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Acıklı bir kaza: lnönü, F r sız Ge
nerali i k bul ,.. . 

ı. 

. Neşriyat kongresini Başve
i k"l dün bir nutukla. açtı. 

1 K 1 J AYA R E C 1 M I • İ Ma:ril Vakili 8. uHaA fıiYnc.el da konu.reni~ matsa~ Z I K Ay B EJJ I K • · va gayısini izı~ edan bır oufuk sorledı. Marefal Çakmak diJ.n Ge er l 
Veygand şerefine ziyafet ı;erdi. 

Aakara, l (A ! .) - Ret
ıfcumbur lımet laön6 b• 
ıD• Hat 17 de General 
V eyıandı kabul buyurmuı· 
lardır. Kabul e11ıaaında Ha· 
rlcl1e V ektlı Ş6krl Saraç 
otla •• Fraaııa bGy6k el
çııı hazır bulunmuı1ardır. 

defteri malaeuıu imzaladı. 
Hartcl1• Veklltnt,Geael Kur· 
may Baık•nı Çakmalı, Baı· 
•ekti Refdi Şaydamı, M. M. 
V eldllal ziyaret etmtı ve bu 
:ıl1aretler iade eddmlttlr. 

Tahrandan dönen tayareleri
mizden biri sis yüzünden yere 

inerken bu feci kaza 
Geuoral 6il• ve akıam 

yemeflal buıuıi ıurette ye
mtıUr. Maraıal Çakmak 

lıaflr ıeref tae bu ıüD bir 
öfle yemefl •ermlıUr. 

va ua geldi. 
Genel Kurmaf Baıkanı 

Mareıal FeHI Çakmak bu 
ıGn Geatnal V •1raad ıere· 
ftoe bır 6f le 1emeil zlyafe· 
ti •ermııttr. Zı1afette Harf· 
•l1e, Mılll Miıdafaa Vekil· 
lerlle, Mıllı MGdafaa, Genel 

Milil Şef fmir Nai~i ka
~ul ~uyurdul r. 

Karma,, Hariciye erklaı, Ankara, 2 ( AA. ) 

Ankara, 2 (A.A) - Yfr · 
mi dokuz alıan ıabahı 

memlekote döamek Gzere 
Tahrandan hareket edeo t · 
yare fflomaz ıoat tO 30 da 
T ebrtz üzerinde ıtddetlı bir 
ıtı tabakaıJJe çevrllmtı ve 
ta1arelerlmtzden bir llumı 

Tebrlze, btr lnımı Mlıkln 

k61G cl•arana •e biride avdet 
ederek Tabraua lamel• 
mecbur kalmııtır. 

Praaııı B61Gk Elçlıl ve el- Ammaa EmlrJ Abdullabın 
~ıltk erklaı bezır huluamuı· 
lardar. 

Ankara, 2 (Huı .. ı) -
C•mlıurrelıl lımet la6n6 ha 
16• ıaat ! 7.25 de P'raa11z 
ıeaerall V •Yıruulı lııahul t· 
•ittir. Kalt11lde Hart•l e Ve· 
kili Şikrii Saraçojl• •e Pr il· 

ıız büytUı;: elçfıt tle hasır bu· 
l•nmuıtu. 

Marııaıımmn ziyafeti: 
Ankara, 2 (H.sull) 

Geael Kur••J Baıkanı Me· 
reıal '•••I Çakmak, Fraa11a 
Geaeralt V •J•••tl ı•r fi•• 
bu ıftn bir ljle zlyaf eti 

••r•lıUr. Fraaıız ltGr k el· 
flıl, HarfclJe V ekllt Şfıkri 
Saraçoilu, lltUi t.f Qtlafaa 
V ekılı Nael Tıaa~ •e Ceael 
K•r•ay eriıiaı atyafette ha
sır •r.ıtun uıl rd11. 

Fransız 611ar1llnin ziyarıllıri: 
Ankaıra, Z (Al.) - lr a 

V ehalulıaıa düift• ı •lilde· 
rJacia ltuluD k üzere 

1abrana ıttlea Frau11ı. heyeti 
relıi Geaeral Veyrand dGn 
•abah Toroı elupreılle Aoka-
ra,.a ı•lmtı •• lıtaa1on ordu 
tla lr~ıl relıl laarlclye vekl 
leu 1 et datre relıl •eldll 
••rkea ku•anclsıu ve Fra
••~ laüyGk elçlıl •e içilik 
erklaı tarafından karıılandı . 

General Veyıaat Rıyaae. 
tleu bur köıllihıe alderek 

ldiç6k mahd•mları &mir 
Naip .Ala aabala Toroı eiıı· 
prtılle Aakaraya ıeltltler ve 
fııtaıronda muh fız alayı 

k•ma•daDı lımall Hakin 
ı T ' çe •e Rtyaa Ucu b•r 
1 
1 Ya•erlerloeılea C11blt Apayık 
1 tarafıada karıı1a11roııtır. 
1 Aelılc•rmhur lımet la6nQ 

limtr albl k6ıkiedade ka · 
bul ellcrek allelerl efradı da 
baz1r bulu dukları halde 
ofle ye•eilal beraber J•-

(Sonu tklacl ıaJfada) 

Pıto ı,orlıiadoa yalnız bir 
ta1are bütQo m61kllita 
ralmcn yoluaa donmla D.t· 
yarbakmı varmıttar. 

Tayarelerlmlsfa Tebrl:1de 
topla• al arı •• laa •• mi · 
ıatd old11iu takdirde tekrar 
•tarak memlekete e•det et· 
melerl •ukarr rcllr. 

T ayarele;rimlzdea tldıl mec 
burl bir lniı aetlceılnde ka· 
zav uiramıı •• lıaer biri 1116 · 

G fe oRomada 
- --------- --

Romanya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano ile görüştü. 

R•ma, l (A.A.) - Ro aa
ya Hariciye Nazırı a. Ga· 
f ako Ro•ayo var ıı ve 

ııtaıyoo a Kont Cı ao tle 
TGrklye, Alauınya ve Polon· 
ya büyük lçtlerınf -.e Y1.1- , 
ıoıla•ya •e Yunan e lçi.eri 
tarafıadan karıılaamııtar. 

B Ge.foake 11kıamıı dol· 
ru K.oat Cfaao ile müllkat 
yapmııtır . 

Parlı, 2 - Rema1a ha -
reket eden Romen Hariciye 
Nazm 8. Gafenko matbuat 
m6me11tllerlne ıu be1anatta 
bulua uıtur . 

- Ta111aıı•lle açık •e müı-
takıl ola• Romen ıi1aıett, 

Hılluı derlb bir merbutlJet
le batlı buluamakt dır . Ro. 

ma11Jc, ıulhu tanine matuf 

ola• batın ıa1retlere mfi· 

zaheret etmeie azmeylemtı
tlr. Bu Hlbarla memleketi· 

ml11 beynelmilel •azlyeU. zi 

yaret etmtı olduium hitia 

payttahllarda taktllr edil· 
mittir. 

Roma, 2 (A .l.) - Kont 
Cfnno dün akıam Gafe•ko 
ıueflne .. ,, akıam ziyafeti 

"• a Y 
ka·vem tle 
Ro h r cavuzu -

karşı ıyacak ır. 
---------------------··········---------------------Roman ya Başvekili dün verdiği nutukta si-

yasetini açıkladı.İngiltere, Romanyaya sil~h
lanmak için 5 milyon lira kredi verecektır. 

Bu RomaaJ'••na milli sı · 
yasetldir.Şımdlkl oeıfl de bu 

1 

ltırllfl muhafazaya haaret· 1 
melidir. DcJeaıeler Kral Ka- ı 
roiua oaGedeo gr:çmltUr. 

Bakreı, J ( Radyo ) -
1 ~l kooper•tfoalnrıaıa tik" 

k
i 1 4 000 deleıenlo 
oaıre• 

k ı b• ılin yıpılmııtır. 
tıtlra 1 • ı 
Bat vekil ba m&oaıebet e •er 

t kta koaıreotn 
dtil au u 
ehemmlJeUnl kaydederek ıı · 

.ıı. lOk ye•mlye çllere bir ıan 

d iki saatlerlut 
lerlnl •e ıiı• • 

el 
... ,.,, 

hauetmelerln en 
1 b n rnl • teıekkth etmff, unu 

letta bl9blr fedak&rhlı ıılr · 

11eme.llflal söıterdlilot ıiiyle 
mtı •e ~emtıUr ki: 

Hlfblr yabaacı de•letfo 
•e m6meHtllaln topraklara· 
•n•a ahi hiçbir tekltfte bu · 
lunmadıfıaı kaydederim 
Romanya komıularlle JJI 

mflaatebetler yapmak laU. 

yor. Topr klarımıza tem•• 
edecek berbaaıl bir teıeb · 
bili en ıoreılm!lZ bir muka . 

yemetle karıılaıacaktar. 

Romınyaya beş milyon liralık 1 

kredi Yerilecek: 
Loadra, 2 ( Radyo } -

Blkreıten bildiriliyor: loıl· 
lfz hOlıCımetl Roman,aya 
(Sonu d6r41ac6 ıa1fada) 

rettebatındr.D birini ma le· 
aef ıohtt •ermlıttr. Dıter 

marettebat ııbbattadır. Bu 
mleulf kaza ko.rımacia dost 
ve kardeı İraD çok undno 
alaka göılerdi. Horlciy Ve
ziri beyeum:ı reJıloe ve he
yetimize Ali Hazreti Huma 
JUD Şehtnıah ve İran hü • 
lulmetl adına taziyede bu· 
lunmuıtur. Genel kurmay 
baıkaoı ve ba•a 
komutanı da heyetimi -
H •• Orıeneral Kazım or 
duJı:. yrıca taziyede bulun· 
dular.H rlclye Veziri BOyOk 

Elçimize Şehlnıah ve haini · 
met naauaa taziyede bulua
maı, Baı•ekll elçlmlae lraa 
bOlulmetlofa tazl1elerlal bll 
dtrmlttlr. 

Afıaa •• 
heyetleri de ayrıca 
bulunmuılardar. 

B. Cianô 
•ermtıttr. 

Irak 
taziyede 

Ro a, 2 (Ratlyo) Ro-

manya Hariciye Nasırı Ca

fenke, hu ıün Hariciye Na

zm Koot Ctano ve mfitea 

klbea Mu11o!lal ile UZUD 

maddet koouımuı -.e öil•

tleD ıonra Tirklye, Yunınlı. 

tan •e Yaıoıla•J• ıeflrle

rlle koouımuıtur. 

Gafeake, kral Vtlctor Elna

DC1el tcrafındaa lca9-ul olun

duktan ao~ra, Kont Cfa•o 

tarafındoıı oı:refloe ••rlleu 

slyafette bulunmuıtur. 

Gafeako, .razetcctlere be 

:raaatta bulua•ak fıteme

aılıtlr. 

Gafeake yaran akıam 

Bilkreıe hareket edecektir. 

lükref, 2 ( Radyo ) -

Matbuat, Hariciye Nızırı 

Gafeakooua Roma aeyaba. 

tıD• biiJOk ehemmiyet atfet · 

mektedlr. 

,.il Refik Sa~dsm 
Başvt 81 dlr. A1racn bir de ıatlt pa•-

Aokara, 2 ( A.A.. ) - 1 yoau yapılmıttır. Bu pa• · 
rlncl Türk neırJyat kojııreıt yooda reıml •• h•uuıl bl· 
bu ıüo taat JO da ·~;k tün kitaplar ıatılmaktadır. 
lnöıaü Kıı EaıtltliıGDde 

8 
. Serıt ylrmt ı&n de••QJ ede· 

ye •• 
topl atııını 'l•P8111 S ydnm cekllr. 
•ekil l)oktor Refik • tuk Ankara. 2 ( A.A. ) - Oa 
kongre meıaltlnl bir •" yıllık aeıriy t ıerılıl d6a 
la açmııttr. lt1al BatHkll Ooktar Refik Sa1-

Rt1aaet me~kUl!~H fllnl dam tarafı•d•• açıl•ıt Al~ 
eden •e kooır• o kllf Maıtrlf Vekili Hıu•• 

111Bf H el Xıf tokta 1•. ' nutku ile açıD f V ktll YGcel eayfc 11 au 
Maarl • _ h fi ıaın kabu-mlzdeo ıonra l dlil nl Turk er .er 

Haaaa Alı Yücel d• ılJ e k lündea beri ıeçeo oo 11llık 
hlr nutukla koaııreolD bm:t- kült6r hareketlerinin kıa btr 
ıat •e aayclerlnl ız• tarJhçealıd 1apmıotı, Maarif 

111 ı1ur . l öi· y eklh tarahocian birinci nıı· 
Konıre koaılıyoD arı l . rtyat konıreal deleııelerl 

laden soora tik toplaotı arı ıerefıne bir çay •erilmlıttr . 
nı yapmıılardır. 

Kongre ancümanıeri: Neı· 
A kara 2 (Huıuıt)- ı.• 

1 UD•U 
riynt konıreıl ltu S oclaD 
umumi he1•t toplaatı11 l 

1 r• ayrı 11111 
ıonru encümen ~ • 

tınlol ••P ve relıllkler ıeç • _ 
ecc011JeD 

mııtır. Kongre ıu I 
ler üzcrllad aı çalıım• arı 1 

beılamııtar: 
0 ve ıolıt 

A) Baam, 1arı 

itleri encüment, 
B) DJlekler eocümeai, -
C) Mülkiyet eacu 

menf, k d 
. D) Gençlik ve çocu e e· 

Saraçoğlu ıiya
si vaziyeti izah 

etti. 

bl'!• tı eacamenl, ı 
d •e • E) Mlklf at. yar ım 

propafaoda •n•6 eni, 
F) Ne1rl1at proira•ı • 9 • 

1 

cCimeal, I 
G) Tcrcilme tılerl eacü· 

meni 
ıaşrtyıt ssrglsi: 

NeırJyıst iııoDl'""ı .. nna· 
aebeule aerıl eTiade ter~P 
edıleo ncırı,at ıerafıta • 

d me181eket· 
IOD OD fil tçlD e 

mi ve b111uıl 
t• çıka• re• 

aau teıbtr 
neırtyatıo talll 
edilmektedir. l 

Serıt teılalr "" aatıı o • 
••k ızere iki luıma ayrıl
aıııtır. Teıhlr k11mı huıuıl 
•e1rı1atı, ıa:ıetelerl, mec 
aıualara, reaml aeırlyatı •e 
mektep kltaplarıDı mevzu
lar1a• ıörc taıotf edllmPı 
bir ıektlde lhtl•a etmekte· 

B Sükrıl Saraçoğlu 
Ankara, 2 ( A A. . ) - G. 

H. Parttel Mecllı Gurubu 
lını aDo 1 aat ıs de topla•· 
mıı •e llarlclye Vekili ŞGk· 

rG Saraçof lu, ıoa hafta Jçln· 
de cereyan e~en dGaya ılya. 

ıl bldlıelerfnt H launlardaa 
bılbaHa brzı enterete edea 

k11ımları çok ..:onla •e •asılı 
ıektld.e izah etmıı •e Şiik· 
rO Saraçoilunun bu lsabah· 
nı bü16k bir allka ile din. 
ltyen Gurup b• beyanatı ta· 
mamlle tanip otmtıttr. 

• 



. 
Aşk olmayın- /nönü 

ca meşkolmaz Fransız 
Çok dolrudar. Bütün ata

lar ı6zlerlatD öirettlğl bl
ylk halıı:tkatlardaa biri biri 
de;ba, «Atk ohnaymca meıll 
olmaz. » Dlıturunda da· 
ha kntl ve daha iı ı lrlr ola
rak ıf ade edllmlıttr 

Bu ci6rt kelımelı k b6yllr 
felaefe hükmiadekt «aık » ; 

tlddetle, bailılık demektir. 
Bu baihlık lıter b111e, lıter 

lt11acla , lıtene ıaura •eya 
bir d6tlnce ... endtıeye 

m6ıte•ld olıun . 
«Meık» yani deri• •• 

ılreldt lalr alllıı:a lle baıarı 
lçl• ~ahııp ç• bala•all 
«•ık» 11z elamaz 

Şahıslar t~I• de,ce•lyetler 
tçlalle ba atalar feltefntnln 
hlkml yerinde.lir •• hiç 
deltımesl . 

Hele 16rllı, - .. nlacall 
bta•etler için •aztfe •• me · 

ıahJet •e buaa karf' 1c ... 
dılerlae laaklar, menfaetlar 
•erllmlt ola•larda •aztfe 
aıln b•lunmazsa «atk» J•
al bir diziye çalııma Te her 
ıuretle ltaıar•• hekı.... 
mez. 

O••• lçl•lilr ki; lmme 
hizmetlerinde keadtle1I•• 
•azlfe •• meıultyet •ertle· 
cek olanlarda, her ıeyclea 
e•••l •V azlfe aıln» haaı .. ı 
ara•r, .vk•f •• ıktfflar bua 
tlaa ... ra s•ltr .. Aılıı:11z ••· 
stf e kut• •• k11ır lıttr ua
•aadaa ibaret kal1r. Vukuf 
•e tkttclar lıtlr •lettlr. Oau 
kullanahılmek •e faydalaa· 
IMk t~I• el •e kol lıter. 

c V aslfe aıkı» tıt• bu el •• 
Jı.war. 

l••daa ltlrl c V aalf e 
a,lıı,» •Vukuf Ye iktidar» daa 
cleha mlht• bir batarı l•l· 
il sayılır. 

B• laaklkatları; he,amtz, 
her •alclt, laer yerde •e her 
,.,de ılrmelcteJI•: 
~a,ımı6 lıttr yercla e•er

jtk Y• bllhaH& « Vaalf• •ı
lın » ta,.yaa, rltbeıl kQflk, 
Hllhlyett az btr de•let ada 
ma ılr:lnGaDz. Bu zat ctcl
.lı1etle çahıır, ~·lıımaliaa 
_. ahr, •aalfe•ı mea•lJ 
yea mllllaazası içinde deill 

cVaslfe •ık•• luı•••tlle 16· 
rlr: Yol yapar, mektep bl 

_. k•ar, la61&6met k•n•i• 
,.phr•, park yapar, bat· 
tl lsaaallaaı1oa 1aptmr. 
Me.~ ha•aaıını a._ atlı• .IOlaıır, kanı ka · 
nt llllar. 

HaUua tl.tlya~laruu, dilek. 
ı ...... ulk ııbı duyar, anlar 
haklı ._ laab:ınnı, yapa· 
blleeekler:tle yapala1Dlyacak· 
lannı helk ıtl:tt ._dır •e hal 
lra .... br. S.•ıılldfr Te ... 
...4tr .. . 

8fr INık• yerde '9tr tkıa . 

elliat ılrilnlaiiz. Ça yan kı · 
y111nda kumuo, taıın orta· 
11nda kurulu btr yeıde va
zıfelıdır Melrtrp •e h0k6 
met koaaiı delil btr kara
kol blc:a11, bir karıt yol , hlr 
kaçak köprii yaptıramaz. 

Çah11r •azlfulnl ıf a eder 
ırbtdfr. Metul olacak ıluaallerl 
yok ıt'bl a6r~nlr . Çalıı · 

ttfı SDHUlfyet dUJ l'UIUDUD 

hak •• meaf aat lıı:a1ıutunun 
teılri altındadır Çünkl o 
ça.htmadao ze•k almaz «Va~ 
•tf e apı» ha11Hı .za_jf Ur, ek. 
ıUıttt! . 

Ben bu yazımda karalere 
JtPJ-' bir aMifabedeml aız 

generalinı 
ka6ul etti. 
(Baıtarafı birinci te.yfada) 

mtılerdtr 
Emir Naip llel ı lcumhur 

lımet loönünüo f ahrl ya
•erhltn l yapacak ve ayna 
aamaada mulaafıs alaynııda 

ıtej ıörecekttr. 

etmek lzere yakarulaa beri 
ıöyletlllslertm tn caalı bir •I· 
.. 1101 Yermek lıttyonım: 

Vıl,Jet merkezimiz. 
ballı Bıtadıçtan Lhkeslre 
sehrkn •ahtye•la luyuıa · 

tlaa baılı1arak &ama• ~&Jı

aaa bl16k k6prlll ıeçtldtlıı:
tea ı .. ra her yolcaaun tır · 

maaclılı klçilk 1•k•ta ka
dar ,o1.. ..ı taraf ıada bu. 

luaa• telefon ••J• telpaf 
telleri mGtemadtye• yerlere 
katlar .. rlır••t •e tllHlder 
Qzerlade buluna• l%ol6terlere 
ballaamı1arak cleH boynu 
tlemlrlert• çaaıellerl lzerlne 
atalı•erımtetır. 

vı .. ttu yokuıtaa ıonra 
1olua sel tarafın.le •e Neyzen 

ler kiy6nGD tatlı y .. naçla. 
rını MaeJeD Y•ıtl ~amlar 
tellltkededır . Çfinkil Jol lu · 
1ı11Da aerptlm ıı bCUüa çam 
larda içi haıarat dolu kirli 
bir mendil ıı bl ıarkan tırtıl 
torlıtalerı içinden çıkardıtı 
bu laaıaralarla yaprafı d6kiil. 
mGı kuru •e çirkin birer 
çalıya dönmOıt6r. 

Dalla ileride tsı,ık tepe· 
lerla zlmriit reakh çam 01• 

maalarını tek tik 1arao bu 

baıralar o ıGzel çamlıl• J•· 
kup ka•urucu btr aley ılbl 
aarmaktadır. 

Bu halt •lliyet merkezi· 
11e 63 ktlemetre yalunıada 

bulunan Y•tll Sındırıının 
burau dibinde « Mıaaet • 
köyilaDn k6rpe ve ı•nlı 

çam ormaolıiıncla dı ı6rü 
yorn. 

Her sGn bu yollardan ıe· 
llp ı•çen1erln taym pek 
çoktur.De•letl• bGyiik •enı
leket ldareıl preaıtp •e 
ılyasetl t~tnde çok ehemaıı 
yetll bir meYkl verdttı or · 
man tıtle •e medeni haya 
tan lnıanl icaplarından olan 
k•lay ve çabuk 16rüımeyt 

•e cemiyet bayahaı kayna· 
tık btr bale ıekmaiı temi• 
edici bir •••ata o lan telefon 
veya telııaf tellerlalo ıOu 
lerle böyle •etr6k, bakım . 

ıız bir laaide kalma11n ı 16-
ril•ce derhal Hztfe aıkınıo 
ehemmlyetlnt anlartz. 

Mllll ve •atanı ltl•le her 
vatandatın alikalı oldufu 
katlar ••zifelt, Yledanına kar· 
tı mesullyeth oldufunu da 

· düıDaerek Ye inana rak vu . 
dı~tml z bu ml1al , bu ıün de 
ya ran da, belki bir ha fta ıon
re.da 16zle ıörO IOp el ile 
tu tulacak kadu meydanda 
e lan btr hidfıedtr. 

Şahıi olmak •e ıabıa ma· 
tuf baluomak mabtyetf•de 
btr kHdımız yoktur. Aacak 
bu acık lı ve çok tehdıtll 

orman hera bbi vaziyetinin 
ÔDÜDe feçilmeılnl bu yası 

minuebetlle de a llkah de•· 
let adamlaramızdao bekler 
•e lıt er lz 

Süreyya Örıe Evren 

TOM.PkJ 3 MAYIS llJt 

SEHİR HABERLERi 
. ..\· ,·._;.:~· :. ~':-~··.· .•' - . --.. .; 1 _... ···-

Ba n dırmada 
Çocuk Haftası 
---------------~-----~--~--~~ 

Çocuklar· hafta içinde güzel 
bir masamere verdiler. 

Baadır••· ( lluı••l ) - feız alırla. Sıhlııat ,.rattlne 
Çocak Haf tHı, laer 1erde urı•n elmı1arak e•lerde 
oltlui• ıtbl, Baadarmada da •• 1ta•ıl1onlar.la 1erleıea 
çek •eıell ıeç•lıttr. Şehri . ıeaç okurları cumhuriyet 
•iade me•cut ortaekul •• Mlareılae yaraıar l>lr cam
ilk ok•llar a7rı ayrı mlıa - laurlyet çatısı albntia yetlı
••reler •• konHrler ••r- tlrmek •e yatırmak için 
mtılerdtr. m•laltte nlm•ae ola itilecek 

' ikinci okul ilretmealerl•- bir ıefkat yurtlu lnıa •• te
tlen B. Muatafa Dol•••• yazap ılalae teıel.büı edıldı. 
ilk defa olarak tematl edil•• BeledlJe b•aa el•erlılı bir 
plyeal, milli terbt7e •• ço anayı derhal vad etmlı •• 
cuk bakımı aekta11ntlaa b6· •ermlıtlr . 8. Ha1rettla Kara• 
ylk allka uyandırdıiı ıtbl, bu te•eaalalD tahakkuku 
teNdlfea bu yüce bayramı içi• biç bir mlsalaeretl eılr
Bandırmada ıeçlre• Çocuk ıe•IJeceltae 16• Termlıtlr. 

lıtrs••• Kurumu Mtf euııt $imdiden re· 
B. Neıet Bora, ltu m1 .. me· rek •lllJet makamı Ye ı• 

· rede tok mlteba11tı elti•· relue &.urum Genel Merkeal 
iun.iaa talultren halka be- neztll•tie teıebbiıata ıerll 
ili •e çok laemlt bir blta · 'mııttr. 
betle bul•nmuıt•r. l-"':"'""----------,-

Tertlp edilen okul koD · , ___ :a __ ADYO 
ıerlerl mayııın lçGne kadar _ All'R' RADYOSU 
4e•am e.&ecektlr. " " 

Mıfetttı Ne. Dalga Uzunluğu: 
ıet Boranın lauaurlle akti•- 163~ •· 183 Kc.s. 120 Kvv. 
dilen Çocuk Eılrıeme kon· T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 KYv. 
ıreıl•d• 7enldıa heyetl tda· T.A.P.51,70.. 9465Kca. 20 Kvv. 
re Hçlml yapıldılı 1 1111 1450 3 - 5 - 939 Çarşamba 
liralık yeal yı l bld~••I 12.JI Prolram. 12 31 Müzik 
umumun tanlblae arze.ill · [Stçllmlt kllılk nuler) Ça-
•lıttr . la•lar: Vecllae, Retat Erer, 

K••ırede çok lnemll •e Fahire Pena• Refik Fer· 
bayırlı kararlar •erll•lttlr. ıan . Oku1an: Muall•m N•
Beılıcaları ıuDlarllır: rl Ualtl Poyraz 13.08 Mem· 

1 - Memlekette yanu· leket ıaat •1arı, ajaDı •• me
ları• ıeltımelerlnt •• lıttk. teorolojl haberleri. 13. l S -14 
ltal orlluıuaun ku•••tlen . MGzlk (R11asetlcumbur Baa

meılnl temin ıayeılle •e•· doıu ~ef: lhıan Künçer) 
cut çocula bahçeılnln tak•I · 1 -- P. LllDtke - Vı1aa. 
JHI ile ayrıca daha bl1ük kadı•lara [Marı] 2 - Cbo
mlkyHta •e tekolk ıeraltl plD - Valı [Do dlez mln6r) 
haiz dlfer '-lr çocuk t.a .. çe· 3 - Sup111e - Eıktya oyu 
ıt ,a,ılmaıı, au [Uyertllr J 4 - Bızzet -

2 _ y aı: banyoları •e Karmen operaıı Gzerlnde 
ıporları için btr çecuk ttlljı f aateal 5 - J Ed. IJarat 
laazırlaamaıı, 1 unuıta!(latermeazo) . 17.30 

3 - Her ne•i çocuk ter · lnkıllp tarihi dersleri -
'9tyestne el•ertıll kitapların HalluıTIDdea aaldea . 18.30 
bulun•ıt okuDabtlmeıl tçtn Projram 18 3S Müztll (Ne 
aynca bir çec•k oiıum• ... ıeh m6zlk - Pi. ) 19 00 Ko 
lonu açılması, Dllfma 19.15 TOrk müzlit 

"4 - Her H n• '1ıilıttla t ah. (Fasal heyeU} Celil 'fokıeı 
ıtl mlcitletlac• 130 - 150 arıa · •e arlıı:ac .. ıları . 20.00 Mem
ııada yavruya tıcak yeıuek leket Saat ayarı , ajanı " 
yed iren ve ders levazımı meteoroloji halıerl erl . 28.15 
••ren bu mfteeuı~, J~nl yıl T6rk müztfl Çalanlnr: Ve 
için bu yardım lerıaı daha ctbe, Rüıen Kam. Refik 
aeatı yapması, Penan. Okuyanlar: Mustafa 

S - Bahkeıtr .. ,ı.,., 8. Çailar , Müze11en Senar. 
Hayretti• Karan bu konıre 1 - Muatefa Çailar 
m6zakerelerlal blyiik bir Acea:.o aıfran peıre•I 2 -
dikkat • e all ka ile takip Dedenin - Acem aıtran 
etmlı •e neticede Bandır- ıarLa - Bınle tözOm "' 
mabları ıevlodtren en bOJük dtlrtlba . 3 -- lımatl atama 
llara r vertlmııttr . - Acem •ııran ıarkı 
Bandırmanın btr ıahll 1 Yaear ılnem . 4 - Nıkaroı 

ıehlrl olmuı ve bahuıua Er· atanın - Şevkd ıarln -
dek , G6nen, Manyae, Ke Gaç lpte kuııma . 5 -- Re 
racabey, ıtbt kau larm mer- fak Penan -- Tanbur takıl-

• 
kezını teıkt l eden ıebrlmlz mi 6 Refik f •rean 
ortaokulu kadro ve lıtla- Hilzzam ıarln - Akıaaı ol. 
bıodan daha çok fazla yDk- du yinede butı karele r 7 
16 bir haldedir BuıGn altı ·- Şevki beyin - Hicaz 
yGza ıeçea sın ıf me.-cndu ıark ı - Bılmıyorum baaa 
tahıll deTtetln l qtfte tedrl n• oldu. 8 - ŞemtetUn Zı · 
aatla temin etmtye çalııı1or . ya berin - Dıvanı - Düa 
Bu muhit kaı&larının ve rece 1eılle 9 - Şemıettln 

beı aanıfh kiJ okullarıaı• Ztya beyin Eviç tlrkQ 
bGtln talebeleri laep bu ir · Elvf"da doat d~ lı •lnül. 10 
f aa yuvaıına koıarlal' ve - S••eetUa Z l1a beyi• 

Spor: Ziraat Banlıası 
Okulların atle- Afyon mıHimildı kDylüler•11 
tizm müsaba- aldılı afyonıarın parasını t1riyır. 

k l Ziraat Ba•kası, af1•• m••-
G arı. ıımın.&e 111,tülerclen 3 - 4 

Btr MaJ•• lallar ea1ramı lira m11lırabUtnlle aldılı af
mGnaseltettle Ôlretmen oku 1oalarıa kalttelertatn 4ere
l• ıle Llıe araıı•da atle- •Hlat aaladıktaa sonra •l
tlzm t•ı•llır m6Mbakaları ya. teltalal paralannı Ha .. re 
pıldı •e' ıeaçlar sisel rekor •ere••llal s67lemlftl. 

Ziraat Baakaıı tlla o 
yaptılar. 
Maarif Mldlrüa6a •e her iki menim.le lr.a1llde• alliılı 

af yo• ,aralarıaı ••r•el• 
••ktep •ld6r •• mualll•I• 
rlnla laasar b•luatlui• •lıa
bakalara Alı Hikmet Pa,. 
ıtadıada saat 15 de baılandı 

100 Mıtr1: 
Blrlacl Ôjretme• ekulua 

ela• fethi, derece 12, 1.5, 
lklact Ôlretmea ollulun.iaD 
Oımaa, içGacl Lt.etiea Şe
rif. 

Din: 
Birinci LftetleD Ateı Meb. 

met , 26,88, tklacl Latif Ôt
reh11• okulu, l~iincl Cahid 
Lı .. den. 

200 Mıtrı: 
Llıetle• Şerif, 25,4 ıtlıtl 

çok stbel Itır rekor Japarak 
blrlnctllil, Ôiretme• okulun
da• Ha11n lkiactlljl, Otret 
men okulaatlan Htlml 6çlo
cllif6 kazanmıılardır . 

Gülle: 
Golle atııı biraz mioaka· 

ıalı oldu. Çlnkü, ber iki ra · 
kip, ıon atıılarını ayaı yere 
attıklara•4aa, her d&tal de 
berabere ad edilerek 2 ıer 

puvanla btrhıct eayıldı . Ôt· 
retmen ekuluadan f ethl ile 
Liseden Satıla 10, 14 metre 
Ôlretmen okulundan Lltlf 
9,52 lle 610Dc6 ohauttur 

400 Mıtra: 
Ltıedea Haean, m6· 

ıabakanın ea ıerlılnde• çık
tılı halde, ytlı: metreye ıe 

ltnce laepıtnl tekn teker ıe
çerek çok t•hane bir rekor 
yaparak bırıncllfll kazaadı . 
Derece: 59.2.5 Ôiretmen 
okulundan Rabmı ıldactltjt 

•e LtHdea All üçüacllOil 
altlılar .. 

Tak ad11: 
Otretmen okulu 5, 73 le 

Halk tGrklıQ - BülbiU ne 
ıezenla çuk•r o•ada. 21.00 
Haftalık poıta kutuıu . 21 . 15 
Eıham, tabvlllt, kambiyo 
- · aukut •• ziraat bort .. ı 
[fıat] 21.25 Neıelt plaklar 
- R . 21 .30 Miizlk [Kem•• 
ıoloları - Orhan Sorar tll 
rafından] 1 Corelll -
Adaslo •• A •i~ıro 2 
Bralamı - Valı [La mej6r) 
3 Owrak - Kreııler -- Sla• 
daner .Mo. J (Mt mla6r] 4 
- Rl4"ı - La cmprlccloaa 5 
- Choptn - Mllıttma - Noc· 
turne 6 - Huba1 - H•j 
re kati [Çardet 21.55 MI· 
z ık [Melod: - PL] 12.00 
Müzik [K6çük Orkestra 
Şef: .. eclp Atkın] 1 
Tbomıeo - Dua 2 Golwyn 
- Canbazlar [Fokıtrot) 3 
- Kozmak - Vi1ana aıkı 
(potpurı) 4 - Wtnlıcler - ite · 
manıa •ık ıarkm 5 - ll>t
e trlch - ftfreler (Mart] 6 
Gebbardt-MuS.orede (Koa 
ıer nlaı] 23.00 23.45 - 24 
Son •Jant .baberlerl •e ya· 
rıDkl proir•m 

baılamııtır. 

Jııi Orııo Ml~iri. 
Vtllyetlmlz Orman Mı

tllrlliOae Tunceli Ormaa 
lllcllrii Sa•ı terftaa ta1ln 
edll•lttlr. 

Sa brl dalaa e••alce •ill · 
yetimiz Orma• Midir& tkea 
Kiitabyara taJID oluamuıt• . 

Bu ı~ııı lalkııindı bir 
tıofırını ıaribcık. ' 
Buıl• aaaa,.:20 30 Halko-.ı 

Nl•n••M LIM felHfe il· 
rotmeal L•er Demir tara• 
fından Itır koafera .. 
•erllecektlr. 

f ırıoa aiı~iı. 
ı"t'rindHI Oımaa •il• Ya· 

k•p adında biri Camilırdtr 

cl•anad•lrt ffaH••• fw•ı•a 
ıirerek kalfalarının itte bu-
luadaiu bir sırada çekme· 
ceyl karaetu mıı •• a1nı fı · 
rında çahıanllitrahlm otlu 
Mlmlae atd Itır çift ter
lıtı ahp lıra'8rke11 bekçiler 
tarafıa4an yakalaoaralır atl
UJ•J• •erilmııur. 

btrlncl, Llacdea Salih tklD
cl, Ôlretmen okulundan 
Mehmet Ali GçlacO elmuı
tardır. 

1500 Mıtre ıukanmıt. 
Bu koıu1a on beı atlet 

lttlrak etti •• çok allkalı 
oldu. 
Oıüaei tura katlar mü

.. bıklar hep ltırt.ırlerlal 

takip ettiler. H11114aa~ıonra 

Sermet, Hasan ••! [Alinin 
ılertre ataldıklarını ılrftyo · 

ruz. Ştmdt bu: aç atlet ara 
aıada rekabet baıladı . Klb 
Sermet inci., kah H ..... 
200 Metreye kader YaSIJet 
btr Uirll tleitımedl. Tam 
y6z elhncl metreden ıollfıı 
Lteeden Hatan, b616n hızlle 
koıarak SermeU ıeçU ve 
ay•ı meaafeyl m•bafaza ed 
rek 4-5,S de blrfacf, Ô. oku · 
lundan Serİnet lldnci, Ali 
lçlnc6 olmuılardar. 

Yüksek atlama: 
Lfıeden Şerif l,50 tle bi

rinci, Ô . okulundan Hatan 
Udaeı, Kenan Oç6Jlcl. 

100x400 Bayrak koşusu: 
En to• yapı lan bu lıoıu 

çok heytıcanh oldu. Ve il -
.retmen okulu btrlnclllil ka· 
zandı . 

Umumi tuolf iuetlceılodc 
21 pa•anla Ôfretmen oku 
lu, 24 pu•anda Lıse kasan 
mııtır. 

Ge•çleria ıö•terdlfl mu· 
vaff aklyetler cidden ıa , ... 
takdirdir Çalıımalar temad• 
edene çok iyi rekor.far t• · 
mm edJlmlt olaaaldu. 
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GENÇL K E 
Koç yiğitler 

Kerh daim eteğinde kur•lmuıt•r obamız, 
K.eçl lıuh, koyun tü16 elbıaemlz, abacnız. 
iflrk yavruıu derler btse n•aıda çok yameaız, 
Koç yljltl r 1•1 adımız 1.tatirkt6r babamız. 

K.urıunu az laedefl•d•n baıka yere ayrılmaz 
Kıhncımı• kar1111ada ıöi6ı ıerlp darulmaz. 
Çehktendlr blleilmlz biç blr zorla lurılmaz. 
ICeç yljltler 101 a.lımı•, Atatiirktür babamız. 

Hakka tapar, baklıu ta•ır, baılra bir t•Y bilmeyiz 
Ko1ua ,ıbl 111lu elup ı61sfanetl ee•erts 
Deluı•vraa yad el bize ar1laa ı&bl kGkrerlz 
Koç yllltler 101 adımız, Atat6rktlr babamız 

K. Sami Pay/J 

Hayat 
(;tlaetl yeni ıörmek •e ıöylenen bir •lnnl, 
Hıçkırıkla karııık okunan hazin me•l6d .. 
Bir kafeı arkaıında tltrlyen za •allı ud, 
Kalalıcabala bir ılnde ••e almak ıeltoı .. 

G6ndertlea blr buıe ıonre koynunda 6lmek; 
Allaha ılrmek için ipek ka•atlar takmak, 
aa,ııeaınff baılardan bir meltem ııbı akmak 
V • bayıın ıkllmlertlea ıerln Itır ufku 6pmek. 

Odada dolattJ•t bir azratl ha,all, 
Uykuıuz ıeçen ı•ce •• tllç koka• nefeı , 
Be,az mtaarelerden, Hma,a karııan ıeı; 
Ve mezarda okuaaa, günllk kokan tllbt .. 

Bir sanatkar 
tanıyorum. 
Bır ıanatklr tanıyorum: 

~ece kaldmmlnrı ıartana 

ylkl01or, HHlzltil boluyor 

Gözlerin.le dalma taze bir 
kadın t6tüyor. Kadın oauo 

ıaDatıdır. Kadın11z kalemi, 
fırçaıı parmakları Ye teıl 

lılem •· ROyacla •er eltol 
Parlı, Holl•vut! .• Sabahleyin 

••r el lal ıııluız oda.. . Kuyu!. 

Btr ıaaatklr taaıyonun. 

Fırça11 dtınyayı be1a1or, 

kaleml ruhlara Hplanıyor, 
telleriyle ebedi bir lrpe:rlı, 
•enıuz bir lailzln,derln bir •t· 
in tereaaB•:. ediyor .. 

Hu hlr ll•ez HDatklrdır. 
Zira cebı tleltk!. .. Cebt tle

hk olduiu içi• Hnatlıirdar . 
Danyada iken koıetle, bu 

cakta takılır katar. Ôte 

diiayada •k•o: Eıerl datma 

tabloıu 
••nttı• lıt6nde 

karııcla, herkeh 
ıiz&nün 6aGndc .. 

Bır aaaatkar t 
Elı ._ nırorueı• 

••tldar mevkUode . 
uzu 1 & Qp 

n. "'nahları koynundat 

LGıum olclufu zaman •ç~~· 
ı- . 
uzum olmadıtında kapar. 

Evi Ştıtı aparhmanları· 
nın •n bOylfG.. Kalorifer 

elektrik, banyo taatamam·.' 

Bayaaı iki dtrhean bir 'e 

kırdek. Şuraya baaayım au 

-.ımıJ yım mı •oyuıulan? 

Palavra, kompleman def'kea 

' keelmlf, a01a • natk~r .. 
Saaatklr de~ll tamtakır 

•.ta .. !. 
Eil!. Kerfl yerinde baJıa .. 

tGbkü 110atı ıaadalyadn · 
d,r. SandnlJa unatı .. .. 

BJr •~netl:h tr.nıyorumf!I . 

Osman !Iydemir 

Onun 
hikayesi. 

Onu, ıllneıta tabiata he 
n(iz ıGlümıedtlt bir bahar 

eabehı ıeu giillerle oynar· 
ken glrmOıtüm. SGluit eden 

dudaklarımla ooo ıu keli 
melerl ıöyledlm: 

- Sen kar11ma çtkma · 

ıaydın buıOn HD• verdığtm 

ve ıento çaldıjm kalbimi 

kendine bu kadar yakın bu. 

lamıyacaktln. Ey ll6hi var · 

hk, aıhk De tatlı miitebeı· 

ılm çehrenden •• ne de 

akıllara hayret veren ıOzel· 

IJflncien btr ıey lıtemlyorum. 

Bunların hiç liizumu yok. 

Y laız bana yirmi beı yı

lımın aıkını •er Senin klr 

lt ma'llndeo daha parlak, 
bir Ati tuanur edemtyo 
rum. 

Artık yollarımız Ye emel· 

1 lerl iz b trlblrlnd n ayrıldt 

Sen, boı blr kalb. Benıe 

pertı n ve muztartp btr h iç 

Fakat hakikat ne ıealn dü· 

ılıunde ve ne de benim çü · 

tüyftıümden bir ıey kaybet· 

•IJecektır. O her zaman 

hö"le de•am edecr.kttr .... 

lıtn yeni bir ale· 

vf atqfyle yanmadan fani 

•e •efaa1z l•ıanlardan ay
nfahm Ganahlıuımıx fen 

!arın buluodufu bu yer yü

aGoıje kalan\. K•ru yaprak

lar l'lbl ~•rarıp ıolan ömr6-
m0z. ebedi hayaho tik fecri 

olaun. Ve bız aıkunızı 

kendi elimizle ıömel!m. Zı 

ra ıadık ye nfaklr kalbler 

ancak bir kartı to,rak ol 

dukl rı zao;ıa• mukadtleıtlr· 

ler . . 

D. ~. Kıskinojlu ı Erdojan Af !'ar 

Bir mektuptan öğrendik
lerim. 

Geçen 160 h valerı ~ açı· 

lııına aldanarak parka çık· 
IDlfı ıezlnt1ordum. Bır ara
lık ayafıma laıtırhlı bir el· 
ılaı dola•dı, bakhm, kat

laamiı, kirli bir kliıt. E•· 
•ell elaemmlyet •ernılyerek 
ayakkabımın ucu ıle h fıfce 

ittim. ROzılrın leılrlyle 

klfıt açıldı •e btr anda 
ıözlerlm mor mOrekkeple 
yazılmıı 1atırların üzerinde 
durdu; lsiiıdı ~itme aldım. 

Bu bir mektuptu, bezı yer
lerini atlayarak nakledlyo· 
rum: 

«l>ofuıumu ıorayoraun; 

bundaki makıadını pek iyi 
bilmemekle beraber, benim 
dofuıum tleftl ılzln, kendim 
için bile bir 1aadet olamaz. 
AnlataJım: Yıl 1915.. Dı 

ıarda mülhit bir ıoiuk •ar. 
içere k6yün mezarlıfına 
uz nan yolun ortasında bir 
tabut, seride yıkılan bir 
ocaiın enkazı altında ka
lanları• feryatlarını drnle 
medea gidiyor. Bu benim 

babamdn; arlıHınClan ıkı 

damla ıöz yaıı dökemedl
ğlm babam .. 

Evimizde kıyamet kopu 
yor . Alta evladının kolları 

ara11nda b•yılan bır kadm: 
Anoeaı! Onun yOzOoe bir 
damla ıu ıenlp , bilekleri· 
ot, 1altakl11r1nı uyuıturamı 

JOrum. Bent merhametsiz 
aenm aııkın: Yıl 1911 Ve 
hen, yılların yetımlilde ıe , 
çen ıüolerfDl bilemlyecek, 
btı ~demlyecek kadar kü· 
çOjüm! .. lkt buçuk eyhk; 
beıtğlyltı beraber, tfl m ik 1 
güo babamın yattıiı lcaryo-

Ja eltında ıeaıt :ı , tlkayetllz, 
acı ve ıc-.lnçtea •zak, uou 
tulaa lalr bebek .. 

Babamı tkl çınar altma 
bıraktıklarnun ertul gönü, 
evlml.ıde merhamet dağıta· 
~ılar da elı11llmefe baılıyor. 
Zaruri oluıua haktkaboı an· 
lamaia çahıan aanem ye
dinci e•lidını hatırhyabılt
yor. Fakat o, meydanda 
yoktur. Herkea blrlblrlne ıo· 
ruyer: 

- Çoeuk nerede? 
Dudak biikeo baıkaaıoa: 

- Çocuk? Diyor. 

Onları daba fazla zme
mek için olacak kt ıaklaa· 
dıiı• yeri beill edl•ermlılm. 
lıte doiuıumun fel&ketl. 

• • • 
A.kıamlar olunca, mezar. 

lıia ıtden yolun 6zerlodekt 
pencereye 1tnhn1 dayaya• 
annem, g6zlertode çailıyaa 

yaılarıo.~ akııını içinin gölü
ne çevirerek ıalaneafımı 
ıallar . Ta.-ana çakılı halka · 
ların muttarit ııcırtıları ara· 
11oda olnoıler ıöylemeie 

ıayret ~d~rmtı Kıud~ıler1· 

mln ıöylcdljlne göre zaval 
h kadıo, ebedi hicranını 

ıöiıOndc u,utmağa çahın : 

- Gel baba11, ael, gel nın 
Dl.» 

Diye, babamın faol •Ü 

cudunun uzaklaıtıiı yollara 
bak rmıı » 

Yezı bur da bitiyordu 

Baraz 6faiıda fU cnmleyl 

okudum: 
«Ben a ık• annemden öi

r~ndlro » 
Mehmet H. Oökaytuğ 

Konar 
Kavruimuı dud klarw ıllıaırleıao bir yuva, 
K.aoarJ 1 r, btılbüller burada deya. doya 
fçınek tçlo çırpınır, korıar, dalar aykaye · 
Kaoatlanmıı bir peri ııbı konar gider onar. 

Çiidcmleıen hayalın bir ıevk olıa kandile, 
TahıuıGıler dtnmlyor bir teaelli ~lıle 
Hıçkmlctan döomı1eo , yala•ı7 yanan dtle 
Hüzünklrlar ıeltr konar, gider kon.r . 

Nark.oUk bir nef eıdlr dudaklarında J•D n, 
H1ılerlo birer yı:ıı•rll, lu: ı l§fade uyaaaıı 
Pe belikten utanmıf, kızıllıfa heyaoao 

Monzareh ruhuma ıelen, gld.,r ke•ar . 

Dıkeol eıen kirpikler ıözümde dura dura, 
Sıladan bir yetim bıa bajnma •ura vura 
Ona çarpan kalbimi benzetti bir duvara. 
Bu yıkılmıı du•ara ıelen konar, gldea konar . 

.Saodalla~ao göleeler dolgaları aııyor, 
Snllumlaıan ıaçları boyaunda dolaııyor, 
Bahuıodan ayrılmtf, hlzana ulaııyor 

u ıkllmla ardıaa aıaa yanar, kona• yanar. 

İlkbahar 
fatemem ben, gelsin ilkbahar; 
Se•slltm bendeD ayrı ynıar. 

Renglirenk açıf d çiçekler 
ZümrOt etbı oldu l.ahçeler. 

** Allarım lılm bilir derdlmf, 
ÔmrQmiin her demi b&yleml? 
Btr ıüo • raıun ben laaaretlml 
Müıterlh yumıam g6zlcrlml. 

/ili Oül 

Cemal Qüv~ndiren 

• 

YAT 
B'tmemiş satırlar 

l -zlerlDID renılne eraem; 
H-1 aDU ıarao 10 

(( • 11 Y 
1 

b hor r.ablara dolmuı. 
_ bl bir tal ı • 

Ruya ı t -ıı 1 iheaılal deuem .. 
d an ıu er P ! 

Ufkua a 8 ç deki etrarı ıi:ıel k•ı · · 
Anlat "bana kalbla 

öl 111 zQmriitlerl te1111tfi 
Klrptklerlolo 1 1 _ 

1 
ıaıo zemzentl varmrı. 

b del eoz er 
Bin amre e lar bana yirm•t· · 

1 b dütCOIDı OD k f 
O ar an• d ki eerarı ıüzel •I·· 
Anlat ban• kalbin e 

k 11e aüaell 
1• hl ıeal ıev111e • 

Snmek n• l a 1 ' ıhı ıoDIUZ bu e•el. 
Eo ıonra fecir der 1 ıae rDJa ılbl gel: 

h l celer • 8 1 - ı 1... Meç u ge d ki eararı ıuıe aut .. · 'I 
Anlat ban• kelblD • lı:mlr - tJI 

Gülüyor 
k lbler• erit•• 1• •r•, 

Kalblerdeo • • deitıeD ya•r•, 
Seaeden ıeo•lf 1 eYll.. ya •ru, 
A1dıa büy611 er• • 

C 
ı• ,oıa1or tatlı aalarda 

6 uyor • dla aalar.&a .. 
Saatlet, meıerr•t a 

ıbl baktıiım ya•ru. 
G6aeba kaD ı 1 yaktıjım ya•ru, 
Söz6mle özilP d a'.ktıl•• ya•ru. 
Ruhaaua oebrla • 

tatlı aalard• 
CiülOyor gülüyor dh aDlarda .• 
Saadet, meıerret • 

Fethi lfkN.Jj 

lf. Altıok 

Hayal 
Kırda Uçıuz, bucaluız bir ıece 

h r kıra•· ' b MeHllD ılkb• • ' . boz\urıoda atım • ea •a· 
ı. oıerl11e otur k b d 1 b yım. Topra• blr ala~ rım.Etrafımda l o ur• fa 

dam. Sırllm kuru d tabiatı fund lar1 aıker ıaoıyorum,ıii
ca ,aslı . llkbalaar a bamlıtaı- kQa içinde em1t beklecltk· 

eeyredıyor o ... Her ıer yı lerioe foanıyorulll· 
ka Örümcekler, ıece tlu RüzaAr ç1kh: iılyor . Bo· 

rları, 0 ' l l kedıldar1 çaaı•I' • l dur cıkerler emir a mıı er, 
er•ll er· l k 

dallar araaıo 1 lıf aıtlletl•· hazırlanıyor, eeı er ~ı arıyor· 
Kelebekler,111ubte 1 Galiba b8c11ma kalkacaklar. 

kler t 11 ar 
re menıup bayrı . Çttnkft bepıl de tftfenklerlae 

k 1 keteler• va T 1 yarak bir ço 1 ,.erml ı6r6yorlar. oa a•· 
rıyorlar.. nııı ihtlerlDI ıllklyorlar. 

Karıncalar; dalaJltlır, aıft~ Ştmıek çakıyor, uzaklardan 
temedlyen fabr&kaJa ma ıtıklar gchGnOJor 

tatıyorlar. Topçular at•t açtılar. Mer· 
t•ıır-

öcekler; 

mıılar,, ıai•• ••1• 
l r . 

Otl r ve kır 
yqtl eatarllerlnl 

koıa1or· 

D•batları, 

111.uıler 

mtler doıayer. 

Aıkerler yl•e •••le· Haa-
1ı taraf dllı••• anlıyama · 
.iın:ı. Yal ız ı••D ılrtll•: 
f.•vell ııık, ıe•rtı ıa .. 

Muhlis KartJm noğlu hGnetlD baıların• ••'••iDi e 
k f ,k• ar 

ıl tçln renk reo 
' k ııılnD et 
taııyor Ye fllf iP• ılyantıler, hoJ sıraeı olmuı· 

lar; yeol l§re•llıklert ıarln · 

11 ıiylii1erl r . 

1 

1 

1 

raflarına baluyorlır· 
R&•ılr; ye•I ıellnler ,ı . 

ı. 
bi oktalar ılrftDllllf 

1 k ıezl
kırda yal•ı:ı • ara 

Çıjler; uyku.lan u1a•ı• 

uç uy erler.·. 

yor. Muhlis K aramanoğlu 
Elıloler, 

gö~Oıloklertnl 

Duyuşlarım 
Sevmemek, ıo•tlmemelı; 
Aalamek. anlaamamak. 

HAYAT BU .. 

Bir kir kuyu; 

Glhl ıı?yu kurumuı · 
KoklanlD•llUf te•arcak; 

Açılma .. ıı bir ••DC• 
Ôrıele•IP ıolunca 

A J ra karııır umma•lara karııır .. 
ROsı r a ' 
HAYAT IU . .. 

Soluk bealali lnslar, 
Ve tıtrJyea •abızlar, 
GinOI sızlar, kalb sızlar; 

HAYAT BU .. 
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Romanya heı· 

tecavüzü mu
kavemetle kar-

şılıyacak. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

beı milyon ltralık kredi Yer· 
mefe amade buluadufunu 
btldlrmlıtlr. Bu borcun öden_ 
meılae 1940 da baılaaa 
calrtır . Kredi ılllb satı• alna· 
ma11 için •erllecektlr. 

Türk Hata Kurumu 
Bahkesir şu~esindın: 

Ha Ya Kurumu blnuı al 
tındaki bir numaralı dükkl · 
aın 4 may11 939 perıembe 

gGnli saat 15 de Kurum bı 

Duında ihale olunacaiı illa 
olunur. 

Erde~ icra 
memurluğundan: 

Gayri menkul satış ilanı: 
Erdei•n Oeaklar köyünde 

Abdül oilu Hüıeylne ıllma 
mChtenft masraf ve reaml 
tahıl! 70 ltra 50 kuruı ver· 
mele borçlu o köyden ölü 
Ahmet e•litlarından Haaan 
T oroıun tapuda 6 aumarada 
kayıtlı Yukarı Dozlar me•
kllnde tarafları, ıarkan Ha· 
san Mata, garbaa yol, ılma· 
lea yol, ce11uben incir •facı 
btzuıadald hendek hudutla
rlle mahdut 920 metre mu· 
ra bbaı yerin -&~ 1 bl11e1l •• 
1 numarada kayıtlı aynı 

me•klde, tarkan Mehmet 
T oroı Bektaı, ıarban Meh· 
ımet HBıeyln Borza, ılmalen 
ıbrahlm Belu, cenuben Ka· 
ıalı Haıan h•dutlarlle •ab· 
dut 138G metre murabbah 
yeri• 4· 1 hl11eal ve ıabtl 

Bıılıkesir Vilayet Dııinıi 
Encüıneııinden: 

Bandırmada yeniden lnıa edtiC?cek Uk okul blnaııuın 

kttlfnameatne töre 8045 ltra 67 kuruıiuk iD§&•tlD hJfHı 
4 may11 939 tarihine rastl.yan perıembe ıünil saat 10 da 
lhalea! yapılmak 6zere 15 g8o mOddetle açık ekılltmeye 

konulmuıtur . 
Bu ltlD muvakkat teminatı keııf bedelinin ylzde 7 5 

fu olan 603 llra 43 kuruıtur. 
Bu tıe aıd evrak keı ı f huliıaaı, ıartname •e mukaYele 

örneil Ye aalredır~ Bu enakı ıörmek lıtlyenler her gün 
Vdiyet Daimi Encümen kal~minde veya Nafıa Dairesinde 
ıörebaltrler. 

ihale hGkOmet dafrealnde teıekkül edecek Vlllyet DA · 
tmi Eacüme-nf tarafından yapılacaktır . 

1 ıteklllerto ihale tarih laden ıeklz güo eYYel vlllye! 
makamına müracaatla Nafıa MtidOrlyettoden alacalı eh 
llyet nıtka11nı ibraz etmesi ıart olup ihale ıün(i muay 
yen zamanda muvakkat teaıtnahnı mal111ndıiıua yat.rdı 
fına dair makbuz •eya banka mektublle birlikte milra· 
caatları ıllo olunur. 

4 __ l - 80 

Balıkesir Vilayet Daiıni 
Eııcünıeninden: 

1 - Açık ekııltmeye konulan tı: Gönen kazaaıada •nıa 
edilecek ıfat tıtasyonunurı tnıaah o\up :hale edt!ecek k11· 
mın keııf bedeli 1003 lira 48 kuruı, muvakkat teminatı 

75 lira 28 kuruıtur 
2 - Bu lıe ald evrak keılfoame ıunlardır . 

A - Elulltme ye ıartnameal 
B - fenni ıartname ve plan 
C - Mukavele öraeğl 
D - Keılf projeıl 

H - Bayındırlık ııleri reoel ıartaamesl 
lıUyenler bu lıeıtfname •• enakı Bahkeılr Nafıa Mn

dürtyettade •eya Daimi Eac6men kaleminde ıöreblllrler . 

3 - Elulitme ll may11 939 tarihine raıtlıyan perıem 
be aOnü saat IO da Ylll1et makamıa.la milteıekkıl Daimi 
Enclhaen huzurunda yapalacalıehr. 

4 - İıteldUer yukarıda yazıh ıü• •• saatte ma•aldıat 
temlnatlarnn mal ıandıiına yatırdıkiarıDa dair makbuz 
••Y• banka rnektublle ve hu ııle ufraıttjınıı dair Nafıa 
MidGrtyetladen ihalede• 8 ıla e•vel alıamıf ehliyet •eıtka -
ıı ile birlikte Datmi EacGmeae müracaatları illa olt1aar. 

4 - 1 - 84 

boyuada 10 numara.la ka· 1-------------------------

yıtla, ıarkan Moto Yusuf, B,·ılıkesı· r Nafıa 
ıarban Hacı Kadir oilu Ha · 
san, ıtmaleo S6leymaa of 
lu Hasan, ceauben Hafız IJ)ÜdÜrfÜğÜnden: 
Haaıan b•dutlarıle mahdut 

1 -Bahluııtr Hükumet Koociı Aciltye k11mını• taıaatı 2530 metre murabbaı yerin • 
4-1 bı11eaı •e yine ıahtl kapalı zarf ile eluıltmeye kotaulmuıtur. 
me•kll•de tapunun 11 nu· 2 - Yaphrılaeak ff 65119 lira 76 kuruıluk beyQtt 
marada kayıtlı, ıarkan Ha· umumiye keıftnln 56 gJ6 lira 50 kuruılak k11mıdır. 
HD Nazif lımall, ıarbaa l - Bu tıe ald evrak: 
Yuıuf Ça•uı, ılmalen Ha· A - Projeler 
san Çanku, cenuben Hacı 8 - fiat bordroıu, mesela• ct:helt, keıtf ullıa ~heli 
Kadir ojlu Mebmat •• Ha· C - Fenai ve huıud ıartaaaıe 

ıaa kaaap •• Mehmet Belo D - Bayındırlık ıılerl genel ıartnamoıl 
HCheyln hudutlarlle mahdut olup lıtlyea!er DQ ••rakı her alin Balıkeatr Nafıa 
2300 metre murabbalı yerin Mtidürl616nde ıörahıltrler 
4·1 bt11eıl baczedllmtı ve 4 _ Ekııltme 15 5 939 cuma aıfinil saat IS de Balı · 
8 numaradaki hl11eılne 15 keılr Hülııtiıllet Konatında Nsfıa MüdürlüiGnde tefekk61 
lıra ve 7 numaradaki lat11e edec<ık Nafıa ekıllt1ı>e kom!ıyonu huzurunda yapılacaktır 
ıtne 20 lıu •• 10 aumara· 5 - lıtekltlerln bu tıe aid 4883 lira 98 kwuıluk mu 
dakl bl11eılne 25 lira Ye J 1 vakkat temtoatı mal ıandıiına yatırdıklarına • dair mak-
numaradakl bl11e1loe 35 il- b ı buz ye ıayaoı lta u banka mektubu ile tbllled'!o eD son 
ra ilzerlne Oç yemlolt ehli Hklz ıün e••el aırart 70.000 liralık vapı itini bir defa da 
••ku kıymıet tahmin eyle. bnıardıklarıon dair referanılarlyle Ba.lıkealr Valllıitne mü· 

mit ol•p 'ıbu S4lyrl men- racaat eder~k alacakları ehliyet yealkuım ve ticaret oda -
kuller 29 · 5 · 939 pasarteıl 6 O 

11 veılkalarıoı 2 9 nurn•ra(ı kanunun tarifleri daıreat .. de 
ıünB saat l I de açık artır · bazırlıyarak ekılltme komtıyoouna müracAatları lüzumu 
ma ıuretıle Erdek icra dal · 

t1ln olunur. 4 - ! -86 
reatnde aahlac•tı ve taliple· 

eledi ye Riyasetinder: 
Belediye Me•kil: Mahalleıl: ~lnıl: Muhammea l.edell: 

No: Lira: IC•ruı: 
t Abaeılar Karaoflan DlkklD 111 ~ . 
3 Balık P. « « 141 00 
6 Yazmacılar SahDl .. r « IGI 00 

10 MGfUI betleı Karaollaa ~ 40 Ol 
12 Koıumcular « E( •• oe 
14 Yazmacılar SalaalHr « 171 gg 

15/17 « (( « 111 OQ 

21 Ôriicüler K.araoil•D « 110 00 
24 Uacular Sahnlıar « 50 oe 
26/29 ~eıatalanı 86rekçller ~ JOO 00 
28 Abacılar Karaojlan « 80 oo 
34 Balık.P. « Mal aza 110 .. ... 
37 Bıfadı~ C. Eski. Kuyum « ııo 00 
47 Demireller Eie • 50 00 
54/55 Sandıkçılar SahnlHr « ıoo 00 
56 (( « « 30 00 
69 Turan B6rekçıler Dnkk&a 250 00 
79 Kelek T. KaHplar Depo 400 00 

128 ipek S. Sahntaar Dllkkla 100 00 
143 Şeyhlütfullab Şeyblütfullah « 50 00 
155 Hal yam Sali.batttn Mat asa 150 00 
156 • « « 150 00 
157 « « « 1&0 .. 
158 • « « 180 00 
15~ « (( « 180 00 
160 « « « 1so Ol 
161 Dere kenarı Hamldtye BaiıraakhaDe 40 00 
162/ 163 Hal yanı SallbatUn Maiaza 320 08 
164 « « .« uo 00 
165 (( « « ıaı 00 
166 (( « « 150 00 
167 « « « 110 00 
168 « « « 110 00 
169 « « « 110 00 
170 « « « 110 Ol 
171 « « « 110 00 
172 HGkflmet c Martlı ı. 1200 Ckl 
173 Hal 1aaı !aJllaa UID "Mataza 171 00 
17, « « « lTI 00 
175 « « • ııo 00 
176 « • « 120 ôO 
17T « « « 120 ıo 

178 • « • 120 00 
17g • • « loe 00 
180 Belediye •eydaaı B6rekçller « 120 00 

Yakarıda Belediye numara •• •••kileri ya:aılı ciatremtae ahi ( CI) parıa dlllkla 
icara vorllacejladen 28 · 4 • g3g tarllaladea IUlııarn• 15 ıGa mitltletle mlzayotleJ• tı-

karılmııhr. lbaleıt 12 · 5 - 93g euma ıtla6 aaat lS do BeletUye ••••••• ı • .ı. ,.,ıla-

caktır. Taliplerin mü:aayldeye lttlrak eclebll•elerı içi• yl:ade 7,5 tlepoaltelaraaımlzaye· 
daden eY•el Belediye v .. aeıtne yatırmaları •• mHlrdr ıaatte lacl•••tl• laazır l.alaa-
nuılan ilin olu•ur. 3-1-85 

Askerlik Şubesinden: 
Baık• ıubelerdea olup (Her ne ıuretle •e laerhanıı yazlfetie olaua olıaa) lahke· 

ılr ıubesl mı•takaıında oturaa yallancılarıa m11aye•eleri yapalacaiıatlaa aı•lttla 1asala 
ıüalerde mahalle, k61 •• oabtyelerdekl ya~ancılarıa fetofraflı aüfaı elztiaaları1le •• ay . 
rıca bir ~det fotolraflarlyle beraber ıuıbeye mlracaatları. 

8a\ıkHlr mıatakaııntlakl yabaacı eraha yoklama ılalerlnl ıöıterlr cetl•eltifr. 
Nahiye •• k6y lıtmlerl: Ş119ede lauluaacaiı gan: Saat: 
Merkez aıla. (27 mb) 2 · 3 Mayıı •• 4 · Ma1ıı 939 Künlerl eaat 8 de• 11 katlar 
Merkez köy (35 köy) 5 - Mayıs - 9Jt •e 6 · Mayıs - 939 « « « 
Btiadaç nablyeıf 8 · Mayıı · 939 •e 9 - May11 · 939 « « « 
Çaiıı nahlyeal 10 · May11 · 939 ve 11 Ma,.ı 939 (ı( « « 
Ktıpeler nahlyeal 12 · Mayıs . 939 ve 13. May11·939 « « « 
Şamlı nablyeıi 15 - May11 - 939 •e 16 May11-931 « « « 
Kepı6t nahlyeıl 17 - May11 - g3g •e 18-Mayıı-939 « « << 

Yatcılar naalyeıt 19 w May11 - 939 •e 2C-Mayıs-939 « <ıc « 
Durak nahiyesi 22 - Mayıı · 939 Ye 23-Mayıs-939 « « « 
lvrtodl nahfyeıl 24 - May11 · 9:J9 ve 25-May11-939 « « « 
Korucu nahlyeıi 26 - May11 - 939 •e 27-May11-939 « « « 
Osman köy nablyeıt 29 - May11 - 939 Ye 30-Ma111-939 « c « 
Savaıtepe nahlyeal 31 · Mayıı - 939 •• 1-Hazlraa-939 « « « 
Konakpınar nahiyesi 2 ·Haziran - 939 H 3-Hazlra11-939 « « « 

3 - Haziran - 939 •• 10-Hazlran-939 

« 
(( 

« 
(( 

« 
« 
« 
« 
(( 

« 
(( 

« 
« 

Yoklama neticesi cedvellerl •• P.IH ıubt'!lertyle yapılac"k muaaıelelerlD tkmallerl. 

rla muhammen kıymetleri 

alo yilzde yedi buçuk poy 
akçeılnl yatlrmaları Yeya 
milli btr bankanın temlDat 
mektubunun llııraz etmeleri 
•• artırma be-deh muham 
meD kı1metlerlnlD yüzde 75 

tini bulmadıfı takdirde •• 
çok artıranın 15 rGn tem· 
dıd edllmlt olacafı Ye on 
beıtncl ıüoG yani J 2 6·939 
pızarteal aüoü ıaat 11 de 
en çok artırana tlıaale edile· 
cefl ve artırma ıartoamHI 
nl ı~hmek ltttyenlerla 
8 5 939 tarihinden itibaren 
lçra clalereılacle 16reblle-

celsleri Ye bu gayri menkui. 

ler üzerinde tpotek ulııbı 
alacaklılarla diğer a li ke dar· 
lana haklarını ve f Alz Ye 
maaraf a dair olan tddtalarıoı 
enaka müıb&telertle 20 aün 
içinde Erdek icra dalreılne 

bildirmeleri, akıt tl!kdtrde 
hakları tapu ılctllerlle ıablt 
olmadıkça Hhf bedellnlD 
paylaıma11ndan hariç kala 
cakla11 ve d•lli.llye tle 640 
kuruı verıl borcu alıcıya 

alt bulunduğu Ye daha faz 
la malümat fıtlyenlerln 
939/55 sayılı icra doıya11na 
mtiracaatları illa oluaur . 

Balıkesir Vilayet Daiıni 
Encünıeninden: 

(;önen Belediye 
Riyasetinden: 

• 

Balıkeıirde Aoafartalar caddHladekl .K6tüplaanenln bi
rinci katında yapılacak •e keııf bedeli 956 lira 80 kuruı 
olan ıa:İıaatı 4 may11 939 terıhıoe raathyaa perıembe R0D6 

aaat 1 O da ihale edilmek üzere 15 ıüo müddetle açıl& ek· 
ılltmeye konulmuıtur. 

Mu•akkat temtaah keılf betiellnlo ytbde 7 5 lu olan 7 J 
llra 76 lruruıtur 

Bu ite alt ıartnameyl k"t'f enakanı Ye enak aalreyl 
16rmek tıtlyenler her ılln Vilayet Daimi Enc6men kale 
mine m6racaa tla 16reblltrler. 

Bu iti almak lıteyenlerln Vilayet Makamına m6raca· 
atla Nafıa Müdilrlyetınden llakal sekiz ıtn •••el aldıjı 

ehliyet •ealkaaı•ı tbra:a etmeıt •• mu•akkat temlnatıaı 

Göaen kaplıcaları••• l ·6 9l9 tarlbl•dea ı•ltat 1942 ••· 
auna kadar iki •••e tiok•• aylık icarı oa iti• ltra ••laa•· 

men bedelle 5 5 939 c•ma rial aaat 16 da ılaale e.tll•ek 
tbere açık artırmaya lıoaalm•ıtur . Tafıll&t lıtlyealerl• 
Giinen Belecifye dalreılne müracaatları illa ohıaur. 

4-1-82 --------------------------malıandıfına yahrdıfıaa daJr makbuz ıeaedJ ••Jabut bao· 
ka mektublle ihale gQ•i muayyen •akitte ihaleyi yapaoak 
ve ihale yeri olan V&llyet Daimi Eaclmealae mGraeaat• 
lara tlln olunur. 4' -t-7~ 

Baııldıjı yu: V lllyet Matbaaıı-Balılreatr 


