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Hava Kurumu Kurultayında Örnek 

Lise Sporcular1 
H ova 

. Bir kaç gün önce, Büyük 
mıUet meclisinde B d 

Hava Şehitlerimizin ruhları taziz edildi • • 
muharebeleri 

BerJir. 8 {a. a. ) - D N.8. 
ajansının ha6er aldı~ına göre 
geçiin lıofta rııslar 272 lngilizler 
332 uçak kr.ip elmişl~rdi,.. Bu 
hafta lngi/iı/,.rin kaibi bolşevik· 
lertrı kaibinden lO .tay_qare faz
ladır Bunun st:bebi Alman ve 
ltalyan hava kıwrn ilerinin Şi 
mali A/rikadaki pek şiddetli 

akın/andır. Bulunan yer/ere fn. 
gfliz tayyareleri tarofrndon hil· 
cüm edildi~i zaman. daima de
,ğ'İştirmege bir müdafaa ateli aç . 
mıştır. 

T , e en 
• erbiyesi Umum Müdürlü. 
~ii~ün, Maarif V ekiletine 
ıntıkaliae dair m•b' l ' .. us ar 
tarafından ileri ıür:t.j . "en mu 
cıp aebepler araııııda T b 
1 f b , ra -
on ut olcularının ' . 1 

ve öra k ) 1 ' mııa 
d"•· . eu o arak iÖ•teril
ııun, luı'ta okuduk 

.. Ç~tin tartlar içi~de , 
T~rkıye pruplar birinciliği· 
nı kazanqıaya muvaffak olan 
futbolcularunızın Aıık d d T , ara a 

.• . Urkiye'nia en •t•ğı 
!1r~ı yıllık takımlarile boy 
olçuıerek, tecrnbe, mllma· 
~eıe .•e futbolün her türlü 
ıncelık ve uıtalığını klvra
mıı oyuacular karıııında 
mukadder neticeyi ı.ldıkl , 

halde ıpo arı 
ruu manevi ceph ı· . 

fethetmitler ve bunu d e ını 
muılard uyurt • 

ır . 

Aukara 8 ( a a. ) - TQrk 
bAva kıuumunu ıaklziocl kurul 
ta'yının ikinci umumi toplantısı 
bııgUn öğleden evvel Seyhan 
mebuliiu Hilmi ora•m baıkıtnlı 
&ır.ıda yıpılmışhr Celseoio açıl 
ma'JUll ml)teaklp geçen toplan 
yı ait zabıt hulasası okunmuş 

ve kurum beşkaDJ Şilkrl\ Ko· 
çak Mlllt Şer lımet loöaQoe ku· 
ryltaym tazlm ve bıığlılık duy-

= 

8oşveki1imizin 
çay ziyafeti 

. 

Ankara 8 ( a. a. ) - Baş 

nkil doktor gefik S!l~dam bu· 
gQn uat 17 de TUrk tına ku· 
ruıau ıekiıincl kurultayı dele 
g~leıl şerefine 9ehlr lokauta· 
sııada blr çay ılyafeti vermiştir. 
Ç·>k saıhiml bir hııva içinde ge 
çen bu ziyafette vekillerle Cum
huriyet Hallı.. parthıl Jdare bef& 
tl azaları mebuılar ve basın 
mumesGUlerl n:ızır bulunmuş 
laıırclar. 

b Spor iİbi, lr.abHiy tle b"'· 
raf er~ intizam, diıiplin ;. 
ve a ııteyen bir terbiye va 

••t"'10.•n, temiz ve bu kıy- Dog-u cephesinde 
metlerı temıil •d b" 
b. ~ en ır mu b I 
ıtte geliıeceği tabiidir. ç en er enen 

Henüz yirmisini doldur-
nıamıı ıençlerio, k.11a de· Rus kuvvetleri 
Decek bir J.& • • 
i"• 1 . ma1a ıçındc ge· Afrikada kanlı • ... me erı ft b _ 
1 unu mukemme h b l 
r:~ iahat etmeleri haklı ola. mu are e er 

nazarı dikkat çekmiıtir Berıin do~u cephesinin ce. 
Bunun t" . . • nup kesımlndtt Macar .kıtaıarı 

btıylilc. ~e ıceaıdır ki , tlQşı:namn bOcumlannı pllıkQrt. 
nıeclııte ( T u " u 1 Sporcu• .. rabzon uılılttUr. uıa va .. u v v" erım ı 
·•rı ) ovlilmti werkiz k.eıimiuda havanın el-

gençliae o·· k - 1 v. e 1 ,. b kadar• rae goıt~rildıg~ i v9r1şalz ıaıue rll 6 meo çen er 
, mektep nı··L· . içinuekı l{us k.UV't'tlledı.1:~ ou. 

ııhirb . 11111ti11ın cuma devıtm etmitlir. Cenup 
. varugı da b . . mıttir. ebrti1- kQsimlode dUtmao kuvvetli t.Jr 

sur~tte uıuaısha ettıjimız oır 
Futbola cta· . köprU b.ışuıa karjı bUcı;ımlara 

risalelerde ıt kıtap ve Dil telrnırhımıştır. }{anlı bir mu
hite· iyi b. raıatl&dıiımız veç. lıarebed"o ıonra bıı taar ruı 
mek ıçin 1~ !ut~lcu olabil· puskUllUlmOş Hu11tar insan ve 
taktik ka' b"~ en.ı, teknik ve ouılzeme t.ıaımuındıın •ğu i"İP 

ıaıyeheri A lere uaratalmıştır. 
derecede ioki f n azamı ~ıwaH Afrıkada kanlı mu-
dıa b fa ında:n nıaada hareu~ıer aevaw ectl"'Ul' • • er azı m . , ,, 

2ularını 'efllen heyet •aııtaslle 
arz edJltlitioi Jlllll Şet'in ku· 
roltaya selllm •e sevglleriol 
glndtırdıaıut bildlrmtı •e bu 
ıOıler sQrekll alkışlarla karşı . 

lanmıştır. Bundan sonra kuruı. 
taylD evelce verdij'l karara uy· 

&un olarllk batkanlık tarafıodar
görüleo saygı tel1rat1ar1na Cum. 
buriyet Halk Partlıl genel sek-
1eterligl ile ıailll kuramlar ta 

Halkevi 
Çalışmalar1 

Halkevi idare heyeti dün 
akşam Bekir süküti Kulak 
sızoğlunun reisliği altmdtJ 
toplanarak y~pllan yeni büt· 
çe üzerinden yeni yılm bü· 
tün kollara ait Faaliyeti 
hakkmda konuşmalar yap · 
mış. toplantı geç vakte ka· 

dar dev4m etmiş. yapılacak 
işler üıerindee faydalı lia · 
rarlar almmışt1t. 

Haber aldrğımıza göre 
önümüzdeki hafta içinde 
dokuz kof azası komite/e
rile birlikts toplanarak bir 
hasbehal yapılacak. 111z 
devresi faallyetine geçile
cektir. 

rafından gönclerllen karşılıklar 

ve encUmenlerdeo releo rapor 

lar ok.unmuş.tur. Eoctımen ra 

porlaru:ıırı kabıdQodao sonra 
kurultay yeni genel reiıinl seç. 

mı, ve bava şebltlerlmlzin ruh
larını taziz için beş dali..lka a· 

yı;lda lbtiram auıuşunda bulun 
duktao soara toplantılannı bl· 
tlrmiştlr. 

Mıntaka ticaret 
müdürlüğü 

Mer.•in ihracat aaı kont1olör· 
lüjünden, uilagetimiz Ticaret 
mütliirlıifüne tag/n edilen Bag 
Raik iki gı111 eouel gelerek vazi. 
fesine başlamıştır. Kendisini hoş 
lar, başarıl arını dileri•. 

Muharrem T ekdal 
Gireıun Orta Ohl Türkçe 

öaretmeni hemşehrimiz Muhar· 
rem Tekdal, tatili ıeçirmek üıre 
Eı• ile şehrimiH gtlmiıtir. 

Hava hücumu 
Leadra 8 ( a. a. ) - Bom. 

ba tayyarelerinin refakat eWği 
200 kadar uçak dUo Oileden 
ıoora işgal ıtltıodakt Frıtosada 

1-

1
-:1.:-=T=A~K=V=l=M::::::D==E=N~.\-

1
1 hareketlerde buhfomuştur. Bom. 

ba uçakları demir yollarına bO· 
cum etmitıUr. Av uç-1k.lsrı lse 
dQfman av uçıklarlle mulıare 

B 1 R Y A P R A ~ beye tutuımuştur. 

'- ·' 
Mes'elesi 

GünÜD mea'eleıi ekmek 
meı'eleıi, güoüa mu'e1eıi 
mısır meı'elesi, ııüniln meı'· 
eleıi ıu meı'ıeleıi, gtinün 
mea'eleıi bu meı'elesi •..• 
Uh.. lth .•• 

400 bin Amerikalı 
iıtirak eclecekmiş 
Nevyork 8 ( a a. ) - Or

du H dooaama gaaeteıi Alman
yaya yapılan bava teuruzuoa 
Aillerika hava k.unetlerl:ıe meu 
sup en az 400 bln kişinin işti 

rak edecfllğioi yoııyor. 

Günlerin içinden 

Fin - Rus 
Cephesinde 
Helsinki 8 ( a. a ) - Çfn 

tebliği ıarreli berzahında topçu· 
muz düşmrın tahki1R,qtını döome· 
ğe d~uam etmiş ot Juşmamn lop· 
/anma ve yıirü11üı hareketlerine 
engel olmuilar. Rus gurup(qnnın 
lıüciim teşrpbüsü püskürtzlmıi~

tür topçumuz düşman işgalinde 
bulunan üsleri bonıbaı dımara ti· 
miştır. Berzah ü~erinde geçen 
bir ha11a muJıar.ebesinde ıwların 
bir bomba bir au uçaaı düşürül
müş diğer iki au ııçqğıda ciddi 
hasara uğrat.fmı lır. -----

Harplerde 

zehirli gaz m• 

kullanıyorlar ? 
V aşingloo 8 ( a. a, ) -

ÇDnkin radyi)surma bildirdiğine 

göre Jııponlsr Çin b111bloln de

vam ettiği beş !lene içinde en 
az 1000 det'tt zebirlfgaz ku1len
mışlardır Ç10de bu ios11nhğs 

ıı~maz harp usullerine kıırşa 

yeter derecede korunma ted

birleri ahnnmBdığı için zehirli 

gazın tesirleri ağır olmuştur. 

' 

Baharın rengi ve sesi oyuncud t ezıyetleruı de --------~--
d1r . B a 0~1aama11 iizım - aerbcat mütaıelerdi ki, bun-

1
• u nıezıyetler iıe ların kifayetıız.Uğı ve nıbayet, 

- Futb l 1 
• l d d lamak o moralini an· mezıyet erden yalnız öı ÜD· 

Ekmek mea' eleıi miyde 
mea'eleai, miyde meı'eleai 
ııbbat mes'eleıi, ııbh•t mea'. 
elesi doktor meı' eleıi, dok
tor meı·eleıi Hiç meı'eltıi. 
iliç meı'eleıi para mea'ele 
ıi, para meı'eleıi yara meı,- B u yıl bah1ır kafeı srlfasıodan gülen pek (·dah, pek msh

cısp bir eski uman tızma benziyor. H!tz1ranı yakalayıp 
ilk baftas101 dil ugıırlttdığımıı halde bu nazlı g~lin ynznndekl 
duvaaı bir tllrlU atmadı Sıcak bakışlarını ber Hman Ozerlmizdo 
ııeıdirmeğe gi}olQ razı değtl sanki . . Hep kaçınak, saklanmak, 
keadlnl göstermek istemlyt:!n bir lıall var. Bununlrıı benıber arzu
lanan mevalm tabista gözledi~imlz ve özledietmiz, rengi, çiçeği 

ve kokuyu vermiş buJun11yor. Dallar l'apraklarıoı açııh, çıçekler 

meyve batlayalı çok oldu. Fakat son iki Oç yıldır gelen bahara 
eatklleriolo aynıdır denilemez ortak. 

cuıünü be~liyerek ( sporda 
2 - Temiz. b" Aı) yetiıtirmekten batka 

olm• ır ıportmen 
bır işe yaramadığı mey· 

3 - Halunıe bü danda idi, Tek cepheli, yani 
meıin.1• b"ılna•'- rmet et-.. ~ viıcut sporuna müvazı bir 

. . 4 - Oyua kaid l . . ruh ıporu yaratamayan mü-
ıyı bilnıekten "b e erıııı e11eaelere tam nazariyle ba 

G ı •rettir 
erek kabiliyet • kılamadığı için, meYcut ıpor 

meziyet yönün.d ve Kt=rek teı:ki1ihnın maarife devrin· 
b etı ıporcu " 
unları iDkiıaf etı· nuo, deki isabetli görüıü, ehem· 
• . . lr ecek te• l 

mı" ve dıııplinli, ciddi miyet e, sevinçle karşılıyor 
aynı zamanda ö · . . ve ve gençlerimizi, Dt..vletin i&· 

h. &rebcı bir 
mu ıt vaşatına ibt" tediği şekilde yetiştiren Li-
dır. Bu muhit tinıd"ıyakcı var ıeaaizi bu vesile ile de tebrik 
k l.n. ıye •dar d" 
u up, ienç-lik letkilleri gib~ e ıyoruz. 

ÇULHA 

e1eıi ••.•.•. 
Mııır aıeı' eleıi t e v z i 

mcı'eleai, tevzi meı'eleıi, 

c"dvel meı'eleıi, cedvel meı'
elesi muhtar meı' elesi, muh 
tar meı'eleıi itimad meı'e· 
lesi, itimad meı' eleai mute
met meı'eleıi, nıutemet mea' · 
eleıi puaıula meı' elesi, pu 
ıula meı'eleıi makas mea'· 
eldi, makaı meı'eleıi takaı 
meı'eleai ..•• 

.Şu aıea'eleai, bu mea'e· 
eleıi, başlasın bakalm beı· 
melesi 1 

T/iXVIMCI 

Dllo insanlık bu bayat mevsimini oeıf,e, sevlnç, aşk için 
özler ve beklerdi. Blıl gQn devasa ordularını harekete gellraet, 
kan dökmek, ölıoek ve OldQrmek için istikbal ediyor. Dtine.kadıır 
babar çiçekle, reokle bezenir, rilzgArıo dört yandan de•şirip ge
tirdl~i şarkılarla seslenirdi. Bu gtın harabelerle sllsleniyor, tunç 
ı:- i terl~rla, çelik kartallımo kao ve ölQm diyen baykmşlariy!e 
oıı~ geliyor. 

lıte 7iımiaci anın, QJedealyet deıiialıalı neswenlo bauara 
verdlll rtak Ye ses , . , · 

Muzaffer Korlu 
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Vesayet r._ Şehir v:e Memleket Haberleri A ı::;.ı:: 1;;~.::,~ ... ~·,·,;"11~~::;.; 
Yuzaa : M Kcirnil E il ~~ ~~ ~,.,.~::::u:··-'=~tıı:=~~~-=~:~ıuı:~~~~"!.~ "9 çevrilecek g6ydma ... kulun no 

rg ney olduğu : 

I H~ukta bumlleı11e80,h!!k !fava Şeni •kı • 1400 ÇUVOI Un Bir cevbkaryola ve bir sE'· 
ye:~D~l:::lmağa muktedir Ohuı l er l rauderin 4-1 bhJS<>Si •ıe bir ki· 

erin hdklarıoıa ko. E . 1 d • la tarlaeın sıo hfs'lf'('a 14 t's· 
flJQU!a•t ,;ımnınde lbtaı edilmiş tımesut fabrikasmda yapılan ilk uçak g e 1 188İ . ' 

~:~e~ü ;ınrne Dl1U4hazesllo mn. alkışlar arasınd h 1 d Ege vapuru re 1400 çu G~yrimenkulun '!)uluoduQU 
eıı n meııullyeUnl d ı t a ava an ı . 1 ıd·-· ···- ·ı . t" k' b ll . keodl U· i ev P. Ank 7 ( · va un ge ıgı ogrenJ mış ır. mr,v ı ma a flSl sokr·t~ı No . ~' : 

Zl zer 06 •lmıttır. . ." ara a. a. ) - ğu halde genç havacılara Pazarın Iiotri köyiı.~de tsı a 
fil kendl menrnatinl, talde lurk bava kuruınuoun 8inci teftiş etıniş, hunu takiben Terfı· ed~n Dllll Temmuz 635 gllo ve 3 nu· 

ve hıarularıoı id·ıık etmekten kuruJtayı münaaebetile bu· ç marasında kııyitli s·u .an t!lrikl· 
ıu rum ol r .. E Etimesuto fabrikasında ya.pı • · 

an ettlerln tııık.ları gun timesut tayyare mey sm k&rben hendek şıL;ıalen ve· 
::~ı!~.ıe~:~:sı b~rşeyden evet daoında bava şenlikleti ,ya· lan ilk uçak alkışlar arasın· Öğretmenler geuağa. oğlu Mmıt: tıı ceoul;·: 9. 

husuıt F lr keJtlJettır. Bu pılmışhr. Saat 10 da lsfk da havaları.mqtır. Vekillerle Şehrimiz orta .:)~etim öl:· ırmak ıle mnbdut 
mi mn:teran141z ve ,Latın ılsto lal martile açılan bu l~k· mebusların ve pt:k ka!aba- rAtmanlerinden BŞıığıda adı ge- 'fııkdir olunan .kılmet: 

soa olın::ık Q şen ı "' K ol ı O ı· mil dUo zre t·~k- lerde Ba k'l d k . lık bir halk kitlesinfo bü vük ç~nlar, ruüddefüırioi doldurup uy a ıra seranderlrı 11 devletleri ayni Eısı S şve 1 0 tor R€: hk b ş ulını M ar·r Vek·ıletince taı.aamı 10 lir.a ve t ::'lanın t11· 
•dı kabul etmlşlNdir. Fak~t mo f aydaın adına Milli Müda· bir alaka ile takip ettiği .ı a. , a ı a mnını 640 Jira ern gö 0 1 ·aa k T . tesbit edlten ötretnenlerle bir· 
Fıaneıı vre 'ı ~r~eo uıek olan .. tve ı ıınız, yanında bavg, bu şeııliklerde genç tayya· liktr;• birer deroce terfi ettiril· Artırmamn yapıl~cı.ığı yt'r, 
Wi dfl ' tıı:ı •csayet siste mus eşarı ve bava kurnnu recilerimizin gösteriteri bil- ırıişleıdir. gün, saat : 
auıar:?~:• ~~~ınmı~ bukukşi başkaıu Şükrü Koçak oldu . hassa dikkati çekmiştir. Öğı:etmenlHimizl kutlar, ı-'azar ıcra dulre&iııde 19-6 
yavaş, yav:ş bi::ıı:ı~ u~rayarnk - - - - - b~ışarılarrnın devau:unı dileriz. ~~2d~~rihinde, cumu gllott 1111ut 
1eıı b .. ıtut 1 lllme maesse· 1.43 Alayın şeref V I hh r;o Lira : Bdsim S'ıvcı, Ve-

" 8 mıQtı v .. , aA yetı•n ~I Al •tı Ko 1 ·- işba ııa,·· ri"1eokulüo f•ı~ln eblfyetl ., r. eMyette ~ cı e per. ~ 
nal'll 

.... k göz OnUue ah. •• .. 40 Lirııya : F~ik Oramız, artarma şartnamesi ~-c-9;;2 
~ enune g u n u d tari.bfodeo illbaren 942 - lt 1 

&ller .. 've 
11 

n.nok.sao ehliuet UfUmU Su·rı Bilge~ M. Ali A.tamııo, 
"' v ehi " ş ı Lutru o N ttı·ıı -r.'-ol numara ile Pıızıır '"M-!t daire· 

t .. Jlnl lı:ıııJ ed •Yetalılere ""~i an ı ve fi' b ran, urc ı.:d • .. p '"' . şere ı h· raa . 35 L' ~ Ni sinin muay7en ntıwıarnsınca 
ılfet• b•kk er. Kanun bu eh. 21y b' b Vilagetfo gtnel sıhhi duru ıraya : Afh e Aşar, • h ı~ f b'l 

1 .. e sa ıp ulunan 143 rı:la era.es o göN ı m.ni :çia nçık-
mevcut bakak skahlp olmak veya yımızın şeref günü h "' mu üzerinıl19 kendisindt'n iıahat ~tıtAS~:ı, Hakkı Tuncay, LeJ hl'. Iıarıda yızılı olanlardan foz-
Je ikiye 1 uııaoabllmek di. oldugv 'b' b • er s ... ue idigP.n bir muharririmiu, Sıhhat Y s. ia. mala.mat ulmalı:: istiyeokr 

a1ırmıştır .u gı 1 U yıl da ı~ar ve /. M. Müdürümüz 8 Şükrü ,- = işbu şıırlnameye , 0 9 2 - 16 l 
BiriQct kısım . lak bır ş11:kild· '-utlunacak· G"'k 1 - ,. . . - A 1 m a n olarak doıtm k e':ı.llyet sııj} .. ıs: .. o ~u şuııı arı so!f emıştır. 

1 

d~syıı numaraısJle memuriyeti· 
( ana k a Şartlle ceıılnde hr. "Vildgetimizffe. saflık ilurr.ımu . H "' *"" bl ..... , uuze ımıruca.:ıt etmelidir. 
me.cüt ~~:~~daki \lOcuk ) bHe --=ı=--- mükemmeldir. Belediyenin feda- Orp 1 "~ '91 yıı~;lı t\*=u~~: lı.ı~~!:elçiny;~ı::çı:: 
babaıt mevzu ~~.amgöre \'ti8tıı)'et Futbolcularımız kar/tğı sagPsirıde, evr1e/c~ çdwn --L.b d -,o b• olıl)~tınde pey veyıı milli iıl.r Bankanın 
&i~t ehliyete 111 ÇUnkU bu ! rifüs hastalığı solgın halini al 1 ya Q ın Lem lal meld11bu lı:ıvdi e<iılecektiı-(1:!4) 
ı~ın r.ııbıa Ol ııatıjp Olabilmek Şe f • · maya vakit bıralalmada11 bastr. ~i· lpolek sahibi alacaklılarla diğt:r 

y 'i .. ınak ıa r:e ıne çay . ~so k ıılılkd..tıların ve irtifak hakkı aahlp 
dlr Aınl mesele b zıknk1 ve kAU rılmışt1r. Bu yd tifo oak'ası eSJ r J tan leıınııt gayrimenkul ttzoı.indeki hak.la 
ohıplu ~u •e a a sahip . Guı upla r birincisi şmn. kaycl~dilmemİştir. Bunun sebebi, 1 I rıııı hususile faiz ve maaraJa w~· 
klOl latJmal )';ll~U 86bPp1e hak. pıyon takımımız şeref: ne, gerıİ liU!JUn te mi~/iğfdif". Ş~hifin 200 top ahndı ~~~r!!dia~~::: ~~ !~:!:ri~~~~~~ 
rum olan k.l:n" reUDdea mıh· gbençler kulubu" tarafınr.:·'a"" 6imdiki . h. ldc lağım tı az!yeti fe ınO~bltelerııe birlikte memlll'iyetin.i 

.. eler( u ... k.. b Berlin 8 ( a. li. ) - Alman 
rıoıo bimaresl b kn vedmıılla- .u hafta içinde b'ır çay nadır bunlarn, miim urı merte ~ ~11 Lıltdirmeleri icap eder. aksı hal 
ılye lhtl a ııuın an Ta. r 1 v • ve i~lahına çıılışılmabdır. ,, resmi tebliği: Doğu cephesinin cu luıkJarı tapu ııiciUle sabit oJıııa 
,.
1 

yaç ~örll!mtı~idlr. F~r 1 ec~gı öğrenilmiştir. _ ___,_ -· cenuç k(lsiıaiodtt dllşmaıun '1ıkı,;u ~atış bedelinJn paylaşwımo.dını 
'U n 'Z!lrerı d - · müoferit hücumları Alm4D dııfi ııırtç ıta.lırlar. 
ılakıutıır ~cıe:!f1!1fo cemiyeti Dog .. um Rize Emniyet müdürü klll!ları ve Mıı.car teşekknlleri ., Uöııterilen (itinde arhrmaya 
temıll '6.ıen a,: n .. en ceıulytıtl •'ltııak c.cleıılur artırma ,artnameelnf 

.. ....... Ş ) R' E . t "d" " tarafından pilsk.üılülmOttllr. Hus •kawu~ ve lüzumlu m ın- t 1 rhılo lıu ı..u~ t ... e U1Uess€se)e. ' hrimiz z1·r0 at B k ıze m.nı.ye m~. uru l"rta bir ço"" ... Ucuml"rı plıre ·' ı " ~ ...... a 
1 

a mış ~ •US ıı litl mu 1 ° ao llal Ille· _ .. a. u .. ııt. ve •uaları temawfin kabul etmi\l 
ınıları ve lehUk ı. davraıı.. 8 ~"l~nndan deaerli arkadaşi,llız Sadık Kıameth hususı ışle uçaklar•mlZlo d~ııılekledlli ç~tio ad v., ıtfoar oıunı;rlıır. 
fertleri dıılııı b ede bulunan • • ıyazl GUrteki ı rini göra.ıek üıre Ş,elırimize ! mOdafaeımıza çarpınış ve netice· 6 Tayın ed.iıen ı.ıı.uuuıda gayrı 
rol elrnelerl 81· u lllllJede kont gila bir k. d il o enelb.i . k l t D 1 ıı.ı;ııkal liç delıı. bağırd:ıklaıı ıonra 

.... uırnd Anne v ıbıı 0.n:rayııı gelmişfü gelmiştir, sız a mış ır. ü~ıuao y ae ağır •.o \'Olı. artıraını. ihııltı tıılıuı: anttıı.k 
Dl•de11i k.anu ır. Bahusus 

1 
e abaam1 t~~rik c der kljyıplara uğramı~tır. Su kayıplar ıırı ırıı\<i bedeli ı:ııııhamıneQ kıymetuı 

leyideQ; Yan~un.uz bu esa11 c1~!~~a uzun ve lllesut {nutl.r B arı;sıod!l 18 lı:ıo k vudır. > u zd.ı yetmıı.ı beşim b11lmaz veya 
lHaJet 11\tın ş blr bereketle i r mayin \ Şlwııli Afrik!ida Alma o ve "4LIŞ 1 ~teyeııiıı aiacağlua ruchalli <ıl.ıı.ıı 
~ ... n Vtrlleo k' I •Uj.ır ..ıbtcalı:hlııı ııu!Ullauı.a bedel 11u. JUzd.. IDıseuin ta•.yau zırhlı leşek.kUHerl bü ., 

.. tı Uğtad 6 2 R 't Hopatda bir mayin ka· tUlllı.ı.uu o gayri .rue.nkuı Ue temin 
tııraaUe dl:Vlet taı ı~ı zıırarl::ırı kanun~ :şı olm:ıkla berabı:>r ycı:ır hava kuvvuı.erlnin yıırdı .ıdlıou~ ııicaa;J..ar~ua.ı 11.i."cwuw.ı.ııruı 
uıuou konnu~t rııın eder hak ~ayoıı•ı· akl acır sebeplerİmfou raya vurmuş ve zararsız ha~ mile ydptığı karşı bUcuwlorda ııı«hya ı,.:ıknu;~a en ı,.:o~ ıı.rtıraı:uıı 
re biuntııç kiur, Hul&.ı8 vr.si 1 s • en uınıuııe ( .1 Je konulmaıı ıçın limana uıuvaUakıyeUi oeticeltil alwış.. habuıı.ııu 1Ja.kı k&J.mak ilı.er• uruma 
lllll 1 ms~ıeri şrı l er, ayyaşfar sı.ıihııı ~f nı tsrı . tır. iugilizler god atltmış '8 ba ıo gılu da.tı.ıı. temdiL vto ıo inci iünüıı 

wm olarıık tetkik Y ece servettni su-' .d - Sfl Plerl ve müracaat olunmuştur. hitalllı olan aynı ıaatta 
1 - Çocuk veı edebilirlı. ler e.llltıtdarla~ı~re eclen kimse· zı yerlerde çevrılaek imlıa edil· yıı,uacak artırmada, badoli llfltııı ıııtıı 

rum olduh, laku a1etteoına1ı zarar goren ki .,YaQl bu ytideıı Mayinin CpatJamas1 veya miştlr. Yeniden 30 tank ve bir rı:ı.ıın aıacııgına ruçb.ııııı olaıı. diğer 
hllkı.ou ile bir v rde lıııkiıxıia meye u:ıu ınseleria mabke :zararsız bir hale konulması çok: top araba va otoınf)bili ltıb· ııh.:alı.lılann a gayri wenkul Hıı lıımın 
k.LhtdQ ı.· lls\ tııylrıi eır ( hak.krlanca1.a9tllları ü~erlne b~. ı'rı'n lı' ·,nan m"yı'n mu··tehas rlp edllmiştir. 4 ilin esir ılın. .ı.Uurio alaaklannuı mecmulllldan fazla 

r. ı:':saııeo bu l . n:ıum. it r ..., ~ J• ı;ıJuıuıJt ıutile, en c;ok artırıuıa 
lerhı lUE~•<:udlyetle i bt kiınıe. katıın tadlıi mıı nio muvak · sıslan Hopaya gideceklerdir. reıştır. DO.şmarııo kayıbı 26 Ma· lbıüı eclifü. Böyle bir bedel tıldı 
lııra!ııutıın io1o1unı ık ı lnln her lt(s tan sonra k.~n~_tın~ alındıktı.ıu ljıs tudb.indea tıeri 5:>0 tank, .cuımtıaae l.tıale yapılmaz. ve u1J.i 
tıı:ır meınur tarar no.nıırıa 'Ve lüyiu edili~ y lıth lne bir vasi t: 4*' • 2i .o top, yüzle ret otoınobil ve hılıJbt a.ıtıer . 
uuıı . ıtdan 11 khnııelertn ·k . ao~. nıı:ıbcur olıın Dilenciler çoğaldı !O lıln esir ven!ııştlr. s Gayrı meııkııl ke11dlaine ihale 
bl .'- rnr\ rııucitıicce a ka. ğı lllUarueı"'I erıdbıhğlnden Y• ptı M ı>.lwııı.ıı ldmee derhal veya verileıı 

ldlrıluıesi laıınıdır hAkiıne tice leV'lit ;ter ukuıtı bir De· Parkda, iskclede,yolda, hali.ı isilleme wl1h1el iı,;.iıldtı paruyJ veım.zaeibahı 
cK 

1 
Belerin ınu ınez. Bu gibi kim. iz'acıeden bir ço!ı. büyüklü, küçük~ ur•rı foııholu:uırak kondııindeu evvelel'l 

- (J crııin CZ'.lcurıdarı ----- menin nı onıelelerini nıahk<> lii ci lellCılet göze çupııı:ıldad1r, T edbı"rlerı·nı· yl!kük t.okillte bıı1wıau :O:iı:uaıı a.rztıtın1Ş 

A 
l Urakab · " Kıyafet vtı haHerıyle rehatJIZ· l'l'1.ıJıı bııdııHsa!mağa razı olurea ona 

Y 
er J'ilpar. esı altında vaı;I. , ıı ı. ı o ı m a z v e y • ran 3 _ a . Jık vercll ve ccınciıımaitlan ziya- Kaldırmişlar tııılıwmazsa hemen, gdn m1lddo• 

Ayrarıu'tıki .. ibUyarlııiın€Şıt Olau bir kimııe de üzı:ırlerine nef rct çeken bu iıı ı11 ıırurnıaya çıkımhp en çok artırana 
l 1 gcn:e g"" [ it.ili 0 1 V1:ıya b d sanların gddik.leri yerlereı göııde· Roma 8 ( a a, l - Alman İ:ıııle edilir. iki lhale arasınd.aki fark 

t'l1 _ya.,uılığı, onun • Orı e iÜ· Yetiııı Veyeh " enen ma- ~u ~t;~€Jn gtinler iç1n )ıüzde 5 teJl 
ciucl 'Ra lıer . her df!g~rfr·· ll!hıclen b hl Utta tıcrttbtsiz rilmeııini ve di'. etı.cihğ"a rnen'ı için· blş ku.mandanulı ile mutabık b.o:ııaı> aıucanalt taiz ve dl"er zar·~ 

' Joıdi111' · gı 8 sle ı ı t · ı k b k 1 1 " A> teritmiı tıtş' • "' ıçe tıerdiğ' eııemedlğl i Ş erıui tedvir mevzuatuı ıza uyguo bır faaliyo!t O arıı are et odeD ta yıın ı,r ayı·ıca tıtı.ı.me haeı:l kıı.lmakzııuı 
bulmarıuı ;,,.::~ı lı.angi içkid: &iye . mutıt~~ ~~dbioııeoateylı veı. göııterilıncai.ııi Beie<liyeınizdeıı bek· b~şkumend nhğı Afriluıda f ogl· :::'d":~{;:,mizc• aheıclaıı tahlil oluııar 
kiı~ ayrcırıın akışı:;'~'.'· _Ve lcoÇ ~~Ye bildfrnıek ııs~llu~ ID.Bb.k"3 lerkeo Halkımın da para vermek: Uz lııırp eııitlerl tıııkkında ka. Oayd menkuller yukarda gOsteriJeıı 
lılraı. d 11, b~und k. a 1 agır bnş 6 bır vnaı ta"in reth~e kencıı. euretile d ıleııcıliğ i teşvik etmeme rarlaştmlıın mlsillerue tedbJde· Jj • ı . 94::1 tarihindıı P•zar lct• 
I t . ı.• a 1 tıok ~ · · J t: tırebilı· · · · 1 l ""!\ k ld · d I! ı oır boıka ; k· . arı, asa. F<> -~. ~ r. lerııu t:ıvsıy e l'derız tul u ,n a ırnı ış.ır. airesi odasında lşbıı iUln ve gösteri 

h I ç ırıı11 h ft w;• ·~--- len artır t l d pa a ııı şawıpan o a etı ij;-. . ~ ·--·~ _..=:--.:o.~-=-~·- .- !!.-7 • "• ===-=--..+-...,.. ·--== uıu şur ıııı.ıııeı dalreııni o 
ıi, dılişrrıe, ka:;;~n r.ıkalıı se. BiRKAÇ SATIRLA =- ---r-==-·-~ =- ~;J~~ aatllacağı ildn oLuu.ur. 
hir tutar şü., trı~ı•ı.ı.la ~ ----tıe b11 11 u - .. v 

lahilir?.. mumkıın kı. 

Agran ana kok 
içi mlzi lıucakl an elleriy/,. 
.J ar, ba . 
uırrrken, Ötekiler ıımızı ko/ 
tıılarr, sogıuz k Pe!paye sırı 
bizi kald11ıml IQran.ışlarryfa 

k 
ara, ka I . 

Çt metı ça/ııır. ran ılcfaro. 

A'IUJdolunu.n "isiz b 
kuıınu nt!fsint. ıindhc,.aJıa, ko 
l11lunun ,u.hb"• " iM" •Anado 

' 

" u 'u,, u 2 u nii ri 
Ulıirıu ' re11girıde . • Ü.rıi!l 

Ta 4 k erıten rı 
r okan tek T 6.rk içki~~~rı 

'"'· KOltLU 

b •• o 
Beliınizd k. k 

•ıyoruz N e 1 e.iiieri her gü.u kı· 
pi . e börek ne .. k ne d .. e 

av, Dıal<:aro . ' Çore 
iôbeg-e d u yıyemediğimiz için 

Ve a d' ' H e ıyoruz 
albulı:i gMb k · 

kalanturı k ' ~o e •refah, şöhret ve 
O u alan:ıdidir 

1 ııun k h . 
o Dıaı1d1r. ay olınaıı, çolc şeyin yok 

Göbek 
ı f ab:siyet b h a ainde Hoca 

e k • 
Nasreddin'in !;ürkü gibidir. 

Kafası boş, midesi dolu olanlar 
için ise, kalkan vazifrsiui 

Fakat ne yazık-, eriyor ve 

gidiyor göbek • • • 

görür, 
elden 

Bugüokü şartlar içinde, göbeği 

ioen ve sinenlerin , şişen ve kabaran 

tarafları yok deail: c~p ve tafra 
gibi. 

YENİYOL 
Haftada iki defa çıkar 

Siyasi Gazete 

BasıJdı~ı yer : Tr&bzou 

Yeniyol matbaası 

Uınumt neşriyatı idare eden 

Bekir Sükuti Kulaksızoglu 

Fiati 5 kuruştur. 
Yıllığı (550) kuruştur 

-
Retuıi ilanlsrın ııatm : 

5 kuruttur .. ..,, 

.... 

.~ 
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, ~ - ve EDEBİY~ '. 1 ı 
~~~~~--~~-~----~~~--~~----~~~~--~--------;.._ ________________ _ / 

-------------··~ 

San' at 
Müsabakaları 

San'at eserlerine müsabaka yo 
liyle derece tayini, • bütün dünyada 
olduğu gibi - bizde de lehte ve 
aleyhteki fikirlerin çarpışmasına 
s~b~p. oldu; bunu kimiıi faydalı 
kımııı de gülunç buldu. Biz ıan'at 
müsabakalar1nuı . hem maddi. hem 
de _manevi bakımdan - faydalı ol· 
duguna kaniiz. Bizce, ıa11•at müıa. 
bakaları diğer herhangi bir müıa 
b~kadan fazla deier taşır ve hiç 
bır za-~~n onlarla mukayese edile
rek golunç bulunamaz J BeJk. 1 
bakım d b ı uıu 

~n an azı hataları olabilir 
~e!ckun Cumhuriyet Halk p t. • 
ıının temelini attığı ıan'at :r ı. 
bakal 'Ik muıa arının ı i olan roman m .. 
bakasında jürinin tayiniyl uıa 
d d b e meto-

un a au ufak tefek hatalar ol· 
muştur. (Burada bir a'-ad• .. 
ı ·· & .. uunın 
~-zumunu şiddeti& hiısettiiimizi de 
soyleoıt>k isteriz. ) Fakat bun -
ille • s· L a f&i{• 

n, ıoe.,;li Bakkal gib· k 
kuvvetli bir rooıanın,. b' . ı ço 
k ır111ci 1 '·· az•noıasında büyük bir i b ugı 
muı v b''t" sa et ol-

e u un ıan•at mühi l .. 
sevindicoıittir. P cr1nı 

Evet, saıı•at müıabak 1 
bakımdan çok f a arı her 
d . ·ı aydalıdır. Buna tez 
'• e~~ ' ._•j~nBtez de denebilir, İtte 

ıne" ı akkıJ 
kuruş gibi pahalı'' b. ort~da ; 150 
ağırca bi 11 fıyatı ve 
men T .. ~· me~zuu olmas•na rai· 

l ' ur ıyenın her yerinde kapı· 
tı ıyor ••• 

Hasıla aan 'at 
letler · · nıüıabakaları mil· 

ıçın .. rttar· 
d..:vletin de. ij , aaaa bunu yalnız 
maları laz.ı.!d' şabııların da yapt1r

ır. 

Bir Türk Nobel'' . 
ını (*) .. ı dan bekliyoruz ki oy e can· 

"";-:- - Ge;çl~lc· oc Erlebi at 
~ ) Nobel, (1813·1896 J/ 

Jıtkerdk Dl•aın:dı k ) ls\'lçreu bir kıuı . 
edtQdiğL uuıu:ıaın etfetıuışur. .811 ybdeu 
lerıo ıerveti öltl k 

• terketıı:ı.11 ve b ' r eu hayu le· 
her ııeıı.e bet ıı:ı. n: •1 DlOklfatı Allı llt 
ç o k hlznı•tıer~ t e l 1 f ••hada ea 
da~ıtılrııak Oıere bir ıı ö r 11 1 e • J e r e 
:ırı 6.&oo lll 8 IJQo ırara Yakfttınııtir Her 
l u lllüklfatıar, ~obeıı•terUn arasıııda . olan 
~~kr 111• blr UZielye0 il vaıl1•tı mQciblıce 

e im ,blr ecU . ' bir kiın k 
Kllr11Iaıa p. bır (e •lllh ıı Ja •r ' bir 

_ ' llhta v11rUfr, iruqda yararlıtı 
...) 

~'\.\ '-~~a~ın. 
16 Şı•iıer o 

1..\0fllıaı : 

s - e. . 
faz0 " • H zenre GTadet (18J:> ı 

• orıo,.e d B "" 
"1011ırı Bal ' e alzac, Brı. ro 
r' •acın en 
'""•n bir; oldu~ [ilzel eıeTle· 

6•/ edr/u •• ,. ıu ""'"migl tle ka. 
., • zqte" B l moıu için de ,, a zac bu re . 

ntmciır· d t'n ""diiim re111a 
~ · lı " el'l1iıtir ü 1. • 
zı ıkô.gerı; :. 1 ubıın basilli. 
Jı "k ~ l'l lab•ı ı. 1 aye§e ı. a,..ııı yazanın 
E . "'Grrım • 

ugenie G anıaıı "i6ı' ·ıı . raflc/4 t' • anu er 
'ı · " ye nuı en bü - ıa11a.t uuf.. 

ı. Yuk lı . 
C1a11:arı tıer17ı le rısıoıgeti olan 
b b t tecli,. E . 
a a-11 cıraıındalc. · ugenie ile 

bir intiba b1ra1c,: j/tlıJc kuouetli 
umr.cıfarJan d lı · ıttg,., Gra11det 
!/at le a a kork 

ada.r lıakilcidir. ""ç cıe /ıa. 
Not: Bu kitrz 

dar tıu·afı d ,,, Na!u/ı; 8 
"Uı fl an tercüme •. ay. 

ıu.ı iOzetesirıin . eaılerek 

' 

araıırı<fa kıtap nP ~ri t 
ıııtııa le .. ga ı 

....... çı Arı/rnıştır. 

Aynalar 
Aynalar aksettirmiyor içimi. 
içim ki karmakarışık .. 
Ne avutan bir seş, ne bir dCJrnla ışık ! 
Neyim varsa <1ynalar aldı : 
Elimde bir yalnızlığım duruyor 

Bir de alnımdaki çizgiler kaldı ı . 
Aynalar uzun bir yol, aynalar bir sır : 
Bilinmez nereye gider, neye vam •. 

Seçilemiyen bir düş benim yolculuğum! 

Aynalar, ne olur, bir gün anlayın beni. 
Anlayın içimde ne var : 

Aynalar, merhametsiz aynalar 1 

~l"lak.kt '{f unca9 

-Çaf•t•r'u 

Hlilya ve ümitlerimle renk renk , 

Obek öbek ciçeklenen 

Hayatımın sahıller'ne gel de 

Dinleteyim sana gönül şarkılarımı ! 
Ve uzatıver de ellerini 
Kalbimin çırpınan sularına ; bak 
Yakacak kadar sıcak ... 
Onu bakışların ısıttı böyle . 

M.ua!ftr Korlu 

Gölgenin ardı sıra 
Gölgem peşinden yürür 
Gölgenin ardı sıra .. 
Sen bir alevsen kızım 
Ben tutuşan bir çıra ı 

air sözle güldürürsün' 
Bir sözle öldürürsün l 
Ah, ömrümü sürürsün 
Gölgenin ardı sıra ı .. 

O. @eblU ERENG11. 

Orkestra bitiyor 
Biten bir konser değil biten bayatın tadı, 
Biten bir tiir fakat baılıyan kalb feryadı, 
Ne gönlümde hayalı ne mııralardada, 
Hasılı bir yerimde hiçbir şeyi kalmadı. • 

Onue bana \'erdiği ilk babraıı budur. 
Bunlar beaio ıönlümila ilk hazin gurubudur, 
Bunlar benim gönlümde birer iç yarasıdır, 
Bunlar geçen güolc:rin acı bataraııdır. 

" - Adam öldüren katil oluyorıauı ta ıauki, 
Aşk öldürenler niçin katil olma11n .. diyor. 
Bu ıöıü haykıran& ey gönül ona yan ki 
Kendisi haftada bir itık deiiıtiriyor • 

Susun artık göo.Iümde her emel can Yeriyor, 
Suıun dottlar ben burün içimden ölüyorum, 
Suıun buiün o hain muradına eriyor ! 
Susun bugün elimle bir ölil gömüyoru111 ! . 

Zdıi Yalıruudc,c/i 

il" - .. 
Kemal Peker 

AAAMIZDA 
Dlıer/i ıa/, ve lktliıalcılarıınızdan 

hemı.olırimf~ Kem.ı/ Peker Je ga•t ailemize 
tirdi. 

Se.,ıili ar/ıcqc/aıılftı•rn " Dönüı " ıullı ( 
1 edebi bir ıegah11t JHtıı ıeltcek ıogımıa.la 1. _çıka~aktrr. 

ı ,,;1 

Bu 1abah ta seni dütünerekten kitaplaaımı ka· 
rııtırıyordum; elime eıki bir ''hayat., mecmuuı geç · 
ti; ottda büyük Franıız şairi J an Ricbepfo 'jn bir 
kadı'! için ıöylediği şu söıler gözlerime ilişti, oku
dum: 

" Siz onun dudaklarıoa bir buse kondurmağa 
muvaffak oldupnuz için taoıy,orum zaı:uıediyorsunuz 
öylemi? Halbuki ben ODIJD göz yaşlarından. terinden, 
kanından tatbğım halde henüz gözlcriuin r~ngini 
bile tamamiyle bilemiyorum. » 

Bunun üzerine, acaba, dedim, ben de sevgi· 
limin gözlerinin rengini biliyor miyim? Kendi kendi· 
elime dlitündilm de : Gözler yeşil, mai v~ya kahve 
renıi, ılyah olmuş, ne çıkar ? dedim, yeter ki ateşini 
benden baıkaıına yakmasın 1 ... 

Richepin göz yaşlarını, terini, kanını tatbğı 
kadının gözlerinin rengini bilemiyor, öyle mi ? Bırak 
ötesini, bir kadunn ıöz yaşları tadılır da gözlerinin 
rengP bilinmez oltll" mu ? Bilinir. ama Richepin gibi 
büyük ruh taııyan bir şair bunu söyliyemez ! Nasıl 
ıöyliyebilıiıı ki? Vaktiyle göz yaşlarının tadından, 
terinin kokuıundao, kanınm renginden kadınının 
ihanetini ketfedememiı olduktan sonra ... 

Acaba, aevgilim, birgün sen de bana ibırn ~t 
edecek miıi11 ? Ağlama J Bak, kocıt. Richepin bile 
göz yaılanndan bir ıey anbyamamış ... 

Salih ÇAÔA TAY 

t•· · BABANIN GENÇLERE OGUTLERI ·· ·· ..... , 

Ahlak 
- il --

Ne büy~k sermaye ne büyük varlık 
Ne büyük şerefdir ne şandır ahlôk 
Temiz ahlôklılar hiç çekmez darlık 
Hôlikten kullara ihsandır ohlôk 

Ahlôksız sorhoşduı düşer ayılmaz 
Ahlôkı olmayan ôdem sayılmaz 
Ahlôkı güzele kimler bayılmaz 
Sarayı vicdanda mihmandır ahlôk 

<Zeht eyle ayrılma hiç doğru yoldan 

Yoksaki düşersin ayaktan koldan 

Ne fayda ders alsan yüzbin okuldan 

Madem ki özünde noksandır ahlôk 

Baba Sa/f,,. Ögrltç~n 
\; ! .. 
. --------------.-···· 

Gurbet Türküleri 
- il -

Aşkın içimde düğüm . 
Ey kumral saclı kadın ı 
Uğruna yaş döktüğüm. 
Bil ki türkümdür adın ... 

Dağlar, göynümü dağlnr. 
Aşkım içimde agıar ... 

Kış gitti, doğdu bahar 
Dağlarında köyümün .. 
Bir ebedi hüznü var 
Yalnız benim göynümün ... 

Boştum, aşkınla doldum 
Yurdumda garib oldum ..• 

K•"'" Bihir Akınc. 
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