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P .. ~ZAR TESİDEN 

ehkliGaz 
t~a ~mııı lden öğ-
~ retmanler. 

t-d bil-ra, 1 j (Özel) - Bu
'iı 1\ hır zıhırlı gaz kursu 
~ ,_1tlu:. Bu .kursa kırk üç 

"'·~ a,elen kültlır ispekter 
~\ Ofrenmeler ıttira" e l · 
't~ r~dir. On beş gün süre· 
"9. olan bu kursu bil1ren· 
~. hulunduldnrı yerl~rde 
~•rl· .,.lr k Qaı.lardnn 1 orunnn~.a 

0 nf\'ri\ns ar 'erecekler 

ve İzmir t elefon konuşma 

'ücretlerini ucuz.latmağa ka

rar vermı§lir. 

B.Eden 
tta) ı nuıı ı k ı .. ı, , ı ı 

1 Türk-Ele 
Parise ge ' ~i, ıf ~ ~onuşma- Ta~as anlaşması 15 eyıüle 

laıa başlandı. ~adar uzatıld1. 
Paris, 14 (A .A.) 

dün akşam Parise gelmış 

v .. İnl(ı l izlnle Fran ıı Ar ara 

ısında ılic konu§nrnlart\ hu. 

gün iaaılamıftıt. 

Ankara, 14 (A.A.) ') ürk 

Yunan Takas anlatımasının 

15 Eylül-9 35 güniine lrndar 

uzaltılması Vekıller H"yeti 

nan tasdikine aunulm UflUI' 

( 
TÜRK DiL/ EV/ 

Balıkesir 
Yıllığı:"800, altıayhft::ııtOO 
kuruştur Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 

25 kuruştur. 

YıL 

Dığerine.: Hfl~-R, "M~i ıve si · :.izin için tiir ne dir.? ulusal bankasından önce T k 
Yah:,,o "Uraba sevdalan.,,nm Benim için tlir.. . o , alınacak hususı mü aadc ite ~ 
torununun torununu gaz. te erkek, delikanh, taze, güç· mümkün olduğu, ii,ksi tak-
n1ecmua kö•e lerinde "Sabai lü her ıey .. 'Bunların üzeri· clirde bu gıhı ~şynnın g\itl}· • 

t . are atanlarımız. Halı' t ne fıkir ve bıraz da Lirizm rükle rden cıkarılmaması ın 1f " · 

hakkında Roman) a hükfı ı Ziyalar, Sami Paıa zade Sü l kanat germelidir. 

metince emir verıldiğı Türk- J reyvala r. t - Sanat sanat içiumidir, 
ofiste n bildırilmektedir. 

1 

fakat itin tuhafı modern yoksa bir gaye mi güdülür? 

.,•••••• •••• •• •••• 
10

•••• •··~ apartmana "Ya -hıf.•%.,, le• · Her ikhini de;uyduru· 
: y; · T" k :İ hası sallandıranlar, pençere- yorlar kitabına be iki gü.d· 
: en l llT l"ye : Jerine kateı taktıranlar var. züm. Sanat için sanatta var· • . . -b ., 
: eczahanesı U : Ve b "r gece içeriden avaz dır Gayede ~örülür. Fuat li gece nöbetçidir, : a va:ı. ut, tap bur sesle rJ geliyor mulıakkak ki eveli Jnneke 

''•••••••••••••••·•~••' Oiğerınde, odalar k:ilbik o.tel ( LJevıtmı i.k.ie~.' aayla'1a ) 
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Türkiye Etnoğrafya ve Folklor 

Sözlüğünün gerecleri , . 
Yazmanı: /\1. Şakir Ülkütaşır. 

- J2 -
oııan ve kız çocu:O:larına 

verilen bu adludan bir Ju 
ımının nrılit Hbeplertntn 
bazı löru Ye inanmalarla 
iliılkll olduiu )Ukarıc'a it•· 

ret edilmfıtt. Binaenaleyh 
bu türlü adların belli baıh 
olanları da ıunlardan ibaret· 
Ur: 

J 

mıyan veya çok çocuk dn
tilrüp nihayet bJri ka'an al

i le tarafından ıon doian ço· 
cuklarma, erkek veya kız 

1 Satı, satılmış: 
Çocufu olmıyan Yeya oluptft 

Y"tamıyan aileler muhitlerin. 
deki yatarlara ac4ak adar, dl 
lek dı~er, dolacak çocuiu · 
nu bunlara satar. Çocuk do 
tunca yaıına rirmeden ya 
tıra gidip adak yerine getl 
rHir, çocuk da yatıra ıatıl 

mıı olduiundan yaııyacağı 
na lnanıhr. Bazı yerlerde 
iıe '"Satı taıı,, denilen ve 
kutsal tanılan taıleır da var· 
dır, Bu taılar, bu tüı lü al'· 
lel~r tarafmdan ıiyaret edt 
ltr. Ziyaretlerden ıonra ge:· 

rek yatmn himmetinden ve 
ıerek taıın kutsallıiandaa 

ötürü çocuk oluna otlana 
"Satılmıı,, kıza "Sata.. adı 
konulur. Şu kadar ki, bazen 
doian çocuklara bu iki ad 
dan birinin veriltıi aadecf' 
yat1r veya taıtan yapılan 

iıtfanelere müıtenil olmaz 
çocuk ya at1e içinden birine 

veya baıka bir adama d" 
sablır Bu tellkkıye ıöre de 
çocuıu yaıamıyan aileler 
son dolan çocuğu, beı alta 
günlük iken, gllneı dofma

dan önce ıokaf a bırakır-
lar. İlk r~çen 1oıcun 
un gözüne ilfıeu bu çocuk 
ıçin ailesi ile yolcu aru nda 
bir alım satım ftl reçer. 
Çocufun baba v~ya anası 
yolcunun yanına ıokularek 
" bulduğun bu çocuğu bana 
aat ., der ve bedelini vere 
rek çocuğu yolcudan satın 
alır Kezalik bu tür1ft aile· 
ler hazan dofan çocuklarını 
eyi halile ün a 1mıı adamla
ra , büyük valide veya de
desine. hattA bizzat baba11· 

na , çocufu Y•t·Y•n btr ka
dına da ıatarlar ki bütün 
bu törülerle çocuğun yaıı 

yacağına lnamlır ve bu ıu

ret 'erle de yine adı "~atıl. 

mıı" veya "Satı,, konufur. 

11 Arap, Kürt: 
Gu.:iantep Ye do 

labında çocufu 
mıyanlar ıon doğan çocu
funu bir Arap veya Kürde 
satar; ıonra çocuiu bunlar 
dan satın alırlar . Bu ıuretle 
ıatılmıf çocuklara ıahn al 
dıkları adaman ıuyuna göre 
"Arap,, veya "Kürt,, adı Ye-
rirfer . 

Oofuıal Anadoluda, ÇO· 

cuiu yaıamıyan aiJefufn, 
bu adlar dııanda , ıon dofan 
çocuklarına hazan bir er
meni adı koyduklarını da 
değerli arkadaıım 8. Ab 
dülkadir, dofu1al Anadolu 
folkloru etnografyaaı üzeri 
ne bıutırdığı "Rapor,, adhj 

e~erinde yaıar . 

111 Duran, durak, 
Dursun, durdu. Dur· 
muş Temel, Taştan, 
yaşar, binah. Bu adlar 

da keaallk çocufu olup Y•t• 

oldutuna •öre ıeçilip verillr. 
R i z e ve dolabında 

çoculu y a ı a m ı y a n 
aileler ıoa dolan çocukla
rını, çocuğu yatıyan karde
ılUc edindikleri yakın kom · 
ıularınden bir kadına sata· 
rlar. Ru kadın. çocu~u kırk 
ıün emzirir ve ıonra aileıi · 
ne ıerf verir. Şu ıuretle ço· 

cufun yaııyacafana inanıl· 
dığı •tbi adı da ''Duran)> ve
ya •Durdu" konur. 

iV döndü, döne, 
dönüş: 

Bu adlar biri haıtalık veya 
6lüm, dlferi clnıiyetln de 
iltmeıi ıibi tOrlO inanma 
!ardan öUlrü Yerilir. Bir ai· 
lenin birbiri arkasına çocu· 
lduı kız doğana kısın of· 
lana d6nmeıt için ıon dojan 
çocufa bu anlardan biri ko· 
nulur. Kezalik çocuk hasta. 
tanır, öHlmcll dereceye ıe . 

ltr. ıonra eytleıirae eıkl adı 
bırakılarak bu adtardan bfrl 
Yerl11r. Yine. çocukları yaıa· 
mayıp ölen aileler çocukta-
rının ölümden <\önerelr ya
ıamaıı için ıon dofan ço
cuta "Döndü, DlSne, Dönüt,, 
ıtbi adlardan birini takar 

Şu ıuretle bu adlardan biri 
•ertlmekle eonradan dolan 
çocukların atlenln it1teği ıt

bl kıadan oflana dönecefl · 
ne. hutalak w•y11 ö 1ümdeo 

kurtuldufuna. k urtulaee ~ır." 
lnan1hr . 

V Yeter: 
Ç o k çocuğu olan 

bir alle artık faal" çocuk 
tıtemedlii halde yine çocu · 
kl"rı dünyaye ıelirıe ıon 
dolanın adı Yetu konur . 

vı v eter kız: 
D a ! m a kız çocufu 

d o 1 u r a n l ar çocukları· 
nın oflan olmaeı lıteille ıon 
doğan kız çocuklarına 
.. Yeter kız,, adını verirler. 
Birbiri ardına kız dofuran 
kadınlar arasında. ıon do-
lan çocuğun eti nl ten çe • 
vtrtp toprai" ıömmek tö 
rQıü de vardır. 

bu 

Vll Koyun, Kurt: 
bazı y e r 1 e r d e 

a d l a r da 1 Koyun, 
Kurt baba ıibi) yatırlar var
dır Çocuğu olmayanlar yeya 
olup da yaıamıyan aileler 
bunları ziyaret eduek kur-
ban keser ve çocukları ol · 
maaı için yatıra adak acar
lar. Neticede çocukları olur
ıa, yatıra adanmak ıureti!e 
dofmut olmaıından 6rtü, 
adı K'urt veya Koyun konu 

lur. 

VI 11 Tozzak: 
B i r ailenin 

ma kız çocuiu oluna 
dofan kıs çoculunun 

dai 
ıon 

adı 

touak konulur. Makıal , len: 
çocuk toıaun ıitıln. yeni do 
facak çocuk of lan olıun ar 

zuıudur 

1 X Adıgüzel . 
Doi°fln bir ço 

cufun afabeyi yahut ablası 
6 1 müı be, eııl adı ıöylt:n · 
mlyerek, çocuk bu takma 
ad ile an ti er . 

TÜRKDİLl 

:a . . . :· ~ .,. ' . - . 

\ ' E İl,JÇELEBiMiZDE (iL 
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: Küçük Haberler : 

Jı=Memietetı;·;siiiiiit;;,i: 
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. ştırmalan. 
Erdek de 

Bu sena bahk boUuğu var 
Yunan!tlar epeyce bahk 

satm a'dı!ar 
Erdek, 14 (Ôzel aylaremız· 

dan) - \ju yıl buradaki ba· 
lık boHufu denizcilerimizi 
ıevindtrmektedir. Yarım mi 
iyon kiloya yakın bir lstlh · 
ealln yar111 ıtmdlye kadar 
tase olarak Yunanfıtana yo 
llancfı . Boz teıkllath Yunan 
vapur ve kayıkları buraya 
aık ıık gelmelctf' ve bahlc: 
yüklenerek Yunaniıtana ıt· 

tmektedir. 
Balıkcılarda balık ihrecı 

nın artacatı Omidı .uvntli· 

dır. 

Yirmi evli 
Kirne haJkmm büJLk Juıt

severliği 
Ômerk6y. 1'4 lÔzel "Y · 

tarımızdan) Kam unu mu
zun yirmi evli olan Kirne 
köyü halln hava tehlikesini 
bilenler kurumuna üye kayt 
olunmakta büyük bir alika 
eöıtermektedir. Ômerköy 
kamununda Ktrne köyü ve 
rim ve yöken itibarile birı 

ncillit almııtır. 

Köylülerimlxı alkıılarız. 

Kültür d:raktörünün gezisi 
Kültür direktörO 8 . Sa· 

Um Atahk dün beraberinde 
ııpekter Aıi Rtza A kıan 
olduğu halde otomobiİ le Ça 

lıtın Okuf köyüne ıilmit 

lerdır . 

lise Ve Orta Okullara 

Parasız Talebe Nası\ 
Alınacak? 

Seçme sınaçlarına girmek ISılf enlerin 2 3 ey: ôl paza rtesl 
günü Necatibey lisesinde yazıh smaçları yapılacak. Smaç 

~iğttlMı Ba~anl·~ taraf m~an t~t~ik o'un8cakllr. 
Kültür Bakanlığı, Baka -

nlıia baflı liıe Ye orta oku 
Harda paraaız yatılı olarak 
okumak istiyenlerln seçme 
amaçlarının nasıl vapıleca 
iı hakkında bütün kü tür 
teıkllltına bir tamim rön 
dermlttir. Ru tamime göre 
parasız yatılı o 'arak alına· 
cak talebenin seçime ıınaç 
\arı fu es;ulara ıı6re olacft . 
ktır: 

Seçime 11011.cı 23 eylul 
pa&arteıi ııünQ ıaat dokuz. 
da bathyacaktar Sınaca ri · 
reı.:eklerin bat vurm1ııları 
21 eyl61 cumarte1i aünG 
ıaat on üç~ kadar olacak· 
tır . 

Seçme ıuıaçlarına gıre
ceklerin durumları ve göı· 
terllecelderl belgeler direk 
törlerce gözd~n reilrilecek 
ıerikirse b41lkanlıl<ça arat 
hrma yapı 1acft ktır . İlimiz· 
den parasız olarak orta ve 
liee okullarına rirmf'k isti 

yenlerin amaçları Necatlbey 
ltıeainde kültür ve okul di· 
rektörünün batk"nlıtmda 
yapılacaktır. Seçmt>: ıürü · 

leri her sınıf için ı ı yrı ol 
mak tb:ere bakanlık tara
fından yollan•caktır. Sınanç 
komisyonları kültür di-
rektörünün baıkanlığı al
tında üç öğretmenden 

letekkül . edtcektlr 

Seçme ınnançları Türk 
çe Edebiyat, Riyaziye, Ta
rih, Coarafiye deralerif'den 
ve ya'lıh olarak yapıla

caktır. Bakanhkça yolla 
nan ıoru zarfları sinanç 
günü ıaat tam rtokuzda 
açılacaktır. Sınanç klfıt 

ları bakanlıkça tetkik o)· 
unacak ve kazananlar lı" 
zete,erle ılilın edıll:!cekttr. 

Sinançlarda kazanml\ de · 
receıi bir olanlardan te 
hıt çocuklRrı üstün tutu· 
lacakhr. Şehit çocukları

n• ay1rt edebtlmel< ıçm 
Sinanç kağıtları bakanlı -

fa yollanırkt:n şehit ço· 
cukları kırmızı kalemle 
•taret edilecektir. 

Memleketin on bet yeri" 
de aıarıattka araetıralm•ları 
yapalmaktadır Bergama mO 
zeıi Alman uzmanlarının 
(mütehuııı1ann J yırdım• ti• 
nçalmak üzeredir. 

Bir Alman uzmanı tarafı· 
ndan yapılan Ceylanın Ser· 
aeli köyOnde Cadıkııı ,da 
ile tanınmıı \cabartmaıu• 
Ettlere aft olc!ufu anlatılnU 
ıtır Pi 

Kllıik devir uzmanı Te 
yefek KGltür Bakanhl• aıt · 

.. ı · tika lar uzmanlı tına atan 
ıtır . 

Bulgaristan Tüı ki erinin it. 
laar hükOmetinde n ~~klın 

Bulgari.tanın muhtelif k•· 
aabalarındald Türkler ta~k 
f ından ıeçllen ıeklz ktıl 1 
bir heyP.t Batbakanlıfa, Dı~· 
Kültür. ve Tüze Bakanları~• 
bat vurarak bazı dilekler • 

bulundukları haber vertld~: 
ektedir. Ru dilekleri eunlar 1 - MQf tül erin ve b:~ 
müftünün Bulıariıtand• 
TGrk aha 11 tarafından ,eçll 
meıl, 10 2 - Vakıf ıoıyenelerin 
vakıf direktör'erinin ve 

k t . 1 evel · 
o u endlmen erin n tbi 
ce olduğu 1 
yerli Türk ahali•i tarafın 
dan ayrılmaıı, 

3 - Sebepsiz ve hak••' 
kapatılan Türk okulların•" 
yeniden açılma11, 

4 - Zaptedilmif ol~: 
Türk okullarına att tarl• 
rm ııeri verilmesi, l 

5 - Okulların tedrl•• ı · 
nın ~erbeat bırakılmall. hiı· 

6 - Türk okullarına 
ı ta · kumet ve kamunbaY ar 

nfından yardım edila>••1• 

Kültür direktörümüzün =-= = = ==== ======:==--=""======== 
bu cezlıl,bu köyde açılma Anketımiz Trakya 

li~i ıdaret diıımnı hın· 
gi devletten Oye ıeçilecık 

d 1 divanı 
Ar11uluıal a a el 1 Ad 

ıı düıünülen okul ile ilgili l Üıtaraf ı bıranci sayfada ) 
bulunmaktadır. M S • 

hakimlerinden Japo•Y~ 1 dl· 
açlnfn ölOmG dolayııl e 
vandan bir üyelik açıhnıt· 

Uray encijmeninin toplantısı 
Uray encümeni dün ıar 

bay H Salim Gündofanın 
baıkanlıiında toplanarak 
ıehre alt itler gör rr üt Vf' 

kararlar vermlıttr . 

Sehirli bir ktdı bir çocuğu 1 

ısnd1. 
Şehrimiz eıkl ceza mah- ' 

kemeıl azuından 8 . Muhta 
rın beı yaşları:ıdakı çocuğu 

oynamakta oldu~u kedi eli 
nden ıaırmııtır . Çocuk me 
mleket hutahanuine yatı 
rılarak tedavlıine bat' an 
mııtır . Kuduz olup olmadı · 

ğını anlamak için kedi nı ü 

ıahede altına almm,ıtır 

Ur ayh~ça cezalandınlanlar 
Uray emirlerine aykıre 

riden bazı klmsf"ler cezalft
ndmlmıtlardır 

Dtnkçilt>r mahalleılnden 

Tahir oğlu Nuri arabaaınn 

fazla yük koyduğu ıçin , Azi· 
ziye mahalleıinden kamyo 
ncu Habıbullah oğlu karne 
ıi7. kamyon çalıtlırdığı içtn. 
Aygörend"n Niyıuı oğlu 

meyvacı Gcılip ~upü 

rüntülerini kaldırma · 

<lığından . Paıacamı eh a 
rfndaki koltukçu <)aman izi· 

nılz olarak tellallık ettiğin· 

den para ilf" 

mıılardır 

~:"~!~ü;abne:!~al tç~:r~~: • Genel ispeUerliğine Gene- ur. 
lı•anlar da var.Daha doiru· 

1 
o O uciblnc" 

~ ral a•z m 'k• t ivanın f&DOIU ID te ıu, profeıtyonel ka fil ile 1 1fl in a anması bu üyeliğe. uluılar ıo•Yeher 
sonu paraya varan gaye t:n d ı tleıin 

eyi yoldur . Amatör bir an tesılı' k edıldı'. ıine girmtı ev e ) ıhtl· U biri (Hukuku dilvelde b 
layııla ıanat için t1';:1akt mut Ankara• 14 (Ôzel) - Tra - seı ıahibl olan iki eaT:~ 
lu bir düıünüttür . a at ra k n"'mz•t go-ıtereceklerdlr · de 

1 d 1 ya ıenel iıpekterll~lne ata. "" "" yeyi ne an am ft a ıyorııu • 
1 

eteıir 
nuz anketçi baıı? nan İzmir llbayı Kazım Di rkiye de uluı ar ıoıy 01 · 

rik ile onun yerine atanan üye olduğundan divan t r 
- Şlır duygu çerçiveıin eliğin~ iki namzet g6•.J~rt 

de taımahmıdır?. Yani bir liuraa ilbay ı Fazlının atan· mtıtir. Üyelik moddetl "dö· 
fik taıımal:mıdır? maıı Cumurbaıkamnın yü ıenedfr. Alınacak (lyeye d• 

Taımeıı lbım detti, kıek tudik'erine iktiran rt ıenelik toptan 111a•t 
elzemdir. fikirsiz tilr ııan· etmıttir . vertlecektir . ,._,, 

dovlç.alz francılaya benze ıı·-----------.:· ı• 
mezmi?. Şun uda sözlerime 
katayım ki bizde "titr,, an 
layııı hali çok iptidaidir. 
Bu anlayııın da ha ilk oku· 
l\ununda bu'unanlarımıza 
ıilrde fikrin bulunması lü· 
zumunu anfatmak, deveye 1 

hendek atlatmaktan güçtür. ' 
Şiiri yafmz kadın yapan ' 
herkimse, onunla düello et· 
mek isterim . Canını alınca 
yadek. İdeyi içine alan thr 
iki yönden bir kıymete ve .. 
gOcf' 1ahfplik eder. ld~ 
ve ıfir . Ptn tiiri 
keıkin karbonatlı ra:ıo71ara 
benzetirim. Zevk ve duygu 
bogazımıza iki çifte 
atar geçer. Fa~ at tiirin te
!irlni hfç olmauft lıır koku 
kadar az da olıa · y4~et ( . 

mak gerektir Şiire fıkrin 

katılmat1ı ilf' hiç l frtf'Y ka· 
yıp etm•vil: Üıtf'lik kA7an · 
cımı7 da olur. 

Ôz dil ıç i n n e dütü · 
nüyorsunuz?. 

Ôz dil.. mutlu , soysal , 
kUltörel hatta ıiyaıal btr 

Geneler , 
Sizin • • 

ıcın 
---=====----- , 

Pek yakında bir 
Edebiyat sahifesi 
açıyoruz ... 

Özenerek yazdı. 
ğınız şiir ve nesir
lerinizi, ayın y irmi 
beşine kadar "TOR
KDİ Ll .. ne gönderi-· 
nız ... 

NOT: 
}'cı ::ı lar, l>i r sıifı111tı uş

manıaltdtr. 

devr•m onu kazanmııkla cok 
şeyler elde edeceAinıi:ıi, her 
bilgide, bt1hassa ~debiyıııtta 
yeni rönesanılara tahıt ola· 
cftğ1mızı umuyorum 

iki Ylldız 

Un ve zahire f iıtlır!_. 
14 Auğstos çırşım'1 __. 

55 
61 

Unlar 
Çuval 

Randımanlı 

" 

Kurut 
590 
575 
480 

70 " 
80 39~ 

--NO ..... T""'!'": ____ _ 

Sataılarda yukarıda ya. 
zılı flatlara yüzde on aııu 
amele \·ergiıi ile her çll 

valda 140 kurut buid~Y' 
koruma vergisi zam edı ir· 

Ctnıi Kur uı San~ 
Yumuıak 
buğday 

Sert ,, 
Arpa 
Nohut 
Hakla .. 

- 1 

3 

5 
4 

75 

95 



oylfl 
ardeflerle 
onuşma. 

I Yabancı gazeteler ne yazıyarlar? 1 
Tuna pakdı 

Zalrebde çıkan Obzor 

zorla Avusturyayı kendi ar 
asına almak istemestnder. 
kormaktadarlar. 
Vakıa resmi Almanyaya 

bügün, Avusturya ile birleı 
meg propatandasma molo 

1 

1 8alıkes!·r Posta Telgraf .. 
Direktörlüğiinden: 

:-. •Jdın kardaılar: 
gazetesi, Tunıı me-seleıfnln 

ha'li için ltalyamn yeni bir 
plan hazırlayıp bu hususta 

diline ıöre bu ıeferki konu· 
ımaları ademi müdahale ve 
konıültasyon formülOne in
hisar eyliyecektir: 

, vermlt gibi görünmetedir. 

Senelik tahmin bedeli 900 liradan ibaret olan Balıke· 
ıir posta merkezi ile Havran ve EdremH merkezleri ara
sındaki posta nakliyatı ftÇık ekıiltmeye konulmuıtur. iha
lesi 29 8 935 perıembe ıünft saat 15 te Balıl<eıir postaha· 
ne binasında P. T. T Eksiltme komısyonunda yapı1acak 
olan bu nakliyatın muvakkat teminat miktari 68 ltradar 
ısteklılerin eksiltmeye baılanmcaya kRdar teminatlarının 
posta idaresi veznesine yatırmaları ve prtnamenln 4 el 
maddeıindeki "F,. fıkrasmdakı belgeleri vermesi llzım -
dır tartname Bahkesir posta T. T. MüdürlüjOnden ahnır. 

lalı ıazlardan aırHile 
•a,oruz buıOn de k11 nı 

'4 •lıhyanfar1 ıöyliyelim: 
llıGr yandıiı ua-ıan 
btr duman1n çıkı.tını 

-.....,'•· Fena bir koluaau 
• lıte bu duman kam 

~•lalar. Yüzümüz ıarı; 
ta..... btr renk bati ar uyu · 
,.,.._ gibi oluruz. Baıımız 

'- bayıllnz zaman1nda 
._ lınezıe aldürür. Bu atı· 

llıanın bazan kokuıu 

.. anlamak ıGçtür Oda· 
ıda yanan manıallar 

'•, çok, ıörünür, ıörO 
derecede bu •iıh du 

~ •ardır. Anın için man 
~ tokulmak eyi delildır. 
"t havada bunun tehltk
~olctur Fakat kapalı 
\ de korunma le ıerek 

'•Y,Yareler bu ıaılardan 
la111an atmazlar. ÇOn 

... ~ık havada tehlıkeli 
~•lanı ıöyledlm. 

'- l•zla atılalanlaran ka 
hafifler, ıolulc dara 
bayıhr AJıldı'- tan 

da • baı •ir111 
L. t, kuımalar olur. Böy 
• ha atayı heman bulu· 

1 
yerden çıkar1p temiz 

il yere ıötürmeli. So-
'talıda "n1atacafım gi· 

'-1•k a1 ıp verdirme ha
rt yaptırmalı ve dok 

da haber vermeJi unut-
1 lıdır 

Soluk ıldırmı 
~· kitaplarda ııuni le· 
\at.) derler. Şimdi hunun 
I Yapılacajuu görelim: 
.... Haıtayı temiz ha•a· 

)'erde dOmdOz yallr 
batı alhna bi•fey koy 

ı halli biraz af8iıda 
~ lı . 

Hastanın dilini te· 
Itır çaputla tutmalı dı 
Çelcmeli. Bu ıoluk yo 
•çcnak içindir. Haıta 

•Hını d ıuıda tutma11 
&Jın ha .. 

Haıtanın kollarını 

baı tarafına yukanya 
ı ... boyuna uzatmah ıon· 
"..,..." ıölüı üz~rine ka 

P baatarao ,ı,. Tekrar 
~ boyuna fakat omuz
la.ıına açmal. ve ytne 

Gzerine kavuıturmah. 1 

er ha va alnuya bat· 

tekliflerd" dahi bulundufu 
hakkında çıkan fayla'ar 
m6naıebetty)eo yazdı~ı bir 
yazıda diyor kl: 

Aym zamanda iki muhte· 
lif kaynaktan · inıiliz Reu· 
ter Ajann ıle ltalya Radıo 
Ajan11ndan vertlen haber 
lere göre, halya ile Fransa 
Tuna meseleıf için yeni bir 
proje hazarlamıı, hatta bu 
proje ilgili tuna devletine 
bildirilmittir ve yakında bu 
neni eaaalar çerçevesi için 
konuımalara tekrar b"tlana
cakhr. 

Bılindiji üzre bundan btr 
kaç ay evvel. o zaman an· 
ı•Jaıanlaran idamesi için 
tek hir çare olarak görüle-n 
iki taraflı yardım anlatma · 
ları f ikrl t>lrafmda tetkikler 
yapılmıı fakat tatbiki imka· 
nı olmadıfı ıorülönce bu 
fllclr terkedillmtıti ıöyleu- ' 

la1ıncıya kadar devam et
eneli hatta 8 ı O saat bu 
hareket'erl yapmak lizı

mgeltr. Bunun için haatanın 
baıında üç kiti bulunmalı 

dar ki, tı batanlınn hasta 
kurtaral11n 

ıuırtıcı ıııtar 
Bu Çeflt ıaz1ar ince toz 

ııibi veya (Ilı) duman ribl 
havaya dafalır. 

Evela burunda bir van · 
ma, batta "i1r1ık duyulur. 
Şiddetli ak11rmalar. hazan· da 
kusmalar yapbrar, boiazda 
ve diılerde yaphğı airılar · 
lada b~llı olur. 

Bu ıazlar tehlikeli delil· 
dır . Açık ve temiz havaya 
çıkmca bir ıey kalmaz Fa 
kat bazan düıman evela 
bu ıazları atar. Yüzümüae 
koyduiumuz ıaz örtüıünG 

(Maske) akıırtma 1 arla çılca
rtmaya ıavaıar 11onra öldü
rOc:ü ıazluına bombalarla 
atar. Bunun için ıtmdi gaz 
&rtOlerlne bir alet daha ko· 
nmuıtur. Bu alet buna me· 
yclan Yermez. 

Y lklCI lllllf 
Gazlar içinde en korkunç 

olanlar yakıea olan alılar· 

dır. Bunlar an baımda har· 
dal ıtbl koktulu için har 
dal gaaı ismi •eı ilir ıhr ıtbi 
kokanlar da vardır. 

tfonlar zeytin yatı gibt -

Y aloaran Bakıflar 
Y."\ZAN: 

"-ıeri ıözlerimden ümit 1 

diliyor. Yalvaran ba
l Gzertmden atmak 

Ocl•dan kaçıyorum lı ı 
torQaa, onun benimle 

Vahdet Başaran 
iıllhsaı edilen bir madde 
deillıe elbet benim g6nlü 
mde, ıünün birinde, bu he
yecanlı zami'nlar1nı geçlrt' -
cektlr; Ben, her önüme çı
kan erlceiin alelide bir ta · llna razı değilim . 

Ajlan, bent hakikaten 
· Fakat ben, onu .. 
ten aonra 1 u ıeYilntn 

h11ldan ne anlıyabili
erde, bir yuya kuru 

~alsa bile, kafa ile 
t ıön61 batlılıfı da 
'-•'ıd1r. Fikirlerin an 
~ Yalnız "'kadathk 

deı sevtiıini dofurur. 
' bazı düıünce•erimiz 
1•1cat ben, onun lıtediit 

lcendiıdne veremlye 
Daha dotruıu ıev 
latemiyoru,;.. . Eter 

lıteıuldiil dakikada 

blo gibi ortaya ablan kal · 
bine fırça ıürmek tıtemem. 

Koloje devam ede• ken, 
arkadaılarımm maciralarına 

dinlerdim .. Her vaz ayra 
sevgili kollarında ömürlerini 
geçiren r.rkadaılarım, kızlak 
gururlarını, erkeğin ayakla 

1 rı dıblnt', k ırli bir yaımak 
ıtbi sererlerdi. içlerinde in
tihara kalk~ nlar . sevgilileri 
ni öldürmek 11tiyenlu . . Ne 
ler, neler vardı f~azı, bun 
lar1 ben yalançı dekor için 
de vetiıen caniler farzed~r 
dam. 

Vakıa, Parla böye bir 
projenin verildiff haberini 
yalanlamıthr. Fakat bu ya
lanlamamn ilk konutlT'aları 
mfiıbet bir ıonuç' a hnınca · 
ya kadar, gizli tutmak ar
zuıundan ileri gef meıi de 
pek muhtemeldir. Çünkü 
difer taraftan. bugünkü ar-
11uluaal durum Tana pakdı 

etrafında konuıır.alara bat 
l1tma11na ıavet müıalttirr 
Sir Samuel Hoorf'in avam 
kam"ra11nda yaptıfı dlyeve 
bakıhraa. lnliltere buna 
muvafakat etmlıttr. Fransa 

ile ltalvaya Gelince bu iki 
dr.vlet Tuna ha vzuanda ıt · 
atükonun muhafaza edilme
si lüzumunu b~r kerre daha 
telcld etmek mecburıy•tini 
duymaktadırlar. Çünkü ha 
lyanın Habeı meıelesl ile 
ufraımakla olma11ndan isti 

f ade ederek Alman yanın 

dirler . Hardal kokanlar ıu 
ıibtdir rengi yoktur. Zaman 
reçlnce ıararar diferi de Za• 
man ıeçlnce eımerletir Bu
nlar çok tehltkedlrler . Her-
ıeyden ıeçerler gaz örUile
rinin bezlerinden ayak. kabı
dan, deriden, elbiıeden ge· 
çtllt için bunlardan koı un 
mak ıOçtDr. Bazılar1 tez 
bazaları da geç f enalıklar1nı 
ıöıterlr. Kıokuları hafıftir 
:ıor Anlatılır. Ciferlerfmlze 
tiren bu gazların 

kokuları; 11eıimizi kııar, bo· 
tazımızd" ve cif erlerde ya. 
ra 1ar yapar ve çok güç ka. 
panır. 

G6zGmüze raıt1relfrse k6r 
eder Zeytin yafı ı bi oldu. 
kları için bulundukları yer
lerde uzun müddet, hatta 
gün'erce, aylarca kahrar. 

ileride olacak harplerde 
düımanın bu öldOrOcü gaz 
la rdan çok kullanacafına 
ıüphe etmtyeltm. 
Düıman bir kuabanın 

her taraf1na bu gazlardan 
ataraa o kaıaba ~alkının ne 
kadar fena bir halde kala
caiını kestirmek ıtmdiden 
"'OmkündGr. 

Hu yoldaki konuımamıza 
devam edeceflm Ye alaca 
tımız tedbirleri ıöyll1~ce · 
iim. Şhndlltk tazlnıGz bu
rada kalım Hoıça kalın ka 
rdaılarım. 

S. Basgan 

Erkelin kar1111nda göz 
yaıı dökerek onu merham 
.-te davet etmek kadar azap 
verici ne vard1r?. Ve ne ta 
ıavvur, edilebilir?. Roman 
tarda bile, yalv, ran bir ka 
dm ıuratı karıımıu çıkmt'a 
öfkelenir: <«Ne •açma mev· 
zu ıı der, geçeriz. . Bunun 
birde tatbik ıaha11na gözle· 
rimlzl gezdirirat'k, içimizde 
yaıanan maceTanan lekeli ve 
ıtrenç taraflarını ıözümüz
le ıörmüt oluruz ... Kadına: 

Sen yar1 bir riya, ya
ra bir kadanun; diyen ıalr

ler kadanan yaıayit tarzına 
vakıf olmadıklarından, üıı
tünkörü, böyle hitap etmıı
lerdlr . 

Kadan, ne btr rüya, nede 
bir muammadır. O, yalnız 
yaranan ıefkatli anneıldir .. 
Onda, ıurur. ıefkat yok di 
yen, onun atarmıf aaçlarına 
bakarak hükOm vermelidir. 

Y avruıu ile dul kalan ka
danın, eYl&dam batka blı ada-

Fakat hakikat ıudur ki Al· 
manya geçen yılkı muvrffa· 
kıyetaizlilini hatırlı yarak 
müıaid bir 1ama beklemf'k· 
tedir. Meıeli Dolfüa hakkı 
nda yapalan bir merasim 
eana11nda Münihte çıkan 
hadise gfbj bazı yersel va 
kalar Almanyamn projelerin 
den hiç bir ıey terketmedi 
lini mükemmel sı.;rette göı 
termektedir . 

Dlier taraf tan Hapsburg· 
lar hakkında alınan karar 
lar1n tesiri ile orta Avrupa 
da ağırlaıan hava son za 
manlarda yenidton hafiflemit 
ve ıarıhletmistir. 

Hapisburgların Avusturya 
tahtına avdeti taraftarlara 
Avuılurya için dahi biı az 
hızlı yürümekte olduklarını 
anlam ılsrdar. Çünkü, Arti 
duk ottonun sık ıık muhte· 
lif ıehir ve kaaabalua fah
ri hemıeri inli• ah edilmeli 
Urplsburglara ta rafta r olma· 
kla tanınmıı Tyrol ve Vo
ralberg de dahi reaksiyon 
uyandırmaıllr. Neteklm hl· 
k~metln bu gibi harektleri · 
nln bundan böyle yapılma · 
11 için talimat verdiğı tah 
mln edilmektedir Avusturya 
hük~meti, anıulusal bakım
dan da küçük anlaımanm 
aldıiı enerjık dunum üzeri
ne Fransanın vermit olduğu 

ıarlh taHlyeleri dazarı dik
kate almak mecburiyetinde 
kı&lmııtar. Yugoslavya Baı
bakam ve Dıı lıleri Bakanı 
Dr Stoyolinoviçlm geçen 
Cumartesi Senatoda verdiği 
ıöylev bu hu"usta derin bir 
tesir yapmıfhr .• Bilindiği 

üzre Dr. Stogadinoviç bu 
a6ylevinde Hapsburgla rın 
tahta hetirılmeıinin bir ar 
11uluaal mesele olmakta 
devam ettiğıni ve küçük an
laımanın ise huna tiddetle 
muhalif olduğunu bildirmit· 
ti. Yuıoılavya Baıhakanı, 
ayni ~amanda Avusturya 
bük6metlnden bu hususta 
teminat beyanla aldığına da 
ıöylemitti Dfier taraftan 
Dr. Stoyadinoviçin ~öı'eri 
de Avuıluryada çok iyi bir 
teıir bırakmııhr 

Kayıp mü~ur 
Ahmet adla mühürümü 

kayıp ettim. Yenisini alaca 
gımdan h6kmü olmadığı 
tlin olunur. 

Konakpınar nahiyesi Ur 
but köyünden Hüseyin oğlu 

Ahmet 

mın kazancı ile geçindirme· 
ıtne ıururu manidir 

O, kendi yalvarmaz; sev
iide ve fcazançta da .. Tabi 
her ıeyin müsteana11 oldu 
ğu gibi. kadınanda vardır.' 
Onlarda; deliler ve sakatlar
dır .. 

Kaç defa arkadaılarım 

bana: 
SeYği duyğudan ileri 

relir Sen duyjuıuz musun, 
derlerdi . Ben onların bu su· 
aline gülmekle cevap verir
dim . Bazan da kızar : 

- Sizin. ıevği dediğiniz, 

böyle paçavra gibi ayaklar 
altına alman gurur mudur; 
derdım ... Mektebimden, hiç 
bir maceraya ahlmadan çı 

khm ve her halde ıevenler · 
den daha mesuttum. Gene 
ral babamın bam• kartı olan 
emniyetimi suiıtfmal etme 
dtm. 

- Böyle daljın . ne d6tü· 
nüyoraunuz, bayan Türkan ... 

Hayret i Okadar dalmııım 

(19 1 - 4ı 

** Senelik tahmin bedeli 1740 lıradan ibaret olan Bah-
kesir posta merkezi ile Balya ve Çanakkale merkezleri 
arasmdaki posta nakliy h aç k eksilmeye konulmuıtur. 
ihalesi 29-8·935 perıembe günü saat ı 5 le nalakeslr poı ..... 
tahane binasında P. T. T. Ekıtltme komilyonunde yapı
lacak olan bu nakliyahn muvakkat t~minat mlktari 101 
liradır isteklilerin eksiltmeye baılanmcaya kadar teminat
larının posta idaresi veznesine yatırmalan ve ıartnanıenln 
"4., cü maddesindeki "F,, fıkrasındaki belgeleri vumeai 
laz ı mdır ıartname Halıkuir posta T. T. M6dürlüi6nden 
ahnar. 

( 18 - 1 -4) 

Orta Okul Direktörlüğünden: 
Parasız yatılı olan okulumuza müsabaka ile (25) ta. 

lebe alınacaktrr İsteklilerin aıaiıdakl ıar11ars haiz olma-
11 gerektir. 

Türkiye lP-basmdan olmak. 
2 Ortamektebi bltirmiı olmak , 
3 Yatı yirmideo yukarı olmamak. 
4 Sağlak durumunu {dil, göz, kulak ve vilcudunda 

arıza ve noksanhk o 1madı&ım, arızah ve dağhk yerlerde 
yürüyüp ~ezmeğe, hayvana binmeğe bünye te,ekkülata· 
nm müsait ve dayanıkh olduğunu) tam teıekkOllü hatta 
nelerJen ve bu hutanelerin bulunmadıkları yerlerde Vi
layetlerde" i Sağlık Direktörlülcrfndt'n alacakları mufarsal 
bir raporla l etbit etmek, aıı ıehadetname11 •ermek. 

5 -· Belediye veya Polıs Merkezlerinden eyi ah iklı 
caza görmemfı olduiuna dair mazbata getirmek. 

6 - istekliler: nüfus cüzdanı , orta mektep ıehadet
namesi (asalları veya lastikli suretleri) ile sıhhat raporu. 
aıı ıehadetnamesi, hüsnühal mazbatası ve üç adet vesika 
fotoğrafım bir dilekçe ıle birlikte 5-Aiuıtot.tan ı 5 Eylule 
kadar { İstanbulda , Büyükderede Bahçek61 ünde Ortaor· 
man mektebi Direktörlüğüne göndermit o.lmahdırlar. Nok· 
san evrakla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

7 - Müsabaka; Ortamektep Tarih Coğrafiye ile Riya
ziye ve Biyoloji (Tabii ilimler) ders gruplarından olaciık 
ve İstanbulda, Hüyükderede f' ahceliöyündeki n e"tep bi 
nasında aıağıda gösteri len gün ve saatlerde yap lacakbr. 

A) l 8 .9.935 Çarıamba ıünü saat 13 le Tarih- Col
rafya . 

8) 19 9 935 Perıembe günü saat 13 t~ Riyaziye. 
C) 20 9 935 Cuma günü ııaat 13 te Biyo1oji (Tabii 

lıımler) 

8 Müsabakada kazananlar tahsil esnaamda mektebi 
terkettikleri veya mektebi bitirdtkt~n t!Onra tayin olun
dukları vazifeye gitmedik'er• t8 ktırde mektebfn yapmıt 

olduğu masraflar. ödeyeceklerine dair mektebin vereceği 
nümuneye göre noterlikten lastikli · taahhOt senedi vere · 
ceklerdir. Taahhüt senedi vermfden mektabe devama mü
saade olunmaz 

1 ki . Ajlanın. kapıyı açıp içe
riye girdliini bile f arketmi· 
yorum .. . 

Dalganhğımı hissettirm~ . 

mele için, bilimde. bir deği· 
tiklik göslermemeğe çahıı

yorum .. Yalnız, batımı çevi 
rerek . 

Dalgın değtl, mektepte· 
ki hayatımı dütünüyorum; 
o, karıımdaki koltuğa geçi
yor .. 

Gene, ıözleri göz1erimde, 
gene yalvaran bakıılar. 

Hu bakıılarla kalbimin ka
ta1ıiırıı mı gidermek istıyor? 

Anlftmıyorum. Balodan 
açıyor: 

Göreceksiniz, bayan 
Torkan, ne güzel eilenece · 
iiz; diyor .. 

- Belki, diye ıülüyorum; 
belki ıirıin için ayle ... Fllkat 
ben kalabahk yerlerden, 
hoılanmam. 

Onun için. etlenemiyece 
ilm gibi ıeliyor bana .. 

Aldanıyorsunuz bayan 
Türkan; bilhaaaa, bu balo· 
da. ılz eğlenecekıtnlz ç0n
k6 .. 

Susuyor . Soruyorum: 
- Çünki?. 

Çünkl, ıenç baylar 
la dolu olacak . Ve de. 

mek i.UJ9r; beni bar 
kızı ••f.t koldan kola ge 
zen bir kız mı zannedf · 

yor?. İzah etmeıinl lıte 
miyorum; gözlerime bOtln 

nefreti tophyarak: 

Siz çok fena erkek. 
ııfniz; diyorum . . Hildillm · 
den de fena. 

Kapıyı hızla kapatarak 
yatak odama çıkıyorum .. 
Batımı, yaıtıklaran araıına 

sokarak hıçkna, hıçkara 
afhyorum .. 

Bayan Türkan ... 
Kim o? 
Benim; Gülter. BQyGk 

bayan, aıaiıda ılzl bekliyor; 
yemek yiyecekaiatz .. 



SAYFA: • 

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan Ef:3 markar;ını arayınız. 

BAllKESIR ASKERi SATINAl A 

KOMiSYONU ilANlARI · .. 

B ıyrom·~· g ırn izonu civnrındo t ulunon pi) oJf.\ ıılnyınır 
S ınelık ıhtıyacı İ~· n 578 ÜÜÜ ldJo un kr palı Zül f u-,ulıle 

munn 'ta oyn konmuş ihule .. i günü tolıbi c;ıkmnd ğınrlnn 
yırnırfen kupal: r.nfl ı e\rsıltm< ğo korınuştur, U •r kiloı::unuo 
muh1mm<"n hedelı 9 kuruş 25 s lOLİm ıh olesi t 7 8 9~5 tu· 
rih sııat 15 de B ıyramıç Tiiınf'n sotırıulmo konıiı-yoı u bi 
n ıı; ndn Y''l)ll:ıcnktır. Mür nkusnyn ~:(nceklerin 'c rı>l'eklr ri 
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