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Ekmek işi·I 
Kalburlanmadan d v. 

egır· 

menlere Yerilen ekmeklik 

mııırlar hakkında zabıt tu· 
tul111uıtur. 

~ 

itizar 
Gazetr>miz dUa l''l~kı i\111 

makineye verilirken bnsale 
gelen bir arf z l } UzUrıdr>o has·:a 
memış ve arıcıık bugün çıkmışhr 

\....===--------.J si ya s r G az e t e - T r a b z o rı •---

Muhterem okuyucularımızdan 
özllr dllerh:. 
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Sayfiye ve 
otobüs 

r-Büyük Millet .Meclisinde-ı 
İktisadi Devlet teşekkülleri ve memurlar1 tekaüt 

Genç bir ressam, özene, 
bezene meydana ıe . 
tirdiği tablosuna ili 

sandığı layihasının müzakeresi 

zel bir de çerçivc reçirdik
ten ıon!a, ÇaUı'ya götürür. 

- Üstadım, tablom hak. 
knıdaki fikriniıden iıtifade
ye geldim, tablomu nasıl 
buluyoraunuı? der. 

Ankara 11 ( a. a. ) -
Büyük MiHet Meclisinin bu
günkü toalanh&ında emniyet 
UJDum müdürlüğile gümrük 
muhafaza ve muamele ma 
ath ve ücretli memurlara 
bir ev tayini verilmesine 
dair kanun layihası kabul 

edilmiştir. Madenlerin ara
ma ve işletilmesi hakkında
ki kanun layilı:uımıo iktisrt 
encümeninden geien beş mad· 
desinden dördü kabul ve bi
ri adliye encbmenine veril
miştir. 

iktisadi devlet teşekkül 

leri memurları tekaüt san
dığı hakkındaki kanun iayİ· 
hasının birinci müzakeresi 
tamamlanmıştır. Nahiye ka· 
nun liylhaıının 19 ocu mad 
desinin müzakeresine devam 
olunmuştur. Meclis çarşam
ba günü toplanacarhr. Dudağını yakan ıigara. 

ıının ateıile, bir ıigara da
ha tazeleyip, tüttüren Çalh 
evnla tabloya, ıonra gen~ 
reıaama bakarak tabii b" 
eda ile. ' ır 

Uçüncü Umumi Mü/ ettişimiz 
- Üıdokça kıymetli.. 1- Nazif Ergin -~~hri~iz~e 
Demekle iktifa eylu. 1 Üçüncü Umumi Müfettışımız Naııf Ergın 
Genç re11am, belki hiç Perşembe günü Erzurumdan şehrimize gelmiş, 

~eklemediği bu takdirden p · öt .. - ._ Hacimehmet mevkiinde mektupçu, artı, 
de~:u, f~Şıs.~n.lık derecesin Belediye, Halkevi reisleri, Jandarma alay 
l ıevıncını gizlemeye ça. komutanı tarafın.dan karşılanmıştır. 
ışaıak, heyec~nla ıorar· Parti binasında ikamet eden umumi Mü 

:- Af ~diniz üstat, kıy . fettişimiı Cuma ııününden beri tetkik ve 
ıuetı nereaınde? teftişlerde bulunmuş~ bilhassa iaşa ve köy. 

Çalh, kayitai:ıce, Jünün yemeklik mısır işleri üıerinde hassa 

1 

1 

Yeni Dahiliye 
Vekilimiz 

Ve Parti Genel 
Sekr~terimizin 

T elgroflan 
C. H . .,., Villyet ldue 

heyeti relsli~ine 

Trabzon 
Şeflerimin emirlerile bu 

a-Und.eo itibaren Dabillye Vekil· 
litini deruhte etmiş bulunuyo
rum memleketimizin ylksel
mesi •e ilerlemesi yolunda bf'p 
birlikte yaph~ımız brımlelerdd 
iş ve e~ek birliğinde buluod11-
2u::n Padlll, Hslkevil ve llalko
dı.h ıırkadeşlar.cndBn göroQ~Um 
yardım ve bas~a::ılye:ıu hetmı· 
sıaı biç bir zaman unulmttyn
C>ı~ıın. p ırtl gentıl selı:rnlPr\l · 
ğıoden ııyrdcım , f.ıkal p-ırtill 

arkarltışlıırımla manee dıılma 
beraber bulunduğu:n şu soda 
arkııdtışl -ırıma arzı veria fder 
kendllcriae bUyıık UlkUmOze 
ulrşma yolunda yeni başarılar 

diler, nt plnlzi sevgi ve aaygi He 
selamlarım. 

Erzu!'u::n mebusu 
Dr. A.. F. Taze: 

- Çerçinıindc · 1 d t C b ııyet e urmuf ur . C. H. P. Vlll\yet idare 
eva ını * v:rir. Nazif Ergin bu ıabab beraberinde B~lediye heyeti reisliğine 

B • reisi Muammer Yarımbıyık ve Sıbbat müşaviri Trabzf)n 
ııim Trabıoa da t '- doktor Salim cld'.!~0vu ~ızlde kua yoli!e R: Yllı'il g; ııel ha~kırnımızın 

o ' ıp.ııu t hl .enç reııamua tabloıu ·b· zeye gitmiştir. Sürmene ve Of kazalanna evecen t.ri t·serl oJıırak s çll-
kıymeti . 1'1 1 ı f k diğtm Parti Geoei Sekrett11rliJti 
b. b·' Çerçıveıinde olaıı uğrayacak olan Um. Mü ettiıimiz a ıama vazifesine başlamış buluuuyo-
ır ıt ırdir • şehrimize döoecektir. O. U. Mllf flttişlmlı Nazif Ergin rum. Partimizi o yüksek ldeal-

Telıizi küçük koyd•n, Bo:ı, ---- leıioi geıçekleştlrmek yolunda. 

d v ve Argalya tepelerine Mısır fiatı Ekistre Bı·ı· Tedbı·rı·n 'il ;fan !)Sl ki çıalışmalarımızda en önde ge. 
d~~ru yükıelen ve yüksel- 1 Vl ~ U len dayancım slıler!n vatın Fe· 
lıs.çe KÜZtlleıen ıehrianiz un Fiatına çıktı verllk duygubrınız ve bundan 

nıu~teıean Yarlağuu, toptan' d doğan tecBıtath çahşınunııdır. 
tabı t b 32 kuruş 50 sasıtim olan Alevler için e kavrulan insanlık ailesinin bir ounınk haaııselerln oıaacn nsttt 
dır. 8 

e orçlu bulunmakta- ek.iı1tre uo fiatlerl•io toprak f k b 2elişimler arzeltlğı bu zamaoda 
mahsulleri oflst tuatıııdan lS5 erdi olara izim de vazifelerimiz, bizimde: arkadaşlarımın bQyUk: oıc;ode 

Sırtını denize çevirmiş kuruş ıe santime çıkımlmtsı fedakarlık mecburiyetlerimiz olduğunu uyaoakhk ve jurd davalarına 
ve deniıe kiiımüı olarak JtlıUadeo buna karııtmlan ••· '- l J ______ ,..) bsğlıhk: göstereceklerlodon emt. 
tan d • unutmaya ım . . 1 h 1 i 1 · 

b
. 1 ııımıı bu menılek•tı·u ıır unu flıll da 35 kuruı 16 n m · ep n z sn21 ve Hygıla· 

"' ı h h ı'n ·· ı · l k 1 k rımla selamlarım. ını ıervcf d eantlme çıkımlınıı Ye evve~ce Ba ar er sanıu .oz e· rumıyet ere at anma za· 
tı parl k ·

10 
edn ~ Y••a bab. yuı 1anyı mı.ıır H ekhtn diği bir m~vıimdir. Bu ruretite kar•ı karııya •Tetir C H &. O ~nel Sı!kreteri 

l 
8 

IH e, geliıigü· mevsimde tabiat bütün " • Bileclk mebusu 
ıe ıuraya b karıştırılmak ıuretile yapılan mit bulunuyor. Ka tlaodıgtv • M d h ş k t E 

ı ' uraya serpilmiş ekmek 6tı0 ırllmlık beher ade yaratıcı kudretlerile kendini t'm u ev e sendf'l 
; maıı yüıünden, içinde bir dl 15 kun1ş iken bu hesabı gösterir ve bizi büyüler. Fa. mıı fedakarlıklar, buhranın 
~rablı~ ve bir rahatlık bul· iOre dtlndta itibaren ıs kuo kat 939 yılı Eyliilundan be- debşetile aalll mütenasip ol-

aya 111lkAıı yoktur t ı t b ı il b h ber G ,_ • fa il ı ını a lif •D '•' ı ri idrak ettig· imiz ür bahar mayacak kadar az Ye kü 
İngiltere 

üzerinde uçuş O' .. ere-. bu ıebepteıı ve alıamııtır. T 

.ere.:ıe .. . i------------1 özlediğimiz baharlardan de· çükdür, mukadderse çelik yağ. 
bıldi·· ' uç mevaımde ala Spor ğildir. Korkunç bir ihtiras; muruna boyun eğmemtğe 

. 
1
2•De Yülnel~n rutubeti-

nın azlalığuıdan, Trabzon insanlığı tabiat kanunlarına azm etmiı bir milletia fe 
halkının, ıayfiyclerc kar ı iT k . M • isyan ettiriyor. bahar; lbsan Gnlteklo 

Vmdra 1 l ( e. a. ) - li:ıva 
naıırlJğ.oıo teıbllği : Duıı s-ıbah 
birkaç düşman uçağı logUtere. 
nin ceaup doğu sabili Uzeı:lodeı 
kısa bir uçuş yaµmıştn\ duydua;u arzunun l"'k I 1 Q imimiz ersın, yarabcı değil, yıkıcı. yakıcı _ Arkuı 2 de _ 

f t . , u ı ve I 
•n ez.ı bir ihtiyaçtan ziya. D . 1. . d d' Ye öldürücü bir mevsimdir. 

de, laaya\i ve ııhhi bir za- enız ıyı e yen ' İnsan zekası. eD müthiş tab· Günlerin içinden 
hurk~~.ten ileri ıeldiği bir Samsunda Karadeniz gu- rip vaııtalarını baharda kul 

a la.attır l k . . . 1 d. B 
• rup birinciliiini kazanan ta. anma ıçın ıma e ıyor. a-

.Şu ka~ar ki, Trabzonun kımımız Menin gurup ıam- bar çiçt.k, net'e, hayat mev. 
ıı~hı. çerçıveltri olmaıa ve piyonu olan Meraiu takımı· ıimi değil kan ve ateı mev· 
hıç hır fthre naıib olma nı dün Meninde yaptıkları ıimidir artık •• 
S f· 1 . b yan 

ady ıyGherı ulunınaaa, bu~ maçta 4-3 yenmişlerdir. 
ra a, ayatın, pek ııkı T k '-. cı ve a ımımız Meninden 
Çt11ılaaeı bir hal alac • 
tüpbe edilme-a:. azına sonra , Denizliyi de ı _ O 

B yenmiş tir . 
u aebepten, deniz ke . 

narında, deniz nimetlerine Bugün Eskişehir takımile 
daha yeni, ytni kavuşınay~ karıılaşacaktır • 
Yeltenen ı-hrimizin binlerce Sporcularımızı tebrik eder 

ÇULHA ve bundan sonra yap"cağı 
- A.rkaıı ı 

40 
_ çetin maç için de kendi 

leriae baıarılar dileriz, 

Ateı çemberinin içinde, 
ateıten masun tek millet 
halindeyi:ı, Türk milletinin 
üç yıldanberi aziz milli Şe
fi etrafanda gösterdiği fU· 
urlu, anlayıtlı birlik, bu ma
ıuniyetin tek sırrını teıkil 

1 etmektedir. Dünya mubade· 
le muvazenesini alt üıt eden 
kaıırga, bizi de birçok mah• 

Cemiyetin nabzı neresinde 

F ertler'.n ilk h~gaii1 tuahürfoi kaf~ların~an 1'1.(1 yoksa mi. 
deleı ınden mı nt'Ş t-l eder ? Boş bır mıJ• üzerinde dop 
dolu bir kofatıın bulnnduğu çok kere vaki ise tie bu gibi-

lerlra uzun müddet mettsup oldakları cemiyete boş ktrfalı oe dolu 
mMelılerden daha müfit olrıb:leceğini kıç kisi icldirı edebilir?. 

lnsanlo.rı" ktndi/~ri ce Jolagııi/e muhilleri için fa9dalı olma. 
larında oerimll ve sıhhatlı hir fa<Jliget kubiliyetini "aiz birer di
maıa Hhip olmaları nasıl çok ta/tii bir amfi ise 6u soilam dima
pı destekligecek midenin de tamert1en tamtakır olmaması kadar elzem 
dfr . insan, hır şeyden eoe/ ett tabii hakkı olan yaşamağı ne katlar 
/sinse o ha/elan teminini gücl~ştirecek açlıjın vücudunu ortadan 
koHırmoğı da o le.adar ister. 

Ohaide fertlertle ilk hrıgiıt eseri kalplerinin 11aruşları ile tleğil 
o ouruşları temin eden midenin ırhhatı ile b:;ş/ar, 

Z. Yafmurcereli 
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v a ınme ve art arı h o z 1rlık1ar1 aakini, etrafın yeşermesini, ~:r~inmın~aka~ic~_r.e~mlldür· 
Karı koc lk 19 Mııyis ,,eoc;llk ve ıpor sıcakların gelmesini darcan · f lugune tayın edıldıgını haber 

a n Ab tescl inden buk k • d. - · · T b k ıonra hukuk 1 1 
11 menuatı arasına girme. bayramı içlo, ıereken program la ve sabırsızlıkla beklerler. ver ıgımız ta zon mınta a 

an u eom ş adda. slae ıebep ol t G · d.. .. S · S 
lunurlar. Evllllk blrııa.ı t 0 ıa mut Ut. erek eY dUa vllAyet makamıoda Valimiz Uykulu kıştan bahara ticaret mü uru amı ay· 

• eeas s t edlaen ve a k ı ' ' edince onun en tabii meJvaaı ed d k .ere se eT At Salim GOadayıa reisliği altıcıdıı yaza ve tek ifade ile tabia· run, Cuma günkü Akıu va· 
Olan ,.0 a. d b en en IDUD bir tıkım •art· t ı ı k lıle"den mnrck ·1 h · · d ı t 

., CUgll • eklemek elbet. lar ııramışhr. -s op aDııo a a a ' te çıkışın yorulan kafa, bu- pun eşe rımız en ayn mıı ır. 
tıkl bir baktır E kep heyet taratıodnn tesblt ' .. d . S I k l d 

Fak t ·k vlat etleDlile bulanmı11 l&· edilmiş, baJramıo geniş ölçUde nalan ruh, yıpranan gov e Samı ayrun ı e e e 
rekse b:rı~.8~~ t dkabUl ~e ge- ııın ıelen enır fUnlırd1r. yaşanması için gereken karar için ehemmiyeti büyüktür Belediye, Parti ve Halkevi 

r a ım arnılleria 1 - f em1iz kud lt ı h i · l · · b l d' kadın YeJa erkeğin bQoyesinde olacak. rı 0 1 z tarda alınmıştır. mektepliler jim· ve açıktır : reıs erı, partı ve e e ıye 
Japtıaı kıaırlaşmıt neticesinde 2 - Evlat edlnm m k _ nıs\lk provalarına, Cumhuriyet Bu çıkışla, yeni ve taze azaları mektupçu Behçet 
bu meyvayı elde etmek lmklaı veleal yapılırken evı:t ed~ne~ alanında devam ediyorlar. bir hayata kavuşuyoruz ve Ertan, Emniyet müdürü, 
baaıl olao:ıyor. Bu yQıc&en hll en a.z kırk Jışında olacak Genel prova, 18 Mayls gnnn kayiplerimizi geri alıyoruz, Jandarma alay komutanı, 
yıttba bir takım aile facıalarına ·' - .Evlat edinenin oeıebl yapılacak ve jlmosstik hazırlık· Denizden faydalanmaya ticaret odası ticaret müdür-
~• 0ıaamalara şahit oluyl) sablh tunıau buluom k ı cek.tir · Vaı k ruz. 4 E lAt ayaca arı ıooa ere · alışamayan halkıo gözü, da lüğü erkinı tüccarlar ve bır 

n anun cemlvetio bu - v eden evlat edi Bu yıl gerek J·ımnastlk ba· . .. ·· l" d f d -7arasıoı blraı 01 
1

1 
neoden en 11 oa 8 lcJ bU ıma yukseklerde ve gon u, çok oıtları tara ın an ugur· 

sun yileşllr JOk e z ya' · kımıadan Ye gerek gösteri ba· . N • _. • -

•ek için (e•lat edinme) nılles. Olacak k.ımındaa 19 Mayiı bayramımız oralaruı eşsız guzellıgındedır. lanmıı ve bu zevattan çogu 
ıeıeaioe hukuk mıuuııtında lar ~vlAt ~dioeodı de şu şart daha zeoelo hareketli ve beye Çam ve çiçek kokulu Sami Sayrunu vapura ka· 
yer Termtş oldu. 1 anır Mü caalı ıeçeceklir. havayı ciğerlerine içiremiyen dar götürmüşlerdir. 

Eskt Romayı gl il - meJyiı olan t.lmse . .d . b' h k t . . . 
nıı tabii d tll re a e; !al rlzaaı olmıdıkca Hlatlığa ahaa· - ~ şehırh en yenı ır ue e Muhitimızde çok ıamımı 
um.ı ve : 101• b~eıkı •lyası. ıc lllaz 

2 
Sinema ve balo ve canlılık beklemiye hemen, ve temiz intibalar bırakm•ı 

lbaret oldu~u clbr tletoplaıaltuktao •iz olm- Mabl cular Te mpmey· hemen imkan yok gibidir. olan Sami Sayruna rahat 
ev edin. 1 ayın ar ana bıbHın ve. y 'J ı · i' B · ·b ı T b d ' · k · · me mnesseseslol kabul etmi ti Ja bakimin 1 1 1 

d k araımseven er cemıye 1 u ılı ar e, ra zon a, ve net eh yolculu lar dılerız. 
Eski F ~ · ıa 1 ın O mı ı ~a 0V· menfaatine olmalc üzere .Sümer f ' 1 · t k d .raoııı bukuiuodı l>u t ıta ıhnanınlar. say ıye meıe eıı, e rar e e. 

~~:uesenın tamamın ortad110 BQtQn bu kaidelere uygua •inemasında iir müsamere hazır· lim lüks ve fantezi bir ih Dr. Asım Sözmen 
1 Çtıaını görQyoruz. olmak tartllı vaıu kanun ço· lanmaktadtr. tiy~çtan fazla bir bayat 

dec ~lokQ bu hukuk allıyl sa- cuktao mahrum olan ailelere Cemiyet tarafından 6 hazı • mes'eleıidir. 
olb:tle ~ toptluluk olarak aldıtı ~rıat etllnme) mneaaeaeıtoi ae· ran akşamı bir balo oerileceii . Bunu memleketle içiçe 

ıtraı bir ade taınvur ye etıalş buluna7or. ve şimdiden huırlık.lara başlan .. .. .. . . 
edımlyırdu. Dıb . Feth" Ç lh duşunurken, sayfıye ıle oto-F ı ıonraıarı ı u a Jıiı huber alınmı,tır. . • • . d 
raıa11 mevzuatında bu 

0 
büı ııını de aynı zaman a, 

.... ,. de Jlr veıdL nı ea Bir tedbirin manası haşhaşa düşünmek lazımdır. 
b Evlat edinme : iki klmae Yaza gırıyoruz , yaza 
..!':~~~~ faraıı neaep rabıtaın. - Baştarafı 1 de -- rım olarak yeni mahsule ka· akıyoruz .• Bizleri tabiatle, 
•ldeol m ~~re~ '' tamamen dakirlık ölçiiıü bu ve bu· dar milletce fedakarlığa hayatle bağdaştıracak tek 
bukukt bi: r!:!• i.alı buluoaa kadar değildir. davet edilmiş bulunuyoruz. bağın (Taşıt) olacağını gö· 

0 
" •eledir Ga t l d k d T k '11 · 'h' · · -u\l rara•\ ue .,. · h ıe e er e o uyor, ra Şuurlu ür mı etı, tarı ı zönünde tutunce, ışın one· 

aeıQ~ln m .,'°' ı all\kt yola d d H · IDloaaab ~Jdaoa Pllraıgı alle . . ' • inliyoruz. arp ve milli zaruretleri kavril· minj, yiyecek ve ıçecek ka-
ldır. el erlola ayoıoı tevlit ıçıırde bulunan ve bulanma· makta, lıütü~ tarih boyu•· dar ilerde görmekten ken. 

lhlat •dl yan memleketlerde bütün ca insanlığa örnek olmuıtur dimizi alamıyoruz, 
'1•1E8nı 1,1,t:~~Oeıseıeaioln z~ruri ihtiyaç maddeleri tev. ve örnek olmakta devam ister temelli o turan için 

'
Ulldad o aaı; ıua'i ol ııatı aı . b dd d d kt' . . v • k .. ır. Bu itibarla il· _ ' garı a in e aşa· e ece ır. ve ııter ıgreb çı an ıçın 

duau kıd '•Jdalı ol 1ııı11a ı' d' ·ı · H d · d h f" · d" 'lt' · t llr. Fil ar ıırurı de görQt D ırı mıı ve birçok er evır e ve er yer· olsun, ıay ıyenın ırı ıcı, a-
h•klia bl t ebt. meınlek tl d d · ti · b- 1 · · · l" .. b'l k bk ~cukt r •raftan ıen e er e tevzi edile- e, cemıye erın unye erıne zeleyıcı ro unu ı ere , 

Eski verem dispa nıeri 
başhekimi Dr. Aıım Sözme· 
nin vatani vazifesini bitire· 
rek yakında şehrimize gele. 
ceği memnunlukla öğrenil 

mittir • 

Tayıni 
Şehrimiz ıiraal bankuı 

lcooperatif le1 seroiıi Jf'/i B. /lıun 
Aounıoyun umum ntü Jür/ükçe 
görülen lüzü.m üzerine T. C. Z. 
l.ankaıı ltdır şdesi müdürlü· 
ğı1ne t1rfian tayı• edilıliai mem 
nunakla haber o/ınmııtır. 

Yeni oazifeıinde daha bil· 
güle m•vaf/.lt.igetler dilıris. 

~--
İnan dergisi mearıatıara~ ~eırıı olaaJa! c~k maddelerin sadece ve. yapışmış muzır ve tufeyli ya- otobüs işini. her ne ıekilde 

•bllkl ıelak:~:ıu etmek gibi •ıkkaları vardır ı Yine bir ratıklar buhınur. Bunlar, Milli olursa, olıun halletmenin, 
aatlar iç\ IB•Jeıı ... ı. ço IDe-leketl d 1 k Ş f · · d d fi T- k d - b' Halke•l tarafında• ı·kı •'/ 
llr 

n bu lllOeı .... a,. - - er e aç ı tan e anın ar ın a ıa aşmış ur alkıılanmıya eger ır mu w • 

ıde ol •eıecıen ı olenlerin 1 b 1 d d k . _ ~ h de bir çıkarıl makta olan (!nao) 
Dta.ır t anına11 lllQ1a'-f\-dn' h'ıfel .. ıayı arı gazete sa- milletinin ütün üiün ege i vaffakıyet olacaiında şup e • arart ,_ r erın d lci dertiıl lçln gereken kaQ'ıt bı· 
bıbı•a , •n nıathtın ıu ,

1
· 1 o urmakta in açamaz!ar. Türk milleti, bir yoktur. ı ey, •na,, n •anlığın · . d k ' ÇULHA naz iıt111buldan ıelmedltlndıo 

maıı baklkt i nılrııcı oı. ii b' i ıçın e ıvrandığı bütün halinde hadiseleri göz -=-========! bu ay içimi~ çıkm111oa çahıalaa 
nı '• •lr111::••cılırtn aarar1• :~ 11 afeti canlandırmak· kırpmadan takip etmekte •===s======== .terıı b11ıla•amııtır. Bekleaea 
lere .~PÇmeıtnı ~~:••11 kimse. ~· h ye milli zaruretlerin İcab on yağmur ve katıl ıellr ı•l•ea~, ~ltiaa il• 

&1te teıaln etu edtblllr a ar denilen meı'um . d'. . f d ki lıkl b I k 1 . haaırlıoao b1ı1 gQul mecmuaDID 
lbdaa t4llebll tt IJllltlertn mevıim' ' ' · ettır ııı e a r ara ıe- renç er İ İŞ eri b1t.1kı ltlnlade tımamlanıcatı 
tııtlla olınıu ebcett fıaalı"'lıra tolda· ~ ıçın.deyız. Sağdan, verek, anlayııla katlanmak· 

U ' .. -meaı -ubte 1 t d Bir mQdtletten beri denm· • ""b""a""lte~r=al!!::"ı"=nm=·•,,,,tı=r=. ====:!:S• 
ev == -=- •n'lleaenın r&zutrı - me erı ta ır. •• 
~alcının tt.J.cun ı --=== d • b ana karıııına iman Arasından ıu sızmaz bir edıo kuraklık ç .. pa ve eklıa 

aan an ir k 1 . ' - lşlerlol mOşkOlleşlirmlfUr. S d lebilaaek ~ ~ halinde diki- biltilnüı, bir bütün olarak Oç gon ooce 111111 J•a· 
QQ et Zİntlft\ Ye lıır l•~i:i:erb feyimizi kalacağız ve icap ederse mur çok tatlılı olmuf, reoçber 

Her "'""'I mııda to 1 udutlan- vatan uirunda bir bütün ler 1e11lde11 b~llemı Ye kasma 
tıır•p tlörı ga~cı d~e 'daz tlo Ytcek aı p ~Jacatıı.. Az gi- olarak can vereceğiz 1 Yap lşlerlae ko1ulmuşlıırdır. 
:::~; 6• ırlfia aıga:!:!:; ·:'"• ri bir' da::ecbek ıöılerimi tı{rımız fedakarlıklar çok Yağmur, rerıçberla yUıQnQ 

K · 1 rtııd dan a a udutlarımız· değildir, tuurumuzu iılete- gnldllrmQştQr · Ancak itin ur· 
""'I• lale'' tl d Yır111ayaca - luk tarafı 1eter derecede lO· 

getirecıti11tlen /; ırf.,ıadııA: an İi:ibaren k ıız. y ann- rek bu hakikate erelim ve bumhık mısır buluoma111asan 
"' "• "'••aı ıör:,:11 "'9a tıe. rı bug&ae lllı~rmek mikda. yarının daha büyllk davala- dandır ki , .toprağım , tıırluanı 1"'•111•1•,. ırııclııal 61 °'211•1111a Ye bir 16 aıı Yarımdır. rına h•zır olalım l . . baztrhyan rençberl dOfQotlQrea 
'•1 poıı. acrıtiıal ~ float 4 lcı. 14-. 11 !aın bir nnn ya /h G "it k • d .. aııl budur . 

--rorole '• dıt 
1 1 

ıoıfiın çılccı - 6
111 ıan u e ın .. 

6e er,. 61' - BiR == -'"",;ıotrruı 6ılarıa9 llC•ıtcıfia J<AÇ SATIRLA ===--=======--~ 
ib.,fiflılilc lca ,;r· 

ı.,., lı91cloga le il i ı 6ile lco/c A '-
16"1•''' ıöıtd.,~ı 0"'

1
'

1
"'

12 111: g 1 z 1 1 k 
clri11111 A:ııı le fi ••atlet aiıt T 
öldtf•11a ,,.:~· ,"11

•11 ve lıcıtta b · . '"bıonda ca k 
llilfll'::'" ,,,.,,';,. doııa,,.0 ••e//e 

1
1'1 de •iııl k il Çe iten aanatlerden 

,.. Birk1 ,. 
1

1 
!ılık, çubukçuluktur, 

eocaı lc&fat Llı '-.. " yı OQ 'k lırnaokıcı11 bo,1c,, ... rcı11111ı cır. "ltQ11aıa bu ce, ı i ıanatkir elinde 
''"''ı•n .. 1cı,,. ı.hlç 61r ı, ıö. de duruyor lanat, bur&ıa tek kiti elin-

'

öz le .. oılır he . l • <ıfılçırı111 ngı oçılc bti 
"'"''' 1 • lllal b sıroa %İnclri11. ..1 • 1 ota. ba sa • az ir 

lıaı . •011et ti aecek l zaman ıonra, bu da 
d i11arıanları11 6 

1 
ı• rectflıtı G 

,,,.. '"'"'"'""le ''' u lırıa611,,.,1, lazla eÇelllerde b '" ,.,,,.,,.,.. lcta.a baıaaet ~ •il tunda bir de ka· 
ıoaı.v ..._tleıba illrra~I Ye zamane uymayın 

eıa kurtanlmalanma 
• 

' çubuk 
a-üç olduğuna İfaret koymuıtuk. 

Ağızhkçılık, çubukçaluk buıtın de 
geçer bir iştir. Aynı tezgihtao, satranç 
taşları, tavla pulları da çıktığına göre 
bunun kazazhk'taa daha fazla tutuna· 
caiı düıünülebilir. Ancak ıuraıı mubak-

' kak ki, bu ıanat te, er ıeç ölmeğe 
mahkumdur. 

Kıyıda, bucakta kalan yerli aanat· 
lerimiıi koruyamaz mıyız ? 

r TAKViMDEN' 
\..BiR YAPRAK_) 

Mısır'ın 
Cazibesi ... 

Mubarek auıır, bir baJll 
zamandır. ıklıtre buğday uno 
ile adım adım bO'/ Olçlşmekte 
,. nihayet •Jnl bl11da 7Drll· 
mek lçlo oriıten aldıtı talimatla 
S5 kuruş 16 110Ume fırlamıt 

olunmakta, aamaflb, ne 1apaa, 
ne kadar fırlaaa Jlne biıi mi• 
temadl1en peflnde koşturmak· 
tadır. 

YOıde dokııan mısır karışık 

ekmekler, dlla 16 kuruıa aatıl· 
mıı Ti bu ıuretle mıur deni· 
len aarı danenlo oe bOyQk bit 
sihir ve cazibe kanetlne malik 
oldulu a1aaı H beJaa 11blr te 
ıablt olmaktadır. 

T•vekkell, kOJIU ıablrll bepl· 
mlı peılode penane ol111a11111ıı 
demek 1 

TakvlmcJ 
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Genç olmak gerek Ben de bunu yüreğimden verdim! T opıyorum sana ! 
i 
1 

1 

! 
1 

1 
Bugnn aramızda yalnıı midesini dtıtllnenler 

fçto bııyııtut maauı ""' dllnyBya gelişin gı:ı yesl 
tabir catıse bir ata~OzU ile ifade edeyimkl " ot 
gibi blta..ek, ot ctbi Jltmek ,, ten ibarettir. Bu 
görQş ltelki bnzı C11lılar için yerindedir. Fakat 
insanlar için bunu kabul etmek bence hayata. hisli 
Te içli bir iosaodan ziyade duygusuz bir mahl1lk 
gOzile bskmak demektir . Çnokü lnsaa dünyaya 
yalnız yiylp içmE'.k için deQll, ajnl zamanda ı-;ev
mek Te iaanaıık. lçio de gelir . Zira bir davaya 
lnanmayao Ye gerçek gtııelllkler karşunada beye. 
can duyuıı , Küıell sevmiyen blr lns~mn ruh 
bakımıudan ne dtğerl olabilir ? ... 

Bağında bülbülleri öterdi , 

Yalmuran toprağa, böceklerin çiçefle, j
11 pervanelerin ışrfa, susuz, uykusuz bir yol-

ocağında ateşleri tüterdi ... 

köylüsü, kentlisi şendi Erzincan'ın. 

canıın s.uga, uglcııga taptıjı gibi.. 1 

lnaao düttlneo """ konuıao btr mehhlk oldu
ğuna göre onu J•hH:ı l'llideslle yaşayan caohlar
dao ayarmamı:ı lcab eder . Oouo kara ve göntll 
lşterlnl de mldeıi kadar dQşUomek lA " Bll-
huııı llk aZIIDı.ılf. 

genç C•iındakl in11nın kafa ve gön!ODe 
mldul kadar Ooem Termık gerektir ÇDnkU mad· 
:ı ~ttn:veaı lnklşd çatında olınlann . manevi o~p . 
1 

es dı • 0 çok gıda almByı muhtaçtır . Bu böy • 
e olunca ıençll~i manevi cepheaen eo çolt ies 
lemeyı oıaı~it bir ıahı varaa o da muhakkak ki 
edebiyattır. 

lkl G~çllk '' edebiyat, bir tende kaynaşmış 
ru ılbhllr. Bu kaynuşman1n mscasmı burada 

belirtmek için Yunus Emrentn dilUe dlyeblllriıki: 
Kişi aş•k olmak gerek 
M•şukunu bulmak gerek 
flsk oduna yanmak gerek 
llyruk od~ yanmaz ola 

mas~~~:e b~hıırbra .. ermek lçln bir lnı1a işık ol-
a.ımından mut\ k t 

olaıalııhr R h e a ıenç ve ııze 
~nı~Q kı.ııJcau ku ve ıonın taze olmayaolıır; bo 
k 1 ıyamet orta!lında ve berkesin cıın 

a gısı11 dUştntu b i r sırııd 
•HJUYDU belkld • • d e b 1 y • l 
ı·trrm var ı N k 9 yadırgayacaklardu. Ama a.e 

a şl Akgermaulniıı d•dljl gibi : 

flşlrın ~arabın içmeyen 
Meitolup hayran olur mu ? 
Zincir • aıka düşmeyen 
Soyunup üryan olur mu 7 

GiDç olmayan bunu alayablllr mi ? .•• 

Tevfik Vural 

Bir Şa;rin Ölümü 

Erzincanın. 
Yôr

0

in gözlerinden çekilmiş kor gibi 

parlak , iri 

üzümleri 

ı..çifte kavrulmuş leblebileri , 

cevizli, bal gibi pestilleri 

ve bilmem daha neleriyle doluydu kilerleri. 

Leblebilerini kavuran 

delikanlılarının 
ham demire çifte su katmasını ve savaşmasını 

b:len atalarınınki kadar usta, kıllı, katın kolları ; 
dilberlerinin 

ev, tarla işini ve savaşta mermi taşımasını 
bilen analarınınki kadar hünerli, 

(Yadigôr gümüş yüzük) le süslenmiş 
ak 

parmal..-ları vardı ... 
Delikanlıları dilberleri, 

dilberleri delikanlıları için yanardı, yanardı ... 
* • 

Artık, Erzincan'ın çiçeklerini kimler derecek? 

hormonlarına buğdaylarını kimler serecek? ... 

• • • • 

Hey anam, hey ! 
Erz:ncan'ın çiçeklerini deren bulunur, 

hormonlarına buğdaylarını seren bulunur, 
ama 

bir daha . 

ne çare 

işlemesin saatler, yükselmesin bu oüneş • 
Sakın akşam ol ~ 

o biçare 

kardeşlerim penbe hülyalarını, 
tat!ı rüyalarını 

C masm, ef yolcular durunuz . 
an verecek bu akt:a b. . . f k G .. ki 

1 1 
'il m ır şau ı ce a eş; 

0 er arşın ayan güneşi durdurunuz .. 

"' * .. görem iyece ki er. 

muratlarına ererniyecekler , 

eremiyecekler. 

1 9 4 o 

- Bir. şair ki ba~nnda ~melleri dizginsiz • 
Gi.~ı~or her mabedin kapısmdan izinsiz • 
Goru~leri imansız • inamşları dinsiz • 
Vurunuz bu şairi, bu şairi vurunuz .. 

940 Zeki Yağmurdereli 
Salih ÇAGA TAY 

·-------

Gidene 
Gittin. düşman ettin beni gündüze. 
içimde yangınsın. gözümde nemsin , 
aahardım . döndürdün ömrümü güze 
Dün güldün bugün de krizantemsin ı 

O. Sebati Ererıgii 

Renle , renk kaynaşıp ka11agan çiçek

lerin tütıe$e , büliin. bir gönülle yük .. elen, 
köpüren ve lcıvrılıp eriy•n dalgaların sa

hillere, bir zerre bedenile Bet.~overı'lui, Pe
ganini'leri unutturan , su çturan bülbülün 
güle ta,.tı;ı gibi ..• 

Eoet ... ana tapıgorum : 

Güneşi sende, giilıi sende , doeruga 

uc mükemmeli u11Je bulduğum için •.. 

Rengin en güz.eli , kokwnun en iyisi 

senin olduğu ve ıeni en gı'izel bulda~am 

için ••• 
M11.Zaffer Korlu 

(.. .. ...... 
Dünyanın 15 şaheser romanı 

- -= 

Y 
ole üıtiversiteıi Profesöı fe

rinden VV . l Phelps me· 
srleye Jü11ga ölçüsünde ba" 

karak 1:i şaheser Roman tesbit 
etmiş ve buna bir makale ile ( K 

ronolojik bir sıra takip etmek 

•ureti/e ) The Form mecmuasının 
Şubat 1941 sayııı•ıcla çıkartmıştır. 

Geçen niishatlan itibaren. neş 

retmeye başladığımız şaheser ro 

manlarııa ikincisini de bu sayımız . 

Ja verrgoruz. 

2 
Gullver'ia seyabatJarı (1726) 
Yazan : JanatlıOD Svvltt . 
Snirt'te bu e11el'i yszdıjı 

sirada 58 yaşıuda idt . Eseı in 
ınenou insana karşı bir hücum· 
dan başka blr ıey o!mamssma 
ratmen Sntrt bu bucnmı.ı yapar· 
kea oludar ıanıt , humaur ve 
yaratmak kabiliyeti gösterml~ · 
tir ki 200 11eoedenberi bu hucu
m.un menuu olan insaniyet 011-

daD tıaı duymaktan kendini ala· 

mımıştır . 

Okuyuculanmıza 
Geçen haf ta açtığımız 

Gençlik ve Edebiyat , sayfa -
mız bilhassa Gençler la raf m
dan büyük bir alaka ile karşı
lanmış ve b u r a d a neşredil
mek üzere elliye yakın şiir gön
derilmişdir . 

Bu şiirler "Gençlik ve Ede
biyat ,, sayfasmı çevirenler ta
rafından tetkik edilmektedir. 

Muvafık görülenler gelecek 
sayılarımızda neşredilecektir . 
~~ ~~ 
~~ ~~ 

\ 
Kıt'a Musabakası ı 

Kuponu No. 2 . -· 
---~~------~· 

Geçen sayımız da açmış oldugumuz kıt'a musabakamız ümidimizin fevkinde ~bir rağbet gördü· 
Bu hafta da Şükufe Nihal , Yusuf Ziya ve Orhan Seyfiye ait üç kıta verİJroruz . Doğru halledenler 

arasında çekilecek kurada kazananlara geçen sayımızda yazılı hediyeler verilecektix ~ 
Cevapların kuponlarla birlikte ve en geç 14 gün zarfında gönderilmiş olmaısı llzımdır · 

_,_ -2- -3-

Beni yalnız bırakma Zamandı rüıgir)a yürüdü, gitti , Aguı altın ılaıı gökten pırıl pırıl ışık süzer • 

Kalbimi artık Yakma• Sesi dalga dalga kaldı havada • Bu kubbeJ.e penceref.r ı1ıldııgan grldı%larJır. 
Ya bana böyle bak~a Güneşdi günleri sürüdO gitti ; Eıatili lıa 11u~larda görünmeyen kızla, yiizer · 

l 
\ 

Ya böyle bakıp geçme. Çiraj" çirağ yandı dostlar vedada. Ak öulrıtı ,, saçlarından köpük lcöpiilc. nur akıtır. 

·---------------------r--------------~--~---r-~--~~-------~-· 

! 
1 

1 
1 

l 
1 

l 
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r Sat!ık ~ 
i Ev ve bahçe ' . 

1 . Yakfikebir kazaıının Kürtalli kariye
; sı.nde Abdi otlu Ha.san kızı Asli Baltanın 
1 bır bap ·ı b. f d 

1 
ev 1 e ır ın ıklık bahçesi acele 

satlıktır T r ı ı D 
F . · a 1P o an ar oğu Şekerl•me 1 

abnka d o· · Ş k • sın • •ızım • eı ciye muracaatları 
ilan olunu . J -----LL L .... --
Sallık arazi 

Gümüşane vilCıyet makamından : 
Aslen SirMın ı· 1 T" "" 

Tahsin le lJ t ı • "1' ı rahu11cla ""ılclm H • ı a n 
ıra "' lcarııı Ayı ·ı Al' . eo ,_. - J mattııarrıf ı •ul ti, /el e "f ıı 111ın .,.,.,. "ol•""' 

6orçlu bul d lc.~n • cırı •rad •• 6in•l•rı11i•n clel•ıı 
/tlorc laı• .•,~ ~ 2•1rı 160 lir• 67 lcar•ı• ltlımetlilclıri11ien 

~ ı ı111n - -1- Jl2 - € ,_ •1 tcılısllt •mv•I le 
13 

ıun •• •S Hgılı "•r11rı e 
kögJe mat •na1tQ11an incıi nt•tltlul ••ciii11ce •• 
ıan mütld~;:".1,i ~~lıınJaU.,, 6iti11. ı•gri mınlcaller 21 
olmak - - • 11"• t•l'rı •tı./r 1fturofl•r •lıeıı• •İt 

uzre mr.ıı•ııJ • l o/o tle 7,S tllpoait• akgel ~a.ı ıtli mllflr . Talip •lanl•rı11 
Gıimüııne •ili i tJ,çe enni teslimi •ezne dme/c ııırctile 
olıınur. grt i are lteg'etine "'•r•e••f etmel1ri ili11. 

J-4 

• 

y ,.. _____ _,__~.., 
r~klılarına 1 ...... . 

r--=---=----.-=--a.t:ıa~~a:t:aaa:s- Müjde I 
MEDİIATORI 

1 im 

ı ORION., AGA., 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 

, ' t Gibi dünyaca tanınmış üç büyük müessc- ' 
: seden getirttiğimiz 1942 model radyolarımız 
l gelmiştir ,..... ··· 
- Salonlarınızı süsleyecek çok güzel tipler- ·i 

1 

deki yeni modellerimiz ses ve lambalarının 1 
~ayae~a keyfi~et~ bakımından fevkalade 1 
ustinluldere malıktır ./; 

0
. 

1 
k d -f 

1
-.. \ 

1 
·.... ın eme arzu e en ve az a 

izahat almak iatiyen radyo me· 
Dikkat ; Ekimlatör' Batarya rakhlarıoın mağazamızı teırifJerioj 

bulunur. '-.•. dileriz. .J 1 
HARUNLAR Müessesesi ı 

~~=~~---~~·~··m--rl 
Gayrimenkul satış artırması 

Mıbımell 
Cinsi Mıh lleıi Soke4'ı Y. N. K N. Metre muabbaı bed•l~ 

Ana lioıtıpel aall han cıd(ieıi .97-104 ,7 793 1()1) 

" Tekke Sarhaı ot. H 63 150 
,. .. il ., 34 11 so .. .. •• " 

i5 l~ 58 
14 no 

a'.l-~O tO 
Hue Boıtıpel bala Mıoaahr 41 
Marreı ar111 " " Dik ıokak 68 ,g.70 

15 341() 
111 ·ıs 
6~ 75 26) 

7 180 
10 7~ 

Hı ne Yenlcuaıll bala Kıp tan 45 
Arta Boıtepel bıll lrao caddesi 31-32 3ı 

" 
Tınicamal ıir Mıılko9 :2, 

Haae Boıt•pel bılA lraıı cıltd eal 34 3.S 
HHeDU~ "e " " Ehi •9ren 10 
Ana Y .aicumel zir Mılkoç ot. it 186 80 
Dellı•ea Atrıt k07Q 43 150 

" " " t4 liO 
Araa Y •nlc11mıl ı!r Yeolcuma 10.S 212 5t })0 

1858 70 
~Oi 175 " Bostıpıl bala Manaatır .. Y Hlcumai ıir Yealcuma 62 
2\Q 60 
2tl-25 3UO 
8t 60 
17° 19 360 
2:ıcs.ao ıoo 

" 
aoıtepıl bala Kark batıl 

" 
Yeateuaal ılr Yeolcums aft :ı1 .. " .. M 111..09 Oğ. 88°89 

HıH Boıtepıl baıa Manuhr 71·72 
Auıı " 

,, lraa caddesi 28 

DEFTERGARLIKT AN : 
Yulrarıda cloe 'e en fı Jaılh gayrl111eııkulier 27-•-9'2 tarlbindeD itibaren 15 &UD mQd• 

detle aoıay&4e7e çıkarala1ttır. 
l'nllpl ria utıo aıoı Q. olan 13-5-94.2 tarih ine mOHdtf çuşaaıba ıaoQ saat 14 de JOıd• 

7,S pey akçalarile d~~~ •lteşekkil :komlısyoaa •lracutıarı illa oluuur. _ 2-'-l""""" 

1 t ô n 
Tap11 ıioll muıutııhllUd•a : 
Şarkan ıuıhi~l ı aıtlerl• 

111llabedlm bııaı eruları tlma
lea Hamdullabtan aaklea ve 
teferroaa bU?UDllll OiallarJD· 

dan lbrablm utlu Alt 1arb1tı 
ıraık ceaubeıı Alamet tarl11ile 
aabdut tarlı 

Yatıh eğitmen kursu açıhyor 
Beden terbiyesi bölge başkanlığuadan : 
Tı:nmuı I Y42 tle Anlcar•d• *atılı " " altı ag tlıfl• 

rıli eir ejitmen lcursu açılacalctır. Tsti' oltınl•rın ,,,.ıtl 
öjrenmık izere 4 Haziran 942 tarihene lcaJar Tn•IJsotl 
6eJen tı16iye~i hölı11i11e mür.acaaıları. 

-~~----~------~~______., 

M M 919 
Şısrkao y l şlmalen Recep 

tarlaaı earber H11aadan aa.kleıı 
ve tererruaa Nııblctı ve Oımı· 
aıa tarladan mntebanel fuıdı~· 
lıjı ceoaben abwut çahh2• ile 
bu arul araınndao g~ÇID yol 
Ilı mahdut hırlı 

M. M. 919 
Şıırku JOl ıimı.lea Ncs blde 

'e Oım111 tarlası lfllbea ar•ık 
ceoattıı Serdar oaıu Salıh çl 
nht•litl ile mıbdut taria 

M. M. 9ı 9 
Şuk.ao 701 timıleo Ham· 

dallab garttıo aabU~l aeaet tarhı 

YENiYOL 
Haf tada iki defa çıkar 

Siyaıi Gazete 

Ba ıldıtı yer : 'frabzoa 
Yeniyol matbaaıı 

Umu111I Hfriyah idare edH 

Bekir Sükuti Kulakıızoglu 

Fiati 4 kuruştur. 

-Rcar.ıi ilae&!ıma ıatın : 
S kuru tur 

.. 
sı l \!aubea sahibi senedıo dl~er _1_5_1S_ı1:t_J_ıl_ı _k-au_u_o_v_e_a_l_ı_a111-na-

tarluHe mabd11t müobedim hııae meal blktlmlerine teltikan •• 
aranı M 90 balleu k 11r ve tabkiklle ıeaet M . 6 v 

Ho. ıırufa kOyQııdea Alım· ılı taaarrurattuı nrtaesl aımı. 
dar otullar~cdaa Mıııtatuıa ot Dl knyıt H teıcili talep edil 
lu AMıullıbııı kııııaea taatlkılı mekte olduQundan bu ıa1rl 
30~ yokl111ı• defterlade kı71tlı Dl nıuller Uı rlocle bir a7ol 
vı kıtmen 1e11etıtı olarak ta. hak iddleaıı:da buhıaaolar oldu· 
lll'lUfalldı bülUHD ltbU bldUt· aa tıkdlrde kefif &OnU Olan 
luı ve alktarları 1akarda JHl· ~'-5-Q42 tırlhine aQ11clif 
llh .aort kJt'ı &•Jrl•ııkıJlı pazar 1ı1111ılıılllıt11 tabklkıtı 

' . 

Soğuksuda 
Kiralık köşk ve 

Evler 
s~ğukıu'da, otobüı daı 

raiında Kıroğlu köıkü ile, 
ayrı bir bölük baHnde bu" 
lunan ıelamlık kıımı, mey\'• 
ve ıebze babçelerile birlikt.'. 
ayrı ayrı kiraya verilecektir. 

Soğukıupalas n a m i 1" 
maruf olan Ye ıayfiye11iıa 
en iÜzel bir meYkiinde bll 
lwıaa hane kiralıktır. 

Her üç eYİD de ıu teıi· 
ıati mevcuttur. 

Ma tbaamızdan taf.UAt 
alınabilir. ./ 
memur tapu ıicll memaruol 
HJ& bR mlddat lçiatle Trı•sD' 
tapu sicil mabdıılıtıaı 11at" 
caat ıtatlıll Ulıumu ııaa ol" 


