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19 Mayıs, ü 
Bahtını Aydını 
19 Mayıs Doğduğ 

Milletinin a a 
_zeliGüneşin 

Gündür Hava kurbanlar1-
Bütün mukaddes 
Varlıklar hep onun 
İçindedir .. 

--~,._,,~--------------------------- mızı anma töreni 

Yer yer çöküntüye Ui
ramış, barbden yor· 
~un ve kıriın çıkmıı~ 

tı.~. Mılleti idare etmek mev. 

Harikalar dolu devrimimizin 
temel taşı, bugünde atıldı. 

ıs Mayıs Cumn gnnn hava 
kurban !arımız için belediye Ö· 

ntlode t)a~ta sayio vallrniı S llm 

ÔzdP.mir GUnday ve TUmen 
k~mutanım ız general H sso Ata· 
kıtn olduğu halde botun resmi 

kunde bulunanlar d" r.K~ ... IE:9•a:a:a-=-~~k:R:S~ h , uşmanın " ·· 
er emrine boyun egmıı J d 

her 11e bahasına oıursa 01• I Gençliğin v.ic anına , 
•un k en d · ı 
k 1 ı.a tana tlarıoı I 
~rtarmak ıevdaıına düı.: 1 muzlonna yük enen ve 

nıuş d" "' ' uımana hoı görün-
lllek için her türlü ziUet ve 1 ı e n Cumhuriyet' 1 9 
lDeıkenele katıanmıılardı. 
~ Fırsatı ganimet bilen 1 mÜtekômil 

duşaıanlaramız, ıilib.latımı- 1 
ı.111 alınmıı olmasına rağ 

eseridir 

men dört taraf taQ üzerimi • 
ze saldırıyor' kayb ettig· im· il 
b- -k iZ J uyu va tan parçalarından 
ıonra elimizde kalan milli 
hudutlarla çevrilı ana vata- İ 
ııın en mühim kısımlan da 1 
§Una buoa peıkeı çekiliyor- Ji 
du, J 

Spor bayramı 
19 Mayıs gençlik ve spor 

bayramı bu sabah spor sa
hasında büyük bir coşkun· 
lukla kutlaoıdı, Merasime 
bütün mektep:er ve gençlik 
ıpor kulupları büyük bir in-
tizamla ittirak etmiılerdir. 

Bayram saat 10 da va

linin teftiıiJe başlamış, genç · 

Trabzon ve şark vili 
Yetlcrimiz Ermeniıtan olu- 1 
Yor, Gireıundan Sanııuna J 
Ve Samsundan içerilere doğ. 
tu Poııtuı hüküaıeti kuru 1 lerin söylevlerinden sonra 
luyor, Eğe bölgemize Yu. spor hareketleri yapı!mış, 
ıı~ıılılar konuyor, diğer kö- fi ondan sonra dt-rece kaza. 
ruk~ü düşmanlarımız da şüp 

1 
nanların mükafatı valimiı. 

heıız. aralan paylarını alıyor tarafından tevzi edilmiş, v b' , 
e ız., Anadolunun ortasın· ~ f geçit resmile merasime son 
d~ avuç içi kadar kukla i verilmiştir. 
bır h6kumet kalıyorduk. Si
lahsız. Türk vatanına aaldı 
raıılarııı plunları bu idi işte .• 
. Tarihi yapan bir millet 

:ııllete katlanırmı hiç? Uçu 
ruınun kenarına gelmiş, ka. 
;~11lıklar içinde kalmış olan 
b.urk vatanına birden yeni 
ır güneı doğuyor bir anda 

v b' ' e ır hamlede tarih duru . 
Yor ve dönüyor: Büyük kur 
tarıcı Mustafa Kemal 'sam 
•una çıkmış, Anadolu top. 
raklarına ayak basmıştır 
Ç?k ıztırap çeken asil Türk 
mılletinin kurtuluı ıaatı 
1~19 Mayısının 19 uncu iÜ 
11~. böylece çalıyor, hür ve 
Dıustakil, tertemiz bir va
tanın kurulacağı günler yak. 

• 1•tıyor artık .•. 
Kanını ve iradesini ta. 

l•dığı milletinin, iyi idare 
tdT 1 ırıe ne bllyük işler ha 
t~rınaaa muktedir olduiunu 
ılen Atattlr~. her ıeyden 
''

9el •illete inınmıı, bu 

ateşli ima oladır ki istiklal 
1 

mücadelesi kazaoalmış, sıra. 
aile dıt ve iç düşmanlar bo . 

ğulnıuş ve koğulmuştur. 
Ogün, bugün bütün dün 

yaca sayılıyor, saygı ilt anı. 
lıyoruz. 

191J da istiklal savaşı· 
na atıld k. Aradan 23 yıl 
geçti, bugün ikinci dünya 
harbinin liçüocü yılı içinde, 
fak at bar bin dııında bulu· 

nyoıuz. 

istiklal, inkilap, Cumhu · 
riyet, bUtün bu mukaddes 
varlıklar, hep 19 Mayısın 
içindedir. Ogün, Atatürk'ü~ 
bayrağı altında toplanarak 
vatanı kurtarmıştık. Bugün 
İoönünün arkasında çelikten 
bir kale halindeyiz, Sulh 
içinde yaşıyor, kuvvetli bir 
vatan yapıyoruı. 

Bekir Sükuti Kulaksızoğlu 

\ 

lı 

' teşekkOUer, mektepler. asknl 
~ _..._...~ birlikler ve bıılkm iştlrakile 

1 hazin bir löreo y,ıpılmıı:ıtır. 

k Q V İ Q- Törene ssat onbirde saygı 
ft susm ıaile bnşhıarn ış ve kahra· 

Yu•• kseltı" _ ~ man ş0hıtıerimiı:la ölmez batı. 

1 rası taziz edilmiştir. Törende 
hava kuru!llu tıdıue kurum ııza-

1 sıodan tabrir arkııdıı~llIJIZ Tevfik 
Vural, Koınutıınlık namına da 

1 te~men r-.ecali ;::) , karye tarntın
dao birer hey~cııolı bilabe irad 

1 edilm:ştir. llitabelerden sonra b·r mac· 
1 ga er t ıı rafıodnn havaya Uç el 
i ı.eıam atışı yaJJılmış ve s skert 
~ bando da matem mıı rşı çtt lmıştır, 
~ Maraslw sununda bDtaıı a • 

1 keri ve sivil teşekkUller; lıııl· 
kın da i~tirakile TU.k bayrvğı 

1 önünde vakur va muntazam btr 
geçil r esmi yap.mık törene ni· 

ı hıtyet verilmiştır. 

ı ı 
~ 
1 
!ı 

Kerç'te 
ve Harkofta 

1 
1 
1 

19 Mayısı 1 

Bertin 18 ( a. a. ) 
Alman tebliği : Kerç şehri· 
nin şimalinde düşmanın g~ri 
kalan kısmı yazım adaoıa 
doğu ucunda çok dar bir 
bölgeye sıkıştırılmışhr. Kerç 
yolunda kaçan Rus kuvvet. 
leri il'san ve malzeme itiba
rile önemli kayıplar vermiş· 
lerdir. 

yaratan 

Atatürk 

! 
1 
1 

~~-=-=-s=:a:s~"· 

Harkof çevresinde düş· 
manın yeni hücumlara kanlı 
kayıplar verdirilerek püskür -
tü!müştür. Bll savaşlarda 

tahrip ediien düşman tank
larının sayısı 240 e varmıştır. 

Günlerin içinden 

19 Mayıs 
919 Mayısırın 19 uncu günü sabahı Karadeniz.in ak sa çlı dal· 

1 gal.rının 11ıkadığı ~Ü.nt'ş ~rıltı bu~nunda~ y?kstlirkt'n A~11ado. 
luyu uzunluiuna rkrye bolen bır yol uzerınden bu gune~f, 

buaber Anagur t topraklarının üurine gönüllere rırk, kudret ve 
heyecan ueren ikinci bir gıintş doğdu. 

Bu, köhne Osmanlı imparatorluğunun çatırdayan ialt!r iize. 
rinde yalnız kendi fJarftklarrnı muhGfazaya azm l'denledn can çekiş
tiği günlue teıadüf eder. Bu güneş saçlı ue yrldmm bakr~lı 1101· 

cunun Samsan topraklarına ayak basıp ile milli fJarlığrmıza fle 
bü 11 ük tarihimizin ssgrine yeni bir istikamet fJermiş bu/unrıyoruz. 

B•• rıun ilci fJe fr!amesini gençliiin dinç omuılartna ve salim dimağla· 
rınrn iJar~sine lı!rk edenler, kafamızdaki idealimizin ışığına ve gü
rtğimizdeki azim t1e irade kudretine inanmış bulunuyorlar. Gaye· 
mit bu intinııa lcigrk bir nesil olduiumuıu isbat etmektir. 

Zeki Yaım•l,J•rcll 



Evlilik Birliğinin 
Korunması 

Evlilik birliği: ıblAkl, içli. • 
mııt n slıırı dayanan bir mU@sıe .ve eşine bakmamak &lbl iktl 
8Pdlr Knrı koca dııimıı hlrll..,ln udi bir mablyet arzeden vazf. 
"0ks k f G f elır bahis mevzaudur. 
J m n aetlı:ırı 1 do a 

k ' ' ne. 2 K k re t n h reket edec klerdlr - ıırı ocadan birinin 

d
ÇOnkn yUks k menfaatler önnn: hareketi diğerini bsc4lete veya 

e ktıçOk meofaotlerlo ı·bmal lf'bllkeye veya zarara marnz 
l'dll ı bırakır1a : 

mes hukuk mevzuatında 
bakim ol:ın bir husustur. 1'ehllkeyl obJ .. ktlt mahiyet· 

Ailenin h rlmiyetlne hukuk te anlamak 14ıımdır. Bundan 
zecri tedbirleri ıokamaı 0 mıkaat etlerden biri dlğerloe 
içindir ki blltno vazife ~ tıa~~ fena muamelelerde bulunarak 
mlo , omuzlarına JOkleofr. Ua onun sıhhatıoı maddeten ve 
yııtıu zaruretlerini goı OnQnde manen ıtııaı etmektir 
tutan ve dlroyetı ve iyi hare. Tehdidin şOmulUde; t11rafla· 
k tleılle mnhitlode kendisini mı içtimaı vnlyetlerlne; tabıil 
ee•dıren bir blklm illlha~ ede. derecelerine; JBfadıkları mahl 

1921 yılında , 
Tr,.bzo•ı ldm11oocııgı 

knlubUol\o do~uşu 
ilP mııhltlmlzdP bı ş 

lavan , olzmaıı ve 
disiplinli spor harP 
k~tlerlo 1. nevllerloe 
göre mlHr.ıl~n rdı> r· 

s~k. gPrek m l ksndn 
hiımet .ıtmlş olmacı 
ve gerekse, umumJ 
llgl T e heyecanı 

Uıerlode toplamış 

bulunması ltlbarlle. 
bllttla vasıtıılarıo 

nıtDnde futbolu gO 
rOrUz . 

Bugünkü 

~('ğl lhllyııtlı tedbirlerle yıkıl. te &öre takdir edıllr. 
nıak Oıere bulunan birlikleri Hacalete eellnc~: Bu da ta. Tra bzou sporunda parlak 1 Beden terbiyesi tolimatna· 
bıı elim ııkıbetlerlodeo kurt rafların k dl devirler ııçen ve yüzlerce genel mesloıte. her nekedar futbol, 
bilir i: erı. en dUşıtucelerlne 

· saseo kıınuoumuı haki göre değil, belki umumun lyl cazibeıine tabi tutarak, fzik Te ihtiyıırl sporlar aresındıı göste· 
me hııl lcııpltmrıdın mtılhem dQşQnQşlırioe &öre takdir edi moral bakımdan yeli~melerhıe rilmlş iso de, bıı. ona verilen 
olece~ı tedbirleri ılm k lecektır. ve gelişmelerine amil olan E'hemmiyelln 11zımseı1masıodan 
:~l~dek bulunmak '' 'm~m°:~~ Hclkim kabııheth olan tara (futbol) On, diğer spor ne,ilerl· değil, tııydıth dle-er sporltlrı hl· 

d 
u 'U adar birll~tn ılyanetln<S fa vaıifelerlol ihtar eder. Hakim ne karşı ibrn eltl"'l tefev,uk mııye ve teşvik nokta ından ol-

1aru JUrOmek bl 11 i & kl' tabmU d mechurlyetlol r ğ 0 ıdyaoell l~ln manevi nu sebepsiz de~lldlr. Ra gere ır. 
K e or. tuzunu dıbi kullanır. Burada Asoıiyeşln fulbe>I a<lile ayni 1'~sasen kahiliyetlerlo h~r 

t kaounu1ruıı Hllllk blrli"'l- hakime dl k. t · d d b l n o o a şen vnlre birliğin kulQp tr.rafıollan 192·~ de ter- es e aynı erece 8 u uoma· 
tunması için ab k eıkl saadetini tı-ln et•e.ıı.e ması Te futbolun de her mev· 

tedbirleri iki naca çat k .. a oOme •e tabedllen eseri~. nazıı· 
A grulaa a1ırır: ışmı ve aolaşmaılıtı orl•· simde oynanmaması sebebi, sair 

l 
- ltıtllatın çıkmasına a tlıo kaldırmaktır. ri1ahna iirdl~i'lllz futbol oyu-

n olen tedbirler . a nunuo. Kerek ruh ve gerek mevsimlerde yapılacak sporlnr1 
1 - Evllllk bl 11 ı======"=F=e~th~i ~Ç~u~lh~a~=ı lOzumlu kılmış v~ böyle bir 

etlltl mQdd r tl devam ı tannye Qzerlndeki terbiyetkar kaydın k.ooulmntnnı icabetıir -
dlterl ,

1 
etee, karı koca Jek M 1 tesirlerlal iöıöoQnde tutunca, mlştlr. 

binde "'ut'llJabolene ceıbıt lcra lale· emur ara buaa karşı du7alan meylin. 
0 mazı F E Gençlik tlıerinde azamı de· 

illik zail olunca a~.U ebkQakt H· şya tevz•ı•ı •aradıh,ımızda afılenea kuvvet• ., J • recede tealr icra eden rutbolUo, 
maaaaı kal mnn lerle lzab ıdlleoetlnl nnlamaktı 

2 
maı. Memurları teni edilmek eaçlnk çekmeyiz. Trabzon spor luycıtırda, maziye 

- Karı koca v kdl Dırı ııtlrll mal edilmiş olan bllllln muvaf. 
11leyhlne takipte 18 ileri tQlb t ıo · b111e , basma, Çocuklntumuzda, en çok, bulun en Te fi t fakıyetJeri de hazırlamış olmuı 

•mutlak bir kaid 
1 

maması Jet ı ıolıkların , vlll· takımla tertiplenen oyunlara 
edilemez Fl ha:ı: arak kabnl l r JBpılan llıteler• göre da kartı duydutumH ilgiye bir yUzUnden balkın..ızıo, bu spora 
koca ııleybloe cı a brı veya re ere taksımı iti billrllmlşt!r. uıana vermek lbımıa, bir k.eç karşı sevgi ve merakı. slra 
takipte bu\ çllncQ bir t•hıı T -- ıporlara Dszaran çok QsUln ol · 
I uamut ılı kJ aht f• 

1 
ea11l ve akrana natOo gelmek t 

uııaa eşlerden bl. ca 1 bu. a ıat arı ti ff k ol r muş ur. 
ırıa. mıa ııoa ' tiri hıczı V•Jı gııyre • muva " ma eme ı, 1921 de doğan bir tıoreket. 

•O rak d Bir hart d mebaret v., zeka ıhrıızı gibi se· 
3 e ebtıır. tabta fiatl a aoberl kereıte ve le. Uç yıl sonra Kııf kas mutıte. 

- Kın koe • arıoıa Qk ld bepleıia, tabteşşuurumuzda kay. 
c klı iı'"· .,

8 
a an blrt ala. r11alhalttlr . 1 ae lğl Ol· litlni yent'cek. k ıdıır bir ilerle· 

• • ille it oaşmış olmasını ileri ıoreblllrlz. 
kıra ı ılınuıetı'nde" koeaoın ~1:--- me kııydeden rutııolculuğumu 

bir 1 T ·-=- Bundan başka, tutbolnn, dl b t "bt 
var. Koca 11le1hl a acagı aş iskeledekı" sabı"t ıua, u arı n. ıaınanımııa hıs tnklbatta b 1 ne OçllbcQ şa. ıter sporlsra nazaran, bir spor· kadar gösterdi~! tekı\mUI f.ey-

k11t bu takibat ~~nmuş. Ve fa. vinç paslanıyor cudatekamnı ve mebaretln aza· rinde. llil ve büyecıaın tidde 
memtş Bu t r semere ver. Taı iık 1 ü ml derecede inkişafını isteyen tini ve gençleıhntzln mtstesna 
111 c kit Olan P

9
kdlrde kocadan Ylik b' e e zerindeki bü- bir sanat olarak kabul edllmesl, kabiJlyetleılnl görmek müm-

canın :ı. çtıoeQ fa~ııı ı..0 e 
1~ ıt vincin muhtelif ıı.ımsı ıitnlll ti • · Y rlerınden boyaaı dökül _ tercihini i11tıızem etmektedir. kUndQr. 

c tını lı c e adeti ala. ve paılanm k n. muı 
ıettlrtbıllr. aörı:.ı Ü a uzre olduğu 

n - ltıtııar1 • u m ıtür. 
nı t ll dar ed • Jatıştarılma11. Vincin b 

ı _ Ali en ltdblrler · Y•ğl oyanmaaını ve 
..!_htııl\l Pdlltrı:~:.~:rşı vaılfeler ten :nmak ıuretile ç6rümek 
q,, --- da COCuktara bimmeutr.tadralmaaını ilgililerin 
~alcmın 'tlcundan """""' ua en bekleriz. ----... ' 

Bir ;ddio Ağaçlar tuttu 
T'ş'o hte b t Belediy t 

A,., t ' a o!aaaı ~rler a vaknıeyd e &rafından ka. 
gUI 01 ffiıı . . •ı d''- an yolu k f 

kandiline b eşını bir idırı ııdlen a. l enar arana 
e1>zetaae · t t Kaç ann t 

oıtııı kıaıı ıddıa nıa dotru ola. '!,_tuiu anla ıl emamen 

İncirlik- Pulatane 
y o 1 u 

Ayasofys incirlik mevklin . 
den IUbaren yapılmakta olan 
yelun lklocl kısmına da başlan 
mıştır . 

MUleahbltine lbaleıt yapıl· 
mış olan bu yolun her iki kıa· 
mınıo keşif bedeli dokuz bin 
kttınu Ura olup , 9 ll me h 7ıh 
bUtçeslndekl tab•laatla kartıla
caktır. 

Bir yanlışlığın tashihi 
15 Mayıs 94:!. tarlbli gaza. 

temizin birinci sahifesinde iotl· 

şar edea mnes:ıif ve reel kaıa 
başhklı yazıda kuzazedelerln 

dafJn tarihi ı ı - 5-9~2 olarak 
gösterilmişti. SUrm-ene mubnbl· 

rlmlz mezkQ r tarlbio metninde 
Oç glln sonra olduğu yazıldıtma 
göre 9-5-942 cuwarteıi nkşa 
mı olarıtk tasblhloi istemekte· 
dlr. ltizarla dUzt:ltlriı. H r hangi bir iti ede~ez •ınırım. D.t J:!!hr • 

•nıl hb aııenıa ıe 1 ~· l ---=~=~~===================_,,==·-=ıı--==-
bir ite::,~ kolup kullaadıtı~j;r,ca . B RKAÇ SA TIR LA ~ 

oyup ortı •yı -~ 
mh.••bı11adın iıtifıde e~ı ç~k''••- F l 

ır eaıerin' 1 ere11; oııı t b l ·~h te~rır ~:yed:!:"1•rın o feJ~ u o c u a r l nı l z 
JIDdekı benz.• • d Çıkııeı elle 
k .. rıc en k 
eınıael oluıuıı k ço daha aııı. 

~ıkikt llhıpler:ı ı.•ltıaıp o feyi11 
ılbıaa elae) l bııdea aldı d' 
d 

er bi ıye 
ılenci evio b r zenırinin b' 

. dd' e ır11z.lıt ır 

l
ifi il elaıek kıdar •. rirdifial 

nç detil ınidir ? flrıp •• eıı 
.Gırıp ve r6lüı • 

ıü~uı t teaelliıiıı de çdur ... , bir 
lhı• J ço\: ıöraea,lı. 

&oaı.u 1 -

1942 l 
ö.•nu k Y• ının futbol ıampiyonJu. 
... azan• L' 
r d . n ııe takımımız Ka· 
a enıı guru , 
ıon M . P ıampiyonluğundan 

ra, eraınd d 
birincili·· • '- e e guruplar arası 

gını &ilandı 

Oç bnynk • 
kalnı kl ıpor mukezi hariç 

• • berab b 
ile Ye y t' . er• ugünkll yetit. 

e ııtır11ae . k aldı· ım inlarana göre, 
l•nııı derecenin tatmin edici 

ve sevindirici olduiuna şüphe yok· 

tur. 
Yüzlerce elemanı bulunan, bin

lerce seyirciıi ve meraklısı olan, 

koca Trabzonda fenni ve sıhhi bir 

spor sahamızın bulunmadığını dü
tününce, muvaffakiyet kazanan 

gençlerimize karşı takdir ve hay

ranlık hislerimiz çoğalıyor. 

Var olıun gençlerimiz. 

ve 

Futbolumuz 

lstıınbul takınılarile boy öl· 
çaşen, Kuadeniı gurup ıampl· 
yoolu~unu, senelerce elinde tu· 
tan futbolculuğumuz. bir ksç 
yıllık bir duraklamadım sonra, 

yine bir itlla devrine girmiş 

buluomaktudır. 

1942 yılının futbol şamptyo· 
mı. Trebzoısua en geç yavruluı, 
Karadeniz gurup şamplyonlutu· 
nu kazandıktan sonra Mersinde 
de. 2uruplar arası blrlnclllıtlnl 
almış 1 ıırdır. 

Bu olay, bugQnUn futbolcu· 
Juğundııkl mevkilmlıl belirliyor 
gi)nUllerlmtzl sevinçle, 1i1Vkle 
doldurayor. ÇULHA 

Pazarhkla seyyar 
deniz iskelesi 
Yaptır1lacak 

Of D. denizyolları 
acantahğındon: 

Ynpılecdk ıeyyar deniz lske 
lesinin l~çilik kısmile abşep 

kısmı 762 lira 66 kuruştan 4 5. 
942 tarlbloden .. 4· 6 94~ tarlbln• 
kadar bir HJ mUddetle Te pazar 
!ıkla eksiltme1e çıkarllmıştır. 

Taliplario ve daha fniı izs 
bat almak. lıtlyenlerln or o. 
denlzyollan acrnta!ı~ında mate 
şek.kül kombyona muracaatları 
uan c lunıır. 

I lan 
Tr.sbz.on tepu ıicii muhı • 

fızlı2ıodaa 

Ayafilbo muballeslnde Hfl 

yol ıolu ali kır111 J:t'ıtma arkuı 

Güıaüıaodı Ali oıman "tlu ibra· 
him çavuş oou ali karııı Fatma 
ve yoi ile mahJut 75 metre mu· 
ubbıuo1a evvele~ arıa şimdi ha· 
nenia ar1a11 ııtır 02111 NoktlDID 
otlu Mıbmudllll ikea :i25 aeoe110 
caı kal otulUarındın yunus ofhl 
baruı.ı 11tarak şimdiye kadar bil• 
aiu voreaeıiain t11ırruf ve temel 
lültüodc buluadutundao babııle 

tapuca ıenebızden namlarına teı· 
ciu lıtlep edılmiıtir . Ye yapıla• 

tt.tkikatta da Mıbmut aaa.ına ta· 
puca kaydı buluoımıdıfın .. ao ketif 
ve tahk.ıki için i>l ) \H~ taribia• 
müsadüf pazar ıüaü mahallin• 
memur ~ öoderileccA iadea mez.k ar 
arsa hakltıada ıa11• ruf ve temel· 
hilt iddıuıoda buıuc.aolır varı• 

ıüoündın cvvol evrakı müıbitelo
rilc resmen tapu ııcıl mub f,zhfl 
ve iÜouodc de ayrıca mıbılliae ıi· 
decu olıA memura mıaraoaat ey· 
lımılni ilaa ohınur. 



Ventvot Sayfa 3 

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

' ~-f - ., GENÇLİK ve EDEBİYAT . ! 

------------=------------.....::...---------------------------------··"·· 

19 s ,e ı j :·--·--ı 

:e ı 'k ' i v : m '. : 
1 1 --· 

4 
Sevmek, baılangıcı , göğün , yerin , 

···\ Sevmek , tükendiii yer muafelerin ; 
Sevmek .. yudum yudum, ıe11iıce ıevmek ... 

. l 9 Mayıı, Tirk miileti-
nın . ıiıli ufuklarında Atatürk 
denden ıüneıin görünüp va 
tanın sıcak kalbine d w d w k og ugu, 
aranlık gt>cekrin nu l .. d" r u gun 
uzlere döndüiü gu"nd·· ur • 

19 M · ayıı , inkılaba su 
~amıt, tarihin karanlıklarından 
unalmıt ' haıta d ·ı b' mili · eıu en ır 

e~ın en ••il ıavletiyle ah
landıgı_ , asırların l k 1 
na dök"l yı alıpları
dür u DJey~ bıılandıiı riin-. 

19 M ayıı, Atatürk'li S 
ıuna ayak baıtı w T ~ am
tarihinin ilk gı, lirk ınkılip 
Atatü k" ı1yf&11nın açddıiJ 

r un gen l'" · t'" · ç ıge ıtbaf et· 
ıgı aıuazzaaı . . 

ta eaerının temel 
tını attıiı gündQ 1 r . 

taıı lbamını bu kutsal ithaf • 
19 alan gençlik Atatürkün 
aıe aıayı~ta Samıunda yaktıiı 

ıaleyı ebediyete vardıracak 
tır. Buna blltiin Tn k .•. 
a tl . 1 gençbaı 

n ı ve ıymanlıd • 
ır • 

Muzaffer KORLU 

19 MAVIS 
Bir. tarih : 1J nt•yıs 1919 ve 

b1r karar: "' Düıündüklerlml 
tat bile etmedikten sonra öl· 

~ek dalıa i1idir . ..• Sonra flhtıma 
ı ~rleyen bir otomobil daha sonra 
b1r gemi le ı · · b" ' • a 1 ır emir re niharet 
hareket ... 

h !3ir anda köpürüp kabararak 
erıeyı yutmaya ,. l lce . .,a ışen engin. kara. 
_Plcara btr deniz vı üzerinde bü· 

YU/c k b - -k l 
' '

0 uyu yo cusunu yıllarca 
r;arpı~':".aktan yorgun düıen yarı/, 
ıe;gıhsme bit an evvel ula$f1tmaya 
:";şan köhne' çürük. Pllsulasız bir 
E ne yülcse/ip alç11lar111t ilerleme/e
t~. · · Ttpkı geride bırıktıJc/arı gibi .... 

Sakin bir deniz , parlak bir 
ll?n. biı ~ılcıı : b11htıyar bir baş/en· 
9 r; re b1t t11r1hle bir isim: 19 ma· 
fıs, Muıtaf 11 Ke11111l I ... 

Bu tarih bundan tam 23 sene 

ll
evve/ büyüle kurtaı ıcımız Ebedi Şef 

tar 1c·- s 
Tı .. ur un amsuna ay•k bastıg·ı 
urk M ·u t·ı ' 

hami '. e ı e kurtuluş iıin yapılac11/c 
emn başladı;ı günün t11rlhidir, 

acun• :.u tarih • Tüıkün kuv'letini 

Çekıin beni tenimden 
Çıkarsın bedenimden 
Sevmek .. sükut içinde yudum yudum ıevmek .• 

Açıın mavi çiçeklerini , 
Doldursun içerini 
Sevmek .• yudum yudum, se11izce Sevmek .•. 

9-f cıkkc CCf uncay 

Gönül rüyalarıma ışıktır. gözdür; 
Sazan bir bakış, bazı bir sözdür 
Salınıp sarktığın küçük pencere. 

Serpilir, açılır gönlüme karşı , 
Fı~ıldar içime bir SP.Vda marşı 
Göğsünle ezdiğin küçük pencere, 

Çatılır çehresi bazan güz gibi, 
Ve güler arada dost bir yüz gibi 
Yüzüme baktığın küçük pencere. 

Güneşi kuc Jklar sanki tanyeri . 
Bir sızı, bir kordur günlerdenberi 
Zatımı sezdiğin küçük pencere . 

Muzaffer Korlu 

ENGiNDE 
Fuat Şener'• 

Uf ulclar morarıyor • Çele. kagıkcı enıine • 
O renkte• bana Jı7ıen pagımı alacatım . 
Ah o renkler ıırtlikçe gö~lerinirı rengine 
TerlceJip ıaltillerl sa/ara d•lacafım . 

S en koşarsın ıehire götürmek içi• haber 
Bert hurda dertleşirim dalga Itır la ıar6eter ; 
E•glrtlerde her Hbah martılarla beraber 
Öperek o r~nklrri orada lcalacaıım . 

1 j39 Zeki Yağmurderell 

Bir Hatırd 
Aradan ne kadar seneler geçti 
Teneffüs çanını duyuyor musun? 
O tatlı anları sen de ben gibi 
Bu sene çok acı buluyor musun? 

* * • 
Seneler su gibi aktı geçti de, 
Hain bir gülüşle baktı geçti de, 
Kalpleri eritti yaktı geçtide . 
Ne kaldı geriye biliyor musun ? 

• • 
* 

. . • Dün rece , hasretinden doğan ıstırabım 
diner, azıcık a•unurum diye yiae bir roman okuyor
dum. Roman, ıürükleyici,güzeldi ama, göılfrim sayfa
larında bir dürlll lter:iyemiyordu; uyuyamıyordum da ... 
Canım sıkılıyor , baıım da •arıyordu • Bu perişanlık 
içinde kitabın sayfalarını karııtırmağa başladım; bir 
yerinde g ö zii m e iıpanyolcadan çevrilmiı bir sone 
ilitti , okudum : 

• Uguıam Ja rüyada seni ıörstm diyordum ; 
Seni kıs/canan agku ınzlerime tirmedi ; 
Ballconama yalclaıtırn ıöklere dalmak için ; 
Ne zaman Hni ansam yüluelclere bakrırım . 

Aıkın cifoesi midir, nedir ? Anlıgamadım : 
Gölete firuze renıi lcalmamılfı ; 
Yıldızlar altın çerçeoelerde sönmüı elmııılar gibi , 
Sol•k , ölgün bir ısık serpiyordu topraga . 

Ag lcagbelmiş o ıümüs , Hnbulc. begazlıiını , 
Uf aktan mahz.an mah%Un süzülüp geçigordu . 
Anladım , ıen almışsın ıölcün ı:ivnetlerini : 
A9ın bı7tıln ııııı ıimdi seni11 aln ınd• , 
Ve senin ıözlerinde göklerin maoiftgi , 
Se1ıin lcirpilclerindir gıldızın huureeleri . • 

Ya seni • • • kim kıskanmıştı ki sevgilim , ben 
de uyuyamıyordum? Belki uyku, belki de daima elin
de yay1

, belinde ok taııyan o kanatlı yumurcak •.• 

Hemen yataiımdan 11çt ayarak kendimi p~nce· 
reye attım : gök simıiyahtı ••• Kalbim, sevinçle ka
rııık bir hisle çarpmağa baıladı : kendisi için sone 
yazılan sevgili ayın ve yıldızların giizelliklerinden 
ancak parça parça alabilmiı .•• Ya ıen ? Sevgilim, 
sen onların blitlin parıltı ve ~iizelliklerini kendi ıe
mana çekmif, bana ıimıiyah gökü bırakmış11n ! Ar· 
tık simıiyala rök benimdir. Firuze renla.li göğü, ayın 
ıııiını , yıldızların huzmelerini görmek iıtemiyorum. 
Benim aemamda gök, her gece böyle siyahlar giyinip 
b&yiik hasretimin matemini tutsun 1 yeter bana ... 
Hem bilir miıin sevgilim , sapsarı bir insan yüzilyle 
simsiyah bir gök yllıü ne güzel imtizaç eder 1 •• 

Salih ÇllGflTllY 

rf\ 
Geıçen battı , içimiz s•zhyarıkta:ı beonz 18 

yaı,ıadıkl bir arkadışımızı : Hazım Ôzgeleo'l doy· 
mak bilınlyen toprata koyduk . 

0, Llsanlo V-C şubesinde okuyordu. Gayet 
çıheku , zeki ve edebiyat meraklısı ldt . lıtıkbal 
içi• ondan çok te1Ier bekliyorduk. ; Kader bırak· 
mıdı, arkaaıadıo ılleal efradlyle yQzlerce ıenç ıır· 

kaşını ıııattı . 
Onun kılblerlmlıde ısçtatı derin yaraya ar· 

kadaşı Allettlo Aıınaz'ao yazdıtı ş11 kıt'a ne &llzel 
tercQmaa oldu : 

. ' ır .kerre dahı gösteren tefe 
e~1r e • tek kum•ndayl11 , tek vüc~t 
gıbl har~ket etlen disp/iral/ sıhfıat'1 

Yeri bos, 9atafı boı , yolu boş, sırası boı ; 
Onu gtce ~le/egen eoi hoı , oda11 boı : 

Bir el o küllenen alevi eşti, Yapra;ını tıçtftadı ~aldılı kitapların 
Belirdi pek tatlı haşarı siman ' Ödev • ha!ıra dolu • ll'P!Jtni çantası boş. 

~e nese'ı b' . . ' 
d" ..1 " gençliğm filizlenmesi-
ır ve • • • Azam Akidil 

Aradan ne kodar seneler geçti, EYet , blr çok şeyleri boş . fakat kalblerl· 

unutmadım seni, andım her zaman \.. __ aı_ız_ı_d_o_ıu_b_ır-ak_•_r•_t_ı_ıı_ua_, _H_•_zı_m_ı _____ J 
Nilüfer AREN 

•--,-N----- • a ı a ı ı mı mı ı 
Doğ 

6 
u~aralı kıta m0$!1bakamızda Birinci lcıta : Faruk Nafir, ikinci lctta : llhmet H6şim, Üçüncü kıta: Halide Nusret' e ait idi 

---------· 
nu ru '1 z~n ,e; 1JtFsınd11 çekilen kurada birinci mükafat olan flltı aylılc abo•ıe Tr11bzo11 lise$l sınıf altı edebiyat B. lcıJluncla 905 
o la~'Ş11• 1 

k "" u~. ikret Kö, lü og lu11a. ikinci mükafat olan roman Erlcekorta ,,ku! sımf 3 C de lilaattın Kazaz'a Üçüncü mükafat 
mahall~~i ~abı 79s~ ~ 8 de Meh net S1Jlakltyı: isabef etmiştir. lise 6 edebiyat B. şu':Jeslnde 130 numaralt izzet Eyüboğlu. Ganita 
odlu, Harunl~r ti 11 ahattm. Uğraş/can, lise sımf 5 ~· şubesinde 392 numaralı Fu•t .Cetiner. Trc ~ ret lisesi sınıf J de ~emal Karp.uz· 
kılem lıazanmı 1 ca:,ethane11nde M11·z•ffer levent. lıse sımf 1 de Kadir Salta ve itse sınıf 5 B. JUbesinde 488 Kadit Erk te btrer 

1 •r "· Kızan11nl11r ikramiyelerini Do4ruluk kitabevinden a/11caklartlır. e 



T. C. Zıroat bankası Trabzon 
Su besi 

dan .sahile sahilden vapura 
. naklıye eksilmesi 
lnhis rlar başmüdürlüğünden . 
Pulaıtune inhisarlar id ' 

yaprak tQton ile b resinden vapurla sevk edilecek 
v purlo gelecek amb~lş. ~ mulııt sandığı ve muşıımbıı ve 
tın v purd n s ıhile J ev zım, denk ağacı ve mamuta. 
bu 'SY ıa am!> rlerdv c sa.blldea vnpuro kadnr kayık ve 
h maliye naklly ta ş rı° 8 hıle ve 8 htldeo fıIDbarlnra kadar 
den itlb r n 30 -5 9n<ıme l muc ıblnce 15-5-942 torlh"o 

ut ı t - 12 t ribloe u 1 

ktıdor 15 gU m sadlt cumıırtesl guou 
'I' a l i 0 mOddetıe eksilt r p olanların Şeraiti l meye çıkıırılmıştır 

zar ında Pul t na iobls rl r a~ ıımak Uzere bu mnddet 
olunur. mOdurlOğDne nınrac atları ilan 

İyi fide yetiştiren tu·· t•• k" · 11 4. 
. un e ıcı enne 
ıkramiye verilecek 

r rabzon inhisarlar ba .. d .. 1.. .. 
Sağlam. pi k' Ş?1u ur uğunden: 2-2 

. . ş ı n ve oaktınd /'d . 
%lraatlnın en ehemmiyetli . l . e ı e yetışlirmelc tütün 
lô.y~k!le başaranlara her ışl erındcrıdir, 1daremi% bu işi 
mı: af;t tıerılecektir. gı yapılacak musabakalarda 

u seneki müsabaka 25 . 
ı~b~kaga iştirak etmek ist mlay~sta yapılacaktır. Mü.-
tutun JUb • ege1t erın $İ d'd 
l . I ~ esıne müracaat ed k . m ı en idaremiı: 
erı azımdır ere isımlerini '·agt tt' 

_ • 1( e ırme-

'Ve ıi "Mu~abakada birinci gelene 5 . 
çuncuden onuncuya kad b' O, ıkinci gelene 30 lira 

ar rer talcd' 

Elektrik şirketi ak . ,,,,alme verilecektır. 
ıyon arının 

~atınalınma müdd . 
Beledıye riyasetinden . eti 
22 Nısan 942 le • 2-4 

b
Trabzon elektrik 1 ur~ ~mı~da ~ubagaası hitam bulan 
O!jaa m -dd . . onım şırkr.ti /. . 

u etı ıçinde bank l a :sıgonlcrmı mu· 
ntQtazarrır l " ara veremig 
rıle 71 5 o mamalarını temin b l ~n vatandaşların 
kaclu b -942 tarihinden it b en e edıge meclisi kara-
h r ır oy m "dd ı ar en 11- 6 942 
ilınde de" u . etle mübagaa . . . - tarihine 

1 - ~m edılecektir. ışme atıdeki şartlar da· 
2 ksiyon f iatı 332 

ıırıdan Ak iyon b d kuruştur. 
alınacakt1r c elleri galnıa T. b . 

3 - T 6 . ra ıon ı~ banlca-
Tr bıorı iş bıa ıon lıaricindelci h 
lcardıkt rı ve;nkası nczmına ilan a'!1illerin aksigonlanır 
delleri tedı's,,·e :ruo taya v rdilcler;-:dd~ti içinde yola çı-

4 - il n caktır. abrt olacakların be-
lac k q temdit m dd 

a moracaatf a u etinin hıt 
~ rın ncıa,, dıkl: te az°mından sonra gcpı

- __ ,_nmıyocoğı ilôn olunU1 

Ev ·ı 
Ve bah 

. Vakfıkebir Ç e . 
~ ~ı.ndeb Abdi oğlu ~=asınıkn Kürtallı kariye- ~ 
~ ır ap ev ile b san ızı Ası· B 1 
~ satlıktır T r ır fındıklık b hı a tanın ~j 
'· Fab 'k . a ıp olanlar D a çesi acele 

'l"ra asında ı3iziın Şeke ~ğu Şekerl~me t:! 
ı :n olunu. ıcıye muracaatlan 

__ ,,Q~)"!!~-~~~.~ t;ı 

.rt:i~~ 

Yenlyol 
T 

Sayfa 4_. 
::;--

Gayri menkul satış temdidi 
ah lleıl Soka(!ı Ginıl M N. Kıym.etl 

Ekıt0lba Çulbıı 21 270 

Defterdarlıktan: 

Soğukıu'da, otobüs du 
rağında Kıroğlu köşkü ile, 
ayrı liir bölüK halinde bu· 

Yukarda yaz;h ev 29 f> 942 cuma gOoQ 11•t H de milli 
emlak komisyonunca sııtılac1tktır Taliplerle yUıde yedibuçuk pef 
akçelerile komisyona morac~atları 
~~~~~~~~---~~·~~-------~~~----

Soğukıupalas n a m i l e Her üç evin de su teıİ· 
maruf olan ve sayfiyenin sati mevcuttur. lunan selamlık kısmı, meyva 

ve sebze babçelerile birlikt '! 

ayrı ayrı kiraya verilecektir. 
en güzel bir mevkiinde bu. Matbaamızdan tafsilat 
Junan hane kiralıktır. alınabilir. 

Gayrimenkul satış artırması 
Muhsmen 

ı.ıahollest Hokağı M. N. K N. Cinsi bede il Matre muııbb8l 

Tekke Sarhoş o~. 35 Arsa so ıs !\-fa 

" " " 
84 50 1ts .. .. .. aô ' 

liO 63 
Boztepel bıltl }-;hl evren 10 10.1~ ev ve bııbçe 720 .. .. Iran cııddeııl 31 32 3~ aua 75 171 
Yenlcumol bala Kaptın 45 15 ev 300 
Boıtepei bııla Dik sok.ak 68 69-70 mOtrezana 40 142 ~o .. " 

Iran caddesi 3i 35 7 ev 180 
YeDicumıl zir Yeoicunıa 36·37 arsa .'.100 212 50 
Boztep i bala Mııoastır c. 41 14 ev 270 
Boztepel bıılA Manastır,. 71-72 17.19 360 
YenJcumal zir Yentcumıı 105 arsa 1so 212 50 
Yenlcumııf zir Yenlcuma 62 175 204 

DEFTERGARLIKT AN : 
Yukarıda vasıflan yazılı gayrı menkuller 25-5·942 pazartesl gUnü sııat 14 de temdiden satı

lacaktır . Taliplerin yUzde yedlbııçuk pey ttkçelerlle nıilll emlAk ıatış komlsyoouna Te fıtzla mı· 
lumat içinde milli emlak mndOrlUğüoe murııcaatlıırı 

.=...:;::===:==2=~===~~=========-=======-

Erzak ve Saire Eksiltme ilanı 
Beşikdüzü köy enstitüsü ve eğitmen kursu mü. den: 

u:ıiktarı Mubamınen Tutarı Muvakkat 
Nevi I.ilo O. bedeli temlaat 

K. S. Ura K. Ura K. 

Ekmek 100000 
Pirinç 6000 
Makaroa 3000 
Tuz 4000 
Kuru fasul7a 6000 
sıııı· eti 20000 
Koyun eti 10000 
Pnt'1tes 16000 
Erimiş tere yatı 12000 
oaı ıuoo 
K~sme şeker 1500 
'l'oı şeker 2500 
Çay ~ 
Yuınurt11 55000 adet 
Zeytın 3500 
Zeytin yatı -t&OO 
Bulgur 6000 
Slıke 600 
Elma 1000 
Kuru Qztım 1500 
Kııyisl 600 
Limon 6000 adet 
t abalı helnsı 800 
Yoğurt v., sCH 1ocoo 
Salamura, yaprak 800 
Paras:ı 6000 
l"\rl'a 10800 
Saınao 10~50 
Kuru ot 5500 
Odun 2~0000 
Sabun '000 
Soda 2000 
Salça öOU 
Top lahana 600U 
Portakal 20000 adet 
t'atlıcau 50000 
Doıuatea 10000 
Taze rasulya 5uOO 
Dolmalık lnber S000 
'1'11ze OzUın 1 ooo 
Toze incir 1000 
hıyıu JOOOO adet 
Tdze kabak 5000 

19 16 
80 

6 
45 
60 
70 
20 

2UO 
37 50 

uo 
ıoo 
1800 

;, 
90 

150 

20 
20 
90 

150 
5 

140 
25 
70 
ıo 
16 50 
15 
ıs 
4 

100 
25 
80 
20 

4 
2 

20 
20 
20 
20 
w 
s 

20 

19160 
4800 

2l0 
27(J0 

12COO 
7000 
3000 

24000 
710 

180ıı 
2600 

540 
1050 
3t;ıo 

6750 

120 
:lOO 
ıa;>o 
goo 
250 

1120 
2500 
610 

1200 
1782 
1642 

825 
116CO 
4000 
600 
40 

1200 
800 

1000 
'.1000 
1000 
ltJOO 
200 
200 

1500 
1000 

Nohut c;uıJO 
Mercımek 6~00 30 1500 
Yerli beyaz peynir 2000 70 1400 
K:ışar p y niri Kars 2000 ı 70 3000 
Pirinç unu aoo 9'~ 270 
Kuru bawya 1000 250 2500 
Kuru ıacir 1000 50 500 
.Sırmusak ıco .50 50 
S"lğ&D 9000 20 18~0 

J437 
360 

18 
202 
900 
525 
'245 

1800 
5') 
ıas 
Us7 
40 
78 

23) 
506 

9 
15 
Toı 
67 
ıs 
84 

187 
·H 
90 

l3iı 
12, 

61. 
870 
auo 
37 

j 

90 
60 
75 

150 
76 
75 
15 
!j 

112 
75 

112 
105 
220 
ıu 

187 
37 
a 

135 

00 
00 

00 
60 
00 
00 
00 
00 
2o 
00 
io 
öO 
75 
i6 
25 

00 
00 
25 
50 
76 
00 
50 
00 
00 
Gg 
18 75 
87 50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
ao 
00 
50 
oo 

50 
00 
00 
~5 
5o 
5o 
75 
00 

1- Beşlkdüıü köy en~lltUsQ ve köy eeıtmeııleri yetiıtlrme kuriunun 1 6 9-12 den 31 s 
943 tarihine kadar lbttyı:cı olan yukarıdıı mUtredatı yazılı eızak Tesaire 1 ı 6 9'12 tarı binden ltl· 
beren ı 5 gUa mUddetie açık eksiltmeye konmuştur . 

2 - Şıırlolim~ler her gllo okuld11 görülebllir 
3- gk,siltme 26 S 94·2 s il gonu saat 9. 30 da Vaktikeblr kazası belediye d:ılrcslode mu· 

teşekkil komisyonda yapılec ktır . 
i- Muvııkkat teminat miktarı her erzekıo bizasıoda gösterilmiştir • 
5- lstekliier Ticııret od:ısındı keyitli olduklarına dair bel&e ibraz edeceJt!erdfr. 
6- lst• kltierin 2!30 numaralı kanunun 15 inci maddeıl abk4mıoa göre muvakkat teırtoat 

m11kbuzu ve 111nktuplarıoı eksiltmeye başlamadan bir aaıt e"elloe kadar tedarık edfcek " ık· 
alllm~ ıaatlerindı komisyona ibraz ttdeceklerdlr. z 4 


