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Sotlık banyo 
Sam~urıda yapılan atletik spor 

lar grup birincilfği:ıe iştirak eden 

ckipimiz, büyük farklarla, Kara

deniz grup •irinciliiiıti kazan-

l 

_ _:_-ı --. 
1 • 

Bir banyo takımı sat 

lıktır. Binbirçeşide mü· 

racaat. \.. mışlarclrr. Tebrik ederiz. 
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Hayata attlan iaşe işlerinin tanzimine doğru 

ay~tey~l~~~ güçlük Şehr~- ~Üfu~u yenid~n s;y~~,ı..__ac_a_k 
Vczife esnasında 

gördüklerim 
_ Jerini, çetioliklerini 

yenerek ilerilemek için 
gereken bıJgHeri ve. 

ren mektep, nazaridir 
Hayata atıldıktan ~onra 

o k~yuaktan alınan bilgiyi' 
nıeş ale )' apan ve yürüdüğü 
sabayı aydıniatan insanlar 
nıuvaffak olmuşlardır. 

Hayat ıert ve maddidir. 
Cemiyet 4.aruretlerlne 

intibak edemiyen inıao, .Ka
run kaöar serveti o!duğu 
halde işletme &abası bula
mıyan zeugınin akıbetine 
namzettir. 't ani iflasa d ~ _ 
ıu suriıklenecektir. og 

Mektepte not ve numa. 
ra alan talebe hayat · . 

~. ' ıçıoe 
gırchgı andan itıbaren de 
ts.endı, kendıoı konbol ede
rek, muhıtinden not ve nu. 
mara almaya gayn.t ede. 
cektır. 

Bilii•ioe tatbik alanı 
bulamıyan veya tatbik . tt 
biliisioi k.uUananııyaoın,~i;. 
lomaıı ne k,adar yaldızlı ve 
yıldızlı olursa, olsun bir kıy
nıt:~ ve mana itade etme . 
nıege mahkumdur 

Muhit üzeri~de . 
Ça t b. genış 

p a ır teıir icra d k 
kudrette buİunamayae. _ece 

D lDS&· 
nın, Herkeıe benzemem '-
h k . en. ve 
er eıuı yoluna adım d 

mamak istemesi gafıe~y ur. 
Bunu israrla yaplmır • 

1 ••• ayı 

'orııınal) hk u.n ed l 
-ı· en eun 

gu uoç olduklarını ke d·ı 
• t D 1 e· 

rınıo de bılmeleri ta 
''F zımdır. 

alanca zat c. dd 
itl k ' ı en e ve itlek olauöu k 
da sanıım ~1d· • auar 

ır. 

"Kı " dikk . sa zamanda nazarı 
. atı çekecek d 
ıcr•at ve-faali et .. erecede 
nıuL.·t· Y gostererek 

uı uı ıevg· .. 
tar ısını kazanmış-. ,, 

Bu hüku ı L 
hılukl ":' arı, Qalk top-
. arı verırken ~. .. 
ınaanın hiç b. ' ovulen 
beri yoktur. ır şeydt:n ha. 

. Onu yükselten . . 
Yeh ve intıbak k ;•ıaı.ı~ı· 

M k U retıdır 
Yii l c tepleriu:ıizden bu yıİ 
nu zy erce Mgenç çıkruış bulu-

or a 'f 
kurdu~u i ~!h Vekaletinin 
elr=nıni u:ı 1 an usulleriyte 
ve bil!iı ç~nberden geçmiı 

6 erıne uy 
ler alınak aun derece· 
giru:ıiş b lauretıle bayata 

u unan b k ·ı gençlerin . u abı 
' Yenı · d lcrlo ve y.. . ' yenı en. 
~ıu Ye · · 

laria karşı 'k nı ımtihan. 
nacaklarını' g~rıdıya bulu 
t t oı ~u k 
u mamaları iktı " uza 

Zil eder 
Bu İmtihanlar ,, L. 

tin d b '"oıs: çe. b ve a a eıaahdır Ç" k 
ayatta illuv.-ffak oİ un ii, 

yeıini istihdaf t mka ga 
Di-er . e me tedir 

g cıhettcn bir k t. • • 
ltl t ı ÇO KIU'.l· 
l er ~rafından ifade edi-
en clo2ru bir h6kunı vardır: 

iaşe işlerimizin , şehir 
nüfu..,unu yeniden saymak 
ıuretile tanzimine çalışıl· 

maktadır. Dün Halkevi salo· 

nunda Valimizin reisliğinde 
bu hususa ait bir toplantı 

y.ıpalmış ve bu toplantıda 
Parti, Belediye reisleri, iaşe 
müdürü, mahalle mümessil
leri, P rti Ocak reisleri ve 
idare heyeti azalatı hazır 

Muhterem Valimiz Salim 
Özdemir hazır bulunanlara 
hitaben iaşe işlerinin yeni. 
den tanzimine lüzum hasıl 

olduğunu, yitik iddiasında 
bulunarak karne alanların 
sayıııoın binden fazlaya çık· 
tığını ve bu yeni taramanın 
da iaşe birlikltrinio kurul· 
masina yardımcı bir hamle 
teşkil edeceğini söylemiş ve 
mümessiilule Cumhuriyet 

Halk Partisi ve emniyet 
teşkilatının iş birHii 'yapa· 
rak bu bumıtaki çalııma 
i:arzlannın şeklini a11latmıştır. 

Bundan sonra mümuıil
lere her evdeki nüfus ade
dini bildirir beyannameler 
tevzi edilmiştir. Bunlar ma
halle mümessiJleri vasıtasile 
halka dağıtılacak ve her 
evdeki nüfus miktarı yeni· 
den tubit eöilecektir.. 

Yazan : Fetl.i ÇULHA 

Yomra nohiyes ioin fl1lll 
k6yUoe vaziretea gitmişlik 

sıma köyü ; şoseouı IS8ğ 

tarafında k.ıı lıuı, P.VVclt dQz, bir 
nraıtden uoora, .Jil.'Vaş yavaş 

yOkseleo Ye t"tnameo yeşillJk. 

lerie bezenmiş tupecilderi ihtiva 
etmektedir. Yomrn nahtyese.diu 
eo güzel köylerinden biri ... . 

bulunmuştur. 
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SUflA llöyQntin dnrusu 900 
flA ıooo kişiden mor kk'eptir. 
Köyllo ; suyu mebzul dqUll ve 
fıtkat mevcut o1anlım du içil. 
meğe lılyik .. ı/a'O'asıı'ııı gelince. 
Oldukc iyi ... 'Mshlesef tabla
hn glıztcllılfleriol nefsinde top. 
h.mı$ o!8n 'bu köy(ln bfr ~u
suru vıı~ i oda : Bir knc s\ttı:ııı 
mem baıhıo otuşud ur. 

Zehirli Mısır 
Ekmekleri 

giresunlulara geçmiş 
olsun l 

lstanbul'da Atatüı~k 
müzesi açıldı 

YeşlJiireson retlkimi• ya
ıı7or: 

" Geçtitlmiz çarşamba rnnu 
fmolıı.rdun ekmek ıtlaolar, zehir· 
lenme telılikesi 2eçirmlş, balkm 
feryadı Ozerl.oe &ıbbal müdDr· 
ıaa-uuno işe aUdaho1esl ile h•ılk
-tan ekmekler 6'&ri alınarak, fı. 
rınlcırdakller de tuplattır1ln.ıış 

ve ekmekten başka her şeye 

benziyen bu ueıneler. halkın 
~eblrleoweaioe weydın verll· 
med4tD denb~ dök~lillUştnr ... " 

lstanbul ıs ( a. ı. } - Şiş· 
lide HalAskargazi caddesinde 
AtnUlrk eTinde tesis ecl11eı1 Atı
tnrk aıllzesirıin açılma töreni 
bugQa yapılmıştır. Vali LUtfl 
kırdar BllyUk Atatürk'Uo vakti· 

le içinde otururdutu bu biaaya 
girerken, nasıl derin bir huıuı 

oasll biss~ttıelnl ifade edf'ln 
.ııutkunu mUteııklp ziyaretçiler 
içerl girmiştir. MGzede AtatOr· 

- Sovyet -
1 Harp Tebliği J 

Harkof 
cephesinde 
Moıkuvı 15 ( a. ı. ) 

Sovyet tebliilDe ekdir: Hukof 
''En büyük tehlikeye cepheııiıılo tlertek keıiminde 

kıtelarımız 2850 Alm1an filubayı 

liu ytııyı okuyunca hem 
beyeceolıınchlt, ~em de UzQ1dUk. 
KoIDŞU vuayettmiz halluna "eç 
mlş oısuo dt!r"en kendi, keu· 
dırulıı :ıehinemeae • kalkışmayı 
· • nııfe gOrmek" zııne'1enlere 
de, ( Alhın aluuıar, tık.ırler ılı&an 
eyleslo ) duasını yQk.seltiriz. 

münevverler· maruzdur.,. ve eri öldUrmtıe ve bir mik.aar 
Yüksek bir mektepten esir almıştır. Kalellio cepbeal

çıkan adam, hadiseleri -her nin btr keihnlnde dOşman taok· 
türlü· takıp etmez, ilim ce lımn himayesinde hlicum etmiş 

Ur. Almaolar 20ll 0111 bırakarık. 
reyanlarını benimsemez, oku· çllsktırttıımoştUr. Şimali batı 
maz ise, bunun aidbeti, bir cephRslnln bir keıimlode husu. 
kaç zaman sonra, bir ilk ıl kıtalara aıeofilup bir Alman 
melde talebesi veya basit blrlltl tauklarıa blaayesinde 

b
. P .

1 
. dü mek bQcuuıa ieçmiştir. Kıtalarımız 

ır adam menzı eııue i 

1

. dOşmaoı jlerl atmıştır. Savaş 
olacaktır. alaoıoda yüzlerce dtışm110 ce 

Hayat içinde " Darül. s€dl kalmış bir mikdardı esir 
füoun ,, ve bunu tasfiye eden 1 alınmışhr. , 

kno hayatına ait bir çok değın. 
il hatıralar nrdır. Ebedi Şef'ln 
MUli milcad~ledeo evelkl zama. 

na ait httlıralarla kurtuluş har· 
bine ve her sabada yapılan ln
kilAp1ara alt veıikalar ıeoıln 

bir tarihi canlı olarak yaşatıyor. 
Atatllrk'no 1927 de lstanbul hal· 
kıoa hıtııbeo irad buyurdukları 
outukda bak edllmlo bir surette 
bulunuyor. 

Acıkh bir ölüm 
CuMhuriyet Halk Partisi 

nuntakamıı MQf ettişl Kayseri 
mebuıu muhterem Ah,met Hilmi 
Kalaç'ın 7 yaşıodaki çocuğu De· 
mir Kalaç'ın bir keza neticesi 
Oldlğnnn ulus gazeteslude te
eaııQrle okuduk. 

Demir Kalaç AtatQrk bulva 
rında "Kolı9,, aparhmaoıoıo dör
dOncO k:atıoda pencere önOncle 

oyaarken, pencere kooarıoa ko 
nan bir kuı1u hıtınıtk istemişıe 
de munsenesloi k11ybeden za
valb çocuk feci bir vaztyette 
taşlar üzerine ser•Hyor •e b&· 
men baataueye kaldırılan Demir 
Kalaç kurtulamıyor. bayata. ai • 
lesi efradına göılerioi yumuyor. 

7 yaşında bir erkek evUıt 

kaybeden ve ştıphesiıki çok 
derin acılar içinde buluo8n Parti 
Mtlfeltitimiz >lilmi Kalıç'a ve 
ailesi efradına AUabtao sabırlar 
dilıulz. 

SU.rla k.öyüoUn cınu6undıı ; 
•· göller mevkii '' ile yadedUeıı 
kısım, tamh.mile ba~aklık 1lt}Uo. 
dedir . •• Göller me•kllnde " ; 
biri. iki buçuk Ua aç dQnOm , 
diğer ikisi. ikişer dön1lm olan 
Oç tane göl vardır . lşte bu Uç 
göl; bio kl~iyl z'dhirlemek, bin 
kişlyo mikrop ııaı\amak lçla 
kan ve vafidlr. 

Bııtaklık olan bu mır.tokada; 
bin UA binbeşyUz döoUm fın

dıklık nrdar. Yazın fındık tpp . 
laaırken sıtmadan, dev.,lrme a
meliyesini bwıkıp eviııe, y tmak 
içi o gittikh~ri çok defa göı Olen 
ulualardao roış .•. 

Köy halkı ; renkleri soluk, 
benizleri uçuk, cdı:ı., kimseler· 
dir Sebet>i , a m a n s ı z 
bir afet olııo sıtma mlkrobuauo. 
lemlz kanlanan sokulması ve 
oradan çıkmnmak niyetiyle yer
leşip kalmaı.;.ıodnn ileri gelmek
tedir. 

K.öy halkının, mııte ddit 
şil.i..ılyetlerl Uzeriae 935 sene· 
sinde '' g'bll~r .mevkHne" bir 
mühendis gelmiş vr. bu batak
lıkların onb.,şbin Hrn s.utlle 
kurutulaıblleceğlae dair bil' de 
rapor vermiş.. Yııpılaa Jteşit 

sonunda : Haıırhmnn rsp u:dan 
bugnoe .ludu hiçbir n~lice 
çılcm11mışhr. 

BUtUa bu duyduklarıma ve 
gördllklerime vazife esoa-
sıods mut tali oldum. Cld~en. içim 
sııladı. Bu yazımı okuyan S!iYlU 

okurları~mda; ayol teessürü du-
yacaklarmdan hfç şUphem yô tur. 

ArkBl!lı 2 de -•• Üniversi~e ,, m~z~nları ara- ı· talyan gemileri 
dıo.da, Turkçeınnı unutan, =====·========""""======--"-"=;;;;~:=:== 

ihtisasını kaybeden v~ ~e- Karadanize nasıl ~-~-~-~-~ .... ~.::.~.~~L.: 
m~u, hemen alelade bır ın 

undan farksız butunao ni · geçmişler 
celerine ı astlamıyoruz ki?. 

Bu pek elim \>ir akı
bettir; hem fert 't.::: hem ce 
miyet için zararlıdır. 

Gençlerimizin bütün bu 
hakikatleri bilerek, hayat 
yolunda, dürüst, temiz fa. 
ziletH, gayyur, disiplinli ola· 
rak yorulmadan yürümeleri 
şarttır. 

Ve A t a tib k nesli 
İnönü evlatları oldukların; 
bilerek, büyük emane\ia , 
Cumhuriyetin sahibi bulduk 
larını bilerek, yürümeleri .. 

Çulha 

Uer1in 15 ( a. a ) - ıs ha· 
ıirııo tıırlbll ltı:.lyaa tebliQi, Si. 
nstopol oaunde ltalyan torpil 
botlarının fıualiJetinden bab11 
ederken buaların karadenize 
nasıl 6'eçeblldlal meıeleslni mey. 
d.ıına çıkarmıştır. Fakat B~rlio 

mahfllleclode hasıl olıın kanaata 
gu seri botlar Kıırıule.nize Tuoa 
yoltie ge1mi4ti1. Dıter tıırattaı;a 
Tuna nehrinin geçUgi memle
ketler ya Rusya ile harp halla 
de bulunan ~eyahut Bulgariıtan 
gıbi Alwıın kılıılarıoı barındıran 

yerler olduğundan bu gibi ba
fıf harp ııemildioio Tuuoa tez
gılhlarmdan barp içinde inşa e
dilıalt OlAAHI dı mQ111kUııdıır. 

İnsan ve Mum 
Ço~ seadi;im bir hocarn, derste şu cümlıgi söylemişti : 
" .••. Hayat ta bir nevi y:ı1t.madzr. Bir mumum ganmtuile 

bir iuanrn yaşaması arasmJa fark yok.tar. Mum h(H)adan oksijen 
alarak ganar; insaa., havadan ofcsiien alarak gaşcr. ,, 

Sade ins.ının ömrıi senelerl11, mumarıki dakikalarla ölçülür. 
Her mrım cüuesinin nislletfnae' titrek Je olııa bir ziya, ciizi de 
of ıa bir hararet verir. 

Keski insanlar da böyle olsaydı. 
Kirıayada "yanma ,, , hiyolojiae " hayat ,, dediğimiz hadise 

var oldukça bir rşzk, bir sıcaklık etrafa dağrlsagd• • • • O zaman 
dünyanın, bilhassa beşeriyetin bugünkü soğııkluRu yo/C olar., elra/a 
bir bahar nf'şesi gQJJzlırdr. 

Kendinde doğrııian sıcaklık t1e •etrafını agdm/liltmak kab:U. 
yeti olan faniler, binlere~ ıoğuk insanın ara:rrnda lıeba olrıp gidiyor. 

Hagat bir yanma oldıı;u katlar her inıan sıcak {le n•rlu 

ol.aıilı ~ • , 1« - rsk 



• ~ Saxte , . . s 
Oha bltkec gün: 

1Cadahorda 
-'3-

Kaclıbor bol•ua• ~lllre 
•t•ırı Ye kOJ18ler, kırtılımı 
!• l•IGler. Pıbt IUlla, uer 
&IJ:tl ı• otobaae kup kara 
...._ Yumı'atın baeka bir 
llf Jıpemıdılır. TIJı- tecrll· 
- IOfOrt de (dit) dlJ6ı Ol· 
lllCIL V etiller b•J•ll•bdea biri = k~rı.r1~;::r "•b• 

lbtltaolanadaa babltd 
klrllltı lllllk , 11 döı m8:. 
ht llbrıptanaı ... ., tenli 
ltlerlMt dDtD•ledU.. NablJt 
aadırt. rırı tlklret llbl Hı· 
••a.rtet kaJmnı•a kah. edlı-:C:.:: 'a -ıfg. Ol41aa. 1lttl 
'&' tul lllle Ua.llHeq "e[. 
41~ -. :'!! .. lr•nr

0 
lk fikri b•rı-

y.a ı ae Ult11or. 
~ lltU, ızı kaWı Yeal 

o t 

lekeh humma 

ı: ele •luadı '' •atıtmı 
it Uklerl de ı ... 111,, ~•llıctı llil }7.;=m:==ı5~;;~:i! 
:~~:!9 ıoktw. Şıın9a ıarı110-
ı ... Pltlua iki ., kaldı. 

ı...ıı ~arı blo olmaıanw ~" 
.... uu latale~ ......... _ r 
ları tıwıltl b l ~or, bun· 
..... rlt • a unaldaa. ,.,.da 
-.• rlala de lettnk etme .. 
lateaııır1 J11kırütl •'L• u~ 
d~ıaıor. ra.11J ~ 

tara~nıı-.tı YıkltU ılleıı 
11 1•1*" çatnlaa nıbl r. •ldlrl ba ha7ab, kGJlOler-

..._~ kat.arı '' oalar 1111 •ld• ıeldllt kadar 
rı: be, ltJ• lttclb ••tar. 
~ da'f':1'9 lllal blr Uılf 
...... ,d ~ ....... tttı • . 
-- llblJIQ lhto7. 
lllt Olreltrt •ıattardıyor, Da. 
.. :': .. •· eWdı,. ıou tı1ı11-
"*• ""'° ..... ,. teri· 

Venlyel 

cemiyetinin 

balosu 
Y-ar/Jırrueverıler cemir.e · 

ti tarafından tertip edilip. 
~limiz Salj{TJ Oü 1d4y'1n 
JJm•v'elerinlle Sah l Öazi'> 
(10&unda varilen balo. pek 
ne~.eli ve t:ğlenceli gtçmiş 
ve saa{ 3,30 a kadar devam 
etmiştir. 

Kavak meydan 

trotuvarl~ra 
Kavakmerdan şosesi 

kenarlarında. bu ~ı1 yapıla• 
beton l.,o tuvarl,aıdan bir 
1e1smJ ,atlamrstır. 

Karelere ayT1l171ış olma-
11111111 ı11Ameh. pötlilfın bu 
çatlı~al~rm. çlmilhto nis
betinln ız bulunmasından 
ılilti geldlCi 'ylenmC!ktıdit. 

--= .,~ 22 1 ... 

Vinç hala boyanmadı 
Taş iskele:Jelci 611Jbit vin· 

cln, baZI y~rlerinden boya• 
larmm dökülmesi neticesi 
olarak pas}andıgı ve boy4· 
/pil dökülen kısımlarının 
1>e,anması Jlzım geldiği 
evvelce yazıtmıı ve bu hu· 
sus üzerine ilgililP.rİll dik· 
kit nazarı çeltil111/şti. 

Son yaptığımlZ tetkl· 
kata nazaran vincin alaha
Jihl durduğu ve paslanan 
yerlerinin çoğ11ldı41 anl•sıl· 
mı.~ ve görülmüştür. 

Bugünkü ahvill ve şartl•r 
onünde büyük bir ltwmet 
taşıyan vincin çürümekten 
kurtanlması gerekü[pne 
te.lcıar işaret kayuyotı,ıı. 

Maçka kaymakMıı 
iaşe mildlrü oldu 
Çanakkale lase Müdür· 

lüğühd fllff n edllea~~· 
Kaymakamı Mazhar Onur 
~~n pGıta ile memuriyet 
mahalline gitmiştir, 

:ıc c , t L 

Fevkalade umumi heyet 
içfimama davet 

T rob~on elektrik Türk Anonim 

şirketi idare mec~sinden : 
At•~fj boıusatın müzakeresi iç.in umumi b~eti .. 

mizia 15 'Temmuz 11-42 tarihine m8Adif Çarşamba flnl 
~l :4 dtı Tltd>lt•I~ şirke~ binatında .fevkaUde 1Urette 
içtimaa dlveti bnrlaıtırilmrıtır. Ticaret kaaunuDUD J85 
inci maddff.t ~e bu içttmaa bir bi11eai olnıa 'da 
iştirak eımeğea hakkı vardır: H\.uedar!arın reylerini he 
yedMlumi,..O tiıial için biaae 1e11etler.İlli yeya bwtlua 
m~t-aarrıf ol4ukla.rıDı müıhit veniki, ticaret kanua•un 
371 .inci maddeli bjikmüne tevfikan, ~tima gllohden bir 
hafta eYveliae kadar firkete tevdi ederek duhuliye va 

SOımeoe lcr.ıı M .-nurJııtuad•ll! 
Slirmene.de ölü b;ızı orlu Y• 

kup vereae1eri vekili ve vaılıl lr:a 
n11 An•J• tlıi lira ayraca aa• 
raf ve tehlİH borç'a ~ ... eaeai• 
tarkı röaeıera köyfhıdea yat•• 
Ali ..-ı. HakklMA itb.t bor ....... • 
dolayı .. bcua olap bu hrr• par• 
ya çeml•ni ne lcanr yeril~• 
ıarki jöpe,.ra köyllade tapunu• 
fQbat 129' brih ve 3 cı••aruıad• 
kayıth oami eivarıada şarkaa H•· 
e.ı Bayrakiir-Gtlu vereael•ri t•r· 
luı rarbea imam otla Molla O.ar 
•oı vereae.i fıadıkhtı ,isale• ytr 
tim otlu laaııil ~afılıiı eH•be• 
tarikıam ile mahdut üç döllllm tatl•· 
aın borçhya ait aaaıf lıiueıi Of 
ehli v11lcufua hkdlr edi'e• 300- li• 
ra bechU.Stlr•ene leH Dnreaiad• 
15 tem•u 942 Çsrı ..... eı·• 
•at 14-lf>ıe katlar •t•tida pt· 
terU.a "rtJlrJ. •blacafl. 

ı - ltPu avrJ 4'fMulaa .,. 
lJnaa prbaa.-i ~·A iJZ 942 ta· 
rihiadH itibarH 942-101 ao il• 
Slr•ae Jera D airtaiade her kr 
ıia rörıbUaui lç'l aç1"'tır. 

ilin ela y•zıb ohn' .• rdaa fas· 
la ..ıa..t attıaak. t.tryealot 
~~ıoı ~ IUllDwf., .... 

ll!Mfri1e,itıP&e. aaraoullara. 
:ı- Arb~•r• itwıd içi• 

y.ukarıda JaJSb kaym•Uefi• ,.nzd• 
JMİ buçutu aiıbetiade pey v• 
ya milli bir baakaaıa teai .. t 
mektubu tevdii. 

3- fi>otet aahif>I aJacakJılarl• 
diter aükaderlu• n irtd.t bak• 
kı .. ~iple~• ı•yri •eatal ıae· 
riadekı haldaranı haeDade .fabı v• 
..,rafa d-.ir ıtldialanu iıbu il&D 
tarduadea itibar• 16 süa ip,1-
evralı.i mibbitelerile birlikde ar 
muriyotı111ıze bihi:rmelera ıo~ edot• 

Aui tatdttdo batını tapll 
8toiUN. ••bit ol-.dılı:oa aatrş bd 
MÜauı .,.,1.,..a••d .. baw19 k• 
hrlıır. 

4 - q+tt.,,~ea •iiıttd~ artnma 
ya İfliru. -1f&Ue~ uluma ıart_.• 
me•ıai olı.umui vo lüaumıu maJ11· 
matı ahliıı ve buoJara taıaa•c• 
tabaJ etmit ad ve lılWr oıuaoul 
&at. 
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ATATbJRK 
Ruhun Şodolsun -R-- uhun tadolsun; senin anı

tını !fenin çocukların ya· 
pıyor. Hem de şoven ve 

__ egoist bir zihniyetin mu 
samahasına sığınarak değiJ· sana 
layık olduklarını; dünya ölçUsünde 
bir musabakada alın teri . dökerek 
göz nuru akıtarak, aşkla, iraanla: 
çalışarak· iıbat ettikden sonra ... 

Radyo batanda Nurettin Ar . 
tamın okuduğu tebliğ damla dam. 
la iliklerimi:ı.e kadar indi, bi; gör· 
•:ydi~ bizi o anda, topyekün bir 
hıs, bır ıevinç bir heyecan _ . . umm.,. . 
ııı ıçınde ve bunların hepsinin bir· 
den timsali halindeydik ! ... 

. Türk çocukları kendilerinden 
ıs.tediklerini, beklediklerini birer 
bırer ve en M l l ' guze eser erle karşı· 
lıyorl•r ' sana her sıün Akahnla 
hesap veriyorlar ı ... 

Samsundan, En.urumdan, yola 
çıkan bayrakların bu yıl da s· . 
d k '-l • ıvaı 
~ uca& .aşdı ve emanetinin en bü-

yuk bekçııine bir daha ul .ı 
4fal. 

Enbüyük bekçi kim ? 
Hani yiroıi bir yıl 0.. M 
t nce, et· 

reı epeye çekdig" in t l f . 
k b e gra la bır 

af ra.maoa "şaşaaiitıla i1t: dolu b 
u ku ıslikb l • .r 
k h 

· l!. " açwışdınıı· işte 0 a raman ı ' ' . . . . 
. Arnerikadan uçup İslanbulda 

~~.rek ıueu t a y y a r e c i ı e r e : 
a ur çocuk' d . ıann an daba az şey 
ısteınem d . · d . . 
b

. h c:mış ırız. Çocukjarm, 
ır atta " 

oııce Elioıesutta buna 
cevap verdiler 
1 1 

' uçdular ve uçurdu· 
ar .• 

Bahtiyarsın Atatürk ! 
k ,_ Koca bır millet rüıgirlarda 
o~uou güneşle d 

ı d ' r e rengiııı çiçek· 
er e neş'eni ar ' 
biat k d. d ıyor ve buluyor. Ta. 

en ın en kopudığa her par· 
çayı, ayaklarının altına t k . 
ber iÜD biraz daha YÜJ a lat~a IJ~Dl 

. kse ıyor .• 
Kıaı ıenden dab .. 

terih olacak ? a çok muı· ... 
Hangi fa ~ . .._ 

cak ? nı seıu auakanmaya · 

....)- lbıan Gtllteklo 

:c .. -
ı.:ı_.,~ '37" a_~ ı:t:l. '-
15 Şıuıuser Ro 

6 _ U _ ıııaaı : 
Yaıara: A' ç ~ 1 lah~örlt:r ( / $44) 

exarıdre D 
eıer 6u umaı hiç bir 

roman k.aci h 
memi*tir, J)• ar oıuma ıit. 
lcihşörıer k Arta~nan oo üç ıi 
tık.ek. ' o umak oılen her ka4ın, 

t..ıe çocu; 
la"ttıdan ol un en samimi doJt 

ıa /l~r :ı..:tır. 
IJu eıer ıd L '<. 

Onda 11 ea oır rotJ1andır; 
er say/ad 

tı.dır · h c.ı Oıtı şeg olmak· 
' ~il ııtu.r h 

du.lı adttg d , agattak.ı insunlar· 
7 arıa canlıctır 

-.. Du.1.1'ıJ C ... 
Yaıan: Ch 1 opperıtld(/849). 

ıırteı D k. 
şu.ptıeıi;ı e.. b ıc enı. Dıckenı 

•• uyuk, . 
cıııdır LJı . ınz~lı z roman . 

· fe' her h . 
cının bütun '/ angı bır romcın -

e:ser erı ,, 
yertuini 1 .,ı " "a11boisalaıdı 

.,, tı •ga kot . d 
lengıe dolr.Juı mu.k. u _ ızer eser· 
iÖrüniir. ra'· 1 mumkün gibi 11:a, onun · 
lııtabılır? O /j !Jerıni k.ım 

" 
erh .... ngi bir 

j 
"'' da /. romancı. 

ta 'ok !Jaş k 
\ 11aratrru~tır • a51an ar Jkter lcr 
~--~---:. ___ ( 

Yenlyot 

• • 
IK ve EDEBIV 
Bu ses 

Neyleyim Davud'un Mezarnirini 
Bu ses bana yeter t 
Senfoniler sizin olsun. 
Bu ses bana yeter l 

Bu ses içime damlıyan bir su. 
Serinleten, yıkayan bir su. 
Gönlümün bütün arzusu 
Bu ses bana yeter ı 

EQginde bir sandal, 
Dal dal cıgara dumanları: 
TedaTlere sal bu sesle beni.. 
Bu ses bana yeter ı 

11.ak.b ~rınc:ay 

Gurur 
Onu ıevdiiim gün, 

kendimi Maksiaı Gorki'nio "Şahin,, i sandım; 
verdiği ıünbülü 

yakama taktıiım gün, 
büyük Fatih'io gururiyle yandım l 

Artık bana sorun 
burçlarda kanat çırpan "Şahin,, i 

ve karada gemi yüzdüren koca Fatih'il ... 

Salih ÇAÔA TAY 

Yaylaya hasret 
Alı, gitmek uıakla$mak istigoram denfr.tlen, 
Alı nt.frd cluguyorum dalıalar seairair.d.m, 
Eg kimsesiz ufuklar, eg ka1t rengi g•ruplar. 
Ah, ne/ret edigorıım bamda hepinbdtnl 

Mavi dalgalarınia hülg•lara Jalagım, 
Elmas köpü.kleriml• efsandtr aragrm 
Ben bir sahil çoca;u de;ilim ki tg deniz, 
Senin dalgalımnda11 •ir ıeılcr aıt.lag••'m . 

Nilüfer Aren 

Kendime dair 
Dostlar 1 B•ğrım çcıtlamış çorak bir taf'I• tihi; 
Can tJtrigor ümitler kalbimin mtdhalindc. 
Titriyorum tJÜ.cudum örtülü. karla ıibi; 
Dü~ü.rıcelerim cer.ir, hiıltrim med hali11de. .... 
Bir yutlum sıı araıan yolct•r bağır çöiümde, 
Tayfunlar eksik değil f akal gönül gölüne de. 
Ycılnır. arzum kalmıştır, beni ın yalnı~ öli1md•, 
Ke~mi$ önümü itik.in emellır ıed halinde. 

.. -. 
Geçıen de ıonra gine ta ıece goruından, 
Penceremin kapalı pancaru arkasıntları; 
Bir hıçkırıı ki farksız çocuk ağlamaıındart, 
Bir hrıykırış dugarsırı ( dostlar medet 1 ) Aalinde. 

Zei<.i Yaf rtıurtltrıli 

DO il il:.I 
Sayın Falih Rıfkı Atay'a 

Cenaet Ye cehennem inaaoıo kendiıilndedir ve ooun 
tııptatı Allah "Tabiat" olciujtunu boğazın leylAk. renkli BU· 

larından kıyıp geçerken şimdi daha iyi anlıyorum. 
Vakit OJlt sonu, gök bir lsfihao feruzesJ kııdnr mnvi 

•e KIDÇ bir kız yUzU kadar flcio, ruba ruh veren blr p:ır. 

lakbkla gUlUyor boğıız. 

Bıbaıa, cıvıltıya, reoıa kavuşmuş Boğaziçi ıı~o . 
Ta~iattı bir uyaomu, kımıldama baş kaldırı:ıuş , zaten : ttıbl· 

atta h•nıi şeJ cıoh dealldir ki ~e hangi şey manıtsızdır? .... 
Hayalla. eu çcık manalı bir şey olduğunu bı:ıhrkttyor Bo~az 
İDl8D8 • 

Kı1ılaı bir aşk bahçesi ve bplu Ademin bir elma 
için kofuldu&u bir cıonet kOşeı>i, çarpıntısız, ısssiz, uyanık 

belde. Sular i4D1tbuı ıeYap olduğu dlyudaki kadıı r ıhk, 

ışıldı Ta KlllttD bir iÖZ &ili parıldıyor içiu içlo . r 

.Boğ11dı ııuı gUalerl .. Glll 2ünlerinln nef eı venneğe 
br.şladıaı 2Ualerdeo blri, ıtelki en şirfoi ve bir renk al~vi 
lçlode yüıUyoruı biz. Geçiyoruz lio&azt • Boğa:tı ~eÇmC'k 

demek iGıelliği ivm•i. demektir bence • ·· Tunııdao 8atıya " 
daba retlflll bır UıHlple anlatıyor Boğeazı bize. ''P.Unyaoıa 

her yerioae eeoiz de var nehir de, fökat denizin D~lı'r veyıı 
oehlrio deniz olduğu 7aloıı burasıdır '' 

i'a11ababçe ; 
Reşat Nurl'oha "Dudaktan Kalbe" slni:lekl ,, Klmılı 

7Mpıncak" ın koyu burası ve sessiz sedasız yııııayııolarm , 
H&1is aedaeıı ölenlerin gOııUl yuv~uıı . 

.t:Sebekteyiı ; 
Bebek gibi ıuael bir kıyııııo kokusunu cmınekte1ll. 

Sular taritıe t.rı,ıuı peçeli bir k.adıa bakı~ı gibi ba:uıın ve 
mahmur, oerde lae k.arınıcak glbi K<>lgt:li, sutlar yeşHllkler 
içinde uzayıp KldlJOr .. Uıayıp gi<ıeolleceıH kadar. GU;ı;el· 
lı~lere Ornek olarak. 

·• Taywlı Kıyılıuı 11 nı, " Biz.im Akdeniz" i tibltJeş · 
tirea F11lih Hıflu, Boğazın şilrt o ı 'kıt-ap balim:tu t' ll'lep1irınecu 
\'e çiııueaı t tt Ulosua u Karııd~niı.ıa lHH.: Uz. 

... \t~~ Gü ue~ " ıu Ut;ll tfimıen ıst.J ur Tstumck lıvk ltt 
olaı.ılur il uu bı~ Kt1rııcJel ıı us .ıKtı.u .. 

O >lnrn IJıılıçe : 
~ternıer rılılımı de1ıizio ı.ııpırtılııri}le sıkııuuu s~rııy. 

Sultıınlı2rn kıwgırıw\~şıa:ı l"li, k um ve 1;iLlrleti:ıh1 kh:.lelo 
nıedığl cıckoı u bir ılnd ve oaı;ılı IJJşrna oır Ren\. t uiuu 
Mıll4'11U ı.ıı rayı, M ıHel~ UC!diye edJltit. b Uy Uk Bvı;;'rn <.rnya 
ıyıık bi!Sllgı guo, yine o gün bltıi.ıfştir deudc ıenfo, lanlıt· 
ll•DUl ve ••llıtnutuı li~flk.tıış'tıuı ı opk.apı ura)'lDll kadar 
J:ıllar allrea muah. 

Ab Boaıtı l Boaaı 1 .•. A~k ve üıllatU beldeal, ne~'e 
H elem kaynaaı kokulu düoyu. ljir acem dul>ıwedelt: Şlraz 

için Şiraze ııitmek çıkmaktan kolay olduaunu Eöyltıyor, 
çuııJuı OH1d11. lrauı'ıu allı yuz kusur sene1lk. Harız'ı ve oaua 
meı11rında kan aj'hJa&n kırmızı gUller ve blli0 r1 seslerHe 
1akı711.o bülbüller varmı~. Boğazda buolarıu han~lsl ehik 
ki H bııalar• iöleede ıurakacak neler yokkl.. Onun da bir 
llle cteul ve tQlden lpekteomlş glbl Neatm biı' ,Şairi •· Su
larda bir b.11.kmt ,, 0Ja11 Barbaroıu olduktan sonra .. 

Kemııl PEKER 
- Soau var-

( .. ~ BABANIN GENÇLERE OÔUTLERI 

Ah l fi k 
-il!-

Vatan için yetiş rnlllete çalış 
Parlatmak istersen istikbalini 

Doğruluk etmeğe herzaman alı ş 
lslôha ceht eyle kötü halini 

Paraya namusu eğer satarsan 

$erefi vicdanı elden atarsan 

Oz helôl malına haram katarsan 

Göreceksin bir gün izmihlôlini 

Hayatta kendıne dedirtme kötü 

Mala tarnoh etma yoktur kıymeti 
Namusdur insanın nurlu ziyneti 

Ey evlôt hifzeyle itidalını 
Baba Salim 
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Yeni camr ;rla lar 
K raltı 

, . ... .,.. .. 

ıw. MWr. so,ı. blr bedel .W• 
.. np ırı llaalt 7a,.ı.u. ....... .,.. 
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