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1 Yoklama ka.çoğı ~ 
bakaya saklı ser-

best dolaşanlar 
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Yarın akşam 
Vıldtz sinema 

Bahçesine şehir 
halkı davetlidir ~.tyf• 4 de dikkatle okuyun 
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Yurdun ilk 
bereketi r 

Bir Milyon Jl!arklik Kredi Türkiye Futbol 
Birincilik ınaçla -
nnda T robzon 
Takımi 

r· .. · 1 

Türkiye Almanya arasında anlaşma.. ' 
Almanyadan harp malzemesi ;ılınacak, BerJine bir heyetimiz gitti 1 

· . d • " tıoyat · '-
'ı· Anadolu , yemge"il i' • .,M~ \. 
ıçın e, altın başakların d I 1 ---·------:------.) 
l . I b' a ga } antııg e, ınbit malısulü,, / 

'-"·kıran çelıre.~iyle görü .. ış ·~ _ __ nuyor.··· ... 
- -

Adana'dan gelen bir tel 
~-raf haberi ilk malisu
.un alındığım bildir

nıcktedır. Bu haberle m IA 

A~kar~ 1 ( a, a. ) - f hükumeti emrine açılmasını 
1939 ılk kanuıımıda yapılmış isdibaaf eden bir anlaşma 
olan müzakerelerle ilgili oi J yapılmışdır. Bu k:edi Türki 
mak üz re Türkiye ile A i ye tarafından Almanyadan 
many&. arasında 1 milyon i satın alıcacak harp maJze 
marklık kredinin Türkiy~ l me!Iİne tahsis edilecekti?:·. 

b. L k' a um 
ır ~a ıkat üzerine d" -

cemizi çeviriyoruz. U§UD· ı- A 1 m a n -ı ı- s o v y e t -ı 
C en n e t An~dolunun H nıuhtelif iklımıeri tem .1 d , arp T ebJiği Hurp T eBliği böl 1 . d sı e en -- , _, _____ .;..._ 

h ge erın e "iiyni zamanda G 
a~at,, yapmayı bertaraf ephelerde Rus kıtalor1 

eyhyen bir tiususiyet y 1 
yor. aşa ne er oluyor vazifelerini 

. Bu bir karıı.k terdjr ki Barlln 1 ( a a. ) - Alma o 
Zıraat m~mleketleri için Al. tebll~i: Doğu cephrslotıekl r .. ıev yapmışlar . 
l~bd~n en büyük Iutfu ihs-· zıl hllcumlertmiz muvafrakiyet· • 
Dl ır. Ye.lle nst.c lendi Hııv.'\ kuvvet Moskava 1 (a a) - Alınan 

Cenup Anadolu' da l~ri..ı.ıjz Shastopol şebir ve Hm!!- son liub~rle,e iÖre l.zyrım Bar 

b 
D son· mnd ki ııskeri hederlere pek nenkova çec•resinde ru~ l<rtaları 

ra on eşe't gün fasıla ı'le t b. ,_ ı: 
b 

eBirli blr tarzda bUcum etmiş -0/nıa"lfori ır "öyclerı çı.ıc.armış 
-gar .. e ve orta V"' şarka dog~ t' d R ı b' . I "' tr E ıkalarııı:aı Nıırman tıçık· zr. us ar ır /epeyi ışıa et 
ru yurüyen hasat zamanının lt:rıLda iki bııvnk şl ebi hıısııra mişler tıe dü~mani şi,Jdetle mü 

en durgun gö~ülleri neş'e• uğr lmışıtır. Şimal A(rikwda ln da/aa 'tliği dalıa yüksek bir 

vde ı~1vınçle do1durması bun gil!z'erin kar~ı bOcıımrnrı vos tepeye kadur s!lrmuşferdir. Bu 
an ı erı gel,iyor. kUrlU1 uQş- ve dllşt...11:ıı:ıu llğır ka çeuredeki alman hücumurıda 'kul 

N"f yıplJl' vetdlrilmlşlit. Alman ve lam/an a!>kcr ve malzeme sayı 
u usunun oı BO • d 1 fa l 'f ! O Ul en tfJJ7 n <ı VCll ıı dOnkU bava mu sırım çok b'Jyük olmuı;ına rai(men 

z aıı çı tçi olall bir '11 t harel)elerhıde 24 irıuiliz tıçall>t rus kıta/atı son onbeş ıYİin içinde 
lÇlil b" IDl e ı; ıı; • 
. • oyle bir vatan b' oUşUrwUştıır. Şiddetli ıoubarc dü. manr tutmak suretıyle oaıife. 
insandaki etle k k' . 1~ bı:Jler esnıısındo tüulac ve ltlll lerirıi gapmrşdu. Almanlar /ıa. 
b. . b • emı gıbı arı :trini temanıt )'Rfl lCıtlile•ı şlmdlye kııdar 2000 yaıi önemi olan bir nehirden 
bu-l" 1 ayan bir den fazla esir atmış 3n0 d~n yalnız bır tabur geçirmeğe ma 

u~, o arc.k, canla h la bırtutulur. ' ayat_.: f8zie tırnk vs.100 top .ve blı: çr.)k tJuffak olmuş/ardır. Bu taburun 
harp mııbqmeslol ele geçirmiş bir kısmı yok edilmiş geri kalan 

Anadoluilluzun eJôl • veya tabrlp etmişair. ldaoş sa. kısmı esir alınmışrı.ır, ilk. hattan 
l w 'll yllZ var-
·~•, IJJI ethuizin va 1 w • hilioda dOşman dlln 19 uçak gtlen t•e mo;k.oua radyosu tara -

r ıgı ıle 
Yanyana göründükçe _ . kaybetmişffr. loglllz liııva kuv· fır.darı neşredile11 ba cephenin 

deki titıı ve kıskan~ uz~rın~ vetlerhıin Knlnrııyu ş0üıtne yap;. bir kesiminde 27 o/man tankının 
:Yucutu ~um• oru dtklıırı Jıtıcum:ı l>lr misilleme tahrip edildiği oe bir piyade, 
na k g uz, kıymt:t Ve mi· aln,ak Ozere .Savaş UÇ'\klanudao taburunun dagwrtılarak bir kısmın 

aıa.nıyor. 

Ş h mQrckkf'JI lfşkil-lerluıtı düc gEce yok edildiğini bildirmiştir. 
e idler diyarı k h lnglltr-rtrı lıı cenup doğusunda ı __...__,,._,,......__ 

nıaoıa .. d' ' a ra · b k t ı "' 
94 Değil, ıabı'b: •yarı anadolu, öz cııaterperı 1.ış onııo os usu 

ıne ber k t' . merk.eıioe htlcUw etmiş. bio 
nında . <: e ını, zııma. terce l"lf uık vo yangın boın 
bir d·· Yehştireıa müstesna bası atmışlardır . .Alscaktan uçan 

un ya 143 imiş R • 

vicdan parçası olarak •e iyl görUşle barE'ket edeo 
durllyo•~ızı, şuurumuzu dol pllottarımız, bOyUıi yangınlar Makoua 1 ( a. a. ) - Gece 

çıktığını gOrmUşlerdir. yarısı 1ıeş1tdılerı Rus tebliği : 

Onu, bunuıı i._in ı-".':·==============:-ı 31 Mayısta cı phede mühim bir 
mıı olduöu .. \o , malı· ~ TAKVI DEN... ,,. hk k . • ıçın • 1 M 1 şey olmamış lır. ı a i ve il'yıt 
ve yolunda ıeve ıevıyo_r~z edilen malumata göre 29 ma 
yoruz. ' seve olu yısta wuelce bitdirildi~i gibi 

Geçen yıl t ... B 1 R YAP R AK.: 94 değil 143 alman uçağı tahrip 

keline kı · ı k' oprak bere- edilmişdir. Harp gemilerimiz 
· ' sarı aşısı gibi t • Şay"ıalar ue hava k.uvuetlerimiz Kara . 

sır yapan t b' e 
ları b" . • 8 ıat hu çınlak. derıi:rde 8 bin tonluk bir düşman 

ı ızı ıoıı Vedab1 m·lam ola ki, zemaoın ki b d Fı' / d' bir p ·"'rc-a l zamanlarda nQ igesi atrrmış ır. rn an ıga 
.. ~ 0 suu .. (lhlğllnüıtü o l aylıırı, )r.lnız 111vsş körje-zincle de bir düşman ba/ıkp 

Fakat bu ıl . uznıüşUi, c~phelcriodeki ins!ln yı~ıolarını b kl' 
ff Y tabı t k g~misi ve ir na ı11c vapuru 

a ett• . a ·end' . pişirmek yolun la detıl, dalavera ,, 
ırıyor. ıı:n batzrılmışdır. 

A d <: p1erini ş:ş:rmek yolsuzlı.ğunda 
na olu yemy ·ıh dn lebaruz eder, gidermiş . , 

İ~inde altıo'b keşı ayat 
ı • . aşa ların d l Mesela mısır' ın çu vah tıü - 70, 

ga anışıyle biııb' a · lutiğfa daoeei 800 - ıooo. nıakine 
fışkıran ç:hreıi~~ ma~s~liın yağ'ının tenekesi 55 - 60 lira, 
yor. e gorunij . amma vclakiıı hepsinin altıl\da 

B koıkocaoıan bir dalavcra varırış ı 
Ütiln bölgelerd Kuleklau dolduran mısır dedi 

Ruslara göre 

Almanlann 

Bu ma!zemeye mütedair mu

kaveleleri akt ve imza et 

mek ü ere teknik bir Türk 

komisyonu Berline gönderil

mişdir. 

Müdafaa 

Savaşları 
.. Moskova 31 ( a. a.) 
Uğleyln of)şredileo S ıvyAt teb 
liği : Bu gec~ lzyom Har8nkova 

Aı:ıkfli'8 (Hususi mulıabirlmlıderı) 

Trabzon gımçliğj 1 SP.or 
sahasındaki kabiliyet ve üs 
tünJüğünü her sene olduğu 
gibi bu sene d! muhitine 
is bat için bütüo ener jisile 
ortaya atılmış, Anadoluyu 
Şimalden c~nuba katederek 
her yaptığı karşılaşmayı mu. 
vaff akiyetlt: başarmıştır. 

Bütün bunların ve niha
yet Ankaradı ki maçlano 
tafsilat ve neticeleri hepi· 
miı.ce malumdı.1r. 

Ben, bu sülunda, Anka· 
ıada yapılan 3 maçın ka. 

do~uımada kuvvetlerimiz AI man 
plyade Te ttın.t ku netlerine 
karşı mOı:lııfan sıı 1ıışiarı ver mtş 
lerdlr Bıışkıı kesimlHrde önemli 
bir ŞPY olnrnmışlır ---

İngiliz ho'ıa 
hücumunda 

1 
rakteristik vasıflarıoı ve do 
layısile genç sporcu'arın mu 

vaffokiyetsizlik sebeplerini 

Lrındra 1 (a a ) - R-!smen 
bildiri/dikine göre irıtiliz bomba 

uçakları dül\ gece 'Kolanbigaya 
edilen hi.ıcıim eJnasında 5 alman 

uçağı düşürmüşclür. Dördüncü 
bir alman uçağı da Hollanda da 
İngiliz avçılarr tanıfmdan. düşü 

rülmüşdıir. 

--==-~'\."-..=-

Libya' da 
Dört günlük 

Yıldırım harbi 
Devam ediyor 

Loodra 1 ( a. a. ) 
Öğrenildiğin~ köre Libya 
m.-.ydan muharebesi en şid· 

detli devresine girmiştir. 

Londrada hart:ketler bak· 
kında bir tebliğde bulunul· 
mamakla beraber bu meydan 

muharebesinin 48 saat için· 
de neticelenmesi bekleniyor. 

Muharebe yerinde bulu· 
nan müşahit!ere göre İogİ· 
lizler, Almaol arın dört ' gün · 

lü~ yıldırım harbi derpiş 
ettiklerini gösteren planlar . 
de geçirmişlerdir. 

= c~== -==• 
Günlerin içinden 
---~ - --

tebaruz ettirmeğe çalışaca· 

ğım: 

1 - Uzun bir seyahat 
ve fasılasız maçların verdiği 
yorgunluk. 

- 2 Büyük bir seyirci 
kitlesi kar§ısında ilk oyna. 
y~şın tevlit ettiği h '!yecan, 

3 - Çimenli sabada ilk 
defa oynamak mecburiyetin· 
de kalan oyuncuların boca· 
laması. 

Nihayet bütün en~rjisini 
sarfeden takımm Ankarada· 
ki ademi muvaffakiyetini 
tek bir noktada toplayabi-

liriz ki, o da : Bu yüksek 
kabili yelli gençl~ıin bir ant . 
renÖ< idaresinde çalışmak 
imkanını bulamamasldır. 

Ş'Jnu da if lib.arla kayde
delim ld; An•doluda Trab• 
zon gençliğinin kudret v~ 
kabiiıyetini te~sil eden ta-

kımım:z en büyük varl.ğını 

spor sahas1t1da olduğu ka· 
dar alılak ve seciye saha· 
suıda gösle-rmiştir. 

İşte size, lı~r gittiği yer· 
de ve bilhassa Ankarada 
genç1~rimize verilen isim : 
« Centilmen sporcular 1 » 

Fa-rıık 

Otobüslere dair 
hiddet ve .,;Jdetirıi gösterir o•du.lar dedı'k • . Dalıa l:ir çok 

hl kaberler, gönlnnınz=n f!;l~n kodulerı arasında miydeleri bulaıı. 
t doluruyor· za a dırao bir konu varmış ki, 0 de 

Ka.yıpları B
ahar gt!ldi dt.dik ; ar tık sayfiye mev•;mi grldi . sıcak./ ar 

Moskova .31 ( o. a. ) - şeyler ~e nilıoget her yrl o/,Juğu g:bi bu _qıl da otobıise ih. 

d- t ma.ınnd ı "'d h ld f llŞen rahmet ek" l . a. c c g'<"çm•ş v.ı ıı!"u a e irara 
durttu d. ' · in erı ku. cüı 'et eden 3UO tellelı:e makine 

E ıye., yağının mıılOı:n ~ı.ceraeı imi~ .... 
meğiui hayata l:i . vı: nihay.rt :JOi; tl'neke ~ile kolay 

layan çiftçi yurttaşla agış .g .. lirmiş amm.ıı 51) veya 60 in dnp 

barlarında şenlik brıul •n· edi ir.cc elde edilet.ı yclınl:ı 16 öOO 
k B aş aya ili Hs.000 üzo ındo bclirırwiş ı 

ca ' ugün. Cenup Anadc~ l.,tikametini çeviren bir de 

A hat 
Çulha beyannomesiz çay koı:.uı;u varm·ş 

kı ..... ilb • • • ilala •.• 
~ ı 2"9- TllKVIMCI 

Nı .. şr' dilen hususl b'r t.•bJiğde tigacımız oar dedik, Dedik, dedik ama içfr.de balundıığumuı: ah
Roskof çen\'sinde münhasıran 1oab hazırayı nıı::ıra alarak sesimi:zi p~k de çık<.rmağa lıakkımrz yok.lrJ. 
bliynk Almıın laarruıuno maot Sayın Uçı1ncü Un!um r Mii./etiişimiz Trabzonu teşriflerinde 
olmıık tlzBre y:-ıpılan IIarkof bize gazın bal bol sagfigelue gidip gelmek ;çin otobüs temin edi. 

m('ydırn ınuhurnbesloln s nıa €:f· , J.C4!.!ini paafl bugu.rtlafar. Bir hayli se(.ıindik ve ümitlendik . Şim· 
diğiı.ıi bill1iriyor. Almıınl.ıır 90 dide tJakia pek de nevmid değiliz; lakin bu neııne.11· ola.ı ihtigacl· 
bin ö!U ve esir v@rmiş ~40 tan'k mız sıcak/atın oıtma:ır ile mütemadiyen tezagüd tdiyor . 
1151 t~ı:ı v,1 200 uçak kavbel· A~tık geçen seneler gibi günde birkaç J,.fa değilse bile soyfigclere 
nıişlerdir. Rus1ar 5 bin ö.n 66 hergün QSiari bir sefer yapmak mecbıırigetinde olanları grıya yürii. 

bin kayıp vermiş 300 tank 832 l mekten kurtarmak içi• b• lazımiır, Al<ik"darların gayret ıre 
tap 124 uçak kı7bıtaişlerdlr. fıdakarlıkların• ıı;ınırız, Zeki Yağmrmlereli 
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Of'ta birkaç gün~ 

Solakla deresi 
,..1abl~~~~~11""1u::&a:t:a ... ~. 2 ~a.:a:&:111.a~1ee11--~., : ıHtJKUKİ BAHiSLER: 

~~~~~!~,.!;!!"1~~~-~~~~~e,!"2~ · Çekin hukuki -1-
Sfly} p mır.t kHım dıı, ha· Ek • d h 

:A~ l~\~~~~h~a~:~~ns!0:rabh:: mek pusulası taklit 1 Eski mey an ma iyeti 
t t M ı - Yaıo,. : M Kamil Ergüne!J ıra sa 1 ır bir ç· elayışhı drılıı. d e Z Q r 1 g 1 HuodH evvelki yazında t1· 

~ı:)~f~: :ıo~:-~d~:de~=:~dı:!e:~ı e enlerı'n mahkemesı' ne holde . . ca iseoetlerden poıtce1l mil·•· 
hıl d -- kno oldu "u kııdnr izah etmlf· .. O'!ru 7.10 dOoQmlnıı: bir /'---- ı; 
saha~ ı k b'ıyor. r Ehi' "k ---- l d .1 k Um Bu y .ızımdo esııseu poııç~ 

Jstnvd köyQonn mebdeinde , ıvu uf' r~porunda Tevfik Vuraiıo imzasının ve ya Şehrin ' a oı enı ece deo '\ırksız olıu~ çekia bu•u"l 
ki lıotıııdan sabile do~ru dfz. zııının taklit edUdiğiı i bildirdi; suçlular Gireıuı d:ın 1 kadar aşıkir bir yerinde yetl€-rlodea baba .ıtu;e~I taİd 11 
glns~z glaeu sulu bol dere z~ -- ve iıtanbubn şahit göıterdile . ! bulunan eıki meydan mezar- bl ıuvorum. Bu nevi ticari s~· 
mrınıa sıııtıt sola yayılmış, ayni - --- lığrnın 

1 
bir takım insanlar ot t yakın bir mazide •e ilk da· 

lstlkıı•nette birbirine Jıki11 me Geçen ıa1ımızda yaz h~ı- Tevfik VıırDlm iroıım vr~ ynz1 ve çocuklar tarafından kir- fa Fı aaıız •rah FJUp samaoıa· 
R re erle çu uklıışmıştır. Solak mlQıkı gibi plyaaa1a sQrQlen gQtJ. t •·ıı dl dl"'l l 1 t d 1 'ki d!I oradan lı:o•ulan Yabucillı~r 

llDlQ "" t e & an ııı ı ~ış ·r letil iği götü müş ve ıı · .ı 
hoıu tep 11Ndeo aeleo sUrOk 1 ekmek paııulalarıoı 'çıılıp tarıfmdan kulleoıldıtı anlıf.ı>. 
sıcl u ışı bu şekil yııyıltnodaen lıtk.llt Mqrek fınnhır.tan ektn• k C• b(>dll a şabit erin ita· yet edilmiştir. m ıkladır. Sooralım yaDl ıs-1ı9 
dolayı sırıra dOşOyor ve bu ııa alan ıuçlulann lllubıkeme ~tı e dul dl!llrndikt~n son n maz Eski bir Türk mezarlı 111 cu aııırlarda senet tekli M· 
kuttan da sıra sırıt, Obek öbek. perşembe g Q n u Asliye ceza nuolara sözverilmlş ; Luı un ıı ğına kartı yapılan bu say- kı'Dındao lııklş~r etlirilerek b~· 
göller lıb i\Jer vl\cuda gı:1lmlcıt' lllııbk"'m ı d ıurlnn ııur,!lular lstenl.>u ' drın Ke gısıdık , hepimizi incitecek ba11ıı mnltuııt bıınkttlarında ki>" l t Qr b ı ı r es D e defam olunıaUŞ · r ~ 1 
s e . ıılkı ıırıısandn gö"'U. tur. Yapılan Alluruşmada Ht ki... mal. Glreiiuad.-.a Rııbıı i adınfia derecededir. layh!da muamele &örlllı-.esi:J 

ı?llnQı cıhıl b azı uçgk s m kil l u a 1 temin etoalşlir . Çekin keslıl• 
mış b 1 • rıır ev 11 Rıbmt Anlı. iddia ma- iki ş ıblt datia gösterı ıhlerd r. Bu arsanın kirletilme- r . 

ç' re er. sıt na bançerlnlo k m ı edlltbllıneil için mubıtaQıu•t· 
en geniş yar aını bur d~n •ıı 1 a lını se ROçban Kute -ı((n Gösterilen şah illerin lstlorı\>e sine mani oluomuıcı ve dinde nıutlııka ker•ılali-ı oloıt il 
Yor d .. şgı '·diyordu · uebkemed .. o tll ır d l l 1 k D v 5 

' er Ye buna ioau.ırs k ı k ,. ,, l!!Ure e ıı ! er a ınm8 zere mevcut piıHklerin temizleti ıezımdır. Vadeıl yok'tor ıorul· 
dPnm yız. 1 • unaa ehll•ukııy raporuna ~" r°' h k ı... O b k • t .:.ı 

J u 0 wu 11 Qme ı:ıoug ıh~ ıra · 1ımış ıt lmesini Belediyemizden bek dıııoode bedellolo Odeamt .. 
st ı vri köyQ IDE:bdPindea SPOR l t 

Bhbile kııdıır Tr bıoa t r : - A 1 m a n - leriz . lktlZd tııiar. Bul mtiOlleket t . 
ı &ra ına 1 1 

1 

de bu &lbl tlcad ıeaet ıwıb1tt•· 
~~; a: ! ~;;1 :!" ~~ dkönnm1 ıak Şamp·ıyon Artvinde yeni bınıo beb•IJltııı banka veY• 

ener rı Harp T ebligw i bauger oımaa• ,arttır. 
nıo v• rdlği bereket der 1 T -- h 1 b k 1 · 
ôOO dt kardan eksiksiz e~is nde oktmtmız geldı• mO SU 0f9 et I 1 Bu tıuıunı 14tıeJ projeıai~ 
kozanılbCRktır. Ve ayni r yer Dog· udo, Batıpa . A teyit etmiştir. Fakat ber mO•· 
Of'uo bu mıntakasındınzaım;nd11 T'1rk1Je blrloclilet maç Artvm (Hustı'i/) tam u- tak.il millet kıu.ıuo yapmakta 
16•deleıe saplanaa lltm b •m :~:- ltliıat etmek oıere, ba l" b d m11nmda vağan yağmurlar ıerbeıt oldutumdao lıml ııeçttD 

Dıvaya ı •· ır. 18 lıerl arıauııia• aynlruıı 8 l b - 1~ ı· 
ÇMI puaıı.parç. olııcakt 8 

an. d blr ıra J•klD bir ıımı:n· 1 YO O Bö 1gemiz ziraati için çolc iııı prnj1ulo tıı.QkDmlerUe mat.net 
ı ı..,met Ye nette... oı Berlln nı ( a. a. ) - R~ıml gelmiştir. u yı erC/f.et ı değildir. Ve meıelft tlc.ıret ta· 

lendır-e•· , "' !l!I, P•ısr 1Qıı1.1 cumburı·yet 
Uk baka;_ me' elealne ıeu~ vıpıarlle ıt-Imıoı;rdlr. leblit: o.,ıu c rpbeslr.io wer- bır mahsul almacağı şimdi.de• nuoumusua Gl~liiel Dlflddtihltll 
bısblı ıo:vıu!~~~ıat';ılJtstl mi •e b 

1 
Kafilemiz belediye re isi kez ve, tl.!uı l ke1l111leriede Al anlaştlmaktadlT. Mey va cok l lkiııcl fıkr111 mubatabıo 11.,y• 

bizce P atlıt l"ltraeadlt. liuaıaı O it ubaıtanı. g8ıetecilcr oıao mev1ll b&ıcumlurı auıvar b l . e hastalıksız o!ararak bir ~atı11 olabUtoflıoi:taıdtı t·l· 
.,. Y81p0r l"ietkQl fakıy etll netıceleı Yermiştar. Ge 0 

. :1 • mitlır. Ueı ııe ka4er kaouo ı>IJ• 
Kurm k •e kurtarmak l.Q_. bir haik t lerl.,. blıhalık r:deld Macar t~şldUeıl i"i h•f· 1etısn:ektedır. ....... -· cll't k.eQl<lecl1l mllbatıp lolib•· bum•, yeni TQrai ed .,,. t arıfıoclao kartılar. mış _ _ v 

Vtlla Uııtuoae aıı~ell~rber ku' ıri Kıı~le rehine, BeledlJe t l· la •Ur•• Hıva§larda bQjill; bol· bı:ıaa •:ı beıt bırakmıo lıe de 
rao bir iıadtı ve lyaıaa bdoau. ::r~T!•ı tllıaaarlıbldaq blrç luık. ıevlk cephelerlııi JOk ~lmişler- Yurdun bereketi 'tatbikatta lflo aoıametl clbetııı· 
balloe ıeımlttlr ltatt Udret1 ı r • dlr. Kutup deolziocıe &Uol~rden tlüU~o munıtıp dıtlma ltankl 
ki, ıaauua lll•ı~ arı tV el Gınçlerimlzl Hoolarıı. beri tlddt: tH bir bi1cuµı11 uara: - Baılaıa/ı 1 de -- Yefı blllfer otu,or. Kınaatıwct 
•la •n IOQ ıaau:ı. oe&ebuuae. Son maçlar JID dQJIDID kdUeaiuln ~erl luoun mesut • ıilli itittik, dı eo ewıo JOA 'b&litut. Ztra bÜ 

lll .. •~aılıuınar~~abtearr!ea Plh':;ın .. a'o'ı~r. Y. kalao kı11911ıdaal ' bUyUk. npur v.arıa bepainden duyacapz, liOıltttr cae Jt11rııbAJ. &Almıu eıı.•· 
" u ... .. ard daba bonıb.1lar a basara uğrn · ,-

reıı Dtııl budı.aıu~·~:oı •e Ça· me fı'P' sevenler cemiy•li talmışur. Bul ve bereketli mabıu- Gır v~ lıamfüht •Oı>bodıa lıid 
Ve feaev"' 'e bılna uarıışuaa n lltine tertıbedıiEn lümüz var, geçmİf teDeleri men dı.tı104·~ Vctreıil8 ~!ab»lt• ...... .. u m•~arm t: ı (j Şlmıl Afrikasıada mubare· 
hıaabul~or1ct b ,or ltt aJu. Q M ına 1• aıreizo 1 - - be Ot9•a m oıJ1yor Mılıver uv •e kıskandıran misil, miail faz· litst oe O!Ul'liWl ulı&&o haddi z• 
ae b1l lırzcta .. " •uvutea ithtıe uç. •rasmtta geçe.n Pc:. zar b"mb .. taı;ı •·ııı.:.rl 2"' 1011111 .. UÇ"' · h.b Uııdu i.aroılıluuı çvk, ~k.tll1., 

ııunak 1 günü 1 v .. "v• ~ ., • • ... la yiyeceie ıa ı iz ••• 
lillracla mUltl tırt:klır. .ı.. l yapı mıştır. Çok ala· ,,, dQı:itbmUr.lllr. laulijı bomba bukuı.:ua lö11üluıalıa ıu1aruz kı!JI· 

-ı-ı çe Olaa uıı ... l ~a ' ve - I • 'l'"• y • Htikiı•etimizıD ziraat ---- lıell birlikte -.acr • · guze oynanan bu uçakları don KPCe Kolonya bll cıtatlurı ~ıoı 1'tırk ct-ıu kaouuıt· 
ıoluıap tııı11uııçıı1 •lltbea bit ma,, Garnizon .5-2 ile bnsu lkametgAb mabılteriııde ferberliiinden doian ba ouo :iU::f oocll ruaddetılne ıore 
t~recc.•twıı >t:Klll~ ••lata .. &O~ kazanm t u bQyOk bıhıar nkua getlrmlşttr bahtiyar aetıccyi klfi 0 ör oe Leua&Je ~ .. "~· dere11ı.ıe ,.111 .. 0 

.. ''-1. tiu&•IL.ı 1 
1~ ır. ı--ıaça 111t ku· • 

y lllı. .. ,._ pa ar. val miz 1;e 8 ·ı loılllz bnıt k u " v e t le r i miyerak, daha bola, daha Kaaua k.o)'Ucum11a bu ooı.~ 
='~b::ı.•Ptaı- e41eo, 

0ıa:_a :::lcmm1r t•refı•d•n :,,::. •llo'ıaslraa slvıl balka kaırşı çoia dofıru yürüyecejiz. 1'll~ rıaaıa ~DUl&UlJttl veıaı....-
h&lll• u..ııuıaı &>•~~~~ barÇ&Q. ara verılmıştir. Japılan bu .pucum esoaınuda Güzel vatanımız, kıur el.sa 471 aıııaımıh &»r tefilf U· 

D re, 1Uıe .:-'""a."ı..tır. T•k U çok. ıaır kayıılar •sr:ılştir. d d' b. k 1 1 rarlhıl.le Cı>1111l outı'uU,velAD 11&· 
ylue IJ&&i bııie , .. !'lllUf, YUlJet Q Q t maçı gece ,avc1la11 Ve karşı OJWB eiıl ır, iZ IS&r afmıya im ıaul&la&a h}İA elOllfllr. 

1:.1.aıı eti y; A- batıtrya• rı a6 boratta UÇl'jı dQ· ÇULHA 
bu bllla1eı ıl diot eraıtt? etli~ ... ,...,"; ıtfolc l11yıılyle tehir ıUrDlUştOr 1 liu kıJrtılık çelrnı tau~lwi 
YelUi•ıa Jl)ILto emıy-. laot ı e autl an111aa wevcuı 'fe mutıak.ıa par• 
iı~lıu.e&."4 bbr. 1i11Qlar itten fın1,ft.c1, er maçının Yı • M b' l 
o:-..ınuıkb~ .~'"lll&lll. 4'W&aa l•lulUI e 0f1'llıtmıı re 8. en r e us arım lZ uteaatı uııawtlır. Yauı m~nıU! 
111• )1l•11 'lle"'r kb~~uaar. öll11. netlcl"'f!~_ o,._otlrı. gılıbiyetile f ./ Y•Y• ıaycı•eu&uı waaı veıHN 

1 (Aij "'Gza.... _, ••• , D~Je ~T ...... .. t .. bll ,.&arflWL UJM&all~ vmue1 
ltıUUll. ı-••kl.;:-- a11aıuaa ı..tırtk a d Aokira g( ( •. a. ) - AçılL Dike. Kocaeli lllPbuıluQ'uua la vıfl~r GwıauK. ıuuaııua eaJIJ 

!IU ~&A .. &U bla nrı ağ 1 Olan Aokııra mebuılııQuoa emek· tıabul vllAJtıll dJml encllmea ıstedjil &alllall 1btaf ed 0U.soı1-
ka1a bıaııueıı l b lllfU&lo Wr • Üıtat R;J~ N.r ' ıf d il genertıl Nihat Anılmış, Buru a 1 a 8 1 s u b tJ l Erlll 1 'f8 awt llihWlfllUl •lUIH. D&I ....... 

•Hıl&k •&•il ~e ~ Gıı ecte" tıq '
1 0

"'"" / T111trrtlaf /'~ ua an 1 uuıbuılujuua C. H R. Genel mebuslutuaa e11.1ekll ıeııerıl tac•rtıl kı,uu1.1uLWa.ua ö:-ıı t»oi 
Uıar f t- ) 11 ~'-u •top lklları ~. ~ ........ ..,,. 1-3 1aıı•~ ~~';,ı~~ ıekreterllk bıışkillbi doktor z 0 0 ' 8 1 d a k mebu.autu· ıuaadeıaı ı.,ıblt et&aı• ve buaı· 
•Plal '=tlt " '-t ' ~k•r ar•-'ıı -aL,,-....ıı,..calc '·-.J,.. ·•• n Talat i :oer, lımlr mebusı ugauıa Un lDtnz &atsoburıyeU1&1 011 ıu•· 
'
'ta" ... u. ,._ ., ·•• ,. •l l ~-- • fi na da Siyasal bi gller okula 

.. ıaı Uıllblll hA- ... ~'-la ... , .. ,..',at Q r.,1c irfan .. ,.,,.,. c . H. P. VHAyet idare heyeti ,. Dlr bY •tHIUda kabllf ~ltDlf• 
··~•kl11Q IUlrla MCI" ttrıcı bu- .. .,. } .. 1 11QdUrQ Pt< feı;l4 Me1ıll)et Emln 
lı.••ıaa 0-b~ ~·'- ~'!lısıııu ca ._.....,. ~nıı, •debi• Ti.ık- re.la vekili Dr. Haw-,ın Htlıotl Erlşllıll 81 Ma;ıs 9l~ pısar ıo Ur. 
va&1o .. ,. ._. w-8cla Uııe,ee nıa.1._,4 ala okwıamrusa Cura, Karı mebuııuauoa maa. 
Yeıec &l &ll ,JID61L&•ıı tlrtlU&I ıi_, e(icrk.e;Jnıise lıfllGretJe lG•· rlr •eklletl teftif beyetl reisi DÜ yopılaa llltUl ptı partl HID 

C • i'-Çweıu-.c: :, da lo,0,,18,' ~j''•dajına golrıra Cevad Dursunoaıu, K )ılamonu ıeti olarak lt'lfııkl11 seçilmlıler· 
•aaaı Rıza r. ~ '•rla mebuııuıuoı Profeıor Hayrulfall dlr. 

- ~DU ~-....~~~~~~-.:=a ...... .,...........,==~-=~==ı=±-==...:=:=~~_,~~~~ 
y Ni:YQ - BfRKAÇSATiRLA ' =·~· o =~=-=-=-=1 
Hu~~ki~· ~ Şehil dı.cıından bakr-Q 

Ütea&cb ~· v v y ta ,., ı .,, .. ._ 
tDJJol lllatb 

u-.ıaıııı - ••• 
Bekir ~~-~ ~· .-. 

- ·~&aııoaı 
F .. ü S - " 

y ılbta ~5$Q)~Qf tıar. 
"- - •llhfl• 6'Q•i i&iıua; ıı.._ 

. 5 L-- aa aat.rı & 

'""'ltar 

-Sı~ar · · 
.. lair d l•rınce, hafta tatilini 
i t • 

1fl•da ne,.i.- . . .f d . 
ı ıralıatı b • r• -eıun ısta a eıı, 

GyGk o1uyor • 

Çiçekli •ı"' l elet, .. aç •nn rölaeai .a. 
~111 tea· . • • 

.. .._ Lı 1r1 YerirkeD aözliD ku-
111-.ıeri d • 1 

• ' M. • eaırre11miyor. 
1.... •r.ra 'Dıi 1' ,.. 

Ye -. CIYıJ.taı • 1&1 , ıenıinliği 
,_..._..._-.:.._ an doıuna1or İlaaaaı ••• 

• 

Hükumetimizi• ıiraat ıeferberliii 
yap,\ıJı bu yılda tatilabn ıiılediii 
sahaları ıeyretmekten futa, inıan 

~meiiııden bayata fıpıracak ekia 
aervetioi görm<ık daha çok zevk ve 

ferahlık veriyor 

Bu gözle şehir dııındaa t•biata 
teyrediş , hafbnın hntürli yorıun· 
laj'unu uutturuyor. 

r 

üu IMIQl~ JQiUeUer HHUl. 

da d• bar aıOOA1k•1• illeYa~ 

OlJIHlf ttl 'Wk~l Jl.Cl.jMI~ 

mllekitıUer ~Jlıı ~aıifl&ı, !~ 

mQddell~r eğer ft:~l&ı b~d@ıl 
•J•l mttmıtt1'.tıll• oaeıuıctt1',. 
on &Do, komıu btlkQm~uerdef 

Jlrm& IÜU, a,rol kU'c1 dev,el18· 
riDcle bır •J v• nın.yet 11ı1 

kıtı dHletler•ad1t 7etwlt1 ,.
olar~ kabul edilmi.fllr. tlasaaa.. 
lsıal a.vea maO.Uerdtt &aJ&ll 
ttdlleu mllddetl~r ıııdıoda çeU 
il>rH etlllek Uh:CblU'iJ1ı1Uu4'"31t· 
Alıi.ıi l•i.dmıe K.11aab1yo bu~u 

&.uocıı b1r buk lddaı vde111.s1. 
Şuoudı i1ava Ml'.)'imJd p-. 

pollvv ııoı bll krecıl H11t11#1 

OlDlaJ ıp lllUtiOe bır tedJy., vıall· 

tıaacbr. Yukarıda 101ıeame11 iolP 
ecltD 8111811 blr DOktaJıdt 

Ark111 •blfe 4 d• 
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Mayıs 
ve 

Gül 
Mıtyıs • hıçkmkla ' göz Jatiyle 

!~dl, 11101 tııılde çıktı, Mayıs, ilk bııbı.ırta 
bl 

gllzel. en olguu ayı olmuıoıı. uğıneu 
ıe ne gösterdi ki '? 

ls. puı, çlıe' l'•lmur . 
Ya~mur• ıevlndlk ; Jerlf're aer • 

Pi.len bay11tıııuzı filblendlrecek Ü 

ıçıa oa11 " R h • uuLua 
ıı met ., adını verdik F 

~~t dit•r görüQllflerine, ırkıldık U~ll.ld;k· 
oeş ' bazı baıı &rılıi. bul ' . 

muş, tatlı, tatlı aııımnvtQ v atrık gorun. 
luın, bOlyılı çlçttthıl ı:tıldtır':n:en M•1ııı 

Halbuki bla . wtıı • 
aeverlz • tıb~11~aıuo: çlçeeı kabk.abulle 
ıuuta aaua varcı en çuk • k.abk.ılıı • 
ıuek latiyoruaı . ırMcılye.. GUldeu babıet. 
~~ • tt)'ll &.Jı a"l d 
n.l11711 çıkıırkeD Q • .. ~ •11 ar • 
llil~ tım· GUl a~ı g dllerln Oı:arnne vııbl&n 

• K • • we en, aoiıcaaı için 
au renaı d d .... • · 

auıı • • Q a .. vı Jllnaır. renul 
• er Olıaayuıcıt b h. 1 .. 
Ye~UUkier ' ıt çe erdı luuluran 
Mine • Köz "' goanı d<.>1ıır111uyor 

• uune )'erlor mo • 
k.tillobtı.IUi •i•~lu, cı~lllu~a1ııuı çlm4'nler, 

' 

lıuıg kouu4un "0nl••· ıök.ler Ye buu. 
.. ... ıeyd4 tsUıbuı 

uıuhleş&ı:u v11rh2ıaa llekor ' iUlUu 
tacıuııııo , tahtuıdan dur · O~ııarıiıı , 
Kil>h.tlr, K"Ul • , ayrıiuııt bır UQVıtD 

Uuuıı ıçia ö 
tıuıartto oıdıı ve gö• u2 çe11 Mayıs, Kililere 

L.lk u llere bıcran 
la duı UüUZ J •• 

'f ılblOillD.U 
!i4U&ıierıru k.Uı d P<ifıuu • parçu ~dıon , 

tı eıı aanutkar ıok mu ·ı 
Vi evıaı.tı l 

ıuııuuu yıyen b. aı ııkıı.ı..ııı ıuınö • yuv. 
, •Y \'ıuı )'Ok. wu ? 
l'ubıut bun 

ı~l e11"riuı ~ti le rıtn w:eçlrebUir : Eu gQ. 
~el renaıaı .., 1 buraıp ~debiılr , en &G· 

• •OiUurıı bıhr 
uu YU~den b · • 

kançhaına 0 u 1 u )'ılın Mayısı, kıı 
mr un fed t . ı..ı Scvrtae l ... tı . a e tl. N~ JIZl•. 

" • .,ş uıne t h 
"Uııerı, ıtrdın&ııan 11 ammuı edemedıaı 

OUlio :elen •Yhıır koklayıtctı.k. 
k.ıvrıw, kıvra~' lı~bk.atııt, gUUer ııO!.! IU • · 

K ... " lerde, kııtweru tıUlyahır 
vausu rengi 1 IHı~i k.ı 1 

50 mayan gUl ve 
~· D.laJıtD 8UlbQl De &Uıelcııı. 

ıı 6'Qıel oeşldeair: U.l " bt\lb&U. 

ş Ç. 

Yokuş 

S
Bu .Yokuıtan ötede 
enı k' 

Eoed. ını beklemede ? 
Bu 'YYet ve sukut 

Yokuıtan öt d e e •• 

Orda biiru·a .. ··ıı N goau er 
~ yatvarır ne özler'• 

Bıl ki d. 1 t • H t 
B uı eaır goıler 

u yokuştan ötede •• 

Çözülür bü tü 
Ve Ui'- . n sırlar 
Ö &enır aıırla 

Yl b. r •• 
e ır tül ki .. Bu ._ ruziir 
Yo11:uıtan ötede . 

Ne eıatır 
N 'h . , ne yalan 

e ı tıra1 ' 
E ve ne k 

be:iiy yetl•r . an• 
8 .. •na1a 

u yokuştan ötede 

Anne, kardeş, ıevgi(i 
- Unutup her em 1· 
Y l e ı-

o culuk bitaıe~eli 
Bu yokuıtan ötede 

• 

G e 1 

'flçsın dudaklarında fomurcu~unu fınf ya, 

l:tındc a;kıl\ oku, acvgi!JC bürün de gd l 

'{)a?jdmı; saçlarına lakwcr de bir fülya, 

CÇ}&an a~k ırma~ında, mchEaba dariln de: gel J 

* 
ti ulı~sun alcv alev1 bırak yansın, qörıltinıl 

c$un ~evgini elinle a~km pcymanc~tntf c; 
~pinde yuı.fum yu.clum, fımık kaMın ~ıön fünıü, 

4'ıl~trli gözlerinin korlu meyfıanesirıclt': , 

M"zaffıır Kı>rhı 

BiR AND 
Beni terkeyleyip aynldığın gün • 
Öyle bir gö:ıülden üzülect>ğlm . 
Ki sönen gün gibi yana. yaklla 
Süzülec~ğim. ah. )Üzült.c~ğim I 

Hasretin kammı tutuşturuncd • 
içimde bir del/ his kudurunca . 
/lrdına düşecek • dizim durunca 
Han köşelerinde büzüleceğf m I 

Ve tanla alarak lcırtk sızımı , 
Kabrimin bitene değin kazımı , 
Sürüklemek üzre kara yazımı 
Döııülmez yoll~ra dü7.ü/ec~ğim I .• 

O. ~eblli ırnENGİI. 

Gurbet Türküleri 
-1-

Ayrılık zaman zaman 
içimde yandı gitti .. 
Ve gözlerimde bir an 
MAzi uyandı gitti . . . ~ 

Gün bat~r. akşam olur 
Herşey bana gam olur ı 

t 

Yol uzun, hasret acı 
Bu gurbet ellerinde .. 
Kaldı gönlün il~çı 

Saçının tellerinde ı 

Ey elemsiz uyuyaR 
Yollarda kaldım. uyanı 

Beynim yanar da yanar 
Ozlediğirn an seni .. 
Yaram kanar da Kanar 
Gözlediğim an seni .. 

- · 

Ol _jCak bana düğün 
Sana kavuştuğum gün ... 

Kemdi Btiltir Akıncı 

Kıt'a müsabakamız 
2 No. lu kıt'a müıabakamııa fİr~nler· 

den ancak. 4 kiti~kıt'aları seçmtğe muvaffak 
olmuş ve bunlar arasında çekilen kur'ada bi
rinciliği alan Ortabiıar mahallesi 12 No. lu 
hanede Güngör Akidil, ikinciliği Liıe VI E. B. 
ıuheainde İzzet EyiboğJu, üçüncülüiü Ayvaaıl 
mahallesinde, 24 No. lu hanede Aliettin Ka .. 
zaz, dördiincülüiii lise orta lrııım, sınıf 3. 8. 
şuheıinde 938 No. lu Orhan Eyiboilu k u.ao 
mııtar · 

ikramiyeler Doiruluk kitabevinden alı· 
Dacaktır. 

i 

: ·-----------.. ··· 

-~ 

ı 

..... 
( 

Gün ortası 
Renk, tutam tutam, koku salkrnı Sillkım; 
Sev2iyle doh~ bir kucak bahar .. 
Güller kat kat çiçeklenmiş arıu:ar .• 
Y1ldır.larla avunur geceleri yalnııhğımız. 

Araııra içlendiğim oluyorsa da 
Düıilnüp ümitsidenerek : 
Her zamandan ço~ coşkun yürek 
Göğsümde ıoluyan doru at gibi, rüyada .. 

Sağmak istiyorum nasibimi zamanın nıemesindeıı; 
Dliğüaale11en baht çözülsün artık. 
Haıat mevsimi gelmese de çabucak 
Belki tatlı bir ıeı gelir, umulmadık ... 

Gönlüm bu h~zin hatlfanm yJ/dönümürıde 
Gımlarlı geçen bir gect::nin kahrin~ yandı. 
YıllilrCa bu meş'um elem kaıbam önünde 
Elleri böğründe SÜ"Ünmekten us3ndı. 

Zeki Yajmurdere/i 

BA llA 
ıaıim @~ımw~~ 

1 

1 

1 

1 

1 

ı 
·ı 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

\. .... __ _ 
AAAMIZDA , ' -~·..' 1 

1 
1 

1 Ş
air, içimizdeki ummana ta; atan, yani ammenin 

ruhuna bitap eden · adamdır! Her şairin attığı 
t~ş, kendi ıikl~t ve cesametine göre içimizdeki 

ı, 

ummanda bir talum ha~kalar açarak ve sı..sler çıka 
rarak benlijimiziaı ıuur, göoül ve ınuh!lyye!e denilea 
deriolikleriue iner. Buglio hangimiz, Fuzu1ilerin, Ne
dimlerin, Yahya Kemallorin ·Yunusların, Karacaoğlan. 
1-rıu, Emrablann içimizde yarattıkları fır tınnları duy
muyoruz?... Bizde bu fırtınaları yalnız meşlıur şairler
mı yaratır ? Hayır ! Bir köylü kızıoın : 

• Oğlan adın Mustafa 
Ağzın gül, koynun sata 
Ne ben öldüm kurtuldum 
Ne sen geldin insafa .• 

diye söylediği bu mani de, bizim Baba Salim Ögütçen' · 
in tiirleri de iç.mizdeki ummanda halkalar açar. Bizim 
Baba Salim Ôğütçeo, ayni ı~maoda badlseier üzerinde 
duran kuvvetli balk tairlerimüden biridir. Bu sayımız · 

dan itibafen neırine başlad•ğımız "öğüdler,, i de bunu 
iÖıtermektodir. Onu aramızda görmekle büyük bir 
ıeviDç duyuyoruz:. 

( ....... -BABANIN GENÇLERE OôUTLERI ... \ 

Ahlak 
-/-

insanlık evinin temel taşıdır 
Kutludur serveti sômandan ahlôk 

Vicdanın kaynağı ilmin başıdır 
Şereflidir bütün cihandan ahlôk 

Kıymeti biçilmez o bir cevherdir 

Emin ol hayattan çok muteberdir 

insanlığa rehber nuru beşerdir 
Kurtarır insanı şeytorıdan ahlôk 

Ey evlôt sözüme güzel ver kulak 

Ahlôkı düzelt ki yüzün olsun ak 

Ahlôksızdan olur kôinot ırak 
Koca bir mektebi irfandır ahlôk 

Baba Sa.lirıt Ögütçtn 
:\., .. _______ ~--~----- •·"'·' 
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