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H e p i m i z B i r i z ' c Orta Şark Müttefikler Tebliği J 
Hepimiz Ayni Ekmeği Yemeli- Bingazinin Cenubunda 
giz, Ayrılığımız Kazançta.dır Temasa girdiler .. 

,..,.,==~~~=...,,™...-========""""===-=~====I Kahire 15 ( 11. a. ) Orta- üzerinde bir Alman uçağı-

' C H 
şark rnüttefik umumi ka· le ayr1ca yedi !Uman nak-

S abit 1ıdirli vatandaılar 
için, foıafı elden bırak 
mayan her ııaıf kazanç 

Çorc,l'in 
Hitabesi 

rargahmm tebliği: Dün se- /iye uçağını düşüunüş ~e 
• • d lcizinci ordunun ileri birlik ün Bingazi kesimindeki 

ve 1erbeıt me1lek erbabı· 
DID içinden releD vablaama, -
o ... ı.t irade.iade ıefik bir İngiltere kllnmlık 
kar&r oJarnk kartımıza çık· bir devir geçirdi· 
llllf rbwuau) or. B 

Bu b 1 J 1 lr 
ogün dahi . . , .. 

Da, P İtpİrİ491' a- ~ 

dar, onlana dv••u ile illi- Lond,11 19 ( 11. a. ) Baş· 
len ve huzvrları bozulan va· wkil Çorçll hltabe$inde de· 
tandaılar da memnun oımuı· mlştir ki: lnqiltere k11ranlılc 
lardır· bir devir gıçirdi. Buğün 

Partisinde 
C. H, P. vilayet heyeti 

Ali Riza lıılan reisJiğinde 

aah gUn6 fevkalide bir top 
Jantı yapmıı ve çarş•mba 
günü aktamı da mutat haf 
talık içtimanu akdetmiş , 
her iki içtimada mühim me· 
ıeleler görüılilmüş ve ka 
rarlar alanmıthr . 

leri, Bingazinin cenubunda iniş sahala11na yapılan alem 
düşmanla temasa girmişler· da diğt.r iiç daneslni Je 
dir. Donanmamıza mensup gerde t11hılp etmiştir. Bin· 
havil kuvvt.tleri sekiz 6;,. gdzinin cen•nundakl k•r• 

yollarile nalcı/ vasıtaları 
tonluk bir düşman gaz ge muvaffakiyetle bombalan· 
misinde yangm çıkarmıştır ınıştır· Düşman hafi/ bir 
orta tip bomba uçaklarımız f aaliıet lt.11ydetmlstir. 
Tunus hava meydapmtJ hü- Dün gece a;ır bomba 
cumla infilak ve yangmfar uçokl11rımız Bingazideki rıh 
husule qetirmlştir. tımlara bir hücum yaparak 

Hava kuvvetleri Sıcilya yangınlar çılcarmıstır. Devletin yiyecekten ya· dahi birçok tehlike ve lıa
•a koUaclıiı bq ıınıfa kar- yal sukutu ile karsılaşması 
fi, yudım ve ıefkat elini mümkün ise de lngiltere 
uzattaiı ıa bir bafta içinde bu karanlıktan gittikçe sıy
kulularımıza çarpan bazı fllmaktadJT. Buna rağmen 
tikiyetler &zerinde durmayı sızi temin Fdebilirim ki, 
••kaadın azizliii adına fay· her ay daha çok bilgi. iti 
dalı buiuyorm. m•t ve kuvvetle ilerlemek-

Mevcut imkfına. göre 
Yardim Çerçevesi Genişletilecek 

llaayyea yakitte ıti ba feyiz, Aakara 19 ( a . a. ) -
ll•da bul1111mak ve aynı ıe· ı ....... Aldığımız malumata gö 
kihle itindea ayrılmak zo. Sabih~ Ga·· kreın re Hükümetçe Ekmek ve 
'111ada ....__ .. _.tan. Y ekllieklik aHbat veAır 
••ıut bir za .. acla ekmek- Hava kurumuna 1220 e11a ve macldeleria daiıtıl 
leriai, yiyeceklerini alabil- 1. b ğ I d maaıaa dair olan talimat 

l · · b · b k ıra a ış a ı aame dııında kalan 'çok dar aae en, ıı acmı a ımın · · . . . 
dan l'e balkın dairelerle llnlcara 19 ( a. il. ) Türk iehrhlerle çok muhtaç kım 

vAktiyle 10 ıeaelik maaıla· 
rini almlf bulunan mütekait 
yetim ve dul gibi muhtaç 
larıa adetl .... riaia kiçlk Ye 
bUylk olarak aıkı bir kont 
rol altında tespitine •e bit 
dirilmeıiai istemiştir . 

Tem s·ıı 
Jdmanocata iençllk kuhlbu 

amalar ıeneJerl tantıadan 21-
ı ı - 9ft2 oamarteıl ıtaQ ıaat 
20 , 30 da Ha)kHI te•lll HlO
bUDdı kuldp meof11b111 bir 
tem•ll nrllecıat haber ahamış· 
tır. 

aaüaa1e'otıtlerinde kolaylık H_ıva lcaıu.111~ ?~el merlce· 1 ~ele~e yapılacak y1rdımlar 
ve ıür'at temini cihetinden zınden bılJ1rı'1yor : Türle · uıerıaiie de duruhnaktadır. Trabzon gençlik 
umu.at fayda1arı mucip bir Hava Jcarumu havacılık J Ticaret vekileti valilik-

Toplanacak bu rakkam· 
lar, elde mevcut imkanlara 
göre icabında herhangi bir 
yardım yapılabilmeaine eaas 
teşkil etmek üzere gizinin laaldır· daittSI basöğretmeu/ Bayan I !ere göaderdiii bir tamimde, Kulubuntlan 

Bunan için memurlara Sıinh11 Gökçen. kuruma bu ıibileria ve bu meyanda 19 yıllık olgua bir mazi 
ıfırın Ye erzak tevzi yeri ta· 12"0 lira bağıı/amıştıt" - 1- ~==========,,.,,,,,. taııyan Trabzon ıeııçlik ku· 

de buiundurulacaktir. 

yini çok iıabetli bir it ol· Türk hava kurumunun Almanıar Doğum lüba yıllık konpeaiai yap· 
gayelerine. rüzlerce genç 1 1 

1 
mıt, idare beyetiai yeaile•İI 

IDUftur. lc11nat retistirere1c hlı:Met a o ece e Llae edeblJat otretıaeal ve reiı Aaib Erdemli itti· 
Ancak 11.klyetleri da•et arlıdafıauz Nihat Saoıl ta ııe· • 

' " •den Ba11a11 Sabıha Oö'-e· fakla tekrar reiılig-e ıeçil-eden ye 8zeriade durulacak ' "" k et feD altfam bir erkek evladı dlD-
ftİn, memleket haflac:ılıiım UVV 1•1• eelmlıttr . Yavruya uıua mittir. 

ôlaıa bir mea'elc mevcuttur. kurretlendirmelc yolund•lci N ki d omorler cl.ler Aaae Ye Bıhıteial Yeni idare beyetiai tebrik 
Halkın, memurlar içia, bu candan a/6/ca•ım tak- 0 8 İyor tebrik ederlı . ederiz. 

Deylet tarafıaclaa ı6'teri- dlrle /carşılarız. Fas 11 ( 11. a,) Fas rad- -==-=~=-a===o.s====~=::.200-=-=-:ı~===-==:==,_.. 

hava kuvvetleri arasmda 

bu harbin en büyük 

len bu kabil kolaylıkları hoı '"""Ow4 yosu bu sabahki yayımın· 

karıııad•iı kadar, ekmek Ulusal ekonomi aa fflmanıarrn doğu cephe· 
çeınilerinin deiiıikliğiui sindi! aleleçele kuvvet nak-
bir tlirlü kabul t!demediii ve artırma letmekie ı.>ldoklarım bildi· 
•nlaıılıyor. riyor. Diyehlliriz ki, macar-

Filhakika , bir fırında kurumu toplanttSI 
1 

ıstan:ilf ve hırvatistanda 
ıabit ıeliıliler içia hıliı Şebrlmfı Ulu1al ko 0 1 hemen heme11 bütün yolcu 
buwd k w• d'W L. e D m l . k d l c 1 ay e meıı, ııer nrıa · re artar•a karumu reisi An- tı~n t!fl ar ,,., mıştır. i 
da halk İÇ\D karıtık bai· luıt Zlbal Canın mllcblr maıe nova ve Sici/yaya giden 
daydaa yapalmıt ekmek ıa- retl dolıyiıUe relıllkteo iıtlf 111 trenler bu memleketlerden 
tılmaıı lüıumıuz yere bir Qaerloe davet oıuoau kuru 'D geçer. 
6ıl6k ilvcylik bavaıı yarat aaaaı P.ull bloasıDda ıoplaaarat limanın ağzında ilcı ge· 

yıpılao ve yapılması ıeıekea l k aaaktadır. minm •atma t• olduğu gö· 
işler Ozerlnde koouşmalu ya 

Halbuki, Devletin tedbiri 
fiat ilıeriDde olup , ekmek 
Ç~ıile ilıili detildir . 

Sabit ıelirlilere, 600 
11ram ekme~in 17 kuruş mu 
kabilinde vtrilmesi ve aiha 
yet fırın - r•c.ın •yrıl111aıı 

Y•rdtmın esa-.ını ltfkıl et 
maektedir. 

Buna k•rşıhk , Ha!lıt ve 
ÇULHA 

Arkası ıayra 2 de 

pıldıktan ıonra AgAb Erdemli rülmüıtür bütüra bu hare. 
Mehmet Ssllb Gtırsoy, lbrablm /cet/erden 6 uçagımız dön 
F.rtekto, ŞnkrQ Örs, Cevdet Yıl memiştir. 

çaaerl yeol idare heyetine ıeç Ve • ...:.ı· Maar·ıf 
mlş yeni heyet larııfıodac: ev 

velkl akşam ylnv Pıırtl binasıo Mu·. d u·. ( u·. mu·. ı 
da y pılıo t 1 photıda İbrahim 
E'lteklo reisliğe s~çllmışttr. Y 
ol ld&re beyell rıı lhet g~ç 

ml~ ı 2 B rhıci k11nuoda bcLŞhy11 
.cıılt olan uıuaal ekonomi ve ırr. 
tarma bartau lçlo gere'ken hı· 
zırhldmr ~11ttam1ştir. Tebrfi 
eder bışarılar dllertı. 

Ağra Maarif müd~rJüğüo 
den, Vı:iyetimiz Maar f n iı 

diirlüğüıte tayin o?unan B • 
Nabi Taıer ıebrimize gelerek 
vazifeiiae t>aılamııtar. Hoı · 
lır, baıarı dileriz. 

çarpışması 

Amerikan •amalıtı olup lDgll :ı bava ordusun41a vaslfe ıöreD 
8oılOD III bombar.aı•ın tı11ırelerl Dfllf ballade raaııl 2 ... 



( Günler Geçtikce _/ 

insan sade 

Yeme~ için mi 

Yaşar? 
Söıletine kulgk m'sr.firl ol 

duium birisi , i ŞA OzPrlnde ki 
fevka Ade buhrHııdan uzuo uı. 
dıyı şlUvett~ buluodukt c son 
ra ,o,-ıo 1-Ave dtı : 

- · Zl\\en yemek lçtn :yıışı 
ı:ınyor muyuı ? 

DogruRu, bu ııOzr şıışakftlma 
m11k elde miydi ? losırnın sırf 
yemek lçln yaş mnsı OLU ne 

gQ\Qnç • ne feci bir m"vkle 
dUşllrlirdQ · O z n ıın Jr aı la 

- "
11ba teşbihimi ııffedl iz 

MHnn bayatı boyunca ephtı 
işi Jemck ve lçınekt n lb rel 
Olkn blr bsyvaa arasınaı ne 
(ark kıhıdı .. 

Hayır , blo kt>r" h yır .. 
Vıılua dOnyıı.ya aeldlk g ı ıı 
mullıtk duyurmo~a mfcbur ol 

Şimali 
Afrikcida 

Raba 19 (o a ) Şıma/ 
llfnksda müttefik umum 
k11rargahmın teb 'iği : 
1 ünü~ sauilinde bir nokta· 
ya indirme tes bbösü > apan 

!liman n_akli. ('ı uçakl ur, 
f- 7 rısız mwrez.ıo/eri tarefm 
dan tard dilmiştir. ş, r al 
IJF. ika Fr nsız rrıekaml ,, 
l, '<8 doğu.-n/ulan silah a/
tma çağırm,ştır, Birrtan;-a 

bomba uçaktan Tunusta 
işgal altında bulun&n he
defleıe hürum etmiştir. 

Müttefık kuaşütr:ü kr 
tal " Trınusta h vati r.lıem 

• • I 
mı.-etı o <;n bir hava mer-
damnı z öteamiş'adır. Tu 
nus ı-eı ilerine doğru > lt~·ı· 
l~n bu paraşülçıi kıta saı'
kıyatı şimdiy k d-ır h va 
kuvvetlF.ri ta·af ndan b8$B 

rıl, n en ön mtıı h L - 1 t k.J '" llB I tş 1 erme~'edi~. 

Ha a kuvv tleri i Trabzoııdiin Kelkite 
aroSında 

Raba 19 ( 11. a.) Fas 
r dyo,.urıun b::dtrdiğine gö 
re f unust.ı hı:ır~kette bu 
lunan birinci Brit.ıtıya ar 
dusule libysd:ı. dövüşen se 
kiıinc· orcludıJn başka çat 
gölü çevıesin</e de üçüncü 
bir IC1talar grupu ıes.,kkül 
etmiştir. Bu grupl n d.; çok 
büıük v sıtaıarı vardır Çet 
göiü Trabulu~un 1500 ki 
ivmetıe cenubundndır. 

Fa$ rüdyosunua göie 
sici/ya, Sardnmy '. ve Tu
nus üçgeni. Mihver hava 
kuvvt tlerılc Müttefik hava 
kuvv~tlui 8rası<ıtf ı bu har
bin en hür1ük çarp1Sması 

p~k yakrndtJ bekleniyor. 

Kavak meydan 

Atapark yolu 

Yetmiş kilometreyi yaya 
gitmeye yetmeyor taham 
mülümüz ve yine atlıyoruz 

otomobile. İlerliyoruz salla 
aa silkine yol almanın a%a · 
bı içinde' 

İçimizde heyecan ıöster· 
meyen sade şoför var. Göz 
leriyold ve dudaklarında 

~ir Anadolu türküıll. 
Anam anam eadp onam of 

anam 
Haugl b;,. tlcfılime .vr:ınam 

o/ anam of, of 

Yazan : Muzaffer Korlu 

kı aktım .. · 
Bu~ g;bi kafa!!Ja, uyku 

gibi gözlerime ıinip bütün 
vücuduma yQyılan bu üzücü 
yolculuğun yorgunlup için· 
deydim. ;y'jyccelı y mek de· 
ğil yatacak yer U!l)'Orum 
Alakadar oluyorlar ve iki 
dükkan arasına ııkııwış 
dar bir merdjvenaen tepr.ak 
bir dama çıkıyor giriyoruz 
bir kapudan, Üç dört maaa 
bcı OD iskemle çarpıyor 
gösterimize. koyu bir duman 
tabakaııı kahve çay jçenle 

• 
rin böpürlüleri, nargile to · 
kurtului içinde oturacak 
bir yer uıyoruz bizde. 

du~umuz n iy.1f-mlı boş ktı'ı cıs 
ynşıuoı:k hı: karısızdır . F kııt , 
bundan in nlıuıu y •• ı.ıı buE~ zı ' Arif S Jyıl 
için yıışadı2'ı maı:ıesıoı çık"rnı <k ! BskJ Trflbıoa nıf 

0 
, 

en bQyQk hata olur. Arif S,;ııl bu ıı 1 işi .ri ~~~ 

Ameleıizlik yüzünden ya· 
vaş yürüyeıı Kavakmeyd,n 
Atapark yolu io§aaıı son 
günlerde ilerlemektedir. Bu· 
günkü faaliyet devauı etti· 
rildiği takdirde yolun 1>ek 
yakında bitirileceği anlaşıl· 

Öyle içli söyllyorki bu 
Anadolu havasını. Hisler 
kilbarıyor içimde, bir anda
Trabzona dönmüş sanıyo 

rum kendimi, geriye dönü · 
yor günler, yeniden ıeyre 

batla yor sen cı~r, canlanıyor 
dile sıeliyor hatıralar. ince 
bir sızı dü§üyor içime, ılık 
bir nem kaplnyor gözlerimi 
düşünüyorum ne dütiindii · 
illmü bilm::deJJ. Dütüniiyo
rum nfyle dold ı~uDu kes· 
tirm~den k famın, bilmem 
ne kadaı· zııraau g~siyoı böy· 
lece' Uy~yorum vardık bil 
yım Köse d~ğinın tepesine 
diyen şoförün ıeaiyle. E•et 
bir dağ tep·sinde, bayır et 
raf takı bütüu dağların tepe 
sindeyiz. Dört yanı kuıa 
tan zirveleri ayaıklarımnın 

altındaymışcasına seyred!JO 
ruz buradan. 

Az zamanda ahbab olu 
yoruz oradakiJerle. içiyoruz 
akide tekeriyle kıtlama çay 
!arımızı. sonra masaade isti 
yorum yatmak içir;ı. Uç oda· 
lı bu misafirhanenin bir 
odaamı a~ıyorlar benim için· 
Kalıy"ru.m odamda bat ha· 
şa kendi kendimle. 

çl\uko insan . oğlunun b r ge b~anu~ ü post Ua A!l!cııraya 
çen ıauıana •urtau~u ''lnsac.lı'·., ııtm ~ nzrc S:ımsur... bar~k: •t 

Üzerine yatak, yorgc:n 
atıloııt gayri rnuotazam bir 
s~t, yaoıbaşımda üstü ,bir 
parma~ toz tutwuf teneke 
bir ın~sa, bir köşede bir 
kömür yığını ve bjr kürek 
ıoııra örüıııcek is bağlamış 
dört duvar. İıt" bana mah· 
ıusan açılaQ otd opaaı .•. 

& ıı. etmlştır . 
damıan. onanu 111111 k, yorul· ma~tadır. 
mnk bilmeyen c~lışmalamu 
tu~tao blr heykel hallndC1 ne Satranç müsabokalar1 

Üç ~aftadc b • . J • k 1 30 - J ıon n rı ueoam eden şatronı müıar,a a art ı ıunµe • errcdtir. 

Btlierlo t>Doe korıır . Bu 
ıınıı batan dllı.ıya11 dolduran 
loaanlık barlkılıırı ıade boQnı 
lç\o J'•ttnn loaan eliyle ne tdrü 
d•r.ce kıbh ola\ılllrdi kl ,? 

Bır çocuk pbi '-ubhıte şeyı 
boQ11ına lık&aıııktsn başka ·bip 

Su müsobakulara ait olmak üıere komilec• hazırlaı an /Hiı 
parıa parça rr.Pşret/rgoıuz: 

18-11-942 • 

bir kl11uıu olaıyan bir lns rı 
htJ•111hıeııııt blr rubun aeblbl: 
dlr bence • . la1111tıtın en baı lı 
vaata, namuı .,€rer bQ 1 • v • rı yet 
'le talan uarunda çshtmak, ça. 
bılaınak, ve batta ö1'1Jekllr. 
laaınılrttr.uııın çerçeYe!edlQl şey 
lerde tir aD Oile kıçınmık )'Ol 

•"11\lk olur · doQaı eıdamınıo 
baaıtılk Vtt maddılltiol delil iş 
Ye baJsl r.dtmuno yaratıoı' vı 
battrıcı Yısfseı tekınahaı 

loaanın Ytmell · 
itlcdlr, fıkat :ra~nıak 

nıımıı11 ıemek 
lçbı <>hnua ıeıek • 

lbrabim ÖRS 

Şükrü Sidol 
İnhiıarlar B 

Şlkıi Siclal ·r awe~ıpui 
. . , iitlıı Lılll,ted 

1ırllet11ap teıfıan ta . l 
mu yın o un-
ta \ wel l~Çtıa poıta ile la. 

il u a 11tmiftir. 
M•hitimiıde çok 

1 
.1 . 

ve diirüıtlbğü ile e.vı nuı 
olan Şiikıll Sidıt' tın~'"'' 
zif · d .,; Y~•ıı Ya· 
. ~•ıa • bıtuılar cli11a iı. 

Spor bölgesi 
Asbaşkanlığı 
Maarif Miidiirü Jb 

Kalab. ,_._ aaıa 
y u.a •çtlaa 'fe b. 

mliddettea beri'de arkada ar 
mız Şevket Çu h •ı 
daa 'f ._11 a tarafın. 

t& eten 'd . b .. l ı are edalen 
o re aıbaılranlaiıaa . 

Maarıf •iidirl B yeıu 
Taıe.- t . ay Nabi 

~yın ohuımuıtur 
Spor itleıinde t;ok çalı. 

mıı olan Nabi Tıttr' 1 

vaffaki7etler dileriz. e ınu 

Faik Dranor. 

M. Ali Atama" 
Faruk Caner 

Reıat lıkencler 
Mesat Talaılıoflu 

/~rahim Birt,neç 
Mazlum Gizer 
Sır,, Bilae 
Sevlctt Cullıa 
Zılci Eriı 

F"rulc Demirel 
Faile Dıanaı 
M. Ali ~'4ımen 
Faruk Caner 
Reıat lılcentler 

19-11-942 

20-11-942 

-

/11 21-11-942 
ralıim Birmeç 

Y•kta Haıö,a -
s:ılih Ogmalc 
.Sırrı Bilge 
S.vket Çuiha 

Silıg .. ora Hatip 
Far-'t. Demirel 
Fı 'le •ı Dranaz 
M. Ali Ata111an 
Faruk Caner 
Not : 

22-11 942 

Zelci Eriı 
Aıiı: Eıin 

Sıtlcı Selek 
Avni Aku 
lül/ti Mrıtman 

Yekta Hüldıii 
Salih Oqmolc 
S:ılim GünJa, 
Ralımi Olalı 

Salegman Hatip 

Aziz Esi'!I 
Sıt~ı Selttlc. 
A(Jni Aker 
Lütfü Mutman 
Mesut 'falaılroflu 

Madum Giıer 
Salim Gündcg 
Ralımi Olalı 

Z ki Erlı 
Aıiı Eıin 

Sıtkı Selek 
Aoni Aker 
lütfö. Mutman 
Mc;ut Tafoılı 02. 

Relat /slcender 

ı Miiıalx,kalar ş lı · K 
!:_llômaktaJır. e " alübü kü.tipane salonunda saat 17 de 

Köıe daiı kocasıaan yay- 1..,.~~====A==rL:=a"""ı=ı=v""a""'r== 
van bir yığıntı. Ç1rçıplak H b ==-
iİbi burada toprak. tf,peler epİmİz İriz, 
1e yollardan başka birşey H • • 
görmüyor göıler1miz. epımız 

8elirsi% 9ir inışin kapıldık ayni ekmeg· ı· 
•İyaııua. Dar geçitler, yal-

çın kayalıklar arasında bir yemeliyiz , • 
mahaen gibi karanlıklaşan 
boiazlu. tehlikdi •İrajiar - Baştara'• ı de --
ve sonra g-e.oişce bir dhzla mütabavvH gelirliler ayni 
ğe ııralanmıf kerpiç yığın· neviden ola~ ekmeii 41 
ları. Burasıda Köıe köyü kuruşa olmakla yardım dı -
Geçiyoruz .• yine bozuk yol· tında kalm:ıktadrrJar. 
lar yıkık kaprilter; koıuyo· Şu halqc bir çeıaideo 
ruz uzaıup sıidcn tarlaiar olan ekmcıi 17 ve 41 ku
.ua11oda. iileyor motor dö · ruıa almaktan 1ay11 bir far 
oüy.or tekerlekler. Mesafeler kın mevcut olmaması lizım 
eriyor, eriyor aa•tler itte ıelmeldtdir . 
etrafı açık bir düzlak; öte· Mahaılen dOtünüldüiii 
kilerden farkh olmayan ev anlatılan mevcut feklin ha· 
ler burawda aon durak Kel tah olduğu meydandadır. 
kit... Bize kalnsa, eldeki u11 • 

·I • • ·, • ları biribirine karıştırarak 
Akşem,.. Karardı etraf l tek tip bu~day ekmeii çıkar 

yabancı bir muhitte, mak, en doıru yol olacaktır 
tanışmadığımn iµsanlar ara· ı Naad ki, me~~ra verile
ıında öyle .hazin, öyle aarip 1 cek. teker ve pır-ıhçle, laalka 

1 - 1 verılecek teker ve t.pirinç 
B RKAÇ SATIRLA =-=--= ıı,. araıında , ev .. f .itibariyle 

Ş bir ayrılık, gayrahk yoktur. e k e r e D ~9 ı· r j kmek d~ böyledir. ve böy 
U le olmalıdır • 

Bazı kimı .. l - 1 Şurası bilinmelidir ki , d ._ .. er agız •rıaı o ka Kendisine takılmak üır~, son zam 
ar feıs;ere ahşt l k' güalo en ag&r yOlrlnli taıı· raaladıkl ırmış ar ı, doıllanna do!ayısile, İimi ve baya!i kalan b 

arı zaman . « teker » fo lafa başladım : yan ıa ıt gelirlilere, D~vJe· 
- Naadıın · : · · ti d 1 .b d Jd di)e bal b t , ıy1m111n ıekerim ? - Şekerim, çokt11ndır .sana hu· n yar ımı Y• nız e e e 
B • ır ıorarlardı retiz ve,. o!up yiyıı:cek maddelerinin unlar a d • 

f h raı111 a « ıekcıian » li Kızacağını zan ettiğim arkadatı111 evaafiyle aJikadar değildir. ~:;;tik 01 ~ulanlardan, hafıflik, liU ıözbmü kesc.rek; , $oa aöz: Hepimiz biriı, 
ediyordu. Yanlar ekıeriyeti teıkil - Bırak· dedi öyle, nadide ıey- hepimiz ayni ekmeii yeme· 

G Jerden bahsetme, Hem bana bu de· liyiı. Bunun için tek aynJr tçen aün « k . 
na içerleyen b" fe eram • hitabı- rece iltifa:t 11cd~n icabtdiyor, ğımız kazançtadır Yanht 

~-~~~~~ı~r~a~~~-~~~·~~~2!0~!~~~~~-~·~--,--~~.~~~-i_? _______ ~~~'·~~lma~n •. ÇULHA 
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GENÇLIK··EDEBiYAT =.,1 

B . . . d··knl d' ı 
Karar i!Aııları 

Rize C. M. Umumiliğinden : 
(HAYATTAN HİKAYELER"'\ 

.... _ ____ -- -·- J 

Gül ve Turp 
Ü'la ti ~ocukloğuada tair derlerdi. Bea, kendiıi 

ıini l~-19 yaşlarında iken tanıdım. Hakikaten haı 
, .. bir ıençti, .. 

Oouo da-hepimiz ıibi- aevdiii bir kız vardı. 
Bu kız içjn sabahlara kadar uykuıu'l kalıyor, tiirler 
yazıyordu. Nihayet bir ıin, baııa sevgilisini tanıttı· 
Hakikatea güul bir kızdı. Fakat tanışmalarına bi!" 
tül'lü imkin olmuyordu. Bunun ıebebi, belki de tair 
ukadaş1ıt"u1 fakir, ıe\'gilisin!o ise zengin oluıundandı. 

Şa'r 1orkadnşıma kaç dda, o zensıua kızından vaı 
geçın suıi .CSylemipem de-aok ferman tanır mı ki 
biç ?-l>eni dinlemedi, aevtiıincle iuaretti. Baktam · ~ i 
olacak gibi dağil, bir ıtı• ona bitylk bir ıaitjmizjo 
fU aöıleriai ıöyJedim: .. Benden izi .. ıana deli"anhm, 
ıevl ıevebildiiio kadar •.• " Adeta çocuk ıibi ıevin
di, birglhı onuııDla muhakkak taDJfmaya ve aevipıe · 
ğe muvaffak olacaiını ıöyledi ... 

Arada11 aylRr g,.çmiftİi pir arkaclatı göremiyor· 
dum; acaba ne oldu? diye merak ettim, aradım bul 
dum. ilk ıöz olarak baaı: • mlijde, muvaffak olma· 
i• baıladım: artık beni ıörilace pencereden kaçmı· 
yor .. . lıtentn beraber ıidelim de ıör bak ,. dedi. 
~armadım, gittik. lyi teıadlif olacak ki zengin kızı 
penceredeydi. Bizin şairde bir heyecan başllldı; o 
kadar şiddetli bir heytcaD ki adeta b~na da t ıir et· 
ti ... ikimiz de öalerimize bakıyor, 1e .. iz, ıadasız :JÜ 

rOyorcluk; tam peacerenin altına ıeJmiştik ki öaümü · 
ıe lurmızt karmın bir feyler dökBlmeye baıladı, şa
ir arlı.adat, büyük bir ıevw' •e heyecanla: .. bak 
bak &lil •tıyor ban ,. diyereiden dökülen ıeyleri ça 
bucak toplaclı ve cebine koydu. Hemen öaüın6:ıdeki 
t.rahia ıaptlk; " 16rdDa ya beni ıEıviyor tt dedi ve 
elini ~ebine ıoktu: "' bunlaı ı ebt>di bir hatıra olarak 
saklıya .. ,. (cağım ) ı diyemedi ve sesine ba§ka bir 
ton vereref • hain, kabrolaaınl • diye bajırcli. Mf!tu, 
ıairin gül sandığı kırmı11 turp kabıaju imiıl 

Bu badiaedea ıonra bir çok yıllar ıeçtiği halde, 
qlli nerede gül veya turp ıör~m, utta isimlerini 
ititaeo, hep ıair arkadaıımı o ,Uokll periıan ha· 
lini - içim aulaıaraktan - liatarlar, dururum. 

Salih ÇAGATAY 

Mahlösalmaz 
Bir ,u, ôlAmlnt. aönliimü Hlmalc lçl1t, 
SonTa tlurdu• JüıiJ.,.Jilm 6ir mahlôı almak için, 

Boılcaları almıılar bokum ne kadar oarsa 
Dttlim lt.I •fıll helime taıruı .. ı h• lı.adaraa. 

Bo,Jcolorı almıılar ı•r9' lac11ıl blt•cil 
Balda• /e/cat lı01u,,.. Al,blfi.t tflmıdl; 

Zihnim iıa Jı1,ilnce•I ,....,. .JW •'- .. ımH, 
KaraT wrJim tlıdim lci alagı111 MJalaı,,lmaz. 

i\abllaalmaz 

enım ıçm o ey ı l 
MlllJ korunm• kBDuuuna 

muhalef etteıı masaua Rh:e:ıio 
RlzP.de m.rnıriıturcıcı SOi doQ'u•· 
hı lbt\lbi !ll }lak k.ıods Rize asliye 
eeıa mebllemeıdade 1apılan 
duruşma· sooundoı; 

S ~vgilim sof1111 S"J•ıJ•rtlu 
Bir ttılc ıo~an 
llt.i tlamla .'1•1 döklüulü orıa 
Anladım ôci~lilimi 
Ntı olardu. 
O ,a,lar b11nim için 
Kalbin lıenimltı dol• 
So;arı defil fltı 
Elrrıa ar1nut •ogarken Jökülegdi/ 

H. Gültekin 

Karadeniz 
Ufuklara uzanan • 
Mavi meleğin tipi . 
Gök yastıga yaslanan. 
S~nJ<i, bJr gelin gı i. 

:m t 
Uyuyor tatlı tatlı, 
Dolu yelken bir kayık . 
Geçiyor pek sJr'atlı . 
Kaptanı yosma , ayık, 
Gelin şimdi uyanır, 
Çatılır kara kaşı r. 
Geçeni eşi sanır . 
Oafgalr.ınmaya başlar. 

Yetişip tutmak ister, 
Koluna girmek için . 
Bu kaddr uyku yeter. 
Hasret çekenler için . 

r.m 
Bu sevda yollarında . 
Mavi melek şahlanır . 
Tabiat kollarında . 
Snhili, koltuk sanır. 

W;; 

Köpüklü kollarınr . 
Yaslar da koltuklara . 
Kayıklar başlarını. 
Çevirmişler koylara. 

rm 
Once gecen yelkenli. 
O d~ sığnak anyor . 
Yeşıı kırmızı renkıi, 
Sığlıkları tarıyor. 

cm 
Büyük küCük kayıklar. 
Yapmışlar. baştankara. 
Şimdi melek uyuklar, 
Fakat her yanı yara. 

I Halckı O·huk 

Gurbet Akşamları 

ı lıılamp.ııa mfthallesloden Arif 
oglu Mebmıat mercan hakkında 
Rize llS!lye c ı ı mahkemesinde 
yepılıu1 duruşmtı nvuoda : 

Goı mOıı aubutDna binaen 
milli .kO!"U[JJDR kaouounuo 32 1 
69.3 'le 34. D fıkrası ve 6~ B · 
6a . 'l' C K 7~ mnddelerlne 
t vfl\tao elli lira eğır pıırn ce· 
Z'HI nhnnlamua 7 glıa dUk.f nıo 
kr.patılmı.aı a m;ıar:ırı suçluya 
alt olmı k Oı ~rt: 'l'rabıou yeaf 
yol gıı z'·t~slle ll~DIOO bUklUB 

tıu'ııs ::ı 0ın dOl.tk!oıoın gözo 
ca rp a y. ?io y .pıştılmasuıa ve 
y~di gnn tic.ırf'lten meo'ine 
dıılr 17 ıo 9~2 gnoın karar 
kı tlleşmfş c lmr.kJa UAo oıuour 

§ 
MI ıı korunma luıououıza 

mııtıalefetıen maznun Rlıeola 

soıtııkçPşme kOyOtıden olup 
Rlz~de mesifııturscı Musa otlu 
Oıırsuu ali ülg• r hakkında Riz6 
asliye ecza mablrnmeslnde ya 
pılaıı duruşmu s >ouudıs : 

CnrınQ'l aubutaoa blaaeo 
ıııll'i korurıILa kaouçuRun Sı•7, 
53 1 ve 63 QocQ maddeleri re· 
reQfoee 25 !lra a2ır para otn· 
ııoa ve masrafı mabls.Qme ıit 
olmek. azrn blllcllm hulasa11nın 
Trabı.on Yeoiyol g zateJ11Je 
11etrlae 15 10 942 gouıo kuar 
kal't'eşmlş ol<! u~und6C. llAa olu 
nar 

§ 

MUU kl}rıınron !..anuvuna 
mubalefetten suçlu R\aeoin la· 
lampasa {mıtlıo1Ueııicdon olup 
ba;en b:ıılı::a ıuçtan ceaa eılade 
mab~am buluoao Sıllb ôğhı 

Muıtafıı cımısdaa hakkında Rlu 
as1t7e ceza mabkemea\ode 111· 
pılan duruşmıdıı: 

CJrmQıı ıubutuna binaen 
mi.ti koruoma llaDUDUt!UD 31 7. 
53. sı. 59 3 8'. 63 nocu mıd· 
delerine tevfl~ an yh mı dokuz 
)lra OD lı:urulj 'aaır p iH8 Cezsın 
bUkUm ke11bl kııt'iyı t ettl~lnda 
mesrafa sutıluya alt olro'."ık Uz ·e 
hl\kllm bulAsaıının Trıı.bıon 

Yenlyol 2.,ıeteal1Je ncşrive dair 
•erilen 16 ıo '42 gU• ıa kurar 
kat'Uetıniş olmakla i ile olunur 

§ 

Cnrmııo subutuna hlD&Pn 
mllll koounmıt kauununuo 31 . 
7. 63 6~ ncıcll maddelerine teı• 
fikırn 25 llrıı 11~ır pus ces!ISI 

ve m11Srarı suçluya Rit olmak 
üz re hUkUm bUlHaef'ırnıa k11t 
iyet keapeıtlglode Trabzoıı da 
'l' eo•yol geıeteslyle llimoı dair 
16 ıo Y~2 annıo karu luti· MUli koru&!Da kaDUL.Unll 
leş'llif ohu kla Uııa aluaur. muhalefetten mesaun Riıe11ln 

§ çarşı mııballeıiade mukim ek· 

Mllıl korunma kıtn.u~uoa mekcilu malı11lleıiodeo Şısk.lr 
mulıııllefctteu ıuçlu Hizenia oğiu Rlzedo tmccı osınAn aksoy 
ç · aıayıın kO] ünden lly:ıs otlu hJ!kkında Rlıo asliye ceza mab 
M~ hmet Ka ... demlf bııkluoda kem esinde yap\lıo duruşma 
Rize a1lt7e eıHa mabkemeılode 1 ıonuoda : , 
yapılan duruşma a<ıouode : Cılrmıo aıı-utuııa blııaeo 

Cnrmuo subutunı bloaı:o milıl korunma kanununun 31 s, 
•156 ıuıyı!ı mtlll korunma ka 59 3, 63 Oııcıı maddesloe te,fi· 
uununu ı 4 . 3 Sö 2 6a mad kan be~ lira aıaır pııra cı:ızaaı 

. del.erine tevfikan 25 lira aaar ve Jedı gQn dQk.kanımn kapa
• para c .. ıasına büls.Qm .kat'ilettl· , tılması ve karar mOddetle tlı>a· 
j aıode masraf ıa lu a alt olmık retten menine bQkO• bufau. 

n T b ~ 'ı l llDlD bllyQk hadlerle yıızılrnk 
ı'eıre rıi ıoud 1 tınlyo gaz4'le tırıoıa ıoroonr yerlerine y11paı· 

Verdi de ataııa blçran , • 1 e Deşr oe • r 0 an • ı ıo t•rılmaauıa aaarala mab.kllma 
Bn gurbet a~lan ., w4ı. ınıııo karar kal'il••1• 01· ait olmak Ozre Trabzoa Yealyol 
GI d mıkla Ulu oluaar r i,,..tabuma her H . § • ııtzetealyl" Uia111a lialr nrllea 
Hu gurbet akıamları . 19 lO 9~2 tDalQ karar kıt'l· 

Mllll koruama lr.ıounuoa OOalQ"Q sarı•erdl, h•fmlt olmaklı Uao oluour . 
Kılblml 1arıverdl • mulıalelettea lfılflll R.aealn çat § 

l•Jlll k07lodea Şaban oaıu 
Blrdeo kararıverdi , 1 M. ır. K. mubalef"ltea liUHJ D 71Jmaa bıkkuada RIH ... ~ 
Bu gurbnt ıkeamları . 1, b... 1 mauuo Rl-oto Mapavrı n11bl· aa ıfe ~- ma .. emea ode J•· -

Har ~eaı lolml J&kh • pılau duruıma aoauada.: yealola aabuncular k.öyüncleo 
Boy•••• kemeDt takti , Ctlrmlln 1t1butnı blaaeo 111t otullıırındao Sııtlb otlu 
Beal matuua baraktı , 41~6 aeyılı wlUI koraollla ita Mellmet ali f"t 1 bakkıada Riae 
Bu ıurbet ık11amla11 • auououa li. 3. 53. 2 63 QocU aı.lye ce:ıa mabkemeaindeo J•· 

Kemal Bahir A=KINC=I .4 maddelerlae tevfikına 25 lira pılan duruıma ıonuoda :, 
CtırmOn ıubutuna bioaea 

·~ır psra cuaaı; le t~cylıesioe 
_,_,.._..,~=--=""'-=='-==-=-'----"-~~.::....:i;.;_.::.===-~s=· .bQkQa kat'iıet k"spetlljuuiea 4180 snyılı Y. K K oua 32. 4 

Ş~kerden horb molz~mesi çıkarıllr j Lise' de yaztlı 
J ponlar tarafından ''"'tiidm pırınç ve par'fulc ınc:. vlgr boşladı 

iııal ed/den Fi/ipin. Cava. ılcilmiıdir. Mahalli hallcın ,,r. . 

masra/ı ıucluya ait olmak Q:ıre beadi delalellf le &9 • a •e '.f. C. 
Trabzou YeuiJOl aaıeteıiylı K DUO 5,. 3 ve 47 ocı medde. 
tıak.uw tıuıuaaııuu oeırı118 dulr ıüoiu 5 .uumrarah ltendioe tevll· 
olan ı 10 9•ı ı&lalQ karar k.aa ~liO kurut •ltr par" ceıuı 
kH'ilefDaif elmıldı uao olunur alaoaıaruDfi v..t bılıdlyede ••b· 

§ raa ltaılıaoaa 14sratt11ıu mQıade 
Bornto atlAldrı ~olr. şe/cer ]ıJf'onları11 ihtigcına gelıcelc \ Bu hafta hoımi<1.n iti 
/cQm:ıı gdtıtirir. Bundan al/ltardiıa /11.Ia ıelc•rle,. l luar1.11 liu fH ott11 ofcallarda 
~ıqrılon ıelcer bnslca yır· •ıanagltl• lca/laıufoc ılc mad· l ıaıı!J imtilıanla11n baılt1dıj1 
/ere ıönJerllirtli. Şimdi stJV· tleter ,,Jr.arılmalc ıiıerı laasasi lıa6er alınmrıtır. 
lciga.f yopı/amadıjırulan Ja· f11llrilcaltıra 110/to'an•gor. V I' T.. ld• 
Ponlar ı• tld tuJhiri düıün· Çünkü ıe/cuden hatha110/ is· 8 I Umer ge 1 
tnriıletdlr : . 111indelci madde çılcarılmalc.· Bir aydan beri m~.ıunen 

1-ıtlcer lcamrıı gdi,tlun ıaJır. Ba 111aJ.de bngaların lstan6a1Ja 6rılanan lı bankası 
tarlalartlaıı bir kısmının l'a· lıatledlime.,i1'tle /c.ullamlmalc ı ntdtlıirü Veli Tümer dünk• 
md: ve p•rlnç getiıtir1W«I- totlır. 8atlıar.o/Jen bir de i P~a iu ıelmiı . •azifcıint. 
tola isi isooldan ismindeki tagga,e· l baılamııtır. 

2-ş,1cer lcamıııntltı• ili ~""' krll~nıl~n ·~ni "•••İ~· 1 Kemal Molla ogv lu 
nagitle 1cu11 rul"c(i/c f ":Jdtılı ııı m-dJeı ns/ıyesı ~ld· edıl 
llliU/dei r .;ıı\ 1 ılm aı. RUJkJ.edır. Ba suret.'• /..,ı o ' Tutiin Taeca .a~ım % " 

Cal.1a ad!lS! il• Fıl pin ş .. lc:rle d:h çat lüru'ltla olan' Kemoı Matla oğlrı gtçt-n 
t1tl11larrnd6 lcl ıeilr kamışı ıoı. .. gi ıoe laarb maddısi l Poıta ilı /llaabaltlan 1ehi· 
ferl.lan••• 611 .,,.,,.. 11'5arılnealılflflı1, 1 rllldH i•lmiıtlr. 

Mlıli korunwa kaauDuaa retloe Ye = abmet b~!ua suflu 
.mubalctett~n 111111aun Riıeala mbamet all7e terdlıl 8 Uruı4 
lsıan.plj,-~ mabıılleılade adem a11çıu Mehmet alldta alanarık 
otlu fmocı Nimet :semiı bak· Ahmet b"k~ tefll•ealD• H 
kıodı Rlze asliye mabkemeılo aaaratı ıuçludın alınarık bQktl• 
de yapalı1o durufıHDlll aoouada. bullıaaıoın TtablOD Yeol1ol 

CllrmQa aubutuoa bloatın gezeteıl1le oeırlno dllir 19 10 
., ıı.n 3 ıu 94:iı ıaalD karar k.abletmlş ol· 

M. K. K. DUO :n. ~ ' J• 'v•O• 
maddeıloe tevtlkan 2:, Ura ıtır 

1
_d_0 t_0 .... ra_d_•_a_ı_ı•_n_o_ı_a_n_u_r. ___ _ 

para cez11ıu11 Vd m11rafı mnh 
.kOme ett olmak Qıre bDkllm 
hulasaıııaın Trabzon Yeniyol 
a11eteıl7le lllaeo oeırl 19 ıo 
942 gOnlu karar kııt,Ueşmif oı. 
duau dJn ııaı.: olunur. 

~- K. K. muhalefetten l 
maznun R\zenln adecamı korna 
dea Ala•ıt otl• lbrahlal topal 

Yurtdaş 
Kıztlaya 

Tayyareye 
yardım et 
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fngllU!t~'ıle hır cok S1A1r etı' Aksı'lmesı· Pozarlıklo s 1 g· 1 r e t i ahnacak 1c.,t1ı11/ır askeri hızmetlerde ~ ~ 

ktıllamlıyt)r. Bunla11n vaşlıt· Arcı.baq Sa. Al. Kom. Reisli"'inden Trabzon Sa. Al. Kom.Reislikintlea : 
ıırµ11 gizli tutulması lazım ı y_,_ ~ ı Kapalı urf uıullle ek•ıt...-.. tallir çık .. dabaad .. ,...,.. 
dır. F alıat çoğ11aun yaşlını •-,,vlı -sarf ul•lü ile 70 to11 Sığır eti 2490 •agılı A:ananun lıkJa 180 toa Sığır eti aat~ alaaacılı:hr. 31 

• 11tatlden mıaçHıi•ce ganiden mil11alcaıaga konal,,.uştur . 2 MubaıapıeıJ "*'elli -!oaH>O Un ilk te•lnat eeso liradır 
fl1Jy1J/du4undan Ort.,a b I 2 Talıınin 6'!tieli 49000 lira ille temirtatı 96'75 liradır • kuruştur. 
mesele crkmışhr. Kadmlar j Evıaf ıartno111eıiıttle ıaululır. lcomiıgondtı fÖrr'lldilir • 3 Etsaf totôrduıan bOtln ıarnlıonlınada nrdır .. 
Jt41l•rıma ~r ol•ra/c $4.lcl~n . 

4 MOnaluıaası 7 1. lclnah 942 pazartesi (rlttü •aat 16 Jo ko· 4 pazarJıQı 27 2. Teırla 942 cama ıana ıHt ıu dım 
111~lRC I tıyoılar SH1Jdı-k1 tnrs';"•j••da ytıpılacalctır • 5 lıteklllerl• belli ron Ye IUta Tnbl09 llba allftı ko ... 
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O un aUnacak 
Süme' ban yerli mtlllar pazarları 

müessesesi Tra.bıon mağazasından 
Maesse~emizce mObayaedilecek onbio kil~ 
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