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---=---=-------------------------·------- 1 Eski Yunan 
Muhalifleri 

Köy 
Eğitimi. 
Şımdlre kadar ti •lete 

yalnız istismar koyneiı ol 
muı. onun hayati ihtiyaçla· 
rındaa hlçblrfıl yerine ı•ll · 
rtlmemlıtlr Ancak cumhu
rlyetlecUr ki köylü itleriyle 
Jakından alakalaama tema 
1116 haaıl olmuı Ye köye 
clofru bir gldlt baılamııtar. 
Vakıa köt< Ye köylü mev 

zau hakkında evYellerl de 
bazı huıuıat dütünülmOı ııe 

de o zaman bu düıGaüıün 
tadece edebiyata yapılmıı 
Ye fiiliyata ıeçtlmemtıtlr. 

Ancak cumhuriyet bükd 
metinin tee11Gıü ile k6y da 
•aaı fıthyat ve tatbikata ula 
ıabllmlttlr. Köy elltlmt bu 
büJlk milli lhttyacıD bir 
rQILnüaü teıkıl etmektedtr. 

Köy eiltlml meteleıl tek 
tarafla bir dava deflldtr. 
Buaua pek çok tarafları 

•ardır. Fakat biz onu bu 
rada daha ziyade tkl cep 
beden mütalea edeceğiz . 

1 - KülUir cepheal: 
Bu bakımdan uyandırıl 

mata muhtaç olan köylerlml
sln eku1up - yazma öirene· 

rek deri bayat hamlelerini yap 
abılmelerlnl mümkün lulcnakla 
baılamayı en muveftlc ıörilyo · 

ruz. F•kri tcrbt1e im anı 
btr IDUDID bir fQJ y pmatı 
pek mimkün deflldır. 

2 - Tilrldye bir ziraat 
memleketidir. Bu Ulbarla 

•••l•k•tl•lztle kö,11 m•ı
ıaleıtaın •D llaıında ziraat 
ıelır. Bır çok yerlerimizde 
to19rak ••rlmtoden lıtlfade

mls asdır. Kiyl6lerlmlzla 
b u • 1 r a 1 Ye kı1Ut8 · 
rel •lıkiılJerlDI karıılamak 
Jant hem ziraat uıuılerlal 

•• hem de okuyup - yazma
larıaı temin mak1adlyle Ma 
•rtf Ve Ziraat Ve&rlletlerl 
tarafından müıtereken 1 k 
defa olarak 1936 aeneılode 
Eıkııehlr •lllyetlaln Çifteler 
çtftllilnde tecrübe malalye· 
tlade bir (Köy •iltmeulerl 
Jettıttrme kunu) açılmıı ve 
huraya aakerllilnt ttltlrmlt 
•e okur - yazar kö1 efltmen
lerl alanmııhr Kunta yeti 
fen •e köylerlne d6nlp ııe 
•ılıyan bu cençlerıo köye 

hakikaten bilyük f aydeları 
oldulu ve olacaiı ~ÖrCilmOı 
Ye 1937 ıeneılnde kursl rıo 
adedi arttmlmıı Eekıvehlrde 
2, Ad pazara, Edirne, E~zıo 
can ve Kan •lllyetlerlnde 
birer olmak th:ere d ha 5 
kura açılmıt ve o aene bu 

kuralar• alınan eiltmen ıa. 
yııı 500 se çıkaralmııtır. 938 

Seauınde bu kurslara lll•eten 

lngiliz teminatı Türkiye ve Yu
nanistana da teşmil edilecek. 

Mıha lef etten 
Ayrıldılar. 

Parlı, J 1 (AA..) - Yuna• 

Bu anlaşmalar İngiliz-Polonya iki ta- ::~;;:~·:;:::~:b:~.u:::~ 
rc1fh anlaşmasına benzer olacaktır. :::::~::.~ ;:.~·:ı~:::::~: 

-------------------------------··············----------------------------

r•caat ederek eerek kendi 

l.TALYA ASK-·E···R····· T PLUYOR. ;;::~:::·~.;:::k .~:~:::~ 
yonal "Vaziyet ye bu •azlyet· 

.. ten Yunanlıtaa için çakaltlle-

l ta J ya_da yeniden 200.00 o kişi silah altına çag"" ırıldı. Bu su- ce tehlikeler karımnda Yu· 
nan bükOmetlae karı•, her 

~etle ltalyan askeri kuvveti 950,000 kişiye çıkarılmıştır. t6rlP muhalefetten YH aeç· 

Ingiltere Malta ve Cebelüttarıkta emniyt tedbirleri aldı. ~;~ •• ~•d•k1•"•' bııdı•m•r 
Hollanda, umumi Avrupa vaziyeti dolayisile sahil ve hudud muhafızlarını silah al- Bu deklar••

100

• :eabheı~ hükumetin ber türlü • 

tına çağırdı. ltalya, lngiltereye anlaşmaya amade olduğunu bildirmiş· ka11ılardan azade olarak 

Londra, 11 (A .A) - in· ıths parllmeatoıu perıem- bir kaç 11nıf efradı ılllla loıtlfz, Polonya paktına 111
1

dü harici tehlikelere karı• ko· 
llt M 1 C l 

~ d• o u k dl 1 ere a tanın ve ebe üt · be ılDi toplaaacaktar. ahıaa çaiırmııhr. ıablh bir p kta arn& yabllmeıl içi• ta vlyeıl r. 

tarıkın emniyeti fçln ihtiyat Londrada hlk6met me- A.rna•utluja 16oderllmtı ~i~u~o~u~b~ı l~d~tr::!m~l!tl~lr~·==""...,.....,....~!..!;::=;7..,..;,==;~=:=""c=--
tedbırlerl almııhr . bafalıade ıö1leadliine ıöre, ola• atkerlerla yerin• bu 1 .d ce k he 

Partı, 11 ( A..A.) - Pau l•aılı• ka~l•aoı•l• ılii•k& efradıa ııllla altı•• çaiırıl- r ana gı e -
0 

:.:r•::e;a1ıı.:a;~~~.ız F;~:~ :~:.~a•;::·:~a ;::~:~.::~10:~ ~!~t:·c1~:~ .. ~:::~a .. :f:t:~:~ y. et 
1
• m!__•Z har k. e_ t et t '·. 

laraaı• tak Yiye edıldlil•I Y• TOrkl1eye te1111lll ••Hleıl ıay111 laaldııada tam bir ıeJ 

hareket balıae aetlrildıttol bakkaada karar ••rll--ı tir ı6•lenemezıe de 200.000 - f l su ve hır 
Ye Yw.aaa adalar; açıklann · Bu aala1111alar Pelea;.' ıl~ ol:rak tabmta edılmektedtr. Heyete bir hava 1 o . 
da laıılız harp ıemılerlala imza •e Romaaya için de lu ıuretle ltalyaDlll ıtllla askeri kıta refakat edıyor. 
ı6z6kmeılnla llekleadlflot derplf edilea iki taraflı aa· altıadalsl aıkerl halllaazırda 
J•zmaktadır. laımaya b1tazer aalaı•a ela· 95~.000 ae balti elmuıtur. Aakara, 11 _ lra• Veli · c- · • 

Loatlra, 11 (A..A ) - Hel · caktır. lfllYI lngilfUI İli pakfl d bulu•· alaiıaı• .ıııoal• • 
laada umu•I Anupa Yası - Loadra, 1 J (Ratlye) - llDldl İlllŞ: malı 6 .. ,. Talau•• ıı~ecek 
yeU dolayJılle sahil •• Reyler ajaaıı Re111acjaa Parlı, i 1 (Radyo) elaa heyetlı»IS, dDD ı••• lıaa· 
hudut mubafıalarıaı ıtlih blltllrlyer: S61lealllil•• ılre, Mu11oltat 

l ı reket •t•lttlr. k 
atına çafır1naıtır. talya bu ıln eluerlıl ÇemberllJ•• .. lr mHaj 1 Şt 

L d 11 ( l 1 Hariciye Veklll•I• · 
on ra, 1 .A) - a · 1912 dolu•lu ol•ak ib:ere 16ader•tı, .. uatla talJanıa •l nsl· 

rl Sara~oflu; ••11 

Jet .&elarlılyl• A11lıarad•• 
..ı be1et• 

a yral•ıyaeaıın11an, 
l•hlaarlar Vekili B. Ali aana 

Tarlaaaıa rlyaHt •t•••' tıa~ 
rarlaıtırılıaııtır 

Aakara, 11 (A.A) 
1 

-------------•• ••-••••---------------- lran yeltahtlıaı• e•leo••• 
F h f • 1 • .. 1 • Jt Jt J •eraıfmtade hasar bflu:r . 

. ltalya Korfuyu işgal 
edemezse ne yapacak? 
ransız me a ı ıne gore ngı ere, a yayı •ak Cizere GımrOk •e D . 

adanın işgalinden geri bırakmağa mec- .. ,ı.r v.1ıııı Atı R• 0
a Tar. 

laaaı• retıUfıatlekl heyetimi• 

bur ederse Roma hukii.meti Yugoslavyaya dla akıam Aakaradan ha 
reket etmfıtfr. He1eUmlz 

harekete geçmekte 8Ce}e edecektir. Halep, Muıul, Kerklk ize 

1 

fıloıunun bOyük bir kaa•• rJndea Tabr•na ıttmektedfr. 
Yunan ıularıaa 1ıeçmlttlr. He1etl•lse •• aubay •• kırk 

B. Ali Rana Tarhan 

altı erattan mClteıekktl bir 
aıkerl kıta da refakat etmek . 

tedır. Ayrıca yedi tayare de 
Jlrml bir uçucudan mBrek-

kep bir baya f ılomuı da ll•· 
yettmlıle aynı za~aada Tah· 

raada bulunacaktır 

--
Parlı, 11 - Fraoıız ıeyati 

mehöf lltatn kanaatine ıöre, 

hal ya, Ama Yutlugua lıgallol 
bıUrjr bitirmez, Yuaoılavya 
oıo Adı tys.tlk aaht!lerlot ele 
l•Çlrmefe çalııacalltar . AyDı 

mehaf dto kauaa ttae gire, 
Arna•utlufun ltaalı, ltalya . 

bur edene Roma hükümeU 
Yaıotla•yaya karıı hareke
te ıeçmekte acele edecek 

tir. Bu t kdtrde İtalya, 
AdrlJat ı ktekl Yuıoa'av •• 
blllerını ı11al etmekle hem 
Jasıltzlerl, hem Almanları 

ARNAVUTLUK KRA·ı ~;;:·~et~::~ 
LI MISIRA GiDECEK lca:-:a:::ı.~~-~~·~:;!d: !'r 

DID Balkanlara ayak atmak 
için bu.ırladıfı pliaıo baı· 
lanı•cadar. 

oradan uzaldaıtırmak latl 
yer. 

Çnnkl Almaalar, AtirJ 
yaUk Ourlad•kl emellerini 

~::;::::da ;::.,. A~:k~~: 
K 1 Malatya, Kaatamoou ayaer , 

M lzmf rd• olmak 
aalıa ye 

Ytne haly•eıo K.orf11 
ada11 için haıulaodıiı teeyyQt açıkta• açıfa meydana .-ur 

ediyor. halya bu huıuata muılardır. 

- / G6belı, bu •Gn ta1ar• il• 
Yunan ha.kameti bir an evve .A•kar•1a 1aar.1ı•t •t••ıur. 

• • • G5ballla, Aakeradan ıonra 
Yunanıatanı terk etmesını n•rere ııdec•t• ~aıa. d•-

::. i kura daha açılarak qzere b 1 kura aayııı 11 rl u mut 
Ye kuralar• 1500 eilt• n 

11unzedl aha111ııtır. 
Her yıl bu kunlarda ye 

tlıttrtlen efltmenlerln yaııfe 
•ldıkları ka,lerde iördükle
rt ı 1 arzuyu temin edici ıö · 
t61d6iünden l 939 aeneııade 
lntalya, Adana, Samıun, 
~e Trabzonda olmak Ozero 1 

( s-. llrtncl .. ,, •• ) 1 

kati teminat •ermı, .. de; ID,İ İZ filosu Yunan sılırındı: 
lnılltere bununla iktifa Loadra, 11 - laııltere · 
etmemlı, laadtz fıloıu alo; Aaa .-ata• fdoı11aun ltl-
ltalyaaın Korfu ad&11nı it· y6k bir k11m1111 Allde11lae 16•· 
ıal teıebb6ıüoe kartı koy- dermealaln ıebebl Korfuyu Ye 
mak lçtn icap eden tedbiri dtfer Yunan adalarını ltalyanıa 
almııtır. Yln• Fran11• me · bir tecay6zlne karıı mGda
bafdlnln fikrine ıöre logtll:ı faa •e btmay• lçlatltr. Filo; 

f l h.rekitı ltalyayı ltal1anın , Korfu adaıını tı 
1 Ol8DUD ' 

f d il hakkındaki ı ıal teıeltbGı6ae kartı koya-
Kor u a a ı 1 

'

b ak••i• mıc- •aktır. Bu makeat a aılll• 
pllDtaı ser il 

k Jı• • J ll • ftldfr. en ı•ınuen YİCO e I • mıı •e Goloıtaa barice ıtt· 
Ati••• 11 (A.A. .) - Ar· yor. ) A mele karar •ermfıtlr. 

na•utluk Kralı Zofo ile ma · .Atloa, 1 J (Radyo - r- AroaYutluk Krahaıo, Mı-
ı1ett dGn 5fleden ıonra Se- n••utluk Krala Ahmet Zofo, ııra ılcleceil ı51lenlyer. 
lintie ıelmtılerdlr Arna- krallç•, preoıeıler •• mal · Roma, 11 (Radyo) - Tı-

l L laı••klll ile N Jett•I• bfrltkte ıecefl Larfı •ut ua azar- ' raD aençleri f aılıt teıklllta · 
ı L 1 a 1 ti •- ıada 18,.trmfıtlr. HDkQmet, bir • 
arı ar 11 • ••••tinde • na dabtl olmuılar •• bir 
yollarıD• de••• etmitl•r•ır. aa e•Hl Yuna• toprakları-

lu•ların Atına ya •• ora . nı terk etmeılal lıendlılnden meıej •eıredorek, Kral Zo · 
dan da ecaebl bir ID•Dıle· rica ettffladen, Ahmet Zofo joyu [Beyaz Neılı)dlye ta• · 
ket• ı•d•ceklerl saa etllll. .A.Unaya ııtmektea yas ,,,. ılf e1lemf1lercllr. 
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k! • • • • : • • • • • • 

alya ve a 
YAZAN: 

ENVEH AT.\FIRAT 

• • • • • • • 
lta . yaeın deniz, ha•• •• rüoco Alo1an.,anıo mlır.ltne 

kerA ordurno~ rucnıup lcuv· uyınnk A:DAvut.luAu dı•ıba l 
Yell.rl ıu anda Aro nuthıiu iti 1 etmekten çckıomedı 
ltıal etm ktedırler. Bır Bal · Ştmdt bütün :ıihtnler İtel 
~an dnl ll •lan Araavutluk yuiln bu harckettnln bfr 
ertadan kalkmakta ·u it lya h1Hp dofurup dojurnuyacaiı 
hır Ballı o dnletl elmak - keyflyetl ile aıeıg•ldür 
tadır. B•e1, hadlıe 6htm ı r . A-. 

AraaTutluk esasen, Um• rupa barit 11 yenld D deilt . 
mi Harbi takip eden ,ünler- mıı. mü.takıl bir deYlet or 
de halya tarafıDdaa ta•• tadan kalkmıı ve kendlle -
mea ı11al edllmtı Ye ylae rlne b6yük demokrasiler lı · 
oalar tarafından 2 Aluıtoı •ini •eren ye totallterlerıa 
1919 tarihli Tirana muahe ıtttlkçe kuvvetlenmesinde 

Şaraplık üzüm Alaşehir futbol M.!9mleket haberler:i~ RADYO 

yetişti ilecek. takımı şehrimi-1 Bursada ------AN-llRA RADYOSU 
1 z· t · ı · 1.hı .. rıu ıdareaı. memle· zi gelecek. ı l raa iŞ erı. Dalga Uzunluğu: 

lıett•ld ıarap Ye alkolla iç· H ! Buua, (Huıuıl) - Buna 1639 •· 183 Kcı. 120 Kvv. 
kileri• bari~ plyaaalarcla ber aldıiımıza 16rc. Ala- T Q 9 7"' 15195K 20 K ı Ziraat Mekteal Haeltk tat· .A. .1 . ,.. ez. vv. 

• andea ıune railııı t IJulma- ıchlr Halk••i 16 nlH da TAP .. 1 70m 8 "'65K 20 K 
f 

ı 1 blkat prolra ı Mektep MI- · · .~ , · n es. n. 
11nı nazarı mbara alarak ut e •• • 0 eybol tem91ları 12 - 4 - .939 rar-•amba dür6 B. Fazıl Keyder tarafıa· )' w 
lıııu k11ım lmalltı aıltır•ak yapmak (bere ıehrl•lz Hal- 12.30 projram 12 35 Türk dan ha•ırlanmıı •• usun 
lçln ye•I ted91rler almala ke9 lne mGracaat yapnuıtır. •lddettea beri Banadakl mGzlil çalaalar: Refik Fer-
baılamııtar . Müıatd lttr ıeratt dabtlla- ıan,Z"'Ltl Bar~aLoilu _ QL •• ıanat slralye f brikalara ta- ua • • • 

Teldrdalı olmuae balla de ıeleceklertnl blldlrea Ala- M 1 k T •- ıı. 1 lebeye ıucllrllmlttlr . Ştmdt J••= • • O•ıu• · - .. •· 

deıt1~ mQıtakıl cumhuriyet kendi fena ilcıbetlerlnf ıe· 
haline lfrai edllmııta. 1920 zerek onları ku•utlt bir 
Yılında Milletler Cemiyetine 9eaber içine alma t llUyoo 

ka\ul etltlea A.rna•utluk de•letler ılya•etlr.rlne yenl
cumh•rlyetl, dahili kauıık- den alır bir d rbe Ye•fı 

rından, dll r b6lıelerde de ıehtrlllerln bu teklifi mem- d ı _ Ku-r~ıllhlcaz._ar peır••l· bu prolram alıılltnde b• U· • • 
yetlıtlrmeie karar •erllmtıtır. aunlyetle kabul edllmııur. 2 - Rahmi be•la - Kir-O nan taıra teı.tbllrııtlarına baılan ı 

llk olarftk Elede de btr • • beı ıporcu •• bir tela dllt hlcaaklr ıarkı - Saaa 

laklar y6zünden l.ır tlrlü ıı- bulunuyerlar. 
Ukrar bulmamıt •• aıhayet Habeılıtaadan, A•uıtur -
l Y22 yılanda ltalJ&nı• yar 7adaa, Çekoılo•akyadaa, 
ilamı ile A.bmet Zojo cum- Memeld o Te nihayet Çin 
la•rreıf •e dıktat6r olmaı den tonra düayaaın bu ıOn 
tur. için en ılkiınetll parça11 

1921 Yılında Area•utluk olaD BıdkaD yarım adasının 
ile Yuıoıla•ya araııacla ••- bir uıyu, Arna•uthık da 
ki olaa bir tlatıl&f balyanın tarJhe kant•ııt oldu, Tota-
•ldahalHtle hal edtlmlt •• lıterlerla bu en ıon darbul 
fakat bunun nıtlceıt olarak clemokra1llerl nibayet hare 
ltalya ıle yapılan Itır anlaı hete ıetlrecek mi, yokıa C,u 
•• rna•utluiu bir ne•I 1tfer de ıuıu\acak ml? 

tlbl de•let haline retlrmlı- 1 Hadisat demokrftıllerfn 
ti, daha ıoara 1927 tarlhtn bu sefer de ke.tl b rekete 

... ba aDlaıma tedafüi •• l ıeçml1eceklcrlnl aöıtermelır· 
ttcaYG:al lttlfak ıeadtne lfr i t dır. loılltcre henüz hazır 

edılmlttl· 1 defıldfr, A •rJka bitaraflık 
tlu ıuretle İtalyanların kanununu henüz tadil elme-

ber t6rl6 htmayulnl temin ' mııur.Ruıya keDcil nalrettndıa 
eden Alt•et Zofo, 1928 11-
halia keadlılal Ar•a•uthdr emin d~fıl ır •• nıba1et 

FraDH, dlfer büyilı deYlet 
inalı olarak illa etmtıtlr. 

1927 YıhDda ltalya il• 
Araa•utlak araaıada akde · 
.itlen tttlfalır mualaedeılotn 

4 acl maddHhade ıöyle \,tr 
lııa7ul •ardı: (BütilD ualaıma 
yollara•• mlracaat edilip 
tle aetlc• alıa adılı •• tela· 
elde •aru• kalan taraf yar

dım tıtedlll takdirde, y61ı· 1 

ıelc taraflarda• ber biri iau 
bı durdurmala yardı• ede · 
btleHk bOtOn a1kerl, malt 
m nablt tle dll•r her ne•I 
mf!nbalarana •6tteftklala 
emrlae lmada ltulıntdur•ak 
ı.,eule diler tarafı takip 
et••JI taahhGt eder.) 

lkt tarafla olarak alıdedl · 
lea bu uahe41e hakikatte 
bir tarafh olmaktan tlerl 

lerla bu var;lyetlerl kar111m· 

da. balha11a franko lıpan · 

ya11aıa d antıko lotusa 
pekt yani Uerlıa - Ro•a 

nılh•erlae iltihakı dan ıoD 
ra üç ıepbedea ıarılmıt bu
luamaktadar 

Halkan AntaDtıaa ı•llaee: 
HidtH ile en fazla •• doi

rudaa dofruya allkadar ol · 
maaı icap ed•a b11 de•letler 
aı yaprıc klardır? 

ltalya ın Balkanlara el 
uzatması •e dolaytsa1le 

bir Balkan de•lett halla• 
ıelmesl, . ıtıpbeıls ki, bu de•

letlerla her ihtimale kartı 
bazırlanma11na ıebep olacak 

•• f alr t bu, bua6a t~ln htr 
harp dolurmıyaaaktır. Ar-

na •utluk kendine yapıla 

teklif• kabul etmemıı ye 

d mıı •• tlk olarak cumartesi 
kaç dan oümune hafı ye- reci ea mQrekkep olan ka ey caaımın canı efendim 3 

f l 5 ıüaü ıon 11aıf talebelerl Mey· 
ttıttrllecekttr. 1 •· 1 alsan cumartHI a6 - Salllaattla Pınar - Klr-L netlik 6jretmenl B Muıtaf a 

al ıenlrlmtze ıelecek •e er clıll lafcaslıir ıarkı - Nere-
Dotlpelr.Mekt•pMua •lal •e KG· 

teıl pazar ıünG de •oleybol çük Ehli H y•anlar 6lretme· den H•dlm. • - .......... -Bir tıyin. •• futbol müsabakalaunı K6rdtlt blcazklr ıarlu - fıl-
Şamh Nabiye M6dlrü Fa- yaptıktan ıenr memleket nl B. Ekrem Ak6re11, Ztraat, 

Ô d l Zt t 1 t ti ı •ı t ı ııaca ıe•lp . 5 - ZOlatl 
ruk n er, K.o•ya • 1 l lerlne ••elet edeceklerdir. raa " er u r'1 men 

8 L f E._ d ~ G Bardakollu - Santur tak-
Maçlaran iyi ı•çmeıl fçln 6t 1 • r l arHl11111e em- 6 T yeti maiyet memurlufa a 

ta yln edtlmııtır. 

-
T ılı~ı ~ııkıtlari. 

Talebe kıulıetlerl•ln bıl

ba11e kız talebe lfJrpuıları
••n.keadtlerlDID de hoılarına 
ıtdecek ıekll .. e tesbitl lçla 
Maarif Vekl\etl•d• teclktkler 
yapılmaktadır. 

Baıı açık delaımala alıı
•ıİ olan erkek taleb• tçlD de 
m~Hll roHt ıekltnde bir 
all et kabul •dllmHI dü 
ıün6lmekte oldufu ilaber 
ahnmııtır. 

Yüzük il ı ~u ~arıyı kim 
cıl~ı? 

HIHrlçt maballeılnden 

Melamet ojlu A.hmedla evin 
den •••elkl ıün meçhul ktm
Hler tarafından bir kadın 
yQzOlii ile İ! Bank ıına aıd 
kumbaranın çalındıiı ıtki · 
yet •e iddia edıldlflnde• 

tahkik ta baılaamııtır 

... -
iki kadmm kavgası. 

E•velkl ıln Mlrzabey 

ltlr Sunll ipek fabrlkaııaa ıtt· ılml. - ... ..... - 6rkü 
Halkc•I ıpor kolu ıtmdlden _ 8•nlt•I aldım kaçaktan. 
f l tılerdir. fabrika Baı•O- 1 

aa l1ete ıetmlt .,ulunmak· bendfıl B. Oımaa Sunl. Jpek 7 - ···· ·· - Türkl - A. 
tadır . haklnnda uzun bir izahattan bealm ınor çlçeflm. 13.00 -
Otullar ırasmdı dün ko
şu ıı volaybol ıaçlan 

y pıld1. 
Dia Ltıe • Ôfretmen 

okulları arasında kır oıuıu 

•e •oleybol müaabakaları 
yapıldı. 

Kır koıuıu, Fazlıkuyuıu 

ön611den T opectk araııada 

yapılmıı, neticede btrtnctlljl 
Llıedea Haoan, drtoct ltğl 

•• AçfıDcülOöO de Ôlret 
m n okulundan SHmel •• 
HHan kaztmmııludır. 

Koıuyu n1üteaktp. 
okul arasında çok 
•e allkalı Yoleybol 
yapıldı 

iki 

ÇI 

Hllrlm bir oyuo4an •••ra 
Ôfretrnen okulu blrtocl ıe
yıml IS· 5 Ye tlılnclyl de 
15· l l ııbı bir farkla bitire
rek oyunu kazaamııtar. 

llctncl takımlar Yo1eybol 
m çına da Y loe Ôtretmea 
okullular kazandılar. Geaç-
1 rl tebrik ederJz. .... 
lıskançh yüzün~en k a 

ıonra fabrikayı ındlrmlt Memleket Hat ayarı. 
ve Fabrika M6dGrü tarafın- ajanı •e meteoroloji haber-
don talebeye btr çay ziya- lerl 13.15-14 MOztk [Rt-
fett vertlmtıttr. Kafile bura yaaellcu111hur Bandoıu - Sef: 
dan saat 1 ele Yalouya ı• - lhıao K6nçer}. 1-marı-
derek aynı mel&tep mezuau frlç 2-P. Lıoeke •ık Yal-
8. Şefik tdare11ndekl Balt cı il :.S- Mercadante-«Ehsa •• 
•e Millet çlftlllderlode es- o1audto• (U•ertiir) 4-T.W. 
lekt tatbikatlarda buluomuı- Thurbao-Afrlka ıli&tl a] 
lardar. YaloT• Otel Termal. ı;aarı h] serenad •) ejlentl 
de bıraz lıtlrahattao ıoara 5 -H. G Amera - Skoçya 
kafile aaat 6.30 da Buuaya fantezlıl. 18 30 prolr&ID 
hareket etmııur. Alınan ba 18 35 m6zik (danı müz.111-
bere ıöre bu t tbtlııat umu- PI.) 19.00 konuıma (Çocuk 
1Wi 11navlana bttiaılade 15 Esirgeme Ku .. umu] 19.15 Türk 
ıün deYam edecek •e 

1

bu müzfil [Faıı l heyeti] çalanlar: 
mGddett• talebeye Marmara Hakkı Derman, .Eıref 
ha•zaıı ıezcllrılecelıtır . Kadri, Hasnn Gür, Burl 

İlk mahsul: Üfler, Hamdı Tok.ay. Oku · 
yanlar: Celil Tokıeı, Safi. 

Ztraat Mektebi Mey•ıcl. ye Tok ay Ajanı. meterolojl 
lık, Bafcılık, liahçevaocıhk haberleri. ziraat bonaıı 

6fretmenl B. Muıtafa Dutlpek (flat) T6rk mOzljl Çalan
talebeye ıöıtermek lçtn yap· lar: Faialre f enan, Refik 
hfı ıenlı mıkyutakt turfan Fenan, Z6ht6 Bardakeilu 
dacıhkta b6yuk muvaffakl· Okuyanlar: Semahat Ôz-
yet ıaıtermlı •e 1eneaı11 tik denıes, Haluk Recai. i -
ka bak mahıalünü fforaa pa- Mahur Peıre•I . z - Dede-
z raaa çıkarmııtır. Bu çaltı alo-Mahur ıarkı una la-
ken Ztraatclmlzl tebrik ede· yıkma . 3-Latlf aiaaı•-

rJz. mahur ıarlu - Aldı aklım 
Bursa - Niıan bir ıonca leb. 4 - Neyze• 

M. K. Rıza- Suzinak ıark1-ÇaL 

Şamhda tütun kaça~çıhğı. 
Şa iı, (Huıuıl) - Na-

hlyemlze baih Arm11talaa 

ıe~em••, afra 40 mllyondaa 
fazla nlfuıu elan muana• 
hal ya lmparatorlui•nua 
27138 kilometre murabbaı 

-•r arazi therlnfie kuru!aa 
850.000 nlf•ılu Arna•utluk 
4evlett•lo maddi yardımı•· 

claa lıttfade etlecejlnl dil . 
ılamek bira• ıarip olur. 
Bu •uahede ile ArDa•utluk 
daba o zamaDdaa ltalyaaı• 

Balkan Antantın gtrmemtı. 1 

halya il o1aa anlaımaları 

mahallesladen Alı kızı Zeb 
ra ile ayn1 mahaHeden Ômer 
kızı Haelbe arasında bazı 

sebepten çıka• bir kav1ra 
ıoauoda Zehranın, Hasibeyi 
baıından Ye muhtel if yerle 
rlnden yaralamak •urettle 
dö~düiü tddla oluadufua 
dan ıuçlu b kkında tahkı · 

kata baılanmııtir. 

Akıncı! r maballeıindea 

Muıtafa otlu f eyzl Jle Hı

ıarlçt mahalleatndeo Ali kı· 

zı f atma ar.uında kıskanç · 

hk yüzinden bir kl\ vga çık 
ıı Ye ber t klıl de birbirleri· 

al döYdüklerinden suçlular 
yakal narak adltyt!fe teallm 

öyflnde dört kiılden mü. 
rckkep bir kaçakçı ıebeke · 

dırıp çalııyı. 5 - k.6rdllıht
cazklr - Göolümi baıka. 
6-Reftk Fenan-Taabur 
takılml 7 - Lemlntn -
Htca:a ıarlu - Sorulmasıa 
bana yeslm. 1 - ~ovkl be· 
1ıa - Hicaz ıarlu - De
mem cana beni yadet 9 -

lstedlil zaman topraklaranı 

l11al edebllecell•I kabul 
etmlı bulunmakta •e bu 
deYletlo Balkanlara açtlaa 
Itır kap111 mabl1et1nde 
idi. 

Bütün dGayada uyana• 
tıtllrlll fikri, ıüpheefz Ar
naTDt mlae••erlerlade de 
teılrlai ıöıtermekten ıerl 

kalmıyordu, mtine••er ta
l.ak , tebltkeyl ıezlyor ve 
bu yarı lıtl illin bir ıün 

keodılerloe pahalıyft mal 
olac tını anlıyorl rdı . A.rna
TUtlukta ba1h1an bu cere 
ya ltalyenın ıizüoden knç
madı •e or dakl vaziyeti 
nla teialılı ye ditt6iinG ıö 

yüzO den de, bu devletin 
Balkaalara açılan bir kapıu 

ol ak malatyetlni biç btr 
umaa aybetmemtıtlr Bt 
aaenaleyh, Aroavutluiun fi· 
tltln tııalt Kalkanlarda bi\. 

ytık •ır deflıt ltk yapma . 
mıı. sadece Ballıanlaran daha 
ziyade kuv•etlJ olmu ını 
icap ettlreD hakiki vuiyotl 

meydaaa çıkar ııtar. 

Bu ı D Balk n Antaah 
•e düoy ıulbu için en eh m· 
mlyetlı nokta Yuıoslavyanın 
g6etereceğl dahili bırlaktlr. 
Dünya J 9 l 4 ••zlyetll!• ııt 

me t dtr. Hır•atl r •e dola 
ylılyle Yuıoıla•ya ya bu bü
yCik h rlcl t hlıkeye k rı1 
blrleı rcık ıulhu kurtarecak· 
lar, ya ut 1914 de olduiu 
rlbl Mırv tyadn pathy cak 
ıllib bütCin dünyayı nteıe 

ver cektlr. 

Neşriyat: 

na 
Çocuk Eıtrıeme Kurumu 

Genel Merkezi t. rafın.len 
çıkarılan ba aylık mecmu -
anın 15 net Hym çıkmıı 
hr. fçlpde ~ocuk 11hhatına 
•e t rbfyeılue afd fayd lı 
raaılar bulunan mecmuayı 
tanlye cderıa . 

il öğr tim 
Koltlr 8 anhjı tar fm · 

• dan çı rılan ilk o reUmfn 
yedinci • y11ı neıroluomuı

tur. İtinde muhtelif reılnı · 
ler Te mu telif meıleki ya
zılar bu1uo n bu haftalık 

ıaz teyl ta niye ederi•. 

e.lllmlı ve Fatma üç •iin 
hapıe mahkum ol uıtur. ----··-----
'/ .. oy 
Eğit·m . 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

enyldea 4 kurs eçmak ve 

mevcut uulnrdakt ejltmrn 
sayııın1 da 3000 oe çık.ora· 

rarak bu husuıtokl facliye · 
tlmlzln ıumQ lünü genf9lct· 

ek huıuıları dütütıülmek -

. tedlr. Eğitmenlerin köyler 
de 1 zirai aabad örnek ola. 
bilmeleri •o köyler mlzlo 
ağaçlacdıralmaıı fçtn M arıf 

V cıkiletlncc gerekli yardım · 

lar yapılm "tadar. 
K6y efltmenı in köy •e 

muhitine en lyt ıektlde fay 
dalı olaca ı ıüph ıladlr. 

ıl,jaadarma ve lahlıarlar me. 
murl arı taraf ıadan meyda· 

na çıkarılarak, y k laoacak 
1 rı ıır da bunlardan üçü 

kaçmala mu•affak oldular 

Diğer biri yakalandı. 
Yapılan tahklk11ta ıöre, 

kaçanlar G6neoln 1::.kıtdue 

köyünden Süleyman ojlu 
Yuıuf ve M 01aıı• Necip 

köyünden Ferhd Te r fiil 
Salih ve Armutalan k6yünden 

İ brahim oğlu Ramıızan ol. 
duğu ftolaıılm ktadır. 

Dört kaçakçıya ald ((350» 
kilo tütin ve 1 1 kaçalr~ı 

beyairJ müı dere edt l mtıtlr. 

und .n bnıka, Armut lnn 
köyiinde İbrahim ojlu Ah · 
medin evimle yapılan araı

hrm ıoounda1 23 kilo tü · 
tan ti blr hav D buluoar k 
mlı dere edtl tıtlr. 

Hafı• Yuıufun - Hicaz ıar 
kı - Se•dayı ruhua aık 
eline. 10 - · Su 
ıematıı. 21.0U Memleke! ıa · 

t ayarı 21 .00 · K.oauım• 

21.15 Eıham, tahvilat, kam· 
blyo - nukut borHll (ftat) 
21.l5 Neıell pllklar - R. 
2 l. 30 Temıll (ika kadın Tt· 
pi .- Kumedı) Yazan: Ek" 
rem Reıtd 22.00 M6zlk 
(Orkestra Şef: Necip 
Aıkın} l - J St rauı• 

Saba la laaTadtılerl 

2 Tomon-Vtyana htU1•· 
ları 3 - Zander - Polka ' 
Bızet-Arlezlyen ıült No 1 
a)Pıelüd b)Menuet c)Adocl• 
Y• d)Karlyon 5 - Haao• 
Löhr- Düiün marıı 23.00 
Muzık (Caz aad-Pl) 2' 
45-2 Son j nı halter1•'

1 

Te yıırıalci proiramı. 
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GENÇLiK VE EDEBİYAT 
. 
insan 

iptidai fnıaala ylrmlacl 
astr lnıaaına .. akhiımız 1111 -

•••· bir 6111 n bir de do 
fuı 16rirü11. 

DB•O• ılıll limllaalJle 
buıGnln «ılslb llabaaına 

ltakhfımız zama•, madde
••• ruba, r•hun mad.ieye 

tnkıllp ettlflnl 161 ürl• 

Ylrml d6rt 1aate bakar · 
Hk bir lıtlbale alrürlz . 

8tr de doiruda• doiruya 
tabiata balrtılı•ı• zaman 

rulıı deaen hır ıeyla me•cu· 
tltyetlal r6rlrla. 

E•et . . Bir «madde• •ar. 
eır de «hiç» •ar. 

lıte ruh dedtllmlz neaae, 
"• lııtçler tomarıdır . Onun 

l~l•• ıtrdtllml:ı: :ı:ama~, ro · 
••atlktek, kllıllıı ohnafa 

~ahıms. Fakat kllılfe tap 
tıkça ro•anttk ol.aruz. Ôy· 
leyıe b•tlut ne? O da biç. 

Hiç olmıyan, bir tek ta 
b•at Yar, zaa eddlr. Fakat o 

.la lııtç oluyor. Çlnkl, dG 
ala tablah, t.uılnün laıaDı ı 

Damlalar 
Ufluı .ıelen 1611lerlm ıezer mor llal&. al ar.la 
A.rarı• laa1ah•I kl,lldtt•D ıularda 
~•ıuyer rllıelerl lrırıfaa a1aalara 
Rır tatltl bo9ehr b• bera::ı .lalıalar .. a . 

Gtalerl •flıa kadar ı6r~~dedl bu yollar 
BHteletlı 7ollarda laoı lmltlerl yıllar 
Yıff arı• akıi •urdu, Naraı•n dalıalara 
Ah! Damlalar, damlalar .. Kalb aynHı .. amlalar .. 

Osman Özden 

Bitmemiş satırlar 
Bir ıoaıuzluk tlayulur ı,ımtn arzuıuada, 
Ar•uya kalH eler, ıaaGI allaha ıtder; 
Kızıl 4iudaklarıadaa atım llnlrl IUD da, e... yal•11~ Ö•rilmla bir ıonltabarı yeter. 

Baıuc•mda bir marh kanadı ılzli lH de; 
Aı"lar üzerimden ıeçecek btr can» ıtbt. 
cYeıtl• • laaaret kalan ıöaiUler lsllH de, 
Ntıyanı lralbt•• Hr, tol ıtbl, •••an ııbı 

Fethi f1ktuğ 

Ayrılık 
Ştmdt ben; en1!11 deniz 

lerden a1rılmı9 , kurak hır 

çil orta11ndb ıohye• bir 
martı ıtblylm 

bana ne kaldı. Derin bir 11 . 

at, uçıuz . bucak11z b ir bek · 
leJlf Ye ılnca bf enılnlnden 
ayrılmıı, iollyea marh 

Kenan Ertanhan 

Türk çocuğuna 
Bflmelb ia aaııl kuru ldu bu nt••• 
Taııaı, toprafını koymuıtur AtaD 

K.,d.lrları bu yurttan lttr '"' ısl ı yor: 
«Ey J•nularım , ne m"thu lise dı1er! 

Vataa için kaa dökt6 ltabalarıauz. 

Cl•1a11 dlktO dılıls aaalarımıı; 

En aoada dGımaalar, yatandeo atıldı, 
Kalbıl• Oı•aahlar, tarihe katıldı!. 

Tlrlı kapı l arıaı dlı•ana a~tılar, 

llr anda ııaırdaD dıtarı kaçtıler -

lar ••maada Jurddaılar klplrcf I , tııtı, 
Ulu Şef A.tatlrk yardı•• ulattı! 

Babalarımız kara ılalerl t.old•, .ı 
1t. d doi•U· Ey TGrk çoc•fu, bahtı• o ,... • 0 

Tlrk çocufu, çahı kt Yata• ylluelılD , 
Yarıa alayaya blldm olacak .. aı :a! .. 

I< emal özdeş 
--~~---~~~------~--~-----------

Alev gül 
Bahardı; 

Rüzılrda 

Dalıalarda 

Enılaler •e 
ufuklarda nete tereDnOmle· 

rl •artlı. 

He•G• il ı.ır fidan 
y•t•rlD 

y eııl yapraklar 
araaından 

Zehir 
Bir arkadaıım anlattı : 
_ Doıtu111 , dofd•tum 

ıODdeD baılıyarak ahmıt bet 
yılın ııındl uza• lrılmıt bl
tılarını aakledem••· iııll•l-
10r11111; alçta? 

Hea'1:& 1aıanmıı lat11l•I 
nren ,akı• masımden bab
ıedecellm Hlfısam, pek tle · 
rlDlerd• yaı•••• dakikalar• 
lal~ te ıadıiı: delil.. Hem, o 
koru karaahk ılalercleD ar · 
ta kalan •edlr? Yarı• içi• 

la r bir ıla eTHllal 
1aı•Y•• 1 
lı raalık ıOrlrler; o 11• er 
t;h ••Ya bls6al0 bir r61a · 
.ı 8 yolml• •• kalbimi• 
aır. • lr L 

il • btldlll bltıralar ıra taH 1 
daa ıoara baılar, ••· 

~aıua elLtler artık dtlıtzdlr, ••••••• ı a.. bir kllçe balt•tl• kara••• 
.. lrarıtıktlf · .. 

Beclbtadl•· Bu bal, tçl•I 
bir kurt ııhl ke•lrlJord•· 

Doıt •e dit••• demir•~ 
llepııad•• 1apla• ediyordu•· 

N 1 , v • yine tOplııelly-lç •. .. 1 
dl• lef, •D ıHdtklerlm bl e 

aıa elinde, kendi kendinin 
kaaualarlyle bajla•mıı bir 

aıır ılbldtr ve her ıaa ooua 
kırbacını yemektedir. 

Ayrıyım; ıtacabl e6zlerı 

ata ıtblrll enıtnlıjlnd~n. 

A1rıhk! . Ayşe .Serseri 

P•m"e renklt 
bir ıooc• belirdi 

L•ıLıt ıeldl 
bir •U" 

ormaad•• 

llıaa tıUbf afla ltakıyor, be•· 
d•D ttlıılat1orlardı . Tam •i 

•aıtle meli•kollk bir ••lt
l6ktu• · lzttrapta ıula ara-

t . acıdan, yelıt•• •• •• a, b 
mahrumiyette• ıarlp lr 

ı .... ? .. 

Buau llrea•ek tıl•, llu 
olmak l&sım . Çlalrl laıa•, 

Ea bQylk k•clretln kul · 
larıaa •ukadder kıldıiı bu 
4erln laoılulua Hrematlıiı, 
ıarartmadıiı bir •arlık ta -
aa ••Yrun dıııada kahr. 

Uzaktaa ıöallme dolan akta•la , 
Hayalla rubumlla belirir Ane 
Kuul ufuklarda ıolan alııuala, 
Bu ruhum buı:laoır, delirir AH•·· 

•ati.le elarak ılrdlflmla 
et •• ke•lk llliUçeıt defli· 

.lir. l•ıaa r•lııtar •• ilet et, 
ke•lk kllt••l•la kareıl lçla 
tle •••c•tt•r. 

Dalıadan kopan yeıtl bir 
bahar Japrafınıa, ayrılığın 

acııt1le ıararap kanuluıu 
ılbl laHalar da ayrahr. fa . 

Muid•• bir yaprak çe•lrtp 16Jle: 
Geçrotıten lnz alır :aıkımıs böy le , 
G6fıGmt yakuı laı, baaa ı•l &1le; 
SeHlzken öluizlük be lirir An• .. 

81ı1 rahu clu,mak •• 16r · 
••k iti• o•ua 1$1•e ıırmek, 

••ua latılerl lçl•d• MJalaat 
etmek llsı•dar. Fakat •aro· 

la: Hiçler lçeralade kay .. ol. 
•••ak. 

Bir ıuyua içi•• llır taı 
atar1ak, ıu laalkalaaır •• b• 

laalkalar bl1ldlkt• ltl1ür. 
lf er yalnalarda bir ıınır 

yokH Mnıuzluklar lt•ratade 
ılner . Amma ne çıkar, taıı 
yuttu .. 

kat, bu ayrılık k11a ılrea 

Itır menim .leiltikllil kadar 

tleial, yıllar1a itile lçlertae 
ala•ı1acakları Itır yoklula 

kadar ıGreblllr de .. 

Ayrılık; ba:aı, aıılmaz lllr 
•curum411r. O uç.uru• 111, 
•arhkla yoldak araıı•da re· 
ç.tl•ea u•maad1r. Ka YUf · 

•ak ancak, ı•n• ıoa• ıel· 
•IJecek Itır ayrılıkla baı 

lar. 

Ayrıyım!. 

Ka•uımak belkt ıonıuz 

btr yolduk kadar usun, bel-

ki de yalınn bir bahar ka · 
dar kıH .. Bilmiyorum. Ay . 

rılık akan bir ıuyun kulak · 
larda çefılt111 •e ıöç. eden 

Hatıralardan 
parçalar 

Sea, elte•U bır laaaret ••· 
ılD?.. 

Bu ıahrları yasarken ay· 
wılıiı anut111or, ae•lnle llaı· 
ltaıa kahJorum. Defterim, 
•efalıir •• ihtiyar bir çıaar 
ıtlal, ltfat 16lıeılade bırleı· 
ttrfyer, TeıellJ aradıkça ya
&•J•r, ıll& Qa llulclukç.a oku · 
yerum . 

Sea, elıtedl bir haaret •l•t•?. 
Btr ılaftl balaçeıtnde ae 

den kıpkızıl baaret çiçekleri 
f ıll•leadtrl1oreua, bafrımı 
lraaatbfın için ml?. 

Seal 6zltrorum, lçl•do 
lmltalz bir ıea: 

lıte lalçlerdea mlteıekkll 
ruhua içine ıırdlilmlzde, • 

hı~lerl, koyunlar rlbt topla . 
yıp, keadt ••iıb ımız l~lne 

alablltltflmlz samandır ki 
haeanı 6irealrıs 

Ve. felHfeye de •J•k 
•l•ıı olurua. 

kuılarıa aemaaın maıma •I • 
bo,luf•ada ıaluak ıeılerl 

- «0 ıln» yaln• yollar 
•salı, diyor. 

S6ae• akı•••• efl&tual 
kızıllıf ı•da, altın kanatlı 
kuılar Y••alanatla beliniz 
bir hlzOale tlaemııler; 
amırlerladea bir ıln kay
betttlderlae mi yaaıyorlar? 

Kemal Özdeş 
kalır . 

Ayrıldın .. Fakat Hnde• 

Kararsızlığım 
o.ırler Itır ~·ç•ktır lt•kauıa a,.,, ıolar; 
Böylece ıeçecektlr J&s, kıt. •••bahar. 
Ufukta ıon itatarken: Bu•a karara• ıular; 
Omraım4•D ., dolduraa sG•lerlml aatıyor!. . 

DlıG•6rüm; ltea ı•çea 1tı,ıe .... ,2: sGaümde 
Btr~e• dl•• karııa• b6yle bı111z aüa•mcl• 

Dl bir hiç, hem de erlllrlm 6nllatle Kan acı 
1 

b ı blrleıtp ÖD erhıtle• ke•uFer! . Oalar en 

h 606• hüzlnlü s•celerl 
Siyle bite• er 1 

1 
ıaJarkea heulerl 

mda otur•u 
1 Ben m11• lalılerlml boi•ror ... 

lu ftkırler kıf amda 

1 ıalerk•• yatajımda' 
8u bojulaD hlıler e .ıl lerkea ratajımda 
.,. f .ı realerl • D 
aa a•••D ı•T ılerf doluyor. 
lelul" olar yerıae 1•• Mehnıet Korh•n 

l,ımde · ekıllea ılalere 
rajmea . hayata daba ~ok 
Itır baihlık .iuy•yorum .. 

Hatıralarımı• yapraklat1•1 
kalhlmla cleftertade çe•lr
tlılı,e, sl•lerl•I• eluılmeel· 
•1 ••••u• lltr arzuyla ltellrll· 
J•r•m Varlılı•cla• Itır par-
~· lıro~araralr maslye karı 
ıa• ... ıer, ..... ı. ,e1rı• 

1 ola• hlhralarımıa ara11aa 
karaıacaiı içi• .. 

ı !e• elNtil bir laaaret ola· 
rak kal; be•. lmtdlml• tü-

l lcenmlJ•• banı ltlatıle M•I 
beklıyeytm . Yeter ki, lau 
itekleyfı, ilime •araa laar11 
tahayyll ıthl , ıtyab laalutla 

ı örtlll el•aııa; Jetti ıııltllı 
• ltakıılar flltJ lafr •0•••11 lta

laa11 a•.larıı• ·· 

Fethi Aktuğ 

Düştin 

fakat 

H. Mavili 

dalma 
ICoeaıı llmlt 1alaıs 
lır f aklr kadıaeafıs 

Garip, Mfll kah•c• 
11r •• 1ı "•la•aJ•••• 
l'a•nJ• tlua .... , 
- lir çlf tllk aalııtltl, tl•r 

Oaa, ıel cıf tllll•• 
Çalıı akı•• lıtla• 

Kadar saba .. ol••e• 
Bu tı ta•••••••••• 

SGtü. ahr ıtderel• 
Şehrimiz• laerela 

Sonra tatar ıellral• 
lea lıtu tı• •• cleral•. 
Şan• da ıörltyeJI• 
Si• bana ılce•m•Jl• 
Sahaca ıltl• ya11 
Ahraıo para11aı 

- Kadıacafıa peki .lor 
De••••• ae it eder 
Soara çlf tllie ıtder 
Çalııır akı••• etler 
Njba1et ıalaab elur 
Ka.lıa ıelalre yolla•ar 
Slt llutll baııa.ia 
Neler ••lir akh•a 
a •• ltu ••ta 1&lı••a 
Yarı para ala•ca 
Btrlra, ta •uk alıra• 
Bu çlftlıte •alaram 
TaYulrlar ı•rk elu•ca 
Sa1darı artı•c• 
Be• oalar1 aatara• 
Soara inek alırım 
O.ilan .. olacak dl•• 
Acal.a aaııl diye 
Ka.lın keadladea •eıer 
Baıı•tl•• tltrlk tıllıer 
Artılr aflar laeı yere 
Gld•• ıeltr mi ele . 

Cemaliye Keç~ci 

Oaaman .ı 
ı. cıı1arlar••8 Çok tıtsa• 

Kanat açta• 
.ı flar aıtı•, Ormaalar,a• 
ıaaa ulaıtım 

Glllm J ı 
1 l ıeala ıön im. 
ıt• a uı balbal 

Bir bala ar f ıııD • -ı 
NJbayet bir ıüa ıu dl l 

Or erdi oDUD ferJa 1 e 
P ılunı• •ı -Açtı ııneılnl • 1 

ttyakJy e 

Uaa•dı bllltlll .. r .. ak 
içi• 

.IC.oadu oa•• .lah••i .,. ,a. 
Dedi: A~ıl •1 ı• 

llm! 
•r ol••k San• Y• 

t.ter ,aalO•· 
Açıl, Beni ko1•u•• al. 

B• alııam salar 
K.ararırk•D beal ıar 

1 A odl 16•11• 
yaprakları• . , uf d dt 

ı6o er 
Beni ıa•a t11nr1 ded i: 

«Bllhll odur eflD· 
B•n o•U 1arattı• 

•ealn ·~····» Lakın 
Beb•r ıeçmfı

tı . He1bat!.. 

ln .. f 11• baza• 
GllOD yanan 

ae•k duymai• baılamııtım. 
Sadece, H•lrordu•· Ka

famın dııındakl o mulateı•• 
ın .. D J• nuıuau te•lyordu•. 
laslvada ıeç.en ıaatlerl• 
yalaız onunla ylkllydl. Za
ten toplulukt•• uzakta•, ta-

l b al cleb,.tll bir ••-
ıaa ar e Ô 1 ki 
rette Qrk'1tlyor.ıu: 1 e 

ı da beadea korkuyer 
OD arı 

dum' Ey doıt, beal 
aaaı1or . 
teıelll ede• lau acıklı tezattı. 
Çılıınca laayatta• kaçh•· 
la••• aeılaln ılremedtlt ten· 
)aa k6ıeler iteni• tçln baı. 
hca aıfaaak eluyordu. 

hk ıençltlı tecrllteılzlill
mlo ac111aı f azlaalyle t•kl 
yordum ld çek ıeçmetlt, ta . 
Ubıa yazana ke•dıme fe•l · 
ren bir hldlM çıkaıeldt: 
E•lendfm. Saadetim, bltla•w 

Mehmet H. GökByfug 
(Soeu dördGocO eayfada) 

lu b6lblllo 16lGydl. 
y aİn•z &zeri 111zıl llalbln 

rcaılyle 6rtGlOydl. 

Ta• lteı yıl ıeftl ardında• 
laharlar ıftz oldu bülbl 

lla feryadından 

Lakta cAl•• ıtll» bek· 
lemekte• kalmadı 

~Glb016n6 Yapraklarını ı\\ 
plirdü . " . . 

Bedbaht biUltGl bakh, ıl · Balaudı; 
t6 yok .. Atladı feryat etti. Rlsıir.ia 

Uçhı usak diyarlara ııuı. Palıalartl• 

Likl• kalbi sa••· ... I E•ı••l11r 
lıealerlne takıldı kaldı Çttelrlerdelırl kokular 

yaralı kut kari uda •Ya Onların Fıldıalarda it•· 
larda o•• aradı durdu.. 1 ılalllerl•I bulmak 

Earınler Ye ufuklar uı•• fçlD uçtular 
b QIOoO ıortl• · 

.la• p•• e ıı L • Bedbalat ıül g6fıl hara., 
dik lerlode taaı 

Fıd•••• en d Kanatlara tiermaa11s. .. 
laa kalbl kanadı.. Kana 1 

• Bitap 
a de daha yıl · 

Beı 161• 0 

1 .J Bıomtt ıel.ıı btr '611 
1 dl .... 60 ya•l · 

iare• ı a • ormandaa 

,. * • 8Jr de bakh bir •Al~• ılh 
itanın 11lattıfı topraktan f idanında .. 
hJr fidan «iaha bitti 

O r;amao 
Bu ft .. •n 

Oserınde bir cKıııl 
ıll» belirdi 

Se•ılltı lnln da lında, 

Bairını açanı onu bekle· 
metle. 

Cahit Uğurtan 
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Köse lvanofun Ankarayı ziyareti müna

sebetile bir Romen gazetesi yazıyor: 

Balka 1 d e 
Romeo ba11nı, Bulıarlıtan 

Baı•ekılı •e Harlclye Vekili 
8. Köıe lvanofua Ankara· 
yaptıiı reımi ziyareti derin 
bir alaka ile takip etmlı· 
tir. Netekl 21.3.1939 ta
rihli «Uol•eraub ıazetesl 
«Balkanlarda teaao6t> baılı 
i• altıada bu menua dair 
neırettlil bir makalede ez 
cimi• denilmektedir: 

«Geçe• laafta dramatik 
bir ıektlde cereyan eden ta -
rlbi bi.dlıelerlo karıaıalık · 
ları eınaııada Bulıarlıtan 
Baı•ekilt ve Hariciye Vekili 
Köıe l•anofun, Tark hüldi· 
metinin mlHfJrl olarak An· 
karaya yaptaiı ziyarete an
cak ıerl •e aatbl bir nazar 
la balnlabılmlttl 

Dila, TGrktye cumhurlye· 
tinin payitahtında nepedl· 
len bir reaml tebllf, bize, 
doıtane Ye ıulbcuyaae b•r 
akılaedayı •e mazide arala
rında her daim ıamlml bal 
lantılar olmayan iki komıu 
memleket beynindeki iyi 
anlaımayı ve bugün beynel· 
mtlel ılnlrlertn gergin bu· 
lunduiu ıu ıaralarcla bizzat 
menf aatt r bulunduiumuz 
Cenubu Şarki Anupa ılya
aettne badim btr ıulh unıu· 

r11•un ithal edtlıceilnl bJldlr· 
mektıdJr. 

Hallbaaırdakl karı•tahk· 
lara pek u1ıun olan bu bat· 
lık altıDda, m•bte•l1atını• 
ehemmiyetini •• Bulıar 
BaıukdlDln ziyareti (berine 
Ankaradakl reımi mGzake
ratı karakterJze edıa tonun 
(yazıhı tarzıaıa) ııeaklıjıaı 
te'9arQz ettirelim. 

T6rlı •• Bulıar de•let 
acla•ları, pek tabu olarak 
bu ı5rtlımeler1Ddı, 1alaız 
doirudaa clojruya memle · 
ketlertal allkadar edea me 
••leleri defli, dGa1a•ı• ••· 
slyıtl ile milte•aılp olarak 
dlfer Balkaala alllradar de•
letler de olan mGnaıebatı 
da tedkflr et•fılerdlr. 

Beynelmtlel ••zlyetln ted 
kflılne lalalıar ettirilen bu 
16rüımelerden elde edi
len neticeler, kaydıdJlm•i• 
llylktır: Komftalkede dınill-
1or ki, TGrk Bulıar devlet 
adamları «A•rupada btrbl· 
rlnl takip eden hadlaat kar. 
1111nda gerek Balkan millet· 
lerl araaındald te1&nOd6n 
•e ıerek bunların mGnf erit 
ıtyaaetlerl ile müıterek 

ıı1aaetlerlnln kat'I llttkllll, 
yalnız bu milletlerin 1erleı 
mit bulundukları cojrafl 
mıntaka için detti, bGtün 
Avrupa için bir ıulb ıar•n
tlıl teıktl etttf ini bepılntlea 

üıtün olarak bir kere da ha 
te11t etmtılerdlr. » 

Türk ve Bu!ıar hükQmet· 
lerl, mazide oldufu ~lbl 
kendi de•letlerl be1olndekl 
doıtluk m6naaebatına afd 
tyl teıblt edılea •e baılıca 

ı•Jeal ıulb•n muhafanıı 

olan bu ılyaal lıadro1u, Bul
ıar Baı•eklltnfn bu zl1aret 
mQna1ebet1le ıetırdlil yeni 
m91netlerle tak•lye etmek 
huıuıuoda mutabık kalmıı · 
lardır. 

Balkan Aataotıaa dahil 
buhınma klıiımız, her zamaa 
ı5ıtere ıeldlğlmlz kati eaml
mlret •e dGakG •e buıQn-

kü Romen kablnelerlnfn 
diplomatik faaliyetleri tle 
dünyanın bu kıamında bir 
iyi komıuluk ılyaaetlnln ta 
hakkukunu fıti lzam etmele 
rl, Türkiye ye Bulgaristan 
araa1ndakı aamlmi münue 
bata ve komünlkede zikre 
dlldfil veçbtle onun, iki 
memleket beynindeki mü· 
naaebat kadroıunu aıtıjıoı 

ve blhımum Balkanlı millet. 
ler üzerinde haynhahane 
teılrler bıraktığını memnu 
nıyetle kaydetmeie bizi ic
bar etmektedir. 
Dunyanın bu mmt kaaın· 

da ılyaal Ye ıktlaadt mQoa · 
aebata almağa hahtıkiu bu. 
luoan Balkanlı devletler, ba· 
kikaten, lttıklal duyguların

da Ye ıulhun ıdameıt huıu
ıunda ıolldardırlar. 

Bunlar geçenlerde - Se · 
IAotk anlaımaaı tle - dip
lomatik faaliyetlerinde her 
bangl bir tecavüz fikrinin 
bulunmadıfını ve hayati 
menf aatlerloln en mühim 

teminatı olan ve müıbet ıl · 

yaaetlertnln baılıca unıuru 
olmaaı icap eden aolaım 
ve tuanGt ruhunu idame 
etmeli bildiklerini lıbat et
mlılerdlr. 

21. 3. 1939 Tarihli «Ttm
pul» ıazeteıl ((Ankara ko· 
münlkeıl» baılıiı altında 
nııretllil bir batmakalede 
ezcümle 16yle denilmektedir: 

cSJolrlerln ıerllf bulundu 
iu ıu eaoada memnuniyet 

itabı bJr haber alıyoruz. Bu 
da, Türkiye H rldye Veki
li 8. Saraçoilu ile Bulrarlı· 
tan Baı•ekılı •e Hariciye 
Vekili ~., Köıe İ•aaof ara · 
11nda cereyan eden rörOı· 
melerde• ıonra ••ıredllen 

komClnlkedır. Hakikaten, 

Aakara komtlntkeıl, dostluk 
idealini •• Balkaa Antaa. 
tanın temelt ıayıla111 Balkaa · 

.lı de•letler araııoda teırlkl 
•Halyl hal etmektedir. 

Zira o, Romaoyada tam 
btr ıektlde aolaıılmakta •e 

kati tas•Jp bulmaktadır. 
B~yle alır ıGnlerde hepimi · 
zl icbar eden bir k rarı ve 

Şarki Avrupa ıulhuou müı 
terek rayretle takviye et

mek huıuıunda aynı dere · 
cede mutta ıf bulunduiu 

muz arzuları elde etme 
netlcea!ne •ardılılnrıadan 

dolayı müttef ıktmlz Türkl 
yeyl ve lııomıumuz Bulıa· 

rtıtaoı tebrik etmekJIAlmlz 
lazımdır. 

Doıtiuk emellerine, teırl
kı meHlye ve her tarafı nıu 

·bıt milli tatlklale mütevec· 
clb buluuan makea baıka 

t6rlü anlaııhrdı 
Biz, dün oeırettlifmiz ıa

lihlyettar Alman b yanatı 

nı - A•rupada eıkt Çek· 
Slo•akya ••zl1etlne düıecek 

veyahut oaunla kıy ı edile 
btlecek hiçbir millet mev. 

cut olmadığına dafr ılan 
edilen Berltntc fikrini - böy · 

le anlıyoruz. 
Balkandan Şimal Denizi 

ne kadar ıtatünfln muhak
kak olarak kati ıurette tea · 
btt edtldıfloe mütedair ltal 
J&D beyanatını da aynı ı · 

Zehir 
(B ıtara f ı üçuncü aa~"iad ) olmu§tum , yemek tyebllt -
yette baca . ı uı.m z gJbl 5 ordum. Eilnde yemek tep· 
gödioüyord u. Heyhat! .. H . shıl ile p tk z geç gelen 
yat ldabr. Kıuıml bera · hem lreye ( ır.vııılı dtyeml· 
ber, henüz baılamıy n ea· yorum) ablyetle çıkııtım. 
adetim de öldü Htn.ıayeılz T e pslyl y nıma bıraktı, ken 
Ye yine k me.eılzdim . . 1 dt d e J8ndakl s nda lyeye 
Artık hnyct b nu ne v d bi r kü lçe gibi yığıldı Ben 

edeblrlirdı? Ren, nhyor · hala eöyleoiyordum. Tttrl-
dum ki o da n -bir "aedet yor ve kor uyordu. Gözleri· 
defli, bir teıellt k yraa~ı. bir ntn kar rdıimı adeta gör6· 
ümit ı ııiı bt'e beklemtye im . yordum. Ço geçmeden, b 

o ani Si 
Memlekette tHarruf hareketinin tnkt .. fına lalamet 

arzuııunda olon Oımanlı Bankaıı, Aile Sandıiı (Ta. 
ıarruf Cüzdanı) heaabına te•diat 1apanlara kura ke· 
tldeıl ıuretlle •ıafıdekl ikramiyeleri te•zte karar •er· 
mittir. 

Keıldeler 25 mart ve 25 eylal tarihlerinde icra 
olunac k ve her keıldede ıafıdakl lkraml7eler tla • 
jıtılacaktır: · 

1 
1 

Matemlm çok ırddetl ı oldu . ıını elleri ar ıın mecalıfz 1 
Kederim her da aka artıyor, bıraktı .O andan lttbaren bıç· 
ıünler geçtikçe tahammül kırıklarla bol, bol alladı .. 
edilmez bir ha l alıyordu . Bir ar lı yalnız bıraktım. 

Tark liralık 1 
1 aded T.L. 1000 - l;Jjl 
4 • • 250 - ~ 
5 • » 100 -

25 )) » 50 . 
Hatta dimağımı korkunç ve Doy doya a lıuın,dlyordum. 
karııık dOıüoc ler sarıyordu . F kat lçfmde 12.tlrap veren 
Dehıetle k r r v rdlm ki btr p lımanla acm Tardı. 
yeıamı1 caktam. F k t, h ı Belki bir sa t ıonra içeri 
talandım Gerip ıe1 in 0 • glrdlflm vakit gözlerinin et
hayatı yata ta ıe•lyor. En- 1 rafı kıpkırmızı idi . Çehreıl, 
dtıe dolu ve üzüntü yükl6 ıımdt izah edemlyeceflm 
anlar geçiriyor. Seri •• ar bir ıe"ilde değltmlıtt. Sade 
ı:ulu kar rl r veriyor. çehreıl mi? Sonradan anla-

Hızmetlml gören haatn dım ki benden çok ked r · 
bakıcı kadın bana, tklocl ltydt. Bır keç dakika oda-
def a fnıenları ocYdlrdl. Y 1. nan matemi ü i'ıou içinde 
oız blrAz ı!n l rll idim. krıldık . Bu ıe ı lzl ljl derin 

Bir akıamdı. Artı f yl bir nefea eritti; bu, bir ne-

Kıralı e 
Gazi caddeıt k rıı ında 

Karakaı ıokağında 7 oda2Hlon 
ayrıca mutfak ve bir mJktc.ır 

bahçe ile tctlı ıu tulumbuı 
ve _bırı hulunao 16 num rah 
h ae kira lak vey ı talaktır. 

Talip olanların Ab hane 
karııaıoda Uncu Nazif 
Ertooıuç& ürac tlara 

ahkesir tic ret 
ıınari o~ısınd n: 

Balakeılr •llayeU marke 
zlaln Karaojlan mahalleıl 

Din linecl ıoka ıoda 15 nu· 
marala haned oturan Ter -

kiye C lllbuS! eti t ni''allD• 
dan ol~• bçük ' Şadı~Y&D 

life lttfkai ettiğ in ~y n 
eden fırı oifo Omcr 'K~ç ve 

featen ziyade loaanı çıldır · 

tan olgun bir kadının iç çe· 
L;tıfne benziyordu. Kederini 
anlayar k daha a:r ıert, bat
ta, yumuıak b r ıeıl e ken 
dlılne hitap ttlm: 

- Seni k1rdı , yavrum. 
Beni affet .. SJnlr.. dedim. 
O, bent dl•l mtyor glbtydt . 
Bakııını ııonıuzlufa uzatmıı , 

pencereden batan ıtı•e iaa· 
kıyordu .. 

Y &Vaf, yavaı baıını bana 
çevirdi, gözleri ıözlerlml 
buldu. 8tr d mla ıu oıer · 

merl naı'1 oyarsa, tçlme d<i 
k ül n bu yeıJI bakıılar da 
yür l lne ~rle tılıyordu. 
Ş fkatlnt ıealnln iheaılne 

• rerek: 
- Ne çıkar? Sızı, IJI •e 

me1ut etmekten baıka her 
tGrlü fikirlerden uzafım. Y •· 
ter i I •ha i nmız! 

G6zlerl doldu . ~ .. 
• Gti • ıe; fıeçllkçe'lylleıtyor

-·~um: ~.kat, rııi:~tlerim biç 

' -. ~ıılml:vordµ. Bar yıl ıonra 
k ım .. ı. (Çil e•l ndtkU) 
butalanda ~ cLletlc öluürü 
' brdtr. 1 tapma ı ıöre bu 
yeni defıldı . Ş ımdl tıe, 'ko · 

Şerafefflii' Ko",.un u 1
0• nı t•· ı1 t ... .. • ı jh la~ kesl >aarbelerle fa-

caretl u kere (hah, kHım kat° fasılaı1z devam ediyor· 

el Ômer, Şer fettlo r.Çoç) du~ Çok 1ıdd1elJl 'ı 'ldli,l an-
olarak teaçU edılaıııu• g ibi lar yokı deitlcf{. .. .. 

bu unvanın tmvl ıeldllerlde • , Ben &ytle ~Um ve karı
Türliçe' el yaz11lle' (Ö Koç, ~ ma bakabtt.rdtm. Nafıie uf
Şerafetlln Koç) ~!~,,, tfc • "tİljiyoi"Sum: Vereaicll . Dok · 
ret 

1 kanunu~un 42 ncl mad- tor «ümıtatztm» dem it ı .· 
ll !\ t • ô ' - "k( J - x - : d deılne eöre Balıkesir T• Kıuru r, IOıılUDU e • • , ca l .. .,1 1 • 

ret ve Sau yl Odaaınca ı 062 ,, ,ecekmi .ıı,bı derfna'!n ~gell · 
ılcll ı yıaıaa 1 l 4·9~ft ıarl· . JOf9u. ,..6 1~ ra\!k kan ke· 
hı d .;k d d ld lrr aıbı oldu; f11aha 

n • Y i 1it il D olu- '60nr lan, büsbütün t kealldl. 
nur . 

" Pek zaaf dütmüıtü, emiyer 
-----.-.;..~....:.:~ veye. yiyemi ordu. Nth yet 

Parls, Londra, 

ve M ıkond 1 reımi m · 

bafıllerlo ve halkın' bGyü 

zam g len il ıDa, mevcu
diyetine, umumi " aulb ıle 

1 • 

allkad r istiklaline mGıt~· 

nldeo e. •rupanın bu kıımın 
\ ' da ıulh duyguların müte: 

vecclh bulunan ıarth ;eak-. 
ılyonlor d kezn bövle /zrab 

ı,; ı: , ıip 
edılmeıd dır.» 

' 1 •• t \ 
«Curentul» gazeteıl de 

ynı mealde bir mak le 
aeıro mittir· 

onu da topr ğa verBım. Be· 

l almıe ghtıkçe mukıNeme· 
~im artıyordu.. HBk~katte 
~bUyarJal'J\Jf tlq\. Ôlmeii 
unutmuıtum ıbu ıef r •• Fa-

.kat, .fçhnde bilemediğim bir 
ıe' v r ki, ban çek defa 
llhttılm z blr ııcı verft. Ha 

yatamın ıon ' gGnl~rlnl • bu 
.. f • l' • kl acıyı uyutmaia uğraım• a 
geçlrlJorum .. ErıeÇ, her ıey 

' • ~ r • 
unutulec (dır. 

,, , Ab!.,. Y"huz, ıefkatlnl ıe · 
i n ala ngln vererek , eni 

•t\\'el1 ·adının o dimrOt ba 
-kıılenadan 4çlme bir sehfr 
daml manydr.•: · , ... 

Mehmel H. Oökaytuğ 

~ )) )) 25 - 1 
.: Y a.nt cf'!man 85 aded TL 5 .000 . " 
il TOrk liralık ikramiye. ~ 1 Aile sandığı hesabındaki mevduatı kuranın keılde 1 

edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay zarfında: lf 
T · L. 50.- Türk lirasından aıafı düımemlı olan ~ 

her m11dl bu keıldelere lttlrok edecektir. ı 

~ ~~~~~~~~., =·· •• ~- •• • ......... , 
1 DOKTOR • 

Fahriye Altaylı 1 
IK.\DIN HASTALIKLARI VE DOGU~f BİRİN- ' 
il Cf SINIF MÜTEHASSISI 1 
• Muayenehane: Mlllikuvvetler cadd,si No: 134 • 

=PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA HER GÜN SAAT 15 ı· 

1 
DEN 18 ZE KADAR HASTALARINl)CABUL V! 

TEDA VI EDER. • 
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Balıkesir askeri· salın 
alma konıisyonundan: 

7000 Çıft yün elclt•e• ile J 9027 çift JI• ~orap kapalı 
zarfla ekıdtmeye kenmuıtur. thaleat 17-4 939 a pasarteıl 
g8nı11 ıaat 16 da BalıkHlr aakert ıaha alma ie•lıyonu• -
da yapılacalltıt . Çorap •e eld'-Venlerln u••• t•tarı de. 
kuz ban lfra olup çorapları• tllr teml•atı 528 •e eldi•••· 

• lerlnkl 147 liradır. Çorap •e eldl••adea yal•ı• Jtlrlılae ya
pılacak teklifler kabul edilemez. Enaf •• huıuıl ıartlar 
koınlıJo.oda .. herıüo gorGleblllr • . 

lıteJdtlerl• lhaledep. bir ıaat e•••lı•e lraclH tekhf 
mektuP.~!.r!D• .Jıo,mlıyol!a Hrft!elert. 4- 1 - 68 .. 

Balıkesir TaPu Sicil 
, Muhafızlığındaiı: 

-Hududu: 
Sa w ı: Hacı Hakin tkeo halen lmamnde •akfı dnkklaı. 

.Solu: Sabıkan kah•ect Alu:net tkea halen Saki ıade 
eczacı Necmettla düklıinı . Arkuı: Alt Şu6rl efeadl •akfı 
dükkanı tken balen müıtantlk Nf yazı ye Jıaaa,. Muharrem 
dtikkA.aı. 

Ônü: Yol. 
•. Karcoil n moballeılnla Haffaflar çarııaındfld 30 - 1 t-32 
tarth vv 96 c ilt 35 ıayfa •e 77 11ra numaralı tapu aene· 
dtnde ve yukarıda hudut •e evsafı aatreıt y'zılı d6kkl•
Clao ani ıılacağı veçbtlc ıular ' Hfarealnden ' beİedlyeye de• . 
redıien eayrl menkuller meyaDıoda bu dükkioın yar111nı 
belediye namma tapuya bajlandıiı baki yaraaıoa eakldea 
ıular ldareıfne, teb _ 5ruaa ( !ermJJ "S1 ım aaırdan ~eırl 
bu Y r1 payında dtaer tapulu payı tlo beraber tamamı•ı 
beledt1eye devrinden öoce ıular (r.lar•ıloln devrl~den ıon· 
ra da belediyece tamamının · bir SDüzaede icara ballanmak 
ıuretile ·hüsaüot,etle alzadan ul olarak ztlllyet Y.e temel· 
l ükünde 1 olduğu halde h•len bu yarı payın eıkt Hacı Ya · 
kup köyünden Oıman kar111 ve İbrahim kızı EımllıaaıD 
çarıı yoklama defterinin ~s ı ıayfa11nı• 48 au .. •a"ra •lıan 

299 defterinde teda •41 görmekılzfn ka1atfi ıörilldGil bu 
yarı paya a'id kaydın blzaaın.&aki lıareten anlaıılmııtır. Bu 
tıarete 16re halen ıular ldareılad•n de•re• belediyeni• ıe· 
netalz ve nlıuız mülkü1et1nde old11i11ndaa babtıle tap•J• 
bailanmuı lıtenmelttedır. 

21 4 939 GOnü mahallinde tala kik içi• memur 16•tlerJle"' 
cefinden bu1 dükkl ıo yarı payı hakkıada mllkt1et iddia· 
11uda bulunanlar •arıa bu ıünler zarfında miiıbet •• 
ıalk ile dalreJe ' •eyahut mu•JfeD aGnde kıtlf memaru•• 
mflracaatları lüzumu ılln olunur 


