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-va ~hlikesi ve koruma 
mıntakasında 

davamız : 
toplantılar 

15 mayıs 
yapılacak ·· fe t~şlik 

Siya•a 
İtalyan dbr·ş 

harbı ... 
Aşa ğı yukarı yeai aydan 

beri dogu Af ııka kan ve ateş 
içindedır. Hak ve insanlık 
iddias ndn bulunan büyük 
avrupa devletleri bu badirenin 
birer seyırcisi o:up k•lmaktan 
b şka bir şey yapmadılar. za· 
m n zaman toplantılar oldu 
mün kaş lar y pıldı, notalar 
teati edıldi, tehditler s vrul· 
du, hatta tedbirler alındı, fa 
k t bu müeyyidesi olmıyan 
kuru sözler. ne İtalyayı tek 
bir ~dım geriletti ne de ha· 
beşlileri kan ve ateş içınde 
boğulup yanmaktan kurtara · 
bildi. yedi aydır İtalyan tank· 
lan ve uçakları haheşlileri 
kırıp geçirdi. 

İatJyan ordusı? yerde ve 
gökte en modern silahlarla 
mücehhezdi. Buna karşı Ha • 
beş a kerleri ıilahıız ve ha 
zırhksı zd1 . Bununla beraber 
italyan ~bük ümet ve ordoıu 
hiçbir maniaya uğr madı, en 
titız 2örüaen ingiitereden bile 
zavallı H beşııtan umulan 
ve beklenen yardımı göremedi• 
Habeşiıtanın bü+ün baiırma 
ları, feryatları, haykırmaları 
cenpıız. kaldı, medeni riünya 
ıuıtu, akvam cemiyeti fı'li 

bareklte gcçmedı ya11U1 zecri 
tedbirlere gehnce bittabi on· 
lar da biç mı hiç para etmedi! 

Modern harp iliblarile 
tecbız edılmiı bulunan İtalyan 
ordusuca kartı ıılabııı dene· 
cek derecede zayıf olan habeı 
ordusu çok çetın ı harpler 
yaptı, aylarca dayandı, .fakat 
biçbır tarafınd&n aadre ııfa 
verecek bir y rdım iÖtemedi 
iinde ışin sonunu getiremedi, 
Şımalde ve cenupta, ıtalyaD· 
lar ııi azıttılar, sökemedıl.deri 
ve ökemiyeceklerıoi anladık· 
ları b b ş c~pbelerioi yerde11 
ve ğökten mütbış ıebirli gn· 
ıerle yakmafıa ve yıkmaja 
başladılar. imparatorun pro· 
teatol rı, imparatoriçenin rad 
yo ~a§ında medeni alemden 
yardım ııtcmeleri fayda ver; 
medi. 

Hab< şistao, bildiğimiz ve 
ördügümüz gibi parasız, pul 

suı, sılabsız kendi kendine 
kaldı, tek b a şlna bırakıldı. 
l m par tor ve hükumeti artık 
başka çıluır yol iÖremediler, 
Adıaababayı terkettiler. Za -
vallı hak, zavallı insanlık 1 

lmp rator ve bükO.meti er· 
k aıoın Habeş topraklarını 
lerkctmesi bıç şüphe yok ki 
ltaly o ordularının timaldeıı 
Ye cenuptan Adiaababaya 
doğru ilerlemelerini teıbil ve 
teari etli. Bu ~aziyet karfılıD· 
da, başsız kalan Habef kuv 
\'etlerinden esaslı bir hareket 
Ve mukavemet beklenemez .. 

ltalyan - Habeş barbinia 
irinci afb111 bu •uretle ıo· 

T.UZER Ordu .Müfettişimiz 
ilimizi şereflendırdiği gün· 

den beri her b;kımd~n kal· 
kınma hareketlevine h ız veren 
sayın üçüncü umumi müfetti· 
ş1D"iı Tahsin Uıer cumart~ıi 

2ünü Erzuruma hareket ede· 
ceklerdir. Bay Tahsin Uıer 
Gümüşane ve Bayburtta iki 
üç gece kalarak ayın on iki 
sade Erzurumu teşrif edf!cek 

Doğu illerimizde 
Cumarleıi günü gülc•mal 

vapurile rizeye gecen ordu 
müfettiıimiz Orgen

1

eral Ka -
zım pazarte•i i'ıinü aynı 

vapur le ıehrimize i'•lmiıler 

ve İ•kelede mera•iml" karıı· 
lanmr,lardır. O~gmeral Kd ~ 

zım lıtanbuld:ın ve Rizeden 
i'eliılerinde umami mafetti,İ· 
miz valimiz taragından oa -
purda karıilanmııttr. 

Yeni hayat 

tir. 1 ---- --------..:~1 
Sayın Üçüncü Umu mi 

müfettişimiz Tahıin Uzer'n 
kıymetli alakaları ve hız 

L! --------· 
ŞARK 

Vilayetleri tekkeleri, Ha· 
midiye •iıvari alayları t•ıki • 

ver1:n ilhamlarile [ YENIYOL ] çok ya\"nda ıündelik latı oe banlar yrizrinclcn memleketin İffİmai ve ahldki bok m· 
ç1kmağa başlıyacaktır. 

Yeni Hu ruf at, Yeni Kaiıt ve bütün doiu illerimizin 
kalkınma hareketlerini ~üoügüaüae akıettiren olgun muh· 
teviyatla : 

lardan eördüğü :ararlar ••• 

YAKINDA 
Gündelik .. Y. E N / Y O L ,, da büyük bir 

• · ı 
o.ı 

.. 

alaka il• 
1 o o paraya $atı I Q C ak t I r talcip ed~c•liniz fOk kıymetli bir eıerin üçüncü kıımı. • 1 

~·~~~~~~~·~.~~~~~~~~~~~~-----
Artvinde 23 Nisan Bayramı 

TürkiJ•• halk hükumetini 
k•ran büyü 1ı kamutayın top 
lanJıfı 6Ünrin yıl dönümü 
bayramı münnHbetile 23 
nİ•an 936 ~ünü Çoruh ilinfo 
merkezi o :an Artoinde, top· 
lanan büyilk bir kalabalılc 

halk ue )IÜCe Atatiirkiin anıtı 
önünde çok canlı bir tören 
yapılmııtır • 

Törene iıtilıldl mıırıı ile 
baılanmıı oe bundan •onra 
Çoruh ilinin çok deıerli ue 
•ayın ~ali•i bay Refik Koral 
tan hallun •aınimi alltıılorı 
i~inde luirt6yü ıereflendire. 

r•k :. 

' 

Bundan 16 yıl .evoel Türk \ 

na ermiş gibidir . ıona ermiı 
ıibidır ama, dava bitmiı de 
iil, batta en çet&n ufbaaana 
girmiştir l Harp bu iıtikame. 
ti almıı oluaco, dava da yal 
nıı bir italyan - Hıbeı da· 
yaaı olmaktan çıkmıı veya 
arbk çıkmak üzere bulunmuı· 
tur. ltalya bu z ;afer neıeıile 

aza kanaat etmekten uzaktır 
ve işte biyle olduiu ve ola· 
caiı içindir ki, dava da bir 
italy.tn-habeı davası ıeklin· 
deD temımen çıkm•ıfır. 

••• 
Romadan aelen bazı aeıle 

re bakıbru , İtalya , daha 
ıimdiden, Habetiıtan impara· 
torluiu ıibibir seYdaya tutul· 
muıtur. Bunun manui, bütiln 
Habeıiıtanı italyan himayesi 
altına •ermek demektir. ,habeı 
topraklar! üzerinde idaai ve 
iktisadi bir italyan tefenvuku· 
nu kabul ve teslim et~ek in· 
iiliı menfaatlerini eHlıodan 

baltala~aia ve bt1len deiilae 
bile uzak Ye yakın aelecekte 
Mııır Ye Sudan Ozerinde badiı 
olıeık )llltün menfi vııiyetlo, 

yurdunun maraz kalmıı ol· 
dufu acı/ılı oe tehlik•li (lÜn• 
lerle o .ıaman yarda idar• 
eden •altanat hiıJuimdinin 
köhne idarHinden ve ıalta• 
ftat malcamını iıfal ed~,. pa· 
Jiıahların hiyanet ve mal' a· 
net/erinden oe lürk yarda. 
nun o ıehlik•li zamanında 

yüluelt. tiırk enerii•inden ya• 
raaltmrı bayiılı türk euladı 
Kamal Atatürkün Anadol• 
da a•ıl türk uluıarıan baıına 
w~ç•relc tam ı 6 yıl eooel 23 
niıan da yülcıek rehperlilcle. 
riyle toplanan millet nuime•· 
•illerinden mürekkep bir tiır· 
- Arkası ikinci sayfada -

re f İmdiden razı olmak demek 
olur iri, iniiltere için böyle 
bir ibtimahn autalea11 bile 
korkunçtur. 

Doiu afrikadaki İtalya• 
hareketleri asıl Ç'!tin ufbaya 
iİrmit oluyor. Bütün dikkat· 
ler ınıilterenio, bu yeni va. 
r.iyet karııaında alacaiı ted-
birlere çeyrilmiıtir. italyanla· 
rııa bu kadar nbmet ve mas· 
raftan aonra iÖıtereceii fra· 
iat, yine kendilerince kolay 
lıumedilemiyecek bir feda· 
kirlık sayılacak, bunu yap· 
mamak meıeleıine ıelince 
o da inailte.reye tenih edil· 
mit bir kast olacaklar. Bu 
itibarlı, vaziyet zannedildi· 
iinden daha çok çetindir. 

lnıiltere ~ italpa 
tmelleıi ô,aiiJıd.6 9oyao ei• -
cek , italyaa zaferi mi uııiliı 
ıiyaıcti karııııada •Tiye· 
cek , baau yakıa ınnleıia 
hıdiaeleri ı&ıterccektir 1 

Bekir Sükuti BEKER 

04 •> ) 

Balkanlarda 
Tehlike mı? 

I tal ya - Bulgaristan! 
ve Boğazlar •• 

Ankara S - Balkan anta· 
tın konferansı düa ve burlin 
meuısıa-~ devam etmiıtir. 

Dünkü toplantıda Bulraristan 
ye arnavutluiun vaziyetleri 
ıörüşülmüı İtalyan arnavutluk 
anlat maaının balkan deYletleri 
ne karıı müsavi bir tehlike 
teıkil ettij'i teıbit edilmirdir. 

Boia:z:laran yeni rf j :mine 
müt~allik hükumttimiz.in iste· 
iine Romanya Yunanistan 
ye Yağoılal'ya hükumetleri 
muvafakatlarını ~ eyit etm İf· 
lerdir, 

Adısababada 
Vaziyet çok fena ! 
Adi•ababada yağmacılık 

deoam etmektedir . . 
Tü;kiye, Amerika. Fran· 

ıa, Belfika elçiliklerine karf& 
da ıaarruzlarda bu:anulmaı· 

tur. alınan haberlere Adı•a· 

btıbadc Jı.: ec: ebilerin tehlike • 
ye maruz bulunduklarını bil· 
dirmektedir. 

Habe, imparato:u ve aileai 
dun akıam bir ingiliz kruııa• 
z6r&l ile Cibutiden f!aylaya 
lae1reltet etmiıtir • 

Çarşaf yasağı 
Belediyenin çarı al ya.af 1 

eovelki &ündenberi tat&i.lı 
•aha&JnG l'ir miıtir. 

Valimizin 
Rahatsızlığı geçti 

On aün kadar rwtwız 
bulunan oalimiıo l.ay Rıfat 
tlanııman ralaataı:lılıları ı-ı • 
maaNn ~eimiı olciuaanclan 
pa2atlHi lılnü mohamlarıno 
ı•lmiılerılir, 

., KONSER 
Oğretmenler birliğinin 

onseri muvaffakiyetli 
oldu 

Kız oıta okul muıiki öi· 
retmeni bayan Samime se•iaç 
ve ~ört aylak serbeıt talebe· 
si bayan mefküreni.a öiret· 
menler birliii adına hazırla
dıkları koaaerlerini cumartesi 
iÜDÜ akş ıma halkevi salonun· 
da muvaffakıyetle veımiıler• 
dir. Konıerde kadın erkek 
dantli yüzlerce aile bulumut 
ve koca salonda oturacak 
yer kaimamııttr. 

Sanatkar Samime SeYinç 
keman ve. piyano ifa çok gü· 
ze_1 parçalar çalauş ve ıöyle
mıı, talebe11 Mefküre umaD 
ı.aaıan ~ema~la iştirak etmit· 
tır. Sımıme :Sevıncin musıkı 
aanatıadaki kudret ve _liyakati 
ve yetış tirdiii Mefkurenin 
muvaff akı yeti haklı takdirler 
ve uzun alkıılarJa karıılau. 
mııtır, 

Öiretmenler birliii baı· 
kanı bay AbduUahna birliiin 
memauoıyet v~ ~ecekk" __ 
b'ld' ... urunu 
k 1 ıreıa kısa bir hitabeıil• 
oas~re 1':ııı verilmiıtir. 

B<:iediye 
B .. t u çesi .• 
125780 lira olarak 
tesbit edildi .. 

Belediye meclisi perıembc 
gü.1ü ıor. toplar.t•Anı yap2 • 
rak bütce mazak•re . . • ... 1ını •ona 
crdirmiıtir. Yapılan bütçe 
12 578() lira o/arar.. t ı... 

K eaaıt o• 
ltabal •dilmı",tir y • 

• • • 1 •nı ıtnıır 
butcesı geçen ıeııe bütçuin • 
den 1 l 1,814 lira fazlad 

B ır. 

a ftızlalık bel d' . 
k d . . e ıyemn· 

en ' ısieleıinden l-' -• l Q u:.2ı , •• 
rım e tanzifat . 

• 0 • tenoırat 
reaımlerindeı ha•ıl l L-
f, l o accı. 

t1Z cı[1Jı(t1n ileri ael • f. • mıı ır, 
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İKiNCi DERS 

İNKILABIN 
MANASI 

İ'.o•utma bürriaeti yar. a 
(matbuat) hürriyeti çalıtm 

(ıi:r) lairriyeti yaı:ııma tmabı· 
llere) hürriyeti toplan• [ce 
ai:ret karama •e içtima] laür· 
rriyeti gezme (ıeyabat) bürrl 
yeti kazanma [tic ret] b rri .. 
yeti Yicdan hürriyeti mülkiyet 
Ye me1kea laürriy•ti ba he• 
UHurl111 olmak üzere hu lı k 
lar için rıleyanh huc• l ' 
ye llarekeltet yapıldı Y eryer 
kral ve din müe11euleri ia 
karduiu ariıtokrası ye ı:•lua 
kartelleri yıkıldı, ia1aalık laür• 
riyete ilk achmlar1aı atmığa 
baılaclı. Bu hareket Anupa· 
da iagiliz ihtilali ile baıladt 

arkunulan fran11z ihtila\i ~el 
di, Bııka yerler henı:er • yol . 
larda me1afe aldılar, Bu in· 
luliblar muhitlerinin haı:ım 
kabiliye:lerine ve sarayl rın 
Ye dia 111üe11eselerinin ceıa· 
ret Yeya mukavemetlerinin 
aı Yeya çok emekle ve ı:a· 

aaala kayidh olarak İH alıil 
ıaefes alır bir hale kavuıbu· 
dular. 

Hürriyet inkıl ibı yeı züue 
bir takım yeıai n ileri a11la-
ma ve yaıama neticeleri re· 
tirdi. Birden bu aeticeler ye 
ter 2ibi l'l lldı, Za a11lar 
ıeçtikçe başdaki ilk idealiıt 
inaanların eksiliıi keadiai hiı· 
ıettir 'fe bunda ıoora ye· 
ai devir ve demokrası bir ta· 
kım siyasal ibtilitlara uğradı. 

idealistlerin rolleri azalın
ca hüuiyet iakalibının getar· 
digi aemeı:elerde bir takım 
arızalar, haatalıklar yüz. göı

termeie baıladı. hürriyet 
iakılibı liberte, liberal, libe· 
ralizm gibi mefbumlarl 'fade 
ol11ndu, hürriyet inkılibının 
•erdiii bu ndiceler ar ıında 
ticaret ıerbeıtlıiide vardır. 
HÜRRiYETiN E~ONOMıDE 

SUiSTiMALi 

Bilhassa bu ticaret ıerheıt 
liii bakımından lıber liım 
eau yarcldaılarıaa k rşı ta· 
laakkim aleti olarak kullan· 
mak iı~eyenlerin eliade 11ffe· 
taai ve aa:uimiyetin5 k ybet· 
ti boı:ulr.aaya •o kokmaya hı 
ladı liberalizm önce alelitlak 
hürriyeti ifade edea bir mana 
tla olduiu aalde billaa11 eko· 
aomi .. .ıanında baıcaların1ıa 
yaıama ıartlarını bozucu bir 
ıekil aldı. Ticarete, aaaayie 
Ye kaı:aaca ait kıım, okadar 
lıoıulduki bundan istifade 
etmek iıtey1.!D ıermayeciler 
ıaaayii Yucuda gdirerek ham 
••ddeci ullıurl rla atın alıp 
kallıntcı müıtehl · kleri h y•t· 
ları ve kazançla.rı ı.:ıleyhine 
olarak iıtiımarcı bir istık met 
.aldalar, 

laHn yığınlarl bir yandan 
ariıtokraaı kartelinin tuyıkı 

aı kaldmp hürriyeti almak 
Ye liberal bir tekle girmek 
içia boğuşurkea öte yandaa 
•erbestlik f ikriain tic rette 
böyle anlatılmHı len bir lla 
le ~ elmeai in11nhk için yeni 
ltir ıizlanma mevzuu olJa 
«Liberal« kelimesinin m na 
aın1a ıoısHmıl edilişi bulunda 
iu ıınırlar içinde her bakım 
dıa meaud olmuını iateyea 
1urddatlar aleyhine neticeler 
Yerdi;- ~ ahilibnı görece kıl 
aiı-buaa iktiaadi lıberalizm 

d.i1•1 1 
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(YENl~OL) 

Yaza, soğuk~uya, soğu' ç ır .. 
dıye tanılan Ç fte ç D'hğı bile 
eski res"mlerine dayaaarnk 
bulmıtya k lkmak kerbeliıda 
so cramak gibi birşey olur. 
Velhasıl b z Tr .. bzon ı kinle· 
rnıi yaz Trabzonaoun toz top 

Kaaualarıa karı , Şubah 
ayazı, Martıa fırtınal r' •e 
Ninn1a y•imurlarıacian son· 
ra ka,uıdukilkbahara,ksvuş 
dok amma bizi• Tnbıonun 

ilkbabarı her se e sevdir ez 
keadi i,. Çok yerlei'de binbir 
2·ıellikle keadıni gösteren 
ilkbahar Trabzon• ekseriya 
yağmurla. çiıelı, s1sli g~lir. 

Artık bir ıama için de 
olsa kunetli bir rutubet, kö 
tü bir b vayla sarılı kalır tnız .. 
Nevro:ı:inler, ~ripinler, aıpi· 

rinler, kioioler halt genç 
yaşınızıa fık11 fıkır kaynattığı 
kanınız bile öksürüp b;pşır 

manıza, romatizma o!up 

bir tarafınızın kukalı 
kesilmesine karşı koya . 
maz. fakat bir;z sonu 
bütün azameti , bütün 
vakariyle yaz gelir. O 
gelince de sis ve rutu. 
betten uf ctk bir iz 
k lmaz. Lakin bu se-
ferde kızgın güneşin 

altında buram but.am 
terler , mayuı geimiŞ 
bir bsıııur gibi gevşer 

bır parça serinleyebil· 
mek için bir yer, boş 
~ir köşe ararsınız. Ve 

işte bu ihtiyaç karşısında d 
ilk aklınıza g~len yer soğuksu 
olur. Ye9il ve güzel çamlıkları 
hoı nzuuı temiı: ve serin 
b v ıiyle ıiıi yaz Trabzonu· 
nun toı, .topr k Ye cthennem• 
leşmiş bavu1ndan kurtnrm::.k 
için kollaıını çmı bekleyeu 
biricik ve en gü:ı.el yer. He 
öyle ki kuuğıDa aldıkların 

dinyaau.t hiç bir yerinde r ı 
lanamıysc k kadar hoş, do. 
yumıuz bir so b hRr y ı t . 
mayıda •ıut ediyor. 

Evet Soiakıa ıoa baharı 

A ı;r· 

-Baı tarafı birde-
kiy• kamutayını k rd•fana 
oe hakimiyeti milliyenin 
i/dn edildifıni ıöyl-emiı oe 
kendiıininde , Uıık millttinin 
milli emellerini bir arada top 
/ıyarlı hakimiyetini eline alan 
ba biyük kamutay iı;indc 
bulanan bahhyarlardan biriıl. 

oldatanıı oe •aınutavın, türk 
yard11nan ve türk ulaaanun 
iıtilclalin• 'bir en el ıeıkil 
eden mfınfe.ih oımanlı s!Jl· 
tanatını, padıf ahları oe •alta 
naf Jaayula11nı ıa,ıyan fÜrük 
Od batıl z.ilaniyetli helaları 
ortadan kaldırarak her taraf 
ıan yurdumar.a •aldıran düı 
manları deni~e dökdüğü:ıü 
oe bu ıuratle tarkiyed• yeni 
oe möıtakil bir türk Je"ldi 
lı.aralduğunıı •öylemiı oe tö · 
rende hazır bulanan ilk oe 
orta okal öğrerıcilerin hiıa· 
ben ele : Cumhuriyd bah· 

T evfık Rüştü Aras 
Ankara- Balka ant ntı 

konıeyi buıün belgratt Tev· 
fik Rüştü ar ,sın baıkanlığın
da toplaamııtır. 

Mısırde intlhap 
An"ara - M11ır intihaba· 

tinda vafdfirkui reylerin yüz· 
de a9lt1aDiDi hni tir, 

üny ı:ı hiç bir yerinde raa· 
lanamıy.1cek kadar l ~lif ve 
.19ı'ı:dir. 

Buou bilaiğiciz vey işit 
tiğidz i;i de he ea pıl,yı 
pırtıyı toplar ver elini soğuk· 
111 diyerek or ya göç 1..den 
2' f&lenin rasına katılırsınız. 

Y ahıız. şunud ıöyl yeyim ki 
bu züzel yere kavut ki 
tamamen rab t etmış de ola-
mazsınız Çür.ıkü ber g l ş 
gidişde önünüz çıkf!n ~ir çok 
viraj ar vard r işte otomo il. 
le bu "'r; j arı lır • o av· l 
\.'etli bir ko ku g ç rırs niı.' 
Helt: o al rda v kt le o n ka· 

z luı da bilı} orsamz t u h s 
daha çok kuvvetle ır ve kalbi 
n iz bütün hızıyla har .. ket eden 
bir motör p .stonu gı bı b re· 
kete başlar ve bu bal tevali 
ettikçe üıülür, sar rar erir ve 
nıhayet ıağlam g der Çürük, 
dertsiz gider dertlı dönersıoızl 

İş bu kadarı da kalm z. 
Bu beni anl ttığ Sogoksu 
bef, alb yıl evvel nia cıahdlr 

Onun içın şu u da h ırl 
yım ki oraya en üyü" iÜzel· 
liği veren ç mhkları bugu 
bulamazs1nız. Bir z manlar 

rak dolu bunaltıcı bav~s~ndan 
hurt ra.cak birıcik Suğuksu 
da bugün ı te bu vaz yettedir. 

Bütün u lan. bu sııtul rı 
ya.zm -iaki s be\ı çemların 

kesilm A ne k "Şt konu mıs nı, 
tehl eli vır j rm g nişletil · 
m si i ist m m d.. d ğ ldir. · 
V '·ıa bu u .. rz.ul rım amma 
s n lerdir « Y enivo uı:ı » yaza 
ysza.,bczd ği ha.ide duyurcıma· 

d w hu ,. ~ş vurm DID ne 
boşun b r yorgunluk olduğu· 
DU b lırim. 

Benım y gane maksadım, 

rtık yaz 2' ldı demekt&r Onun 
ıçin Sog;u suaua gördüğü 
v ı. t yı b& şara b lecek bır .yer 
bu azımaı Buuun için 
de oöyle bar yer b.len 
ke~f ... d. ırı vwrdır ıbtımali· 

ne y&n ra , O ki scyı öğ· 
ren töyle ır kaşif 

evcuts o y ıi dını, dre· 
sım ıütteo b ld\rmtsini ı te • 
mekdir • 

HALiT MUZAFFER Soğuksunun e gilzel ıyun 

----------------------------

çuintle yetıı~n cumhcırtyetın 

güzel cicekleri , taze meyoa· • • 
ları; babalarınız, tt(labeyleri-
niz. iıte ba karanlık ve çetın 
yolları aıtıktan onra ba flÜ• 

ne ermişlerdir . Nematlu ıiz.e 
ki : siz tiırh nulinin • Ata· 
türlz nealinin şerefli çocukla· 
rısınız. . eminim ki : ıcinizde • 
i.tikbalcie türklügü koruya· 
cak, tarihte türklügün fan oe 
111refini parlatacak, yükselte-
cek dahiller çıkacaktır . ) 

Mealinde çok değerli ve 
müheyyiç bir ıöylev irat bu. 
yarmof oe yine butün dinle· 
yicilerin çok derin bir heye· 

e ep 

1 
~4A " çoıkun alkışlctrı içeri· 
aind küu elen inmiılerclir. · 

l. urıan peı!nede •ıraeiyle 
orta okul öğretmelerinden 

bay Turiat A •sel oe ba) 
Cocuk ve Kültür direktörü 
' 

bay Lütfü Enein kü.-süye 91· 
karak halkm harardli alkıı· 
lm ı iceriıinde kamat :ıyı • ku. • 
roluşa oe çocuk bayramı 
hakkında &öyleoler ıöylemiı· 
lerdır • 

Ve bundan sonrada iliz 
oe orta okal öğrencileri tara· 
fmdan geçit resn i yaptlarak 
tö en nıhayet bulma1tar • 

. . 
ıçın 

uruş 
1000 Ömer ağ z. bay Mecıt 
)000 Ziya ercsu lu ticareth liUİ 
500 Oflu m ıf tur c b y H t 
53) Akç y m hmut ve Ahmet kardeıler 
500 Müaıür öıkan 

1000 Maaıfatur cı H D oğlu b y Us ı 
5 .. O B y Umer S ruban 
500 Hacı Süley za b y Em'a 

1500 Model z de b y M bmut 

Mektepli Fakır çocukh.1rı koruma ce-mıyetınuen~ 
Mekteplerd"!ki çocukları ızın ıa esin ı rf oluum k zere 

teberruattn buluna ve yemek b neye kad g lıp de çocukları 
b"airına bH•D ve ktym th teberıul rda bu u D yuk rıda . iıim 
leri yaz.ıh zc ata b'1 yardsmlnıod n d )ayı teş kkü' ederız, 

• 

( ___ ,,--- . ---~, 
\ EVMIŞTI } 

1 
U Gönlüm 1 

Edebi Büy·k Roman \ 
{ Yn: Durmuı Türkmenorla 
\.._ ( 19) _) 

S edat bv. kayıdı• z gene" 
uıuıı uıadıye nuihat: etti. 
Yılmnz onu likayd ile dinle 
yor : 

- Pekala ... Pekala •.. üıü 
me.,, istediğin 2ibi yap,mz 
dıyordu. 

Günün üteb kı ıımınst 

konuşmak ve çocukluk bata • 
ralaruıı a makl geçirdiler, 
Yılmazln taŞkın neşeıi Seda 
da sirayet edi~ordu. ogece 
çok geç yattılu. Sedat buaa 
rağmen yine erken uyandı ve 
muayyen saatte v•zifeai başı 
na gıtti. 

27 
Sedadtn hariçte resmi 

vaz fesı o.duğu için ev işleri· 
ne Y ımaz bakıyurdu. genç 
adam ç~şmeden su doldurma· 
ğ:a g dı\'or. patates .luzarbyor 
0'1-yl bır aıle ;ınaaı gibi gö -
ı ül boş uğuyle gö ı üyor. şiki 
y t etmıyor, neşe ve şetareti 

ni l:rtiyen kaybetıniyor<iu . 
F k:at nekadar .ols;ı erkekdi. 
Hüsnüııiyete rağmen eli pek 
işe yarcşmıyor, ba:ı:aa pittatu 
leri yakıyor. baz.an de.ti ve 
ya camı kmyoıdu. Bir kusu 
ru da alışveriı ederken pek 
iktisada riayet etmemeıi idi. 

Bir tatil ıünü Sedat dal • 
g•n dalgın Ylldıı:a mektub 
yazıyordu. birdenbire ıaagırtı 
koptu. Yılmaı yine bir cım 
kırmıştı. 

Sedat gülerek : 
- Ayol ne sakar adam • 

ıın. dedi , eline ııe 2eçene 
kırıp rlöküyorsun .•. Y ılmaı 
ellerini heline dayadı, fut11r • 
ıuz. tavırl : 

- Beienmiyon a akçeyi 
ekıik ver e yapalı .,, beaim 
gibi ada ın yapacağı ey ka -
dınhiı bu kadar olar... Hem 
efendım tikayet ediyoraan ika 
metgilumızı ayırırız,, ne ya • 
pal&m kıımet bu kadarmıı, 
dedi. 

Sedat ayrttle onun yliz.ü 
ne baktı. Acaba Yılmaz ba 
ş kaya sahiden kızmışmıydı. 

Genç adam masaaıa üı • 
. tünden bir tepeıir parçası 

--lda. odanın ortu1na baıtan 
başa bir çizgi çizerek : 

- Bundan ıonra artık 
yrı dairelerde yaıayacaiıı ,, 

Pencere tarafındaki benim.,, 
Birbirimizden iziıı •lmaciaa 
k tiyen bududu tecavuz etme 
yeceiiz nladın ı ? Seıa 
şimdi desti, çanak çömlek, 
budak tiıe gıbi k1ızaya uira 
111 ıı ihtimali olan eşyayıkendi 
d&irene D klet.,, Yalnız. man· 
galı hudut üıeriud · bırakaca· 
ğız,,, Çünkü ben ıışcıhk vaz.i 
femi if ya devam etmek mec 
buriyetindeyim, .• 

Sedat gülerek : 
- Olur geveze deiilıiD 

Yılmaz,, Fı.k t rıca ederiaı 
b ni rahat bırak da mektuba 
mu yazayım, dedi. 

Yılm z imdi onun yanın• 
yaklaş ıştı : 

- Sedat mektu'buou yaz ~ 

maga vaki• var.,, Şiaadi ıeoiD 
le bir müzakerem var ki bet 
halde mektubundan daha mO· 
him ye müıtacel ..• 

- Arkası Yar "':! 



Adisababada 
yağmacılık 
Aakar - Habeı impara· 

toru fr nsız aomalisinde cibu· 
tiye gitmiıtir. Alınan haber: 
lere göre imp1rator bük.iimetı 
tarafından Adisababaaın ter· 
kedilmeıi üzerine f e lıirde bat 
lınıış olan yz2°macılık ve ua 
Ylşsiılik henüz devam etmek· 
tedir. 

Sefart tler itıalyan kııman 
danhğına telgrafla ~~racaat 
ederek s sker i b re~ atın tacıl 
edil esini istemi şlerdir. ital· 
Yan ku aod ohğı mötorlü 
kuvvetlerin ileri hareketleri 
•i tesri etmelerini emretmiş 

iLAN 
Art"in a•liye ma/ılıcme· 

•İnden : 

[YENIYOL) 3 S ayfa 
:ıa::z:: &il ==-

!='en ve 

PHILCO 

Daoacı Artoin inhi•ttrlar 
idaresine faal den muhalH· 
mat memuru Celô.l Güven sokup sürmekten bir ıeye yaramaz. 

çok defa eski iıtok malları yeni bir şekle 

PHIL.CO rad)0ları: Her dalgayı, yani ___ _ 
Hiç bir radyoda olmavcn P H I L C O Otomatik 

Anten Selektörfı : Sayuincie her dalgayı aynı Kuouet 
ve T ~miz.lik de dinletir • 

KUVVETLi Otomatik Yıik•ek Tekerrür mü,eJdeJeıi 
H ıvai parazitleri bertaraf edip Radyo dalgalarının 
kuvvetini otomatik ıurette artırır • 

Makine tamamen zırhlanmışhr : 
dişardan hiçbir parazit ıiremez . 

sayede f iSİ içine 

dava olunan Artvin inhi•ar 
lar uki müclüıü Mustafa ve 
muhasebeci öliı Lütfüniın 

oeresui anasf Trnb: 'Jnıın 
tekke mahalluincien mahmad 
kızı ve ömer karısı hanımın 

haklarınd A yapılmakta olan 
ciuruımada Mez.bure hanımın 
ikamet~ôhı belli olmadığın· 
cian cic vetiye,Un ilanen tebli· 
fat yopılmosana karar verile 
rek duruşma 26 -6- 9.36 
cama günü •lıat dokuza 
bırakılmııtır , Ayni gün ve 
aaoth mahkemecl• hazır ba· 
/anmanız: tebliğ yer İn• kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Taksitle Satış f \... PHIL CO iımine benzer markalı ıdıın ıukınınız.. -SAATCI 

~~~!!!!!!!ai~~~~~!!!i«~~~~!!!~~JISDJl!»E•~VA~~, 

Saç Duba ve Kayık artırması 
DEFTERDARLIKTAN 

De2irmendere rihtiminda kumlara gömülmüş .. ir ad~t uç 
duba ile bir adet uç kayık açık artumaya konulmuıtur. 

iateldiJerin yü:ıde vedi buçuk di bozito akcaJuile birlikte 18. 
5 936 pnarteai güııü aaat 14 de komiıyoaa muracaatları. 1-4 

Kay~k ve hamaliye nakliyat 
eksiltnıesi 

iNHİSARLAR İDARESİNDEN 
1 - ·6 _ 996 Jen 1- 6- gJ7 arününe kadar Palatana 

inhi•arlar idare•inden ıartnamelerinden yaz.ılı olciuta ü~re 
iıtanbul veaair yerl-.re oapurla yapılacak yaprak tütün aeolıi· 
yah oe ayni idareye 6elecelı leoo:ım ueıair eıya ue emoalın 
lıayık H hamaliye nakliyat iıleri 27 - 4 - 936 gününden iıi· 
haren on beı 6iın müddetle ek•iltmeye honalmuştur • 

lhale.i J J mayi• 936 pa:arteai 8ÜnÜ ıaat 14 Je yapı. 
lacatmJan talip olanların bu müddet ifincl- Pal~tana inh;•ar· 
lar müdürlüğüne maracaatları • 3 - 3 

Mahalle~i 
iskender pa~a 

)) 

Firenkhisar 
Ayafılbo 
Es vak. 
Tuzlu çeşme 
Kemer k-ıya 

Gayri menkul satış ilanı 
Sokağt Nevi 
meydan hamami 150 m. mu. ::r:sa 
kaba yan oğlu 150 » » 

» loo » » » 
)) 

H. Ahmet 84 » » » 
Telli tabiya 4o » » » 
Kazancılar nisif mağaza 
ıstatyos · harap han~ 
Şeker fahrıkası 200 m. mu. arsa 

» arsanın 24 h.de 7 hissesi 
Ayasotiri· 19 m. mu arsa 

M. N. 
80 

445 

ıt.M.L. 
150 
5o 

448 3o 
45 R.E 60 

169 2) 
87 250 

212 5o 
123 75 
126 15 

77 2o 

T. 
e. 
m 

' e. 
m 
e. 
m 
e. 
m 
e. 

DEF'TERDARLIKTAN: 
Yukarıda evsafi yazdı gayri menkulatın ~iilki_ye~er~ pe~in para ile artır· 

maya çıkarı)m1ştır. talip olanların yüzde 7,5 dıpozıtoıarıle 15-5- 93& cuma 
günü saat 14 de defterdarlikta toplanaeak komisyona muracaatlar • 2=4 

~~~~~~-----~------------------------------------------------------...;.... . ..,_ ________________________________________ _ 

Mina Fon Barnhelm 
YAHUT © Askerin Talihi 

11 inci görünüş 
Paoul Verner, Franz.iaka 
Frtın~i•ka - Eoet bay 

)'a11er •öyle bakalım ? 
Verner - Bende bir daha 

geliıimde tuval~tli mi gele • 
)'İm boyan kalfa ? 

Fr1;nı.iıka - Gel de naııl 
iıter•en öyle gel bay yaoer. 
B~nim gözlerim tuoaletinizi 
hiç ıörmiyıcelı lakin ben 
ıia:e daima muziplik edece -
lirn yirmi parmak hep•i J• 
l'lizük dola ha l Ay ay bay 
.>'GVer. 

Yerner _ Hayır hayan 

kalfa, ben ıize şu .a •Öyliye 
cektim böyle ehemmiyet•iz 
aöz ferden va:gec ! Bu hicbir . . 
ıey Jeğilciir. yüz Jefa yaz.ler 
ce dehi bay binbaşıya ı6yl• 

digini:ıi iıittiğim bu yüzük 
bahaını artık kdfi görüyorum 
bir kıZll ıebeb olmalr. alcak. • 
lığını ancalı bir çapkın yapa 
bilir, bay binbaıı ma•amdur 
giınahıı:t.dır 6yle ciJdiyetıiz 

likler bir a•kere katiyen y.t 
kııma:. Ben bdyle d6ı4nmtlı 
teyim, bayan kalfa. Hn de 
6)'le •fJz.lerJcn vaz.gef I Ar • 
tılı ben {/itmeliyim ıİ~• •1i 

i~tihalar tem~ıtni ederim 
bayan kalfa. ( Gitler ) 

Fran2i•ka - Siz de bay 
yaver I ( Kendi ltendin• ) 
ıaliba ha adam hoıama ıiJi 
yor. ( içeri witmek üz.ereyk•n 
Froylan karıııına fıhıyor ) 

12 ınci görünüş 
Froylan, Franzialt.a 

Froylan - Bay binb•ıı 
tııtti mi ? Kendi•ini baratla 
bul•ayciım bira2 mtU-aelll 
oc miııterih olurdum. 

Franzidt• - Ben de ıizi 
clalaa ziyade mtiteaellf oe 
müaterila eln:ek i.ti}'orıım. 

· Froylan ~- Çok iyi. I• 
kin alt o mektub, o me/da& 
O yükaelı, o namu•la adam 
her ıatırıncia benim ilfl! ealen 
mek if in bir çok manilıer 
~ilırediror bununla beraber 
bana olan aılıını Ja lıauiyvttt 
vaat oı itiraf •diyor. 

Mtldaba okudamuiu~•n 

farkına varmı,tır. yalnız, bir 
••lae. ldlıin . tabii ıelir delil 
mi ? T aoru harelı•tintlt'n 
övle anlıyorum ki biraı fazla 
matrardur. 

Franziıka - lnıanı ken• 
Ji Hogiliıine ıaaJet v• feld· 
lteıini •öylemeliJir. ha iH 
ı6ylemiyor çünkü maırurdur 
h:ım off o 'urımaz derıce J• 
mairur. Bana bütün ahoalini 
bir eyice aıtlat•a ben d• ne 
yap .J mc: :ıi ımc bilae m. 

Yok•a ona r•tldeımek 
111i iıtiyor•unaz. 7 

Froylan - Ay, bak yahu 
onun feldketi Hni ltic mtıte • . 
eıir dmiyor ma ? Hayır l!O 

ıili Jeli , bir kuıurundan ele> 
layı bir adam terAr mi edilir? 
ldlıtn ona lıibir aururundan 
dolayı bir oyan aynamalc 
l.ırzoldu. a'ta bira7. lııztlı • 
rayım .• 

Franziıha 

. ~ 

bir Oyun yaptıQ :.uz oalıit fOAI 
terin kanlı olmanrz /,bımı•· 
lir •ayın bayan. 

Froyle1n _ Ben d• öyl• 
olmaia çalı,ceafım 6•1, h•l• 
bir Jiııünelim. fakat ,.,. J• 
oualıit rolanü eyi ]'apmalı•ın 
( İferi 6irerler ) 

DÖt:f DÜNCÜ 
PEF~DE 
İlk görünüş 

( Sahile ~royfan odHı ) 
Froyl,.n ( Malı.•mmel 

ve zen6ince idilin pelı ldtif 
ıeyinmiı. ) F~anz.i•ka ( Bir 
hi2mıleinin toplamakta ol 
Jqiu ·· Y4fmek ma•aıından 
lıcılkGrok ) 

- Arkaaı oar -

Fransız intihabat\ 
Ankara- Franılz mebut1a 

intiba},ati IOD neticeleri alin 
mittir. bu neticeler lcomüaiıl 
lorle ıoıyıliıtlerin lebiadedir 



Fakirlere Manto 
Kı%ılay tarafından mah· 

taç ailelere dağıtılmak üzere 
200 kadar manto hazırlan • 
mııhr. Haztrlanan bu manto· 
lardan 150 kadarı tevzi edil 
miıtir. 

Güclület Bayramı 
Pazar ~nü Cumhuriyet 

Staclıncla bir kıaım kulüplerin 
iıtircikile Güdüler bayramı 
)'cıpılmııtır. Sahdcla yapılan 

muhtelif atlet müsrıbakaları -
nın bir cofuna G ü c l ü l er 

1 

lıazanmııtır. 

Pazarlıkla 
eşya nakliye 
eksiltmesi 
inhisarlar ba~müdürlü• 
ğünden; 

Erzurum, Erzincan. Gümü· 
f•De ve bu·aliıiae ıevk edi -
lecek inhiaarlara ait emvalin 
aakli için teklif edilen f iatl r 
haddi itidalde görümediiin· 
den pazarlıkla ihAle edilmek 
ür.ere münakasa müddeti 11. 
5·936 p12aıteai gününe kadar 
azatılmııtır. 

ZAYİ 
Nümune mektcbinclen al· 

tlığım tasdiknamemi kaybet -
tim yeniıi:ai alacağımdan ea. 
kiıinin hıiltm;:i olmadığı ilan 
o/anar. 

Eksotha mahallesinde 
Belıir ofallarından mehmet o. 

Aptullah 

--

[ YENtYOL] 

ın ayanv 

ofon 
1 

' Dikit makinelerinizle Çor p Far:ıil,; vesair bilcümle _ 

ince ve nuik işlerinize ait akinelerin tamir.atım en [J 
UCUZ Ve mnİyetlİ Surette yapbrmakJa m(MllUD kaJmEk m 

iıteraen•z ai ğıd lci adresi katiyen unutmayanız. 

Meydanda Istm1bul Lokantası arkasıuda 
yiiğcııar karşısında F e "" . 

nı ş em-

•• KEL N o 
Soğu 

936 
hava do aplarının 
od 1 eri gel iş ir. 

Bu seneki modeller rekabet kaôul etmez surette 
bir fev aladelikle imal edilmiştir. Gösteris itibarile 

( E N A S R J ) şekilde ve ( G A Y E T S A l> L A M ) 

oldnğuoa müfterileri iz ilk b kışta i.nloyacaklsrdır. 
Bu modeller ebat itibarile çok kullan1şla ve ptatık· 

içindeki raflar her türlü addenin muhafazası içı 
düşünülmü , heı p edilmiş ve öyle yapılmıştır. 

En mükeınmel Eoğ.uk hava dolabı al. 
mak iç!n ba~ka markadan sakınmak ve 
muilaka ( L V T ) al-
mak kendi menfaatnaız icabıdır. 

'f rabzoa ve doğu illeri acantası: 

Pulatan h Kar eŞler ..... 

r 

Bir harika of 

16-2000 metre ra yosunu gö 

• - =---- .,.. - ... -.._ .. ...,,.,.,,.ı;z;~;;. ~:::=:::::::;;:::=----- ., sn - _dQıı-..........,~-

.. 
j 

? • 
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4 S ~fa 

p 
Raayoiarı . Bütün 
Dünya R dyolarıoa 
f ercı hecilmektedir 

Çünkü: Phıhps 
Dünya Radyo müsa 
bak larında Daima 
biriDcilıği kıızantr. 

16 • 2000 metr 
her d lga ünkü: hıhp 

16 - 2000 metre 
her d li 

16 • .. OOQ metre 
h r d g 

6 Lamb 
kil ulitörlü 

Radyo teknik vı: esa· 
sına vakıf olanların ve 
en müdekkık kımsele· 
rin kuU ndıkl rı mar· 
k dı;r. 

Cünkü: Phılıps 
Radyo) rıni altı ay 

karaDtı eder 

Çünkü: l~hılıps 

Hoıiand ve Alm;ınya· 
da Dünyanın en büyük 
ve eıash Fabrikalarına 
m lık olup En uf k bir 
parç sın• dahi en bü-
yük bir ibtim mla ken• 
dı Laboratuarlarında 
imal eder. 

Çünkü: phıllps 
Hadyoları 

Ve hu usile 1936 ıeneıi 
modelleı i yüksek ıstasyon 
ayırma keıkınhği ve pek 
mfieısir <ıtomatik. ar:ıti fatınğ 
teıırıni ve şebekeden gelen 
m fiıiç gür üıtü ve pr zıller 
susdurmaya mahsus ante· 
rüptörü bavJoir. 

Cünkü: Phıhps 
Hadyoları 

Kın, ort , uzun d lga· 
ları ayni hasauıyet ve pÜ· 
rüıaüı olarak iotıpr ettir· 
mekle uzak memJeketlerio 
önemli ncıriyatını ve muıiki 
nin ahengını ıen tabiı urette 
dinleten d lgal r h kimidir 

Ç .. k .. il n . 
Dür1ü dürlü m rka-

larla ve mı.htelıf sistem 
lerJe riya al r dökQ. 
len ekseri Radyolar 
en uhım ve kıymetli 

aksamlarını cıhan şü· 
mül PHıLIPS fabrıka 
li•"ıt d n mübcıyin et-
mekle mark larına bır 
mevki kaznndırmağa 
çalışırlar. c .. 
h hpSRadyo:arı 

Asrın en mukt'm el qe modern bir c.haıı olup Rad 
yodan bekle en bütün v ılıkl rı y rattığından Phılıps 
Radyol •ını görTeden ba k R dyoların y ldızh söz ve 
tezy'"l ir.e aıd r k R dyo al nlar beraberlerinde ıon· 
uz bir c damette lmı olurlar. 

HER KF.SE, HER KESEYE UYGUN TAKS11LE SATIŞ 
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FHILIPS ismine benzer markalardan sakınım;; 1 ) 
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Kabaoglu t hmet uri 


