüeri tebrik ederiz.. 
Cthan rakonınu 

Mos\rova - uzak şarkta· 
ki husuın kızılordunun rski or 
dunun ••"ı kumaadanlarl nert 
cbinaki ile moı' ova ara11nda 
6910 kılometrelik me11fe1i 
74 buçuk uat urfında ve 
günde ontı 93 kilomdre 
kııt.tmok l:Jrc.tiyle bir clhıa 
r;.ko:u t ı:ı e~.:ıı:ıJ,rdir, 
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Tayyare 
Piyangosu 
İstanbul - T yvare piyan 

gosuoun bugünkü çckiliş1nde 
10 bin lıralık ikramıye 15432 
numaraya çıkm ştır Soo9 nu • 
maraya 4 bın 898 numaraya 
3 bin 23931\ ou'll raya ::! bin 
3604, 24909 nnmnraıara biner 
lira ıubet etmiş iir. 

Uluclağda 

/sta n ul - Zuaa t eDstitu 
su talebesınden bir gurup ka 
yak spo u yıpm k üzere Ulu· 
dağa g d ce~lerdir. 

Tt: kık için 
lıt nbul Mühend:s mek 

tebi tale elerioden bir gurup 
tetkikat yapmak üzere bmire 
gıtmiılefdir. Talebeler orada 
müessesatı geımışler ve tetki 
kata de~·am et~ek üz e ccl -
lit göıüne g.tmışlerdır. 

Balkan konSe) i 
lıtanbul - martla Anka· 

rada töplantcak Balkan 
konıeyi için barn lıklara devım 
edilmckdedir. L ooseydc Bal • 
kan bırliiine zeminhaıırlaya • 
cak olan ikt sari mesail müş· 
terek gümrük tarıfı:leri posta 
v«ı telgraf l:jleti nakliye tarıfc 
leri konuşulıca~tır. 

Z hir!ı ga2 
lstanbul Üoıveraıte kon 

feroı SAionunda ver lı:c.ek üze 
re zebırh gulardan. korun 
ma me \ zuu dr fı nda bir kon· 
feranı ıeriıı hnırlanmakdadır. 

Okuma i~i 
İstanbul - Mıllet okulla • 

rıad• derslere devam edılmek 
tedir. maı tta br şlayac k olan 
imtihanlara 800 okurun j1tıra 
ki tahmin edili1 or. 

İngılız Yunan 
lıtaobul - Atinada rum 

ca gazetelere b ldıriliyor. iogi 
liı. alacaklılara Yuoaol lar ara 
ııod.aki müzakereler yaıada 
k lmııdır. Yunan mu•abbula· 
rını. venlen talımat üz rine 
mOıakereler yeniden baf 1yr -
c kc:.ır. Çald rıs gazetecılere 
bu sefer bir .net ce alıoacsğıoı 
ıöylemışd!r. 

D!l cncümenı 
İstanbul -- Oıl encümeni 

Dolmababç~de meuis'ne de • 
vam etmekdedır. geç vakı 1 ra 
:.adar çalışan encümen 1-· har 
fıoc kadar bti ün kelimeleri 
tctkık ve ıntac etm siır. 

Nüfuz ~ı 
• İıt ntul- öoümüıdeki )il 

içinde yapılacak nufus sayi· 
mı iç'n bazırlıklar yapılmakta 
dır. nisana kadarevlerin ouma 
ralan t mam n konuşulmuf 
olacaktır. 

Bedicıde hir komide 
Berlio Almanya ıle 

iktiaadı h da ttıriki me11i 
yapm11k açın bir komite le -
,ekkül et •şiir. bu komita • 
nıD tefek il.ilode tic~:-c~ O Ja 
Jı unil oluıuşdur. 

Siner adc 

? ? • • 
,--~--- ------........-, 
DüsüD..ce 

" U":r ·=:_r.ı..ıa:ri 
\... ------ ___ ..__.) 

Bir yolculuk 
Ofda genel dernek se· 
çiminde bulunmak için 

Hangi İf olarsa of •un 
yalınayak , ba,ı kabak ar 
dırıdan koımak, ah ol•aytiım 
diye )'anıit tutaımak )'aradı· 

/ışımda yokdur. Tanrı iÖ%Ü· 

mü tok gönlümü zengin ya-
ratmışdır . Bö vle iken • ap· 
/arını ya.z:mayc yakıııklı bul· 
miyo1um· burn yoklama•ın·. 

dan •onra üçbeıkiıi fırka •o/o 
nupda oturuyorduk Salondaki 
lar içinde br!nden baılıa bir 
Of yavuklusu (namzetl) daha 
vardı. kim olursa ol•an hale 
böyle durumlarda adan otlu 
kandırumaya çok elveriıli 
oluyor • 

Bi.z iki OF yaoulıluıa için 
iyi düıündüklerini ıandıfımız 
ihi ıayın , arkadaı lceHnke• 
olarak (kati o/aralı) ofa ıit· 
memizin doğru ol acoi'mı ve 
vakıt ne kadar geçikmiı 
oluraa olıun yarınki aı:çimde 
bulunmak üz.ere yola çılıma• 
mız gereklitini öne •ürdüler. 
Saat yirmi illi idi. biz anla-
tıı dolıunafına (te.irin•) lıa· 
pılan iki of yaııaklaıa yola 
çıkdık. 

Bu kara kııda eıi 6u/an 
mayan bu iyi havalarda bil• 
g~cenin donduran ayazı lıa· 

palı o 'o.TJobi/de de [k•nJini 
6Öıleriyordu . bir lı•z yola 
çıkılmı,dık. ne de olıa katla· 
nılc. cakd( . 6eçticimi:z. dereler 
g~cenin yıldız ıııklariyle 

alacaloıarı karanlılında 
ıi~kin görünüyorlardı 

Uygurluk arabaıı (otomobil) 
bor.uk yollardan lıeklik ıibi 

ıekerelt. gidiyor, ,;,kin •ular 
dan uki kurun/ar yarattı;ı 

dinozor gıbi suları yutaralt. 
geçiyordu. Sü:-menenin küçük 
deı eıi dino.z:orumDzu Juralc· 
latmııdı. Saat yirmi üçde 
cinler bile uyamuıdu. Coılıan 
bir dere ortasında ne yapa· 
bilirdik ? . . • Jinozoramaz 
bir kaç kez homurdandı. bo· 
yar.un yarı•ı kadar ileri •İ· 

demiyor , ıular ,ırtlaiına 
tıkanarak ıoluiunu lıeıiyor· 

du. ıon bir homurdonıı . . • 
aygurluk dinozoru •aları ya• 
tar gibi lıarııya atlamrıdı • 
•uya öf kel en miı ••bi daha 
hızlı ue uluyaralt. lcoıuyorcla. 

Biz •u ortaıında kalmalc 
dan kurtulunca lrara krırn 

aya%ını ur utmaıduk . .. üye• 
life ıeçilirıdr yıllardanberı 
köprüıür. kalan küçük der~·· 
ye köprü yaplırmanı11 yoiunq 
düıünüyor ve bu ;, üzerinde 
J.onu,u)ordak o kadar dalma· 
ıdık ki, ofa ıeldifimizi bile 
cıyırd edcrnam:ıaık. of, of •. 
çelımelıden ve of of . .• diy• 
anılm_/ıclan .>orgun ve b•:• 

- ar kuı ikide -



SAHiFE 2 

_Pers, Persan 
Persiyan değil 
iran, iranh 
Garp lis<ınanlarnıda kuJ-
JauıJan ( PLrS , Per~an, 
Persiyan) keliınelf'rinin 
Jağvile hunların yerioe 
(İran , iranlıJ kelimf'le-
rinin kullanmasına dair; 

Avrupa lisanlennın ekseri· 
sinde eski yunan muyerrible • 
rini takliden irana [ pera } ve 
İranlıya [ peısan,persiyaa ) ve 
saire tabir etmektedirler hal · 
buki tuih coğrafya ve n~sil 

nokh sın dan bu kelımelsr İran 
İranlı kelimeler:nin doğıu mef 
bumu ile mutabık degildir. 

] _ Pars kelimesınden mak· 
litt mubtelıf u .mtnlarda ıran 

pİfahlaı ının tasar ufu altında 

buluDan büyük öıkedeu bir 
kıımı o1up eski yunanla ira oın 
biri birJerile mfinE se bet tes s 
ettikleri sırada iranm oıamsn 
paytabh cıc P•rs ı> eyaletinde 
bulunmasından~yunanlılar ira· 
na " Pers n ismi vermişler sa 
i r milletler de o ismi küçük 
tebetlülatla alarak kullan; gel 
mişlerdir. 

2 - Coirafyaya iıtinaden de 
iran kelimesi gayet geniş bir 
ölkenio hepsine fa mil bulunu b 
yine _muhtelif de\•irlerde bu 
ölkenin bman:.·1_ythut bir kıs 
mı dajmi ıurette iruıı idare 
ıinde kalmıştır b' ç bir zam:- n 
P.uı kendi bıış na bir mcmle· 
ket olmamıştır 
3- Neı'l noktaaıodan da 
İran Aryeo neılınin menşeı ve 
merkezi olmas1oa mebni İran 
lı aryendir ve irand~ o 1un va 
tanı olıı:ua ve olmaktedır 

İrana pcrs iranlıya pers;o 
denilmesinde hiç bir doğru 
eeu nokta gö·ülmediğındcn 
iran devletinin emri mahsus· 
hrile 2o mart 935 den itiba· 
ren bütün Laanlarla b.aa lacak 
her ne~~ kitap ,risale , harita 
gnate,evratt ve a:ıi3ti·Jer hı 
keza yaztlıt ve kullanıılarda 
pera parsan kelimeleri kaldı • 
rılarak yerine iran,iranh keli· 
melerinin kullanılmasına karar 
verilmiştir. 

Ötedenberi P"rs perua • 
kelimeleri türkçedc kullanılma 
makta olup yalnız garp lis;;n· 
larıoın yaz•lış ve kuHanışların 
d m~zku· kuımo alakı:i ır· 
larca naurı itibara alınmesı 
gerekdir. 

Trabzon İran Konsolosluğu 
A. Fabimi 

YENiYOL 
Pazarte:oi-Perşemhe 

Günleri C:ıkar .. 
MJtbaa OP. idareha,..eai 

Uzun •okflk 
T dgraf: Trabzon-Yeniyo/ 

ARO~E 
Sı-n•liği 500, Altı aylıgı 

300, Ü~ Aylığı 175 kuru, 
. nJSH .\SI 

4 Kuru~tl!r 
E•ki nüahalnr :ıo kara,t:zr'" 

fitin aatırı 1 S Kara•trıT 
Rek/ttm lr r ro -;rrft(ia 

taİJiJ;.,. 

Eritre ve So-
maliye asker 
mı yollanıyor? 

Londra - · RomRdan Roy · 
ter ; j:ırs o:ı bildirivor bir ta· 
kım zabitleri doktorları ve aa 
kerleri hamil olan bir tren 
dün akşam C"nubi italyaya 
müteveccihen Rom adan hare 
ket etmiştir. bu zabit ve as· 
kerlerin eritre ve İtalyan so • 
malisine gidecekleri tahmin 
olun maktadır. Resmi m~ bd 1 
kıtaatın Ha'beşistana karşı her 
hangi bir hareketi icrasi mak 
sadıyle gönderiı ıniş olduklan 
haberini tekzip ~tmekte ve 
sonzamanlarda askeri kıtaahn 
naklı ve snirP gibi harekatın 

muhtel f lqtaları değ'işt'rmek -
tenve eritrı Ye som l de istimal 
d P.osakit. bir bale gelm"ş olan 
sılahları tepdıl etmekten iba 
ret oldugunu söylemektedırler 

italya Habeşi
stana iltima -
ton mlJ vere -
cek mış? 

Roma Royter E j "nsı biJ 
diriyor . Dıt işleri bakanlığ1 
namıoa söz ıöylemeğe selabi 
yeti olan bir zat italya ile ha 
beş:stan arasınd•ki müo:ısebet 

lcr ds ha z.iyade Df ulcet pey· 
da ettıği takdirde ih lyanın 
habeşistaaa bir u tımatoın ver 
mesi iht·malinin mP 0 cut oldu· 
~uru beyan etaıişdir. 

İtöfyc Irak 
dostluk 
anlaşması 

Rtmı - ihlya ile irak 
ars.sinda bir dostluk muabe • 
dtai ytpılmsk ıç:n bırkrç ay 
d anbui dev.ım oden muıake 
relerin. yakında ncticelencıceği 
bekleniyor mui!badenjn 'ubat 
sonlarında imıa edilmesi mub 
temeldir yarın bağdada hare-
ket edecek olan nuri pışM 

ımıa ıçio tekrar rom2yn gele 
cektir 

Bir \'<'}lr;uluk 
- Bt>ş tarafı bııde -

gİn deriıı uykusuna J,,lmı,dı. 
yatılabilir bir kaç otelin krı· 
p.lorı falındı . köylerden a;. 
le11 ikinci aeçmeler otelleri 
doldurm1şlardı . 

Ôtd/,.rin odabaşl.ırına ka 
pıları açdırıb bir sant:ialyaya 
ilişib soba karıı•ında pinekli 
yerek sabahı yapmıya bile 
yol bulamadık . . , , 

Kaymakam Ha/idin açdır 
makda oldutu bültJarım•ı yol 
da gezinmeğe baıladık. 

Yoldııımız; böylelikle ao · 
bahı , y.apamıyacagını cM 
tanıdıklardan biriıinin kapı 

ıını çalacağını •6yledi. dedi· 
gin.i de yopd, . bl!n dııaı da 
ger. rtirken o, hiç de beni du· 
ıünmey<'rek eue daldı ue du· 
lunclu g'aı. benim de kapıla· 
rını c ılobılccrğim tanıdıkla· , 
rem )Ok değıldi. orcak derin 
uyhurun her eoe kanC1.d fer· 
di;ti bir sırada kardeıim de 
Oı•..ı kiı •. •cyi C.:tlı ~yku3U,· 
J~ıı u;~:-:!·.,.m_Jı ':ı~·m.yor, 

YENIYOL 

Balkawılar 

heyetinin 
topıa~nm sı 

Ankara - icra vekilleri 
heveti bugün başvekil ısmet 

İDÖQÜrıÜn rcis\iğı altında top· 
lauarak mubtelıf işler üzerinde 
görüşmelerde bulunmuş ve 
bu işit.re aıt kararlnr vermiş 
lerdır. . 
ltalya gümrük 
işleri 

Roma - i 8 şubatta sar. 
rein gümıük ışleriııe bir h k ım 

değişiklikler y pılı>caktır mü • 
tebııssıslar islerim üç günde 
ıkm~l edt:celdudır 

italy ın 
talebleri 

Roma - Hoter cij .ıo 
r-;ı hıldirıyor italva ha -. _, 

bPşi tandan bir tazınt-u 

nal vermesi vP- ita! van 
bayrağlna taziıh yapma-
sı talebinde !101unmu~ -
t il r. lı iç bir u itimat om 
gönderilmemiş oJmrsı -
na rağmrn Adisababa 
hükumeti nPzdinde ~ ·d-
dl'tli pro' o ·ıolarda btt 
lurulmu~ olcluğu mu -
hakkakdır. 

yarıgın 

Konya - Bu~ün ~:wt 

12 de a~k~ri orta ınt·k -
tf'p pavvnııun fi .. t kdtırı· 
de b1r yangın çıl · nı ~ 
ve rü1gann şiddetlı ( :5 

mesi yüzünden Linan1n 
ü~ kısmı tPmamen van , 

"' 
mı§nır bina Leıon arme 
' 
olduğa için alt k<Jt1ar 
yanmaktan kurtulmtı~ 
dur. 

Jı;~ yaımadan oe dald 
altına g:rmeden sabahı yapa· 
bilirmiyim diye kendini de· 
nemek iatedim. 

Saat iki. . . bir ki/ometro 
uz.unluğu11:laki bülvarımsı 

yolda bir baş dan ö '>ür başa 
gidıb gelerek, bildığim türkü 
leri ırlıyarak 111! her adımda 
güçlenerek ıabahı ..,.apclım • 

Ne •abahdı o ı:ıbah •. , . 
ya/tırıklı bir gökcle yırdızlar 
birer birer •Önerek, dağ baı· 
ları azar azar aiararak tan 
yerinden :i'Ünf ıin yük•elm •si 
kadar bakılmaya doyulmıyan 
,.üze/ bir körkem yokdur ıa· 
nınm. bu bacanlı (ıhtiınmlı) 
görkeme doya doya nakdım 
oe gönlüme •indirdim . işte 
bu yolculukd.Jki en büyuk 
Jıa:tancım. . . oA:an g çinen 
bir adam it;in genel dcrn k 
üveai olmokdan dc:hJ uS.Ü'I 
bir haza..-.t; . • • 

Bayburtlu büyük oıan 
Zihnt'ye (ışidüb olum ıacia•ın 
g~hler de of eder ) dedlrtc. 
ceh Ata lar of çektıren 11° bi· 
r:ız ôncs U)"uyan of oıtık 

Lansburinin 
de ;kleri 

Londra - Londra anlaş· 
malnrınt tetkik için işci f1rka 
sıı ın yaptığı teplantıda ıöz 

shıa bay lal!sburi demiştirki 

sivil tayyarecilik ulu!larsru1 
o;ur< k&btye tabi tutulmahdar 
bava miuık ıoın . manEBırt ..Jayi 
kiyl~ anlıyan ıyo· um fakat 
şuou k3tiyetle söylc:_melıyimki 
iogil ı z ;şcisi bava harbinin 
ti'm~ mıle)~ c:ldırılmıs1na taraf 
tordır. 

ita ya- Yunan 
dos luğu , 

Roma - Mess;ıj eri gazete 
si kalimnos adası bndiseJeri 
hakkında şu s tırları yazıyor: 

a d a da İtalyan · memarJannın 
baht üzerınde h ç bi.r tuvıkte 
bulunmadıkları ve bazı Atina 
gazdeler ı nin rıeşriy tini yerin 
de gösterecek biç bir şayanı 
esef vak'a zuhur etmed ği mu 
bakkakdır İte lya Yunanistan 
münrsebatı bu gün , samimi 
dost.uk b 'slerinden mulheındir 
fakat . ntioa 

0

lmatt.uatın:o bu • 
dostluğunahengini bozabileeek 
uassız ve t•hrikiamız haber-
ler neşetmemesi liıimdır . 

Gf reı H Fahreddin 
" 

Herlin - Alman is -
tiJ ı bar ·t hiirosundaıı 

g t n t· ı b] F, h.ı t it j n tı h ay 
Bt rl ue .!!' Jruisl İr. t--ılıha ' .. 
t 1 d ih <'hı ('t " k' t' ar A l 
ın J ı v d da k a j :H ·cık ı ı r. 

Ç - rşaf, peçe 
kafes ... 

Antalya - Beledıye 

meclısi nı~an n;ha) etine 
}çadar sonu alınmak üz· 
re pf'çe ve çar ~afnı kal-
dırılmasını ve şubat t.O· 
nuna kadar da kafe le . 
r :n ka dırılnıasını kcıra

r a hağlan : dır. 

uyanmış ve •okoklarını ıen· 
len~ıren adamlarla oh ... 
der gibi oltr.uşdu. 

Belec/ıye od •.nda , ıeçim 
derr e2i toplantrı ., , yavuk 'u· 
/fırı ata bindirecek aandık 

ortaya konmuıdu . 
ikinci ıec;menler bir karın• 

ca bölüğü gibi •onjıfa ka· 
ğıd toşıyorlardt .... bu bölütün 
•aucşcı karıncalar 8ibi · üye 
yauu klularından ( aza nam• 
:edlerinden ) bölük baııları 
da uardı. •eı;imin 8Örkemini 
ıeyrcttin n yere ıecımın •o· • 
nun cu ( netıceıi ) ula;tırıl · 
mtş iı . ikı yoldaş kazanama· 
mışdık . biz.den önce 8tlcn 
yolcu da kazanamamııdı, 

Ben bu sor. uncu daha Ön· 
ceden ke dırmışdım : bölük-
ba,ılc. r b z.im ) ana 8elecek 
ıw) u çok önceden be, ndo.n 
kc•TA ·, 'erdı. c.fun u rdıgi 217 
ıkıncı ""f men.n Su si , 7 50 
kış.sı ·olan voşki.tden· bir ev 
tak mır.ın be şkpnı , karısı , 
oğulları, oğu_lforıtı•n kanlart, 
t.~ • k ).ö.1 :'"'1 adına ik."nci ltf 

italyada kısf11 
seferberlik nıi 

Roma - Oualouab.o ce 
bunda afdzlede yeniden ~ 
laadise çık.mut üzerine 1911 
uıfının 19 ve 29 ıuncu fır 
larının~ s .. ferber edilmesine ~ 
rar ve;ilmiştir. nim resmi _,, 
hafıl bu seferberlık k;ır•''"' 
alelad,. bir ihtiyat tedbiri O~' 
duğuou beyan etmekte~ 
Şimdıye kadar italyadaa ~ 
bir kıta hareket etmemaif&ll' 
şimdiki halde~askeri bırek 
icrası derpiş~.olunmaktadır 

Zelzele 
Marmara - gece ss." 

at ona on kala hafif bit 
zelzelt olmusdur basıl" 
rat voktur. 

Liman 
şirketinden: 
Trabzon liman şirke. 
nin 27 -mart-935 tarib~ 
de aktfı kararla~orıl•' 
umumi heyet içtimaiJJ1 

a t mü.,.akerat ruznaııı" 
sidir: 
1 - idare 

rapurlarının kıraat d 
zakerrai. 

2 - Planço lı lr ve S 
h~uplarır ııı mnukt 
idare meclis'nin ibr••1• 

3 - Miiddetleri b t m bol 
iciar~ m• cPsi a:r;ı:ıs o 
üç utın verine veoİ 
aza intıhabı ve huzur' 
ı etlerin n tayini. 

4 - Muralopiintıbabı ve 
retınin tayıni. 

Avukat Zihni 
Merkt z ve mülhak• 

icabına göre daba uzak : 
qal mi hkeme ve daireleri 
Adli ve idarida\18 
kabul ve hukuki oı&J 
lea beyan eyler. 

Uzuıuokak.' da adliye 
ıı yanında No: 126 

ml!n yo.pılmak yoluyla • ~: 1 
y1/1r ue böylece İ•tımeJlll'ı 
adamı •e'ime.i u•a 8elıfl 
lerce yqrtiloı dola,.tıile ı-f 
önenindrn uzak bıraJııJıt 
elbette k. kuzanamayız • 
ba ya.Z&}l i;in ba y6nii 
ain diye yazdım • yolı•' 
zanmııım , kazanmanı•I' 
ülkümiın hızı oe Jeieri 
da d•i•ri yokdur , 

Yurddoılara uçimİJI 
danı duyurmak , Hfİtlli' 
ileri •elir ayıaraal bir 1~ 
(medeni bır uaz.ife) old 
unlatarcll dah~ bü) ulı .~ 
/ere anılı.lamak İfin 
dernelı iı1eliıin• iki 
yauuklu (namzed) kontt111 

yol ıJerıldi i•e b6yle yapıl 
•lna da yol rı•rilm•tfl;ı 
ya • • • 

O/un ihinci ucmenlıt . . 
fımı , •e1im f.( orel1trıt1 
kiıılcre töre yuaaa yal~ 
ol.a da ka~anmHam r:"' 
iiz;erinde yola yok dilittl' 
latmaz., kaltm oyntını•1 
yolccılajun ötküncfıniı 11 

fCf erdim , bİ 
N. S. Coı' u11f''' 
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. 
erımrş e 
yağı -hna c I< 
~atnı c..lına komı:.ı' onu 

r \J tir <lf'n 
A - Al ·y ıbtıyacı ıç n 4200 
kilo ,.rırn ş s c v ğı l nacak 
B S rtn esı her gün 
kom y d p rasız olar k 
okun bı r. 
D- A m 
p1z rlkı clt 

ve eksiltme 

E Muvakkat teminat 237,S 
liradır· 

G - t teklil rın n şuh•t 9iS 
Çilffamba günü s at 15 den 
evvel kalede satın alma koıuis 
Jonun 
olunur. 

môraca ti rı iJiıı 

3 - 4 

ZAV 
t~stıkua me 

340-341 s nes bde k d 
bor ilk mektebındu.1 ve 341 · 
926 senesıııde of amam ve: 
hatip mektebinden aldığım 
taatiknemelerimi b sankale·kı 
n s aruıoda 8 5 933 tarıbin • 
de suya düşürmek suretı)le 
zayi etf m yeu s·nı alac gım · 
dan değeri olmadığını ılin 
ederim. 

başkale j bölük kale-
minde of kn· s• şur k. 

duman o. 
Ahmet bamdi 

• 
ınş~ 

kas-
t müna -
ilanı 

HiJalialırnf•r 

başkan lı~nıdan 
Dairemiz b n siıııo 446 lira 

15 kuruş keş fıi tamirati açık 

eks'ltme ıle /3 2 935 tarıhin 

den itibaren yirmi gün müd • 
detle müoakı s :1ya çikr rilmiş -
tir. taliplerin yüıde ycdibuçuk 
dipozıtolarile 5 3 935 s,Jı gü 
nü saat 14 del" dairemizde top 
Jımacak komiskooa murııc t 
lara. 

1 4 

İLAN 
Trc.ıbzon ziraat banka . 
ından: 1 

1470 numaralı zirai kredi 
koopratıfleri kanuruoa v.: res 
mi gazetenin 25-10 930 tarıh 
ve 1630 numarall ousbasındn 
münteşir esu mukaveltname 
abkimına tevfikan teşkil edi· 
len gqyri m;bdud mesuliyetli 
( mendi ) zırai krec'i ~oopra· 
bfi ikt nt vekaleti celileıiDce 
tastik ve tral-zon noterliğince 
tescil edildiğinden men:ubabı 
koopratıfıo resmen teşekkül 
ettiği ilin o!unur . 

KA5E 

NEDKALMiNA 

YENIYOL 

MÜJDE 
En ıoa siıtem filt· f ler ve 
fenni vesıtala' la çekilmiş 

M.EŞHUH 

Sozca ada 
Şarabıni 
İÇEN İZ 

Bıt kf\z getirtd iğimiz: 
EFiS 

Si vah• B •yaZ 
Bozra ada 

ş:aablanınız 

karantilulir 
Kana, sinirlere yenilik ve 

kuvvet veren, iştıbııvi açan 
hnme kulaylaşdıran tek 

ŞARAP 
Bozca ada ş uabıdır 

Taşra sip ritleri en çe.buk 

vasıtalarla gönderilir .. 

KiLOSU 
Parakebde 3 O Kuruşdur 
Toptancılara tenı la t yapılır 

Yegane deposu 

İstanbul 

Bakkaliyesi 

Y LDZ 
sinemasında~ 

görülr11emiş 

heyecanlı 

f 1 mler 
baş·lad1. 

MalıalJe i 
Gayri menkul müzayedesi 
~1e\ kiı U.N K.m.l. 

. 
nevı 

Telle Sarhoş Oğlu 90 metre Mu aru 
Eav k K~mer eltı Eevkanı ardiye bhtani m. 
Ekıotha kuyumcu harap ikı H. Ye bir dükin 
Ayafılbo amır o· lu hane ma bahçe 

25 
33 

121,122,l23. 
194 

Kemer k ya meryem ana k. hane ayrıca 160 m.m.araa JoS, 127 
,, adamcu o" lu baJıe . 114 

Dıeaaryo KÖ. b. ltı ve ispir O 13185 mm.tarla 689 m.fındıkhk 2438, 26o3 

E.FTERDARLIKTAN : 

40 
3000 
564 
l~o 
450 

2700 
360 

T. 
E. 
m. 

m. 

" 
" 

" 

Y k da c r.s ~ s ir evs fi yazı 1ı gAyri ll!f'Dkulun mülkiyetleri ptfİD para ile 15 güo müddetle 
ınüz yedeyt" çıkart mışd1 t lıp olaola110 yüzde 7, 5 dilozıti akclarile birlikte ibıle günü olan 
18·2 935 pilZ teai günü aaat 14,5 da deftHdarlıl.to müteıekkil komiayona muracıatları. 4-4 

3 SAHIFA 

Yazı masası , kütübh 
kolt k eksiltmesi 

'l rabzon i_:. mudde · uınumiliğinden ; 
dliye d.ıirt-sı 1çiu : 

ne, 

1 Ortada bir göz y nlarand dörder göz arkası ikapı 
üzeri muş obalı b ric'" n tamamen ve ku•u ceviz içleri kutu aan 
ç m bo u 80 em 80 uzunluğu ISo ırıntim olmak üıere brbtrl 
otuz be ... r lıra tah "lllll bedelJi do' uz adet yez1 mıısası .. 

2 - ·Z kapaklı kapalıl rJn yarJsından aşağı kısmı tahta 
ust kıswı cam QÇil ... K tar fı loş kapalı tarafı raflı Ye rafı} 
k sı:u d ll t tar fo nısbetle üçte ık sini teşkil etmek ve arkası 
kuru nan çam-im ve diger hariç aks1mı temamen kuru ceuiı 
tahtasıccan barıcen boyu ıki metre eni 125 derinliği 55 santim 
olmak üzere bı:beri yirmi beşer lira tahmin bedelli yedi adet 
kütüphane 

3 - Bo) u 220 enı lSo derinligı 42 san hm alt kısımları tahta 
üst kısımları camlı iki k .. pak ve ıçerisi raflı ayni malzemeden 
olmak üzere otuz lira tahmin bed ili bir kütüphane 

4 - Oluracak yeri yerlı ~yi derid~ k plı tamamen eyi ve 
kuru cevızden mamul bt herine do uzcr lira kıymet konulan on 
üç adet sabit koltuk 

S - Harıcen boyu iki metre der:nligi 60 eni 125 santim 
altı tabıa üstü camikao ıki kapal.lı arkası sarı çamdan diger 
tııraflerı ıyi kuru -cevııd n mamul yirmi beşer lira kıymet konu· 
Jao se~iz adet kütüpb ne 

Her cins ayr. ıayrı açık c siltmeyc konulmuştur • 
Açık ekaıltme 16 2- ~ ::> cumastesi saat on beşde Adliye 

daıresinde toplzın c. i lıom syon, huzuıUDda yapıb.caktır. ihale 
tarıh.ndec ıtıb ı en ı ı .. y ı~.11de bu ~şyalımn teslimi mecburidir 

Elrn ıtme) e gireLılmek için kanuni i metgahı olması yc:plm· 
Jacak eşyrıyı ıuıı.ıJa ehil ve sanatkar ~ u unmuı lazımdır . 

iıtekli .muv .. kkat tcoıiont olnrak tahmin bedelinin yüzde 
yedi buçuiuDu mal s ndığına yı.tırm. sı veya istecildij'ı ıaman 

ılınmak. üıere o mık tnr mcblegi mutazo:.mm n bükuıı:ıetçe ta)'ID 
edilen bank2luıa t mın t mektul u veya iıtıkr"zl dahili veya 
ergaoı dt·mır ~od tı s ıkrı:ızı veya kıs vadeli hı z"ne tabvıl ve 
loıoları ıbrrz mecbu aur. 

ııao, ş 01 me ; ve bı umum rt sim:vergi ve masraflar mütea-
bb dt: • t • 

E sıftw..ıt ı nrntea p Üt ııoe ıbale olu sn kimse muukk.at 
tcmıın.tııa bır b1ıito1 .çınde )UZde on beş k.,ti temınat.a npc 
etmeye ve n.u1:ı.&&veleyı y&Jpm ya ve norterlıge teıcıl ettirerek 
d•tre)C vesmeyc meburaur. 

~üddetincıe teslım etmeyen ve şaraıti ıfa eylemeyen mütea· 
bbıt bır güoa. pr oteato ve hükme he.cet kalmaksizin teminati 
irat kayıt edıimekie b r .. bu şartnr mede mund siç ceıa abkimi 
hakkında tı.tbık edılecektır . 

Yukarıda yı zıh eşyanın mahiyeti enafi ebadi ile diier mu-
kavele şaraiti hakkında feda malum;.t almak istiyeDlerİD adliye 
dairesine gelerek• şartoilmeyi okumaları ve istekliler bildirilen 
güa ve saatta müddei umumilik. odasına ıelmeleri ilan o!uour. 

-=======-
Hilalia hrne heyet~ umumiye . 

ÜYELERiNE 
Hilaliabn1er başk"ııl ğmdan : 

Cemiyetı~ıizin ~oıelık kongn·si 16 - 2 - 935 
cunıarte5İ giinü ak§ım1 saat 19 da uznusokaktaki 
dairem1zde ) apılacagmdan i pu saatt gelmenizi 
dilerim . 3_-_3 __ _ 

------~~~~--~~------~....._~------------~----------------~-- ~-----~-------··~ 

tüccar terz· OSMAN NURi Müe 
1 t ('t u 

_k UJ 
t ler it an la ..ıJ mJştır kj. en ş1k 

\ 

titrini en ucuz fJatlerJe 
< k tt~rz hk ~n'atile 
ıht ., acınızı Pttınive 

ıl t•m n edterl!iniz · 

• • • 
) 4~n i ~t 1 ı 

r mızı r""örüniız ... . 
t ksit m amelesi 

Y p lmaktadır. 
TÜCCAR TERZi TRAS ON 

•• , ........... >·:.. , 
) . .. , .... ' ..... ,. . . \ 

ı ... . • 

se 1 tiJ!m-.,....,.-· 
~iuhterrm müşterileriınizin istifade· 
sine arz .. ttiğimiz ı..,ınaralma kostüm 

fiatleri 24, 26 VE 28 
lira\ a u zarif biçimlerde kos· 
tü~l"r imal etmekteyiz . 

Hazar elbı. e Çf')tlerınıi iıı fiatle-
rındede a) n1 df'recedrn 

cuzluk 'ardır .. 

Adres : l·undvracıhır caddesinde 
h.azaz Ahdlllhal nı Zade 
OSMA iİ 
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oar· Laf değil isbat ed·yoruz ~ 
YERLİ fabrikaJarımız1n 93.J ~t-nt'St ela) anıklı. fevkalade ütü tutnr. lııc; ~o maz. bq!eniJmemPsı mümk..ün o1ınayan Si.ifİ yil8 

kum~ ~lardan harçları biônci ve dikişi n·ulıayyerolmak şarnı.~ ı~rl f·k koııtumlarJ 17, 18, 19, 2 O, 21, 
22~ 23, 24, 25 liradır Ot\-TULU lnı~u~ikumaşlarından 26liradan itibaren 44 

liraya kadar .. kostümler . 3 liradan 14 hraya k::\dar hazir kumaş elbiseler. 

yeni çeşit 
Hi'ibir yErde bulamadrğın :ı:evhmı:okşar kumcışl<1rı 

ancak O L T U L U Depoamda bulaccksrnız . 

Tecrü bui meydanda S;pohi pazaı ındaki 19 

17 numaralı BÜ YÜK DEPO YA bır 

kere uğramck rehlam degıl hokıhati 

göster eğe K A F J gelir • 

215 knruştan 16 Jıraya kadl1r 
kun1aş bulacaksınız . 

BAYANLAR ~ 
Her hafta mantoluk 

yeni Çeşit 
Be- yanlCJra ve Çocuklara hazır ve ismor!CJma 

her 'irşit MANTOLAR 
Ki Z marka kokıM endiko Et'vai cina hazır 

Pultolcr kim•~de o/mı) on mantolar 
t'mpermcabl . prrd(lıüler 

Altı liradan itibaren ~aılar 

T l F Zl Luıo::.İTr.atında toptcn ve parok~nde 

ıör ülmemiı ucuz.lok • 

Hakiki kız marka endikalar ... taklit elunpuğu ispat ede ıe mükafat var 
.HARiÇDEN SİPARİŞ KABU 

19-17 nn trabzon sipahi pazarı 
EDER. 

,. rada OLTULU 
'. ' - ~- . ,:·>1- ,jı.:. • 
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MATBAA ve GAZETESi 
UZUNSOKAK KONAK 

YNINDKİ 

MATBA İŞLERİ 

CAMİi KARŞıSmNDA , POLİS KARAKOLU 
YENİ YUVASINA TAŞINMIŞTIR. 

Resmi dairelere , müesseselere , h«nkalara, tüccnlara, 
şirketlere ait her ÇE'Ş;t defter, cetvel, makbuz, çek, zaıf 
kiğıt başlıklara kartvizit ve&aire en güz.el şekil ve en 
uygun fiyatlarJa bıısılır ve ciltlenir . 

Uzak yerlerden verilen sipnriıler hemen yapılır ve 
gönderilir • 

TELGRA 
A 

VE 
E~İ 
İYOL 

TRAB ON 

YENİ YOL 
İstediğıniz kadar s iz.in iç ·n verimli oJaıağa çalışatak 

Halk ve Memleket için çok verımli olması İçin, içinizden 
gf'çeo arzu ve dilekleri de sizden\ bekliyecektir. 

Şahsiyata ıhşmiyf'D , c~miyet için faydala olan l:.ütün 
c:'.iltl:deıe YENiYOL ı;n sühınluı ıçıktır . 

un ve yonca 1. 
munakasası 

.. •. ... . ... ~ .. ~.,. " ·,. . ·r.: .. it 

M O O A 
·ruh tiye mağazası 

Dünyanın 

ikinci 

Satın alma k ınıiS)'Onu· 

Riyasetinden 

Eu.inc~n 2ıriiİıObU ıçın 
276000 kilo ikiııci nevi fabrika 
unu kapah eluiltmeye 252 bin 
kilo kuru yonca açık ekıı:tme 

ye vaz edilmiıtir uuun tahmi 
oen tutara 38640 lira ve Y.OD 

canın tahminen tutarı 4560 
liradır. taliplerin şartnameleri 
okumak için her iÜD ve müna 
kasaya gieceklerin un İJİD 

2Sg7 lira So kurDf, kuru yon 
ca için 338 l ra teminbt ve 
teklıf zarfla 1le biri kte ıhale 

günü ~5 2 935 ıaat 15 de un 
ıçıo ve ıaat 14 de yonca için 
cu:ucı.n f,ıka utan 11lma ko· 
miıyoı:ıuaa murcaat etmeleri. 

Metnet, Zeraf< t 'e RenklPrinin soJmamasile tanın· 
mış harir linıitet f~hrika~ı ipeklileri rrahzon ve lıa
valisi u1oun1 satış yerini ziyaret ~denler her şeyn en 
ucuz ve en 8a~lam1nı hulurlr Ticarethanemizde her 
nev tuhfiye fantazi manifatura eşyası : emil yanisi 

lejanilan 
vaiiece bery 
tarafınd~n 
temsil edtlen 
Kadın 
parmağı 

• 
sınema 

aleminin bir 
h?rrka:ıdtr 1 - 4 

MANTOLU , ROPLUK, KADIN 
K~MAŞLA. , ÇORAP, F'ANİLA, , 
GOMLK, PiJAMA VE SAiRE ... 

en son moda Krep Trabzon 
ENUCU Fİ'l'ATL .. ARLA 

ILMKTDIR 
Her ç""şit paı fümö i. Lo~yo ... , Le' wnta. pudra. kr~m 

Ucuzluk ağ -mll'< T miz boya 




