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ıık <>oretim sa-r·····1.-t·····1·········A········-·········1··········~ Bir beyanat karşısında: 
hasında radi- i a ya, rnavut u- ! . 
kal hamleler. i ğu işgal edecek. i Mu·· nevverlerı·n ve genç· 

1) Eg~ itmen teşki- • • 

ıa~ı) Köy öğretmen i Bir habere ğö;e bu işgal 8 ~ ıı·g"" ı·n teessu·· r Ve infiali. 
• • 

ok
1 
ulları.. : veya 7 nisanda olacak. i 

lk tahıll meaeleıl modern : : ..... •• • Eb dl 
d .. ı.110 beı k•m•tıdır. Ma : 20 Bin askerin Arnavutluğu işgal : Emekli General Ki~ım Karabekirın ~ 
•• rffl tGba •tacıaa beazetea· i için hazırlandığı bildiriliyor. : A k ve Is 
•r feodal teı11ıktye tercü · • Şef Atatürke dair beyanatı n ara • 

ID•D olaolaıdır. Demokraıl Loa~ra, 4 (A.A.)- Roy- d d 
deninde bu tellkld lıtlhfaf· teri• diplomatik muhabiri tanbulda heyecan uyan ır ). 
la karıılaaır. ltal,.aam AraaYutluiu f11al •• • 

Cumhuriyetten e••••, ..... etmek DIJ•tlade elclui• hak· Partı• (."' urubond,·ı bu oıev.z. ti uz.erın-
r11ttyet de dahtl oldufu bal· kıadakl 1&1laların reıml 
de, ilk taMil itile katlyea mehaflllerla tekziplerine de ınu·· zakeı·eler ()ıacııitı soy leıııyor. 
ufraplmamıı, her ıe• ta Ljf reımea tayld eder •azl1ette v O J u ld lere göre, lıtaabul alHr• 

ıaylr •• teklmlltine ltıra · o ufunu btltitrmektedlr, ı 
B 

ılteıl talebeıl. buaü• ıurup 
lulmııtar. rlndtzl mıatakesında ylr· .lakara, 4 - latanbul me- d L l halinde gazete 1 ara••D• e· 

rlll• aıderek, bu ueyanahn Cumhuriyetten eYYel ıll& mi bin kadar ltalyaa tahıtt buıu Emekli General Kasım L 

•kullarımızda taleM aayııı ••tlmlıttr . ' Karabeklrla, 8G1ük Kurla ı 
1 

neıri münaıebett e teNıür 
336.061 dl. S.aun 62,g54 do talya, ArnaYatl•i• Kral rıcı •• Ebedi Şef Atatilrke ı ve ınffallerJol bfldlrmlt •r-
kızdı. Z•loaua •••afakata ile karıı «Tan» ıazeleılnde in 

Bu J'•kOn cumlturfyet dev l11al edecek•• Arnavutlufu tlıar edea .. e1aaatı b•ratla dlrYenl mebuılarda• B. Mu· 
h!ddlD Bırıea, u neır 1a rlade laer ıene ldilllyetll nlı· hlmayeal alhna alaeelctır. Kral Zoy-o Ye bütün mlnaYverler üze- b ı t 

bette artarak bu ıln tale Haveı ejanıı da Parlıe ltalya ile Arna•utluk ara- rinde tok fena bir teılr uyan· üzerine «.Sonpoeta» ıaaete. 

be ıay 111 766,878 i ... ulmuı muhtelif kaynaklardan ı•- ııuda miukereler cereyan chrmııtar. Bılbaaıa bu be1a· ıtnde (Hee yok, biz varıı) 
tur. ljuoua 263 328 ı kızdı. len haberlerd~• hal yanın etmektedir. aatta Atat6rkün tarihi a•t- k 1 ı.aıhlı altı11da bir •a a • 

Bu halelen mem•ua ola- yakında Arnavutluia Hker Fakat ltalyan aıkerlerlnln ku lıaret edilerek bu autuk ı yazmııtır. 

bUır miyiz? DO•kl vazlya· 16ader•ek niyetinden Ar- derhal ıönderllmek lzere ta 161a tarihi bazı hakikat- Ankara, 4 - Emekli Ge-
Umlzle mukayeae edecek na •utlufu .. abertlar ettffl oldufu; .. ö,lec• ltalyaaın terin tafylr edıldlfl hakkın neral Klıım Karabeklrln 

1 l 1 A 1 d. b.lah.kkln he•eca•laod1r· 
eluraak elbette. fakat bat •• ta yan aıker erlal• 6 rna•ut ufu htmayeel altı · dakt telmihler, lıtanbul ıenç ' 80y0k Kurtarıcı ve Ebedi 
ka vasiyetleri• mukayeae •• yahut 1 nlaanda Va · aa alacalı blldlrlllyor. lifi ıtbl Aakara ıençllflnl mııbr . Buraya ıeleD haber Şef AtatOrke karıı dil uza. 
edecek oluraalr aala. loaadan kara1• .. ker çıka -

1 
taa bevanatıam burada 

Bu ıOo Tiirklyede tabıtl racafını btltlırmektedlr rak Kralı bı·r kaza uyandardıiı ıafııl aktılerl 
çafıadakl çocukları• mlkta· Londra, • (Rad10) çek derindir. rı ı aoo.ooo clır . Demek kt Ro,ter •J•DllDlD bıldtrdtjt- Batın 111ebuılar, ltu ite· 
tirle b61le bir milyoo ço· ne ıöu•; lta1ya bu ıBnlerde e e d 

0 
•• ldu·· e yanattan dofau bir heyecan ~aıu heanz okutamıyoruz Arnavutluta Hker 16ndere netıcesın e fçlndedırler ParU Gur•buatla 

B 
Geaeral Karabelclrln beya•ah 

11aclaa memaua dejtllz cektlr. L ~ ehemmiyetle ma•suba.ıt 
O•ra dlfer devletlerle mu İtalyanın bu ~ıker aeYk et· -----------••••••••••----------- edilecektir. Mebuılar, Ebe-

k&JHelere ıırııecelıc olunalı me ı,ı.de tıUaat ettliluek- Kral kendi ı·dare ettı·ğı· bı·r otomobille dl Şefin mukaddeı 
bu ıneıelede de hayli yaya ta l 927 Hneılnde ArnaYut hltıraıına kartı yapılaa lalr· 

lcaldıiımıZI ıirüyoruz. Bun luk ile yaptıjı anlaımad1r. ~ saraya dönerken bir telgraf direğine metıtzlıkteD mftt••ellld t•· 
d•n da tabu memnu• deil Bu anlaımaya ı6r• ltal - ea10rlerlni blldtreceklerdlr. 

h~. ya herhaoıı bir tehlike çarptı Ve f eCİ kaza VUkUB geldi. Parti Gurubunda bu menu 
O halde tik önce h• lre· •ukuunda Aroavutluaa 

81 
etrafında •uku bulacak mO· 

ıını,.t IDHelealol Türkiye ker ıöoclerebtlecektlr. Komşu ve dost hükumetin bu elim ziyağı bütün memlekette zakerelerln, çok beyecaah 
lçhı en elverltlt btr tarsda 8.a noktalaasan ileri ıG d ı .,;;:0;,;,;1 a:,;c~a;,;l~ı .,;;ı,,;;,Ö.;,Y,..1•=D..,;IJ~O ... r_. ı:s::ıı: __ .,_ 
b l erin bir teessürle karcılandı. ıc 

• etmek zarureti vardır rea ltalJa 6 ••Ja 7 otaaada Y İngiliz-Fransız 
iş birliği. 

TGrklyenla ne kadar ılk Arnavutlula aılıer thraç ede Ankara, 4 (A.A.) - Irak halen 4 yaııadadır . Kit 1 dine kadar Kral naıblıllDI 
ok l Krala Gazi, düa •ece bir Kral Gaslnin amucaıadeıl 

u atr•tmlalae ihtiyacı yar- cektır . • 
.. .,? Takrtbea 40.000 61 Arnavutlulun ltalyaaıa etomobll kauıı ıonuada ••. Türk mileti. Ye Hbık Htcaı Krah AholD 
'•tmene. 40.000 Ôiretmen her Ulrlü Hk•r lhracıaa fat etmtıttr . •flu Emir A bdullah tfa 

tlı11p ı•ç•eytnls . 40 000 muka•emet edeceil btldtrll· 'V ellahd olan •• kralın yeı'"•e nin teessürü. 
lfretmeoln yalnı• aaaıı el· mektedır. Şimdiki halde oflu bulunan Emtr Feyıal 
ltıer hradan eeaede 25 000. 
000 lira eder. 

40,000 Ôfrelmeo yetlı
tlraaek lçla h.,. aene ıarf 
•dılecek •ll~oaları da heaa · 
ba katacak oluraaL • o za· 
ma• lflD tabammGl bud • . 
tluau aıtafını 16rGrCi~ 

O halde meıeleyl idi.ilk 
uıullerla haricinde btr ta 
kım uı•ll•rl• •e radikal 
elarak hal etmek leap eiler. 

Maarlf Vekth Saffet 
Arıkaa ıu düıOoc• ile Ye ,. 

tuzda har•ket etmekle me· 
•eleala balltnf tmkln .labılı 
9'e ıokmuıtur. Tiirkı,.cıe 
lalfuıu 400 den aı•I• takrf 
beu 32.000 1ıa1 vardar. Bu 
lr&ylerde iiç tı•ıfh Y• tek 
aıretmenll birer okul a9mak 
ı,rurıdır. NetekJm ,\yrupa· 

d• blr fok köylerde ilç ••
h d•ba fasla 11nıfh ııe tek 
6het1neall mektepler mev· 
C\lttut. 

O halde çocuklara hu ip 
( Senu lldacl .. ,fMla ) 

Polonya Hariciye Na
zırı londraya Vardı. 

~-------

B. Kolonel Bek dün İngiliz Ha
riciye Nazırı Lord Halif aks 

ile müzakerelere başladı. 
Loadra, .t (AA) _ p0 

10•Ja HarlclJ• Nasın Koaoael 
Bek, Lendraya •armıt •• 
bu ılnden ıttba1'- •Guke. 
relere batlamııtar. 

Londra, 4 (Rad,o) - Po · 
leaJ• Hariciye Nazırı Kolooel 
Bek tle Lord Ha lif ak•, ya · 
rıa mOzalrerelere bathyacak
lardır . Koloael Btk, kral al 
tıacı JorJ tarafmdan kabul 
eddecek ye perıembe ıOnll 
Portımuta ,ıderek, laıtllz 
donanmaaını teftlf edecektir. 

Lord HaUfakı, yarın Ko-

loDtl lak ıertfl•• ltA,tk bir 

ziyafet •erecektir. 
SlyHI meb,!lftl. Poloaya 

Hariciye Nasırı Lerd Halt· 
fak• arasanda Yuku bulacek 
mazalıerelere blyGlı ehem· 
111lyet atfetaıektedlrler. 

Londra, 4 (A A.) - Po 
loaya Hariciye Nazm Sek 

buı&n ıaat 17. 30 da Lon 
draya ıelmıı ve lıtaıyonda 

lnılltere Hariciye Nazm 
Lord Halıf akı ile Polonya 

b01Gk elçtıl •• elçtl.ık er· 
klnı tarafıDda• karıılanmıı· 

tir. 

Ç u mhurreisimiz 
Kral Naibine bir tel-
graf çekerek tazi-
yetlerini bildirdiler. 

Ankara, 4 ( A.A.. ) -
Doıt Ye kardet lrakın 

ıeaç •e necip kralı Bt · 
rlncl Ga'd1ıla vef ta ha 

ltert Aokaraoıo aQtGn slyul 
mebaflllerlnde ve bGt6n 
TGrk milletinin kalbinde 
çok derin bir teetılr uya•· 
dırmıt ıre TGrktye.le ha-
kiki bir matem ha ••11 
yaratmııhr, 

BltQ• daireler~• bay· 
raklar matem lllmett 
olarak cılerbal yarıya la
dlrllmlıtlr. 

Relıtc .. mhur lımet ln6 
al, Naib Emir Abdullaha 
tast1etlert•I btldlren bir 
telıraf çek•ftlerdlr. 

Baıvektl ve Hariciye 
Vekll1111izııl• Ira le Bat••klltne 
ye HartclJ• Naamna hükü 
metlmlzlD •• mllletJmlzta 
teeıılr ye taztyetlerlnl bil 
dtr•• birer telıraf yolla . 
mıtlardır. 

edecektir. 
Ankara, • (Huıuıi) - Irak 

Kralı Gazi btr otomobil ka 
zuı nettceılnde vefat etmlt 

tir. 
Komıu hükftmettn krah 

••D feci yefah Ankara •11• · 

ıi mehaf Jllerınde, Türk mil· 
letlnln kalblade bü1iik bir 

tee11ür uyaodırmııtar Bu 
elemli laaber üzerine b6tCln 
bayraklar yarıya kadar in· 

tltrllmlftir. 
Kazı 11sll oldu: 

Iraktan yerilen mal6mat11 
•• lıaı:a Hakkında y11pılaa 
tabktkata 16rr., Kral 
Gazi HazretlGrt bısı:at 
idare ettikleri otomobili• 
ıaraya tf6nG1ordu. Heniıı: 
aydıalaaamıyan seltepten 
dolayı otomobil ıliratl• ıı 
.terken .,trdealtlre bir telrraf 
dlreflne çarpmııtar. Ktal; 
bu feci ve ıtddetll eademe 
oetıceeınd• kafa ta11adao 
ajar ıurett• yaralanmıı ve 
derhal kendini kaybetmlı, 

18at 2• 40 ıeçe ·ufal et 

mittir. 

Loadra, 4 (Radye) -
Fr~naız Ha •a Nazm lnııl111 
Ha•• Nuartle bırhhe C•m· 
berllyoı bıt nklletle ziya. 

ret etmlıtlr. 
Bu ıörüımeler; tayare ln-

1811 bahıtnde fraa11z lnıl · 
Uz tıblrllğhıln taazlm edil · 
meıl ıekllnde tehir olua· 

maktadır. 

Yaran cenaze •eraıfml 

yapdacakhr 
Kral Gazi 27 yaıı•tlaydı. 

MCUoveffa kral samaa .. cla 
Irak letlkllll•• almıf, laıtl· 
ter• tle ~o•tJuk mlaaaeltah 
te•I• etm•t •• Saa.ıabad pak· 
tını ımsalamııtrr. V ellahtl 
Emir f eyHI lae•I• 4 
yaııadadar. VeUaladı• 
rltdBn• kadu kralhk aallt
lık ıuretll• idare edilecek · 
tir Kral natbllllne mil•· 
•effa Gazlaln amuceı:adeıt 

~Altdullala ıetlrtlecektlr. Par· 
lamento fe•kallde bir · top· 
lantı yaparak D&ibllit IJ&n 
etmlıttr . 

Irak bu lyGk kayıptan 

dol&Jı derin bir tH11Gr lçtn· 
aledır. 



:SAYFA : 2 

ilk Öğretim sahasında radi

kal hamleler. 
_ (Baıtarafı birinci tayfada) 
tldaf malumatı veren, ço
cuklaran gözünü açan, sıra 
11oda köylüye de ziraat ıa 
haamda ve 11hhat tılerlnde 

f alde temin eden bu unsuru 
nereden bulmrıla? 

Y apalan tik ıondajlardao 
anlaııldı ki her köyde olrn 
ma yazma bilen bir iki açık 
16z lnıan vardır ve bunlaran 
yüzde doksanı orduda ça
vuıluk veya onbaıılık et 
mittir. O halde bunlardan 
lıttf ade edile bir 

Bunları memlekeUn mu · 
ayyeo mıntakalarıoa topla· 
mak, oralarda açılacak kura· 
larda 9 1 O ay kadar kendi
lerine bir çok zıral maha· 
retler, ameli bllıller vermek 
ve iptidai malümatlar1nı 

ı••ltletmelr ve ondan sonra 
da ayda 1 O hra mukabilin
de keaclderlne kendi lc6yle 
lerlnde eiltmenltk vazifesi 
•ermek. 

lıte eiltmen teıkalitının 
ana hatları bunludm 

liltmen bir taraftan k6· 
yGn çocukları ile ufraıırken 
dl fer taraftan köyü o f !dan
lık ve afaç tılerl ile uira· 
ıacak, clnı lnıidaylaran fal· 
deılnl k6ylüye· bllfUI anla 
tacak kendi tarlaıı dalma 
niimuneltk tarla elacak ve 
lıtlye• klyllye her aaman 
yardıma hazır bulunacak .. 

lıte bir •lltmen ki hem 
çocukla m~11ul hem de mu 
bitinin prodolulyoou ale. 

N6fuıu 400 den aıağı 
ola• a~ ıınıflı ve tek 6lret 
menli kly okullara için ıtm · 
.ilden bundan daha ucuz •e 
elverıılt bir teıktllt dlıGn 
mek 10çt6r. 

lkı yıldanberl takriben 
2000 efltmen yettıtırılmtı
tlr. Ru yıldan itibaren ber 
aeae 3000 •ittmen yetlıtt
rllm•k lzere tertibat ahn 
mııtar Ba ıuretle ilk tahsil 
davamızın kemiyet Hfhuı 

10 ıened• hal edalmtı o'a
caktar. Buadaa her keıla 
6•ünmeje ve ıevlomefe 

hakkı vardır. 

* 2 
ilk tahsil iti umumi ma· 

ialyetete bu tanıda hal edilir
ken tııo keyfiyet ctbetl de 
ayr~a dGıOoülmüıtür. 

Bundan böyle öfr~tmen 

okullarından mezun olacak 
talebenin yOzde dokıanı 

köyde çalıımaia mecbur. 
dur . Şehirlerin lhttyacı az 
çok tatmin edilmek üzere 
dır. 

Bu ıün köylerde çahıan 
iki tip 6iretmen vardar: bı 
rl fedaklr ve ıayretll dlje· 
rl bedbin, ıehtr dostu ve 
ruhıuz. 

Her lklılnde de müıterek 
v .. ıf ıudur: Köyde muvaf 
fak olacak bı ı gf ve meha 
retlerdf'n mahrumiyet 

Ôfretmen okullarına öy· 
le bir lıtlkamet verılmelı ki 
talebeıl blrfocl derf'cede 
k6ylü olıun ve okul köyiin 
bfttün zirai faaliyetini için 
de topla11n çocuk tahıillnl 

tamamlarken ıühre, hayvan, 
•la~. ıüt, tnıaat , demlrcılık 

kooperatlfcthk.. llh itleri 
Gıerlnden bilfiil çaltı rak 
bunlara fytce baıaraan Me 
aun talebe k6yüne ııtt fi 
zamaa kollarını 11vayarak 

ileri kültürü, ileri tekniği, 

ıleı 1 zlhntyell Türk köyOne 
iyice aııluın ve bunu aıı

Jarken hiç bır zorluk btı et
mnıa Nüfuıu 400 den yu 
karı köylerle küçük kua· 
balarımız ıtmdiltk bu nevf· 
den 8000 ôiretmene muhtaç 
vaziyettedir. 

Maarif Vekili Saffet Arı-
kan, tka sene evvel ıe11lz 
ıada11z bu ikinci hamleyi de 
yapmıı ve ilk tecrObeye iz. 
mirde Kızılçulluda eıkl A.aıe · 
rlkan Kollejl blnaıında 1ı
rl1mı1t1r. Okulun talebeeı, 
muhttın kö1lerladen ve iiç 
ae•ellk ılk tabılltnı iyice bı 
tlrenlerden alınmaktadır. 

Buraıı talebeye hem mun· 
tazam ôiretmen okulu tah
ıtllnl veren bir mÜHHıedlr, 
laem de tarlası ale, bajı Jle, 
bahçeal ile ve bayvanlar1 
ıle beraber tam bir çlftltkttr. 
Çocuklar timdi ıınıfta fizik 
ve kimya kaaunlaranı ölre
nlrlerken öileden ıonra taı 
kırarak· blaa yapmakla ve 
toprajın clnıtal lıllh etmek
le meıguldürler .. 

Okulun daha ilk yılda g& 
ze batacak bir çok iyilikleri 
16rülm8t ve okulu ziyaret 
eden bir çok mGblm ıalıaıl· 
yetler yeDI okuldan ıltaylı · 
le bahıetmektedırler. 

•••••••••••• 

Son hadiseler karşısında: 

İtalyan ~ısım ıe f ıkirdıdir? 
(DGnlıG yazının devamı) 

Almanya ıarka doiru ıe · 

atılemeılnde büyük manll'?r 

le karıılaımadıiı için bu ha· 
reket, onun için . Yerecejl 

fayda 16pheh oian ıömür
gelerl elde etmektea daha 
menfaatli olacaktır . 

Burada can alaeak btr 
nokta vardır: Acaba, Al· 

maDya; bütün lıtu hareketler· 
de kendisini Hrbeıt bırak-

mtf olan ltalyaya olaa bor
cunu ödemek tlzere ıarka 

dofru y6ıüyüıünde bir d•· 
reklama yapacak mı, yokıa 

Afrlkada veyahut Akdenlze 
netlceıl meıkuk bir macere
ya karıımak latemlyerek 
ilerlemesine •e propağanda
Jarına devam edecek midir? 

BuıOn için Macarlıhınla 

Lehtatısn ara11nda müıterck 

bir hudut vücude ıettrecek 

barlctye nazarı Kont Ctano· 
oun verdlil ıöıü gerçeklet· 
tlrmlt olan İt lya, vaziyet
ten memnundur BGUin ltal 
yao ı•zeıelerl Macartıtaoın 

Rüteoya yı ita al etmesine bir 
oldu hlttt n zarJyle bakmak· 
tadırlar. 

Bu ıazeteler, bol keseden 
Almaoyanın Bohem ye vı. 
Moravya ve Slovakyayı i t 

ıal cdıııne memnun aörü · 
nüyorl r. fakat bütün bu 
bidlıelcr cına1ında halya 
bir metre murabbaı topr k 
btle kazanmıı değildir. 

lı Tcverc ıazcteıl di or 
kt: 

<ıEjer A lmanya, hareket 
derecclerlol anlrımak üzere 
deınnkrullerlo (berine bir 
termometr koymuı lıe bun 
dftn ne çıkar? Bu termom t 
re, mihverin termometresi· 
dır. 

- SONU VAR-

TORKDILI 5 NiSAN 1911 

il 

Şehir meclisi 
nisan içtimaı

nı yaptı. 
Şebtr mecllıi dOn Jllact 

Kodanazın baıka•lıiında 

öf leden ıonra olaan de•reıl 
ilk toplantlıını yapmııhr . 

Ruznameye ıöre 939 1ılı 
•arldat ve maaraf büdce
lerl hakkındaki daimi encü· 
menin eababı mucibe ra· 
poru okunarak bldce encü · 
me•lne ve gramafoa, radyo 
reımlae aıd evrak, tarife· 
nln tadili için enctı· 
mene havale edllmlıtlr. 

Bundan ıonra Y ekıullara 
G6aetme Blrllil Relılliloln 
yardım cllleil okundu. 

İncelenmek üzere büdce 
enclmealne ıöndertldl. 

Gör0t6lecek baıka bir ı•Y 
olmadıiından ayın t 4 nde 
tekrar toplanılmak t1ızere 
celaeye ıon •ertldt. 

---••Gıır---

Halkevi aeçim
leri haşlıyor. 

Halkevl ıubelerlnln idare 
heyeti ıeçlmlerl bu ıOnden 
itibaren baılıyacakhr. 

BuıGn ıaat 8 de bütün 
aa~ıının lttlralllle Dtl-T arlh
Edeblyat ıubealnln ••~imi 
yapılacaktır . 

Aksım ki ziyaf at. 
Uçüncü lıletme Müdürü 

Tahıin Sezertn, Umum M6 
dürl6ğe tayini dolaylılyle 

akıam Şehir Kulubünde ıe
reftne büyük btr ziyafet ve. 
rllmlttlr. 

TO.tün tohum
ları islah edi

lecek. 
lnhlıarlar Um.ım M6dür-

lüfü, memlekette yettıea 

t6t6nlerlmlzlo kalat .. ını 
yükıeltmek ıayeatle ye. 
olden bazı tedbirler almaja 
baılamııtır. 

Buna nazaran. bir çok 
bölıe.lerde topraiın hoılan· 
madıiı tohumlar kullanıl-

makta ve bundan mütnel 
llt de nokHn mahsul ehn· 
maktadır . 

lohlsarl r idareet bunun 
önüne ıe~mek için her böl 
ıenlo toprııiıoa göre tohu 
munu tc bit ederek dağıta · 

cak ve bu ıuretle UUün to
humlarımız tılah edllmıı 

olacaktır . 

Jaft~arm ~ıyıf eti. 
Jandarana Umum Komu 

taolığı, jandarmalarımız için 
yeni b ir tıp elblı e kabul 
etmlttlr. Yeni kıy fet ıek 

lıoe g5re jandarmolarda da 
poltıler ııbl pa l ıka ve ta 
banca •bulun caktır . 

N r ımıslar. 
Dan gece Eğe m h&lle 

ı lnden Mustaf oğlu Muhar 
rem de arkadaıı Mehmet 
ve Rıza ismindeki ırıh ı ı ler 
serbot olarak Sakerya ma 

balleılnde nara tmak sure · 
tile rualet çıkardıklarından 

he;-Qçü de yak l a omıı ve 
adlı1eye verilmtılerdtr . 

RLE .. 
Vilay t dahi inde ka-
ça çıhkla ücadele 
Muhtelif yerlerde tütün kaçak

çılığı yapanlar yakalandı. 
Merkeze ballı Karakaya fına topladıiı beı- altı ktıı

köyODde Resul adın- den mürekkep bir kaçakçı 
da bir tah11n kaçakçılık yap- ıebekeııle birlikte Duraun
blını haber alan inhisarlar beyin Gök9edai yolundan 
memurları ile jandarmalar ıeçerek o civar mıntakalar
blrllkte Reeul6a evinde yap da ka,akçıhk ynpacaiı in· 
takları araıt1rma sonunda bir htHrlar memurlarıle jandar· 
havan, iki bıçak ve 14 kıl o mal ar tarafından haber alın-
kaçak tütCin bulunmuıtur. mıttır. 

• § Çaiıt aahlye merkezin Kaçakçıları• ıe~ec•il yer-
de Arif tle Halil kızı de, jandarmalar pusuya ıtr-
Aytenl• evlerlade (lç ve mlıler yakalanacaklaranı btı 

dört buçuk kilo UltGn bulu eden kaçakçılar, derhal jan-
narak mtbadere edtlmtıtlr. darma ve memurların üze . 

1 Merkeze iki aaat meaa- rlne ılllbla ateı etmeie 
fede O•a köylnde kaçakçı batlamıılardır . Yarım ıaet 
Şaban oflu Ahmet ile Ka- devam edea bir müıademeden 
dirin bir m6ddetten beri 1 ıonra kaçakçılardan lklıl kaç· 
kaçak tütGa kıydıkları haber mıı ve dlier Gçl yakalanmııtır. 

alınmıı •e her lklılnln de evin- Yanlarında 3 hayvan 960 
de yapılan araıhrmada 24 kilo kaçak tiltünle ıllila bu· 
kilo tilin ile bir havan ve lunmuıtur. 
bir de '-lçak bulunmuıtur. Kaçakçılar tahktkat evrak· 

Kaçakçılar haklarında tan- larlle birlikte Duraunbey 
zlm edilen evrakla birlikte miiddelumumtltflne teslim 
cumhuriyet müddeıumu- edllmtılerdlr. 
mlllflae verllmltlerdlr. -----·------....-

Balyada: RADYO 
Balyaya bailı Oaolıment 

köyünde kaçakçı Ômerln 
evinde yapılan araıtırmada 

on beı kilo kıyılmıı tütün 
bulunduğundaa müddelumu-
mllJje verllmlıtlr . 

Gönende: 

NllRl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv . 

5 · 4 - 1939 Çarşamba 
12 30 Projram J 2 35 Türk 

Gönene bağla Tuzak~ı kö · müztit Çalanlar: Vecthe, 
yünde Kadir oalu Faılnn 
k k 1 k ti h b l Cevdet Çatla, Refik Feraan. aça çı ı yap ı ı a er a ın 

Okuyanlar: Radıfe Neydık 
mıı •• memurlar tarafandan 1 R d f N R 

ı 1 a a e eydik ut 
evinde yapı an aramada, bir , 
h 3 b k 17 kil peırevı . 2 - Refik FerHnın 

avan, ıça ve o-
d k k t -t- b 1 Reel ıarkı - Yaktı cihanı 

a aça u un u unmuı- J j 
ateıtn 3 - Udi brahlm -tur. 
Rant ıarkı - Sevmedıkle · Dursunbeyde: 

Ouraunbeyln Vakıf· 
mahallHlnde kaçak 
çı lbrablm lımlle maruf olan 
bar adamın evinde yapılaa 

aramada 72,kılo kazaya batlı 
Gökçedai nahlyealnln Azl · 
zlye köyünde kaçakçı Şlikrü 
nan e•lnde de 12 kı l o yaprak 
tütün bulunmuıtur . Her iki· 
ıt de Duuunbey müddelu 
mumıllilne verılmıılerdlr 

HuuaDID Cıhaoılr nah ı 
yeı lnln Dehvc;ltler köyOnden 
Ahmet oğlu Mehmet, etra 

1 * İçk i içme! 11/ko
,lün fena/Jğı saymak-
1 ıa tükenmez. Tı-

marhane ve hapis
hane/er bunun en 
güzel misalidir. 
Onun İÇİi} içki içn-1e! 
* Mesut. bahtiyar 

çocuğunun kapris
lerinden neşelendi-
ğin vakit kimsesiz 
boy nu bükük,Yavru-
lan da hal!r/a ydda 
bir lira ver Çocuk 
Esirg eme Kurumu-
na üye ol! 

Çocuk E:oıirg~me Kurumu 
Genel Merkezi 

rlmle ıön6l · avutma. 4 -
Le minin - Rattt ıarln Sa
zın ıtbı ılnem dahi. 5 -
Cevdet Çaila-Taluım . 6-
lbralalm efendi - Mahur 
ıarkı - Sabah olsun. 7 -
lbrahtm efendi - Mahur aaz 
ıematıı . 13.00 Memleket 
saat ayarı, ajanı ve me· 
teorolojl haberler•. 13 15 

14 MOzlk [RlyHetfcum· 
bur Baadoıu - Şef: lhHn 
Künçer) 1 - O. Guıllon -
Mart 2 Johann Strauu -
Vtyaaa Kaa'ı (Valıj 3 Au
ber - Tacın elmaılara ope· 
rHınıa uvertürQ 4 - !:; . Jo 
neı - Gelsha operetinden 

potpuri 18.30 Proiram 18.35 
Müzik 1 Balo müzli! - Pl ) 
19.00 Konuıma 19.15 Tark 
müzlil [fa11l heyetıj Celil 
Tokıeı ve arkadaıları. 20.00 
Ajanı, meteoroloji haberleri, 
zfraat boraaaı [ f lat ), 20 15 
Tark müzljl, Çalanlar: Ve
cıhe, Fahire Feraan, Refik 
Feraan. Okuyanlar: Muıtafa 
Çajlar ve Semahat Ôzden
ıee. 1 Muatafa Çağl r hüz· 
zam peırevJ. 2 - Etem efen· 
dl - HGzzam ıarln - Eıkl 
çeımlm hasretinle. 3 - Udı 

Haaanm Mthtear ıarkı -
Gitti yar elden 4 - Şevki 

beyin Hüzzam ıarkı - Kü
ıade talllm. S - V eclhe -
Ka•un takılml. 6 - Vecılae 

Akala 

Pamuk to~umunun dağltll
ması on güne kı~ır biliyor 

Bır ayı mütecaviz bir za· 
mandaniterl, Ziraat Müdür 
ltıjü tarafından Pamuk ha
nında k6yltlye ve halka da · 
iıtılmakta olan akala pa
muk tohumu on ıüne kadar 
nihayet bulacaktır. 

Eie bölıHI için 16nderl· 
len 200.000 ktlo tohum .-ı· 
liyetlmlzde dafılllmıı bulun· 
maktadar. Bu ıuretle açık 

kozalı pamuk tohumları lı
llh edtlmlt olacaktır . 

,, o •• 

Neşriyat: 

Enerji 
Kültür Dlrekt6rG Nazım 

Ôrenıun tarafından dalaa 
evvel lıpartada çıkarılmak
ta olan ltu terbiye ve fikir 
meemuaaınıo lktnclteırtaden 

lttbaren ola• HJılara ıebrl· 

mlzde neılr •dllmeie baıla•
mııtır. 

17 den 20 ncl aayıya ka
dar bir arada çıkan enerjl
aln 21 nel mart ayı ıay111 

de bu defa çıkmııtar. Her 
lkt nlıhaıında çocuk terlal
yeal Ye okul lılerl üzerinde 
faydah ya:ı:ılar bulunan 
Enerj•ye uzuo ömürler ve 
muvaffakıyetler dtlerlz. 

Alkım 
Lise taraf ındaa çıkarılan 

Alkım mecmuasının 28 ncl 

ıayıll çıkmııtır. içinde öa· 
retmen ve talebenin muh-

telif yazıları vardı!'. 

Talebe arasında yapıla• 

ıüzel yazı m6eabakasında 

d"rece alan talebenin yazı
ları da kıllte yaptmlarak 

bu niisbaya konmuıtur. 

Okul muhitine faydalı bir 
ıektlde çıkan ve gittikçe te 
lııemmül eden Alkımı tebrik 
ederiz. 

Hüzzam T6rkü - Sanada 
yaptırayım Naclyem 7 -
Udt ~hmedtn - Acemkürdi 
ıarkı- Sır vefaıız yare. 8 -
Muıtafa Ça •uıun - Na kriz 
ıarkı- ElmH ıenln yftzünü 
görea. 9 - Şevki beyin -
Hicaz ıarkı - Kıt ıeldı firak. 
10- Şevki beyin - Saz ıe· 
malıl . 21.00 Memleket aaat 
ayarı. 21 .QO Konuıma 21.15 
Eıham, tabvJllt, kambiyo 
nukut bonaaı (fıat] 21 .25 
Neıelt pliklar - R. 21 30 
Temıll [Denrl Dengin! -
Komedf Yazan - Keman Tö· 
zen 22.00 Miiztlc [ Küçük 
Oskestra - Şef: Necip Aıkıo] 
1 - Walter Noack - Roman· 
tik Uv rtür 2 - Azzont -
Sabah ıarkm 3 - J . Strau•S 
- Çard ı 4 - Franz Abt
Ormanlarda ve Nınnl 5 -
S\!haelder - Tıral daflarıoıO 

halk ıarkı ve danıları•d•" 
potpuri. 6- Malazer - S• 
renad 7 - Benatzky - 8• 
bekler perisi - f timinden -
Neıellyl ıarkm 8 - Leo 

•pold lıpanya melodılert-
Potpurl. 23 00 Mt:ılk (C••· 
band - Pl), 23.45-24 So" 
ajanı haberleri ve yar1olı1 

pr•lnm. 
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1 GENÇLiK VE EDEBİYAT .. 
Anneme 

Saranca göklerı mavi bulutlar 
İçinde bar ıızı yandı mı aane 
Çalınca k•pını btr ıerln rüzıir 
Dertlt kalbi~ beni andı mı anne. 

Btllyorum kalbto lztlrap dolu 
Yaıla ıöz1ertn de hep beklemekte 
Uzadıkça bö1le bu ıurbet yolu 
Katlanalım an•e ıooıuz laaarete. 

Aflama, atlama all ıöz Y•tını 
K.a\btnl dert deill, bailaııo nete 
Sızılar ıarmuın artak batını 
Bak datlar tlatlnde cloi•n ılneıe. 

Mehmet Bozkurt 

Unutursam 
Seaden uzakta böyle uzun yıllar reçıe de, 
Bahtım bir mezar olıuo uoutunam ıent '-en! 
Gönllm blnbtr baharın ıüllerlnl seçıe de 
Ômrlm ıonbabar olıun unuturaam ıenl hen. 

Bairımı ka •una da nice •ıkın at eti 
lsttrap çöllerini yakan, kızıın ıOnefl. 
Şunu bil •e unutma ıölOmOa bir tek eıı: 
ÔIOm bana ylr olsun, unutunam ıeol ben. 

Varhiım ıerap olıun, hayatım elem dolıuo : 

G6zlertm pınar olıun unuturaam Hnl ben . 
' 

Cahil Uğurtan 
--------===================-===---

Ayrılık 
hıt taze vücut birbiri•• 

aarıldı. Dalgın, nemli iki 
çıft göz duYardakt tak vlmln 
dafıoık yapraldarıaa talnl
dı. lçlerl•den aam gibi bir 
ıeı: 

- Günler ne de çabuk 

ıeçU ... 
- Evet: Hem de o kadar 

çabuk kı .. 
Gecenin tam yarm idi. 

Sokak baılanodakt llmba
jar ancak kandı cl•arıoı ay
dınlatablltyordu . 

Ortada ne bir ıH ne btr 
•ada •ardı 

Çok ıeçmeden bir bekçi 
d&dliü •• bir araba 
•ıtttldt. 

lkı taze •lcut birbirine 
•arıldı; duvara baktılar ... 
Ne zamandaoberl dudakları 
ktlttleomlt ıtbl duran gı-nç 
kadın: 

- Necmi: Bir ıece geldin, 
bu rece .. 

* LokomoUf ke11k, keeık ıee 
çıkarı1ordu . Çok Reçmeden 
bır ka1••ıa1a oldu. Ourafıa 
lrampanaıı kulakları yırtan 

madeni ıetlle u~uo flkııler 
. Y•ptı. Yolcular rııenlo önün 

de takhm. tıklım, ellerını 
uzatmıt bılet için ııra bPk 
hyorlar . 

Dev cüuell lokomottf ke 
ılk keeık .es çıkarıyordu .. 
'1u kara, iri dhıeh dev yü 
rümelı lst11ordu Azgın ba-
1101 durdurmak lçlo ağzına 
•anki ıem v•rulmuıtu . _sa 
hıden bu tlcl dem!r ra Y uze 
tinde htddettodeo ılytth du 

ııtaanlar çıkaran ejderi ye-

thule mıhlayan lcuw••t ne 
ldı? 

Çan tekrar çaldı Kar ıa 
kallı, a6zl6kl6 bir adam 

. 
lztirabım 

939 Baharı; benlığlml erL 
ten, · tzzeUDefaımı balta
layan Yelha11I hayah•11 ıo. 

oa kadar zehlrllyeo uiureuz 
bir menim .. .. 

Memleketimden ve canım 
kadar sevdtjlm doetlarım 

dan a1ardı bent.. Hem de 
selmlyeılye, aörmeyeslye ka. 
dar. Aman yarabbi! Ne 
dtr bu günahım? . Bu tatla 
menlmde dOoya tablanır, 
tabiat zümrOt gabi, yem 
yeııl örtüye bürüo6r 
D6rt me•ılm içinde huretint 
çektlflmtz bu bahar, ntçtu 
bana haram oluyor?. Kuılann 
cı•ıltısına derelerin ç11flama· 
11oa ve da iların bin bir çe· 
fit kokulu çlçeklertne ne· 
den yüz çeviriyorum? 

Dalma uzaklara ve hemde 
pek uz"klara koımak •e oranın 
ulıetdlerlle dOnyadan bıhaber 
olarak yaıamak istiyorum .. 

Kalbim btr kabahat yap 
mıı glbl küdlün v., mağmum 
Nereye glhem kafamda o 
hiçler zaı l olmıyor . Nedir 
bu tabiata dargınlığım? Vıc · 
dan azabıodan kalbim du· 
racak uakl . HerıeJ, herteJ 
yalan aelıyor bana . 

Kederi erime y ir olacak 
ıaıınlmi doıtumu, ancak ve 
arıcak, yalnızlıkta ve keo · 
dhnle baıbaıa kalmakta bu 
luyorum . 

P. Mengi 
gıbı üçQncQ lsarnp•nayı vur 
du .. Sonra lika1 dane bir 

aöz rezdtrdı, çekt1dt gitti .. 
Sallanan mendıller, yaf dö
ken ıözlcr orıu hiç te ılaı· 
lendırmlyordu . . Jıı;.fm bilir 
tiuoca yılllk ömrü içinde 
kaç yolcu uAurlamııtı Ha 
yatı fztırap olmuı, yOk o 
muzlarını çökertmlf namuı 
lu bir baba oldutu belli ıdı. 
Göz'erlnln fert bltmtı . hail \a\lruıuk ellnlD lçtode tuttu 

lu çanı tekrar , tekrar ıal Nuri Sitri 
Der 1 . (So•u d6rdOoc0 sayfada) 

'•dı •e rolculara: 
- Ulurlar elıuol 

• • • • ..:· t, .. ·-.;,. 
. .. ... . 

Köy odası 
Gftn~ı yak ıcı ve renbll 

ıtıldarını top!uyor, koyu göl· 

geler 111ıaca lcöye doğru yü 
rOmede; umutlu dumanlar 
bacalardan t0t6yor, ba1ırla 
rın kekik kokularını ılık bir 
rüzsir 16nlllere ulattmyor 
Sık 11k, yelen nallarına takı 
lan to:ıı: •• toprakları tura 
lara çarparak yalıyor Her 
e•de bır düiümün çözlleo 
ıt1ldara camlarda görOnl 
yor . TemaiJu:run 11cak ıü 
neıı altında yorulan vücut · 
lar ıecelerl 1tra ıle k6y oda
larında toplanarak baıbaıa 
konuıurlar . 

Bu gece, her r~ceden 
daha koyu btr karanlık, 

ruhları bürümek lıUyeo seı· 
ılz bir duman •ar. Bu ge

ce toplanan 16nlil lcr çıeııtll 

ıOlüılerle ıöze · baıladılar. 
Heyecanla fincan oyunu oy
nuyorlar. 

Köıede yer alan, köyln 
ıa1ıh adamlarından Hacı 

fbrabtm, her dedtjlne inan 
darmak tltlyen 16rün01lO din· 
ıel akidelere inanan fakat 
bu yolda köylQyQ kandıra• 

kurnaz btrlydı. Bağdat ku 
rarak oturdufu yerde do 
tGndüll ı~y : Karı111ndeklne 
bir OJUD oynamak, onu al · 
datmak. Menfeatınt her ıey- . 

den üıtOn tut111, yaktığı çu· 
buğun dumanlarında bar ha· 
yale dahıı . Delikanlılar oy
narken yalnız kal ıtından ca
nı 11lnlmıı, aklı ııra bir çok 
kuruntular kurmuı, birden 
bire bey delıkaolılar diye 
ıö-ıe gtrtımııu Herkeı oyu 
nu bıraktı. gözler çevrıldı, 

kulaklar kuruldu 

- Size dlyeceilm ıöz 

· çok ehemmiyetlidir, bunu 
kim yapana yılmaz bit de· 
hkanhdır. Ştmdı kim mezar 
laia gidip Koca çınara btr 
kertik yapacak? Dıbtnde 

açılmıw mezardan bir kemik 
ıeUrecek. Bu sözler kafadan 
kafaya dolaıh, 11erlodı dur · 
du. Hıç ktmse ite ıı l rlımeje 
ceıaret edemiyordu Yıllar

ca k6tü hurafelerle korkunç 
taoıtılao mezarlıja gecenin 
bu ıaattnde 11tmelc gerçek · 

tt"n her ylildln kar1 deftldt. 
fçlermrte rerl fıkır lere inan 
mıyan okumutlu Alı, bu 
iti becermek kuvvetini ken
dıode btı ediyordu O, köy· 
de yan aazle bakılır , dınln 

karanlıklarından hoılenma z, 
ancak kendi kafHınao d6 · 
ıüoüt ve ıörOıüoe toaacı 

olan ruhlu bir ıeaçtl. 

Solmut bir çehre tle Alt 
ayaja kalkta; dikilen ceıa · 

ret aembolOoü herkea hay
retle ıüzdii. 

Hacı lbrablmln hile çlzıt
lerl ıle 11rıtan y6z6ne baktı. 

- Ben ılderlm ne balalı 
~ar? 

- Otur be, aea ıademez· 
ıla toy, baıımıza it açanın. 
Alı sözüne devam ederek: 

- Ben ıtdemezaem 6ç 
abek buiday baiıılayorum. 

Sen de bu kadar ke1uyor· 
muıuD? 

- Ha1dı bakalım, ıöre . 
lım . 

iddia laararetleDtll. Alt ıl
nlrlt ılntrlı odayı terk etti, 
••ine yöneldi. 

Kurnaz Hacı lbrablm 
dostlarından bir kaçını kan · 
dırmaia koyuldu. 

- Bent dtnleyta , fU bu· 
dalanın üç öbek buidayını 

alalım . Ha,dl ondan ev•el 
mezarlıia ıldlp onu korku 
tacak ...azlyet alahm. 

iki kıtı ona katıldı. Alt · 
den ev•el mezarhia vardı 
lar. Hacı donla, gömlek ha
lıne relerek muarhk taıının 
arkaeına puıtu, diğer ıktsı 

çınarın arkuıoa aaklandı · 
lar 

Alt eve uğram•f, anHına 

baba11na bir t•Y anlatma · 
yarak ıızltce kamaıını alıp 
yola koyulmuıtu. G6n611erln 
yolda 111 111ız yuvaların ıııiı 
bulutlar aruından ıııklarını 

ıerplyordu. Yürüd6. YGr6dü 
Bır çok hayaller aeçlrdı. 
Mezerlıja yaklaıtı tlerJde 
çınar, yapraklarıoın lçtıtı 
a~·ıo ıııiı tle aankt yanıyor
du e., uçlaraoa dikilen me · 
zar tatları kart1lamak için 
ona lı:oıuyorlardı . Ali tikin 

korkar aıbt oldu Bu iti yapa 

Osman Özden 
(Sonu dördüncü ıayfada) 

Yolculuk 
Gitme~; 

Köpükten tarlularla enginlere; 
Martılar, tecblerde yoldatımız 

Gıtmek, eHgtolerln dojduju yere, 
Gıtmek , bu mehterden, hı r mabıere 

Gitmek; 
Geceden ta uzaklara, 

yalnız . 

Sone 
. .. k. 1IPıı ı.;en ilt)r birer lu~ylıal 

ıı...". kı' ·.o~!'\IZ VU ~t, • l k 
.,,arı 1'1~ .. ~ • l·ı·ı· lle"'iktir nıeıar ı . 
\' ... k · t u \' ll La il , "' 

e ~u u u . d arrhl' matemi bir 3) rılı~ 
Burda rl~ırnll~ . arıvk~ '"öıleuilmiyen hayat. 
Borda agır Hl U.r ' . 

. . ibinde neden ağlıyor hır kız 
Bir servınıu d - d,a "özleri iki ~elmenı 
, b 1 ar '' aıu·a"ııı :"" l ~on a ı " e ı · : kiiciik tabut her <em 
· k ki eakılau tıı • Ne yazı . ' .,· .. k..l' saatler kadar )'alnız. 
Diişen hafıf yapı a ar, 

. .. cr l>' bakmadau arkasına 
Bu kıı bır golge ~· .~' .. . · 

. . d I· rla kucuk evını tuttu, 
0 lı rsız a un a · •ı oe , .. 'b' uezarhkta uını. u. 
Kendini her :ıun gı 1 1 

. . ribi bürünerek yasına 
Ağır bır palto/; . ·oıısuzluğuna aktı 
llehtaplı gece erın ~·kasınd; bıraktı ... 
Kendini aynaların ar Orhan O/külü 

Hulya 
IDa •I bir duman 

HGlyamı bürüJeD b flf duyıular: 
kadar • 

Ve bu duma• d kalblere akan 
Duyıular bir s11 ur kalbler her an n••· 
.Kalbler gözler ıtbl, 

uzu• ıölıeler, 
Sofalarda ylrlr, kork11lar 

d ıeltr ban• Cölıeler ea 1.. laıceler 
b - ruhlarda 6 UID 

Ah ıtun kalblere tebnem ... 
Aynalardan dOı•r Osman Özden 

-r= 

=====-==~=;,Hatıralardan 
Hayalden alar 

t parç hakika e Çocukl•jamu batırhyorum. 
Din.. G6lıeelade uyudujum 
Ditü•üJorulD:Çoeukluiu· amlarıD aefti laııılt111; sula· 

it l elalr · çrıoda yıkaadı~ım d•ols; 
mua içinde ııçtl · • 

. Beo' Ve ötltlerfot, uçıus, bucak11s 
Küçük bir haıarı. ' ıo-klere bakarak tllnledljlm 

.. tade din · 
yorıualufu•u uıer kuıler; korularıada a•are 

A çakıllı 1." 
leodlrdlilm ıGmuf dolaıtıfım aoy ... 

k •·ul• J•tll ÇoouklujulDU hatarlıyo· 
kıyı; meaekı• •• ' 

1 Gözleri- rum .. 
çlmeall ba1ır ar... Yeıtlltklerle uzayıp giden 
mJn aradılı her varhi• için batlar ... Çardakta, 1ıldızlar-
de b•lduju bo1as köpGklD la dolu ıecelerln kucalın· 
enıin de•I•.. da 1eçeo 1az ayları .. 

O zam•• ben ae kadar Çocuklutum 11nıuız ~tr 
1 .lllD rüya ıüzelllildlr. 

t•n, ne kadar net• IJ ' it Ey. bu ıftaOmün hlktmf, 
lıte dün, yJae eıkl oeı• aent çocuklut11m ıtbl .. .,. . 

d .DID ıln· k 1 çocuktum.Sea ı, 1 me bter m ... 
cabl ıözlerlD de 6aledtit• Unutmak!. 

k tkı · Unutmaıaydık yafıyamaa . 
denlzdt. Oalara ba tu»ı 

ıl de 9ok derto, çek enılo . dıkSeaden 1a1rtılat, unut

diler .. içlerinde aradıfım her mak lıterlm. Göalerlmden 

b ld Bulduklarım•• ruhum• akan giiıelltklerde 
ı•yl u um, · ı ı 

k çaflı · ıeo yareın . Tabiata ı z , . 
en hıulaıı, en çof UD ılıttrtnl içime damlatıyor •• 
yaoı ee•ılydl, aıktı . ondan lztlraplı bir hl& du· 

y eıd ajaçlı dar bir ~·i JUJonam 0 damlaların tçln· 

1 .. ı yaprak de ıenden bir ruh oldufu yolu; luzı SuDef D 

J d - -ıe• koJU ıölıeıl içindir. ar an ıuıu 
•e bu aölı• tçlnde btrıbırt· Uuntmada• ya111abt1t1or-

• ıam, •Üo•dumuo ve ruba· 
ne daha çok yaklaıan, ba- mua ı Uautaaa » yerin.le 
aan da btr tek elan iki nok· sen yar11n dt1edfr. 
ta: Sea •• be•.. S•:-. 61 .. o bile, ben J•ı•-

Ytldızlar ılbı boıluia gıtmek . 

- Btr ved" buıe•I topraklara! 
Muhayyelemlz ı çeken, eerhoıluja rıtmek . 

Göklere bAldm elan bir dık9• almfyecekıfn. · _ 
, see babarı s&yllyeo, •e•lnc' 

1 
_____ F_e_t_h_i_fl_ktug 

ıf ade ede•, ıakrak ku~larıo 
•e onlara lrarıt•D !çll •••fa 
Hülyalarımızla mehtapta 

Mehn1et H. Gökaytuğ 

Böyle yaşamaktansa 
Fırtaoall ömrümfio bıtm yen çtleılnl 
Gıdlyorum doldurma, doldurma ıtdlyorum 
Y&ylnce beııkteyken felejlo ıllleılnl 
Saadet bir hülyadır erlıtlmez dayorum. 

Yaı l ı 16zleıl~ her güo yolların• bakarak 
Ne acıdır bekl~mek olmıyao ıuglliyl 
Yalnıı.lık acıs ı vl~ her ıGo içim yanarak 
Böyle yaıama kto oea 61Qm elbette iyi. 

s. Vecdi Bor• 

d 1 1 dibi parlı1an bir eo z 0 

d 1 ye bu da · 
engf•l~rfa• • 11 
ı. 1, 11 hıııltıslyle birden uya· 

h t. hakikat• cl6o· 
nıı, aya • 
mek ... 

Glaeıtn lu2'.ıllıfını Y•tll 
yapraklardan ıOzOp, 16laıe 

ledlfl dar bal yolu ye 16l1eler 
içinde kaybolan iki nokta: 
Sen ve Ben ... 

Kenan Ertanhan 

Duygum 
Hayatını ıo••U• emellere 

ber~lu olan bir ıe•ç, ezll. 

dlil yiUderlo •fır lzUrap
larına nlba yet •ermek •• 
kendlade ıe•m•k hakkını 
kaybedebllmek için aç kalan 
koynuna bakıyor .• 

Btr hançer manzarHı a6s. 
tere• ıBtıO lace znlnflerl 
tarayan bir Hç tarafı ıtbl 

Muzaller Topuz 
( Sonu D6rtlQacQ Sa7fatla ) 

• 



• 

AYl'A: 4 

Ayrılık 
{Baıtarafı ilçGncCl Myfada) 

yolcu bltmemlıtt. Ktm bilir 
belki de ıımdl herhanıı ıel
mekte olan bir trenin ya· 

. kınlatllfını laaber Yermek 
lçla lrampanaaını çalmakla 
me11ul ... 

Ktml ayrılıyor, kimi lıtu· 
luıu1or; o, ltunlarıa hepılne 
bı1&ae •• 

* DeYln aırhna blnmft bir 
adam oau balh tuta• d6i · 
meyi çe•lrdı. Arkaaıaa baflı 
••lonlar raylar Gzerlnde ak 
mala baıladı . Bir luımı •I· 
laclı, .. lr ~11nu ellerini 
ıallaad.ı, macltU.r ıallaadı, 
mendiller ıallandı. Tren bir 
aada duraktan uzaklaıtı. 

iki ıenç laJcranaededen 
, birini tr • ıött\rlirkın Me · 

.llllanın ıon 16:11: 

- Mektup JH!.. Mektup 
yaz!.. Olda. 
Gınt kadın d~aerkea ıol. 

ıan dudaklarında t~lrrarla 
dılı: 

- Vuılat! So•• hlaraa .. 
Kıllmeıl oldu .. 

Uzun, ıonıuz yollara b•k · 
tı. 

- Btr ıece ııldl latr, ı•-
cı .. .. 

Nuri Sivri 

Köy odası 

TÜRKDILI 5 NiSAN ini . 
' 

~~·~~~~~~~~~~~~~~·~ ~~~~~~~~~~~~~· 

1 Türkçe - Fransızca - lngilizce - Almanca dilleri üzerine 1 i Osmanlı Bankası 

12 Lügat kitabı bir arada 1 H A 8 E R it'•si M';~;~rüne 1939 olmak Ozere ı I 
1 Tarihinden itibaren her gün H A B E R gazetesi içinde 11 1 forma forma bu kıymetli eserin neşrine başhyor 11 

Memlekette taaarruf harek~tlnla fnldıafına lat:amet 
arzuıuada olan Oımaoh Baokuı, Aile Sandıiı {Ta- 1f 
ıarruf COzdanı) laeıabına te-...dtat yapanlara kura ke· " 
ııdeıl ıuretlle •ı•iıdakı tluamlyelerl te•zle karar Yer- 1 
mlı~~ıtdeler 25 mart •• 25 eylfıl tarihlerinde icra 1 
olunacak •e her k•tldede •t•iıd•kl tlnamlyeler .la- "JI 
iıtılacaktır; ~ 

TGrk ltralık 

1 Eser hakkmda fazla tafsilAt almak istiyanler I " 
«lllaDbulda HABER ıazetul ıduehaoeat» ulreatne btr kartla mlracaat edebtllrler it. 
~~~~~'JAJ,~»l4~~~~~~~~· 

ı aded T .L . 1000 -
4 » • 250-

' • • ıoo. 

25 » » 50 . 

Balıkesir Evkaf' Müdürlüğünden: 
Cıaıt: Ne•t: Muhammen bedeli: 

Lira: K. . 
EmYalt ıayrl 
menkule No: 

93 ( Ara• Gazi caddesi •• Beher metre murab· 
( Ana Gazi tlk mektebi baına iki lira elit ku 
( Arıa karı111nda ruı. 

126 · 16 D~klıln Yaymacılar caddeıl 1600 00 
127 • 20 « (( (( 1000 00 

18 « Cami ç~tme ıokafı 50 00 
19 « SiUükln cc 100 00 
29 « Yeı ıllı çıkmazı 1000 00 
30 « Btiada<" caddeat 300 00 
63 ft Sobacı lar nam dti r koıumcılar 400 00 
75 Bahçe lataıyoa anbarı arkaaı 1000 00 
76 Ana lıtuyon helalar 6nü 400 00 
13 Han aua11 Eaklcıler ıokatı 4000 00 

ı 10 Tarla Paıak6y clYarı çayır 125 00 
118 c « Ktlllk ç~ımeal 250 00 

·J 20 « « Aıçı dereel 800 00 
121 « « Tat alta 10 00 
125 « • « Tabtr çeımeıl l~O 00 
127 « « Ulu mezarlık 680 00 
1 l8 « Oıhaalye aı~ı dereal 300 00 
129 « (( « « g() 00 

Yakarıda mevkii •• clnalerl ıle muhammen bedelleri yasılı •akıf ıayrl menkuller 
temllkea ıatılmak laere25-3-939atiaünden ltıbaren yirmi ıOn mOcidetle açık artırmaya konul 

maıtur. 

ihale 13-Nlıaa-939 perıımbe ıaat 14 de Vakıflar tdareatocle yapılacaktır. Mu•akkat 
teminat muhammen ltedellerl üzertndeo y6ı;de yedi buçuk r akıt ve baaka teminat 
mektubudur. Taliplerin ıerattl anlamak •e pey ıftrmek üzere bu m6dd~t içinde Vakıf
lar tdareelne gelmeleri llln olunur. 

- Veni çıktı -
Meşhur çocuk ıomınıarı: 1 

Vatın Sürgünü 
Fı ıo Kr. 

R. G. ARKIN 

Canlı Tarih 
1- Perde, 2 - tablo 

23 Nisan için yazılmış okul 
piyesi 

Ft. 10 Kr. 

Her yırde kitapçılardan 
ve gaztle bayilulndl!rı 
arayım:. 

BALIKESIR 

AKIN KlT AP.EVi 

4 - 1 -84 

Konakpınar köyü 
ilıtiyar heyetindeıı: 

Kirımit · vı barda~ ıcıklan 
Konalıı::pınar nahiye merkezi köy tahalyett maaevlyeıl

ne alt kiremit •e bardakhane ocaklara açık artırma ile 
icara ••rllecefıoden tallpler ın 4 . .. - 939 rfinünden 14. 4 - 939 
cuma ıGaii aktamına kadar ~oaakpıoar nahiye merkezi 
mubtarlıiına müracaat etmeleri &16.n olunur. 

3 - 1 - 72 

Balıkesir inhisarlar 
Boşnıüdür Iüğünden: 

Duygum Manyas sulh 
hitimliüindan: (Baıtarafı GçQocü ıayfada) 

fırlıyordu . Btr rerdanlık laa· 

itle a6ıse çarpa• haaçereat 
otomatik bir maktoe ıtbt 

oyn•1or, ıalya yutkuntuları 
na kuvYet Yerl1ordu. · 

Bu ku•••t 19 baharın 
ıülea çebrealne bir kan le 

llkabına kızarak 
ezmek lıtlyordu . 

f a11aın ıahblyeU 

pen~eılle 

Ham ka
bu inatta 

lerar göeterdlkçe halla inil · 
diyor ve hatta bayılıyordu 

bile .. 

Verdlfl eaf bir atkı• acı 

eaatlerlnl yaııyan Yarlıfı, 

bir tabiat kanununa ufak 
bir lfn• ile ıallp ıellyor 

••·. Hayat atrlarını oku1an 
alın çlzgtıl, htr tattbfamın 

enıede ıapla lfne1e Yerdlit 
ılyahhk renıt ile ölçGlüyor
du. Se•mek ..... 

Muzoffer Topuz 

Maoyaı kazaıının Y enlkö. 
ytlnden HGeeyta Şenin 6lü· 
mile 29 l 939 tarihinde te
rekııl tıablt edllmtı olduiu 
ndaa lıı::anuau medealatn • 551 
net maddeılae tedlkan tere 
keılnlo alacaklı ve berçlu 
larının, ıılau duy•rma tarihi- · 
alden itibarı• btr ay lçhPde 
talep •• heyaalarını mahke· 
mede açık bulu•durulan te· 
reke defterine kayıt ettir -
melerl alacalını T&ktlnde 
kayıt eturmlrın alaeaklıla · 
na 569 ncu madde hlkmtle 
kartılaıacalı ı'&• olunur. 

50 )) • 25 --Yani cf'man 85 ad.d T L 5 000 . 
Tlrk laralık ıkramt1e 

Aile aandıfı heeabı•clakt mevduatı kuranın keflde 
C edlldıtt tarihe tekaddGm eden alta ay zarfında: 1 
ft. T. L . 50 · Terk llr11ıadan aı•lı düımemtı olan 
ı her m•dl bu keftdelere tıttrak edecektir. 

·~~~~~~~~~~~~~ 
Balıkesi~ VilayetP. T. T. 

t\lüdürlüğünden: 
İdaremiz 939 aeneal direk ihtiyacı tçın Duraunbey Su· 

ludere ormanından keellmek •e Durauobeyde teıllm edil · 
mek tarllle (6 7 · 8 · 9 · •e 10) metrelik 300 •e Edre· 
mitte Kavaalalı Gıcılulere ormanıadaa keıtlmek •• l.dre
mltte teahm edtlmek ıartıle 6 Ye 8 metrelık 130, Balıllealr 
balaban demirci k111fı ormanından kııtllp Balıkealrde tee · 
lım tartlle 6 · 7 · 8 · ve g metrelik 170 çam dtreil 28 3.93g 
dan ltlhareD OD bet rln mtiddetle açık ekıtltmeye keaul · 
muttur. ihale H -4 939 ıalı ıGnl aaat oa beıt• P. T. T. 
Mldürlüi6 blna11nda yapılacaktır. Dursunbey dlreklertaln 
altı metrehklerlae bir ltra ellı kuruı yedlhklere bir llra 
doluan k.'.aruı aeklzltklere iki lira kırk dokuzlara iki lira 
dokaan altı kuruı enl•klara ftç lira yetmıı lteı kuruı. la· 
lıkeıtr dtnlderlnln altılarıaa alta lira yirmi beı yedilerin• 
altı lira yetmlt bet Hkb:lerl•• yedi lıra yetmlt bet .lo 
kuzlarına ıeklz lira yetmtı bet kurut, Edremit dtrelı::lerlaln 
alta metreltlderlne ilç lira elli Hklzlllderln d6rt ltra bedel 
tahmin edllmtıtlr. Tallp olanıarıa "' daba fasla lzalaat al
mak lıtlyealerla P. T. T. Mldtlrlüiilne mliracaatları. Ve 
ihale ıftnü depozito akçelerlle muayyea aaatle bazır hu· 
lunmalara ılao olunur. .ı&- 1 - 85 

Vilayet makamından: 
itirazsız kesbi kıtiyıt eden cüzi tamlar 

8araNo. Köy laal: Sıra No. K.6y lıml: 
l Bıyk61 31 Mallıca 
2 Hototlar 32 Oımaak6y 
;j Uacukm {Malamudl1•) 33 Suı•zyayla 
4 Nueret 34 Satmapınar 
5 Dombeydereal 35 Yolcupınar 

6 Dereçerkeı 36 Çukurlar 
7 Karaça1ır 37 Gl•en 
8 Sarf aklar 38 TGredtler 
g Karaaja~ • 39 Kavakrurt 
ıo Abmedllen 40 KGıyı• 
1 l Şapla 41 Ur but 
12 Kir De 42 Çakıllık 
il Y enlcebaıımluzdı 43 Ko&dere 
14 Deltklıtatya ylacıiı 44 Bı;atepe 
15 · Y umrukluçetml 45 Kılcılar Kftpeler 
16 Kadıköy 46 Sı•at 
17 Yürecllr ler 47 Çıftçlderı 
ıs Akçal<Sren 48 Ay•acık 
19 Sarıca ,g tsayat 
20 Soianbükü 50 K.tpeler N. Mer • 
21 Dal Si K.ö11erı 

. 
22 Tuzak 32 8abçedere 
23 Kızı l oluk 53 Çakurbüaeyln 
24 KlçGkkatrancı 54 Ç6mlekçt 
25 ÔreDctk 55 İnkara 
26 BGkder• 56 Kani kavaktatar 
27 Çot.anlar 57 Ôrenbarmanı' 
28 Kıleılar - Korucu 58 Yeroluk 
29 Taıdlbl 59 Karaçam 
30 Geçmtı 60 Aıhbaa 

Yukarıda adları yazılı (60) paçra cCizl tam arazini• ya
ısımında komlıyonca talıı::dı~ olunan kıymetlere mGkellefJ•r 
tarafından kanuni mtıddetl içinde ttlr•ıı ıddmedıtınd•O 
tahrir kıymetleri katlyet keıpetmlıttr. Bu itibarla bu cl•1 

tamların verıllerl 939 mali yılından ftlbaren yeni kıy111et· 
ler üzGrladen tahakkuk ve tabııl edllecefl 2901 numarala 
arazi tahrir kanununun 10 ncu maddeıl mucibince tllo olll' 

Baıalchtı yer: Vlllfet Matbaa11-Bahketlr 


