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C. H. Partisi vHiyet kon-c. H. P. Grupu toplandı, gresi cumarte1i günü saat 

onda HalkeYİ salonunda 
Hopa'daa Samsuna ka k .. ·11 

I• kt • t k · ı • • h t d 1 k~Jza tmum1 eaaı erinin iş ira dar küçük, büyük vilayet ve ISa ve I l IZa a ı e op anmııtır. Van ve 
kasabalardan Ve yalın doğu ver 1 • daire müdürlerinin h zır 
dan o k u m a k maksadile .. • • • 

1 
• • • ı bulundukları kongre, Parti 

Trablona 2elen yiizlerce ı azım Karabekınn bır taknn ek nd ' R ·i i A. Rı il l r iın 
gencin, kootrolıuz ve g .yri Ank 8 .... k M'U b 

1 
b K dan açı dıl onr part' 

ııhht 1:. r halde tahsillerine Mecliıt~: -;.ba~y~iı .ı Uet Ku mbe k~s~ geomle. ~ki t' iıbım müfe tışi K yıt:ri Mebuıu 
d k . . _ 0 mı · ua e arın mı e e :n a- H 1 · K 1 • . d 

evam etti lerı ıözon ne ran'ın reiıliğinde top) . 1 . d .... 1 ('k. ı mı a açın rıyasebn e 
an zı !er eran e ıoru en ı ı ruznamedeki maddeleri 

alaaarak , banlarıa bir çatı mııtır. ' kelıme noksandır) gençler mii k . t . . 
lltında toplanmalara yolan· C ı ld k ki b ·kk d b k za ere ve ıa aç etmııtır 

I
• H açı ı tan •e gece ve çocu ar 'b~ ındb~ 1 ü u. Hilmi Kalaç bu münasebet: 

da , timdi ye kadar bir çok top antı zabıt hwiaaaı o. metçe ne gı ıw te ı~ er a · le ıtlzel bir laitabede bulun. 
Jaıılar yaıılmıı •e dilekler· kunduktan sonra küraüye lınm•kta olduıuna daır tak- muı x b 

1 
k P . 

d .a J 'k · ._., . S • •uze •f ar en arta-
e buluaulmuıtur. Ke en ı ta1at • v~aııı ırrı rir vardı. Takririn okunma miıin Blnlai Ebedi Şef 

Son parti kongreainde~de D•y bu ayın ıçıade ~en- ıı ve hükumet namına tak· ATATORK'ÜN . 
temaa edilen bu konu . om. ıuJdak madea banaaınıa Aıır batı-

• •- rire cevap veren DabiJiye raıına h6rm t b · -
'ilin {>n pllna seçen iflerin çamlı ocatında itaal eden Vekili Recep Pekeria din b . e ea aurunu 

ıriıo yllzinden bir siikftnt6 eş dakıka saygı ıuımaıına 
den farklı a6rülmeyerek , lenmesini müteakip birçok davet etmi b d • baııl olduıuou Ye alınan ' 1, un aa ıonra 
b&Uia bir buuaiyetle mü- tekmil kurtarma tedbirleri hatipler s6ı almıı ve mey- kongre ikinci reiılij'ine Muı 
telea edilmit te biç bir ih· bilifın• olatak bo elim vak· zuua içtimai bünyemizde~i tafa Canııı, kitipliklere 
tiraıt kayit dermayan olun· ada ıimdiye kadar 63 ame ebem..aiyeti tebariiz ettiril· Nafiz Kulaç ve Cemal Rıza 
•adan dilekler arasına alın lenin mateuıüf öldiiiU tes· miıtir. Hatiplerin bu beya Çına~ seçilerek iki 1enelik 
••ıtır. bit edilmiı olup aramalara nına hükumetin de iıtirik meaaı raporu okuamut itti· 

Bu ela pıteriliyor ki ' devam edHdij'ini ve hadise ettiii ve alAlı..aJı veklletle· fakl• taıYip edilerek celse 
dört bine yakın orta tabıil tale- n · dl~ "d - t tk'k rin bu mevzuu uaılı bir. •1ı- tatil edilmittir Ön leden zerıne a ı, ı arı e ı .. ""- • 

beteri içinde1, maddi imkan ve tahkiklere devam edil· rette etüd e~ere" tekrar sonra ••at 14 de parti mli 

ruınameaindeki diier mad · 
delerin müzakeresinden ıon· 
ra yeni iliyet idare heye· 
tine Ali R ıa lıat, Muammer 
Yarımbıyık, Bekir Sükuti 
Ku!&kmzoğlu. Atıf Saruhan, 
doktor C mıl Bulak, a vu · 

Z Cao, Temel Üner, 
.. or Mehmet lbrabim 

Qkmatt, Abduliab Günel 
ve Büyük kurultay müaıea · 
ıillik.lerine Bekir Süküti 
Kulakıııo ğlu, Muammer Ya· 
rımbıyık, Naıım Ural ıeçil · 
dikten ıonra Milli Şef hmet 
loönüye baihlık du7plan 
izhar edilerek topla•hya 
nihayet verilariıtir. 

Partide 
Pazarte1i rtın& akıamı 

yeni parti viliyet idare be· 
yeti parti miifettiıi Kayıeri 
meba1u Hilmi Kalacaa reiı· 
Jiiiade toplanarak vazife 
taksimi yapılmıı, reiaJiie 
Ali Rııa lfıl, kitipbğe Zib · 
ai Can, muba•İpliie Temel 
Uaer ve HalkeYi reialiiiae 
de Bekir SOkiitiaia itiıarı 
iizerine Abdullah Gilnel ae · 
çilmişlerdir. · 

Tebrik eder muvaffaki · 
etler dileriz. 

llı.lılllar ylaiaclen ıarada, mekte olduiuDu ve vazife- eart~~ daı.a ltaıırhkh oı,. fetüfi Hilmi Kalaçan reiı
burada cemiyetin himaye ve leri uğaruacla ~·1~tlarını ra~ ıelmeaine fıutt Ye im liti~ toplanan koag-re 

ı 'd k ka\an t~rt ffybe~ea itçil~ri11 ailelerine kin Y~f~l1Des• maarif vekili r··-----.,.... =_ --- =_ =_ =_ ~ ..... =-=_..-;_"""'_ C<- =_ =_ =_ =_ =_ =_~:_=_ =_ =_-_ -.: ... -. .,,--
,e~k,\ın ·~ uıa d d ~lik~metçe derhal ta,"lhı t tlıaa11 Ali Yütel tarafından p Sovyet H b T bl' • • İ 
J•v,ularıDI, pır~tt.p. lf\D wa y.erilmetİP\tı tfkaır\U e\ti~i teldif ecfümif 9e i1Up umu· ··-...---..~-....----a_r ___ e __ ı_g_ı _ _) 
diıiplinli bir te,kılita .b•.ı· '~ ye ~u ~•bH ~·~iıelerıa mJ heyeti hükumet tarafın· 
l•JP!i\ı i~tima1 ödeılerıquı- tekeıriir etmemeıi tedbirle dan yapılan bu teklifi dlem· 
den v; "yarıo,,ı derpit ed~~ n.in de alınacağını bildirmiı · nunlukl~ ·;c ittifakla tanip 
ıuurhı bamlelerimiıden bırı , tıri, . . dmiıtir. Ruınamede baıka 

Doğü cephesinde 
addedilmi9tir. a.:uıat Ve1'ilinin bu izahı madde olma•iıiı için reis · 

MoıkOYt :. 7 ( A. A. ) 
Teblll : Ruı lutaluı Sta· 

Hnıradın oeaup dotuıundı bir Her türlli mahrumiyet ve 
fedakirlaia katlanmak au
retile e•inden, an• ve baba-

ıındao avrıhp • okumak " 
btveainı yenemeyerek bura· 
lara kadar ıelen gençlerin 
1af ve makbul bir ıaye üıe· 
ri11de mücadele7e atılmaları 
boı karıılaamakl• beraber, 
oaları cemi1etiD varbjına 

İlıaadırmaaıD •• ıerekli hi 
llaa7elerle g&atlllerini kaıan 
lllaaıD b•yır ve faydaaı bü 

)6ktllr . 
Bir maarif tehri olan 

Trabzon içia, bayat tartla 

l'Uııu defıitmt'diii zamanlar 
cA. bile vücuduna şiddetle 

' l&ıum hiuedilen ( Tal ebe 
Paaıiyonu ) nun , bügünkB 

duruma ıöre en küçilk bir 

ibtiyaıca cevap verecek hal 
.de olmadıi• meydandadır. 

Bu itibarle, hakiki ibti. 

Y•çlar iıeriade eaıılı bir 

•urette durularak , mevcut 
Panıiyonun ıeniıletilmeai ve 
blmiaiz, ~elceaiz kalan genç 

&erirı tam bir huzur içinde 
telııitlerin~ devam eylemelı.: 
riııin ıajlanma•ı llıımdır . 

ÇULHA 

aı müteakjp ruınam~ye Ke· likçe saat 10.18 de celseye 
çilmiıtir. Ruzaamede İltan nihayet verilmittir. menli 191al etmlıllr. Merkezde 

tlddetll ıı Hflar ilnım edl1or. 
Ilı teşekkQlQmQı merk11 oep. 
bealnde Alman baUerıaı ,.,. 
mıttır. Ba lllrllk ıtadt Almıa 

b'ltlarının çok ıerılerlnde 18· 

nşı7or. Don keılmladı 1600 
ouı veren Almaaların ı:rrıea 

a Alman Horb Tebliği ~ 
-~~~~~~~~~~~~--=-~-..} 

Doguda, Şimal Afrikada 
Berlla - 7 ( A A ) AlmlD 

teblltl : Almaa d•a "' tıak 
katlıları Taıpaenla şlmıllade 
kuvveıll bir ıorette tahkim e-
dllmlı bulunın bir dıal menli 1 

ol. arnlnla ııırphtıoıt H bn~ 

C. H. P. 

nın mubılefetlae ·raımea sapt 
etmlelerdlr. 85 tlen f11ls mubı 
ıebe menli ele gıoirllmlştlr. 
DDtmın Terek böl&ellnde, vıa 
ve Volra neblrlerl ar111odı ve 
Donun bDyBk dlr1etlnde bey· 
bude blcumlarda balun•uitur 
Şimal Ye merkeade Almın bu 
cumlırı dilfm1&1 mınllerlnden 
çıkısrmıf, 37 dltman tanin tab· 

37 taakı dı bıl8ra utrım11tıı. 
Stallnrrıdın cenup bat111ndı 

Kongreleri -
- Arkası 4 de -

~lr Ruı blrllil .Almanları tı~

tl111ll bir •enldea çakaraııtır. 

JUJ41!Y - vly11mı JOIU Oıerta. 

de 119 ıoo ılreo 11veılarda 4.1-
•ınlar bin 010 vermlf, ~I taak 
80 top ve mubtelif malıeme 
bmııkmıtlardar. 

Alman -Fransız ittifakı 
ıo 000 Tonluk Llberty karroıu 
eaiıe indlrillr~u Amtırlkedı hır 

hafta ttir ıeml locUrllmektt'dlr .. 

Aokara 7 ( a. a ) - Aldı 
ğımu: telgraflar, Bursa, Trabzo.a, 
Artvia , Aotılya Ye KIU&bJa 
Cumhuriyet Halk Partisi YlJiyet 
koogrelerloin taplındık1arıoı bil 
diriyor . Kooıreler ••tlırken 
parlioio bıolai Ebedi Şer Ata 
tOrklD 1111 bıtıruıoa bDrme
te• saygı ınıuıtu J&pllmıı ve 
Mllll Şef laoooae ııuıılmu bat 
hhk dunuları icbar edilmiş ve 
çok samimi ıeçeo kongre mO· 
zkerelerlode Jurd lçlo bayırlı 
plleklerde buıuraulmuı 'Yt ld11re 
b~yetinin lkı s nelik meaııl ra· 
p rı okunmuş , deletelerin 

1.1 rıos kH ı ııl l-:.edır vl
ll/ rUnırca tzıbat veıilmio 
v top!nntılara ııoo verilirken 
laue b.1' tleri Ye bQyclk. kural 
tı1 iyeleri 119ılllittlr. 

Lôvol pek yakında müttefiklere 

H a r b i 1 ô n Tasarruf Haftası 

480 çuval 
mısır geldi 

210 Çuval un geliyor 
edecek .. t3, naoll t ... rraf •e 1erll 

mallar baftaaı, 12 blrlclkaoun DQa akıam llmannn111 i•lea 
b k CDmhurlyet vapu•u Samaanda. 

Vışıoatoo 8 [ a. a. ] - 9•2 den itibaren a,hyıca ve 480 çuval mısır getirdi Akıu .,.. 
Tu rıjuıınm Ceneneden Bsşvekllimlıla o do Aokıra d 1 1 1 1 Hdkevlnde ıoyılyeceklerl h · puruna • Şllor m ı •Ç o Sım· 

aldıQı bir habere 20re pek ya• k 1 1 sundao 2 O çuval butdaJ unu 
kında Franııı bQkQmeU11de nutu la hafta açı mıt 0 sc k r. yQkler.ıdıği h ber ahomıttır. 
detıetkllkl~r yepıll!caktır . Güneşteki lekeler H.:ı'>er l ğımıza göre 

Saoıldığıoıs gOre :reni bOkt'\ L"'ndr."ı - H (.\ A) Ke• . ıc bundan a buğ-day ua~ 
met kurnlur kurııl Fr11n ı r •hıı., ı e 11 • b" ~·ı: d h f 
ile Alm .. r.ıya r;rasıod ulh ı z~ ı... el r da c, " • 

1 
:· •0 e er ı· 

lac~oık ve ittifak akd dll"ctk I " .. n d k d .. r.aa.... erılecck, bu •aretle -.: uD 1.:M Z 1 yı I! za fla t_ li f 

ve buodao sooaa Lh ı uıatt.. JOsuau:ı daha ..,,11 ve temiz ı aü !lDW •• ırınlarda bujwlay 
flkler• tıırp llaa edeotlLtlr ltl4Ya911 pe~ ıııutıtımıldlr. !kl!leıı de !ulaa~caktır, 

, 



9 1 n~\ K8nuh 942 
= 

(O ünler Geçtikc~,) 
'f ışa girerken 
Gün..l~r h lif I r { ,J ... r 

g~ctikçc mu ıren seyrine 

ELE 

de.vaaı ed~u bit y ı d ha, b 
uAr~lclorır:dau birini t ık.e Hükümet umumi darlığı kıs en olsun hafifl<t.tmek için her çar<}e 8ş 
diyor: Sonb-hsr )'Erini kış., vurmaktadır. Bu arad biz , ,.hr k t 01eselemizin bir safh sını , 
bırakmak iizeredir. z ekle ik.tıfa diyoruz. 

TabiBt ne kadar det)i· iraat vekilimizin s yın nazari rma arzet · 
şik bir mdn2ara okıı .. ge daR gdicaklere <tc ormr.n id11 

Me lı ketin mQbim dortlo ıın arzu <ıd ilen mi k teı de olma 
1 1 

ı 
çen bahar ve yaz 11vlnmım ı d b k: t rPsiılo mtlr ı<ie filo c ci P söy en 

r 
0 

a 1.1 ~e mnbru\.:, l we O· dığıDl nrnrhıız t:ıı>lk.ın El 18 1 d\ Ycseleye veılJ'• t edı:ııı vi'fı 
iç/eri eçan, he.·eca11/1J(I dı· leıldir Şimdiye ksdar t."akecuk "•kmer.ırsl içlo ÇthtfiQ ğl l S" } } t 

-1 r yl)t okaa1ı ata~a1nr r.r il ~mıı rilten. kfJlpleri coş'urtm fı lhtiyacınuz pek sı lstlsoehırin yın Bnsvokil. Trabı'Jndtt bllmO· r.ı gelcrt.t işi hııl •e tınlkın 
sonsuz latifliğı neıtd ? Ha tamınıen lçeridcıı t darik c:ıdi il' rasebs vaki bevenl\tlam1dı ifada ıstmıbını hnfir et 

1 
k tstlıdi. 

fif h fif esen okşayıcı rüz dt 13u gQa içlııde dışarıd •D t~. buyur uklarıo gö " mıd n t. 0 · K~stiyot nH ha ıJt ~9teual21 da 
gar/arın yerirıe, ş/,.,,di ku· l Darlk.( ne diş~ntılcbllir ve milrO ııarflyırhada ihtiyat lllzemu lntl ııl e<!or k orman adntile 
ıu va sert bir rüıg6r k m de Dll~mk.flu ola lave\y edile· ı lışılraalı:.tkdır. bir t kı ~~nct:ıışr.l ra yai 

Ilı ,0 b · · .. 1 blllr. Z\rn meml kvtıo k ya:ık Me leke ti iıla clu~r Ş• ir· d k •i Ave-tio t0 ç • r .ızı Gun ş, alflfl tarı ba ıı temine ı.ar1d·.. Hatt· aç.tırs11 a g reı ~ . 
ki I h e 0 lorlnd j'eh cak Ol'1r k odu va şebbQsatı v g ıek gn telerle ışı au ~ e ~yat Vi~ sıhhat lnıu utıdın faıla bil . ısuoa r.ğ odun kö~t\r kull Dı'ır Bur-ılar b kh ve yeri d~ tenkh1lcrl le 

s ~ÇtJ..:.?. .guneş ş n ve gülu 1 Yatduı ~ırç)\ yerleri e b r~clade bazı mı\ırakF>t ıdde- vordlği a tıc , voe,t bir tuU 
yuıu u hızden klskamvor geç a s o bu Jt!zden bllyGk ıerl vıırao dll mıbd t •ıntıkcla b 

8 1 
rn ke ıı c k jlnçlan a 

bay~ğı. Sık sık y an yai· s•k., hlar çek:U n\ştlr. Yakı'1 ro tnbhıar ~der k:. fp,'Jf, blr em bııili de taıyı ... e )'etişemediği, 
mwl rın serinlcttigi h vaYJ cel"'rg fle'lı:ı~~)'e kııd r tıdkı tv t tcşı tıtrta e a llllfV&cı v~ı~luı ro lıerıd·s tarafın aR 

len Ffüs ederi. n içimiı ür· ıım ihtiyacı o iıl n ve ç.tıhk or ıı v nususi çahhklar tem.in bir"r birer gOrtıll'O ·on kcsıle· 
per;J or. l rdaD temls edıl~ ilir. d a cho k,t dlı. O ~u kvou 11sno c it otlu hrnl!I ı\kH~e wQı:oa. 

Sonbalıar her <f: d kömQ~Q urfJJ atı tHabdut bl sn t t~lkl memurlarıo zlbDifett e de edlleJı.lJt.C::,ı , ı:ıı dıll 
ıln bir n ... eı [° "~ ~e . ~ bay ıcıhlsar ed.enli HU kil t ı göre tıer yerde utıtAliI ufba yvc i ııçln.rJ da a mcıcbıı· 
nü .. ~ ~ IFl olgunluğu Or Aıll~rı mQbafa:ıw, çahlıldap hır ,11zetm kıe ir. Şl'ıptıc y~k kl rlyet oıauı a2ıaa. b ~lıudn 

çokturdu. l<ulard;ı, y hııonyc ~adealcrJıı.ıiıl işlemıe)ı;: kanunun bıdefi ermıııılnrın u 
0 

·uol i h ılş l ola ltm dıın 
maclttde, hahçderdc h p bu mQlıthozaslla mndazı kömQrU Is bafaz1.1ı>llc balkm ıstlt doı.iel n luüeall c k rh~ sakllı;o ruUd • 

• ö1gün/üğün izlerini Sf.iZ() e. tl oallıai !e:ıviı.e lı~ızsdl görmüş le ozln Jftr1ıltruek ve u 11 i bıılo oaıl :ulyccıt2ıııl O~~e m~k· 
mek kabil mı? Onlorın, .tüm· tŞretlı 1 

t>r 11 k::ıuaı c k t'ı eearıtall tontin .-ıtıst1 te ir Bu hı ıbııret ~oha, Or ısa ısa ü· 
rüt renk/erile tns n " falı Lıir le ıın kajıt n §lnrUara nıa stıtlo Ormaa u u mn Qr ro n &stl 11t ttıi?t kaliitJ 1 s · 
züne !JÜ/en h .

1
n • u tabi tutı:r k. lunuauo tatbıki u • luğQ .. ·ıııty h la.zı içle 1Dı\ıl bep. rı blraz b:ı l ika ka· 

ya"'as 50 çe ~el<.:rı > avaş r~n 4 blrçek &nfüır inti) r gOrdllill lıı iwı rı~ c urhm rnr verairü. O r ım ı oruır:o 
r uyar, uru şu yor. c mıştır. lıtaz ıuııun un tııtbıklöl leıbllo k 1ı;ı.:o\l un ır ı ~d esı d vleıt 
. '! /~ iJ~Bçlar, bu mev· Soklz oo aenedbııbcri yU lı ır. K auul mı el•S ruhta or ıuılarırıdıau eıuıı:cck. IJ•lılQ · 

sım111 oıgur:/uğür:ü katlan rürlQkt bulu:ırın orrun.a knou ça i u:uıAtutı riı..ı towıaı (ıll il lu len bır b ı t.ay1L n şut· 
dırdn bzşk4 bır özenhk ta· :ı~"'cıda m 

1 
k t{:e n glbı ıo ~~nn göco tı~r aegı bir aaır lı.ırtı tabı tutii.lll l ır A.Jat li:ıı 

~tr S 1 ıor t •~ eaı di? Ktuıuu a ır b t ra · ıırorrnrş Ydptllk/nn ı tıııdar ~ttlD"ı , veya mewurua wcv'1ı.ı vaz ounuıı um )yen .ı il a 
ufak bu hareketle düs""". ai tııb k g 1'. yeıe.d•ıı hıt gl siaduk.i muvaUııklyc ı bu ceıu adı.;r bpuı ç 1111 l ı·aa;ıA D. •1 
amadedir. Onta11 ~ l • " gc r 

11

: utt ettı~ ~eıılleu ""ı:ıçıa· nuktaem hılllısalbıdo ıo terece ıec01t ı:.ğıtıanu ih;i b.st oltlijgu 
ilkleri o'an yapr kslı gudıt't/· a 1 • ~ı 01lı~l·t°.:1<11en ne t dar gl uaret derecesia t.>11~11 ırn· ı yazıh ır. ' urıl.l uu ~"frlrı. u ıır 

CJ Brtn an ~ a; ı :51 aımancılt;lllUJ he Kal;lU ve omlrldıia l tol i lu et auarlıl •.h·w u uw 
~Oı_YLJ_rımu~ g_~rrnckle fiJtlı ~ıu btı:u t.ıe k.1ıç bi" be tıır b~ııuı:uu a çek m lıır.o ro! oı orıUg i' ~ı.ı" detı c1.o1ı1ıu 

r uzur.tu 'oker ıçi rwcn uuuıı1:.aım1ı Br bt ı~ k 
lJ me.. ruı H lı l , 

1 
Q nıyaü ~emnrlrı.lA idrak ve ~16. J&0r1B Q Vl l -.ıfılfli.Qj u Q .u e 

il 
sayfe 2 

Hay o lora iyi 

uamele 

Vopmali iz: 
Amtrıka ve bllba 11 ııv· 

rupa dı b rk. ı, ıararsız Te fol· 
deli bnyvaslara karşı ga7e.t eyi 
muamele ~ap~rl r Onl ra şatk•t 
ve morb met öste.rdlkleıl glbl 
savgl blı;l rlde fevkel&dedir. 

H tta lı"yvıuıhırı bimaye 
conılyl.!lhn 1 ve tcşkl!atlar:ı v11r 
dır. O!llarcıı bir kflrıaeayı bile 
incillll k fena bir hıuekot uyı 
Jıı; işte ~t; Oy .>ruz ı ı ;edealyet 
ve ir.ıa&ElyE-t bu ı.:ais lr'.ııh 

luklnrıı rnı: rhı l1t .l!rı ı aç 
mıştır. 

Ge~e gOu şoblr pulllbnono 
blrı.z te ı de aiddet •9 bıı.ğır•D 

bir ııubncıoıo cılız nlı ıı bnbire 
opıı saleh~ı ı hıtyrı.+tle mtişabl .. 

de eyledım 'l Bt~uo cutıı boy· 
Ya 10 bel .ka ttıne ve ,oidum 
olosıya raıt g le yorıae H len 
tı ımı Jnısahııca Qeğncgl l ıe 
•uyuJOr filuıt ıav tıı bayveo 
y rlode kııaıi m:ı Jluvv t ve 
kut:ellui g~lp clıulf buluouyor
du ? Ardı ;ır 11111 İQ~D kırptıcıo 

art~ ayat.l"mu kırmak SlHetHe 
yer çG QlGr gibi bir vazıy6t 
ahyord • Ac:ı h bıı.dist>l ıe ım 

dt:Jıll ç t.crreıer ı bil oluyo 
ruz? . tjU ko ar ağır j il· ıutın· 
oa, &tw buır ~ıı zavcılh lıa1van 
ue :u:ı oir lztırtıp ieıuyuıdu. 

aç.ıittau. saoooıey tt> • güç bal 
1 uıep ruuı ı;. ~ısvaıtımle dolu 
arııouyı slll Qt.lll)'~D w11sum ba) · 
vauı; lıi ıbıuuı bu w rnamets1ı 
kôl4iig1 uım:.au ıılır ve \lüju• 
lf eı:çe ıı~ ıuvruuına cuba 
onue getır1;3çeğı u~e.;taıı huJır 
oıurıw1.ı·ı bu gıoı ciilHI vtt kotu 
!.alplı bdu yQr<ılUı ıoıı hmu 
t:ıhıcu.n ou z Tulh ııayv.ıuılat ı. - en bu &ı,tulun rı.z{Jr mı~ oı~ tıı aıe ç ~eyler ye pH· oiy ll ri 'D&Zu g.,ılµ varıi, ue lnp, buıu&l "'&rıoıuı t11pnhı ı· 

ili.en b"' ıı ıı&ııng1aıır. • ~" t ıı 
1 • ... şımı çev Tip, od1::Jda uu nusuııı , 1 k , 10 tı.ıhu dUstuoe s•lieltiy•t ve razıalbc.haı kdiuınış eıuı sıı. i ~z.ı1' ııu ub de~ııml 'l lf./ 1

_ •llD Vh uıı rsrı · ırnıu 
SICDK. ıgm buğulrıttığı mut ti ır hr.lt.c , 12 ~ Lıuauıı rlJOr. Bu s ... lırUırıu ) ıı:ı m su:.dıı uıaliı ıu Oii0t.O ıuınati. lll •

1 

uuadaD b.r batta. evvel 

rıeı 1· ~tı~iyor : 

~Bmdeın bcıhçumtze bukıyo ob u t lıuiuau cıa A. L't)ııtı sı.ık g~çt: .ıı." ~ 'l u.Lı~vıa!ıt le ıı.abub JlillJll ı luüiı..ııdt;, eşbı.su çucut Ob!lÇ~bl ıttılluz ldhou 

um: e9 Çltı11n hemen h~o· uiııbclcı t ı..aıa ~tı&ıeı.\l ı..c:"z yu aa"dur "'ttıtım vo ba a.ı" a • h ıucı.ı.liile li.c.sııt;OotK öfıı Çi • brt>•1U s.ıuıuı u:ıu~nuı oluı:ıı lıı.· 
si YctTJ Y8rıya SOJ un "U$la &lıOcılt t lrliiı .. ~ losır etul~Ur. Vaü.Ll.ae& &). yruH• us .. n .. ..ıt: L ?14 "'" alı'O.. bY'ftıl UILiJ " ıatıuaııu l.ı. ~hıl il•llD e oımUŞ 
iızerlnde kalan yaprdk/ardr ü11v1 l Otıi•.,ııel~rıle b.ıı tı ı ~ oıı u .. ıc.1:.t;l t ız.cur lHr ço ıuarOl ,ı u"n U:uuıtotı ıuı.uıı:ıı oır l [huo .. u.wış ıaHouıyc ıır11· 
sert bir rü1n6 ı .. a tlı ı lerQe & ı:m o Or lllll;FU l • ırC K•ll1 I 'cuı.tm ~- ıı&ı. iElt.ı.JJLi"HJ1.:ı.1.ıl ou..ıı. wı~lır l'1lU UA51üu .Y"U\.11,;Llıll Ö.\'.,,tl ~oıQllı..U 
di ::J f a n.utema· cı,aa ö lül lul ) Lıl.vı..ur.u Kt:Ç4Ui ~Jt Hl iı.ıU uu .ıMoU.blll t&.{u. ~u,., .. uıı ..... a :U c 11-,;ı o il'& e Yen dökül.: / r il, cııgoı lısrduıu rn .ti.illi oı.ır uu .ı) VIHı t.ao 

Bu " up $(jÇ/ makta.. ll Blııılll lohl<.ılıı Ohül l <hr CG e Çiktllıt lA~lı .. ıituer ~Oh l~llrnj) 1l"1A ,, .... ue1 uırı...rAAll.1 MtııLı~ı..11.ı.ıl DOyı~ ~ r ir.ııta ıı1cıt tılUüdıt 
gavr lh m n~ara karşısında zıytıcıoı ew ı;ıe 11 lll llıu&.aıt w/ h ı&a liılıtır KlÇltı ııur. yur, wunıte ~() ,(;: uuou aı:>ııtııK can \' rruış 

1 
; 

Ön~' t1ya11 düşündüm , &1ı1eeiot lr et rt n .. ıı 0 guuunl§· lrtı&JiUü güiı tıuafı mısud mı..1fll > 11v r aıı..ı "\)1 &.> t)U ı;~ Gı.iilı 
8 

ı:&~ı:& aayvuoia· 
03 ~mlizdeki kışın müthiş tlr. G.çcu fieae l'l lılı\.i& ve b .. zı v u uaıı c,:auı. ve or.wuıll!r· ueuccıttr V1Jrly oı. rm vat.ıi:ID 

0 
ve 111rlı <1 a &" · 

ı ,BtıkliJıır.drın kotunmt.k §thltl(.ric lı.a bu JOz • ç kı 1 doı fındık .,bu llBB dıı yak e.ı;ıdil lı: 1.1ıon o~ı.ı.ıiu n çhıou u glbl ıoıtiJ~ür' bola ve 
j~C~(; /ıepınıız fr:.k C k Ve 1 f::Q IZtırap t:ltıııei. mesel Sıtıo l!t· UUi)l IU)'td 4'UlD fi Ur )Cıda ~tttıh lıu:;u l:ı luı.eleH, l!Jltıı:, l\lCib:ı.D tSll ada laflı. nudUl 

H le hazırbkia11r,a düşdB.. k kadaem ~t ııtl . pıanruK: t dırhgı kı ııer:ıın butı wıı.ır v~a .. ır llı.rn.l>al ~ilblııtıı\J l ıi 
1 

b laır.wEHi b yvnoa eza , 
·lllta b zı/erım _ k bu ceş ahı ay evvıo. Il(,llııınt Ve. w 1 u uu 2; u .. ı · ~t.,ıı 1ıh l 1a ç.ıvuıtiiı lH. 1 ... lı.ı.l.li 1et ol o c r V-' ı 

0 06 
y1ıp.IBak uew tes · 1 ~ ış1n u l ıııı c: ... 

ırırıderı Slıkır. m k h 
1 ı»lcua t.ö r mea •tıtlı.ıı eı ı ruu11p••D zamaoı•rd-a go1tıy rulu c 11 ll w !'il mil Uüe g n"b \ 

0 
ueıı...d~ Cd&ı)'l wb1:1· 

sunda en buJ'iJk l . usu· Oı tı:ra ıı.o~ı:r ·, l•tuıaaıı ihll)1:. 3 k ,.,[, t ciertU Kış ıuıııu dıı lwık. 011 n 1.>ı.d.ı9 • tul ı uli 

1 

t.alzıındir. füoııeoarnyb hayvan· 
ler. kat/anı le n: eş,kket· cı uşııamı1uı ıaıı, ı11tıbiall a:rlttr k Jl ulu il tı (lQlf:n odtıa ve ıı~ ıe. atı a y l> ui bır • iiiÇııi. Jn :ı eyi ı~ uuın le yepılt:aoktadır. 
Yor ntı tan kdÇIDmı· b tı) a ~"'yret olımck.ıc borııbu &öı llrler ue \ıliib te ı.z bir h lıu &«1lW'>tıiL.c st1b ~iy&ıt vo· Med aiy~t v lıasaoiy~t bu· 
• Ne tuhaf/ B ir kısım Lcı .. ıu <ıQun ' bl:lt [aı ıa ıııtııır, bM:ıir sık.ınU Çu· . rır. FJ Quıı.lll\lı.ıoıı ıoreyeır.ı kı . ie& clllrlr 

9L:k ııc SErt h 
11 kışın so ~ııbrnkut kulhillm sı lhııııı 1 lr.llm " il G~ı,:• sone ışın en· zııaa•c ve. cınssıin ıse laır Be· ı;u P · BUAl Alı•cl 

tUnrnDh içfo a~IJStndan ko· l~l~ı llerı sQrorek. vnııyuti tz51 .1ı şiadctli aylarıudu ıeblrde odu flrkası 4 de ==-·"*" ... -=..... ===---=-
B#ça fJr d hazırlanırken tılu.ı~U bu aeno de stokınrım1 • 1 ve ld'ulıt&r btihınrur.dıfıı civar • l - - -
d~i~' /"" ;~g~;.:c kliks;n'. ~ - _, ·-. ·-- --- T- - -- YENiY QL 

P 
0

11
1u so • ... için BİRKAÇ SATIRLA =xoa=o-r=- ... ~ J''11

" uror/ar. • i aftıtda iki defa 

Harpten ~obnrr/Jah;Sosoy·Rsl K ş G u·· n e -~ ı· Salı, Cuma gtnleri çıkar 
- 3" llanunt Def'lyat& idar• Mcıı 

L emniyet Bekir Snkiiti Kulakııxeğla 
bir n~~u~a - 7 ( A A Bir kaç günden heri KışD 0 :,. Yakacak odun ve kömür bu- Yıllığı ( SSO) 
lnr oaıı ııoyı(lferı <l • ) Dnp diği11)i~ muhakk k.. · /ambYan ev isr., mt;iemhene. Alt ı · 300 kuruıtur mıueu rı, bultlk b oınır srın - ı ay _ıg __ • __ 

er\ tıırnı rıtanyıı ıı:tı • _Y~km tepeler ney az. Deni: gü· d L J b · Resmi ilanların aatm: blrlc.ş k el •ııUe A ıu/tulu, rüzgarlar sert. rann'yo şükür! ürı, )iı aen tre 
hlrll~l e"lc llt-rı '" lllPrlkan Bö I hav .. du'·ze 'di.· gu"r. e ('; bül ün parlak- 10 kuru tur arosırı1111k1 e Snvy11tıer y e zamanlarda. mesut aile u ,, .. 

ehemmlyeuoı b.,ıı iş blrııgıoı oceklı11rım, ev bec11/ımnddt1 J u"lcseler1 bğile doğdu. . .. Günü g çen ıayılar zır sOılerıvı rı letı n d I v . oze 25 k t 
•H ~OJ10 r. N ümonlera baka,8 1t an/1 .,0 uı. Lakin. ne J';,zık nış guneşı g uruş ur rpt u llOnra b\tırını y I 
lngtııereııı •oııhl Stlr; BacfJ/arından sık, sık duman hoş gö1ürüyo ,. ; n "e, •ı•tı ı~ı mı· 
ı llhsııu k ~ı;t bnttııı duınnır(lt çıkan yuva bohtırard11. yor. 
JUi hhr •. Yeti Oıeııu~!eknın 

1 ~-

~.....,...;;:=ıı;;~~·~"'""'-= -~=-~--===..=.;.;:;===-==,-= 

tuıu ınnııcı rt ca ıı.;dan 
JD€6U i) t. l Olı u.ll z 

o fi'. e um~)' ..... tır ı 
:r- ltıde edllme .. ı _ ~ 
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Seyahat Notlan ,.-m 7 GENÇLiK ·· EDEBiY A i ~~;- Trabzondan Pazara 

Hayat ~ıe insan 
Harat a•crıuıı fırtr1H1/flr• Nrt••,.'· 

G•nler ele 6oılı, tırı 1ür11/cll c•lı•larıre 
.s.ı'ıi:lcri tlö1111tul, eritmı.si tihi c•r•I' 
tlinlı11maıluı lc•Mlrigor, •!ıer, iitirı,.r 

in•arar. V. bizler ltu ,iJcdıetfi •''•,.· 
mH ltaltie iu/crıe iir •lcuriıtt ltali•c• 
"' lt•tt11 lcörülcör!nı orı•11 ,,e,ir11l•11 /ce 
HJI 1it,ı111lct•11, fer•z•t ee feJalt.drlılclora 
/cac/e1tma/ctsn 11/arııeıvortu: lceıetlllftlcİ. 

Di1$fi.1tı1rt bir lcıre: ıölclere lca11et a 
ça11, tn~ı•fe m•fhum'tlrt• grrtıp atrın, tÜ 

miri, çelili lcosturrıp köle tiil çalııtir•n 
lns111 oğl• arlcııg• lıteJiji lcllJıır bak• 
bilir, hofıusır.ın katlreti niıbeti.-ıd• ıeç 
misi ıö t rini11 ö11ilne ı·ti ip agalt.lerr 
nuı .,tJınc •ere•ilirkıtn iki 11dı"' öıclıeıl 

ıiım k i•lcinıırı aermivor töı;/•·{rıJ fu 
g•t tl•t!lifl•İ• goltla dfllı• Jcaç aJı,,./ık 
girl•e 1.ailcımı• ••r Jce,tire•i,.,u. cı. 
;11r /erlmi•İn h••• tl•ıailen neınıgle olı rı 
11e le.etler tiol•I' ieı•n•••ftnı iil~lftiıo· 
r•• Göfıri•h•n •rt•~'"' ıılcııı/I otaraıa 
m ıcJ.,.iıe " iitti• m11•••lıatı•ts• 
h.•lcJRıtie• ı•rnarcafın dala• kaç lc~rre 
hlt.talclıı•Hfırtı la•••/llam.lc lnıtlr.ti11e 
ere .. ig•r•• •ıı tiril. Ve .sonra ~,lrrıainel 
uır lfttieıeiı•ti1ti ii• k•rl/•lc tllı• fÖI 

.srJnebl al•IHIJıflH kaNr tiıor, 6u11u • 
,,..,. Jce/ tiof11•• fırlalııo"H· 

Yalancı •e ,a6aneı lı•r tirli his/,, 
J,. .sr,,rılıp melcMI •laOllJifltnl• ııratlt1 
ddngaıı •• ttl•g/,uı lı•I' •Jnı uır1i11Jcrı 
ıörm•k illeti11ac• kMrt•l••ı, h•§airn 
J,f.,ıialifi luatl11r lcendi ııcllmiıi, safı 
Mı&ı J• ulamıı, /c,.ertımıı ••l•n•caf••· 

Filcirlır, m•taleola' w harc/ı.et/er 
hori.s •ll•r, Joı••lc iilm•ı•11 içlertl•n 
Jc 8 , tlll•p rn•ntıi ,,otesına iilciler11lc ı•ur 
sizf•CİllaCn flfltt•J{/cçe taM maHJa 
tdc irı1111lrt MJHfl •iİI' metoll/c •erm•· 
diji laeı•t içl11, Jah• iefru• 6• IHıha 

ne il• Jalt• 11tu ,,.11, .. ıar fıf, 6lrirti 6o,.&l• 
J•calı "' i•h• le.af ıılltır elle ç•lllc 6e 

flll•I' duracaktır· 
ltlue/fer KORLU 

Çıldıran mısralar 
Bir tl•li ttınıg•'•"' 
Benden 'oha akıllı: 
Ben, 
Kurtulmalı. iıligerum 
Bu çılrın i;JıünceierJ1111 .. 
A11lıgor 2ihlyim 
Altlıı;•lflOıılıfı .. iıalde 
/Jir iç /ırlıntısırtırı mııltlfetiıel. 

N•llH; 
Çrldırtlı ,,.,.rolaTlfft 
ilen ıılıılmnaJı,,. 

Halil Gdlt•lcln 

,,.. _______ , ________ .. , 
tt" _':!_?_Y_~ttan Hikayeler "_'! 

Rest 1 
F elek aedeaıe bırak••· 

yor bitia kuYvetile 
nrılflıiı yakamı. Ve 

· çekip götllriyor beai göa · 
1 

uu.ıa iıtediii tarafa.. A.-
B,ni .. ''" fiôi bir aı/aıJo,,,,. ••ıtlır: ama gen. yakta rörcl&• leyleii de 

lıı aft/aşılmaıın, •ıleııtç1', pt1raee, Jölaret~e. meulci ıaliha. Oolaııp dar11yor11• 
ce cl•fil; kt1/•c. "•• fiii .. Onula arlcaJaıl:fı•tız, 1942 yılı eoyuaca. 
t.i •ıırm•lı tio11lt1 111alıallı mohollı dolası, •ı•rt11.. , Gömltıane, Bay bur{, r. 
balcştırtlıfrnuz tiıtlertluı iaılar •. , !./iç .,..,,,,. ... , 
ilcimic ele h•_uata §erti atılmııtılc; ı«c,../eri bir lcalı- zurum, KeJkit, Rize ıoara 
t1ehıtı!gt' 'rkrgor, tiniıa ıazetdıri"i •fcu~or. nu!na· Pazar ve irili ufaklı b'r SÜ· 
hı•l•rııaı gapı,.,ti,lt.. M6.n'lk~ıalarunız bitince, til de köy Vft nahiye ·açı· 
H•m•n g•ni ilr•rt111tı e/julM,.,.ur. "{rap" 011ıınrına 1 yor oynaşıyor ~ i gözJe· 
lıaılıgeıtl•k. Fra•11aız, ,,kıuasıs'' 11• p11.rası~clı: 1•1· 
,.,. sona lcalen kalıve paralarını tlte•irJi Dn tilri r'ı d ' 
ertle~ırn ,.fr•p'' lt•tta " .,;," Jııiiğim uıın u•f" Bitaiyea. yollar iibi tiıi-
/ertie pııi11te ttlirJi Nilı•yd hirıün d•~ı:n•m•wırı j kenmiyor yolc•luju• ae.ıeıı · 
"• ser1tt••la1R: su. Hıp yol, ıadQ yol, yal· 

- B1111İlft bac•n tele ,.a.s" /a, i•un ti.ı •facı(:; lllZ Jei Y8 •ltoıaadiyea yel~ 
ilci ulcoı''f• ıJ,.,,, tÜgiıitrt e/11ger; •eni cc içui .ele· cal•k. lir yerde ehn•p ae · 
m•lc''t•n "!la ec•0k'"•••k" tan "• kHaıııg•rsaa'! fes alırkea, ı11aıp alııarkea 

- K•yirrt tl• lcaHncuı lcoJer bı:11i all/cai11r 
•••rl ,,..,1t11111 ıelıy•.,., bM, demiıtl... haydi diyorlar yolc•hık yar; 

Bir lcıı ,,. •• ,;,..; "'" ôö!J/ece ırçıi, S.nral arı dlıll yhae yllara... Yollar ! 
.Jr•I'" o1na,,. .. elmuıtuk. Artı le Ş'llıir me,'•l•lcr ;,.. Kında blktJe ailiea yollar. 
•• ,. zigatle mi/üt •• JUi .... ,." iuriıeti• "- Ki•İ•İ ailataa, ki•İ•İ rll · 
n.,••I•• mii11alcaıa •t•~ı• ••ılrulılc; h•m tl• *'•· dlrea yollar. Nerde Ye lla· 
tlilc.J•••&, lc.lfirılz, Jultııu.sı& Jcen11•ına ve n11l11•· 
Jc.o,.l•r ... Nilı•f•t knim """ fİÖi •rlcedaırm ;1;,. sıl bitıcoii bilia•İ)·•r yol 
Ju çılctı; iı:ıtlc.• 6ir iı ... imek için "'''"' """ ,,J;. larıa, tıpkı ltir l•lr ribi ... 
JflTttMri.t"e ıitli ... "DIJ0 "1"'iet'' onu n• ıaptı ? Alııtıaa artık yelcaluia. 
ıiltllıJi mi, •tl•ttı mı, oldur•"' m,., ~iiılttf ırıl 7 Bir yerde fazla kal•ak 

11
• 

•ilmiıwaın•I i:r.i de goktu: nereden 11royacalc, /ci,,.c İ 
kıyer artık içi•i.. ıteye.sorııca/ctım? ... 
rum ki tleiitıia mulait, .&ı· 

0 Yıllar •ım lftin.al iur• ı•fti" Nıh11ıet ı•· l 
0-itıia ıi•alaraa .. İl'İ•İ. ı ç•n ıill, o ,/.., ıibi arJcatiaıım, an•ı.sın çılcoıclmu • T 

,,.;7 Gulete ar11rkın yuriı b•l•nlıuın .seuincini "•~· teyorum ki fi•etl• 1111 
Jum, fakat .sitfm etmdclcn Ja A:endimi al11rnqJrm, ışıl yaaarke• yeıilliklar ka 
Bıni .sı.s.sizce tlinl~ıii.1 soıır11 c•oİnoen bir /cajıt çı raraıa •••a•ı• firde •a.vi· 
luu•r•lc .. ,. • ... attı. Olt.•tf•1rt. teJcr•' boınano .. liği, yerlere katlar ıiilıia, 
rıltlı11t, .si• "• o/.senız ••r•lrrtiın••I Çti ... Jc.i o Mrıııa esmer bul11tlar Ye yer yer 
'-"'"' içfo ıel111!1tl, .. l\erıd14i11i o alcıarn alılcoı 
.,,,,., i•ıia,a ıeJılt içtılc, cttllt,ıllc.. Sonra lc11Jlr. yırtalsıa ıi•ıelderle bu ka· 
tık, ıiti•rkert .,.. •ir ailenin efrmJınJan acı cıı ra11hk. Jıteyor11• ki maaı 
6-lırettıwı; !tol• • •ilenin reisi iç n öıle •i" tiri• miai okıayıılarJa çakıllarda 
•e tırtlcitJer ga,,tıın ki . • B• o;ır tiri• •• tenkitler aekea, Hıleaea dalıalar ka· 
lcarııaırtdfl ,,..,t/ok• mudd •tgtı men/i bir ,,, 
ıög/1111Hi la•r•lcen ı•ıta Oıam~n aile reisinin il· barıp ıalılaaıuı deYler ıi'-i; 
11nçlilcleıi halclc.ınJa-ieni gir.Je ~rb lıok/, çıkar. yumruklaııa, kepanıa, yık· 
tacalc -6-ıı ltaJi.s,/er doh.a onlcttun "' telcrar /ti. ııa ıahUleri, ıölderia ıu 
cam •ttlm Yine ••.slu; aJ•ta ainirlırıtlim, afır 6ir olup iaıia gayza, ıirlkleyip 
aöa diı•cclı.Jcen h.iJrınd 11ttijim Mazi ıöıl~riınta i · ıötlnlla yamaçlar1, yılllı· 
nindc 6tıfn 9ı,l11Jclıjılı Hnleıetlı, h•••n 11tıldı•: 

_ Un•tl•n mu "'"'"'' 0 ıinlcri 7 h•tli .. .ı•l•'' rı•lar yık11a parçalaııa 
clu•nel ajaçları. Ve ıoara iıte70· 

ram ki danu it• ıa~a•ıı, 
Yın• dMrti•. Fa/cet •• .,,., .sinlrl•ıt•ctli•; -ilr 

.,. için-u«lprı prwt'' 0 ,,_. çilrilneil' hl/el tl• ltitıia dalıalana pklere 
fllc.lr •• Jcana.tl•rl11tl•11 ••ıetliJr .. ııtır llttl•alınl ylkaelea iıyaaı, yataına 
«aıar11t•111 •• ••"'• 1•zi11• b.lctı111; r.• ı•nlı •lırıı ıiairler, (llıla ytızler. Ve 

Uçog""' ım o ••• , ..... , .... o ,,..1c ... ,,..ı balcııı taıı,... iir doldunua ıöz.ierimi, okıa. 
;,.,,,,. /ilcir .,. lcau11ıl11rirac11n a.slıı dön11r1ul ceii,,. 

.S.b•lel•ı'" ,..k ırken' .,, tılmul•tlı,,.: ııa, ipıla, yskııa deaizia 
Oblune• fiiırlı11, - Hatli "' btkli!iorıan? ,,a.siı" duınıl . Ba· lekesiz bairını mailiklerde 
aır ,,..tor ,.,; ti•ıtlu .. , .un ıbcriıec glıüntle kentline haı elen tebeulnıtf kayıp ıidea ıl•lt • ıtılblı 
D••IH 6alclı1r1 tlurlium, IHlirJi ••: bir ay. 
SaıaJal .,- çaptır çokt•, - Ku11urt, rıifin acc/' ıJigoTtuıe? JeJi; Hn Herıln yeai ltir oyuncak 

k lct ,JraL"ı iırelttı•, artık "peter" oııt•ı•"Ulft ''rec.stl 
Motörll kagı ı• •. arayan delilet•• hir ıocak 

sı ... lc.Jelıla rımtla "'"· "" ,,.; arka./aıı,,.ın Arıno,ti•• bu ,.,i, ? cnbi ıöall•. Ne iltetliı· iai , """"" ••ıiıi ~'"''•"'· J ...... ;,..,.,, ,,.,.,,.,. •. Kı .. i/lir ,.,,.,,. nıi, bilmey .... alere d6adlm. He· 
YllcıcAtın ıcllgertiu, Salih ÇAÖATA Y yecaPl, laep laeyecaa araye 
ielcl•ri 'tllgor'•· 

Yazan : Muzaffer KORLU 

yolcaa11a. Y elcu yola Yerir 
keadiai, y•lcuua kea.li 
tlialer dertliaı, Deıt• yek· 
tor yolcuuu•, tleıta çekhlr 
yo)c•aua. lir ikıiı ıibltlir 
yollarda yolcular. Hayali 
lcırık elur yolcuaua, beyan 
blklk e lur yelcunaa. Kimi 
ae.fcı alaaaı yol alır, kimi· 
nin ıözlcri geride kalır. li!'· 
bir"ne ki~ beaıu, klla ben· 
zem ez yol cu1ar. 

abala oluyor. Gökylıl 
dl•yaya açıyor 1611· 
•I. Ufukta kınl bare 

ler, ıalarda sarı, P••M o· 
yalar, oyaaı•ılar Yar. Yer 
yer 16ı1eli, 1• yer ııdlhyer 
yamaçlar. Melata,L ltir p· 
cteain ıııldı, ılık nbaluatla 
yeai bir yelc11hıjıaa atdıyo· 
ruz k•c•iı••. 

Yekaeaak ltir Hal~ yan· 
yer, köpirtl1er 111ları bizi 
Yapura 11la1tır•ak içia •o· 
ter. lıkolo.te ıöıyaılanaı 
mudil ıallıyarak içiae akı· 
taalar Yar. ilerliyor •otor. 
ıııltlıyer, fıtıldıyer ıular Ye 
lalli, laili ayrıl•17or fÖZ· 

leri•.&tta, ekıilaiyor kula· 
tı•daa ., •ila• yiae mi 
yolculuk, yiae mi ayrılık? 
Seai Allaha ema'!let ettim ,, 
tl1yea aaa•ıa yaılı ıöıleri, 
titreye• Hıi. 

- deYamı Yar -

illin 
Tralla•" S•llt lı•lıalc 

halci11tliii•Cen : 
Mitltlei arn11i slr lce· 

gi.ndere ca/er /cısı ıtillı"•••· 
tlaA d•ima /atma tara/ı11tltır1 
,,.ii,rlıtılcgla •111i lcif'l•• • 
lciiıiic ib,../ıi111 o;lt- 111/,,.111 
•il• ,,.,1ı •• t oı rii/clıaıı 

•'••lal1Ti•• iluu11• ••l•tliil 
t•bi111 J•o•ıı11ı11 "'' llUIAa 
U•Hiıttl•: ,.., .. ,,,,,.,.,;,.. 
g•i•rtltı iımi •asılı nıalı•c
tli• ilcernet ıt1Aıni11 •eç/a•ll· 
ııtine llina1t~n lıi,.en tt.ili
itıt ifaıina ee m•h•kemw• 
ni1tdı }j-/2-14~ salı Mal 

9 z~ ta.ti/cine malakemH• 
lıaror •ırilmifiir. ,..,..; 

leghin gı•mi 11tıclcarıl• ı•l••· 
Jıji •ıg•luıt lıan••• 6lr 
t1ılcil 1ö11JeT1111,i;t talctlir'• 
na•lıolccnN11i11 l•~o/,ırıdtı ••· 
lııl11ca;ı th.eıtige malc•mı•• 
lcaim ol11t11lc i:ıer• keıft,di 

rum Znk Yer•İJ•r ayaı 
Kalak vırilrn ha .sue, o A ı ,ı-------------
Diıta,,. IHn /Hr hınH, eçti 0 n 0r te•poaua uzayıp git•Hİ y 0nm1c. flndık 

111setı ileJ• ili;a .ı.,,.,. 

Aratl&n çolc 1,ç111ıil, 16all••. Yeailik, clıiiıik · ., 
aı~lırim ,...1ı ,.ç,,..Jı· Sevd•mız tla bıh•rtlı alt.. •ski zamanlar. lik laeyıcaathr ve laejeca• kömür fiotı 
81,.r •tli• ilr l"f•lc, Rüya gi•ı, lıül1a gibi g•,ti o anlar. iatiyor laayat. Heyeca•lar 
Gô/ct• &öJrlm, ilr u~lc. Oönloı.,,üzde a~/c,,,11zm tıyfunlırı var, tabitlqiyor deiit•eıse ıık Belediye e~clhneainden: 
Btılctun, •ı •e ııltlıslı. RCıg• gibi. ki1iya gibi ge, ti o 111tlar. ıık... Fıntlılc ka/Juğuıun yan· 
G~çlye,t/u ,,,1ı lu.slı, Yolculuk yıl hoyunca sa masife husuı/ gelen kömiJr· 
Bir 6ı'JgQ/c lcaı luıoacfa, de volculuk. Yolcaluk Lir 

1 
le. rin bir 1kısım mahtlut Jla· 

le le .ı Baharımız hazan uldu bil ki ç•k eılcen, " / ı k Eıi go ıu •raua, yıkımdır, bir derttir İDH a. atıyaç arı i<!Jrşı ama iJzere 
u Tı ,_ d Görsem sın!. nörsem seni ıon lıhz,da hen 1 k ı ı " 1-Ba, UI, lfr~ •çofıı ı, ,, H tıralar dile relir geç iş te tene es n n e11~ "ur~s· 

Yfl'lfer k~canı11Jı, Ke'lser dolu günlerimiz gelmed~ dckerr. ' satllması .11 karar verllmııtlr 
Al'; ıladım dJ Jrırdu.,,, RCıya gib 1

, hiı.1;-a §ibi 9rç/i o ıni r. g• İ dö r yolculuk a. Hatı· B u hi.'afın11 harek4t tdı· 
Yeıaıın R•zl Yardam. ralar ıiıienir' geçmiş ae;iı. cık olanl•r ltakkıntla milli 

Kemi/ B•hir A luncı mu olur yo calukta. Bajrı l 'm:wnma ka•un• hdlıtlmlMi 
~-~~-~'··~8•·•0•'~.'~k••~--~~---~~---~-~~~~·~~,~~i~~uw~~~~~~~J4 



Pazarhkta mısır sapı alınacak 
Trabzon Sa. Al. Ktam. Reillit~ . 

1 - Pasarhtla IO 000 ldlO-•mr _,. .. u. ılaanılEtar.ı 
2 - Kubammu be4lell 2tl0' llr1 'ilk te•ıt 1-' 8rMlr ... 
ı - E .. ar kolordaa .. Mtla .. r~- nt*. 
4 - Pıurhtal2-t.Uaaa-M20a......, ... leeet10..W 
ı - lateklUerla belli ... Ye ...... Trınoa 11118 ..._ llo 

.aa,oaua mlraetıtlua lllr 

Pozarlılda pırasa abnacak 
Trabzon Sa. Al Kom. Reiilifindeo: 

- Pasaı\akla 50000 kil• parti& ııtıa alıo•kbr 
2 - Maf' .... bedeli HSOO Ura ilk '-•laaa.\ 1'17 f;,a IO ir. 
1i - EYıef K.olordaaua •a* pıaWoalanada Yanar. 
4 - Peserhfı 35 ı k6aua 9•' çırpll\'b• ıanQ aıt 10 Wlr. 
1 - lttf ~ılıtnln belıl ıto Ye 1aıtta TrablOD 8ıba Aln11 

._.,.,,,9naoı a,orılutl•U· t 4 1000 
1 & • 

Yoğ Fiayatları 
Belediye Encllmemnden: 

J11 la~ılı koordinasflOll tora(' •uıJ/llqoe btı """'1!4 
ı•rf 'ır dıhıll•'fie Vlllyelhnls Utilualflmdllll '*"" erlin.flflill 
•••e ,.,,,, topta• lt_,,.,z o/erit 240 Miruı. ,,,~ 
dDlılılnlerdo k11psıı o/arat ftlloSUhUll zstJ lotfl,. taM· 
m••Jn11 hr11r verilmlı(lr. bu lratırın "Jllfma Rıreht ~ 
pl•n'*t hakkmd• mılll ko1Ut1111• k11H1au hüldJmltrL t~ 
elilıcef ll~n !'ffnw. ~J 


