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1922 yılındayız. Egenin dört 
heş şehri rniistesna, diğer şe-
hirleri diişınanın bıraktığı 
Yangın harabesi, Anadolu 
köyleri , harplerden .insanları 
dağılmış, leyleklerin ürkme
den vuvalarını arttırdıkları 
sakin bi · tünek haline gelmiş. 

Türkiy1.', yangınlar ve çö
kük damlardan bir memleket 
ol:nu ?, meşrutiyette açılmış 
bes on nı~ktep harabeleşmiş 
medreseler halinde. 

Memleketin okur yazar 
di/ağr .ımı, nisbet yapılamıya
cnk kadar zayif. 

Memleketin ışıklanması, 
harabelerin kalkması, Türk
lerin çoğalması, köylerin tü-

nel<likten kurtulması lazım .. 
Bir cümle İl\! (memleket ma
arifinin dirilmesi) idealinin 
tahakkuk ettirilmesi davası. 

Bu dava, büyük kurtuluş· 
dan sonra, münevver Türk
lerin ruhlarında yanan bir 
ateş, ışıklı gözlerinde çırpınan 

bir bayrak olmuştu ve bir 
gi!n bu bayrak merhum Ne
~atinin yiğit ellerine, başvekil 
ismet paşa tarafından teslim 
edildiği zaman gayeye ulaş- · 
tırılmak için hızını almıştı. 

ı": * * 
Doğruyu konuşalım. 
Necatinin ölüm yılı 1928 

Yılından 1938 ytlının 17 tem
ınuzuna kadar maarifizde ya-

pılan inkılaplan şükranla a
ııarkc.!n köy maarifinin diril
ınesi idealinin bayrağını ama
cına vardıramadığımızı itiraf 
etmeliyiz. 

* * * 
"Milli Şef İnönü" nün bu 

ideal bayrağını, Hasan Ali 
Yücelin i tııanlı ve temiz elJe
rine verdiğini duyduğum za
nıan, idealinin tahakkuk ede
ceğinden neş'elenen insanın 
s . . l 
cvıncıy e heyecanlanmıştım 

1328 yılının 17 temmuzunda 
Ankara~a ~ayın vekilimiz 
Hasan Ali Yücel'in başaknhğı 
~hında toplanan maarif şurası 

köy maarif ,, idealinin e
l'~sh ve teknik nıeselelcrinin 
ÇO ·· ı 
. ~u nıesini ve tatbik edilme-

sım, köy enstitülerinin kurul
masını mümkün kılan karar-

il 
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PAZARDAN BAŞKA HERGÜN ÇIKAR SİYASİ GAZE'~E __ ------.. _ Yıl: 1 
---· - -- -

Haydarpaşa ~ Eskişeh=r - Afyon 
hattına bir tren (iaha ilave edilcii 

---- - - ~ 

Ankara, 16 (A.A.) - Bize 
verilen malumata göre Devlet 
demir yolları idaresi tarafın
dan Haydar paşa - Eskişehir 
Afyon hattında yolcu treninde 
vaki izdihamı önlemek ve bu 
kısım yolcuların da daha mü
sait bir şek ilde sayahatlarını 
mümkün kılmak maksa<;lile 
Haydarpaşadan Eskişehir :.e 
Afyona 18 temmuz cuma gu
nünden ve Afyondan Eskişe
hir ve Haydarpaşaya 19 tem-

muz cumartesi gününden iti
baren munzam bir yolcu ka
lan işletilecektir. Bu kata:ın 
Haydarpa~aaan kalkışı 7 1 ), 
Eskişehre varışi 17,35, kalkı
şı 18,45 Afyona varışı 23,45 
br. 

Diğer taraftan Afyond<ın 
kall<işı \42 Eski.şehire van~ı 

8,50, kalkışı 0 ,?S, Haydar pa
şaya varı~ı 18,52 dir. Bu t"•!n
lerin Adapazarına ve Ad.ıpa

zarından karşıkları da vardır. 

---of ·.oı--- - -

Leningrad 
A imanların eline 

Geçerse 
·>~ J'>:(• -

Londra, 16 (A.A.) - Tay
mis gatesinin baş muharriri 
Leningradın maruz bulunduğu 
tehdidi bahis mevzuu ederek 
<liyer ki Leningrad henüz ka- f 

yip edilmiş değildir. Kayb~
dilse bile kara harekatı ıçın 

birinci derece büyük bir fe
laket teşkil etmez. Fakat bah-
ri bakımından bu ziya vahim 
neti~eler doğuracaktır. 

Fılhakika Sovyet donanması 
mühim bir unsurdur. Alma~ 
nakliye gemilerine ve geıru 

kafilerine yaptığı taarruzlarl~ 
ne kadar fayda temin etiiğinı 
isbat etmiştir. Bu donanma 

harp harici edilirse Alanlar 
tehlikeden ve endişeden kur: 
tu!acaklar ve gemilerile şiındı 
lctonyada ve estonyad kullan· 
dıkları üslerden daha iyi üsler 
temin etmiş olacaklardır. 
~~===============;;::z---~ 
lar vermişti. 

Dün hallolunması çok güç 
görülen bu idaalin tahakkukunu 

'Qu gün ilk maarif şurası k.a
rarlarınıo müsbet sonuçlarıle • 
görerek sevincimde haklı ol
duğumu anlıyorum. 

*** 
1938 yılının 17 temmuzu, 

gelecek köy nesillerine, asır
larca kavuşamadıkları Maarif 
nuruna kavuştukları için bay-
ramlarının baş günü olacaktır· 

"Köy Maarifinin dirilmesi,, 
idealini gerçekleştiren idealist 
öğretmen ve eğitmen vatanın 
şükranına hak kazanacaktır. 

,/ Göçm~11o{Jlu 

İngiliz tayyareleri 
Lcn:lra, 16 (A. A.) - ha

va kuvvetlerinin tebliği: 

14-15 temmuz gecesi lngi
liz bombardıman tayyare leri 
Bremen Hanovcri şiddetle 

bombardıman etmışlcrdir, Her 
iki şehir üs!er:ne tonl<!' la 

yüksek infilak kudretli borıı

ba ile binlerce yangın bom
bası atılmıştır. Bremen 'e 
Hanoverdeki sınai binaları 

arasında büyük yangınlar çı

karılmış ve mühim lia5arat 
olduğu görülmüştür: Keza Al
manyanın batı şi ·nalınde yer
ler \ e diğ.!r h e defler bombar
dıman edilmişfa·. Küçük bir 
teşekkül Roterdam dok!annı 

bombalamışlardır. 

Mnttefikler Beru ta 
Beyrut, 16 (A. A) - Müt

tefik kuvvetlerin şehre giri~ini 
halk hararetle allu'?lamışlar
dır. Avusturalyalı askerler bii 
gün şehir sokaklarında bir 
geüit resmi yapacaklardır. 

Emir Abdullah 
Bağdad, 16 (A.A.) - Emir 

Abdullah Rady1Jda bir nutuk 
söyleyerek Arap ve bütün 
arap dünyası gençliğiniği bir
Jeşmeğe davet etmiştir. 

Sovyet tebaaları 
Erzurum, 16 ( A.A.) -

Sovyet Rusyanın haliharpte 
bulunduğu memleketlerdeki 
bazı siyasi mümeşsilleri ile 
tebaasından büyük bir kısmı 
şehrimize gelmiştir. Bunlar 
bir müddet istirahatten sonra 
kendilerine tahsis edilen oto
mobillerle Kars'a hareket et-
mişlerdir. 

F. :; . <'a 'Tllt 'Je \• 
Allaha İr.tanı kad<tt k JYvetli 
Onun pazuları ve ·uııı·~ beli 
Sf'ninkid .. n bilki ço'. <!;ıha etli 
Sabanı kavrayan n. sır •ı eli 

Ayr~n olsuu onun ;,•. :si varsın 
Esmerdir e-kmeği fa~.ct bu niçin 
Sen nıt:h•ap ve söğüt . l ı ararsın 
O ise iiLiilme-z hiç . ~1:.lar için .. 

Gününt: giin ekler h~ lid Allaha 
Bir gölgdikteki öğJ, uykusu 
Senin haşJ;u~andan f. •>ğ •ıplur daha 
Onun dlerini yıkadağ • :.u 

Ne ı:en bir yabancı n•• ben bir 
elim 

İşte bu bir hakikat hf iki daha 
net 

Bununla beraber b· I . ~ij ünelim 

Soyumuz aynı soy rc-ı!dimiz bir 
cet 

ı,ıi t f't Güney 

tlapon yanın du ruınu 
Londra, 16 ( A.lı.. ) - Ja

ponyanm yçni bir ;ı·.keri ha-
reketi tasarlamaktc:ı lllduğunu 
«österen emareler mevcut o 

ise de ne tarzda inkişaf ede
ceği h cniiz malUm c.~eğildir. 

Filhakika S1beryauı.ı cenup 
eyaletlerine taarru:t. i,;in Al
manlar Japonyayı •~~yik et
mektedirler. Fakat Sovyetle
rin kuvvetli şark ordularının 

mevcudiyeti Japonh .-ı düşün
dürmektedir. Ağlel>i ihtimal 
Japonya Hindiçini~ · taarı-uz 

ederek bu suretle l· ili pin adR 
Jariyle Ma lezyadal. i ıngiliz, 

Amerikan müdafa;. hattına 

müşabih bir hat fr ·i:-. etmek 
niyetind-edir. 

Sovyetl< .r 
Bir çok devI .... • leri 
yeniden taıuy~r 
Lonrt ra 16 ( A. A) -. Oğre

nildi*":"e göre Sovye1 hüku
meti İl«ilterniıı yam başında 
harp ed~n YugosleıH·a, Yu
nanistan, Belçika ve Norveç 
hükumetlerini tanırr :: ;t karar 
vermiştir. Ankara(.· bulunan 
Yugoslavyanın Mosl t•' a elçisi 
Vlademirin Moskovaya hare-

. ket edeceği temin · dil: ekte-

dir. • 

Ingi lterc~de 
yedi ayda iilcuJer 

Londra, 16 ( A. A ı -- Res 
men bildirildiğine 1.: i)re 1940 
kinunıısanisinden 11 svnenin 
haziran · sonuna ka,lar İngiltc 
re üze -inde yapıla·ı tHişman 

hücumları ncticesi·H.1t.· 41900 
kisi ölmüş ve 528t ıJ kişi ya 
ralanm ıştır. 



Sayfa: 2 ( Halkan Dili ) 

iııgiliz 
"rayyarelerl 
1\ iman ya üzerinde 

Bt•rlin. 16 (A.A.) - Bu ge
ce lııgiliz tayyareleri Ren ve 
detolya endü ;tri mıntakatası-

nın üzerine kısa akınfada bu
hmın uştur. Hava dafi batar
yalnrrnın çok kıymetli ateşi 

Alman tayyareleri . 
Londra, 16 (A. A.) - Ha

va nezaretinin tebliği: 

Münferit bir Alınan tayyaresi 
gündüz cenubu şimali garbi 
İngiltere üzerinde uçmuştur. 

sayesinde İngiliz tayyareleri 
de hedeflere varmadan da
ğılmışlardır. 

. ----~--~------------------------------------~ 
l\!Itıl1arrem SalcıoğJu 
mağazasında 

--
radyo ve radyo parçaları,alaturka ve alafranga plaklar, 

t lelt.;k teU~rinin çeşitlisi ve iyisi, elektrik lamba ve ampul
ler vctrdır. 

Bütün huolan her yerde bulamıyacağınız ucuzlukla ( Mu
harrem Salcoığlu ) nun mağazasından tedarik edebilirsiniz. 
M ağaıamızı bir kere teşrifiniz sözümüzü isbata kafidir. (8) 

1 A KS EKi 
TİCARET BANKASI 

Türk Anonim Şirketi 
Sern1ayesi 500.000 Türk Lirası 

Tesis Tarihi : 1927 
Merkezi : İzmir Telgraf Adresi : Akbank 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş _ __. ____ __.. 

Bilumum banka muamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 

Aydın Şubesi : Hükumet Bulvarı (2) 

1941 İzmir Enternasyonal Fuarına 
şinıdiden hazırlanınız 

20 ağustos - 20 eylfil 

' -
Askere okuyalım gelen 

kağıdı. 
- Onlar harbi istememişti. 

Kargaşalık çıkar. 

-Beli .. Kendi kendimize de 
kutarabilecek değiliıya onu .. 

- Yardıma ihtiyacım tz var 
gercı .. 

Her taraftan bir se!l çıkrna
ğa başlayınca marsık parlıyor 
birden bire: 

-Kesin be: 
- Tıs yok içeride .. 
Arabın gür sesi dolduruyor 

çadın .. 
- Kağıdı askere okuyup 

kaleye hücum edeceğiz. 
Hepsi birden tasdik ediyor: 
- Okuyalım mektubu. 
Çadırdan çıkıyorlar. Asker-

lerden birisi uzun uzun içtima 
nakkarası çalıyor .. 

Hepsi heyecan içindedir .. 
Eğer ilk günü olduğu gıbi 

N O. US 

asker buna da karşı koyarsa 
Cüneyt beyin hapı yuttuğu 
andı~ , 

Askerler, kesif kütleler ha
linde Bey çadırının önünde 
toplanıyor. 

F ettab. eli palasında, ağır 
adımlarla ilerbyerek atına bi
niyor .. 
Diğerleri de elleri palalarında 

dinelmektedirler. 
Fettah gürlüyor: 
- Arkada~lar!.. Şimdi size 

bir mektup okuyacağım. İçin· 
dekiler evveli sizin, sonra 
benim ve batbuğumuzun mu· 
kadderatımızı tayin edecektir. 
İyi kulak veresiz. 

Hiln1i Tükel 
Kitaphanesi 

Her çeşit kitap, ilmi, edebi, 
içtimai, ikheadi eserler, sine
ma ve zabıta romanlan sati

lır ve kiraya verilir. Eski 
kitap ve mecmualar iyi fiat
lerle satın alınır. Yeni neş-

riyata ancak kitaphanemizde 
bulabilirsiniz . 

Güler piyango gişe8i 
Talihlerini Güler gişesin

den bilet almak suretile tec: 
rilbe edenlerin yüzleri hala 
gülüyor, bir de siz yoklayın , 
her keşidenin son dakikasına 
kadar bilet alabilirsiniz. 

--~ --- -
Gaip öküz aranıyor 
Yaşı alameti ren ki 
8-9 alnı sakar san 

cmst 

öküz 

O~. gündenbari Kadıköy ile 
Işıklı arası~da kaybolan eş-
kali yukarıda yazılı öküzün 
yerini haber verenlere idare
hanemizden hediyesi verile-
cektir. İdare Müdfü·!üğü 

-~-= ......... ---~-~-~ .... -
Lôstlk mllhftr ve 

levha işleri 

Matbaamızda öteden beri 
mühür siparişi alınmakta ol
duğu malumdur. Bu defa 
her çeşit dükl<an levhaları, 
otomobil, araba pilakalan, 
numarataj işleri sipari~leri de · 
ahnmağa başlandığını muh
terem müşterilerimize bil
diririz. 

Yazan: Ferruh Toksöz 

Ve sonra ağır ağır mektu
bu okuyor: 

" Arkadaş. 
Cüneyt bey bizde tutsaktır. 

Eğer kim onun bayatını kur
tarnıak isterseniz tası tarağı 

toplayıp çekilin buradan!. Si
ze lir hafta mühlet. 

Umur 
Sevğili arkadaşlarım. Eğer 

kinı Cüneyt beyi salıverecek-
lerini bilsem derhal kalayi 
terkmenizi söylerdim size. Ne 
çareki biz buradan çekilir 
çekilmez hem beyimizi, heriı 
de babası karasubaşı Hasan 
ağayı öldürecektir. bu hain 
herif. Onun için .. 

17 Temmuz 
. ı 

!RADYO i 
------------------------17 /7 /941 Perşembe 

7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müyik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayan. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15114.00 Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket saat ayarı. 18.03 Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Müzik. 
19.00 Konuşma. 19. 15 Müzik. 

19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 19.45 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.25 Konuşma. 

22.40 Müzik. 
22.30 Memleket saat ayan, 

ajans haberleri. 22.45 Müzik. 
22.45 Müzik. 22.55123.00 

Yarın ki program ve kapanış. 

Rüşdü Başkoru 
Zengin tuhafiye çeşitleri 

ve en son model bayan 

şapkaları gelmiştir. (9) 

Abone şartları 
Seneliği : 500 Altı aylığı 

250 üç alığt 130 Aylığı S0 
kuruştur. 

Yazı işlerine Umumi neşri
yat müdürü, İdare işlerine 
ldare müdürü kanşır. 
Yazılar geri verilmez. 
Günü geçmiş sayılar 10 

kuruştur. 

F elta h ağanın sözlerini çıl
ğın bir oğultu kesiyor: 

- lstemezük' .. İstemezükl. 
- Düşünseinizkim şimdiye 

kadar dökülen bunca kan. 
heder olacak. Ölen arkadaş
larımız, harp sahasından al
çakça kaçan sizlere lanet 
okur. 

Onlar hin bir şey dinlemi-
yör şimdi: • 

- İstemezük!.. İstemezlik! 
harp etmek istemezük!. 

Bu vaziyet karşısında şaşı
ran F ettab etrafını çeviren 
arkada~larma bakıyor. 

Artık Cüneyt beyin yıldızı 
sönmek üzeredir. 

Cüneyt bey, tıkıldığı mah
zend~ aç, susuz ölüp gidecek. 

Bu sırada sipahiler arasında 
bir atlı ilerliyor.. Yedi bin 
dokuz yüz doksan dokuz ya
ya içinde bir atlı .. 

- t\ rlt.'Ml var ------//ilmi Tıikel matba.mıd.w lı.uılnıı1tır 


