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Ükonomi ., Ziraat , lrıhi:;ar 
Bakanlarımızın Dikkat Göziine 

Suni gübre satışında salt ıhti
kar değit müthiş soygunculuk 
olmuş, zavalll zürradan inlettle 
inletile 5-6 yüz bin lira f azle -

dan çekilmişdir ! 
Biz, ın ınleket iktisaclivatuıın tenH·li olan kö' lü~ ii 
nıdhvetnıc·ğe çalışan bö~ le ecnebi şirket i:stenl'İ) o ruz. 

Z•raat Bı:nkas veya inhisarlar idaresi bu işi yaps.maz, 
Zür ai bu müthiş pençeden kurtarJtmaz mı ? 

Alman f, brıkasım mono 
pof yapan Holııtr ser Şırhe
tinin Sunı eübıe sat ılarında 
çok inaafsızcıı. h ncket etdi· 
tini yazmıı , ve aldıtı mrz 
haberlere, yapd gım z. tetkikle 
re göre peıin ve vadelt sc.tıı 

fıoılerinı dt göller miıdik • 
Son yapdığımır. tetkıklere ve 
aldığırr. ı r. h :ıber lore nar.aran 
neıriyotımız.da J.ı'i de müba· 
lekalı uc hc.kaır. olmadığımız 
anlaıılmakdadu • 

Zürraa bir yardım ve hiz. 
met olaan diya gümrük re•. 
minden dahc n.uaf tutulan 
Suni 6übrenin, kanını ve i/i. 
iini l:artarccak , her türlü 
kalkınma imlıônlarını felce 
u11rutgcak ıarllar 11e fiatllar· 
la yıllarca v• yıllarca köylü 
ye aatılma•ı •alı ıhtıRar d • 
Iİl mi.ıthİf Oİr •O,Y6Uncu/uJc. 
dur da . . hulbulu 1 carct , 
t caz ( tclir ıekauet detıl 11eleo 
lt.i, burada ve hadiaede oldu. 
iu gıbi ltahır bir •İ•temle 
yapılmıı olaıın ! Ciimhurıyet 

idarui , Cumhuriyet kar.an· 
iare en a:&ak ve en ıuı.z dat 
lordan ıekafJdİ kaldırmıı 

otmııken, ineaıne tuz. almak 
da :z.orluk pken zütraı, t ü. 
yük bir ıehir İfinde •o)'on 
bu drhı tli aoygunculuğa na· 
111 toh ımmül edebilcrız ? ! 

Eu •OYiUn , acaba •alt 
Trabzon da mı vaki olmuı· 
dar • fekl ne ve {Heden beri 
CaCbık edılen aııteme bahılın· 
ca, dıyebılırız. ki, bcı , yalnız 
uildyetımiz.e münha•ır lcalma 
mıı , Hohıtraaer teıJulatı 
olan Gıreaon ve Samaunda da 
aynı 11uraun yollarından )'lİ· 
rümüı , yıllarca ue yıllarca 

aynı kanlar emilmış , aync 
iWtler kur utulmuıdur elbet ! 

Hohatrou• kumpanya•• 
i.t edıfı kadar bız. ıhtikar 
yopmaclılt deaın, on ıukadar 
yıldan bıri yapılan , fakat 
ticaret kaı./elerıne , ıiiccari 
ahlaklara ı•ımayan hareket 
ler CJ• bu hore:k tm ntticeai 
olan uakı..ılar ue hadıuler 
bütün ~tploluıaı "e bütun 
lecaotiyle me)idonda ılten , 
'umı/clanmr,nrn , ınl.ôra ıop· 
manın ımkanı var mıdır ar· 
tık ? mahıytt f,ah , nihayet 
6-6 lırı•nın içınde olan bir 
çuuol eubreyi yıllarca J 8 -
24 lıraya aolmalt , aırf ıhtı. 
lı6r haklu (!) olmak üz. re 
bu 2uuallı zurrokan 5-6 )Üz; 

bin lıra fa .. lndan cekmek • 
ihtık61 ın tem men kenc/i•i 
deiıl d nt:dır ? 

oynatn)ış , :z.aıJallı tütün zıir· 
rarm, fındık .zürraım ve I Ü· 

tün kücük müstohsideri yak· 
mış küİ etmişdir· 932 yılında 
euvelce Hoh,tra&erlerde falı 
fan gerf oe .zeki hemşerimiz 
Sez .ıı lbruhim, İngılı:z. fahri 
katarının müme .. ılligini ol n· 
ca, o zamana kadar mel danı 
boı bulan, rekabetin ne oldu 
Qunu duymıyan Hohştraser 

şırlceti ~yvah demiı , çünkü 
in11ıiız. gübreai piyaaaya gin:.r 
gırmez. birden 8 /ıraya •atıl· 

mata bc;ılanmışdır. Hohılra· 
•er llumpanya•ı şu, bu vaai· 
talarla ve çtrkin pıopoganda 
lorla. ıngılı:z. gübre• 11ı kotü· 
lemeğe, rağbrtden dufürm,.,te 
lt.öylü,yn ıifal ve ıdiale çalıf 
mıı , ilk zaman.ar az. cok 

' muuaf fak da olmuı , fakat 
11•t6ide bu prop<Jgandalar m 
le.iri oz.oldıtını ıukıb edil 
melı latenen mak•.ıda hafi 
11eimedijini anlayınca, utan· 
buldakı ıngıliz 111 ketıne koı 
muı, aglamıı , •ızlamıı, yııl · 
oarmıı, yakarmtı, ne yapmıı 
yapmıı , iz.mirde •alı -
lan ve Trabz.onda da bunu 
yakın bır fıatla •atmofıa ha· 
:z.ırlanan ingiiız ıırketi ile 
antant yaparcık 870 kurt ıa 
p~ıin •atış' kabul dtirmia ir. 

lıte o zamandan beri 870 
kuruıa aattlan gübre) i, Hohf' 
traaer ıırketi o zamana k:ı
dar } 8 24 liraya •atmııt•r ! 

ln•afaır.lıtın bu dert. ce•i 
ihtıkar o maz da ne olur ? 

Hobıtraser şirkctinıo ıoo 
aünlerde yapdığı marıfetler 
de vardır. Sı-:z.aı 1 bn h min 
satd,i1 !ogıhz gübns n.n mev• 
cudu kalmadığıaı göıüoce fıa
h yükıeltme11 , aylardan beri 
baıı tüccarlar 1 igfal edıb elle 
rini kollarını baglaması ve ııi· 

bıyet teslim edeceaı gü:>re-
leri vermıyerek el anından 

yüksek. fıaUarla sattırması , 
Pulatanada veııka ıle ekmek 
alır gıbı uçuıaa ıürraa birkaç 
yıldın bera anbarlardR mard• 
halinde kalm1ş ve her şeyıni 
kaybetmıı cıl.ı tütun tozlarını 
katı~tırmak suretıle çok yük-
sek fıatlarlQ mal aatm ıı da 
dedıaımıı gıoı ıon marıfctle 
riai teşkıl etm ktedır. 

Bu babısler uzundur, ü:z.er 
!erinde uınn boyıu <1urulm .. k 
ve itlenmek gerekdır. onu da 
yıpacr an . 

lıraat bankası, inhisar id;.-
reıi l::.u :şi pekala )&pabılır 
ve y11pmahdtr. ıkt sad , ııraıat 

inh ur bankalarımızın bu mü 
b m meaele üzerine dıkkr.t ve 
alnkıluını çekerek bu guniı.ü 
yııımııı l urad kuıyoruı. • 

MATBUAT 
KONGRESİ 
B ' . Kayanın beyanati 

Ankara 28 - Dahiliye 
vekili B. Şükrü Kaya Aoado· 
lu 1ıjauıı muharririne matbuat 
k >ngus hakkında şu beyanat 
h bulunmuıdur: İık matbuat 
koniraaı Ankarada 25 mayıı 
ta toplanacakdır umumiydle 
her kongrenın han~i meslek 
adamlaranı toplarsa toplasın 
gerek bu mesleğin ilerlemesi 
ve gerekst> bu ilerleme yüı.üo 
den me ol ek et h '!sabana fayda 
lar temin etınesı bakımından 

nasıl vı: ne derece müessır 
olduğu malumdur ışte bunu 
düşünen cumhuriyet hüküıneti 
matbuat işlerim ıi kend lerıle 
görüşmek üıere gazetecileri • 
mizi bir kongraya ç:.ğırıyor 
koş\lu götürmez ki bütün kon 
grdar gıbi bu ılk matbuat 
kongraaıda hem matbuat hem 
de memleket için bayırla neti 
celer verecekdir. Çok umulur 
ki Mılli kurtuluş ınkılibımızın 
ilk gündeoberi büyük önderin 
emnode çalışmasinı bilmit n 
büyülıc davanin her bölümünü 
canlı, batla benimseyerek O· 
nuo halka anlatılması ye ier· 
çekleımui içia aavaımış olıa 
matbuatımız •e bunda yer al· 
mış olan ıeçk.ın arkadıılarımız 
bu ılk k.011 graya olgun bir an 
layış ve taze bir heyecan re 
tirt cckdir. 

Suni gübre 
meselesi 

Hoştraser şirketinın 

mektubu 
Gazeteniıin 2026 ve 2027 nu· 
marala par çal ırında "ıulli gü· 
bre aatışında ıb\ikar" başhklı 
yazılan okuduk . 

Ticuethanemiı sun i gübre 
mevcudunu en son çuvalına 
kadar Trabz.onda pe!fİD para 
870 kurut ve bir ıer.e vadeli 
on buçuk liradan temımile 

ı aatmışdır. 
Pulatanada is~ peşin 920 ku. 
ruş ve bir sene vadeli 11 lira· 
dan satılmaktadır . 

Bu fiyatlardan faı.l.ııına ya· 
pılao satışlarla ve gaıeteniıde 
ıddia ve ima edilen ıhtıkarlarla 
ve el alhodan sahşlarla mües 
ıeaemiı kat'ıyen alikıdar de· 
~ıldir . 

Keyfiyetin Gdzeleniıin ayni 
ıutununda tevııbini dileriz . 

Hochtrzsser ve şürekiıı 
trd:zon Şubı:ai 

- --
Selırimizde zıraat 

labratu\ ..ın açılı) or 
Zıraal L~ bratu'flrJ açmak 

üzere iki ~ün evvel ıehrimiıe 
ieıeo ııraat mütehassısı bay 
Gassen bu ış için gümrük 
idaresinde tetlukatla meşgul 
olmaktadır . 

Geç~t vermeyen dağ Gidenler 
Karabiıar 28 - •esajti aakli-

...-
Tiiccardan dede zade Hami yeye gecit •ermiyea gireaua 

İstanbul bakkaliyı si nbibi b. karahisar arasındaki iiri bali 
Namilı Ankara yolu ile evv~l· 

daflı amele ıle açılarak iki ka· l 
ki iÜD ıtao~ula iİtmişlerdir. myon bu2ün ıut/2de gelmitbr 

G~neralları m1z Kongre azaları 
Bir kaç gün.ien beri şeb· C . H • F . Kongresi v:Jaydi· 

mi2de bulucao sayin ordu mü. miı ı amin• Fırka murabbası 
fettişimiı geocral A. Sail olarak seçilen Belediye ve fır· 
Akbaytugan ve aayin kolordu ka ızaaından Mr.bmud muam-
kumandaoımız Korieneral Ab· mer, Tüccardan naıım urıal 
durrabman Nafiı. buaün fırkayı pula tana bele.: diye reııi ruÜDlr 
ziyaret etmişler içtima halinde ıerdar Sürmene fırka reiı 
bulunan vıliyet heyeti memle· Yusuf Çebi cüakü poıt ile 
ket iktisadıyatı üzeriode çok ıebrimiıden bueket etmışler· 
a'ikalı ve faydalı basbeballer 
yapmıılardır .;..· ______ _;~d-i_r_. _________ _ 

GÖRÜŞLER 
- ~VUŞLAR_:· 

Nisan ayında olan biten işler 
Nı•an ayırıa ait gördük· 

/erimi, duyduklarımı , iıitıik 
/erimi , dinlediklerimi •ayin 
okuyucularıma benim gördü· 
ğüm, duydu;um , iıittifim, 

dinledigim gibi aô•termek ' 
duJurmak, ıı ttirmek, dinlet· 
mt:k İfİn not defterimi '°fJım 
defterıme geçrniı neler oar· 
•a ue naııl vaz.ılmrı•a tıphı 
tıplu•ına oradan çıkarıb ö 
nümde serili beyaz.katıcla 
yo.ımoğa boılamadan euel 
düıündüm : 

Gefiremeı.zaem ne ala ... 
Rt.tuş u geçirir •cm , bu· 

nun da ıkı ıtklu var • • . ilk 
duyaı ku11uetini gaybettikden 
•onra geçirıb get;irmenın ar· 
tak deleri lıalma:z. . •• ne İ•e 
Bay Şina•ı varı troıı bıraka 
yem da ne demek ue ne yaz 
mak i.teditime gefeyım : 

Demek İ•lerım lu , bun-
da" aonra okuyacatını.z .sa 
tırları not defterimd n tıpkıaı 
tıplııaına olarak yazıyorum . 

Eter gazeteye ôy/tıce 11i· 
rer•e ne ô ô .•. girmez. de 
retuılu girer•I! bunun da ıki 

ııJrJu uar • •. Söz.Ü kıaa kHe 
yim. ııle rıot defterimden 
n;•an ayına a.t yaz.ılmıı ha. 
vadı•l•r , hutcralar , acz.iıler 
( intibalar ) : .• 

Arka•ı 4nefı Yıizde-

Pazarlui 29 NiSAN JS35 

Yasak 
Oit>ar 28 Belediye 1 : 

Huir. n 935 den itibaren bili· 
r<1o satranç.. tJyunlarıodan bat· 
ka kahvelerdeki oyualara yaaak 
etmişdir . 

.. ~ --..........--- --.........,,,.---, 
Düsün.ce 1 

ı U::ür.ı.ıe:ri 
~ .. ---.......__ -- .....__ti 

23 Nisan 
\ e <;ocuk bayramı için 

Yurdun ue aluıun kurtu. 
luıa ıle beraberdir çocufun 
kurtaluıu on yedi milyon 
olan Atatürk çoculıları~n 
kırk milyo"la fıkrırmak için 
dıinün kara ıünlerinde çalıı· 
dığımı.z gıbi t;alışmalıyız ba 
ak gü11lerde. ya,.ınlarımczı 6u 
günlerden daha ak etmelı 

ıçin durmadan çalıımalıyı~ 

çocu~un kurtuluşuna • . . 

Bütün bir batı acunurıan 

üz.erimir..l aaldırdıfı kara 
günlerde 1 ürk yurdunun •fı· 
r.eıi verine tanyerinden yü6· 
stlen altın başlı Türk boı< , 
Türk ciün)'aıının guneıi Ata• 
türk, karar lıklaı-da bunalan• 
lara hurtuluş yolunu göıt•r· 
di. Göaterenle gôr~nl•.- bir 
J olda )Ürüdü/er , bu yolun 
ölümden hayata dönüm nolı· 
ta•ı h•ç kuıka yok ki, :,31 
yılının 2 3 ni•anıncla 6üyalı 
kamutayın Ankarada toplan· 
maıınclanclır. bu toplanıı, ya• 
ıamak iıteyen bir milletin 
en yük•ek ae•ltt ve bir dılelıl• 
bafırmaaıclır • bu baiartı , 
lır•dı' ö'tcekıin deyen bayltaı 
u•lilerın aralerini . 

Kötü bir bozuluı o• tlafı
lışdan ıonro iyi bir •uralııı 
ve var olırıa beıik olan 23 
ni•cını , TDrk çocuiu İfin a• 
bir beıik yapdık. yard lıuca· 
ğınclan ve yard • eıitintlen 
dü,manları kovacalı katlar-
olJü denen bir u1uıu tlinçl•ı 
tiren bu beş "k Türk çocafa• 
na da o dinflifi, o aiırb••lti 
~ü , o uenliği verecclıtlir , 
uermelidir o beıik . 

Kırk milyon barıntlıran 

:> urdda on yedi milyonla da· 
rabılmek 1 urk uluıunun iri· 
şikliğidir. Bu iriırlt.lık daha 
cak mılyonlarla daha çolı • 
i r iıi.ieme) eu bir varlık olur , 
Kurtuluı ve var oluşıımaaa 
teme' tuıı o/dutu İfİn ulu•al 
bayramlarımız •ıra•ına koy• 
du~umuz 23 ~niıanı üıt•lilı 
bir de cocuk bayramı ycpıfı • 
mı:ı, on yedı milyon Atatıir' 
fOCuklarını kırkmilyona plıar 
mak içındir. 23 n •an v• ço. 
cuk bayromındaikı balıımdan 
aevinilir: bıri lıurtulaı tarıhi· 
mizin ~3 ni•anc olcluut için, 
6)ürü bu tarıhin lıoruyucu•a 

olacak Türk çocufuf!u millet· 
ce klyumıc us uirgemJ yola• 
na airdiaımır. için. yokıa türk 
çocutu ıdenıldi{li kadar uluı 
v• Cümhuriy~t anarım •ıca• 
k nadları altına alınm•ı ve 
almmoıına yol bulunmuı de. 
fildir . 

Bu lıenıin ve boıka kent· 
lerimiz.in viran yerlerini il•· 
~iniz , buralarda yalınayalı, 
baıılıabak doloıan bitlıin fO• Hohıtraıer ıırk~ti 932 

)'ı'ına kadar boı bulduıu 
mt)lcltmdtı ııla boylece atını 

BEKER 1UMAY 
Kulokıı- D~ıu 

111~ duyuı lıauuetli Ju> u 
ıclur, ilk bu duyuı üzerindın 
bırar. vak t g'"çirip r~luı baı 
lodımı , r.U)UI illı kuouetini 
gr.tyb,.d;yor • oy•nki ben ilk 
duya,umu hemen •rcoiı .ıca· 
l•na 11~9irdımae ne ald • . • 
lltfİremeclım•e hurmn iki ıık· 
lcı o r : Ya bir daha l•tİrt• 
mım "'J'1 uıaılu l•firir/m, Cf. V DE r ALAP 

- Ar kaıı 2nci yür.de-
Numcın S1Jhit Co,41111 



Matbuat 
Kongresi 

Ankara - Kendi teşkilat 

kanunu mucibince matbuat 
koaıreleri toplamakla muvaz-
zaf olan matbuat umum mü ~ 

dürlüğü ilk kongreyi 25 mayıs 
935 cumartesi günü saat 15 
de 4\nkarada torlayacakdır. 

Bu konire gündelık busun 
ıazeteleri aahiplerinden veya 
hunların i[Öndereceii mümeı 
ıillerden~ber vilayet merkez. 
mu\bakatınca haftada üç veya 
daha az çıkan siyası, hususi 
rııetelerin namlarına kendi 
aralırıodaıa seçecekleri birer 
murahbaatan her vilayetle çı -
kan srayri ıiyaai hususi ıaz.ete 
terle mecmuaların kültür miıah 
•alon meılek ve çocuk gibi 
kııımlara ayulın her beı gu 
ruba için birer mümeasilinden 
ber vilayette Türkçe olmıyan 

ıündelik a-az.etelerin günlerine 
eöre ayrılacak gruplar içia 
birer mnmeasilinden İstanbuı 
ba11n kurumu baıkan1ndın An 
krra ve lıtanbul ıerbest mu -
laarrirleri1e istihbarat işlerile 

•eııul ıııetccilerin ıeçecek· 
j eri birer murahhaatan cumhu 
riyet halk parbıı Anadolu A-
jaaıı matbacılar cemiyeti ki -
tabcılar cemiyeti murahhasları 
•ekiletJerin aıeıriyat müdürle-
rinden maarif ve hariciye veki 
letl erinin ayrıca seçecekleri 
ltirer mutebasıiıdan mürekkep 
.tacakdtr mecmua ve gazete 
leri11 ayrıcı arıu edenler ma1 

raflara kendilerine ait olmak 
lzere kendilerini temıil etmek 
için aza ıönderebileceklerdir 
iir müme11il birden fnla tem 
ail ııfabnı kendinde toplamı -
racakdır. Kongre mevcut aza 
ile açılacak karar alacak ve 
iç ıün ıürecek kooıre iç ba-
kanının açma ıöyleviJe açıla -
cak •e matbuat umum K.üdü 
rü raporunu okuyacakdır. kon 
crede matbuat ile umum mP . 
4ür lüiü arasında İf birJiii te-
mini için e111lar aranacak Türk 
matbuatın1n kültür yayma hız· 
metlerini daha eyi görebilmesi 
için ahnmaaı lizımıelen tedbir 
ler konuşulacak gazetecHik 
mealeiinin ve srnetecilerin 
terekki ve inkişaf yollarıle 
aatbuat birliii teşkili esaılar1 
törütülecekdir. 

iZLER 

Bayramlar 
Çocuklar 

Fakirlik Bayram Hakkan1 
Kaybettirir mi ? 1 

Hiç unutmam, bir •abalı, 
oir mektebin önünden ~eı;er
••n muallimiyle .karıılaımıı· 
llılı. Erteıi gün Cümhuriyeı 
bayramı u_ardı. Kız. , Erkek 
ialebe mektebin bah'ieaind11, 
•eoinı; içinde ötüıüyor, cıvıl 

G•fıyorlarc/ı. Bayramda ge-
~•celtleri e!bi.eleri ü•tlerin 
Jeydi • rnaallim , onları göz 
lefti, ine tabi tutuyordu. mek 
ıc•e 6ircli' biraz. mektebe oe 
6ayrama aiı iılerden konuı. 
rl•i, fıkarkcn mini mfoi yau• 
'tılar mrı'11limin etrafını cc. 

SPOR 

Şehrimiz de Sokul Bayramı 
Şenlikleri, Lise ve Orta mek-

. eblerin futbol maçı 
Geçen cuma günü ş ehri miı

de sokul ş enl ikleri yapılmışdır 
Hava açıkdı. saat oa doğru 

halk kafıl e kafile Cumhuriyet 
meyd&oına doğru yoll omaya 
başlamışdı . Donağa ve hare -
ketlere saat on dörrtde başla · 
nacakdı. saat daha on üçe 
gelmeden çoiu kadın olan 
seyirciler 'yer lerioi tutmuş, 4 
bin kiş\ye yakın bir bal~ yığı
nı beyaz çizgınin ôışıoda ka -
lan yerleri doldurmuşlardı. 

Jandarma ve polisler, bal. 
kln çizgiden içeri, hareketleri 
yapılacaiı meydana taşmama 

larına çok dikkat ediyor ~işin 
iyi :,ir düzen çenberinde yürü 
mesine çalışıyorıardı . Birkaç 
gündenberi k ,.ntimiz.de bulun-
makda olan Ordu Müfett şi 
General Ah Said ile va l miz 
Rıfat danışmanın al .. na ün 
yerdiler. Her yanJan yükselell 
alkışlarla orada bulunan halk 
aaygıve ıevg 1uini bildirdi biraz 
ıonra 'tam saat on dö rtde 
mekteblıler alayının meydana 
g ~ımek üz.ere harekete ge çdi 
ğioi boru ye trampet sesleri 
duyurdu. En önde bo:u ve 
trampet çalan izciler, kol ba-
şında Kız orta mektebi okur· 
lan vardı. Onun prşinden ilse 
daha arkadan erkek orta geli 
yordu. Ticaret mektebi okur-
ları gözükmüyordu. ~okul 
bayramına katışan bütün okur 
lar beı altıyüz kadar vardı. 
İıtiklil marşiyle tenlik başla· 
dı.Bundanıonra ieçıd donaiı 

J>aşladı. okurlar tekrar yerle· 
rini aldıkdan sonra önce kız 

orta mektebi okurlarına ayrı 
olarak bilinmiş olan göyde 
hareketleri yapdırıldı. onlıır 

dinlenirben erkek talebeve 
de biraz değişik olmakla bera 
ber aşağı yukarı ayni usulde 
hareketler yapdırıldı. 

Beyaz gömlek ve ayak 
kabaları ile iyi ve temiz giyın 

ııirmiılerdi , ıualler oruyor 
ceoablar alıyorlardı, düşünce 
/eri, •orguları hep yarınki 
ba)'rama, kendi {ut ba,larına 

aitdi, kı)'afetlerinden zengin 
'iocukları olanlar kolayca 
ayırt ediliyordu, onların yüz. 
/erinde, göz.luinde, durumla· 
rında bir baıkalık vardı, da· 
ha çok neıeli idiler , geyim-
leri muallımin ıstetine uy-
flUndu ••• 

Bu aralık , flÖZlerinden 
z.eki olduiu anlaıılan bir kız. 
talebe muallimin )'anına •o· 
kalarak ıortlu : 

- Muallim bey « o .ı;a. 

man beydi » ben bayrama 
•elmiyecek miyim ? 

Muallim arkadaı , ~ocağu 
boıtan OfQjt fÖy/e Oİr IÜZ:. 

dü.kden ıonra ceoab uertli ! 
- Hayır hız.'m ! 
Vt ıonra ilôrJ~ ctdi : 

miş ol;,n beş altıyüz talebenin 
alanda ııraiaması gözü vtgön 
lü okşayan batlı başına güzel 
bir görkem idiyıe de hareket 
lerde pek o kadar beraberlik 
olmayışı gönlü üz.müıor değil 
di. 

Başlangı ç.da ıöyleneo İstik 
lal Ye bitımde söylenen Cum 
huriyet marşları, dinleyenleri 
cöşduran , alanı inleten hızda 
ıöylenmemişlerdi. Düşünür ve 

sesler esirgenir gibi beıgıa 

bil' eda ile söylenmişe ben • 
ziyrdu. Bayı..n okurlar, biç dil 
islatmadılar denecek kadar 
ıeslerioi duyurmamışlardı. Bü· 
tün bu ıes ve gövde hareket 
leri, atlamalar bir saat kadar 
sürmüşdü. Bundan sonra Lise 
fu tbol takımıle ,orta mekteb 
arasında bir maç yapıldı. 

2 - 2 ile Berabere 
kaldJlar demek ki, küçükler 
ağabeylerini yenmek istemi· 
yerek maçda da onları aj-abey 
basanaağında bırakmak iste -
mitlerdi. 

Düşünce Ürünleri 
c 

- Bıştar•f ı 1 inci yüzde 

cuklar, okuma çaiında olduk 
lorı halde mektepsiz.tik yiı 

z.ünden başıboş gtz.en c;ocak-
lar görecek•ıniz. • . • 

Türk cocukları ayrılık • 
kaldırmayan türh ulu•unun 
yaTınlar•nı ko.blıyacak olan 
ö~ fıliz.leridir • 

Bütün türk c;ocukların• iyi 
bakım ve temiz. gıyimin ıJere 

cegi •ağlık ve dı ,,klık iı;inde 

güler ve mekteblerde cıoılJa · 
ıır görür.ek işte o .zaman 
•n bıi) ük çocuk bayrammı 
yaparak aeuinecetiz bu boy· 
ram . o bayrama getiren 
yola giri,imiz.in bayramıdır. 

- Senin beyaz bu/uzun 
yok ayakkabların da yenı 

değil ! 
Çocuk, bir ıey d~ğil, bir 

çok ıeylcr •öylemek i.ter gibi 
vaziyet aldı, belliydi ki, için 
de bir ateı • bir itizar att ıi 
vardi , fakat bu ateı duduk-
larmclan clııarı plcmıyor, ileri 
•Ürülen mant•k•ız. mantığı 
yakmadan, fOCUfu yakıyor / 
kız.aran, mor11ran ı;ocuk hiç 
bir ıey ıöylemeden .buynunu 
bükdü • • • 

Aradan yıllar ıeçdi , o 
f ocuğan o günkü durumunu 
hif unutamoclım. hala, o gün 
dudaklarınu kadar fıkun ate· 
ı in alevlerini görür ue duyar 
ııbiyım. kimbilir , ıdylemek 
c11aretini almı, ol111ydı neler 
•ôyliy~cıkdi. O ıöyliyemedi, 
Fakat, ben onun ıfJylcmedı/ı. 
lıtinl, ta o ~amtın ae,mi,Jim. 

Kralcıların 
toplantısı ve 

kondilisin 
· beyanatı 

Atina - Atina ıjanıı bil 
diriyor: 

Yunanlı kr~ I taraftarlaru ıo 
Parisdeki ictimalaraoa muteıl· 
lık ola~ak ecnebi memleketler 
de int i şar eden haberlere mu 
kabele olmak üıere başvekil 
muavini general Kondiliı baş 
vekil B. Ç sldaris ıie· görüıtük 
den so ıır a ş ğıdaki beyeanatta 
bulunmuş dur: 

malum olduğu vechile cum 
huriyet njmı 25 mart 924 
taribinden beri Yun 1niıtanda 
hükuın sürmekde ve bu rf'jimi 
bütün s iyasi fırkalar kabui ve 
teslim etmekdedir şimdiye ka 
d ar rej ıme değ İştirilmesi me 
selesi mevzuu bahis olmam•ş 

dır. Hük fımet mill i meclııin 
toplanması iç.in intihabat icra· 
sını i lin etmı şdir. Hükumet şu 
fıkirdedir ki r f'j im meselesi 
fırkalar arc;s ı nda herhanıi bir 
kavıa mevzuu ıe şkıl edemez 
Fırkalar arasındaki kaYgalar, 
rrj 1mler için ortaya düşmanlar 
çıkarır ist~r kralJı bir cumhu-
riyet isterse kralsız bir cumhu 
riyd olıun rtjımin ıiyasi fırka 
ların deiil bütün fırkaların 
menşei olan Yunan milletinin 
elcıeriyetine istinad etmesi la-
zım gelı r. Son zamanlarda vu· 
kua gelen caniyane hadisat 
dolayıııle ozt ya çıkan acit 
mılıi meseleler halledildiii ve 
Yunan mılleti ıüki.ın Liçiode 
serbestce ve soğuk ~ kanhlıkla 
bükumuııu verebı lecek bir bale 
geld.zi zaman Yunan hükume 
tı mılletin büyük ve mühim bir 
kıımı ıstediği tekdirde her tür· 
lü fırka rabıtalarından .._azade 
bir halde bulunacak olan mil· 
lete bu meseleyi arıctmekde 
kat 'ıyen tereddüt etmiyecekdir 
şurası muhakkakdır ki Yunan 
mılletinın verc ce&"i hükme her 
kcı hürmet edecekdir. 

Kon} ada dii en tayyare 
Konya - Pre111 Bibeako . 

nun tayyaresi Romanyay.a iÖ 
türmekde oL.ın tayyarecilerin 
tanaresi sakaUaaarak istaa 
yon cıvarmda düşmüşdür rı. -
kı pleri:ıe bir şey olmamııdır, 

Tayyare cemiyeti tarafından 

izaz edılerek ıelçuk palaada 
mısafır edılmışdır. Hükumeti -
mize ve Toıyyare cemiydine 
beyanı teşekkur etmekdedirler. 

Zavallı çocuk o pe:-iıan da· 
rumu ile hit; kuşku yok Jıi, 

ıunları demek iıti)OT , fakat 
bu ıtiraz.lnrı fr;inde boğulu

yordu , evet demek i.ti) ordu 
A ı: « Bryaz. ipekli bulıız.u ol-
mamak , yeni ayakkabıdan 
mahrum olmak fakirlik bela•ı 
iae , bunda benim •uçum , 
6Ünahım nedir. Annem , Ba· 
bam bana bunları alamadı 

iıe , ıiz bayramımı bend•n 
ntfin .. alıyor oe nifin beni 
bayramımdan oyırlJIOT ue 
alık.oyu)'or•unuz . Bu buy&dı 
bayramda, b~ya• ipek bulu:.ı
lu ue yeni ayakkabılı çocuk 
/ar aibı ve onlar •adar be· 
nım de hakkım yok mu 
•anki ? I » 

Çocuklara 1 bayramda. , 
ıeyım heueıını datil, b")'ram 
du.y11ıuunu, yurd ue ulu• HIJ· 

11,ıini tatdırm"k ıerehdır • , 

Kadınlar 
Kongresi namına 
Ankarayı ziyaret .,ı 

Ankara 26 - Arsiulo ~ 
kadınlar koogruı namın• lıı~ 
kiıilik b!rbeyet hu ıab•b 
ekıpreale şehrimize gelıaif; 
durakda kadın saylavları_.1 ri 
belediye meclisi kadın üyel• 
belediye başkan muavini, eti· 
· t *d"" d · ıribıı• uıye mu uru ve ıf ıf e ti 

kı,nlıiı protokol memurl•" t 
rafından lcarştlaamışdır. Her. 
üyelerine ıehir gezdirilıııİŞ. ~ 
met paşa enı(iltüıü balkefl 
Zıraat enstütüleri ziyar~t ol~ 
muıdur. Dış iıleri bakın f ti 
li ~· Şnkrü Kaya öile o:,. 
heyet azuı ıerefine M•!..,f,d 
köşkünde bir öj'le 111• 
vermitdir. 

Donanma 
meselesi 

'f •f Londra 26 ( a a ) - ,-
mis gazetesi B. Hitlerio Allll , 
ya içio İnıiliz dooı11119;.. 
sııua yüzde o ' uz beşini Y0ol. 
yüzde elliıinimi iıtemekde Jıl' 
duiunun malum buluaııı•d bt 
ancak her halde laıiltere ~ 

ki.ımetiain ne olursa olso•. • 
yüzde niıbetleriaden biç ~ 
aini muukerat için e~•5 ~ 
rak kabul etmiyeceiiaı. çilk•' 
Almanyanın şimdiki deaıı. ~ 

velinin Veraay muahede•• ~' 
kamı eaas1na iıtinad etlll' 
bulunduiunu yazmakd•Jıf· 

Şiir 

DÜŞÜŞ~ . 
Koymadan batımı yar 1'~ 

Soldurdu beui de bir 11~ 
Dilıürüp rönlümil ıe•d• ~ 
Yanmanın meierki bOf 

ıeblı,a , 
Gönlümden her emel yel~ 

~ 
Saçımda bir beyaz tel ,, 

il 
Bairımd• yar açan ıel ·lfll 
Bütün ıüzellerin iittiii I' 

"' Uiruada caa verdi k•11't~ 
"'~ 

Bir yıiıa taş oldu ııi1~ 

Bitti bir çıkmaıda ?. 
E h 1 b. ··i1:;;_ a oş rüya arın ıltıi ı 

Tevfik V~ 

Sona~orJum ki, o mo111'A 
lık )!Ok olırıuıdar artılı • /,; 
niıan cocuk bayramı, il' 
nııımı;da da aldanJı . 

J meydana t;tkarmııdır • 
timi~e 60re pa.nto!o.1la'' 
renkde olmtyan ba~ı f 
lar , bayram ıenliJılıf 
bayramı lıuıluloma ,,.,, 
ne iıtirtik •tdirilmemil• 
culclar ela, anneltrİ Jı, 
ları de oalalanmıı Jorfll 
Çocuk bayramından f 
mahrum •tmek, ne J•ftl 
bilmiyor oe anlatfl~ 
Salı bilclı timi~ o• "" ~ 
mız ıey ıu-lur lı.i, f 0 '" f 
mı:z• benlik'erinden ı b:,, 
lorındcn uzalcloıclırofl ~ 

.. - . l J. "' ruı ve tIO•terrı era it 
cle,il, mantıkıız.lılı tJI • 
ıizlilc oa.raır • Eo '" 
diııeltclim artılı 1 , çd 

YO"' 



YINIYOL 

M te p·yesinin ci~~or 
ve elbiseleri 

her kesin görebilmest için açı· 
ktır ilanda yazıh olaolardanfa · 
lla malumat almak isteyenler 
ışbu şartmameyi ve 240 ! BS 
dosya numarastle memuriyeti· 
mıze muracaat etmelidir . Es rde elbı eler Hk nn 

z rd gc>Ze çarpan bir varlık 
olmuştır • 
Elbise iş lerinde çok kıymetli 
me isım esirk m ven H~ci 

Tursun zade 8. İhsan baki 
katan ınt ıhap etı.niş olduğu 

modelleriyle styircılere çok 
cnıılı olar k o;zamauın caolı 

birer tims lıoi göşterm:şlerdir. 

Mete nasıl oynındı? 
Mete rolınde 8 . Cemal Ri:r.a 
beklemedığımiz bir muvaff akı· 
yit ~ÖJttermiştır ıkıoci perde· 
de mele çok coşgun ve 
yerinde jeıtlerıyle hakikatan 
bir ş~b eserdi . 

Beban rolınde bayan S a-
det çok guzel muvaffak ol-
muştur. Hen kendı oamıbisa 
bıma bayan Saad,.tten bu 
kadar muvaff aktyet beklmiyor-
dum . çok tabii hareketJerıyle 
ıeyırcıleran onu dıkkatini 

celbctmıttır • 
Teomanın karısı rolinlle 

bayan Nahıde fena değıldi 
mevkıi dolayısıyle bıra:r. aza-
m .. tli ola ası ve büyücünün 
sözleri karşı sında d;.ha zıyade 
beyccınh olması lazımdı . 

lhi~ücü rolınde bay 
Mubıddın rolua.ü bır gün.ev· 
VcJ almusın rı.iaıen fena de 
ğıldı bırıncı t lllodo çok gü· 
:r.el gtdı) ordu f .. kat ıkıncı ta· 
bloa~ bıraı. zay.fJı yalanı:r. 
şuruınıda ıö}Je)eyımkı bu 
ı ol bay müblttıo içın tamami-
lc bır muv .. ffakıyetldı bir gü-
nde b şarılao ış ondan fazla 
olm zdı . 

Mucrım rolinde bıy İsmail 
çok muvaffrk olmuıtur. 
dolgun ve yerıode jeıtleıile 

çok tab ı bır 1ekıl alarak tıe) ir-
cılf'rın nazarı dıkkatıoı celp 
etmııtır. 

Z bıt rolünde bay Murat 
güzeldı . 

Alım rolünde bay Muhiddin 
çok muvaffak olmuştur. r suen 
bu rkadaş ıblıyar rollerinde 
bir t.-ucdır . 

Velı ht rolünde b y Arslan 
diyebılırım kı, .:r. ııdd t ı ols•· 
ydı daha çok muvaffa olacak 
d1 • 

Yaverler yaverler ba-
kının karş sında okadar ıeı• 
but olmayıb daha resmi bir 
va:r.ıyet almalatı ıaz.:mdi • 

Tuğrul rolünde bay Halıs 
~üzeldi yalnız tavırlarında bir 
n daha tnbıılık göstermit ol· 

aaydt daha z'yade muv tff le 
olurdu . 

Oktar rolinde b y Hüse}ı n 
in sesi bilbass mnnzum p ıyes 
lere biç gitmiyordu . 

Asker tablosu umumiyet 
itibariyle istenilt n net ceyi er. 
memişbr · 8 . Mabn:urun 
sesi çok müsait yaln·z söy enış 

tarzı hiç eyi değlldr s eyi rcilere 
bir şiir hissi verm iş ı r eğer 
bu11u düz bır kon\J ukla ol t 
mıı olsaydı daha eyi o urdu · 

Elçılere gelince bır aZ da· 
ha çanlı ve daha St!slı sö 1le· 
miı olealardı çok eyi olac k ta • 

N Alpa.lan 

Modayı 

takıbetmek 

isdersen 

Modaya 
..,, 

ugra 

İLAN 
Trabz.c:>n icra memurluğundan. 

Açık artırma ıle paraya çev· 
rHccck gayrı menku!un 'Jıe ol· 
duiu : 
teşrın evvel 9"'9 taııb vv 100 
numaralı tapu k& ydın 1a fındık
lık hali haıır kısmen t.ırla kıs
men fıodııdık ve 1 Ol numara-
da hane arsası hali h..zır iki 
o.ia bir yer evi bir ahır ve 
Jo2 tumaralı tapu kaydıLda 
tarla hali heıır fındıklık ki 
ceman ilç kıta gayri men mi 
gayrı menkulun bulundu&u me-
vkı mi ha Uesı sokağı o umar ası 

kılat hordokop 
Taktir olunan kıymet : 

loo numarada k "yitJi t rla 
ve kısmen fındıklık 1500 lira 
ve lo l numarada kay itli a sa 
üzcrıne yapılmış haneye 550 
lıra ve lo2 numarada kayıtJi 
fındıklığa 2000 lira kıymet 
takdır edılmiıdir. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat Trabzon ıcra dairçıırıde 
30-5-935 PerşemJe günü 
saat 14 ·ıs 
l - işbu gayri menkulün rt· 
ırma şartnameat • 29 4 - 935 
tarih;oden itibaren 240 935 
numara ile Trabzon icra dai-
euinin muı:ıyyen numaruında 

2 -artırmaya işt rak için yu· 
karda yazıll kıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde peyakc si veya 
mnıı bir bankan•o temioiıt mek 
tubu tevdı cdılecektir (l'l4) 
3- ipotek Si! bıbi alacaklılar 
diğe alakadarların Te irtıfak 
hakkı sabiplcrınio gayri men-
kul üzerınaeki haklarını busu· 
siJe faı:r. ve masrafa dair oJao 
ddıalannı iıhu uan tarıhınden· 
ıtıbaren yırmi gün içinde evr· 
sin müsbıtelerıle bırlıkde me· 
muriyetimıze bıldırmelerı ıcap 
eder. aksi halde hakları tapu 
sicililf' sabit olmadıkca satış 
bedelinın paylaşmasından har· 
iç kalırlar . 
4 gösterilen günde artırma· 
ya i'tırak edenler artırma şa· 
trnamesini okumuş ve lu:r.ümlü 
maJümatı aJm.ş ve bunları te 
mamen kabul c.tmİŞl d ve itib-
ar oluour1ar . 
5-tay.n edılen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıkdao 
sonra en çuk artırana ıbale 
edılir. ancak artırma beadı 
muhammen kıymetin yüzde 
7 5 ş ını bulmu veya satış iıt
eynın ah.cağına rucbanı olan 
dığer ı.tJacakhlar bulunup da 
bedel bunlann o gayri menk· 
ul ile temin cd lmıı alacıklı· 
ların mecmuundan fulaya çı
kmazsa en çok artıranın taa-
hhüdü bakı kalmak üzere ar· 
tırma oo:beı gün daha temdit 
ve on beııncı &ünü ayoınatta 
yapılacak artırmada bedeı 1 

satış iıteyenın alacaiıaa ruc· 
hanı olan dığer aJacaklılarro 
o gayri menkul ile temio edi · 
lwış alacakları mecmuuodan 
fazlaya çıımak ıartile en çok 
artırana ihale edılir öyle bir 
bede 1 elde edileme:r.se ihale 
yapılamaz.ve satış talebi düşer. 
6 gayri menkul kediıine 

ı bale o.un an lumse der bal ve 
ya verılcn mühlet içinde para 
yı vermezse ibA.e kı ruı feab-
oiunar.ık kendııinden evvel 
en yükıek teklıfde bulunan 
kımıe ar.zetmi olduiu bedelle 
a!mağa raı.i olursa ona, razı 
oıma:r., veya bu1unmaıaa btm· 
en on beş iÜD müddetle artır
maya ç1karahp en çolıc artırana 
ıbale edılir. ıkı ıhale arasında 
ki fark ve geçe günler için 
yüzde beşten beaap olunacak 
faız ve dığer zarar Iar ayrıca 
bükme hacet kalmaksı:r.ın me-
muriyetımızce alıcıdan tabı.ı 
olunur. madde ( 133) 
satışa çıkarılan iayri menkul 
yulurda iÖstcrrlen30 - 5 - 935 
tarıhinde Trabzon icra dai· 
resı odasında ışbu ılin •e 
gösterılen artırma şartnamesi 

daireıındc salıl•c11.iı ilin 
olurnu· 
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GRİP ha ... talığmııı mf·nılek timizde ŞİDDETİNİ KAY• 
BETTİREN ve vaktinde kullananlar GRİPE 

Yakalanmakdan kurtaran ' 

Grıpa karşı tecrübeli ve çok müessir 

1 Kaşelerini Emnıyetle KlJllanınız 
·- ~··- . · ... 

.;_ ~ • • • • - ~ ,._ t - ~ ...... ~.: .. --

::saw: 
..oooe»oo oo ..ocooocooo<><> ooooooooooo..ı 

~ u c:ibll ~lb: u c 

E 
M 
N . 
1 

y 
E 
T 

E: 
M 
N . 
1 
y 
E 
T 

Ôlcüler kanununun aradıfı 
düz.ende ve istediği bütün 

erı•af ve şeraiti haiz. 

1935 yıll 
Yeni model 
Üzerine tanıgah 

Her çe§itde 

Kantarlar 
Ve piriçden mahmul 

Taı tıJar ( kılo gramlar ) 
En mutena bir şr.kilde ya· 

pılmıı ve rekcrbet kabul et· 
miyecek fı) atforla •atışa 

arz.edilmiıdir . 
zak yf'rlerdt!n veri-

Jecek ..,ij>arişJer kahul 
olunur . 
ADRES: 

Trabzon - Senıereier 

3 YÔZ 

MÜJDE 
En ıon sistem filtrfler ve 
fenni vasıtalarla çekilmit 

;\fEŞHUR 

Bozca ada 
Şarabıni 
İÇİNİZ 

Bu kf'z gt ~ i rtdiğimiz: 

NE:FIS 
Siyah• BeyaZ 
Bozra ada 

şarablarım1z 

karantilidir 
Kana, sinirlere yenilik ve 

kuvvet veren, ittihayi açan 

baı.me kulayllıdıraa tek 

ŞARAP 
Bozca ada şarabuhr 

Taıra sipariıleri en ç11buk 
nııtalarla gönderilir •. 

KiLOSU 
Parakendc 3 O Kuruıdar 
Toptancılara ten:r.ilit yapılır 

ramii arka '" mda Yegane deposu 
EMNıYET istanbul 

Dökii rııhane~i 1 · 
~~~1!~:! ___ b __ a_,;;;k~k~a~li y~e~s~ı ~· 
Pazarlıkla hane satış müzayesi 
Mahıllt si Sokağı nevi metruke no k. m· 
iskender paşa dabığyan hane~ 539 400 

DEFTERDARLIKDAN: 
yukarıda cinsi ve aair evsafı yozıh gayri meokulun tea:ı~den Yakı 
mü:r.ayeduiade talip zuhur etmediiioden 1~-S 935 tarıbıae kadar 
bir ay pnArlık süretılc aatılacığındın talıp olanJarıD bu mldc'et 
zarfında defterlıia muracaatJarı . 3-4 

Pazarllkla mağaza icar 
müzayedesi 

Mahallesi Sokağı nevi metruke no tab111 

Eavak ııra mağualar 
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DEFT ERDARLIKDAN 
yu"arıda ciııs ve sair evsafı yaz lı .. ~ayri men kulun i~a~ temdit 
müzayedeıiode talip :ı.ubur etmedısıınden 14 5 935 tarıbıne kadar 
bir ay pazarlık sutt.file icara verileceğınden talip olanları ba 
müddet zarfında defterdarlığ• mur2caatları 3~~·=--

Un eksiltmesi 
Askeri satınalma 
konıi ) onundan: 

A - Trab:ı.ou kıhı t için 
fabrika 28412,5 lirahk ~!SS,ooo 
kHo ikinci nevi un alın•caktar. 

B - Şartnıameıi her gün 
komİS) onda paruıı olarak 
okuna bılır . 

C - Artırma v~ eksiltme 
trahıooda kalede aatınalma 

komiııyouunda 8 mayis 935 
çartamba ııüoü saat 16 dadır. 

D - Artırma ve ekıiltme 
kıpalı :r.arf usuliledir . 

E - Muvakkat teminat 
.:!131 lıradır. 

G - l teklilerin 15 mıyiı 
935 çarfım a günü saat 16 
dın enci teklıf mckJuplarıle 
Trabzon .. tıaalma komisyoııu· 
na nıuracaatlıra illa olunur. 

ı 4 

kapalı zarfla 
urı eksiltmesi 
A~kcri satmalma komis· 
) onundan : 
1 - Erzincan rar:r.iaoıaaan 
ıhtıyacı için kapalı ekıitmeJ• 
k onulın 2 ,001000 kilo fa brik• 
uouoa ihale günü olarak tayin 
edilen lO·niaao-935 çarıamba 
güaü ırtat 15 e kadar talip 
çıkmadıjındın yeniden kapalı 
ekııltmeye kooulmuı ve 4·ma· 
yiı·935 tumutui annü ıaat 

15 de ihalesi yapılması tekra· 
rlanm1ştır . 
2 Muhammen bedele naıa· 
rr.n tutarı 27 hin lira muvak .. 
k-t temi o atı 1o25 liradır • 
3 - taliplerin munakuaya 
i,tir•k etmek üz.ere belli ıüa 
ve ıaath bir saat enel tekıif 
mektüplerile erziııcın F. karar 
kih binaa:uda utın alma ko. 
miıyoauna muracıatlırı ilA11 
olutur . 4 - 4 



YOZ 4 

ABONE 
Senelifi 500, Altı aylıtı 300, 

Üf Aylıtı 175 kara, 

~ÜSHASl 
4 Kurusuır .. 

ilin •atırı 15 Karu~tar R•ilamlar 
paz.arı'ıta tabidir. 
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~örüşler Duyuşlar 

Nisan 
Bııtarafı birinci yüzde -

* * ıı: * * 
Bir nisan pun1aon davrili 

yapayım dedim. bizim sayın 
belediye baıkanımm Kandan 
saylav çıkacak diye bir uydur 
ma y zı yazdım. ba§kanımız 

bir defacık olsun bana bu ya 
landan yana ne bir söz ç.ıtlath 
ne de yüzünü ekşitti. Öyle 
iken hizim bayAzmi beoi .. her 
görüşde temcid pilavı gibi bu 
11yl vlak uydurmuından babs 
edip durdu. Başkanımızda la· 
dmş yapmayan bu puvasson 
davriJin B. Azmi'ye brı dere 
ce ilginlik vermesine bir anlam 
veremedim. Başkanımız ne an 
lam verir acaba ! . 

Bizim baro başkanımız B. 
Azmi'nin benim vaaitamla ak 
şa m gazetesinde bir reımi ve 
kendinden babıeden bir yazı 
,çıkdığını hepiniz gördünüz ve 
okudunuz. B.A:ımi bundan ötü 
rü çok derin bır kıvanç duydu. 

Ben böyleyim itte... ıuau 
•aylavuğa, bunu gazetelere 
öbürünil baıkanlıklara, eacü -
menlere, parlak yerlere ve işle 
re geçirmeğe çalıımm da ken 
djm aylakda kalır, bir b•lta .. 
ya up olamam. bundan böy· 
le şonün bunun ta1111ndan, 
kasasından önce kendi kendi· 
min t1111101 ve cebini dütüne 
ceiim, kendim için çahııca • 
iım. Şu uylaY olmuş, bu 2a· 
r.etelere gcçmiı, öbürü bc.ş -
kanlıkları, encümenleri kapmış 
bana ne yararlığı var ? hiç .... 
zararlarından başka ... bundan 
böyle kendi kendime ıöz bir· 
Jiği yapdım ve şu andı verdim: 

Ey Cevdet Alap , elin 
tasaıı ıeni almasın , ki•ıe 
kimsenin tasasını çekmivor • 
Herkes kendi çıkarına'keodiue 
yarar işlerin arkasına koıı:yor· 
nene lazim ıenin,ıtn de onlar 
iibi yap ! 

Bu gün şu başkınlağı, yarin 
bu baıkanlığı öbür 2ün parala 
encümen üyelikleri ortaya çı· 
kınca ben de varım, beni ıe 
çin diye ortaya çık!.. ıea kea 

A : ilaluadan mataracı oilu 
tabain kariıi nezire 
B ; o köyden matarı.ci oj'lu 
Ömer karisi muruvct 

İLAN 
maçka icra memurluğundan: 

Açık artırma ile paraya çev· 
rilecek gayri menkulun ne ol· 
duiu : 
bir parça larla 
gayrı menkulun bulunduiu me· 
vki mıballesı sokağı numarası 
maçkanın ilaksa köyü 
Taktir olunan kıymet: 2501ira 
Artırmanın yıpılacaiı yer, gün, 

ıaat maçka icr2 d .. ir~ıinde 
28-5-935 Şafı &fiDil 
~··t 14. 16 

ayında olan biten ışl ~r 
dini onlardan iktidarsız gör 
mel. senin yurd severliğin, yur 
da hizmetin, cumhuriyetciliğin 
iokılipcıllğın, ilerilik düşünce 
leria, yüksek ülkülerin, yeni 
dam kafalılığın, Ar türk ülkü 
sü yolvnda temiz, yüksek sa· 
vaşların d var... bakma ki, 
parasızsın, bakm ki, il ıç1n 

bugüne dek ferag t ve feda 
karlık y pmışsın da herkese 
kendini h iç gabi ğöstcrmişsin. 
bundan böyle artık kaf ca 
dank dedi ya... ona göre şu 
başkandan, bu başkandan, O 
üyeden bu üyeden daha bil • 
ıili , daha yurdsever, d ha 
üatün iş başarır ve dab yor· 
da yarar olduiuna inandın ya; 
oaa irÖre çalış!.. başkan veya 
biç olmazsa üye olursau re 
ali ... olamazsan bunun da iki 
ııkk1 var: y öyle olur, y i da 
böyle öyle olursa ne ala .. ol· 
maıaa onun da iki ııkkı var ... 

***** 
Vılayet i'enel kurultayı 

iki ıöz bir pazarlık şöyle kırk 
a-ünlük itleri yirmi beş 2üne 
11kışrlmp dRiıhvcrdi. günler 
ce ıemı kahv~siade tavla. pi-
ket ovunları arasınde ıöıleşı!di 
reyler almıp verıldı... .... I u 
devredeki kurultay pek oafıle 
geçdi. 25 ıünlük töplantıda 
vilayet işlen üzerinde B. Ueker 
Tumaydan başka özlü söz aöy 
leyen, teı. ortaya atan olmadı 
batta Bütce bıle ıki saz bir 
piszarhk aytışma "imadan 
batlanıverdi. Sayın valimızin 
ıon toplanlı)a iclmeyişıue, 
bele Bayan Z...:bı ~nın çarşaf 
ve peçe takrırınin örtbas edi· 
lişine Benim &İni Bir çok an· 
lam veren de olmuşdur her 
halde ... 

• * • ıe: ıe: 

Hangi işden bahsedeyım, 
hangi işı öne sür-eyım kı, yüz 
iÜldÜrecel.c, iÖDİÜ açack tutar 
yeri olsun ? ... 

Spor itini mi ? keşmekeı 
başııı, kıçsız, perişan bir du· 
rum 11 bu durumu düzenliyecek 
bu duruma varlık ve kılık ve. 
recek baş ranıyor öne bır 

takım iıimler aiirlilüyor. bunda 

1 - itbu gayri menkulün art· 
arma ıartnameıı . 27 4 - 935 
tarihinden itibaren 134 - 935 
numara ile maçka icra dai· 
ersinin mu~ yyen numaraıında 
her kesin görebilml sı için açı· 
ktır ilin da yazılı ol:a:lardanfa · 
ıla m alfımat almak i&teyenler 
ışbu şarlmameyi ve 134 - ! .SS 
dosya numarasile memuriyeti-
mıze muracaat etmelidir • 
2 - artumaya iştirak için yu · 
karda yazıu lnym tin yüzde 
7,5 nisbetinde, kctsi veya 
miııi bir bankanın teminat mek 
tubu tevdi edilecektir (124) 
3- ipotek aahibi alacaklılar 

diic slakadarlarıo ve irtıfe.k 
h .. kkı sahiplerinin gayri men· 
kul üıerıadt:ki haklarını husu· 

da yine beni gören yok ve 
beni bu ıı için anın yok, 
Beni idman mintakası batka n 
yapmiyorlarki, onlanı kendimi 
2ostersem ... ben idman min· 
takası başkanı olsam şayet 
ne yapardım, ne varlık göste· 
rirdim bilirmisiniz ? bütün 
sı:: or kuluplerini kapatır, üye· 
)erini heyetlerini dağıtır ar 
d n b\r yll gt>çdikden ortalık 
durgunl şdıkd~n sonra kulup· 
Jeri birer bir~r açar. heyetleri· 
ni seçer, bu kulfıpleri Holke· 
vinin birer kolu olarak çalış -
mağ koyardım · 

* • 
Çocuk bayram ıorn oı:sıl geçdi 
ğıni, nasıl yapıldıtını bepiolz 
biliyorsunuz,her zaman olduğa 
gibi bir gösteriş yıpıldi geçid 
geçildi .. ber y l biribirinden 
daha intizamlı daha çeki dü· 
zenli, daba derli toplu, sözün 
arapcası d•h• mütekamil oıma· 
sı lizımgelen bütün bayramlar 
bana öyle geliyorki, daha çe· 
ki düzensiz, daha az benimse· 
yişli oluyor gibi : bir tarafda 
çarşaf yığıoı, bir tarafda kar· 
makarışık halk ..... 

Gece HelkeYıoin yeni &a· 

lonuoda verilen ıözde çocuk 
balosuna gelince hele o peri 
şııınlıiı tarif ve ta•irdeo aclz· 
landım. doğrusu ..... . 

"' * * "' * 
Sokul bı.yramı, işte beğe· 

ailen pürüzsüz, söz ğötürmez 
bır bayram görebildık . uf k 
tefek teknik kusurlau görme· 
zs_k bu bayram yukarıd n 
beri 1enkidli geçen satırların 

üıer ine bıraz su serper gibidir 
burrda vesıkasız foto2rafcıla
rın sabaya akışı iyi olmadı 
e mmiyet direktö rümüzün bu 
cihete dikkabnı çeker nisan 
notlarımı bur ... da keıerim. 

Cevdet Alıp 

Alman konso-
losluğundan : 
1 Mayıı 935 çarıımba güDü 

Alminların milli Bayramı oldu 
ğundan aynı günde önleden 
evvel saat 11 de konsoloıba
ntmizde bir kabul resmi yapı· 
\ıcakaır. 

aile faiz Ye maarafa dair olall 
ddialaıtnıiıhu illn tarihinden. 
itibaren yirmi gün içinde en· 
akı müsbitelerile birlıkde me· 
muriyetinıize bildirmeleri icap 
eder. akıi h•lde h•kları tapu 
sicilil~ sabit olmadıkca ıatıı 
bedelinın paylaım.sından bar· 
iç kalırlar • 
4 - gösterilen günde artırma· 
ya iıtirak edenler artırma ıa
trnamesioi okumuş ve luzümlü 
malumatt almış ve bunları te 
mamen kabul etmişıd ve itib-
ar oJu.,urlar . 
5-tafu edilec zamandn gayri 1 
menlnıl Uç defa b;ğraldıkdao 
ıonra en çok artırana ihale 
ecfilir. ancak artırma bedeli 
muhamtııcli kıymetin yUıde 
7 5 iııi bulmıı ye1a aatıı itt· 

Sürmene' de Spor 
Bun~ıın iki yıl evvel güzel 

Sürmenede il spor klübü ku· 
rulmuş-:lu : ( Sürmene gençlik 
ıpor yurdu ) . 

Mıntnkamıza bailı olan, 
bu çok temiz gençlik ve •ror 
yuvası, değerli ve ~alışkan 

idarec ler elinde, her gün bir 
z dah ilerlemekdedir. Bu 

canlı ilerleyişi takdirle k~rşı 

lamam k, sevinç ve evgi ıle 
alkışlamam k mil!nkünmüdür? 

Gençlik spor ) urdu ilk le 
masını, geçen r .. mazao hayra 
mıoda, kentimizin en kuvvetli 
takıml rıoda · İdman gücü ile 
yapmışdı . Çok samimi ve kar 
deşce geçm ş olan bu temas 
iki klü~ gençhğini birbirıne 
tanıtıb ısındndı2'ı gibi Sürme· 
neli ıporcular iç•n de faide 
den b li kalmamışdı. 

İkinci temu kurbun bay -
raa>ıodn, Rize'de • Rize halk 
ıpor ,, tak•mı il~ yapılmıtdı . 
Bu temasın, o günkü hakemin 
fena idaresi ve bazı ıporcula· 
rın, sporculuğa sığmayan bir 
takım yolsuz taşkınlıklut yü· 
zünden istenilen neticeyi ver-
medığini teessürleduymuıduk. 

İşte iki memleket gençliii 
~rasında , hiç )okdan coian 
bu soiukluğu ortadan kaldtr· 
m k ve kardeşce bir maç yap 
mi!k isteği ile Sürmeneliler 
Rıze Halkspor takımını 26 
nisan cuma gününe, Sürmene 
ye da\et etmışlerdi. Bu daveti 
h. bul eden Rıze takımı, kala 
balık bir kafııe halınde 25 ni 
san perşembe günü Sürmene· 
ye iel~ı. Ve cıdden yüksek 
bir sevgi ve mısafırperverlıkle 
karşılandı. 

N ıbayet cuma oldu. Sür • 
aıeoc buguo bayram ve pazar 
Kil~leriyle bile kııaa kabul 
edemiyecek derecede kalaba· 
lık. Maçı görmek içın Trab • 
ıondan, Rızeden, Of dan, M~ ç 
kadan ve civar köylerden ie· 
len ıeyirciJerin sayı ı ıkiyüz 

den fazla . Saat :!, maç vakh 
yilkkşıyor. Alanın etrafını ku 
şatan, kadın t'!rkeii seyirci ka 
1abalığ ı büşyüze y kın. bikem 
Trabzon idman gücünden ve 
değerh sporcularım1zdan bay 
O aman evvela misafir Rize 

eynin al cağına ruchani olan 
dığe·r ul caıdılar bulunup da 
bedel bunların o gayri menk· 
ul ile temin edilmit alacaklı· 
larm mecmuundan fE zlaya çı
kmazsa en çok artaranın taa· 
hhüdü bakı kalmak üzere ar· 
tırma on.beş gün daha temdit 
ve on beşincı günü ayniaaatta 
yapılacak arbrmada bedeıi 
aatıı iıteyenin alacainaa ruc· 
bani oJan diğer alacakhların 
o gayri menkul ile temin edi· 
lauş alacakl n mecmuundan 
f zlaya çıam k şerhle en çok 
rtırana ihale dılir öyle bir 

bedel elde edıl mezae ıbale 
y pılomaıve aatış talebi dUşer. 
6 - gayri menkul kediıine 
ihale olunan kim e derhal ve 
ya verilen mühlet içinde para 
)1 weıme.zac jbıle kar rı fetb· 

·" takım1 alkışlar arasınJ• ~ 
aı çıkd1. Halkı ve ~eo O' 
ıpor yurdunu ıelimlach -· 
dı.kika sonra ıilrmeae tak•.M arr 
yeknesak form•larıyle r f. 
diller ve Halkıpor takılll1 t.' 
reline bağırdilar. ~rtık 111 11

111
1 

mııusim bitmitdi. ~~ç fk1.,ı 
b2şlayacaksabadaki Jkı tı k" 
gözden geçirdıkden ıoor• 
di kendime düşündüıı>: ;eti 
- Trabzonda aylardsP ı,.l 
.. 1 d' ~ · · - l b. fut oz e ıgımız guze ır ,.,. 

- edtw 
maçını Surmenede seyr içİ' 

iiı. - Bu bal ıürıı>ePe tr•b 
ne kadar iftihna liyıks• 1{} 

zoa spru için de o kad•' i'._ 
idi. yukariki düşünceıı>i 12 O 
daki arkadaııma ıöyle&O~~df 
zere idim ki ıt•lumdaki ourı.. _.1 t••' - Yahu bakıana Riıe 'f"tJI 
aJandaıı çekiliyor... ti• 
ıola döndüm. '-
- Doğrumu ıöyleyor•.1101 "" 
ba sebeb nedir ? dedııll· r.a-· 
dan ıonra iki taraf idar•J" 
rinin aaatlarc• deY•rll ,; 
görüıme Ye müoakıt•~:S,
kulak miıafiri olduıı>. otf' 
itibariyle rize takımıoıO .. ; 

S .. ,~ mamaaına ıebeb fU: ~ 0~ 
takımının bariçden ald_ıf ,.~ 
cular rizeniokinden bır ,jl 
imiı. Rize takımı oyıaadl 
memleketine döndü. _,, 

Yeniden teharl•D!• Ol~ 
daki ıoaulduğuo kok~ 
a.linmeıi için, iki r11e . tf 

l. ~. . . b•l~.i genç aııının yarın yen• ,ır· 

masla karıı Uurşıya ielıll ~ b',... 
ııi cand•n dılerken, bu , I' 
taki düşüncemi yaıoııd• 
çemiyece~im . : ,1. 

Mademki davet kab~). 
)erek gelinmişdi, ~· ~-~ 
iki tan.f da takviyeyı ~ 
etmiş bulunuyordu yatoı: 1 
oyuncu için itiraz 11tOle 'J. 
maçı oynamamak doi10 I_ 
di. Sonra bu temat 1110°' f. 
t j!e tpeyce bir mıır•f• ~ 
mit ol•n ve bir mikd•' • ;f. 
ıatmıı bulunan reaçlik &'";!. 
yurdunun •aziyetiai düf ~ 
icabederdi. Ve eaaıeo . il' 
ıporculuk da 1:: unu bild1';.' 

Bilmem yanlıımı döt8 

rum ? it' Set 

A 
olunar~k kencliıindeOb~ 
CD yOksek teldıf de b"2 
kimıe arzetmi otduill 

1 almata uıi oluraa o•~ 
olmn, veya bulunaı•~, 
CD OD bet ifÜD mQdcfe 
mAya çtkarıhp en çok; 
ihale edılir. iki ib•le r 
· f k .. .,le kı ar Ye geçe gu 1 

yüzde beşten heı•P 0 1. 
faiz ve diier zararl•' sa'~ 
bilkm e hacet k•luıak•1 tt' 
muriyetim:ıce alıcıd•0 J 
olunur. madde ( 133). -~ 
ubşa çıkarılan i•Y11 1 
yukarda ıaıterilen28 ·"' 
tarihinde maçk• 1il,-
reai odasında ıtbll t 
6Ô11teri1e11 artırma I~ 
daird~ade 1ı1tl1CJ»
ol urını· 




