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SonSans 1 

}e~n. Ga~in .v~ Ch:ırlu Vaner gibi t 
tkı rle9erlı artistin yarattıkları 
ıinema tarihinin son zrıferi 

Sümerde 

r ~, 

Gençlik ve 
Edebiyat 

Üçünçtl sayfamızda 
---8 Siyası Gazete - Trabzon \...__ ..) 

.-f!___~myk LVI e~l_!!~~.l 
( 

iki gün evvel şehir h&lkı ikindiye katlar ekmeksiz \ 
kaldı. Akşama yakın çıkardan ekmekJerin satılma!ı 

\ gece yarılarına aürdü. Fırıolarııı önlerinde toplanan } 

• 
yüzlerce hemşehri, haylice iiıüldü, yoruldıı. \ ---- _.-/"------ .........___~,---

Radyo başında, bopaı lunuyoruz. 
lör karşısında cE-phtlerin Yeni mahsul bastırıoce 
durumunu merakla tal ib- ortada mes'~le kalmayacak. 
eden ve günlük havadisleri Yalnız, dün de, bugün de 

düzelemiyen ve daima akiçer gibi dinliyen guruplara, 
saklığıoı mub.ıfaza eden bir eskisi kadar rastlamıyoruz. 
iş kalacak : 

Üç yıldanberi, ayni eu ayni Ekmek işi . 

dibek kabilinden; « tahrip Karneye bağlandığı gün~ 
edilen binlerce uçak, batı- denberi, çeşnisi, pişirilmesi, 
ralan yüzlerce gemi, yokedi- dağıtımı bir türlü istikrar 
len yüzbin!erce insan l .. » bulamayan ekmek meselesi, 
gibi havadisleri ve ardı arası Trabzon kadar hiçbir yerde 
gelmiyen yığın, yığın « mü. yiize göze bulaştırıimamışbr. 
talea » ları dinlemekten Değirmeninden, kanşma 
usanç geldi, artık! harmaıtına ve buradan tez. 

Bununla beraber, hemen gaha kadar geçen safhala
bergün ayni ağızla tekrar- rının hergün deiişiklik gös
lanan radyo yayınlarına termesi ve zaman, zaman 
karşı bu gevşeme, düşünü sati mısır, yüzde y.etmişbtş 
lürse, bıkkkınlık gibi tek mısır, ıtafi veya patateıle ka-
sebeple de izah edilemez. rışık buğday unundan ekmek 

Kahvede, kulüpte, evde, imal edilmeıi, bu işin düze
paıarda görüşülen ve üze- lemiyeceği hakkındaki kana 
rinde duruian konulara ku. atlerimizi kuvvetlendirmek· 
lakverildiği zaman bunun tedir. 
b' ' ı~ az ~a kendi gaileleri· Bu sabrlatı yazmadan 

Hilmi 

C. H. P \Iüf,~ttişi Hilmi KRl:ıç 

Bir müddetten beri şeh

rimizde ve kazalarda teftiş 

ve tetkiklerde bulunan parti 

müfettişimiz Koı yseri ıncb· 

usu Ahmet Hilmi Kalaç 

perşembe günü Karadeniz 

vapurile Orduya hareket 

etmiş, vapurda parti heyeti, 

dostları ve gazeteciler ta· 

rafından uğurlanmıştır. 

Naci Kıcırr1an 
ı1. Karadeniz vopurile hareket etti 

İskelede vapurda uğurlandı .. 

1 
Si ·as Vaiiliğine tayin j diirled, teşekküller mümes 

otuonu eski Valimiz Naci ( siJieri , memurlar ve gazete. 
j Kıcıman Snmsun yolile yeni i cilerden mürekk«>p kalabalık 

1 pme:;ct:o~eeti;:n;it~~:n~:~:e ' bir kalabalık l:ir kafıl~ ta 
1 raftndan uğurlaumış~ ır. 

dan ııareket eden Kua 

d c:niz vapur He şehrimizden 

ayrılmış, iskelede ve va· 

purda Mıntaka Komutanı, 

daire ve müesseseler mü 

Vol ~ybol IVlaçlan 
Bö•ge voleybol maçlarına 

düo, Use sahllsında beşlaodı. 
Karşılaşan takımlardan, Gar

nlıon, Doğaupora. Lise, Orta. 
ok.ula, Güç, Trııbzon gençlik 
KulllbUne galip gelmiş VEı ti 
caret lise&l lamandoceğına karşı 
tRkım ı;ıkarmadığıncıan , Ocak 

1

. hükmen galip ilan olunmuşur. 
ôno müıdeki hafta, gıılf p 

tekımlar kıırşılıışııcaklad1rr. 

Naci Kıcımaoa, vapurda 

Belediye Reisi Muammer 

Yarımbıyık tarafından bir 

büket verilmiştir. 

Kahve ve çay 
küçük şişeler 

içinde satılacak 

---

Mısır karışık ekmekler 
çok fena çıkıyor 

mııden ıleri 2eldiğine hük- önce şehir fırınlannı gezdim. 
medebiliriz. Bir )usmında kepekli, ku

. Gaile derken, yurda şa . turlu ve tahminen yüzde 
mıl büyük bir derd hatıra seksen mısırla karışık mısır 
gelmemelidir. Biz, burada ekmeği, diğer bir k11mın-

,Hani mısırlar kalburlanarak değirmene verilecekt;. 

lnhisarler umum müdür. 
lüğü, kahve ve çay tezii ha
zırlıklarına başlamıştır. Kah . 
ve ve çay 250 ıer gramlık 
şişeler içinde satılacaktır. 

Evvelce, 125 ve 250 gram· 
lık paketler haliod~ satış 

yapılması düşünülmüşse de 
bilahare kahve ve çayın ke . 
se kagıtlarında bozulacağı 

düşünüldüğünden vazgeçil · 
miştir. icap eden şişeler, 

Paşabahçe cam fabrikasına 
sipariş edilmiştir. 

l , da, patatesli veya safi buğ-
ya nız coğrafi zaruretlerden 

b 1 , day ekmeği sablmakta ol· 
t~ i i tesirlerden coğan ne· duğunu gördüm. 
~ıc~lcrin Öhccden, en küçük Bir şehir içinde muhtelif 

Yazık ve günahtır, mısır koçanlarını, pusuları
nı da halka yirmi beş kur.uşa yedirmiyelim 

Tevekkeli, mısırlı ekmekler tstsız ve lök halinde çıkmıyor. 
Değirmenlerden alınan ve biıe gösterilen mısır örnekleri ı,tn ıc 
yU:z.üntl anlatıyor. mısır'ın k<ıçısm, pusası, Taşı toprağı da mısır 

diye deıtirmene verilirse nihayet öyle mısırdan elb~tte ki boyle 
ekmek çıkar. Bu önmell konuya te~rar döneceğiz 

İsmail Hakkı Köseoğlu 

ıhtımaller gözönüud~ tutu. çeşnide, muhtelif fiatte ek 
larak heıapıallmaması ve me" sattırmak, yine tekrar A 1 m a n -

1 
gidişimiz.le ayarlanmaması edelim bu işin ne kadar bo · 1 
suretile, mevzii olarak or· ıuk Ye berbad idare edildi- Harp T ebhği 
taya çık!ln bir takım zor- ğini belirtmeğe yeter. ·-----=-------=--

Moda gazinosu 

ve Plaj 

Orc!u maliye kontrolu 
hemşerimiz ( s m a i l Hakkı 

Köseoğlu bir hafta izinle 
şehrimize gelmiştir. 

T ekautlar maçı 
19 Mayis gençlik ve spor 

bayramında, Trabzonun te . 
kaut futbolcularile, beş se!'.!e 
evvel top oyununu terke
deolerden teşkil olunacak 
A ve B takımla.11 arasında 
onbeşer dakikalık bir maç 
tertibedilmiştir. 

lukları muradediyoruz. iki gün eYvel şehir hal· Kara Deniz Hava 
.. Geçirdiğimiz bir kaç ay lu ikindıye kadar ekmeksiz 

Helediye tarafından Moloz 
mevkiinde yaptmlmakta olan 
moda gazinosu mayıs sonlarına 
doğru açılmış olacaktır. Gıızi
nonun sıva kısımları yapılmakta 

ıçınde, h~r sabah, gözümüzü kaldı. Akşama yakın çıka· muharebeleri 
hayata açar açmaz, bizleri rılan ekmeklerin satılması 
karşılayan yiyecek bulma gece yarılarına sürdü. Fı-
zorl ~ ·l d rınların önlerinde toplanan ugu~ ı e ne erece kay 
gılandıgunızı söylemeye lü- ~:ü~lledru·~.e hemı~hri, haylice 
rum var mı? 

. .
Hususiyle, l Yag~, fasulya Bunlar neden ? llgililerin 

b alakasızlığından diyemeyiz. 
gı ı ihraç mallarımızın her F k 
h ' a at her halde, yal~ız me 

angi bir suretle ortadan muriyet mes'uliyetine daya-
k~ldırılması ve esrarengiz narak, hareketlerinde passif 
bır alışverişe tabi tutulması kalmanın ve icap~ara göre 
şehir halkını az mı üzmüş: ser?est bulunamayıp, bürog 
az mı, rabatsız etmişti. rasıye gömülmenin birer 

Fırsatçıların v e para neti~esi olarak kabul edile-
lıırsiyle gözleri dönenlerin bilir ki, bundan kifayetsiz . 
herşeye rağmen yarattıklar; Hk doğar. 
bu bava içinde, ntfesi da- Bir milyona yakın nü 
ralaıayan babayiğit buluna- fuslu. l~tanbuida, ~kmek me. 
bileceğine ihtimal vernıiyoruz selesının yağdan kıl çekilir 
.. Nihayet, şiddetli kış geçti, gibi haJledilmit olmasını gö

bııı taıyik eden diğer se· zümüzle gördük. 
bepler zail oldu . Günden Buna mukabil Trabzon 
güne, normal hayata akı- da, nasıl idare edildıği de 
Yoruz. meydanda 1 •• 

Dü k Bu işler gösteriyorki: Ek. 
( k n ariımıza dikilen 1ı.1ek meselesi henüz yoluna 
.Y~ acak, yiyecek) meı'ele 

11111 haylice hafifletmiı bu girmiş değildir. Ve minal 
lahittevfik ! ÇULHA 

Maltaya hücümlar 
Devam ediyor .. 

İki İngiliz gemisi 
batırıldı .. 

Berlio 3 ( a. a. ) - Alman 
tebligl: D(>ğu cepbesiaae mu
vartak.iyetli bO.cUınlBr yapılmış · 

ve bir an önce bitirllmesl için 

gayretlor sarfedilmektedir. Gazı. 
nonun inşaatı hitam buldukta 
sonra önündeki plSj'ın tanzi-
mine başhn~caktır. 

GRzla.onun karşısında bir de 
çocuk. b .tıl(asi yapılmııkladır. 

Bölge futbol ı.janlığınca 
organize edilecek olan bu 
maç içio, ilgililere tebliğat 
yapılmıştır. 

tır. Duşınanın bir çok mahalli Günlerin içinden 
bUcUmlar püsk.OrtlllmüştOr. Düş - ·-

mao büoumları muvaffakiyet A l l l 
slzliie uğrttınıştır. Dün33 dilş Çl lp saçı an ar 
man uçağı dOşürülmUştür. Bi 
ılın kayıbımız yoktur. Şimali 

Arrlkada her ikl tarafın şiddetli 
keşif ve topcu faallyeti olmuş 
tur. Mollada bava me_vdıınlurına 
karşı yapılan hücumları dUo 
gllodUz ve gece devam edil~ 

miştlr. lı:ıgiltereoiıı şark sahili 
yakının 3500 tonilato tutarıoda 
ikl ticaret gemisi l>almlmışlır. 
lngiliıler son h1-1fta içlııde 63 
Irak deoiz;ode ve şimali Afr!ka 
da olmı:k ozre 2(19 uçak gaip 
etmiştir. AjDl devre içinde İn· 
giltereye karşı y11pılan mulıu

rebelerde 45 Alman uçağı gaip 
etmtıtır. 

B
ahar geldi, hav::ılar wndı 1 gökteki kül renkli bu l ut I ar 
artık pek görünmez o l d u 1 a r . Ht rkeste bir canlılık , se
b'!p ve mahiyeti azçok bundan ötürü olan bir nele. eseri 

sezilmeğe başladı. Husili kış günden güne bizden uzaklaşmakta, 

ba1t.a mukabil hergün " baharın ılık ne/ eıi ile kacaklaşmaktayrz. u 

Bahar deyip geçmeyiniz. Henüz yol/arda izlert örtülmeyen 
ve arasrra ensemize ürpertici üfleme/erini gönderer. k1ş için /,izden 
tamamen uzak ve şimdiki meusimiA mıfoerasında demeğe dilimiı 
aarmad.ın sıcaktan şikayet edenler f!ar. Güzümüzden lı.iç eksik 
n m"yan t•e birer temmuz günü yaşatan incecik bcıaz ue ıımumi
y~tle açık reı k ıJrbalarla birdenbire kırlara açılıp saçıla11/ar oldu. 

f /kbatıar nihayet kışla mücadele eden onu, koomağa çalııa11 
bir mevsimdir. Or.ıa bögle aşırı derecede itimad edip ihtrgati elden 
bırakmak doğru olmasa gerek. Zira o da bira% vefasızdır. 

Zıki Yo;maraerıli 
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bul ua uyarlar. 
esası fttmil yndır. 

. . G"olş ma nud11 familya e•
hlılt b Q ı v1ııytt ku rıoıtası '8 

yıı.~ultı iıtlaoıl olarak nlat 
eliıı•ı ıuretlle blrletaiş olan 
ş ıbıs laran be ye ti uıaumtJHl 
dl'!mekllr. Dıu maoıda lsı aaa 
hıtba v ç lcuk lıırıııı ifacle eden 
btr me vuumdur. Haagl bakım· 
dan t ·tkık edlllrRe edllılo ıile 
c miy .. t lcln zuurt olan bir 
ruUesııesedir. Ferdle devlı:t • 
sın da ar/\ 

mııstukıl bir teıekkQl 
vUcuda ı< et irmek.siıla ceıal1et 
kurul?Iası bugQokU tellkkllere 
gör~ ımkB 1111ı z oll\Q bl 
Aı ı r ŞeJdir. 

e es s ı nl\ b ığlaaıaa1an bir· 
l ı kler' te~b\hl CllJ lıe b 
d arçsıı 
ıvıı ra lıenz r· bu 1\bl 

ter iıı ' ' eemlyet 
l ufuk bir &araıntı netice. 

s yıkılmarc11 matıku d 
ı ·t d m ur. Mu. 
"' ve ~vlet mera 

t e H ııı led ir. umuoun meı· 

Tarlhlo kuvvem dl k 
detti ği mlllı-tler mutıa~: ıı~~~ 
mnesseselerlnln temel•erl il 
hım olan mllletlerdlr H ·~ . 
vlrde her devlet k er e 
1 endi kan ıı rın dıı ailenlo hl ua. 
mam ao t maıeılne lbtl· 

• !I ttrmı, ve nzu k 
bu sabtyı en elddetll blr ;nuQ 
rol a ı tıa11 almıştır U O•t· 

::ı ç~~o ltlar1ı gldıler::~ı~:~;~: 
• · s yııst •e ıı.tı lı-ş~\kQI I -. Udi bir 

Yıto\ h o arıık. tavı\f edl'dl 
~r all., adet 

bir devlet şeklini ,• mtlıtak.U 
J<>rdu Boau a mı, bu\una 

.. o 81UIEce il 1 
mıt teıekkOHertn ı e çtı. 
kabul edllııı ki •h11l Olarak 
kl en do& ıt • lktırı tdlll1or 

aruau da b 11 lctlmıl blr teeekkıu il au. Aile 
meollup r .. rtler olunca oaı 
uınu'll( b\rll2e d ıı10t ıaaıada 
demek ti r. Şu hal~eınenaupturlır 
lı fertler dlsl \ dHlete bııt 

P n, ltaat b 
ve şefkat gibi t • llrmet 
ı\plerin llh er blJevl Prea . 

ıunıaı llll d , 
mnesseıe lerloden 1 er a •ile 
mtyetl! hu ı IJOr ve ce. 

Ruretıe 1 O un lçl dlr ki 1 rl1orlır. 
aıı b b ıya "Ha ' 61ll kıouo 
oımış ve ırı kYet bıkkını ta. 

ca ana b 
oun uo verd"tl bu la abı ka. 
m ı ll il rncukl akkıo lıtl 

,, . arını "'"" 
n ' b ı r uzuv o -.lllJetı 
~ 1 n'ıı a lıı rını larıtk Jetııur. 

~· •t111la 
1Cal ntin lJc:undan-~ 

Cesaret 1 
Geçen gün b' " L• 

' ır •ıı:ı arle d ıak z rtı euda •. a oı/a 
Y " ıırrıa ırıı d 

uf Üınfnd• 6" L gor •le 
~ ır ııalclc t 

~ ~!la b ydufu faırı/ o ırı o11 " · 
ı lııtıra ı;i ıu etıh/011~11 ganuıa 
çarptı .. Tıeı gozlerf,,.f •ı 

veren f 1 • 
lu le 100 lr. asrı ya, lohu 

aruı ıö le "' 
mızı birk• r le " h ı 0PaHr1rı . 
L ' " e are/c t 
ııaktılc ,,ö, le . . . t ettirdi/c 

6 rımııı • 
bır türlü İıea11 uıuıturdulc 

am ıyorduk . , 
tı ft. liayarearnadık ı gırıe bak 
" le . • •orJafc 6 

evet ılos. ıoo le " • olclca/ 
lerlmiıe lc.ulo'- ı aruı dedi. Gnı 
J ' 1( arımız d 

e ınce mt ,,.le kalmadı a ıalıaclet 
Ycuu)mıy1Jrsafc . . 

n•lan rıarh 30 le /osu/yaya le.o 
d ·ı r aruı urı Ü t ·~ t2'ı . oharrı /u fc . ' " "de 
norn 10 le. mezıyeti11 ,. bi 

•1 •ıta i[~ · 
•ıhaget kırlc ol • rıııe tderıt'/c 

ba ur, onda 6 
ca , •lflı •ili bak endı,. 
ı,ı n bir 1,., b~I ige •lll (c11, 111 ı:- a"''Yı>ruz 

r as~lqoyı 100 le . 

ma11a ne derıir b'l U•usa ıat 
b. ı merrı? 

rr madd.tnirı " . arıco/c 
. I uzerııee narh 

mıı ı nı 01 n bir f . ın üç 
Juran c-••re t lı ıga t etıketi köy 
ılden l""'lgo~ I 0

!1'0 " olmarrıelc 
~oıu.u 

Anı babı çocı . 
··"' k 1 ı r ı a ı Jetlıtlr. 

mıkte çok lltiı davranmaları 
ve elde meYcut bQtQı vaattalın 
lınkaı aiıbıtladı k•llıoaaları 
lhıaıhr. işte; ıaoık bu hJttle 
ceml1et lltlkballadea ımln '• 
~~fi':m bir bQa1e11 mallk olı· 

Etmiş . Dayanarak 
yeni bir cephe 

BOa1eaı 11ıtam cttaıiyet 
demsk fertlerla •ile terbl7elert 
taa olan ceml1et demektir. Aile 
terblJeıl denllH ba mümtaz 
~aukıyı çocukları telkin eden 
llbıuı bıbsdır; ıerçl ını babı 

velAJetl birlikte lıtlmal ederler 
ammı 00Cuta Ytrllecek terbJJ~ 
uıulUnde arılarında lbtllat zu 
bu ederae b b 
bAkl • • ıtnın re1loln 

m olıcııını kanun te7ld 
etmiştir. A.aı Ilı b b 
d ~ki mQcuat bu a:k~duıııa. 
rılmı b 1 an IJ· 
ol O u uau1or; baaua böyle 
uıu çocutuo meofuta bakı 

mındandır. Meıela ÇOCuQ'1111 ter. 
~lJeılocle ıaa bışkı, babı ba 
kı 'e her lk.lıl d f 
lftbi ti e IJnl le· 

l Je balı iki uıul tatbik t 
~:ı e: çocuk Jek tabii olarak~~ 

l 
erblJe ılıtemı arasında bo

ca a1ıcak Ye 
terblJealnclen Detlce itlbulle 
llllJBCaktır. ı,ı:at11d b1111l Ol· 
kımdaa ınua bu ba-
cemlJetı:°c~~un '8 dcal17lılle 
btr Oıtlalu mıtı için baba1a 
mefbQmua:~ tınuaııtar. Aile 
edea baha Hı hattını teşkU 

1 aıa •• koea 
111 Jeli 8''tlce f Dla baki· 
•lı bu an 1111 ileri ııtt-
•ııtır. 1 lıı ltırucıı ıerl k.al-

811 ....... 
hDll bir 'fit leHJaala. 

--İngiliz topçusu 700 den 

fazla mermi atmış .. -·--Yeni delhi 3 ( a. ı. ) -
Çank•lng cephesinde Manl•oda 
'flllye t deRlşmemltllr. Bu böl 
gede kıtalarımız mohııebeye 

deum ediyor DUşman topçu.,u 
nuo kıtalarımız tarıtıodllD bo 
şaltılıo meniler( 2~ saa t ge~ 
tikten Hara bile bombardımı· 
na denm etttaı ıoroımnttOr. 
Bir ıQnrl alı1ıoıa topçu n 
tanklar blmar•ıinde Japtıg-ı çok 
mHaffakıyetll bir sauş hak
kında raporlar alınmıştır. Bu 
raporları göre topçumuı 700 
deo fazla mermi atmış ve dUş· 

mana pek: aıtır gaiplar verdlr
mlşlerdlr. 

J <1p ')D bna kunetl" rlnla 
raat gele J•ptıkları bombardı

manlar devam etmektedir. Fa
kat bu muharebelerde askeri 
biç bir netice e lde edtlememl~tlr 

Bir Alman 

Muhribine isabet 
Londra ı ( a. ı . ) - Hava 

aaıarııaınıa tebııaı : Bir uçak bir 
dUtmH torpido 111ubılblne tam 
bir i11bet k17detmiş ve lngıllı 
pilotu bu &•mitlen bUyUk bir 
duman ıataauauo 7Ukaeldlğlal 
ı&rmUttGr. 

cere1ı .. ::tıoe.ıcıır. Vıkıa ltlr 
oıı tıbl 1 rıı ıttmektea ıae Joponyada d e v 1 e t 
Fakat bua~ ı:_•~ bba kolıJdar. b O D O 1 a r 1 
cıre1ıı1 •Ilı olarken JHI 
•11k, onu, t oc.ııaı Jıkaa1a- Tok70 J ( a. ı. ) -· Jıpoa 
'erıae1ecet •reddiılaı ••1dıa hllkılmıtl 17 7ald11 ura ıdilmek 
ll1tz, bq fer ıek_lhle idare •l•ı· Qıre '50 mH1on Jenllk dulet 

!.-:\'•;-lı_•_t ..:.'\:!:'l:•d..:~~;'...'~~1~012d~ut~•~k~ı-d~arJ &Joaoları çıkarm ııtar. . r bor~tur. 

Yunan harbiye Pagal~.;:n- işgal 
Nazın nutuk e d i ı d i 

Tokıo ı ( a. a. ) - Don 
$ Ö Y 1 9 d ·, Ojledeo ıoara Kotıbsto ndlsfo. 

de pek ehemmiyetli bir nok tı 
Son zaferi k olaa Paıılungan işgal edllmlt· 
kadar d azıaıncıya tir. Jıpoa kunetlerl aralarında 

kuracaklar .. ------
Mevsim ruzgarlarıda 
yardımcıları olacak . . 

Kalkllta ( a. a . ) - Mıoda

layan k aybi biç bir veçblle Bir 
manyadaki h.uek.etlerln artık 

ıooa erdfli banaaıoa gelmeme· 
ildir. Zira daQlara da1anarak 
yeol bir c~pbe kurtarılma11 il· 

kert bakımdan bala mümkQa· 
dür. Buıuretle Asısm JOluoa 
çıkan geçitler J~p JD kuvvetle· 
rloe kapah tululacakhr Gerık 
arazi ıorluklaranın , gerekle bir 
bartftJa kader başlaması bekle· 
nllen menim rnzl!4rlarıaıa İn· 
elllz kıtalırıoa bllyOk J&rdımı 

dokuoecagı ayrlca kaJdedllmık 
teıılr. 

Mandaloy 
Japonlonn 

Eline düştü 
Loodra 3 ( e. " ) - f nelllz 

mabflllerl Maodııla1ın JaPoalı 
rın ellae dOştoğn haberini be· 
nnı teyld etmiyorlar. Fakat ıon 
bıftı içinde Blrmaayada olan 
badiıeltr buradaki aotteflk 
kunetlerla dıba uıuı 11•aa 
mukavemette zorluk çekecek 
kadar ıalf olduğu bl11lal ver
mektedir. 

Birmonya' da 
Neler oluyor .. 

Petrol sahası muvaffa
kiyetle tahrip edilmiş. 

Japonlar 1 milyon 
Ton petroldan 
Mahrum kalmışlar ..... f urumu muha- 34 l itadan ve çocuk olmak Qıre 

aza edecek! 474 Japon t Almaa" t lapan KalkOtı 3 ( a. • ) - Y•R· 
kabtre S er• . )'Ol kurtarmışlardır. 

Bte•ekU lllu ( 1· a. ) - Yunan mamçı patrol aabasıoda tahrip 
nazırı •ııılrıl ~~•l '• bıbrlJe A sl111etl Ruıyada olduju kıllar 
kenderl1e<1e .Sookelar10 dQn lı merikada tevkif thldetll ve teslrıl blr tarada 
babrlyeııaıaıa Jeoı Yunan tııtlılk edllmltıtir. Busuretlı Jı-
~e ,deaıışthkl: ~~dapçe löreoıo. edilen yabancılar poolara bir milyon ton petrol 
eı~ o ıl1aıat1 

100 
nan hQkllme. gsJ bettlrllmlştlr. Gaip ıerçe 

h e l!letcut btıtQ zafere kadar Vaşington 3 ( 11 8 • ) _ mllltt>J\kler lçlo de blHedllir 
rn~~~: 

1
:evarn etro:k vasıtalarla Re11men blldlrilcıiğlne göre va. derecede ebemmlyeUidlr, Fakat 

birhrı ld ereeı altında vb1 1Kraıı. ılyetlerl lnceleoen ı 302 yaban Raoglo dQ~tııgo için bu petrol 

1 e bUtnn nıu r E'Ollllş cıoao bOtuo barp mOddetioce esasen Hirmaoyadaa çıkarıla· 
: zlo tahakkuk il ll•Yelerl göz h!t p~loe alıo mıtsı emredil· mazdı MUtPhasslsler p!'trol ku 
~Uında buluı ullloıuktlıır~.zırlayacak 1 

--::~==~=:~~~~~m~-~şt!lr~.~B~u~n~ln~r~d~!}n ~€~6~3~U~J:8!p~Jn:,~:y~u~lb~rı~n~ın~t~ab~r:l~bl~o~l~a~yl:a~rc:a:..:On:· ~· 5::>8 1 Alman, ıı s l ltalyandır. eeden buırlamıştı 

ŞBlh~I<Aç SATIRLA - === :::::--====·-= -=-=~===-o=;:==-~ 
e ır içind h . h • f 

Bi~ daire, tehir i . e OClrO Ve zaruri masra 
~Yerine göade::t~.e çalııan bir rak yapıldığını anlayamadık . 

•••r e• •eıait P•rıı~rab memuru için, 
tlaıi af ol•ralc bir . eaa de zaruri Belediye b6dudu içinde beı on da ki 

1 •e •l11ııı ! lllılctar para talep kalak bir muafeye otomobille ıiden Ye 
Eld • orada bilmeyiz , kaç dakikalık bir Ya· 

nin b" e ~e•cut, har zıf e ( 1 ) görerek dönen memurun , yol 
ıç hır b&'- cırab kararnaınea' 

llDelt le . "ID6ne u I• parasıJe , OD Jira fibi oldukça mlibim 
- : 1' lıııia, banıi Yınayan bu mu- bir zaruri mauaf tahakkuk ettirmuine 

• 1 1 
lllenuata uyula akıl erdirmek hayli rtlç doj'ruıu 1 •• -

Amiral İstark ne diyor 

Londrı 3 ( a . a. ) - Avru· 
pa ıu larındakl Amerikan deniz 
konetlerl kumandam amiral 
litark Loodraoıo ban hıtaayon· 
larınrtan birinde k:end\slnl kar· 

şıla1an De1ll lıkeç ga~eleıloln 
mubıblrine demiştir ki : Geçen 
u1ırnmt harpe Avrupaya bir de · 
oiz ıuba11 olarak gelmiş 'e 
harbin sonuna kadar kalmıştım . 

Şimdi Jlne orta A nupaya gel· 
mit ltulunuyorum H ıon zııfer 

kaaınıbocs11 kadar burada kft· 
lacııtım. Bunun lçlodlrkl bu va
zlteola ubt:leme uerllmeslodeo 
bahtiyarlık duyuyorum. Vazife 
me pek Jıkında beşlayacatım. - -
Fin - Rus savaşı 

llelllnkl 3 ( a. a. ) - Fin 
tebllll : Her iki tarftfm f11llyrtl 
bQtOD cephe boyunca hırpalama 
•e keflt hıreketlerloden lberet 
kalaıştır. DUşman mHzilerl 
topçunun mayin atarlımn ve 
tank ınar toplarıo teıtrli ate. 
tile dOtlUmOflQr. lstibkımlara 

muknemet JUnlarıoa bllyOk 
çaptı toplar• '8 diğer menile. 
re tam l11abeller kaydedilmiştir. 
19 klşlllk bir mofrt. zemlz Luşl 
elvaraoda jlJ aakerllk bir mur. 
rıae ile karıdaşmış ve bunun 
Jarısıoı lmbı etmiştir. 

Japon seçiminin 

neticeleri .• 

apon başvekili söylediği 
nutukta ne diyor 

--..__...,.._ 

T'>kJO 3 ( a. ı . ) - J apon 
Bat,eklll, rıd70 ile Jıtpon mil
letine ıöylıdlll nutukta de•lt· 
tlrkl : Herp eınHıoda Jlpalao 
l~ ıeçlmla netlcf'lerl H ıekll 
ÇOE memnunluk 'erici olmuş, 
!»QtQn dQofaJı vt bllb1111 dOt· 
maaıar1m111 Japoa mllletloln 
barbl 111f~rle bitirmek JOlım
dıkl ur ıdm11 azmini ıoıter· 
mittir. HOkQmete gOıteıileo ltl 
mıll bu barpte Jıpoayınıo ba· 

retetı ıetlrdltl va11taların ıalf 
oldutu ıekllndekl propaganda· 
lır aetlcestade loıtıterede blr
leılk dnletltrde ve çuoklade 
duyul111 ıon llmltlerl dtt orta· 
daa bit :mştır. 

- -
Şampiyon takım gitti 

Trabzon futbol şampı
yonluğunu k2zanan Liıe 
takımı , fUrup IDÜaabakala · 
rına iıtira etmek üzre Ka-

' radeniz vapuriyle Samıuna 
fitmiıtir. 

Kafileye, öğntmen Hayri 
Giir riyaıet etmektedir . 

==' 

DEMET 
Gelecek sayımızdan 

itibaren Mebrtlre Se
mahat Arsunar bu su· 
tuada eserini ıunacıktlf 
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.. GENÇLİK 
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EDEBiYAT 
On söz 

._... --
Yolumuz 

Bugün ,. GENÇLİK v • EDEBİYAT ,. 
sayfa.sını . aç~rken hemen ıunu belirt· 
mek ıaterız kı Gençlik denilince karak. 

ter, Edebiya t denilince kalite ltatırımııa gelir. 
Gençl~~in karakterli , Edebiyatın kaliteli ol
ması ıçın de · herşeyden önce - ıözde dtö-il 
özde T" k k ı • ' 
1 A ur a mamız , kendimize inanmamız 
azımdır. Bunun için de özde Türk kalanlara 
ve keudil i · 
a k b 1 e~ ne •~ananlara sayfamızı daima 
~t d ubun uracagız . • • y •tın gençliğinden 

zıya e a111ın ı· -· 
_. T g !nç ıgıne, yeniliğine değer ve· 

recegız. Biz, gençlik ve yenilig-i "F"t- . t 
"B b fl b' u urıs " ve 

o • ı .!' ır yazış tarzında deiil muhtevada 
arayacagız. . • . M i 11 i veznimiz hece olmakla 
beraber, bır san'at h . . . 

b ayııyebnı taşıyacak olan 
ıer est nazma da s" t 1 
- · y . u un aramızda yer verece . 
gız. eter kı o şek.ld k' b' 

d b. . 1 e ı ır yazının bama run an ızım öz d 
öz zevk' · f k uygumuz, öz düşüncemiz ve 

ımız ış ıraın ! 

G e:!lik ve ~debiyat gibi büyük iddia 
şıyao bır mevzuda acaba ne derc-

B ceye kadar muvaffak olabileceğiz ? 
unun cevabı b ... b. d 

ı · . d ' ugun ız en değil yarın eıer · 
erınıız en ah nacaktır ' 

İşte yolumuz • · 

___ Salih ÇAGATAY 
/"·----=:::.::=::::.::..::::::::::-:.:_~~~ 

'{)ünyancn 15 .<it. r ct:) 
"-Yane~cr · l'-omam. 

....... ~ 

Günahkôr olacağım ! 
Bir gün. 

Senin için 

Kalbimde bestesini 

~sret mayasıyla yoğurduğum 

Şarkının küftesini 

Karşına çıkıp haykıracağım ; 

Ve sonra, kafamın mahşerinde 
' 

lztırop lôvından bir heykelini yapıp , 

Sana tapıp günahkôr olacağım ! 
Salih Ç!lQflTllY 

Olsam da ... 
Gözündeki meneviş. 
İçinde merak olsam .. 
Havasız Kalıyorum 
Kokundan ırak olsam ! 

Cahilim , sensin 
Dilsizim, sensin 
Olsam da , ah , 
Saçında tarak 

ilim: 
dilim! 

sevgilim, 
olsam ı .. 

15 Meri 942 

Erııur•m 

l 
l 
1 

Hayat Heyecan ister 
Renkrenk kelebeklerin uçu

ıup oynaştığı ılJk bir yaz günü .. 
B•ıımda l~kesiz bir sema karşımda 
karadenizin melek leşmiş sulan var. j 
Bir tarafımda rüzgarla konuşup oy- ı 
nııan bir fmdık bahçe~i. diğer ya 1 

aımc/a meneviş/er yaratan . yer yer 1 
1 k•r• gözlü , al yanaklt gelinciklerin i 

gülüstüğü bir buğday tarlası uzönıyor ı. 
Etrafımı kuşatan bu güzell.k. 

bu çekici güu!llik içinde arkamı ka - ! 
yılsız yüks'J.len bir çam ağacma 
vermiş bir ~eyler düşünüyorum : 

H•ratı tatlt old1;ğu kadar 
değersiz , acı olduğu kadar sevimli, 
cazip buluyorum. lzt1111p .. Hayatta 
r•r •lmasmı istemediğimiz ser : iık. 
nazarda ne it.adar soğuk geliyor b11 
na, fakat sonra değişı"yor fikrim. 

lztirap insana insanlfğı öğ · 
rctea şeydir .. onu duymamış . tat 
m•mış olan bütün sayJ/abilir mi? 

Her şey veya hiç dediğimiz 
hayatta saadet var mıdu ve hangi 
saadet ak saçlı da1galarm kumlara 
çizdiği izlerden daha ömürlü ol
muştur ? .. 

Y a!e üniverıitesi p & .. 
/ 

_ 
rınden W roı esor e 

· l. Phelps me-
&eleye dünya "/ .. - ,.1 

bak:Jr k 1 o çusunue 
O. Sebıtı Erengil 

Sevgi hayatın katığıd1r. sev 
meyen insan duymuyor demek.tir. 
der ve duymayan insanın yaşaya 
rum demesini gülünç bulurken kaç 
$evenln lzduap çekmedt:.n murada 
erip mesut olduğunu biliyor veya 
hatırltyoruz . Karşımızdak.lnin muz
c/•rıp hali içimizi burkup yaktığı 
halele hangimiz seYmek . se vebil -
mek için can atmayız 7 .. Ve sonra, 
evet sonra hangi genç gönül elinde 
h•ngl hey~can delişmen bir çocu
ğun oyunca.Hanndan da h a fi1zla 
ya~ayab//m;ştir 7 .. 

. a .5 şahe6er Roman tesbit 
etmış ve b L · 

unu u1r makale ile 
(Koron I "Jc · 0 'Jfı hır s1Ta takip etmek 
suretiyle) The Form mecmuasmm 
Şubat 1S4 T sayıs111c/a çık11rtmıstır. 

Bu nushadan itibaren her haf
t b ' a it şaheserden bahsetmek su· 
retlyle okuyucularımıza bu şahe· 
ser romanları bildireceğiz. 

1 R<>bloson Crisoe ( 1719) yun: 
Danlel Detoe. 

Bu eser. ilk loglllz Romaaıdır •• 
rariptır ki t 11 

1 ·~ terede ro•an bir t•b•· ıer e başlam t 1 
ış ar. llt romınına 111d16ı 

sırada Det 58 • 
kaydedell~e Jışında idi ; ş•au da 
gu0 ra t ki en bQ7Qk remınlar oı. 
genç 1!ş~a ::ıı:rruştır. Musiki •e şiir 
T&KiJtt Oyl dzı ·~· ~•kat romanlar l9ill 

e e~ıldır BQ Qk t ili nııncılarıcıı b k · J oı ı ro. 
30 Jaşındao ,;er~~k ancak Dlckenı'ın 
muvaffak Old 1 l•heasr Jarıtmığa 

Uiunu A t1 D t Robioao11 Gruıo . lvr rQa. e oı 
ZIHtodı Y•l•Yan ep 1~1 kalbiade ve hafı. 
yan edebi , h 1 e lı kılabılık elma· 

a ıı •rını• ı..ntı ı b . 
bize eu Jıık ' e. •• elli ınını ve ,.. 

Odam 
Ruhuma damla damta 
Bir sis indi akşamla 
Ba~ başa verdik yine 
Bu gecede odamıe . 

Çıkıp gönlümün derdi 
Kendini yere serdi 
aen sustum odam fakat 
Ta çatıdan ses verdi .. 

Ahımı kamcı yaptım 

Duvarlarda şaklattım 
Geceden keçmak için 
Çıkmaz yollara saptım .. 

O kız unuttu beni 
Odam korkuttu beni 
Ecel sanki arkadan 
Gizlice tuttu beni. 

1J-7-9J9 

Hayat heytca.? ister ve gö 
nül •ynt temponun uzayıp gitme
sine/en haz almaz pe.'<. . . Bir yılrn 
dört mevsimle bezenişinln nedir 
hikmeti?. 

Yenilik heyecand1r . . hayat • 
heyecen ister ve heyecan } eniliAI .. 

Muı:af/er KORLU 

k~ ~~ 
~~----------~51 

1 
Kıt'a Musab&kası ı 

Kupo11u \o. 1 ~· etmiştir~~Pbeelı eu •eı- • • Zeki Yağmurdereli 

-Kot0
c§l M'b!l~alb>alk~mo~ ·- --· 

k t 1 Bu sayımızdan itibaren her haftaki " Gençlik ve Edebiyat ,, sahifemizde meşhur üç şairimizden birer 
~ ~ a m~k. suretile bir musabaka açıyoruz. Bu sayımızda çıkan kıtalar Ahmet Haşim, Halide Nusret ve Faruk 
b·~ ı~a asttır. Kıtalar numaralanmıştır . Her kıtanın yukarda isimleri yazılı şairlerden hangisine ait olduğunu 
k~te~ er ara.~ında kura çekilerek birinciye gazetemizin 6 aylık abonesi ikinciye bir roman üçüncüye bir şiir 1 

a 
1 v~5dordüncüden onuncuya kadar birer kalem hediye edilecektir. Cevapların bilmece kuponuyla birlikde 

en geç gün zarfında idaremize gönderilmiş olması icap eder. 

Benim de yandığım günler çok ddu Bir taraf bahçe, bir tarafta dere : 
Dilim yay kesi ldı, sözüm ok ld 
$ o u · · Gel uzan sevgilim benimle yere ... 
:mdi de göğsümde kalbim yok o ldu, Suyu yakuta döndüren bu hozan 

(..Jövdemin üstünde boş kol rnarn ı şt ır . Bizi gark eyliyor düşüncelere . . . 

Zümrütten sel olmuş güneş 
A~or do akar dağlardan : 

Mecnun küllenmez bir ateş 
Yakar da yakar dağlardan . 

·---------~_-__ ı __________ ~---~------__:2~--------ı------........... ,--~-------·----------~· 
• 
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Venıyoı 
E !±! -

~ KÖY ve KÖYLÜ Soğuksuda 
Kirahk koşk ve 

E v 1 e r 

~ .......................... ._ ... , .. -·--·------·--k ....... ______ ...__. 
Mısır Nasıl Yetiştirilir ? .. Sopkıu'da, otob&ı da 

raaıada Kırojlu klfkl ile l k A '- ki · h 1 d a 
ayra bit böl&k halinde bu: Mısınn muhafazası : T ariadan hasat edilen ra ızışır. rasıra ıtllre eyıp ava an ırm 
laaan ıelamlık kııau, rpey•a mısırlar muhafaza edilecek yerin yakınına taşı- iyi olur. Mııır konacak anbarlar. anbar böce~ 
ve 1ebze bahçelerile birlikte •arak kabukları soyulur. Mısır ya bu iş için ya- ferinden teırizlenmiş, kabilse badana edilmiş 
ayrı ayn lairaya •erilecektir pılaııı çit, çardak veya çöten denilen yerlerde 1 malıdır. Yoksa böcekler mısırlara llşilşerek d Soiulreupalaı n a m i l ~ b 1 1 
maruf ol•• •e .. yfiyenin veya hevenk halinde dıvar veya tavana as~ak daneleri kemirir ve içini oşa tır ar. 
'• llıel bir me•kiinde bu suretiyle muhafaza efılilir. Hevenk halinde asıla- Mısırın uerimi : Mısırın verimine bir sıD 
laaaa hane lriralılrhr 1 

Her &ç e•in de .~ tesi- ağı zaman mısır kabuklarının hepsi soyu maz. çızmek milmkiln değildir. Verimde toprak 
ıati mevcuttur. Bunlar Örllerek birbirine batlanır. toprak işlemesinden başhyarak, bakımın, hava 

Matbaamııdan taflilit Mısır çit veya çardakları keresteden yapılır· nıo, yağış veya kuraklığın, ekilen mısır çeşidin" alınabilir O k 
-;:;--~·------' ört tarafı çıta ile kaplanmış ve çıtalara aralı tesiri vardır. Sert mısırlar dönüme 100 kilod 
Kadın tahsilda~~ verilmiştir. Buradan hava işleyerek mısırların , başlayarak 300 kilo lcuru dane verebilir. At d 

ahnacak kurumasına yardım eder. Bu çitlerin ~stil. yağ- ı dişi mısırlarda bu miktar da'fa ynksek olup 6 
mura karşı kapalıdır ve yanlanna genış bır sa- kiloyu bulduğu olur. Demek ortalama bir hesa 

Hava kurumu baş- çak verilmiştir. Çiftlerin boyu ve yoksekliği ih- la seıt mmrlar 150 at dişi mısırlar 300 kil 
kaoLğındın: yıca göre defişir. Ancak hava cereyınmın ko- dane veriyor. Bu zamanki fiyata göre çok i 

ayh~~~~-== ~~~ lay işlemesi için eni 1,5 metreden fazla olma- bir gelirdemektir. Bunu göz önOnde tutarık çi 
darlık ve kAtiplik k malıdır. çilerİhJİZ mısır ekmetioe ehemmiyet vermele T 1. 1 . açı hr 

a ıp erın muracaat etmeleri. Bu biçim çitler pahalıya mal olduklarından kendi karları bakımından çok yerinde olur. 

Vatandaş 

Kızılaya 

- her çiftçi yapa~az. Onun yerine örme çitler ya· 
parlar. Ôrme çit yapmak için değermi (daire) 
biçi1ninde bir yer hazırlayarak buralara 2.3 met

re boyunda kazıklar çakmak ve ta%e ağaç 
dallariyle bu kazıklann arasıaı örmek kafidir. 
Mısırlann yere detme:smesi için altına aj'aç veya 

iki senelik saydiye icar arttırması 
DEFTERDARLIKTAN: 3-8 

Yardım et 
f:~~i;;;~;;;rı;;::! •p koymalı ve llstonQ saz veya talaşla dam 
YENIY 19klinde 6rtmeli.tir. Ancak ahşap çitlere aaza-

Tre6son merlıı. lc•••ılle ValcfiWlr. Alı.pa 
Sürmene oıO/ lıasaları•ı• Ngtiige rHnıl 1 Haalratı gl. 
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= seden getirtiğimiz 1942 modet radyolarımız 
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