
1 .. , ue Ba•ya:ııcı ı BF.KIR SOKOTJ 

•• KOY LE .. 
o v 
•• oy n 

~1dtbaa nızda t uluıı1Jr 12 ıncı yıl 

Tüze Rakan/ığımız.ın ılkrlmuini dilerim --- ~--------
Genel işlerimiz dur mu 

Trab2onda piyasa, alacak, verecek işlninin 
düıelmesi. ~ öyliinün, kentlinin ıç yaralı: rmm 
dermam Adliye makınesin'o ıyı · ş 1 mcsı 
için gerekli olan fe) ler dileyecPğiı .... 

Baıria büyük Atatürk ol· 
duta halde kamatayımrz. , 
boı bakammız. bakanla.,. hey 
etımu; ue l:u ün bu, armanla· 
runız., uaıunLerimiz.in amJcı , 
dılekı h f kuşkuıuz. ba tur~ 
uluıunun, bu türk budununun 
eacnJıgı, yüceJmeıt, ılerlem ai 
ferahi g(, fernhlıkda .>aıama· 
ııciır. bunun ıçin rek çok 
uarlıklar ortaya ko ulmokda, 
bu amaç utrunda uğraşılmak 
ve ı.ıuoıılm.Jkdır . 

Türk köylüsünü 1 ba,,ca 
ycı,cmCJıı içm ona banlt.aların 
dan yardım, onun çıftine fU· 
buj'ıına, topratına her türlü 
ılMı ilifik 11öıterilmekdedır. 

Kenti ıye ltöylüye 'ialu ma· 
ıwda , yaıamc,. •ında , ;, ve 
~ücüncie bu kutede kolaylık 
aöıc ren, onları eıenL.k i'i n· 
de raıotan Cü nhurtyet hü. 
lıiimertmız , lıamu ıı'erde gö 
rüleceh aluaklıli lar, dü:ırn11z 

lıkter 11ô.shrılm yınce , anla. 
tılmoyınca tabı bılemu, gö· 
reme.z h, ooaraın, daz.elt•m .. 
bundan ltukumetimız.in elbette 
hr auçıı olmaz. bin bır 'ıkın 
il C)e IUf içinde ufrc' m ue 
•ıJUa,an yuce hukumetımi~e 
yurtlu,. lıöşelerırıde belrren 
en kc'iuk bir düz.enıizliti , 
aluoklıtı, •ız.lunrıı bildirmek 
anlatmak , 11ıhtcrmelı hem 
hüku n atım z. u;irı, hem halkı 
mı:z ''i'n 'jO k yararlı bir va• 
zıfed r Bu r.ı yif~de biz go:ze-
hcile e du,er. Bız ki en ya· 
lundan h ılhla , hükümttle 
t l!m ıdayız., bız. ki, her derdi 
J 1 I r , hu dl!; uayı aı aıdırır 
halhın d.leklerınin , deyi,leri 
nın lercemanıyı:t, bu uozifryi 
)' P '11 •h oe yopm-ıma la bi 
aim , biz 11az.f!telerın bu) ük 
,,r.ı~b ve g~ıah payımız. var 
dır: Görünerı bıli11en, dınle· 
nen h.Jkaızlığı, aksaklıgı, ıl· 
giır, ilııiti olo.nlara bıldirmcz 
onlardan yardım , deua ille 
muse g ız.eteci va:z.ıfcaini vap 
m ımıı o ur . G : tccınin aa· 
mimi , iyi my t ve görüı ue 
cluyu1la olm lk ı ı t yle düz.e11 
ıi.ıligı:) az.muk alok,,cfarların 
diklr tini çekmek birinci va· 

Yazan: CEVDET ALAP 

z.ifuidir. Cümhu iyEt hü üme 
timiz: her yurddaıın hukuku ı u 
aromakda çınk kıskımçdır • 
Bunu iyıce kafamıza çwıle· 
melıyı:z. . E u ıöz.lerden sonra 
6.z deyiıime gcçıyorum : 

Şu Trabz.onda kafahrın 

iç inde ıleyt n , kahuelerde , 
eı.ılerd !, al ş veı iş yerlerınde, 

köy odalarında, şurada, bu 
radu •ık ıık konuşulan ne iu? 
dıye bir ıoru yapılıa ben 
emınim ki, alınacak ka1şılık1 
aoylenecc;k söz fU olacakdır: 

Bo•clu borcu11u ıJermed ği . 
oeya uermemek yol yolağ nı 
butdugu •fm; aloc k ı alaca. 
tını nlamadıgı ve alm ı k 
güç /uğü ü gördü. ü için ala· 
cak ıJe ııerccek ıılurirun aoli· 
yede ( Tüze likt" ) ıürünce· 

meler u;cncie u:z.udıszı ç n pi· 
yaıada domu, mek , al er İJe 

verıcının karşılıklı inanı~ı , 
itıbarı [ Burada ahloki kayıt 
krııd ed lı) or] bu:ıuldıığu ulan 
{Jlürü her hu kendi yağı il 
lıaurulmoğa kaldığı ıçın köy 
lü ve kentli alubıld•ğıne sı 

lıtntı çoki) o.. . 11e ipotık , ne 
noter ıenedı ·' ne bilmem ne 
ile artık piya•adan on pc, ra 
baimanın kolaylıgı kalmadı .. 
( burada icra takıbatının u.za 
ma11 , alacatın g c tahsili • 
k ııd edilıvor ) dt) ecekl •r , • 
O .. un için köylü u~ k•ntli ıın 
bütün tutıJmr:ı~ı bütün gözü. 
oe umudu fındık dallarına 

takıldı , bahçe üıü ılerine di· 
kildi 

Arkası ikide _ 

Urnumi 
meclis dağıldı 

Umumi mcc/11 perşembe 
günü daimi encümen intıha· 
bından ıonra 1 ıubat !/J 6 da 
toplanmak Ü:;ere d ğrlmrşdır 

Daimi encümene Cemal 
muratharı (Trabzon) Kerral 
Soku ( '!kt;aabad ) Sadeddin 
Ç bi (Srirmentı] Bahri Sa1a/ 
(OF) Hçilm;ıdir . 

936 bütçesi 438 bin lira 
olarak tubit edılmr,dir • 

t<ÖVL VE VAZIK OLUYOR ! 

Suni gübre satışına dıkk t ! 
k.d> lu u • luttıııu aldıtı olman ıuni 11übreıidir. İJİttİğimize 

i6r<", I reh Peı n 1':11 ' ue 11erck vadelı '°''' fiatlarında k6 .,,[iı h ti. u 111 ıu ette mc.ıtezarrır u.e mu.da-ıbdır alman fcıttrık.uır ı 
hlOnopol ynp:ın Hoıtraıer ue ıarahdır v ıdelı ıatıılarc/a }iız.de 
60 hdr. İl• vapılıvo•muı Yıne dinledıgımiz.e gö·e 932 oe 93.:i 
•ınelerıncle yfoe bu 11iHre ib.erınc/e çoh muıhi, kdrlar u~ ihti· 
kdrfor .yap lmıı, a Ual/ı lıoylır c: 'Y•r c 1yır IO) ulmu,muı. eter 
bOylc ile, her &1 ch·l~ kıh/ünün )' rdımc.11 olan Zıraot bon · 
haH k6y[Üy• hismıt, yol Os balcımdan bu iı · ycpamo:r. m ? 
• M~•ıl~) l htlc.J. ıt:lı.} orvı 1'.6>'10 ıoyuln u, rJ • aoJ u m2 kda 
•• ,, J.,, J.. bt cı6ır eC!tt:A{IU UQ 161~ .. ,..~~lı• ' 

HALKEVİ 
TE SELLERİ 

H ılkcvi dılckterınden biri· 
ine daha kavuşdu. idare be· 

yef nin 'n teş b .. üsü ve sıyıı 

deger •alımiz R·bt D.ınışmanın 
öı yürekden alalusıyle ev kar 
ş a1Ddalıı !>ina b1lkevınc verıl 
dı. Humm h bir faaliyetle, lu-
n bir :ıam,goda hazırJaoao 
büyük salon [ Mete J pıveıılc 
halka hüşat cdıldı. [ Mete ] 
temıiJ kolu tarRfiodaa şimdıye 
kadar verılco temıillcrin en 
cıubteıemi idi. Ayla dauberi 
pıovaları yapılan, elbise ve 
dekorları bazırlcnan bu pi •es 
üç 2ün arka arkaya cu aşıığı 
dört bın kiş y gösterildi. Bu, 
şimdıye kadar Tr bzonda hat· 
ti bır iki şebrımiz müstesna 
biç bir vilayette emsaline tt s 
düf edilmiyen bü) ü" bir varlık 

Arkca: dörtde -

Sayı: 2026 

Çirkin bir 
di..,e 

Ankara 21 [ a ] -
U us gaz ~t si çtr' 10 bir 

bud s b şlığı altında şu y zı· 
!• 

yı DE şreaıyo· : 
Diin gelen lstanhul gaze • 

tel~ri bize çok çırkio ve çok 
yiiı kız rltcı bir haber getir • 
dıler. Jstanbuta üç oyun oyna· 
mak üz~re g lmış olan Vaya· 
n1n111 Libertaı takımı Fener • 
b hçe ıle oyAJadıfı ton oyun 
da yar ıc bıkem bir Türk ol· 
duğu hal de alanda yenilen 
Fener oyuncularının hücumla· 
nna uğram ış bu ar da konuk 
larımızdan bir ikiı ı oc ve Yar· 
i ca yumruk} u ve tekmeler 
vuru1 muş ise seyirciler de ka· 
r şırak b diıe büyümüş öyle· 
ki dostca bir maç yapmağa 

g Jdıkleri yer Jen Avusturyalı 

- Arkssı dörtde -

SÜMER BA 
Yapılan yapılacak 

K 
olan ışler 

Ankara 20 (a.a ) Sumer Bınk 
idare meclısının banka umumi 
heyetine verdıgi ilk çalışma 
yılına aıt raporda gupte 11· 

nayi memleketlerinde fabrika· 
lar ııınıliktcn taaftye olunurken 
memleketimı.zde ft1urlu hedef 
ve is•ikaroch muayyea bir ı•· 
yret.a mıhsulu olarak umumi 
ıurctte ı nayi iıtıbı ılı ve bu 
meyanda bıJhuu fabrikalar 
ve ım. litı ıerı bir ıakitafa 

mazhar olmuıtur denilmekde 
idı banka idare mecJııiniu iki· 
nci çrılışma yıh hakkında h~y· 

etı umumıyeoin yarın yapacııii 

toplantıya uzedeceii raporda 
memleket aaaani itlerinin bir 
seaelık ıeyri etrafında Yerme. 
kde o du&u mılumat yu~arda 
itartt edıJea husuıua geçen 
yıl içınde de aynı kuvnt ve 
emnıyetle t;bakkuk etmiı ol· 
du~l.ıuu göstermektedir filha · 
lu i<a devlet sanayi işlerinde 
t•lduiu kaaar buıuıi sanayi 
işlerıadede ıeri bir ınkişaf yılı 
olarak göstcrılecilecck ol;ı;n 
1934 yılıuda bir tuafda bcı 
yı lh aanayı proğranıı tabiiı. 

edilırken diğer ıarafdanda mılli 
ıanayi hem tevıılc hem de 
imaliıt artmalariyle umumi bu· 
bran ıç nde bir ıtruktur ge • 
n ~ıemeıı ~österm ıdır \Jığcr 

tarafdao s~mer baıık f.ıbrik . 
Jaran n mil.i okonomın n • yni 
branşltlrındakı b sselerioıo ıon 
ıeoelerdcki h uekctltrine aıt 

rakamlar tdlub edilecek olu.ıa 
ba..,ka f.brikalar.oıo diter bir 
ı iade ıle devlet ı;. oayi ıekto 
r unun mıl i ol oıomidtld reb· 
berlık vuf oa i•ddıkce dab 
çok uym.kta oJduiu görülür 
beı y Uık proj'ramın latbikının 
ilerlemesi ıle bu mevkaın dai· 
ma daha zıyade dıkkate ı•yaa 
bir ıevıyeye yükıelecejia 

i"lildıdell kı .. ul ctmekde h-tı 
yoldur b•akı id~rtı mec .st 
r; po u:ıs gö ·e ıumer baok 

fa brikaJarı m mulitırun umumi 
utışlarmda g .. çen )11 gibi bu 
yı ldıiıtiıa s t. c nlılık ve iokı· 
taf görülmüşdür bu artma bir 
tarafdan süm ·r bank fabrik • 
tarlrının raıyoacl bir sahş siya 
aeti talı l ':>ctmış o!m-ları dıiu 
tarafdan da bu mamulatın 

ıitti1'ce rag">et kazanmış ol· 
maaıoda J~ab ve ıfad~ııni bu· 
lur ancak r~pordao fUDU da 
öğrcniyornı kı geçen yıl salış· 
lar 1933 de 193ı yılına 2öre 
olan ıüratc nazaran daha ya· 
nı artmıtdır bu bılbaua mil· 
li mamulat ı tışl .. ııoda gö·ül· 
mektedır f .!lh ıae bereke ve 
biloyau fabrıkalorıoın imalatı· 
oın ıeri ınkiş 1f.oa rağmen sa· 
tıılaun aynı arlıf temposunu 
takıp etmiycrek nis'>eten da 
ha yavaı h .. rekct f'lmeıinio 

ıebcplerıni 19J4 yılında ulusal 
pıyasada taleoıo dulığından 

dolayi rakıb mfiesseselerin fi· 
yatlara kırmalarından ve bul· 
Jarın f.ızla ımılatla fıyat z rar· 
larıoı telıf etmek ııtcmcle.rinde 
ve nihayet alım ka bılıycti 
darngıuıo h lk ucuz mda 
meylettırmcııode bulan banka 
mılli fabrikalar mamulii ı 1935 
de de imalatı artum•da devam 
ettıkleri takdırde eıaaen l 934 
yılı içınde itbalıne n u ı d 
e ilm ş oıan mÜ!Dasıl m .. mu ti· 
tıa yuolu pıyas s ndakı taıyi· 
lude ıotız•m ve devam edince 
ıçınde bulunduğumuz yılın yuo· 
lu ku a~ ıınayu ıçın bır i b• 
hsal f ulalıgı bir fiyat düşkün 
1ü2ü ve b "outlıce bir i~ darlıiı 

ıekhndc tecelli eden ıık\ntılı 
bır yıl olmak ıadıdadında bu· 
Jurıciuiunu ıtarct eylemektedir 
ıümcr baulı.ın bcykoz ve ba • 
kırlaöy fabrikaları sat şiarına 
iehnce beykoz fabrıkuının 
utııları 19.32 yılına b uran 
1933 de yüı.de 2 ırtmıt iken 
1934 de ı.tıı miktari 1933 
~ılına nazaran yüzde 61 Rrt• 
m19dır • 

- Arkası ikide -

P:ızarlui 22 NıSAN 193$ 

Ajans haberleri 
•• •• uncu 

s yfada 

-. --- ---.......--, 
Düsü:n..ce 1 

U = "'-3.ı:ıleri, 
~"' __ ....._ ~ __ ., 
ŞU CANIM 

KARAYA 
Tam onbir yıldanberi Trob· 

zonda Of'doyım , 
Gidcm<;dim olmadı, ıu c.:ını m 

Arıkaroya . ... 
Acanda yalnız mıyım , yok 

mu bir yerde dayım ? 
Gidemedim olmadı, 'u canım 

Ankaraya •••• 

Atatürk ülkü.üne do u,um· 
dan bağlıyım , 

Yurd ulus i''erinde , lf.örel.· 
mc:z kılatlıyım . · • 

Sıra gel,r batlıyım , ııra ge_ 
lir daflıyım , 

Gidemedim olmadı, ,a canım 
Arıkaraya . . • 

l ir zamanlar can attım kur• 
tuluıcun ölüme ı 

Bana h :ıydi de;.medi , 6yl• 
doıdu gönlüme , 

Kara günde bu idi yaraıan 
Türk dölüm• ı 

Gidemedim olmadı ıa canım 
Ankaraya • • • 

Uluıal aav ... ılardon ayrılalı 
durmadım , 

Büyük küçük Faydamçm da· 
ıüı c:el•r lıuı madım , 

Canım2 can Jıatıa da yalan 
ıöz uydurmadım , 

Gıdemedım olmadı şu canım 
Ankaraya ••• 

S6yleoleri"'den dil• , ••lmiı· 
dir kuılar bile, 

(Türkçenin damlaıı ) nı ar· 
mal6n ettim dile, (1) 

Betendırdim de o .a Kara 
Oımanlııil• (2) 

Gidemedim olmaJı ıu canım 
Ankaraya ••• 

On bir yılımda bir •ün, ı•· 
cirmedim boı yer~, • 

Akdım ülkü yolunda ıanlci 
bir coıkarı der•, 

Akar durmG: bu dere, 6/iım 
erme:ıı• er•, 

Gıd•medim olmatlı ıa canım 
Anlıara)'a • • • • 

NUMAN SABlT 

(1) 12 mar-t 933 de T. 
D. A. ku umu yönünden Ofıl 
mıı olan büyük del anlt.edin. 
dekı Oımanlıcanın Arabca 
ıJe lra11ca o/dutu ıanılan ıöz 
/erine oz tü: kçe Jıarıılılclor 

bulm()k ve bunları gen• öz 
tur kçe ıöz.ler araıındcı kulla· 
narak •Ö.::: örnekleri oermelt 
yolundıı yuz.ılmı' iki yüz ıay 
folık bır kıtab ki, T. D. A. 
kurumu Genel kôtibliiinin, 
bugün çıkarılmakda olan icar 
ıılıklar kılaın:z.anun lıaynalı
ları araşma alınma11nı uygun 
gordiıklerı yolundo. raporlara 
vardır. 

(2) Türkfenin bir 
damlasını ılk ör.ce okuyan 
ve o zaman mardm Gaylaoı 
bulunun ve eıki •ayadı kara 
tuman otlu olan bay Yakub 
K dri, eserin feokalddc bir 
f'Ur oldugunu r.ıe cle~eri hak 
kında bır takriz )'az calrl•· 
nnı ıöylemiılerdi . Bay Ya • 
lıub kadrinin bığ ııJayıcılıları 
na g:ıuınerek ( Kara o•man 
lığı/) b flminde biraz aefiı· 
tircTck kt llandıgım eı/ııi •oy 
adlari;yle bu hdıra yaırıtyi• 
mak iıtedım • 



SAHIFA 2 

Genel işlerimiz durumu 
Baş tarafı birde -

Notttr aenecli, ipotek mrıa · 
meleai, itibad alıı veriş koo· 
peratif ve ziraat bankaaın · 
dan kr1?di aurdil11 alın1b 

da verilemiyen , verilib 
de a I ı n m ı yan , adliy ye 
akseden tiir.elikde günlere· 
aylara, yıllara bağlomr, halk 
arasında ko.rıılıklı inanı, , 
eıenlik elegerini yitirirse ar· 
tık ne vapmak gerek , ve ne 
yapılabilr ki? bvgün piyaıa· 
Y.O göz atınca , İf İne 6İrince 

bu aebeblerden, V1Jrl klı olan· 
lar da , olmıyanlar da hep 
bir hıdli oldu • 

- Alacagımı alamıyorom 

ki, borcumu oereyim ! • 
Diy•nler de haklı ... tüze• 

likde iıl•r 6Ünii 6ÜnÜne pk 
mayor ki, kamuca iıler bir 
dür.ende g 'tain . . diyenleri fOk 
dinledim. bunlıırın kaaelı , ic· 
ranın borc tahıili kanunu'1-, 
elan ziyade iılerin ıe'r balu· 
labildrli ve ur.un ıürdüiüdür! 

ikinci bir ıafhrıyı da bu 
meıJ%ua katmak iıtiJ oram :' 

Yomracla bir kaç köylü 
hülıiımetclen mııır i.temiı , 
yardim dilemiı, darlık ifinde-
ymiı .. elbet olur .. yomra ~ibi 
hülıümetin ıeniı yardımlarına 

mozhar olmuı ( burada met· 
rüke iılerini oe kooperatif 
yardımlarını kaıdediyorum ) 
yamra gibi her türlü toprak 
11• bal ürünü bol olan bir 
nahiyede köylünün mıııraı~ ,. 
1ardırna muhtaç lcalr,ınırt 

•ebe bini ıancla aramalıdır : 
Yomralı, eline 11ıçeni it.en 

diıi 1 çoluk çocuiu yemiı of· 
•avdı, ba11iln tjiftinin çubufu• 
nun baıında keyif çatar da· 
rurc/u. yomrolı , çalı,elıfını 1 

kazancını, elimı 11~çeni avu 
kat yar.ihanelerincle ıarld· 

me/ıelen aman alamıyor ki, 
elind• ue aoucuncin kendini 
doyuracak , tjoluk : çocafunu 
ıiydirecek paracııı kalıın 

'iünkü , bir tarla 1üzüntlcn , 
ılır ciio fındık ocafl yüzü,,den 
bir ıınır yüzünden, iki lıir•· 
mit yüzü.nelen ::biribirini uur-
makdan , biribirinin ıör.ünü 

oymakdan, biribirinin malına 
canına gücünü harcamakdan 
o türü tüze kapılarında , tün 
lerce , haftalarca , aylarca 
y pranmakdan, hapiahaneler· 
de fi'ırümeluifn, varını yotu 
nu harc.:ımaclan zaman bula• 
mr}'O .. ki ? .• bunlara ekleıti· 
rilecek , baılıca itkilerden, 
ubeblerden biri ele adliy•de 
tüze iılerinin uzamaıı, halkı 
adliye kap(larında f atraşdı 
ran güclüklerdir • 

Çok de#erli, çok 'ralııkan 
t;ok tüzemen, çok iyi yürek'-
aoyın hakimlerimiz.in, Uızedi 
lerimi%in , memur oe yazıcı• 
lar1mızın 11eceyi 11ündüze ka· 
tıb uiroımalarına rafmen 

Balkan 
Aolcara 20 [ a R ] -o: Bal 

lıcan antaott ökonomik kon • 
ıeyinin munakalat komisyonu 
bugün toplanmış vf' evvelce 
Beliradda maıal.cere mev:tllU 
t'tkil eden meaeleler Oıerh;dc 
ıarnımU dür bu kc. ·~ oJ iı· 
• rini heıtc ~~ ı ;u .. w' t ır 

gene işler bir;kiyor, gene İş· 

ler uıu.ı vakti •Ürü >cemede 
kalı)•or . 

Muddei urnum is indetı, baş 

kanından, en küciık bi.- yaz.ı· , 
cııına varıncnya kadar geceli 
11ünduzlü 'ialr1an bu buyur· 
man ve memurlar ne yap· 
aınlcr ki « kemalnt olot ile 
olur ! • iş cok , başaracak 

' eleman az . yani bir müddei 
umuminin bir tek ya.zıc sı 

olurıa , yani bir mustantiğ :n 

bir ydr.ıcııı bulunmazsa , ko· 
ca l:ir vilayetin koca icra 
daire•inde ancak iki yazıcı 

olur•a, ciiger h'lkimlerin bi · 
rer tek ,yaz.tct&ı ba 'unur&a , 
ve bir yazıcının elin ien yıeın 
yı&'m eQrak , r'cabın la hem 
yar.ıb hem beyaza c;ekecek 
kadar yar.ıcısız kalır•a . ... 
daha böyle srralanc cak bir 
çok yokluhlar •, bir c;ok güç· 
lükle'! icinclt! u;raıdıraa, yu• • 
karıda yar.dıgım piya•a da· 
ramu, köylü ve kentli iıleri 
elbette ki ceki dür.en bıılmo~ , 
elbette ki, darlaıır :ve güç· 
leşir . • 

Tüze mahinui tıkır tık r 
işlemeli ki, h ,[Jı da k Pndi 
ara•ında bir düze"lik kura· 
bilıin / Sözü daha dnlbuclak 
ıalmaya mahal ıJermecien kııa 
lcue,.im : 

Trabzoncia tüze iş i çolı· 
dur, t1ıniıdir, bugünkü yazıcı 
lcaelroıa ile dönüımenin ko· 
laylıtı yokclar • dö Üfüleme· 
yİnt!e ele~ halkın alacak ve 
uerecek oe ınir l tiızelikle 
iliıken iıler düzerıini bulamı· 
yor , halk (/üçlük ıJe darlık 

çekiyor . • 
Trab~onda tam '"'ki/atlı 

/,;,. iera daireıi kuruf m~z, 
ba ıünkü icra dairesinde , 
hem icra tdkik merciinde ve 
hem de icra memurlatu r'ıle• 
rinde çalııan iki yazıcınm 

vanına daha dört beı yaz.rcı 

verilmez. t1enel i,I•re göre 
yarım olan l u te,kilat te· 
mamlaıtırılmar. , ağır ce -r;a 
daoalarile bırlilıde balulmo k· 
da olan aıliye ceza iş ferinin 
ayrılarak miııtakil ı>e TrÜn· 
Ferid hakim tarofmdau gö 
riilmer., bir de muboşır a11yııı 
art41ı/m rzta , hak imlerimiz 
aabahrları erken gece geç 11.a · 
ltitlere kaelar auc bakmakdan , 
eQrak , layiha nkamakdan , 
günlerce layiha , iddianome 
tetlt ı kinden kurtulamıyacak • 
halk da tüz.~l kapılarında , 
6Ünlerce, aylarca ;, arka•ın, 
da ko,makdon,varını yolunu 
haıcamakdan • hapısan·e kö· 
ıelerinele lıükümlerini bekle· 
mekclen kurtulımryacaklardır 

Sayin tüze bakanbtının bu 
yaz,ya iliıiklifini dilerim ben 
den ya~mak, an{ tmak, iıte 

mek •. 

F ntantı 

f carf ıiyata ~omisyontJ burüo 
lıU ictımNndn umumt bir fikir 
fo: t si yrıpm ~., Balkan bııı 

kuı kom. ~onu d1 hugrio ilk 
ictiaı.a ı nı Y• pmışd ıt Bı lketı 
atıhttı ·a~işari kua •yi ~CH· 
iı '. u .. r 0 urt,.e: dc:v._m trl : c: l 
d! r, 

VENIYOL 

«METE» 
Nasıl oynandı 

Kentimiz Halkevinde üç 
Rkşamdır halka ğösterilmekte 
olan ( Mete ) p iyeıinin nuıl 

oyo ndığlDı anlatmad ·o evvel 
1 

Mete nas ı l bir eserdir , n· ç·n 
yazıla.ı ış dır ? ? ? Sorgulm ı:ıa 
elden geldiği karlar huı -- da 
karşılık vermeyi faydalı bulu· 
}Otum. ~ 

Mete takriben milatdan iki 
bin yıl öace orta Asya da hü · 
ldım süren büyük Ti! rk Hun 
imparatorluğunnn i ıkiş ı fını 
1anlatan mito1oj k bir uerdir. 
Mevzu Hun imparatoru Teo • 
maoın ojlu Mete banın icra-
atını canlandı rmakla beraber 
Türkü Mete handan sonra za 
manımıza kadar bütün mıınıa· 
ları yıkıp gelen tarihine bir 
sihirbaz aizındao anlatmakta 
dlr. Faruk Nafız;o akın piye 
ıile iokllip edeniyatımızda 
Türk mitoloj i ıine doğru başla 

yan ak1nda Uu1usal kayn•İ:ilar 
dan haı aılan Y i şar Nabi de 
şüpbeıiz Mete gibi bir eser 
yaratmakla kendi fi zerine dü · 
şen milli vazifeyi ödemiş bulu 
n:yt•r. Akına nazaran daha 
dar bir çerçive içine.ılkıtdırJI 
mış olan ( Mete ) bize büyük 
bir Türk bak•nanın nefıinde 
topladığı mümtaz meziyetleri, 
kahramanlıkları cazip bir Jill~ 

anlabyor: Eserde düne naza • 
ran karanlıkda kılmrı olan 
Türkün maziıini aydmlatan 
parçalar olduğu gıbi bugüoUo 
seslerini yarınki nesle duyura 
c:ak kudrette puçalarda eks k 
deiildir. 

Naaıl oynandı : Evnl emir 
de batıra gelecek olan sahne, 
dekor itibarile mükemmelden 
daha üıtüo bir kudretle h~zır 
lanm1şdı denıe bu ıöz müba. 
liiadan ziyade tam yerinde 
ıöylenmit olur. Güzide bir 
ıan'atkirıa f.rçaaından renk 
ve ~ekil ~11-an ta lllolar nekadar 
öviılıe yine azdır . Pıyeste bat 
rolü alan B. Cemal Rızanın 

Jeıtleri bir hakana uyacak 
kadar mairur ve c"nlı ol11Ja"· 
la beraber el hareketleri ne -
dl1,11Se oir parça :atıl kahyor 
du; buna rağmen esi rol ica 
b1 ilzerine düşen vazifeyi mü 
kemmcl yapıyor, kelimeler ağ 
zmdaa dane d ne not edile • 
cek kadar pürüzsüz Çlktyordu. 
lqlığtoa gelince: Beuce piyeı 
te ( Mete j banın caolandıl -
m k i teneo kılığı s~hoedeki 

Cemal Rl ı: ya pek beozemi -
yor; Camal Rıza bur da başı· 
na giymiş o~uğu serpuşla be-
raber Meteden ziyade kurunu 
vuıta şövalyelerine benziyor. 
pırıltılarla iÖ:t kamaşdıran ca 
keti bana eski Ro:na zabitle 
riaden alıom f hissini verdi 
ve o devri batırlrtb. Burada 
eski Türk kıyafetleri düşünü. 
lecek olursa çok da haksız 
olmadığımız anlatılır. Büyücü 
ve sihirbaı roliiodeki Mubittt · 
ı ib Jestleri çok mükemmeldi. 
E -•en ~ u ieD~ ' ihtiyar rolle 
tinde ha ddindeıı f Ptla muv f 
lak o'u 0". Fakat burada mü 
kemmel J~stleritt~ raiıııeıı e 
tinin imk4nı:zl•it bir nak:oe 
olarak göıl! ~arpıyordu. Bo • 

ük boiuk çıkan ıe ile ıııi; • 
t ~ı rın • :l kel:m !eri bJr a. 

SÜMER BANK 
Ya ıla yapılacak olan işler 

/Jaştarafı birde -

y ne h kırköy .. fabrik111nın 
s tışla rı 1932 ve kıyaıe 1933 
c'e yiizde 13 artmış iken /934 
de salı ş n'sbet i 1933 yılına 

nilzarao yüzdt 3/ yükselm iştir 

her ı ki fabrik~oın pıyasaya 

yap • ığ ı ut ış l orıo bütün satış 

yekünların daki hisıeleride şu 

suretle inki am eylemektedir 
beykoı fa brikas1 nln 1933 yıl· 
ında p yas ıy yapdığı satış • 
daki h issesi bütün aahş yekfı· 
nuada yüzde 0,62 iken bu nis· 
bet l9 • ..4 de yüzde 14 e . çık-
mı'"tar bakırköy fabriluııaın 
1933 de p iyauya yspdı~ı sa· 
t şdakı bıssesi hükumete yap· 
mı ş olduğu satıtlar hariç ol-
malıt üzre umumi satışa nazaran 
yilıde 52 ıkeo bu nisbet 1934 
de yüzde yetmiş 7o r. çılıtmı· 
şbr raporda 1934 ylhuda me· 
nsucat p iy sasında iÖrülcn 
geyşekliğe mukabil han pi ya· 
suarmda görülen yfikıeklik 

ve bunun maliyc:t fiyatlarında· 
tesirler etrafında izahatveril 
dıkten ıoara de aiJmektedirki 
milli sariayiin geni şlemesiyle 
i~inde buluoduiumuz iktiaa 
hareketinin devam etmesi ka· 
şlıında geniş koyla kutlesioin 
ahm ka bıliyeti meıel~aini daima 
iÖZ önünde bulundurmak za· 
ruretı şimdiden kenciıini cbe-
mmıyetle hissettirmeıe baılı· 
mıştır teeasüs devreaiode da 
ha zıya de~ teknik maliyet ana-
ıırımn mamul emtianın fabrika 
mahyetleri üzerindeki bllyil" 
s ı kletını r; 1) onel ııletme pre· 
nııplerini ıuratle mudahele 
ettirmek suretiyle en kısa bir 
zamanda hıfıfletmek memle -
kette aanayileıme hareketinin 
en kuvveth neınedini teıkil 
eden devlet kurumkrının ilk 
ve yakın hedefleridir milli al · 
ım k biliyetının artm2sı zıraat 

ve aaoayide okooomık faali • 
yellerin ahenktar olarak cere 
yan etmeaıyie kabıH tasavvur· 
dur s anayıl eşme karar1nln 
daha düu kipıJarı yüıüae ka· 
pandığı ıç ın dünya pazarlar1n· 
dan ~eri dönen miHi zıraat 

mt. hsülitlnın suratle ıurumun· 
no ~a emin ve isabetli bir te· 
dbıri oıduiunu anlamakta ı !· 

cik med ik bır tanfdan~ ıür üm 

d e znr:ul gören o lli mabsül· 
J crın mıJli f brıkal rca; gittik-
ce c . tan ı stıblak ı diğer taraf· 
tan d inkıt şızrb ir rasyoaelle · 
snıc ile tecrubelenecek ınnayı 

na ol l amadan kaybolup 
g diyordu Bana kalına Him 
met ıolüode sıhirbazdan daha 
fazla muvaffak olmuşdu. Ba " 
yanların sahneye çıkışları 
Trabzon k dınlığt için en eyi 
bir muv&ffkıyet sayddıiından 

tebrik ve takdire layıkdırlar. 
Onları ilk dda Hımmetin O. 
pi yesin de gördliğüm zaman 
muvaffk1yetlerine hayret. ve 
kendilertne de bu yolda gıpta 
etmişdim. Metede Sıadct 

ç okca, N ~ h.de ol_dukca muvaE 
faluyet gösterruişdır. Aıker 

rôlüodekı gençlere felioce 
bunhr umumiyetle muvaffak 
oldular. Kıyafetleri temıil et 
tikleri t•ftlana ur U'lrıu . Yhı 

ıoi• kurnmle: r ımızın ucuz ıD•l te 1. 
g"' etmeleri tür k vatan dışın• ~~ 

ri ve masrafı arasında •beO dit 
bir muvazene temin edtct~ i' 
milli okonom\ faaliyetler·• 1 
dünya şutlarının icapları• 

t 
.,,. 

uygun olarak devıetce • . 
mine ıidilmesi kararı büki'ııO:ı 
ti bu faaliyetler arısıod:jt 
ra bitaları tam . . bİI 
ahenk ile kurm3k gıbı ,. 
vazife karşısında bu)uodıJ il 
makdaaır. Hü~ fi met bu cilıO _. 
den olarak milli aaaıyie b•,ı 
mndde menabii ol ~D ıır' ,ı 
de planlaşdırmak gibi ıeblllfıl 
li bir jti üzerine aJmııclır . ., 

b' ••• 
bakıka ziraatte planh ır •1 
ıafın aaoayidcki ilerJeıme ~ti 
riııe ayak uydurması ıarll ,ı 
bilhaasaı 934 aeneaioio tı~ • 
bir tahlilinden vuzuhla • 0

;,, 

tılmakdad" yukarda . te d•f 
etti~imiz ıibi Türkiye ıle. ,ı 
l 1 d k f tıC et er araıın a muna ı . _, 

anlaşmaların memuuniyetı t•• 
cip bir neticesi olara~ ~r' 
bam madde ıhracatıaı·ı. r1" 
taratdan gittikce ieoıf .~,et 
dahHi ham madde ibt11_.ı ile fabrikalarl yalnıı uoıll pf 
yan bir fiyat terefiuu k•••;dl 
da bırakmamış aynı ı•"'' Jl' 
muhtaç oldukları badi ıo•.,., 
leri tedarik etmekde de '-
külata uira tmıtdır b•0"~JI 
hrafındaa kurulan ,e lif' 
ıencıi içinde itlemej'e btf ~0,ı 

. cak olan büyük pa111uk111 ~·' 
binılarııı 1 a bir tarafd•" fit'' 
miyet diier tarafdaD Jıe1j,.if 
itibariyle muayyen ev••~11ı,t 
ham madde talebinde b'" 
mılar& ielecek s 0 ne s•' "" 
Bunlara yine Büyük rJJ•"'';J 
bir üçüncilıüniln iltib•lı~. _,, 
pamu~lu pİJHanıa ke~ 1 ~ 
nabumızdaa taidiyesiP1 • .ti' 

·ıetfP"M emniyete almıak ıayet•. ,ıiJ" 
lanm ıolanimkinlar d•1

' -~ 
he ive te!ls.f dmck uııı• ,1". 
aktuel bir mevıu olarak 1;J 
ya k oymuşdur Praı 
ham madde istilı~a ı • 
anayileşme tenıpo::tlo 

hemahenk oıırıa'~ -
dalıili piyasa tekoi~:ı 
viyesinden intac e 
gi ·vaziyet teessus de 
sindeki fabrikalat 10 

tinabt müınküo olıJl~ 
bazı ınüessirJer s1' 
esasen P~Lalı n1a1if 

/ 
Arkaıı el6rtd1 

bunların ıçinde Mahıll~J~ 
asker kadar hıışia ıe•' tt.J 
ni afdıiı zaman kulılı1' ~ 
mahyordu söılerioe el'.' 
Yermek için kelime be ~ 
kelime hecalarıaı f~f:J~n 
yordu. Askerlerdeo ,"!J Ye roln olın diğer arlı:,, 
kuıurıuı munffak ol-' J ~ 
Eaaıen anaatörler sab0b11 fı 
Halkevi aahneainde it -'. 
!erden bundan f asl• b .,.a-~ 
vaffaluyet beklemek ~~ 
İf oldutundno bura~• dil' 
muvafiak olmuf ' e,a.~ 
ebeatllliyettiı kusu.1''

1
' 

zeltmelerilil diler 1ıe' 
ttbrik ecloriı. Vf~ 

T1Vlı~ 



Çanakkale boğazı mesel si 
ing·ıte ~nin ymisi nelerdiyor! 

Lond·a 20 - ( ) taym·s 
gın: t sı urkiye Jış bn oı 

t rafından cenevred~ o•~"ya 

konulan çımakk !e mf'seles·nc 
telm h dere dıyonu iogılız 

f r n ız ve İtalyan b Üınt>tleri· 
nın ş mdı çanakkaJ~ uj mın 
de h rh ngı bır değ ş kıiği 
iyı bır surette karş lamaları 
için a ıkar h Ç'>ır sebep yoktur 
bu rtj m n b ı bir urette bal-
Jedilmiyecek olan arsıulusal 

bir mes len n muv kkat l7zı 
b ilidir ve bu kabil muvak at 
tarzı haller ekseriya hayret 
l'erici bir surette devamlıdırlar 
bununla ber ber türk mutıle· 
beai her defa cenevrede res· 
men o taya konuldukca tabii· 
dır ki bakkanıyet daıresinde 
dınlenmeye layık olacak ve 
öyle de dınlenecektir fakat 

türk hüLümet;nia teki f ede -
c ği terpiş olunan ta dıl. t çin 
biç bir müteber sebeb mevcut 
gıbi göıfıkmüyor ve bu tadı! -
tın !cbinde müteaddıt kuvvet~ 
li del ller mevcut bulunmakta 
dır dığer cıhetten m sele sov. 
yetJer birliği türk•ye ve kdeniz 
devlehetlerinden başka alnı n· 
yadan bulguıstana k dar bü-
yük tuna cereyanından ıst,fape 
etmektete olan devletlerin 
hepsini alakadar etmetedır 
bu devletlerden h'!r bır aın de 
meselenin müzakeresine iştıra
ke hakları • buluamnk ic b 
edecekdir almanyanın tekrar 
siJablanmasının doğurduğu ıırsı 
ulusal tehlike endışesinin bati 
de=vle lcrini bir gün müteess•f 
olacaklara bir değişıklığı knhu· 
le am de kılması için sebeb 
yoktur . 

BerHnden Londraya nota: 
Almanya pro esto ediyor! 

Londr 20 (a.G.) JmRn hü~ u-
meti londr d kı etçil ğı vl's.t -
siyle ing lız hükumet ne ccne-
Are kararını prolt s'o eden 

bir nota göndermiştir kısa 
olan Lu nota Ct'oevre kararma 
karşı umumi bir protesto ma-
hiyetin dedi. • 

Harp 
f azlcı 

ıht:maline ka,şı çare: 
asker bulundurmak! 

Varşova 20 ( a ) -
Ku• jer Poraony gu...teai 

U.ualar arua vaıiyeti tetkik 
ederek dıyor kı : 

Görü~mcJere rağmen baı p 
ibtim li pek azdır buı mem 
lekctlerin mıl i 'mellere kavuı 
mak yolundaki g.yretJerinı 

röriyoruz; ancı buııu ıilahı 

1 
sarılmak suret le elde etmek 
iıtemiyorlar bu emellerde 
meıru olabilecek husuaRh tes 
lim etmekle beraber iltıhak 
temayuHerine kati yen karşı 

durulmalıdır burun için de 
müessir Y~iinc çare askeri 
kuvvet elde bulundurmakdır. 

Pazarlıkla mağaz ~ icar 
rr1üzayedesi 

Mab0ll ıi Sokağı nevi metruke no tabası 
Eavak sıra m a ğaıalar majaza 147 ' ermen 
" " ,, 

" 148 
" " • ,, 117 " ,, ,, 

" • 113 " " • " " 142-143 • " » ,, » » 222 rus 

D T DARLIKDAN 
yu~anda cins ve s ir evsaf yazılı gayri menkulun icar temdit 
~Ü yedes nde t lı lubur etmediğinden 14-5 935 tarihıne kadar 
bı~ Y pazarlık sure ıle icar verıleceğınden talip olanlara bu 
müddet nrfrnda defterdarlığa muracaatlan 2 -4 

-

YENIYOL 

İLAN 
Trabzon icra dairesinden 

Balta oğlu Mehmede borç· 
lu As.yenin hulumana ~öyüo
de ipotek eylediği bir tarla -
d kı bıs e i ipotek bedeiının 
ishfrsı için S9blığa çıkarılmış 
ve icra ve iflas kanununuo /27 
ınci moddesı mücıhioce hisse· 
darllnD satış ilaoı gö nderiJmit 
isede bunla meyanında bu1u· 
nan hulumanah zebra m;bdu· 
mu mustnfa ve kadir ve isma 
il ve nuri ve Fatime ve İbra· 
him ve temel mahdumu os -
man ve fehime ve abmet ve 
mu tafa ve talip ve kadrıye 
ve bedriye ve bava ve mevlude 
ve salib ve buıre ve asim ve 
:ı .şe ve emine ve ıüküye ve 
hüsnü ve mehmet rJi ve nuri-
ye ve Jeyla ve bayri v~ güıı:ı:ar 

ve. siye v~ bcva ve ı:ebra ve 
f.ıtmanıo ıkamctkuhluı meç -
bul bulunması itibi\rile aıtırma 
30 nis D - 935 salı günü saat 
14 lS de hitam bulac1:1ğ1 dan 
iıbu hissed .. ranın artırmaya 
çıkardan işbu ipotekli hisseye 
talip bulundukb rı takdirde ar 
tırma gütıü bizut veya bilve 
lı ale Tra bzoo icra dairesine 
müracaatJaı ı bisııedarlara teb-
lığ m k mıo" kaim olmak ÜZ· 
ı e ilan o!uo ur . 

YARIN 
{' ~ . 

NİSANDIR 

ka pah zarf la 
urı eksiltmesi 
A"'keri "'atınalma komis-
) onuudan : 
l - Erzıncan iarzinosunun 
ıhtiyacı içın kapalı eksitmeye 
konulan ",00,000 kal o fabrika 
ununa ibıJe gü1ıü olarak tay o 
edılen 10-niaan 935 çarıamba 
günü •~ıt IS e _kadar talip 
çıkm&dı2•ndan yeniden kapalı 
eluıltmeye konulmuı ve 4-ma-
yıı·9J5 cumaıtui günü 11at 
15 de ıbıleıi yapılmuı_tekra· 
:rlaı:ımıştır • ı 

2 Muhammen bedele naza-
ran tutarı 27 bin lira muvak-
kat temıoatı 2o25 liradır • 
3 - talıplerın munıkuaya 
ıştirı.k etm~k üzere belli gün 
ve ı alta bir saat evvel teluıf 
mektüplerıle ~rzincan F. karar 
kah bin ıında satın ıJma ko. 
Dll!} onuna muracaatları ilin 
olunur • 3 - 4 

... 1 • ( : • '·~- .•. - • • : '-· en•·lc rcl< nberi TEt~RÜBE edilıb piya~amıza çıkdıkdan sonra• 
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GRiP haı;talıp;rn n m~mlekNiınizde ŞİDD Tİ i KAY• 
BETTİ EN ve \aktinde kullananlar GRİPE 

Yakalanmakdan kurtaran 
Grıpa karşı tecrübelı ve çok müessir 

1 Kaşelerini le KlJllanıtıız • 

3 SAHiFE 
- ==== === 

Münakasa temdidi 
1tbaJat ve tran it ğümrüğü müdiir1iiğünden 

Gümrükt~ 2 s yılı ambarın kiremit aktarmasile çinko oluklarcn· 
ın tamiri için 8·4 935 güoü münekasada talip zuhur etmediiinden 
münakasa 28 4 93 gürıüne müsadif pazar günü saat 14de bira 
lulmiştır Tı 1 plerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkata 
paralarile Trabzoo İthalat gümrük müdürlüğüoe muracaatları 
ilin olunur . 

-------------------------
Gayri menkul artırn a ilanı 

Mahallesi Mevkıi Vakfi Cınıi 
Debağhıne Gu1gun dere caddesı kiişıf kızı hıne 

» » » hane anııı 
Kav•k meydan 
iç kale 

)) 

Tekke 
iç kale 

)) 

Fatih 
iç kale 

cami a11111 
hane anHı 

dükki ., .... 
EVKAF İ SiNDEN 
Yukarida yazıh gayri me ku 1ler temlik~n satılmak üz.ere artır
maya çıkarılmışdır. ıh le ı 23 nisan 935 salı günü evkaf idaresi· 
nde yııpılac11kdır. lDJal.t i teyenl"rİn yevmi muayyeade teminat 
akçel"riyle evkaf idaresine gelmeleri . - 4 

iEEi~ı ıd.E!i:!!3T2!S !a. E!!B !:Si~ 
ACELE ~ 

• ATILIK EV· 
Boıtepe mabr:lluinde taksim caddesi üzerinde denize ve doğuya 
karşı iki katlı üçoda bir mulfakı 'e 2yrica altında bir bodrum ka 
tıoı hni bahçeli mazbut bir ev, bitişiğinde ayrlcı yeni yıpılm11 
bir dükl·in ile beraber- sahibi ıst o~ ula nEkledeceiiaden - acele 
sntılıkdır .. gö•mek ve alm k isiyEnler, uı:ıumi kütüpane ııraaıada 
cümburiyet b< kkaliyuice muracaat etmelidirler. 
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Ôlcüler kanununun aradıtı 
dü:ıende ve rıtediği bütün 

eıJ•af ve ıeraiti hafr, 

1935 yılı 
Yeni model 
Üzerine tamgalı 

Her çrşitde 
Kantarlar 
Ve piriçden mahmul 

TartıJar ( kılo gramlar ) 
En mutena bir ıekrlde ya· 

pılmıı ve rek.:ıbet kabul et· 
miyecek fı) atlarla •atrşa 

arz.edilmiıdir . 
Uzak 'ederden 'l'ri-

Jecek siİ>arişler kahul 
olunur . 
ADRES: 

Trabzon - Semercier 
ramii arka .... mda 
EMNıYET 

Dökümhanesi 
~ u ~~ ,, ;.=)1~ ıt ~ 
1100000000•00 Ot>OOOOOOC~ OOOCOOOt)O()OO 

P zarlıkla h--
Maballt ı; Sokı:ıgı 

iskt-cd r pıı a dabagpın 

DEFTER DA 

MÜJDE 
En ıon ıiıtem filtreler ve 

fenni vasıtalar la çekilmiı 

MEŞHUR 

Bozca ada 
Şarabıni 
İÇİNiZ 

Bu kez getirtdiğimiz: 
N E 14~ 1 S 

Siyah• BeyaZ 
Bozca ada 

şarablarımız 

karantilidir 
Kanı, ı:nirlere yenilik H 

kuvvet verf!D, ittibayi açaa 

hazme kulaylaıdıun tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabıdır 

Taıra siparişleri en ça.buk 

nııtalarla gönderilir •• 

KiLOSU 
Parakende 30Kuruşdur 

Topt ncılara teczi.it yapılır 

Y ~gihıe depo u 

i anbul 
bakkaliyesi 

tış rr•üz • 
Sı yesı . rr;ctruke no k m· reva 

~ 

539 400 

N: 
yukarıda cinai ve saır eu fı ) oı.ılı gayrı menkuluil tt:mctiden vakı 
muıayedesiode talip zuhur medığıııden 14.·S 935 tarıb'ne kadu 
bir ay pıurlık süretile sttılPc ğınd~n t:Jip <>I ohırın lu müdc'eı 
urfıadı defterlıia mu ç- ı; r• • ~ - 4 



ABONE 
Seneliii 500, Altı aylıgı 300, 

Uf Aylıf{I 175 kura, 

( Yeuiyo\ ) 

v 1 

NOSHASl 
4 f\.ur . ::·ur 

ilan •atırı 15 Kar uılı r R.~Jon lor 
pa~arlıta tai idir. 

Pazartesi, Perşembe Günleri Çıkar GAZETE ve MATBAASI E•lr.i nü•halar 20 Jrara~tar 

HALK EVİ 
TEMSiLLERİ 

- Baıtaraı birde -
oldu Hakikaten her defası;, 
da bin bin ikiyüz kişiye tem 
ıil göstermek Bir maıbıriyetti 

Her güa öiledea ıonra 

balke\ i, davetıyeleriı•i almaya 
gelen balkla dolup böşanıyor · 

du. Hal" akşamları salo"uo· 
11çılau saatlerinden çok evvel 
hatta ortalık kararmadan ön • 
deki meydanı dol J u· uy ordu. 

Mete büyük bir rr uvaffa · 
luyetle remıil edıldi. Pıyeaden 
eYvtl Liıe tarıh mualJimi bay 
\bdullah Mete hakkioda iu 
hat Yeriyordu. Metede herkea 
keadiıine verılen vaz ıfeyi an 
cak büyük art ılerde görülen 
bir iıtidntla ifa etti. Bılba11a 

Mete rolünde Ce\J)al Riıa Ak 
ht, büyücü rolünde Huhittin, 
Beyhan roliiode Saadet, Aıker 
rolünde H Muzaffer, mücrim 
rolünde lım ıil pı ofeıyonel 
artiıleri kııkaodarr.cık tekilde 
muvaffak oldular 

Etbise ve dekor çok beie 
nildi. dekora yapın güzel HD 

atı u komitesinden Uıe reıim 
muallimi Saim'e bütüa elOııe 
leri ince bir zevlle en ince 
teferruatına kadar düşüaeo 
Ye hazırlayan ihsan Düuuou 
ne kadııır tebrik etıek azdır. 

Burada ilerde t~krarlım:ı 
ıı nı iatc. med iğimıı buı küçlllıc 
kuurları ıöylemek iıt eriz 
Bunlardan biriociıi perde ara 
laranıo ııkıcı bir tarzd:a uıaa 

olması , ikinciıi bir görenin 
tekrar ıelmeıiJe büyük ub 
metler ihtiyar ederek temıile 

koıan kimaelerin ınlooa ıire 
111eme1idir. Buauo için tedbir 
ahom111nı ve her piyeı 'n bir 
defa da talebeye ıöıteril · 
muini diler:z. 

Sır111 gelmiıken bu 1110 • 

nun muıhkbel şekli hakkında 
iıbar edilen arzuları söylemek 
itteriz. Yukarda ıö . Jediğimiz 

23 nisan 
çocuk 
bayramı 

Yarın 23 niıHın ve cocuk 
bayramıdır. 23 ni•anda' yok 
edilmek, hart :zdrtnsilirımttk is• 
tenen büyük tü.rk mıll~tinin , 
ben uarlm, ytışayac:ığım dıye 
uar gücüyle bağırdığ ve bu 
bat rıştrıı bütün acuna ı,iltir· 

diii bir gündür. bu , ,. 11 
Atotürkü rı ue aukarada top· 
la :ı un bü ıük ulu• kamutoyının 
ıea 'nde toplanmıı ue ulu•al 
birlıgin •ui olduiu ı çin düı · 
manLarı •uıturan ve boian 
bir ıu olmuşou . ne giız.el 

ra•layi~ , ta':iatın ö lü mevıı· 
mi k,ıdan bahara ve havata 
dömıfünde türkün de h~yata 
&1e kurtuluıa döıüıü ... 
bir ulu•un baha.-, oltı1n 'iocuk · 
larına ör.;beyl.iinin ue kartu · 
luıu'lan baharını b'!yram )'u• 

pmo81nda ne büyük anlamı 

&1ardır Türk çocuiunu hakıki 
bayrama ve oahrıra kavu, • 
darmait u;ira fok ~olıımak 
•erek . ta lu •okaklardo, iz 
ôelerde f111 / t; ıplak bakımı z 
oe mekteoıı.z dolaıan cocuk 
kalmı.ıın • ' 

i tbi şöyle bir salon Türkıyede 
bır iki b .. lkevinde mevcutdur. 
Fakat bu tekilde makuda uy 
gua dei'ıtdir. Sa'on büyük ol 
duiundan eauiıbdiJitla bura 
da kıt ıpo :larındun [ Buket. 
bol, Volly t ol, Tenis ] oyn -
na bilir, balo ye pılabılir. Ve 
tabıi ınbaesinde de temııJ, 
konferanı, kooser verilebılir. 
Bu ıuret!e balkeviıııu büt fin 
ıu~eleri bılhuu spor ve tem 
ıil, güzel aanatl.u kımlaıı ve· 
rimlt varlıklar gösterecek ıe 
kilde:faaıiytte ~eçer Trabzon 
ıenclı ii bunları temio edecek 
elemanl.-ra malı kdır . S aygı 

deicr valimizle dı2er büyük 
lerim'ı'.o buı:un ı çi n ş ' mdiden 

hazarhldara a-i riş iıklerini :şıt 
mekle en büyük sevinci du 

Nureddin 

Kamutayda müzakrelt:!r 
ÖL.OM CEZALARı iÇiN,. 

Aokara 20 - Kamutayın 
buiÜ'I Fıkret Silayın baı"•D· 
lıfıında yapdığı toplantıda 

Koaya ovası ıulama ile yük -
ıek mühendis mektebinin 931 
yılı son huabına ait mutaba -
kat beyannameleri h •kkındaki 
divanı u:uh · sebat encümeni 
mazbata) rı kabul edılmif ba· 
%1 rtbu·n ötOm cez~s.oıt çar 
pılmılarına . ait m 1Zbatalar 
liıcrınde 2şrüşi.ilmiiftı lir. bun 
lardao- Tirebo'unun aragcrif 
höyüaden Mehmet oğulların • 
dan Halıl oğlu Aaım ve kav 
gı ogolfonrıdao Fmin ofu 
Hüıcyinin ölüm C"ıuına çar· 
pılm !arı ba.ıtkrnd~ki mazbata 
nın mliı'"er~ısinde adliye en 
ılhııı=ri ı hrın d n üç l"-yla 
Vda k:rAt• ~ 1if li- l11ıi o' • 

3lu1tı.o ıebc.b~ tr~f ılida ,. 

ıorulan suafü~re kartı encümen 
reiıi S ılibaddia yarg- ı kurul • 
hyın ve encümenin bu iibi 
meıelelerde teşkilatı esasiye 
kanununa nauran olan vazi • 
yetlerini izah etmiı ve eocü • 
çokluğunun cezanın de2iıtiril· 
meıini icabcdecek bir ıebeb 
gö1mediğini ıöylem ş1ir. ölüm 
ceıaıının 20 ıene h. pse ee• 
rilmeıi lehinde bulunmuş olan 
adliye encümeni ilyelerinden 
Osman Ojncer de bu bus111ta 

· !d noktai nrıa: ını iub etti 
den ıoora cezanın :tO ıeae 
hapse tabAıli için verilen hk-

• rir okuomaş "e reddedila:: • 
dir mazbata uıduğl' gibi kı 
bul o!unmilt Halebia rare 
malıatle•i11den Abidin o" ıu 
Hlh•yın N,uiuia. ü'1i c.,.z,tr 
ıı: ç npJ1~:.ı: hıkkıodaki mıı 
~atadı t ıvip ı,fürıdıdit. 

Çirkin bir 
Hadise 

- Baştarafı Birde -
futbo'cılar otellerinde d il!leo 
BIP.K için valut bile bulamı;ra 

rak diyem ifade vermek üzere 
karakola g itmeğe mPcbur kal 
mışlardır. Spor balkı ve ıpor 

cu soiuk kanlılıaı üıerinde 
çok şeyler y. z laı ı ş•:hr. N~ ya· 
zıkki bunca yazıların spo· cu • 
larım ı z ve ıeyircil~~iıniz üıe -
ıiode biç bir iz barakmamış ol 
cluğunu gör üyoı uı Yarg•ca 
osu 1lere- spo' kuralarıoa kutak 
aımayacak olan veya bir oyu 
au !l coşkunluğu araaında bun · 
ları unutac~k kadar ıiaıirleıioe 
emredemiyrn bir sporcunun 
bir ıpor ahının da hıç bir i şi 
yolldur. 

Bir ıtadyum ne bir forum-
eur ne de bir ~oğa döğüf 
meydanı ...... 

Naşıl o!uraa olıuo düzel 
tilmuı gereken bu büyük ek-
ıiğimı z üzerinde ıimdiye ka · 
dar çok boşgöıür davrandık 

ıpor kurumlarım ız böyle suc · 
bı r itleyeo spoı cuJarımıza çok 
hr fıf ce u in verdi ve l.Ju ce 
zaların çoğu ıurtıindra müd 
detin den öoce bağ şla,pdı bu 
liekide bır apor aolay111aın 

memleket için p~k zararlı ol · 
dugundan ve düşünüşün vakıt 
ktybedilmcdcn denİfmfS için 
ber çareye bıış vurmak ıere -
kill de artık şüphe etmemeliyiz. 

Spor bir terbiye itidir. 
Bur un dıtında yaıama hakkı 

yok dır. Yenmeyi isteyen ıpoz 
cu yeailmeyide ancak çok ça 
liş11ak için bir hız alma vaaı· 
tası saymalıdır. Haksızlık ap 
~çtk meydanda kisa bile bır 

sporcu hddunı almak için 
yuauuguou kullanmaz. Bu ya· 
ıama toraoine - adabımua· 
ıerete -- uymıyao bir yabani· 
hkdir. D.ıyak yemit olarak 
memleketine gönderJiğimiı 
bir yabancı ıpoıcut un ülke • 
miı içı n ne kö tü bir pr opa • 
gı.ndiC1 olacaflını düşünerek 

ulualaru a kar~t işledtklcri suc 
t.\o dolayı dayak atanlar Uzü 
liiyorlar mı bilmeliyiı. .. .. 8;ldı 

ğimiz bir şey varsa bu çirk~n 
hıdiıeoin ortbat edılmem~şi 

ve s rclularıo, ortaya ~ıkarıla. 
rak örnek olacak tekilde c,.za 
landmlmaları lüzumudur. Hoş 
ıöı ilrlük çoğua ·•ucun tekrar 
lama>aauıa yol açar ve biı ar· 
tı\( topraklarımııda böyle ıey· 
ler görmek iıtemiyoıuı. 

SÜMER BANK 
Yapılan ya pllacak olan işler 

Baş tarafı 1-2de -

ve bu yüzdl'n 
mu tevaz;i randmanla ça 
bşrnalarından baık.a Ab 
no rm hrım madde fıya 

t\ ödt- ınek g ı bi mali)·et 
altwhıııe nwnfi bir un 

"' sur daha ıJave etmek 
olöcak<lır bu ızalıat ı la-
kı ben d t vlet tarafından 
tatbıkı sumer b(jn , a tev 
di edılın ı ş olan beş s~ • 
nelik sc: ırnyı ~ll ogn.m1n 
ilk yılı olan 1934 yılın 
da ILuvuffakıyctli netice 
ler olnıd ı ğı ;şaıet €Jile· 
rek yapılan i§lerie için 
de Lulunduğumuz yıl 

içinde bu~hyacak ;şler 

hakkında izahat veril 
nıekte ve denilmektedir 
ki millı sanayile~mc e 
kuvvetli bir ana mesnet 
o.i.adak demir sanayiı 

mev uu üzerinde karar-
lar alabilmek için veka 
1ctin direktıfıuı bekle · 
mekdeyiz mtlli sanayide 
ke .. d ı s1 ne: geniş bir pa • 
zar bulacak oiaJ kimya 
anavıı ile de f ılen 936 

" 1937 s ~nelt r,nde uğra -
şılması ta~~r lan m 1şdır. 
Hundan mada hükiime 
t mizin telkini He pro 
gram hancı olarak ku • 
rulabılmesi imkiiularını 

aradJğımız yeni bir çi 
m ento iahnk~sı jçju da 
vet oluı.au muteha~ ... is 
A ıı adoluda tetkikat yap 

23 Nisan 
çocuk 

bayramıdır 

makdadır alırıacak 
Cl' l ere göre müşait iııı -
kanlar gör öldüğü t~kt11 

de mevcut fabrikaları~ 
nHzdan f rkh oJars 
i~: An•doiudn b!r ~ fJJI 
çimento fabrikas111111 

~uratle knrulmas1na gtt 
çilecekdir bu t~şt>hbii.' 

l'I• ucuz v~ eaac alelJJ '.f 

mtnro polıt~kasına dol 
ru kuvvetli.bir ad·dl 

• dıt· o!mak istidadında 
Bankanın 934 yıh ba~ 
h ~hna geıjnce sall~~ 
programı mucibince b' 
şİs etmekde ojduğll ~· . .._ 
dkaıar için bu v1t ıÇ•, 

"' ,,-
de 3,317 ,360 Lira sıl 
edıtm ışıtır. 

İRTiHAL-. ;ı 
Bir ltat; yıldan b•r• 

balda tedaoa altında bol~j 
B. lla•cn Saboıının ,,fı 
irtİ/aQ/ etmiıdir • M•ıhd 
tanrıdan ma6Firet JiJır 
derli uvci er kadoııtfl11 /ı 
lh•ana beyanı ta~iyet ı1 

H;tler~n 
yılaönümü 
50 Tayyg,re bedıye 

Dünkü ( 20 N san ) ~
rteai Almanya' da hitlerı• 
kalbncı doğum senesi fe) 
de bir tezahhu~ .,tla kati 
mııtır • 
Bu münasebetle AllD•o 
aralarında topladıkh:rı P' 
rla elıi tayy•reden ..,or•~ 
bir h na fıloıunu Hitler• 
ye etmiılerdir • 

Bu akşam yıldız sinemasında ~ 

KADIN VE KUMAR 

Filmini son defa görünüı 




