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Ekmekler yine bozuldu 

Son blrk11ç gOndPnberl ek
mekler pek fena çıkmoktadır. 

ÇPşoh;t bozuk olduğu gibi 
çiğ Ye balçık halhıcte sa tılan 

ekmeklerin, hiç olmazsa µişkio 
çıkarılmasını temin edemezmi· 
yiz ? 

\.... j 
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milyon lira para girmiş 
bulunması, köylü kardrşleri 
miz hesabına hepimizi ıe· 

I 

Yolculuk var 
vindirmit olmakla beraber, yolculuk ve buouo neticesi olan &yrılık:, bicrao' hasret, 
onlara yapılacak nasihat- gurbet , dııussıla ... insuları eo~ok mntebassls eden ve in-
lerden de hiç kimseyi alı- san pslkolojlsln1le en derin akisler yap110, ruhunda feryat-
koyamaz. laı kopıtran h\slerdir. Bu hisleri en samimi şekilde dile ge tiren

lerin çoQu ötedeYberi karş1mıza sıın'atkar oınrak çıktılar. Lehlerine ve iyiliklerine 
Buolarm ekserlsloe şeir, nıtsir, beatekar dedik. Biz bu 

olan bu iibi nasihatleri milJi eserler arasında çok kUçllk yeşımızdaolı.-rl ruhen perverde olduk 
ödev bilenlere karşı OD· j ve bazen dıt kelbiroizlo derin kOşeterinde sız1larıoı duymakla 

· Aıbaşkan v~kili Hayrı" Gür 
ların da uvgı göstermeleri :------------ içlendlk. OzUldUk ve Bğladık. 
bir borçtur. Şükrü Uygur 1 losıtol ırda bu blsslo en iyi ifadelerinden biri olan ve son 

Bunu duru ruhları, üstün gUulerde plnklbrdan na~melerioi dJuledltlmiz, Harunorreşidin 
ahlakları her zaman böyle Blektrlk şirketi tomiserl göz.desi. filmloi sOileyen, 1'1oleuluk ver,, şarkısıdır. 
kabul etmiştir ve böyle ola- ş'ukrU Uygur iaşe mosteşar- .. Yolculuk nr,. her şeyden enel içlvdea alındı~ı filime 
cakhr. lığı kurarlar şubctıl servis şef • aan'ııt bakımından . botun gllzelllğlol veren ve dlnleylcilerln bu 

ÇULHA 
- Ark11ı ~ Je -

ll~iue tayin edilmiştir. Yerıi bislerlnl en geniş mikyasta tatmin etmesi yöoOndeo do yine ayrı 
nılrHhll kullar bıtarılar dlltrıl blr sao'at e11rldir. Zeki yağmurdereli 
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a. ..... lllHl,deolllo dar. ObQr ltllmlerlııde reol ıabab Şu ciheti tekrar !ıatır~ Halbuki ııte ılmdl tuuıa =~':,,:\~:~::,11•1~1~~;: :~ 

Kapa 

ıuı lhflllı 1-•nt edeo hı bıJıb urandırmat için denize talım ki ' b&gtln taksım tutulmuı bulunurordu; bu tnuk tomloe lfgııl etllrordu. De• fi lıoJr••ı, Trab11aaıı ,.bil 1111. daldı Ye kayboldu. D~oraaıo bo civarındaki lokantalarda ıa- bir makoallı kurulmuı olıua bunu tanıdı '" tı01le iyi elle<-
.._ .... kullo1uo1t IJI dufgu Jorıbcı ııtl•9' llJ•oıodao t... lata ile yarım kiloluk likör olmHıu. olbyet bir tuukdı '" •e bulundatuna aıemnuo old•, lırlı ıeo&rdlk. Sulan kucaklı· •et alıın elektriklerlmizln ı•ık· 1 d · buradeo kurtulmak yolunu ba· Bu oda kunetle •Jdıolatılmatts; l rl v ıiıeaina deviren er e aynı in 1•• ,._ ...... lıofıı kOpDk· • le blı de lıatbıp kaldık ıamıyordu. Kor•nlılt Gser • "ıkot aeır bir ., ... •• iti 110· 
lor loorbıuı lılrlılrlorı.ı kova- 'l'ablotın bo tllr tabloaonu hataya d&ıtllkleriıi bilme yOkleomete. baıladı. Kulak •er· Ullyedea lıatka pek n • .,.,. 
............ porlak karık •11tnaere1< yemeklerlmlll ltl•b• lidirler. d~ dışudı çıt roktu. ıatıa ,.. lbtlv• ediJOrdu. Oc..kta .ı .. 
lana •an.,.• ıular Qzerln .. e lle Jedlk midelerimizi ntfıs 111• ı · nıbaaıoda ıeı çıkarmadıın du yanmıyordu ; dOşeme Oserlo• • .,... • ... Dig· er cihete ge ınce , v 

1 

b ır-kı1•11a bele J•lb direk mQ dalarla, clterlerlmlzl bol okzl. ran, bOJDk bir ıeytaahkla ne· pek nkl oldotu gOrQ en aı 
•Mkauoda •Jaklan liran ıenç JenU ban ile do•aurduktaa son köylilmiizilo ana ihtiyaçları feslerlol bile tutan b r çok la lar aerllmltll 
lerla - tartanı oalora •ııe- ra lıabwelerlmbl lçlJordok ki diye söoterilen gaz• tın• ıan •••mıt elbl, lçordo bıftl Ocella yanıadı ve Deni• 
ret ülmalan çok etleacell bir dınlıla eımerleşeo s 1 o e s ı be:ıı: balen mebziil denecek iniltiler, derinden gelen hıçkı· atrerke• tam oaa karşı, JDksek 
llrl•lftO. 01erlndt11 kırmıu, 1eıtlll ılyıı. kadar mevcuttur. Bunların rık seılerl, Ye ara ıarı kapalı- bir uadıll1e Qserlnde itiraz lb· Ymecaıana neticede mou. larlı ıQılenmıı motOrlerin bir tedar•"kı"nde ise, zorluk yok. r1u açılıp kapaadıtıaı du7u7or. Uyar kibar biri oturuyordu. B• r 

.. __ biri ırkııaodan aeçlt resmi y. P 
1 

lllkl 
1 

k cak bacak Oıtnae atmıı. kolla· 
•-• Vallallla eWe birer .. du. Bu rtk r onu er ne •· noı ,.•prnvarl kavu -turmuetıı; bl 1.--•n _._ tlıklarını Ye arıda blr hani fi tur. 

1 1 
dat y- " 

rer .... ll"IU• nrlllp mera- k b" dar Drperttl; keodis o mo ıtı rınıbıtındı, da•arda bir çıkm• ıl• bltU ... •- tekleri• Trabsoau ve Tra&Jıoo- Üzerinde duruJaca ır 
1 

d bl k 
.... IOara halk tlıtıı 1 1 

edecekmlt ılbl b r eo re ır •· Q•""rlnde bir bırdak a.rap du-
11.1. b la b ki a ın ıelGmJa1an motOrlQ .,.. · · k ı yor ki mevcut ilk d f ... v-•ı •• • orkııdqım ,,...ı.n ıorırorııdk. • m111r •t• a ı • Y• dOndO. O z•ma.. • a ruyordu. Yosonon çbgllerlod• 
Dr. il •• 11uıe.ı Ş. Ue blrllk· atoklora ıöre idare edile· olarak. gOslorl bt.a11Ddo ve •orkuD" bir llade alı.b idi. Ali te or .. _ 1 EneJce muı 0 01er JllzlQ k il d bl • y .. t -~· •1rı • ._ bir lirli ID•llf tılbl ıınlf "iı\"ltlıeı ile ıelmekte ve müm ün mer- evin içinde blraı er e r lfl •udatı bir yumruk J•but dllt •~rılô.Çlllltadeaisla" ıooıerı.ıaı te•dlee çetea bu tebe ihtiyacı k•rıılamak il•• bulundotuou farkeltl Bu •tnu ••tlceol ılfmlHlbl gııy•. 
:",. ... llool -.....,, oro. ılaa. fla.ıı koru mor ve eararlı hua~uada alikalı teıkilit ışık bir kıpı perdeolala it• koluı4L Tebeullmlerl•de, çat•İ 1 

MJNlaiııll ı.ı.ttoa bir illa P•nllılıır ile Dıerladetl mo· d narlanodıu ıwa bir lllk libl Uılannda, ve klçOk. kun•ll talllllı ıloaİ\olılılaııdoa IOD· IOrlorl oltıdıronıu. Ha'8yı ılı· gayret aarf etmekte ir. nlbıyetı dotru ıeıİlşliJ'en 1•· flllllerlade tolıaf ve bemea be üllJelerımısı ı.- bir te. lu -Clre•lt!lfoklerla ~lr t 1,. Yalnız m11ır için ıu ata kail bir lira blımetıl NI. Baaıı ••• ınıııoç ıekllde le•• bir 
..,... ÇIQfllt Oııaııııı.ııe1t1 DllD- aı .. bil lllhıooaoı da rollaoı ııilzll•ll unutmamak lizımdır: eormeıl Dealı'e ıealf bir •& ll•de okuouyord•. GDıol, beyaı 
..,.,. •rretmoaa lıqlaouttııı. 10t "Ol'lltlıı ota•ao alık ~lr • Herkeale gelene dDilln, ıea aldırdı; bu ona betakbktı .. çı.rı omuılırıo• kodar arkı· 

Bir - lolıloaao.ı. 1ı11o ,.,. ... blrTe•mu baynaıoıo çırpıoao bir laoaoın bir parça rordu. Teı temiz ootlllyle bl· 
il Hllldlf edllea ba maa11n ıeae nıı'elerl aerpl1ordu. bayram derler. " kuru toprak gOrmesl ılbl ıeldl. 11tı la11oda ı11tı hlılerl uyan· 
Jllreklerlmt1e bol "'-1 ferahi·... D,. ~üluıJ GtJ/c.u ÇULHA ldlAl de"" dm1erdu. Seneler, belki de bad• 

.,. ... "' Durup ışıtm 18 
• 1ere • dlndı•a fazlı lb tlmaDllar netlce-nrlıordu. Bir luaftoa rııroa ru bakıyor we elrafuıdııkl 181· il. onun ell•rlade tıç b r ;ı bı dolılllılua bakı1oru; ınneı Belediye Reisine Arzuhal lere alt mantıki fikirleri bir rık• •••ıh; •e )bit troil'ID el 

b • 1 a r it ı • kııeoltlandıeı lqllrmet• çalııırordu. Kendi lerl 
8

,. tb un' u y apılıt ııı bu I' e bılatlu ..._.. ıannt •• Etrefletene ıtbaf blPlllldan ırdıalaoaa ba kopı buodaa dıbı ıca ~.ı. dıbı ıa ,._'flrl ııo.ı.. lbotllrdtaı r• kaür \)ikan bir menli••• zel bııh bir el taıınur edil .. .._... ••nldoaaıt fi Jllll Gıo ballı, oıhıklor tırorıp baılı Yoroa'4a bolundutu beıbelll idi; we merdi me..ıı; oltrl, b-• pormıklan 
...... blrlotaooııo lılml OlmUf Raıı.. ıı..;. aq..,.. barruılı Moloa'da •••la cllllı parmaklıkları Goe. Leoıııırdo'au• tıblolanadakl ka· 
...._ erııa-ı Jllılıliı 111· Olayı öprek a-da keyfide baloada rinde pek ili •kııedllecek ~lr 61Dlardaa blrlala pormakluıaı "°" .... llraltaıı U..lldo Anı.. ılılı ••'old•I• rt• 7ıaılı Moloa da • • ıaoe kodar lace re baftl bir .. c1m,ordu, bruklın ıaret bl· 
............. 1ıildliıae -- fOf!Or elbl parlayan bapı lılr rı.aıı, we IHkollde berazılı· 

1nl•• lıun anı, lllk Catlıaa ...._ lot&aıla bata• r•• kaoıyo•keo • ışık bOımeol bula bllecellal do. 86Jle elleri olan bir la1Uı• 
--- -- lılr ıı...aoıı..ı -·-ıdo hem ••ktimda o arken ı•nbJOrdu. ea,.de ,.ıaıo ol- bunları dlndaraae bir tınrll qıkbt .-. ilik ile doalı orıtıa· c...., kırıoıa rıakıoı ( Allab koH 1) do•k•o madıjlıoclııu tDpbe etme .. bat- bOklfQ, JDıGade lı07Iı kork• 
• lpet 11111 cllıl ........ ıı.. Arolııı lldl -·.ıdııtu il• yoodı Moloz da lıJ•lı beri, kalbi ıldclııUe ııarp. we lhthl okunan bir ldmoeala lıJa-. .-. IOlı 1911lt bir maki• do'8m edlıor, •• aı o- bGJGt bir aablrlo rerlnde oto-

................. r•Jd· "llaııQtllırıa alılıaa ol hida ıüyınd., • laraa olıan bir t•Y rıpaalt 1ç1ıı rub bir lltb, yıbat bir 11Atı b•J· - ••lıla... ..... lrlıabl lıadah lçoe de, içm•soe de oaoılı• rubuau tıbammOI eılllmn bir keli tılb~ giWerioıl kırpmada• 
'fa ....... at- 1- oı.... ••loerö alkolde lrlad" onu oarırordu. Mllblt bir hıb· ı-nları lemata edlfl IOrllDB· 
• Arııloıı - - old.,. rBo yaadı Moloa da · b I d I fQDe dıtbı slJade korkunçluk 

l ,.__ ilk• ku11uaclıı 0 ua • una werı1ordu MDılPlul •e balo bit 
- • ; a• ..... '-ııau. Hak~-- · L • f d" enııiadL Derhıl merdl•enlerl ıQkDtu •arda; bu onua bak••l•· •I • ner ...... ~--M - ,... ltir feyzi müııterreraın e H ı d 1 k ld ıp " ,. 
.... ., b --.• Q__ da . f .J· çıkmak ve per er a ır nna biç de 1• ... ıt•ı1ord11. "-9' D •nan lr•---.:' ~ .. , 81 oelid'9tte bize HrıUD e H•I a 

ııı.ı.t lltPtalt .-. ---~ S.. Alıaıaııt llaluaadı Mum•enla ofeodö mO,kDllJle karşı ka'flJ~ :: lıte Bire de Maletrolt deni· 
..... ......... -~- A .. ı.. lld• -·•ldot• rB• yaodı Moloı da . . mekten daha tobıl Dil o• leD ut bu idi Deılı içeri si-~ .. ....,. ~- - dl? .Hiç detllse hımH edlltlıl· , .. .., ber lklll bir iki oaıl,. -..5::._~P ....... Jı. _ Aıını Sözmen 

1 
ı k l ...... k •e '"iç 

•-....... rı h...., _ _:-~- - lir b r ıey e arşı •-- " • bir ıey &Oylemeden birbirine laa~ u _,...... Bel olmıızsa "8raohktaa kurtahıcak- bıktılar sıre de Mıletroıt : 
... ilk~~~ ~~ ~:-:~ •d. İye intihap fişlerini doldurunuz ti. Ayatı merdivenin birinci ba. - Rica ederim, elrlals. Ak· 

:---..... Be ıamııgıoa çarpıncaya kadar, ••. ea•dınberl ılsl bekll1on1 ... - °"" JapıJoa ....._ ledıye Reislitiııdea: ıerlnl ileri dotru uutaıt old•· üdl. Nlllll•a·•........ Ô tu halde J&Yıf yanı JDrldG A,.1• kalt•ı-..ta. fakat ~ 1'11ı1miı lslorı B I ~ E•/;il •gındon itibaren baılanacalc aonra bıılı bıalı aorıllweakırl ~-· oO,lerba 1Glmllf ve 111· .... '* llM ...... ........ ıi.ı.,. .l""""""" .... ollftlllc ilsre to6etllril•• lıiiviget çıkb; keadlal toplomılt lçla bir nı llltla itibar bir ta ........... 
,.._........ otta "ı." •re dafıtılıno;a 6ı.,/onmııtır. dakika durdu •e penleJI tal- ., ....., .. o•u Mllnıbıaıfb-

... llllUa ..... Ma1eıe ı.a ı._ladUuıp "••• •e intihap olanmalc halclcını haiz 6ıi- dınp içeri elrdl. Kla•ea bu atılDtte11, klameo 
,_... ba ftlblıt ...._... •• ,. ..... L_,, ,..ı_ le l Keodlol parlak tı•lırdıa SIH tle Maletroll'ıa ıealnla ta• ,..__L •-llOlk , _ _.. .. ..,.,., ıe.-.,. Beletlige intihabına i1tiralcların1 o ag- v la -•• 
~ ld ft -tıırlJld fp Japılouş ıeolş bir dairede bal· luıf Jbenıtnden do 11, De..-ıc ....._ ltlıı6 ., • .. ,.,.. da;ıtılan lnı f lıl•rln •••mi 6eı ,;;,. du. Burııb ber biri ~lr tarafta kaWYeW bir Dllfret tırpor....ı• aleaıı. ~ ''"' olia~ı.,, lllelıaiU •üme11illerln• uerl meıl m<c- olmak loere aç kapı '8rdç Q. ala bOIGe Wklerbıl ııoı.,tıt•"' S •• lllefılll •:ndan, 6a naüddet içinde /iıleri doldurup oer· çDnde de birbirine baaser. bı· bluettL Du1dul• ha nefret Yf 

O Z '' naA:A:ı-~- /6ın8 iv l le "bi • t ladan perde aııhvordu. Dairenin ..,kınlık hlılerl Jçb,de, u••P • • •·---•. » -. " •. a anan mucı nce ce .. a J- k k il b J _,,. .. 
Sis fi lf ..._.,..

1 la6ııe A: dOrdDocQ tarafını iki ıealt pe•· •ereoe e •e u •akta -~ ~-~·•~-~~~~~c~··~'u_~_n_·~l:":•:'~·~~~~==~~~~---------~ ~-~~~~ı lılr :.... ..::: "°'"""ıılt " ~ - Sonu nr -::, ~~ ,::;.:; BIRI<Aç SA nRLA 
• 1aıı.,.. .. --. B .. d :a ıı:... ~ı:.. '°'"~ uyük lokma ye e qllf al.....;L .J ,_,, .. flfi., 
~-· ..,,,..,. -L ,........ ....... •-- """"" 

llraııla r, cwrdı., 
• • • 

...., .. =.· .. "'-"• M.M..... d"'-ıenl•ra 
,,.,..,. ... 1 llA: .,,. ... , 

•••••• ahı ti:. .. MoA.aı ,,,..,.,.,. ,.._ " .... 
•Ü .... .,. ..,.,., -.., ... ..., ... ·.~t· ... 
,_ ~/•fit • Atr .. ~~· 
-'-'ırır. . ... h ..... 

Ilı k « BIJlk lokma ye de , b&yiik 
°""•••deri Ga a. T..._ ~•de ofiı m6dlirGa6o 

JiJ~llada • beraı ekmek ; 
lnaclakı ....... kabil olacaiı hak. 
••tluar •taaa.aa l hatırladıkça , bu 
rarı...lctaa le 1 ~a~ri ihtiyari tek· 

" 81,ak •dımı alamıyorum : 
&,, lok.. J• de • • • » 

••• ,.:•~ Yaı~tik , eski. 
1 

fliuldaa O)Aydı 

bari! . 
Çok fena, ıimıiyah, çimçij 

ekmekleri, Temmuz haftaıında yeme. 
ğe baılaclık. 

Maabaza " T emmaı baftaaı " , . 
daha yeni girdi • • Çıkıa bale CSmlr 
vefa ettikten ıonra , bir çok tem· 
muzlar ve temmuz haftalan ıCSrmek 
mllmk&ndlir. 

Bu itibarle limit ke1ilmemeli 
ve Abreylemefülir. 

SaQlık takvimi: 

Kızı I 
Hararetin ylbelmelİ 

ve lollradan 16iıla 1tt 
t•rafaada ve boymad• 
ba1la1arak laet tarafa ya• 
yalan kı11l lekeler rCSrlllt• 

Bayle butalarm tec· 
ridea tedawiıi icabedet· 
Temaıle kwla tatalmak 
ihtimali olanlara k 11 ı I 
•fiil yapbrmak lba•clır • 

Hekim ... 
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, GENÇLİK ve EDEBIY , ~- -~ 
1 

'·~------~~~~~~---~~~~~-~-~~~-~~~~~~~~~~~~------ -~~~~~~~~~~...,. 

A~k m', 

Milliyetçilik mi ? 

Y enigol'u ( Gençlik ve Edebiyat) 
sahifesinde askın iniliileri dene· 

cek ınensur, manzum yoz.ılan göz

den geçirirken '' \.Cntanım" boşlı;mı ttısı· 
yarı ycurga göz.üm takıldı, bilmem neden?. 

Dernek: " Pc.nJeizm " Şarkında şark
lının da sevgisind! baadoı kurmuş/ur. 
Euet Doğuda doğrın bögle seJJmisdi. 

• Mevlana sevdiğine bir rubaisinde 
Şogle bağırrnışdı: " Sevdiğim / Ben seninle 
o hale J • • k' b gt mııım ı en ~enmigim, sen 
benmisirı ? Bir türlü kesdiremigorl.!m , '' 
~ar/eda " oucudige '' dedikleri " Pande-
ız.m ,, d b 

en ne en 9an1Jmıyorsam, ne de 
~ yazıyı ya:an " .Spinoza " nın " H,.g-1" 
ın _Sagruret mezhebini dıJşüntmegiz. Biıltr; 
platonik sevelim, mistik sevelim yeter ki 
Set•e/im ı .. 

16 ıncı asrın iiJtat şairi Nevi'nin 
" Ak.ei ru_yi yarsın ayinede 

d Scınrncı ey asık oucudun var senini " 
•diii gibi bizler; ıeverken Şeghi'nin ; 

.. K.t 1~ yo~ bu diyar içinde deygar 
d var ue kı yardır ne kim oaı 
a11uıu gıbi duyalı . . ". 

t' . . m • o zaman mı/Jıye-
ımıu, vatan sev · · · 

- k , gımızı ne 17 nci asrın ôo 
gurma ıstediii cıl ·ıı· 18 , . rz mr ıgetin! ne tie 

1 
ıncr aırın bu ürıü lı • 

meclenigetirıe bo, il azırlayan sarsak 

1 

ç an,,ız. 

Biz sevmeıirıi bili k 
biliriz. ,.,.,,,,,. ~ k rs. rıeilligetçi olcı. 

ı 'l/' o ıa •• Pol H . ,, 
mı ıget meselelerini in r anrı rıin 
hifelik kitabı " E ce ıgen iki güz sa. 
t 'f rneıt ronan ,, . 
an /eri bize mili. il' . _ ın cazıp 

, ıgetç 1tı OfreJemez .•. 
.Su güreler bir takım 

mualarcla milli e . . fiUeie ve mec-
mış didiki ky tçılık vaırflarını ele al· 

eme İstig - -
aör üg k en turlü, turlü gazı/ar 
• or, o uyoruz. 

Bir imza bi le 
derken bir ı. '· ze endimiz.e "önelim 

uoş~ası hayı J• '/ • • • 
ıöste ı Öt ' r •ıyor, ı eTtsını 
Gaza~/o~ ••• Ee yand11n biri ntilllyetçilıği 

ıtın g onu/" dl k 
111 l • a ı itabile anlat. 

aya ça ıııyor, bir takı 
seı/e i d ı. t m mızraklı hoca 

r e •U empoga ekle . 
nıyor , • , 

Gtnç/ik, okuyor ıa d- . k 
Ja 11 k le • • umenr ırmasın· 

or malıyız. Bana lcalırsa T: k -
ruhuna •lnmı·., ola ı. , ur •n 

.. ,. " aşl{;ı d 
zınaclır Fak t b k . uyan ırmak iti . 
man , a una ım yopacttlctır ? Al-
ırıi ~:~' ug~ndıra11 zür sesli bir .. Fihte" 
ı. 1Cl/gelrm7 Hayır, Jıoyır ı. _ ı.. 
ue"zi b. ı w:11ce : uıze 
G- gen ı-ılere : ikinci b. z· 

okalp olsc getişecelctir. ır ıya 

M. Canıızoflu 

...)--------
--~-~ 

~ 

Koca Dünya 
Verdin kôinati hep velveye 

Simdi tanburunu çal koca dünya 

Milretleri sokdun mücadeleye 

Durmadan hınc0 nı al koca dünya 

Lôzım değil di bize himmetin 

Ne yazın , baharın ne de cennetin 

insansız hayatsız yokdur kıymetin 
Göründüğün gibi ol koca dünya 

Omrümüzü bir ah ile geçirdin 

Kimin akak kimin yüksek uçurdun 

Gamlara garkettin zehir içirdin 
T attırmadın bize bal koca dünya 

Bazı milletlere zeferler verdin 

Bazısını yıkdın yüz üstü serdin 

Bir gömleği yokdur binlerce ferdin 

Kimine giydirdin şal koca dünya 

Eğer söndürmezsen korkunç ateşi 
Bu ceng'n çok fena gelecek peşi 
Üzerinde kalmaz asla bir kişi 
Hayvanlar do atar nal koca dünya 

Baba Salim Öğütçen 

NEFES: 

il 
il ., il il 

- Cemal Azmi Telliye -

Amansız bir bahtın bin cefôsına 
Ezilmiş göğsünü gerenleriz. hu ! 
~onsuzluk bağından sabır gülünü 

· Didine didine deıenleriz, hu ! 

Görmüyor dünyayı artık gözümüz; 

Ermişiz. hamlara yoktur sö1ümüz ! 
Sevginin vecdiyle dolgun özümüz . 

Bir ôna bir ömu~ verenlerdeniz, hu ! 
Varsın eller desin bize divône. 

Biz sükut ederiz hep ôrifône ! 
Yalansız tek bir yer varsa meyhône , 

Postu meyhôneye serenleriz. hu ! .. 
O. Sebati Erengil 

Çal Efem çal ! 
~ün7s.:::.. ın 

15 : Şaneıer Homanı 
ı Silindi gözlerimden bütün sevdiğim şeyler, 

Unuttum ; sevgi, ümid, mazi diye ne varsa, 

Ver [fem elindeki kadehden bii daha ver!... 
IBl(, 13-Arına Karenina (1873-. 

il 
ı.) •. Ya2 •n: Lton Tolıtoy Bu 

I Prıeıız en b • -1c 
bil;, 

8 
. u9u roman sa9ı/a 

Jaı~m : kıtabı yc.zmak ' k11.ouetle 
lıav• al .demektir. Şahııların, mu. 

'~Wrn h . . 
bı. · d ' ıa nelerın lıalc.ılc.atı 

zı a eta 
l ıaıırtmaktadır. Bu e. 

ıer e roman d h 
vige k a a yaksek bir se· 

ge çı mıştrr. 

( 187~4 
;,- Karomazof kar eleş/er 

O hi ki azan.: ~etlor Dostoiveı/c.i, 
l'kl ç mıenın ınerrıediil derin. 
ı ete iıae,. hl ki 

' ç mıenin çıkamı 
gacağı :ılrvd•re ulacrr D t , '·i 

J 
p • uı oı~e•~ 

norma olrnayanl 
romarcısıdır arın en büyüle. 

15-Haclc.leberrg Fin (1884) 
Yaza11 : Mark Tvvain 13 d'f t • • a eseri 
r erıerr arasına koymak ie/Jc.• J 

h " k d' ı ue enuc er en ır i fakat clarm J 
bü _ _h . _ . auan 

' 

.yugen ıo rdı olmezlığin biitün 
a/arnetlerir.i tagır, Bu romanda 

)_ Amerikaıwı sesini Jugarız, 

Çal Efem çal sazını, dünya eleme değmez, 
Doldurduğun kadehden içelim binlerce kez. 

Dolanmasın boynuma sevgilimin kolları, 
Ben kendime yarolup yaşamak istiyorum. 
Belki uzak ellere b! gurbetin yolları, 
Götürecektir beni her dakika diyorum. 

Çal Efem çal sazını, bu zevk ebedi olsun! 

Ve boş kadehlerimiz bütün ömrümce dolsun. 
Kemal Bahir Akıncı 

o N A 
Sana lıer an, her yerde her im ol diye baktım ; 
Olmaıogıiı bir Tannm fil saıea tapocalc.tım , 
Mehtaba çıksan eğer, korkarım A9 ürperir 
Gözlerim ı;zlerinde bil dumla damla erir . 

Deha Gökıu 

Meşhur imzaları 
nasıl tanıdıırı ? 

Yazan : Salih ÇAGAT AY 

H enüz çocuk denecek bir yaştaydım ; mecmua· 
ların birinde ( yanılmıyorsam, .. Resimliay " 
mecmuasında olacak ) ''Resmigeçit" adlı bir 

yazı okumuştuoı. Muharrir bu yazısında, meşhur ro 
mancı, şair ve mubarrirlerimizi ilk defa nerede ve 
ndıl tanıdığıoı anlatıyordu. Ben, o yazıyı okuduğum 
zaman, ':>üyük bir heyecan duymuş ve kendi kendime 
acaba, demiştim, bir gün benim de tanıdığım meşhur 
imzalar olacak mı ? . . . 

Bugün hatıralarımı yokhyorum da görüyorum 
ki artık benim de tanıdığıw bazı meşhur imzala 
vardır. Ne zaman, gazete, mecmua ve kitaplarda 
onlara rastlasam, İlk tanıdığım an batınına gelir, 
adeta bir zevk ve heyecan duyanm. Zaten bal'gimjz 
sevdikJerimizin ilk habraları k~rşısında 2evk ve he. 
yecan duymayız ki •.. 

İsmail Hakki Baltacıoğlu ; 
Onunla önce muhabere ile tanışmıştık . İstan

bul'a gidince hemen Çamhca'daki köşküne çıktım ; 
Kısıldı'da o!duğunu söylediler. Kısıklı gazinolarının 

birinde elini öperek kendimi takdim ettim. Beni bü· 
yük bir tevazu ve samimiyetle karşıladı. Bugün en 
çok sevip hayran olduğum imu. odur. 

Halide Nusrei: Zorlutuna ; 
(Aksu) vapuriyle lstanbul'a gidiyordum.; yemek 

salonunda, mimik ve jestleriyle gayet hassas olduğu 
anlaşılan bir kadın nazarıdikkatimi celbetmişti. Sam
sun' dan vapura binen bir arkadaşım birgün onu gös
tererek "' şu bayanı tanıyor musun , dedi, Halide 
Nusrettir. " Meğer ona da hocalık yapmış... Arka 
daşımın israrına rağmen onunla tanışmadım ; zira 
bazı nok.talara öy!e derin ve esrarlı bakışları .vardı 
ki ilbamiyle Karşı karşıyadır düşüncesiyle onu peri
sinden ayırmağa kıyamadım. 

Reşat Nuri Güotekin ; 
O sen..: Trabzonluların çok sevdiğ1 Bayan Mu 

zaffer Kale Parkında okuyordu. Bir gece biz de git 
miştik. Bir ara önümüzdeki masada, dudaklarından 
eksik o!mıyan sigarasiyle biri gözüme ilişti , gaıete· 
lerde iördüğüm resimlerinden kendisini tanıdım. Ya· 
nımdaki arkadaşlarıma da gösterdim ; hep ona ba
kıyorduk, iyi ve kötü seslisini ayırt etmeden bütün 
okuyucuları alkışlıyordu, Kötü sesli okuyucuları da 
alkıtlaması arkadaşlarının nazarıdikkatini celbetmiş, 

ona bir şey söylenmiş olacak ki '' hangimiz alkışa 
muhtaç değiliz " diye çok güzel bir cevap ve:-di • 
Evet, hangimiz alkışa muhtaç değiliz ki ••. 

Necip Fazıl Kısakürek ; 
Bana onu •yağında kilot pantalon, elinde kamış 

bir bastonla Kale Parkında gurup seyrederken gös
terdiler. Kısakürek, o zaman Trabzon'da İş Bankası 
muhasebtcisi olarak bulunuyordu ; biz de ( İkbal ) 
gazetesinde " Genç Adımlar '' adındaki gençlik say-
fasını yapıyorduk. Bir arkadaş vasıtasiyle kerdisin
den bir şiir rica ettik, 5 lira istedi, tabii veremedik .•. 

Yusuf Ziya ile Orhan Seyfi'yi (Akbaba) [ida
rehanesinde, Selami izzeti (Yeni Mecmua) da, Yunua 
Kizimle Hüsamettin Boıok'u (Yeni Adam) da çalı 
şırken gördüm. Refik Halid'i Semih Lfıtfi Kitabe 
vinde, Sadri Ertemi de Remzi Kitabevinde tanıdım. 
Büyük iyman şairi arkadaşım Bebçet Kemal Çağlar
la da bir mülakat yaparak tanışmıştık. Yahya Ke· 
mal'i bir deniz banyosu yapıaken seyrettim, Ahmet 
Şükrü'yü bir konferans verirken dinledim. 

Dalgalar 
Bir gece kimsecikler işitmeden aahile 
inip derdimi döksem ağlasam dalgalara. 
Her gönül azabımı sararak bir ah ile, 
Aşkımın kemendile bağlasam dalgalara. 

Boğulmadan bir avuç suda gönül mevkibi, 
Durulan denizlerin görünse meçhul dibi. 
Hıçkırarak uzaktan koıan nehirler gibi, 
Sıyrılıp içinizden çığJasam dalgalara ! .. 

Zıki Yafmurdereli 

1 
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.. . ..... ~.~ke~.l~!~~-- 11d1 
Mehmet HıJır 
Kadir Mumcu, khlm uıu11 
Asım ot. Mehmet Yılmaz 
Nlzamettln Çolak 
Rasim H .. ın eğ. 
Şe•ket Yem1.11tct 
Ekrem Çabuk 
Ali Tursun 
Edip U110 
Osman Dığirıaıoci 
lbrabtm KarakaJı 
Oımırı Ergtta 
N111m ~ılıç 
Htl11yto Ani LtHecl 
lbrahJm KalaJcı 
De•lr Otıt 
lbrablıa Kuata11 
Ahmet KeHo 
Ce•ısettla so718ı 
lh11n Zorıc 
Zlyı Güaa1 
Salih ôksaı 
Edip U1.1n 
MuratHHaa ot. 
Hasın Dlrık Çarşı 
Ali Menim 
Kıdlı Yıtoı 
Kıtllr Şlıko 
Ktıam Tekin 
B11aa Yllmıı 
H. lbrıbla Tarbn 
ŞOkrQ Yılmıı 
Ferhat Gllogır 
THflk Birinci 

it 

Oııa11 Polt 
Sıllba Okuauı 

D e 
lıılabılleıl 

.. C:-;niik:ebi; .... · 
Sara7aUk 
lıkeader Paşa 
Ayvuıl 
İskeader Paşa 

,. 
il 

" .. 
., 
., 
" .. 
,, 
., 
., 
it 

" .. 
Kaaımeğı 

,, .. .. 
Çarıı 

,, 

" AJvaıll 

" 
" AJY111l 

Camlkeblr 
Pa1arkapu 
·rıltakhane 
AJnıd 

" Çarfı 
Ttkf1rça1ır 

f t e r 
....... M.vkU 

Zıoos 
Tabakbıne 
Maraş 

• H E. Alemdar 
Camı 
En ak .. .. 
Uıun 

., 
Guzelblsıır 
Uıun 
,. 
" l'akelm 

Çömlekci 
Güzelhl11r 
Meydan 
Eııvak 
Uzu o 
il 

u 

Lezgl 
Ozım 
Kadııade 

•• 
Poıtabıoe 
Semerciler 

" Polathane 
Zınos 
Sotba caddesi 
Tabakhane 
Semerci hu 

" Sarat 

Venl~ol 

d a r l l 
Işı No . .. -· 

Meyvacı 29 
7 • Motor t11mirl 43 b 

Deri ardiyesi 26 
Oto J!!Uk tamircisi 13 
Kundura tamiri 276 
Saat tamiri '271· l 
Lokanta tfl8 
Terzi 2ö8 
Mey,e.cı 220 
Otel 3 
Kahvehane 226 
Çalgısıı bira hane 24l 
Terzi 169 
Ekmek satacısı 25. ı 

Berber 36 
ıtah•ehane s 
Berber 75 6 
Kahvehane 149 2 
Ressam 77 
Arıubalcı 104 
Maraogoz 95 
Tersi 4:3 
Kundura tamh-1 43 
Eskici 1·1 
Kalaycı l 
Eskici 34 
Tenekeci 54 
Köfteci so 
Farıncı 5'1 
Sebze M.eyn 2.5 
Kalaycı 5 
Fırıncı 29 
O.tuncu 21 

" ~·- 1 
MaraoiOZ 3 it 
Bakkal 

- • ::::-

k t a n • 
' ldadı N. kazanç B•hrın 

l 53 25 38 8 
10 17 25 2 5i 51 
7'J 64 2i 19 91 a 98 
6 41 40 2 56 51 
2 55 20 51 10 

11 a4 20 2 27 45 
ı~ 26 80 3 67 93 
1 20 30 36 7 
5 03 30 1 51 30 

27 95 25 6 99 t 40 
79 00 ~5 19 75 3 91 
}8 74 35 6 57 1 31 
.:ı• 27 35 12 99 2 60 
58 86 30 17 66 3 54 

2SS 1 f; 20 47 03 • '1 
2 ~6 35 79 16 
5~ 00 as 18 90 2 78 

• 08 35 a 11 64 
7• 90 35 ~17 81 5 52 
i 3~ SIJ ı 60 32 

28 05 25 7 01 1 40 
6 1a 30 2 02 '40 

24 90 iO 7 47 1 41 
5 17 20 1 17 2J 
5 23 20 65 13 
4 52 25 1 13 23 

35 38 20 7 08 1 42 
78 90 25 19 72 a 94 
74 26 25 19 56 3 71 
76 03 30 2 81 4 66 
7 55 25 1 89 38 
4 85 25 1 21 24 

116 89 10 34 77 6 95 
26 78 20 5 36 I 97 
68 76 20 11 7i 2 35 
1l 10 3Q 3 33 67 

1 27 25 32 6 

F. zam 
19 

1 27 
9 95 
1 28 

25 
1 13 
l 83 

!8 
76 

3 49 
9 87 
3 28 
6 49 
i 83 

23 61 
'o 

9 45 
1 59 

13 80 
80 

i\ 50 
1 Ol 
3 73 

~· &2 
56 

s 5-i 
9 8' 
9 21 

11 40 
94 
60 

17 88 
2 68 
5 87 
1 66 

16 

Zam C, 

o 
6, 
o 
o 

13 
51 
93 
o 
o 

1 78 
5 oa 
t 67 
3 32 

' 50 
o 

211 

" 82 
81 
o 
o 

1 78 
.51 

ı 90 
30 
17 
o 
o 
o 

' 7S 
o 

48 
31 

6 87 
l 36 

o 
85 
8 

ihbarname 
N. sene. 

43-33 
43-42 
4()-'29 
43-23 
41-25 
41- 7 
41-31 
41-3j 
41-40 
41-89 
4\-H 
40-21 
40-20 
(0-19 
40-15 
<tO- 9 
40-44 
40-34 
40-49 
4~-39 
42-45 
42--40 
42-60 
43-86 
44.-25 
-14-12 
.f3- 8 
43-10 
43- 8 
41-3l 
43-32 
44-37 
43-25 
43-20 
13-21 
38-38 
38-29 

. 
942 
941 

Mülı:ell•fi• adı lbbaraa•• Mahılleıi Z 
Abmet Özçıkır J Mevlı:ii işi No. Iradı N. Kazuç ftuhran ~· ~~m_. Ceza No. Sene 
Mehınet Dilek Kkan~a~/•ıı Eıvak Mamul bakır 12' 67 8 l ;s 23 73 4 75 J 1 Eı6 O 9·24 B. 94Z 
Kadir Ôzkı:ırt ava .. 1t1eydaıı .Meydan Garbi Çömlek imali 115 75 00 30 29 ~O 4 50 11 l5 O '.?6·50 
Safet Ôuır Cami Kebir lçhle Meyvaeı 15 4 50 15 25 4 l 2 O 4°25 
Ahmet Alı:mer çAyvıııııl Gazazlu Teni 7 22 60 30 6 75 1 85 3 3i' O 2·ı.35 
Muıtıfa Ki~ya arıı Sarallar Kahvebaae 6 60 00 35 21 00 4 20 10 60 O 27,46 
Ali Toıııa Puarlı:ıpu Moloz Fırıncı 7 63 29 l!O 18-99 3 10 9 49 O 21 ·33 
lı:ı:et AYdofda Za•eı Zaac;ıs Berber ~4 60 00 31 21 00 4 20 10 50 O 25-8 
Kimil Özınadea Cami Kebir lçltule Bllkkal 4 24 00 A!5 6 00 1 20 3 00 O 25·6 
$evkıt Karaataç Ayvaıd Iiaeamia lı:ırıcı 1l 3 cm 40 1 ~1 28 7() 36 23·18 
Cıvıl Özkan " Ale• Çapulacı 17 2 74 30 82 16 .fıl O 23·9 
ŞiUtrU Kuada•ır tK. Ata Uzua Teni 102 28 05 SO 8 41 1 68 4 20 2 H 18 ·13 Yuıııf y ı ıkeodor Paşa E o 6 ı 2 1 •az ıvak Çilinrir 261 ~l 58 3 47 29 3 a o 10120 
Haaaıa Muılu Mubittia " Hım P. H Bakkal 14 5 45 26 1 41 28 70 O 6·'l6 
Ferhat GüııarGkci F Mubittiaa Meyvacı 3j 6 OJ 25 1 50 ao 75 O 16·26 
Hy111

D Dikili ~~h~tktbı·aiıır K. Mektebi Odı:ıncıu 21 6 »~ 20 1 18 2j 59 O 14:.18 
uı,f Yılaaz U2ua v., .. duraeı t71i 1 ~3 au 37 7 18 O 16·11 YaL• AJL FireoLL'ıar "',.... 
.. P UD 1 "w Katolik: Odunca 21 . 6 l! 20 I 23 25 61 O 14·17 Şi~_Sö•er ıkender Paıa Çöınlekci Bakkal 144 4 61 2!l 1 l3 28 56 O 12·16 

• ... ~ Giieer M " Halil P. H su-tcü 20 19 42 2& ~ 85 97 2 42 O 6·30 ŞıWP•ıııdır yetik •lla.iyıb S 7 9 
HHilfeyiı:ı Gikıu lıkeader Paıa olba Eskici 19 4 83 20 9 1 :24 !H 46 .44 
••••He.yıl il 

1
Uzun Meyvıcı 220 8:5 32 25 21 33 4: 27 5 33 1 64 '46·1f> 

3
. 
9 0 11 Arıfilbo 11 •met Pı~a Kahvehane 18J 4 56 S6 1 66 32 29 49· 16 g 

MıbalU lk t y Detirmeatlere Detirmeııci 86 1 20 55 25 6 14 1 03 2 5 7 1 St 37 ·20 941 
M ame n t lcııretgahı 

atruh '8r2Uere işbu U&oı taau mechul bulunan yakarıda isimleri 1aııh S7 Te ~S ıabıs namına tarb olunan vergiler ilimleri blzalanoda gösteıllmlştlr. - kip ed~n gaoden itibaren ao gO:u zartıoda ltlrn etmedikleri takdirde katiyet kesbedeceti Uto olunur. _/ 
I L A N ~ 

Vaktlkıbl caQ:dıodaa ba satılacak 4 ouma 
ra akl ~cbıllcden . r mahkeme bışkl· 

Kiraıhk ko 
OJullaraDdııo O JUnden yamak. 
tiJıfınaan a ınnan otlu Mekkl 
0tullarından'~ köyden Saka 
ıleyblne lka asım kızı Zebra 
balesi dava:e •YlediQI iUYuun 
Jel mezkQrcl nettcealnde: Kar. 
tarttı Ye 4 e vakı tapunun 939 
ıarkan koy:;Y~~~da lllııkayyet 
ben ırmak. lm u bandetı ıı:ar. 
larluı cen!be~leıı aatlyea o~ıu 
Temel tı.rıeslle ııı ~uuıcu Oftlu 
tapunun ayuı t alti4ut ve Yine 
ııoda mukayyet ur ve 5 •ayı. 
Du rnıuı o lu . şııı kıuı nıoııa 
ırmak vı!aıe:h ~rlası gar!>eQ 
lia llldl tarlası ceou:ıncu otlu 
oaıu turıaaııe en M UQJcq 
tapunun Nisan ~;haut ve hıa 
numaraıınd 9 tar)h ve 11 
b il DlUkaJy t 
acı kadı Oğlu 1 e Şarkao 

koyun Oğlu Teıneıhsan 2arben 
etınaıeo kuın b cenuben Yol 
Uç 8 01 ile Parça gaJrlnı lllahdut 
&lllli llıbU oı enguııerlıı l11k 
r k mndığııd . 
a paraya Çe•rtl au •ııtııa. 

94 ı tarı h v nıeaiııe 23 ı rı 
~ ıoa k - " 

eıu aayıh V kt arar ve 8~ 
kuk hakıınıı:ı ~kebir ıuııı bu. 
kar bllkn .. nıu~ en veruıp DJ.ez 
llumetgAhı rııeç~~le1h Zehrıo;)) 
dan gezele tıe u:uıundııtuıı. 
lkti.sab• katlyet l n edilerek 
taodao icra mev:u aıış buluncıu. 
mnşterek gayrı ne ltoauıarak 
icra kaouou bUkUın~enkuuerın 
i•ll a91k ırtsro:ı erille teyrı. 

• ıureıne ••tııa. 

i&JrimenkuUerin 4 nu 
lllaredl.lkl 350 
450 ve ve 5 aumaraaekl 
lira k 11 DU1D11radakinl11 200 
oldu,,'Ymetı mubamuıenelerlnde 

.u ve aıtırmaıan 7 8 Q4•• 
•unı. ü - -7 .. 

ı.acaaı"; ou ııaat 14 de icra .kılı 

bunlwl.D. o gayri menkul lle temin 
edJlınJş alcaklarının mecmuundan 
la'ciaya çıkmazsa en çok artıranın 

Lubhüdtt bakı kalmak üz.ere artırma 
15 ırılu daha temdit ve 15 inci gll.nüıı 
hitamı ol&D 1:2 8·942 ııönü ayn! eaatta 
ya_plıcak art.ırmada, bedeli ıatıı iıte 
yenl.ıı alacağına rüçhanı olan diğer 1 
ah.:akhların o gayri menkul ile temın 
.ıUmiş alcaklarıııın mecmuunda.n faz.la 

1 - 1~ bu . ya çıkmak şarUle, en çok artırana 
artırma ga7rımeukulQD ı bale edilir .üoyle bir bedel eida 
•- iırtoıune81 8 9 2 · -.rUıhıden lUb -7- 4 ~dilmHae ihal~ yapılmaz. ve aatıı 
V ak.flk ar en numara ııe lal•b1 cuıwer . 
Binl lblr Qlabkeoıe baiklhı be. n, ıreçen gllnler lçin yO.zde 5 ten 

11 1Dua11eo D 6 üayr1 menkııl .kenaıaıne ihale 

Tanzifat ve tenvirai· 
vergileri hakkmda 

Belediye Riyasetinden: . , 
1941 yılJ için tahakkuk eden tanzifat ve tenvırl 
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