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Biganın en güzel yerleri yandı. - ~----- , -.-.--
,~ •• n~·ııı ııitsı 1 ve ııeı·(~fleıı çık t. ı·? 

'1Dlıı yapılır arasında iş ~ankası ile orman idaresi de -var. felaket görenler 

Başbakan iNELER n(işüıYO·~~~L.AR~I 
ismet i~önü .. Erz~r.u~daki Edebiyatta 'Her~es Bir 

tet~ı~lerım ~ıtrrd1. Y I T .. ~ ı..: • • • • , ·~ • • .. 

l diğer evlere yerleştirildi. Erzurum. 31 . (A.A.) o utturmuş~ ... ·· .... : 
Başbakan İsmet lnönil dün ... , 

BiD 3 .. 
d ~a, 1 (Ozel aylarımız· Yangının plaııç<'rn şimdi · 
'n) T f · - 1 d 1 k d •t d a sı atını eve ce e i şu ur: r 1 ~. 

tGı R•rn Yangın Biganın en 131 Ev. 49 dükkan, or· 
b'1iel Yerlerini kül yığım man dairesi , iş bankası, iki 

~\~:e koymuıtur. tlk ateş tırın tamamen; bir takım 
f 1Cal ve t:s't'ha, barut ve binalar da kısmen yanmıştır. 
Jfnk bayii lan Pomak Yangının bir müddet geni · 
~tini d şlemesine birınci derecede J,~1 "n ükl,;inı arkasın-
~... kornür deposundan çı sebep fişenklerin ateş ala 
... ltt D rak ortalığı mermi yağmu 

IQ "-~r. epoda üç hin ki runa tutması, evlerin sık ve 
d" ar kömür bulunuyor 

olmuştur. 

BigA. 31 (Özel aylarımız· 
dan) Evleri yanarnl< aç

ıkta kalan aıleler peydt'rpey 

d.ğer evl~re yerleştiı ilınek· 

tedir. Belediye lTil ydanınu 

toplanan felaketzede aileler 

den an<•nk Lhkaç danesi 

kalınıştır. Bunların da yerleş· 

tirilmesine devam edilm 
ektedir. .. ş ahşap olmasıdır. 

)tıu :.~heler: o gün gelen Balıkesir, Canakkale, Ba· Nüfusra hiç bir zayiat 
losaı 0

rnürlerin üzerinde ndırma, Gönen itfaiye tak- yoktur. Ancak hir ldşi kor-
"a11. '1

11rnaktadır. Gelen kö ımlarından başka Edincil< im ile kalp durmasından 
'it er· k 

dıt ın ıvılcımlı olm1tsı ten de bir motorbot gelmi· ölmuŞtür. 
": ~r kömürleri de ateşli . t · ·r ·· l d 1 Y '"'ek ._ Ş ır. ur t i i: angını geç va 
' Y'1Kında bulunan ba Balı ". esir itfaiyesi sabahın kit haber alarak Bignya gi· 
'ın ittialine sebep ol saat beş buçuğunda yetişe· den yedı kişilık itfaiye takı· 
"-t •anılmaktadır Yargı bilmiş ve hemen işe girişe rnımız dün akşam dönmüş 
~~bebi hakkmda tüzece ! rek yanguım söndürülmt•si- Hir Yangının söndürülme 

•kllta girftilmiştir . nde çok büyük bir gayreti s\nde büvük bir gayret gös· 

mımızı alkışlarız. 

Erzurumda bazı müeı;sesele 
ri, hayvan !lergisiııi gezmiş, 

bu sabahta Erı.incana gitm· 

iştir. 

Ankara, 30 !Özel\. İl 
lerin özel idere hütceleri Ha 

lrnn 1ar Ht"yetinde bulunma-

ktadır Bütceler Başbakdn 
ismet lnö:ıünün Ankaraya 

dönmesınden sonra tetkik 
1 

ve lastik edileceklerdir. 

Üç ~ayet Hitit arslam bu
lundu. 

·Ankara, 31 (Özel) Bu 

rad ~ yapılan hafriyat neli· 

cesinde 3 Hitit aslanı ile 

bır heykel bulunmuştur 

:.. 

Buğday 
kral Karol ile garüşmede .. 
siyasa adami ~ulunmıyaca~ Koruma vergısı nasrl alı-

~~ Yuıtdaşlar severe~ üfeYazılmüa ko.sıııaUadırlar. , Viyana, 30 (A.A) He- nacak. 
Ankara, 3Q (Özel ayları-

Ne dünün romantik .edehiyatıı ıe de ·hgEn~n kli~ii..' 
Sıcak .. Yürüyoruz; yanım· Tanz~matçıfar~an Şin'a·iı 

daki sarışın delikanlınm yü- merhum, teceddüfculel~en de 
zünde bir pançarlaşma, kıp Fikretin saiı·atmı (ti1fihl de-

kırmızı Hr bayrnk h<ılinde ğil) severim. 
dalg<l lanıyor. Eğer, sıcaktan Yenilere g~ehnce .. Bunla-

bır buz parçası gibi. sade rırı verdikleri olgu~ blr eser 
su kesilmekten ÇPl<ınmezse- görmediğimden hfr şey di~ 
niz beraber gidelim. femiyeceğim. 

Nereye mi? -- Eskilerin mi, yenilerin~ 
Osman Balkırın evine.. mi kötü tarafları fazia. ·n 
Şunuda söyliyeyim ki, - gskilerin kö"tü taralta! 

evini bilmiyoruz. Durun. fu. fları.. Edebiyatı, dar bir 

rundan soralım. çerçeve ıçıne. al:naları; fi· 
Bakkııl ve furun . Beo bu kirleri, sanata feda etmel~-

iki nesne,Y.i, yrdnız adres 

söyliyen iki noktaya ben

zdirim. 

Çevreyi. onlar kadar eyi 

ve doğru tanıyan ~ol.tur. 

- Şurada ileride Sere.;li 
kuyu sol-ağı vardır. ~aprn 

o sokağ.ı balkonlu ev . 
Fururıcunun gösterd ı'ği so· 

kağı bulduk. Ve ıki t·I bir 
den, kapının halkaLsrmıı ya

pı~tı. 

ridf r · ~ · · 

::_ Edebiyat, 
ı• l. • • 

terak1<i mi" 

tedenni mi ediy·or.' 

- , ... 
• ~t? 

Osman Balkır, susuyor 
... .ô \.."" : 3 

ve gülüyordu. 
liu ince~ gülüşü, 1:>enım 

safdilliÇi~ıle cğlendiğl~~ yo 
rdum. " 

Ô 
: ., .. .. 

yleya , yenilerin olgun 
eser verrueaU<.'~~rini' föyli· 

~"" '" 1 

yen bir adam için, her hal . . . ' .. 
O, buyurun de feni ecfefüyalın geri oı. 

~ hrıınizde hava kurum rımızdırn) ilçemizde ve 

t.ı.ı Gye )"1\7. ima işi biiyük köylerimiI..de Hava Kurumu· 

ım vehrenlnin organı olan 

Osterayiser Adeizaytung ga 
zetesi krallık da va cısı Otta 
Dö llabsburgun yakındct kral 
Karol ile görüşeceğinı ynz· 

maktadır. Bu görüşmede 

mızdan) 
Başımızı yukarı · kaldır. nia;; fazım gelirdi . ~ ·'t 

Buğd • y koruma · • · ~ 
dık. Siz;~ iç}n şiir, pedirı 

~ • st~kle ilerlemekte hal- na yardım için büyük b ir 
"'•tın ~ k 1 · ·· d k 1 ı· ı b 1\1 · tli Yu en erı gun en iste Vdrt.ır. çc ay ür11p 
tıe 

İl' ı an ılc Parti Haşkanı Ka ti artruaktadır. 

tı. \1 ulusal ödeve koşan ~im Balat bugünlerde köy· 
"tlta 1 

~, t arınıızın ad!ar1111 se 

"de bu - d b"ld" · ~ gun e ı ırıyoruz: 

\' ığ~rlık, 3 l (Özel ayla 
eru üyelerin adları: 

~''P 7..ttde B. Sadettin: 
fi 0tuk~adeler: 
1\ 'tı köse oğulları: 
''•mi B z··ht·· . ı . Ju u. 

1( 
c''1 rnlı zade B Şevket: 
!') Urnalı 8. l IRsan 
'buncu B. llüsnü 

~ianlar1ı B. Halıl 
.\ 
0nyalı B. Mehmet 

lere gidt'rek köylülerimizin 
Hava h:urıımuna olan y :il en 

lerıni t ... sbit etuıel<tedırler. 

Lira 
ıoo 

ıou 

50 
50 

50 
40 
60 

100 
30 

~tt~acı oglu 8. Ali 
1 ~ "nıfaturacı Dursunbey i hafız Mehmet 

'anifaturacı Kırımlı B. Veli 

30 
70 
30 

~YPaurlı zade B. Sırrı 40 

vergisi satış kıymetıne gır- Osman Balkır balkon,lan Bal)& göİje :fİir, içlipıa-
meyip alıcı vereceg~i ·için ı · d · · d ·d"' - · 

hiçbir siyasa adamı 

bulunmıyacaktır. 

hazır 

muamele vergisı matruhuna 

sokulması l<inans Bakanlığı 

nca ilgılılere bıldirılmiştır . 

İ'I,:\ 1 ~ \T. \ ı\11l~11.\ I~ 1~11-,l~'l'
'l'l~l\ \'. \l(; l~t;'l"İ L\11 i·? 

imam Ya~ya italyamn dileğini red etti. Habeşliler Ye
mene ~ir delege gön~er~i. İtalya ö~ünç para anvnr. 
İstanbul, 31 (Özel ı Son gelen lıabe.rler, İngil 

Adisababadan alınan haber- 1 tere ile Frnnsanın da Hab,e. 
lere göre, Ha be~ hükümeli şistana asker yı~mnğa. bRş-
bir müddettenberi talim el · ladıklarını bildirıyor. 
tirdiği yüzbin kişilik bir ku· İtalyanın şimdıye kadar 
veti hududa sevkey~··nıi~tir. yapmış olduğu sevkiyat yii 

Hu ordunun efradı, karıları- züııden bizim pua ile :!OU 
nı da beraberlerinde bulun-

mıl yon liralık bir masraf 
Juruyorlar. 

ihtiyar ettiği söyleni vor. 

ses enıyor u. ıyatı terennüm e en; u~u-

Biı: dakıka sonra, serin bir lü vey~ <lü:z.üsüz yaz}dı,r. 
taşlıktaydık . Yüzümüzde )oş - · Şerbest nazmı hakkı!1· 

bir taşlı Q ın seriullğmi... • da ne düJiinµrsünüz?. 
Zllnettık ld. omuzlar101111.- ' 1 '}aleminden çı~ars.a, 

da bır ht>ybe gibi ahanan ~henfc. itib~rile ço~ enf~s; 
sıcaklığı, bu evıtı herin aksi berbat.. Yalnız. (ütürik 

taşlığında attık; omLzlarıriıı ~esir; konu,şma dili~e .,yakm-

zdan. lığı bakı~mdan, her ,.gen-
~Ev sahibinin getirdiği so- ciıt t~klit edebileceği güzel 

uk şurupları bir dikışte iç- bjr Y<\ZI ıeklidir.. . · -

tıkten sonra ilk ateşi açtım: - . s"~at, ~a~~ ..... t için mi,. 
- Ru günkü edebıyat iç yoksa bir gale . mi güdülür? 

in, ne "düşünüyorsunuz? - Sanat, snılfll "1°çj9
11 

.. 

O hiç düşünmeden: Eski bir d ü s·t_u·r dur. 

Karma karışık.. Hayatın türlü. çılveJerf, ~a: 
bucağı belirsiz! dedi. n.atı, hayal~ ~ııh.k\Jm ~lm·. 
kes bir vol tutturmuş. işti~. Binaenaleyh, sanat ~ç-
dünün r.omantik edebiyatı in, orijinal P.ir fik.ri, pııiko~ 

ı ' . 
var. Ne de bugünün klaoikl.. : lojik bir gayeyi fedu etmek 

Kadının şiirdeki ınev tıfç hoşuma gitme.z 

Sek~r Türk - Fransız 
Ankara, 31 ( A.A. ı 

Royler Ajansının Roma · 

dan öğrendığme göre İtalya 
Habeş hakem komisyonuna 

uluslar sosyetesince beşinci 

bir ha'<em göslerılmesine 

k ... rşı şimdiye kadar göster · 

kiı 1
• - ... Şiir •. ci,~ygu ç~r~ev~sin-. 
- Şiir cinsiyet ayırma,ı.. den . taşmalımıdır, rani bir 

İçli bir erkek şair olduğu fıkri taşımalımı? 

~~h~ın indirilmesi. 
~r· "tın malıyet fiatını 
t'lttt

1 
.hadde indirmek ça · 

'~ tıı araştıran hükümet 
~tı" susta Avrupalı uzman-

ı.;,lli llıütehassısların, fikir· 

~~··k~;~~~ôa yardım 
>ı'dı tra . 31 (A.A) - Ha
~._ '•n Uladı köyünden fa
~~,t~ 
f d~ Orl Karaoğlan kardef 
'~ tı brahim. Ali. Musta
~~ bin lira def erindeki 
\ ~tıt Türk Hava Kurum 

'Rıtlan ı~lardır. 
~ Ergani yolu 

\,tık~ra,3) (A.A.) Ba-
\ d~ den demfryolunun 
'•ttı~~t-nrnesi Erganive va-

~" kOçük ındıasma 
,'"re, 31(A.A ) Küçük 
ltnn konseyi 29 A~usto-
1•nacaktar. 

gibi, duygulu bir kadın da Şiir, duygu ile müsavi-

olabilir. Duymadan şiir )'a:Jılan 
Ancak, kadının §iir kabi tiır. bestesi bozularak söy · 

liyeti .kısadır. . lenen şarkı gıbidir. Onun 

Tecim anlaşması imzalandı. 
(sanat) okulasına bu yıl 

bir de pansiyon ilave edılmi· 

Ankara 31 {A.A . ) - Tü
rkiye ile Fransa lec ım gör 

üşmeleri sonuçlamıştır . Biri 
tecimel diğeri de Klering 
mukaveleııi olmak iizere iki 
mukave~ e imzalanmıştır. 

ştir Bu suretle dığer illerden mekte olduğu muhalefetten 
Hayır .. Yanlış anlattık için şiirde, fikirle beraber 

Kadın edebıyala mevzu duyguda aramak lazımdır. 

Bunların devamı yirmi a Y 

içindir. 

M. ~al~arisin gazetecilere 
söylediklerL 

Atina, 30 (A.A ) M. 
Çaldaris ve Koodilis ulusal 
kurul ile uyuşularnk l:-t) inle 

ri tesbit edilen gt>neloyun 
sonraya bırnkılma111111 düşü· 

nmediklerini 
sövlemişlerdir. 

gaıetecilere 

-~-

o~~ü~ar KIZ ertı~ o~uru 
Üsküdar kı~ t>rtlk okul 

hu olmlaya girmek istiven· 

lerin vaziyetleri ko!aylaşnca_I 
ktır . 

Buraya ilk olrnlaclan ve 

orta okuladan çılcanlar alın

mak ta, ıl k okula mezunları 

beş orta okulları mezunları da 

iki yıl sonra diplomc.ı aH,ıl I 
mektedfr İşyar çonıkl.ırıııın 1 
ücretlerinin yüzde on lenzılat 

yapılmitldadır Okula dikiş j 
biçki, şapkacılık, 1,· içckcilık, 

ev idaresi. pastacılık gibi 

kollara ayrılmaktadırlar. 

Kayda on iwş a ~ustost a 

haılemH·akclır. 

1 

vazgeçmiştir. 

Bağdat, ;{ 1 ( A.A ) 

Adend'eıı bildirildiğine gö 

re . İtaly r.. nların istihkam kı 
taalı ıçin asker toplawctk 

maksadı!e Yemenden yap 

tıkları teş ebbüs İmam Yah 

ya tarafından relldedıl miş 

tir. Yine bu Aden hnberine 

göre, İmam Yahyayı gör

mek ve Habeş ordusu için 

olmala mı, olmamalı mı gü ·Fak'kt, bu sözümden. fi. 
lüyordu. '. kir v~ duygu yoluna~ sana 

Desene, yanlıı kap 1 tın feda edilebileceği dütün-' 
çRldık ~ Şiir için her şey • cesi hasıt 'olmasın. 
mevzudur . Eh·erırki duyul- , Ôzdil hakkındamı? .. 

' sunda duyularak yazılsın. Çok tilkur. Kalt-m haya· 

Dünkü"erm, umumıyetle tına ahldığımdanbeN Mle· 

"kadın, içki,, gibi bir .şeye difim meslek .. Zat~w.. :.dün· 

münha ·ır mevzuları; onlar.ı.n kii eclt·biyatn1 mahdut bir 

daha ::dra<le mevzu hulama çerçeve içinde kalması. halk· 
malarından ileri gelse gerek la yazıcılar aruındaki ay. 

Kimleri begenirsıni&? rılıktan ileri geliyordu . 
Divancılardan en çok Çiinkü halka, .,halim\' va'-

asi< er göndermek Ü7.erc Ye 

mene bir Haheş delgeııi git·. 1 begendığim "baki,, ile "Nt.·· şayı§ına inemiyen btr y~~\\ 
mektedir. 

Londra, Jl ( AA. ) 

Deyli telgraf lt<1lyanın. 

( 1 ı, ., .ıııı ı ılı i11<· i liı~wf. ı<lnl-. 

fi,. dir. cı, muhakkak mevzu buhra-
Nefinin hici vlerfoe bayıl~ mna tutulur. : 

dağım kadar, Bakinin gaz»-1 ·Bu günkü5~d'itçatııtnaları 
lerlndf'tl hlfrlenirtnı. · ' ( ıJe,Hı~ii.jlfinl-'i~ atı)• 
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f1ocuğu yuruyen. hastHı 

eyi olan en aşağı bir horoz 
oleun keser. Bu gibi adak. 
lar için Julıa ziyade oır 
kan ak•tmık g· rektir . Adllk 
y~rjoe getirilme11e yani bir 
kan akıtttmnz1a o ailenin 
hat• fenh gitme}"ecep.j i~·in 
dirljk v~ düzenlık görme -
yec,A'i inanı yürPklerde kök· 
leımiştir K1>1ilen kurban. 
hiiyükH konum komşuya 
ve yoksullara kAuıİIPn da 
ğıhlır ve etinden ev halkı 

hir lokma elmaslar. H •zı ta
rallard" ıevap olduğu ioani
le parmakla bir parca ya· 
l •ı nır. Şsyet. kurban küçük 
ite, a·Jığı i·~Jfı ettiren se
bepte küçüktür. Hu ya bir 
yokaulo verilir , yahut mıı· 
hallenin <;octıklurı toplanır. 

@l ile pilav pitirilüp ı;ocu. 

tlua yedirilir ve bu ıuret· 
ı~ adak yerine getirilir. Ad· 
ak türetind'! \'Ocaklarda ~öz 

""' onuoe getirilir, JtıJirilir. 

idrilir. rara verilir ve onla
rın ıadağ rı kabul olıuıı • 
dimeleri bir uğur ıayılır . 

Cenup türkmenleri. arnsı od~ 

AJı&klar mutlaka bir ıiyaret 
le keıilüp yedirilir. Artaka · 
Jao kııım cSen Jd ye. ya 
mub~t.rek., denileı ek yntırın 

ti zerine dökülür . K r!ehir 
ve ,folıı bı nda oturan a)e, i kö 
ylüler eskiden ~·oeuldarını 
«Hacı BektA ı ı;elebileri » 
ne adak olarak verirlerdi. 
Buolara •Adak lişak)J ıteni· 
lirdi . 

1 Bak: ~· önıı;e kep~·e gelin· 
\~uılu kaJ.n- Fatma ltadırı} 

ı\Di\K ÇOCuKLARl ~eker 
vı: kurban buvramlurının 

arife günlerinde \·ocuklar 
turol ndon sabbhleyin hir 
törü yap . f ı r Aunu yap~ıı 
çocuklara :ıJ~ık \'Ocuklurı 
denilir . Hu törü 
pek yakın ıamulara kaJar 
daha gentıl bir 9ek.ildtı ya· 
pılırJı. ŞimJı yeıstl bir mtt.
h.yet: almıştır. Bunun ı~·io 
mahalle \'Oeuk.ları bir aröyo 
gelerek kenJilerine i~·lerıeı· 
d e n lJ i r baş it'\'ı· r 
ve bu b •• ~ın ıJu resı ullınıiu 
sokak sokuk tlol. ~uruk ev 
leri sıra ile gezerler. Hu 
g• zmclı r~ ınrasınJu ht p bir 
ağızdan <ıAJ~k aJık, yı.glı 
Judak üıunı ~i;pü armut ıa· 
pı .. )) Gıbı tckerlemelt:r 
töylenir !Jocukluru her ~"· 
den üzüm leplebi. elmı•. armut 
fııtık gibi nıeyvalar verilır. 

Verilen bu ııtıırneler \'oğu 
lw~lor ııı taraf r11lı n ulmoıak 

euretiylP. c;ocukl:.ır urasında 
pay edilerek Jenilir. 

ADALA"AK ADLAMAK 
ç ıftlerio nllmzetl:ğini rıişa.nlı· 

ğını iMn etmek (Trabzon, Er 
zınc.ın E· zurm I~ ıyazit ) 

ADAKLı\'1AK ktil;ük ı:ocuk· 
hır ilk Jda ) iirümeğe ha 
şlümak. llulk arusınJa oğlun 
hir ve kız ~oüiukhır nın bir 
hu\·uk yaılarınJo uJuklama· 
ğa başlayacak bir le lak k il'i 
vardır. Doğusal Anadoluda 
adakl. yan yoni henüz yürü· 
nıPğe tıaşhyon bir çocuk 
ktndisınJen bir k:ı~· : . clım 
uzuktM ılurıılnıak: ıurı tıl~ 

«adak. lıu . Jrık! .l> sôzlı r i! ı· 
yürüm,..ğe tı: vik eılilir. !Lal. 
abalumıık. :ı p ılumok. Pmek 
lemek . sıralamnk . yiiriimPk 
tay tay durmak,> 11 
ADA~LIK . Yoz~at ve do· 

luyınde İ\'İ p lmuklu erkek 
hır~aıu. Bulıkı!sirJe İSA dü -
ğünlerde ve g~zme yerl rinde 
geyilen elbise bak:{yohonlıkl 

A11 KO\f ACA . Man :sıının 

ClH kamunu İ\·inıie kıtın ocak 
başlorınJa oynanan biı r,ocuk 
oyunuJur Bu oyurıJa ocok 
başına toplananlardon biri 
elindeki maıa veyahut ıım.ın 
ile ocak i~·indeki kömürsüz 
kül!eri bir araya ~etirn, k 
güz Je.., ılüıeltir . ı'"ıPri Lir 
kı1ğ l yüzü kaJur beyuz ve 
düz oluı('a maşanın dik yu· 
oiylo bu külün üstüne inee 
elir gibi l,'İıg.ler çizer. Bu 
ç'zgilerJı•n her biri ın~mlc 

Bu yazı, bir hicviye de· 

ğıl öyle!. Ôğme hiç.. Ne 
ıarkıJar gibi, karakter ayrı· 

tıklan gösteren adam oğul · 
larınm ıakıakçıhğmı, ne de 
içkiler gibi kalite baıkalık 
larile bir nraya konamıyan 
insanların hicvini yapıyorum 
burada .. 

Adam oğullarını; iskambil 
kaatları gibi. ·•as, vale ve 

bilmem ne diye,, asalet ba
kımından bir sıraya koy 

mak, doğıu olmasa gerek .. 
Sevgisini, vak ıt va kıt de· 

likanhhk yollarımın içince 
bıılduğum bir eski dostum· 
dur,O 

Bu eski dost, sanmasın ki 

siltunla'rın ortasına apııarak 
bir alay küfür ve bir hey

be dolusu söı. açacağım ka · 
rakteraizliğinden yana ... Ha 
yır, böyle bir nesneye ne 
basın kurumunun yasası, ne 

de bizim yazı işleri direk 
törü "peki,. der . 

Yalnız ona, kızmadan, se · 
ıinln tonunu yukieltmeden 
soracağım ki: 

Beni, niçin bütün öm· 
rümce uzak yaşadığım kötü 
gönül avantürlerinin ded~ 
koduluma karııhrdın? Söz 
lerime. eyi kulak kabartır · 

Sdn: 
Utanmadın m ! eı.ki 

dostluk günlerimizin parıl 
pırıl sevgi!inden olsun, de 
miyorum. 

Demi}'orum ki: 
- A 60 paralık ittperıne · 

çel mumu . a sözleri ıerhoş 
meclislerinde meze gibi ye· 
nilen . 

Tükürülesi suratın biraz 
olsun kızarmadı mı? 

Eğer pozör eşinin lafları· 
na uyup; yuzilme karıı söy· 
mek babacanlığmı göster· 

miyeceiini sandığım ıki çift 
sözü etmeseydin. ta sora 

yüz yüze gelmemek için, so · 
kak değittirmiye<"eğini kes · 
tineydim; lüzum yokdu bu 
yazdıklarıma .. 

Hatta, yolumu kesecek 
kadar ters bir kabadayılağm 

da olsaydı, yine lüzum yo 
kdu, bunlara. 

Sözlerimden kirubilir. bir 
rakı titeıi aibi iki yumru 
ğumla devrileceğini dütünü · 
nün. belki .. 

Hayır, senin içın, büyük 
ıey bunlar. 

Anlamıyorum, eski bir 
dostumu ardı sıra ne diye 
ulu orta ıöz edersin? 

Eski dostunun, ne dili ~o· 

kar olduğunu bilmt z lflbi . 

. 
Yazımı. bir hicviye san -

A OAK A~I J\ ur:ık ıauıao
lud'1 çocJklar t. arafıoıJon 

ya~mur yt1ğ"1Hl iein ppı· 

lan törü Slruında toplanan 
yiyecdk teylerlı: pişirilen bir 
yemektir. Bunun için bir ma. 
h.,llenin kıv. Te oğlan çocuk 
ları bir araya toplanarak iı.; 

lerinJen birisinin boşıoa bü· 
yük bir pöıteki örterler. Bu 
pötteki üzerine yufka piti· 
rileo gdniı bir Hç ve 1&~·10 
iiıtiine de oklava ve bir par
ı.;a yağ ko1arak (<yağmur 

gelini fçöm~!e gelin. ı;ullu 

kad n, Fatma kadın]» yapar· 
Jar. Gelinin, ilk ~·ık.tığı t V· 

ılen lepeıine bir d~ıti su 
aktarılır. Saçın kenarların · 
ılan. bir ıu çarkından \·ıkan 
11ular gibi, etrafa dökül n 
ıuyun altında ı;ocuk döı. er 

ve kefıle ile yola ç ı karlar. 

~,. t:v gezer. kapı ia pı do 
la9ırlar. Bu 4loJı§ırı& 11ruı· 

oda: «teknede hamur, kapı· 
1 ırJa çamu • ver allahım 

ver, Lir hızlı yağaıur,. te-

lt:t n güzel ı: elıirlerı r t.lf'n . :ınılıl 
e •fnmlarındn,ı biri o l a. 
bildiği giLi hunlurın 

may ın sakın öyle . Görüyo 
rıunuz ve görüyor ki orta
da bir hicvediltn yok. 

Görücülere yirilen maha
lle kızlara gibi; yirmed(m 

kerl~mf ıi hep bir oğııJaırt 

bir düıiye ıöylcnilir. Çocuk
lara evlerıhn verilen yığ', 
bulgur, yumurte. ekmek ve 
ııire gibi şeyler ya~aıur ~e 
li inin bııında l11tıdığı saçın 
üıtüne konulur. Hu ıuretle 

bir iki 1&at b3ğıra çağıra 

g•zen çocuktur ilk çlktıkl3rı 

·~ve dönerler. vde, topladık· 

ları yi1ccdk.lerJe,,Adak a~rn 
l'itirilir. Sofralar kuı ulur, 
IJ•ulik icinde hu yemekler 
yen.lir Rğer, ı,·ocukların bu 
törüsü eınıısında teındüfen 

· ya~mur ılu yalana kendile. 
rioe karıı gösterilen itihRr 
rc}mertlik çek fıalı olur. 

b ·sbütün karşıtı olanlarcla 
bulunur. B •Wn ılıı huluoJıı· 
klurı köyün ~üz,.1, 

kılım ve gen~lui 
~~iZ,!.!İl1>rclA tlohildir . .... 

ı;ırk in 
de 1 u 

1 IJ Tayg n eski şekli azcılc· 
t ı r s o n r a d u n « 1) . Y ,, 
ttıboJüJüllt: riie adak uy• k 
olmuştur. Adalrşt>kli doğu5ııl 

Attodoluıl:ı yaşamaktadır 
ovak İfıe gentl bir ilzlük 

"' 
alm ı ştır. Tuy muvuzent>, J~ . 

nklık dimekt ir. 'f •J 1av dur
mrık ıwıvaıene ılu.rmı;·k ılı .. 
Dhı itır . BnrnJo kı·lime t1>k 

rnrlonmrık sur~tiylt-ı ~·ncuğ'a 
bir İ" t~lkin edili,·o .. ı~ .. n -. ':I ., > 

folklor araotırmnlarının ılıl 
bakımındın önemi çok hi)yii 

lıti\r hal. hir göRliirıliir. 

onu, eıe doıta kafşı .. Ve yine 
bir söz etmedim sevgilinin 
kötülüğünden, stnin karek
tersizliğinden yana . 

M. /Y. 

Muhılaf etten vız geçti m!1 
(C 1tıırofı birinı ·i H&) f ılo) 

ödünç para aramakla oldu· 
ğunu vazmaktadır. 

Londra, 29 ( A .A ' Tay · 
m ls gazetPsinin Adisababa 

aylarına göre, güney ( ce 
nııp) Hftbetiılrı ndan gelen 

' 100 bin Habeş askeri bugün 
Adisababadan geçerek ku · 

7.ey (timali) Habeıistana gi 
tmiılerdir . Bu münasebetle 
payih htta hüyük bir gE"çit 

reıml yftpılmııhr . 

.. 
Halkevinde 
Çepniler üzerin~e etütler 

yaptı. 
Halkevimizin dıl, tarih, 

edebiyat kolu taraf mdan 
bastırılan bu izer İsmail 
1 lakkı Akaym ilimiz çevre
ı;indeki çepniler üzerinde 

yaptığı etütlerdir. 
Cidden güzel işlenmiş 

ve emek verilmiş olan bu 
kitap Çepnilerin özel hayatı 
hakkında bize bol fikir ve 
rmektedir . 

Ulusal kütüphant-ler için 
kıymetli bir izer veren 

İsmail Hakkı Akayı kut'u 
\ar, okurlarım•zın bu dergi 

izerden birer dane idince
lerini tavısiye ederiz. 

Kavgamn sonu ~iri ~iğeri
ni örsle ~aşın~an yarala~ı 

Evelisi gün geç vakit iki 
arkada@ clraımda bir kavl{a 

çıkmış ve bu vakft bunlar· 
dan birinin ağırca yaratan· 
masile sona ermiştir. 

Keten hanı sukağında esl<ici 
Sa brinin yanında çalışan Ha· 

cı İsmail mahallesinden Hü· 
seyin oğlu Hasan ile yine 

aynı mahalleden Ali Kadir 
oğlu R'\mazan arasında ba-
şlayan kavga gittikce büyü· 
müş, Hasan eline geçirdiği 

örsle Ramazana salchrmıvtır. 
Bu saldırıomdan kendisini 

kurtaramıyan Ramazan ba 
şından ağır surette yaralan -
mıştır . Yaralı lednvi ıçm 

ht!men hastahaneyt! kaldıril · 
mlşlır . Hasan da az sonra 

yakal.ınarak tahkikata baş· 
lannııştır. 

iki ser~oş ya~aland1. 
Dün gece saat yarımda 

Salahattin mahallesinden İs · 
mail oğlu şofö · Ref ık ile, 
Selmiye maha \lesinden Ha. 

san Çavuş oğlu elbiseci Ya . 
kup serho~ olarak yakalan

mışlardır. Refikin üzerinde 
bir tabıınca ve bır piçak 

bulunarak zabıtaca alanç 
(müsadere) edilmiştir. 

Ne 
Düşünüyorlar 
( Bu ~ t rı rıı f ı biri rı e i s tı y r 11In1 
hiç füphe etmemeli ki. halk 
ile yazıcılar araıtıııdaki. görü~ 

ve dütünüt farkını, ortadan 
kaldıracaktır. 

Özdilimize doğru olan 

bu yöncnme, aynı zamanda 
halkın bilgiıii "e kültürünü 
arlırmağa da yardım edece· 
ktir. 

- Asıl çalışma yolunuz? 

Val lah . Belli bir yol 
tuttuğum yok, desen caiz 

dir. Ara sıra şıir yRzmakla 

beraber son hirkaç senemi 
hemen tamamen folklora 
vermiş gibıyim. Çünki folk
lor, bana halkı, halkın kül 

türünü ela ha ya kmdan gös 
termesi, öğretmesi itibarile 
çok sevdi~im bir bilgi ala· 
nıtlır. 

Osman Balkır, bi :l.İ kap ya 

kadar uğur:adı 

Serin Lir ev taşlığında 

omuzlarımızdan <llınan sıca
klığm heybesrni, tekrar om

uzlarımıza abanmış bulduk .. 
Ve ter iı,:inde. soluyft solu 
ya, kendimizi Tilrk diline 

g{1ç a.ttık . 

İki Yıldız 

Grup maçları 

Türkiye 
fut bol birincilitleribeş bölgeye arıildı. 
Beş il takımları şehrimizde karşılaşıcıklır. 11,, . il at ort cumarteaı gün sa k ,,e Duyduğumuza göre Tür

kiye futbol hiıincilikleri için 

grup maçlarına yakında ba

şlanacaktır. Guruplar şu bö 

lgelere ayrılmışlardır : Trab
zon, Adana, Eskişehir. Ay 
dm ve Balıkesir .. 

Balıkesir gurubuna ayrı

lan bölgeler ise şunlardır: 

İstanbul, Kocaeli, Bursa , , 

Çanakkale, Bandırma 
Bu durum de~ifmedi~i la 

kdirde ıehrimlz stadında 

heyecanlı ve zengin spor 
günlerinin yaklaşmakta ol · 

du!lunu söyliyehiliriz. 

Pazar günü "H,. könıeıı 

şampi} onu Edremir İdman 
yurdunu yenerek bölgeıniZ 

şampiyonu olan Balıkesir 

İ<lmanyurdunun bu maçlar 
da eyi bir sonuç almasını 

bekliyebiliriz. Çünkü !.Hı ma · 
kııa•la Yurt yönetim kurulu 
şimdiden lazımgelen hazır· 

lıklara ve çalışmalara baş· 

lam ıştır. 
Yurtlulara başar:hlık di 

leriz. · 

Atlet müso~akalan 
Bölgemiz atlet birincilik · 

lerint! Ali Hikmt'l ~tadında 

üç ağustosla başlanacak 

dört ağusto~ta 

cektir. 

son verile 

İdnıctn bölgesi bu yarışlar 
için bir program hazırlamış 
dır. Buna göre üç Ağustos 

tte yarıılara batlao•~ ,tre• 
l - 'k. yüı .., 

sırasi e yuz ı ı dı" 

iki yüz metre final, Oç :-

uzun atlama, ıekiz ,O•.-'· 
re, gülle atma, on bill OO A 
re, disik atma ve 

4 ~
bayrak yarıtları yapıl• 
tır. • I r• P. 

Ertesi günkU yarıt • trelllc 

on birde dört yüz 111:.ctlc 
seçme yarııı ile bati• fıo•I 
ve bunu yüz metrelik ,o• 
yüksek atlama, bin bet 41" 

bir• 
metrelik yarıf, ..,,, 
uzun atlama. dört yOS bit 

at1P•• 
re final , çirit 00 "' 
bin metre kotu ile 1 .. .,~ . ... 
bayrak ile saat on te· 

ıo" atlatizm yarışların• 

rilecekttr. 

Açı~ taıektlr p· 
bi ark• 

Çok sevdiğim r tal•" 
b h•• şımın birden ıra doktor 

masa üzerine hemen ••'~ 
Ferıt Hayburda baf 

dum. yapt·Jı 
Sayın doktorun dafllP'" 

tedavi sonunda arka f6· 
az zamanda eyileıtilirtl 
rdüm. 181111· 

d ., h•• 
Ferit Ba ybur u d•" 

za göıte-rcflği ihtllll~~pl'•· 
ötürü içten dugularılll 

rım. ·.,de" 
. halle•• 
lzmirler rna salı 

Mürettip: Kaıı~ 

Moskova şarının yeniden kurulusu pllıık••klİ~ 
Pr.ıvdu 11 7 U35 tarihli hz iude de Lıı yu b·ıert'~ 

sayı~ ı ııdu y:ız) or : 

Son·, ti N Bir 1 iği il :ı ı k k o· 
ınisıırll'ri kurulu ve komii · 
ni"t p:ırtısi Jİİnf't ı mi 10 te 
mmt.z topl:ınt ~ nda ~to .. kovu 
~t:lırinin buy.ı . d ıl ı k i~IC'r ı vo 
yenid<-rı kuru !u~ıı İ\·İn hıız r· 
lonun oıı y.11 .k pl:'ını on : ıyln 

mı~l.r Bu p':i ıııı gi>rı• ~ ımıli 

280Uü hektarlık hir ulan 
üshin~' kurulnıu* ol •• n ~los· 

ko va on y 1 iı; in ı le GU,O JO 
lı e k tar lı k hir :ıLrn iı s' iine 
geni::liy<'ı' ktır. \'o şimıJi '.?t! · 

lırin ~·o,·rı•::ıindt' oloıı bir ~·ok 

malı ılll' V•! kıısrılı ılıır :-;alıir-

1 er lı, rl t• ~ c c • c k 1 ı r . ~ 1-' lı r ı n ııı e · 
rk czi buyiik rıiıfos knl:.ılrnlı· 

p;ınd.ın ve bir t a kını kıi('iık 

binulur l.ın kurlnrıl ul' ıktır 

~loskovu ve Yu, zu nı hirlcri 
ucrinlc·ı_;;lİr lı•('ck vo hunlurın 

kıyılurı 6~ kilometro uzur.
lıığun la gırnnit rıhtıınlurln 

{'cvrılece ktır. Moskov::ının 

bir \'OK ıneyıJıınlurı ve bura
dtı kızıl ıııo•ydan iki mi~lı 

•rl!nişletilı n k ve ı-üs lenı ece 
ktir . 

C uld • vo sokaid :ır ılii:r.el· 

tilt<'Pk.vc ıı:;f...,l t dö j\cne<"ektir. 
~foskovu ~arının bir ııı slin
tlc fl fuzlu J.{Cnişleınesine buk 
mıynrl'k §:tr tı . ılkının sııyı~ı 

çok urtırılo" ılc ve :.ınc·nk 5 
ın lyun {'ılrnrıloı·u klır . Hıı su 
rotil' ı:;n r ır ; ndc nüru~ ı-:ıklı-

f{ı hektar b.ı ~ n:ı 40U 1'i..,jyi 
:ı~·n·ıyo<'rıktır. llalbıılli ~ıınd 
ş ır . n mı1 rkczinıle bu kes..ıfot 
binılı•n f ızl.ı H;ıvılnıukt.ıılır 
Yı>nİ knrııl.ıı·.ık ;•vlı rin yiık· 
"' · k 1 iğ ı a 1 t ı le ati fi n ,~ k ı.: İ k 
olmıyıı<':ıktır \'O H<'hrirı nıN· 

vura ı 
annık dfül kutu 
t.r . . 10111 

Jeınır 
Knln b:ılı k olan. . ıüoel· 

ı · b rırıe · jst~ı:-yonl:ırı ıır 1 ~8~ır 
ll' rlc batrlunul'tıklıf. l 1·9lı· o . 'k e 
ılc mi ryullu rı e~e k t : ~ı945 1•'': 
yecektır . tU3t5 ili yeP1 

n,fn l40JO I odalı :
1 811od• 

otı>l 15 mil mur:ılıb Jıb' 
. l'" 

nyrn·ıı 2500 yen• ısr•"' 
· 'l' aın"u1 kurulac,ıkt ır. r ·ıeriJI 911· 

otohii slerin vıı t:ık•1 fro· 

Y ı!iı ~·ok urtırılacuktır·oıoğll 
osıı 

nvııv vollıırının Jıfı' 
"' " · ı metro yeniılt>ıı 400 kı 0 dJ!!I• 

IJll cıJ 
urto<" :lil.tır . Un Y' bba ,,.e· 
ro 1 IJ 000.000 rnura ·r· şr~· 

. . cı•k t ı ·r· tro asfalt 1.1u~enr 
1 01 bt 

1 r k '11111 ırı e· rin nıuhtt- 1 
•• 

0 
ı ı Y 

birı rıc h.ığlJınok ı~·ı 1 09kt•r· 
. ı .. ·· ı. k'. rı'i ıuru a ,., .. n ı >U v 11 lL o f l • e ~ ıç.111 • 

~ hır kulluıırnu ve kddretl 
yunun verıırı O kof•1' 
1939 da 1 U6.l)00,00 ()(iJ.<PJ 
vu ı ~45 ı1.. 180• ş·~· 

kt•f· j•· 
kovuy l ~·ıkoctı rıter '! 

k ve t ıe ·rı~ 
ri : ı yılın lrıtmıı ı~k" 

. 1 • m olıJfl e •'t 
!ı>r ı~· ırı n ıı kiıo_·,.,ı0 

ku.,,·cti sillldİ 89,0~ 67~
old.uA°U h~lılo t945 c J-Jsl~ıP 
lcil o~nta ~·ıkoeak\ır ~lı~ ,~· 

1 .• ve sof' ·ç o 
tcrbıyc k iı tur k 1 

. k , ... ıısoı8 "'' tıyaı;lurını 0 
" 1 Ji:ır-

. k 1 2 . ,ııı' 
530 yenı o u 0

• 50 ıı~r 1 
<:er 7 hustunc )lUliJ 

. • yeı.I ı ~ıı· 
3 lıolkevı ",_. ·•ıı•" 

(abrı • .,. 
hôl, ô e km ek jJeP sı· 

. ·'·eP a. 111 .ı m vı' ııo•ro ,, 
1 ,, ııi f1 J•" 

ı nıl:woktır , 1 u rsfıO 111 ı r to ,,o 
u lın vıı Moloto . ~oP 'l· 

, j;ı.ıP ~srl 
<>ncıylıı nnıış ' 0 

':> ioP 
Stıl tP·ljl:itı iılAfP~ 
miştir . 
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Ek k S 
.,, • İç hastalıkları müteha 

me Ve U 
• esi) Lise <>klll11 okur/an-

ı : ss sı Milli Kuvvetler cad 
• rıa mahsus 0/111(1/c 11:ae 
• .• 1 desinde Yeni ·ı ürldye ec-

lhyr ımt\' kıtuut hnyvannltnııı sı•nelik ihtiyaC'ı alon 620000 
ki'o yulaf k..ıpılı zurfoı miınakasay.ı konnıu~lur Be
h ·r kilo.:itıııun mulwmmPn (intı 4 kuru~ 5() 8unlim olup 
ihulosi 3 - 8 _ 935 tarih cunıorlcsi güı.ü sa:ıt dokuzdu 
Bayram.~· Tunıen sut nulma komisyonunJu yııpılnı·oktır Mu
nakus<ıyu gırPeeklrrin voreeckll'fi yulafın seroit V<' evsafını 
~örm. k istiyeııh·r Kolordu sııtınolmu komisyonunu mürocoal 
ı derek öğ'rt>nc bilırlar. İsteklıler uıünoko.sa kanununun 2,3 
üncü moddelerınc g-örc i teniler. vesaik ıl~ muvokkot te -
min ıt tutarı olun ı092 lıronın ihaleılen bir s113t <.•v<:l Bay
ru mı~· Tümel muhasPbl•sine tevdii ile olr<'aklurı mukbuzlıı 
komi>ıyonılıı lıozı r hulunmolurı il:ln olunur. ( 38J · 4) 

"· M ~I · emleketle, öteden 
ı,ra ta._rlandıfı halde hat 

ip b't• l ıa h 1 ıri mernıı olan ba· 
dtfı •~ındarlılc itlerinin bu 
9'tal 6Yük himmetlerle ba
llaAa .._11 buluııduğu görül 

.,tGr k· b "- ı. undanda ıon· 
" hır haz ve iftihar du 

'-~orıun . » 
t"ı \1 •6zleri, bir yıl ayrılık 
hl •onra, tekrar aramıza 
'tt tn ._Yan hemtehrimiz Ge· 

tır .. ' 1 
A Htkmet ıöylemiı· 

ş.h .. dtfi rıınııdeki, bir yıllık 
tl~ ttlclıfı her bakan göz 
...-ehıhr ç.... h dar, le •n alkımıza, şim 

"'- d •dar, devrimci, yeni 
ile le eierJni tam anlamı 
~~ranuı olan bir baı 
l. lık t d ' ,.., e sey ı, son 
'tltte Yıl içinde bataJ•lan 
Ço~ t\ipheaizki daha bir 
ı.._ :beınlı güullikler ek-

' llecekt · ~. ı .. 
o lt Yaııalım ki, şehrimiz, 
~anlamı ile devmrimci 
~... ' ancak, bir yıl önce 

\' tabildı. 
)..ı.' b\lrün kıvançla söyli-
~llttı i"lt ı ki, baıı mızde de -
~I) \lray baıkanımız Be
ı,k ' reiıl j bulundukça. 

' 
11 

Zaman sanra, Balık-
' tan tt('t •nmıyacak bir hale 
•lcur. 

L \'tin 
ıııı, b 12

• bazı itler vl?rdır 
'~" \lrılarıdı, iti baıından 
llıttıtit Urayımıza yükleme-

L ~l 
"~ ~ '"• kendi kendimi:.ıin, 
'!it" ir IÜçlükle karıılı ım · 
1tit11 Yapabflecf'ğimiz bu 
,. \lraya bırakmak, bil 

~t"d ile de-rece ye kadar 
il \lr?. 

a.. •tar( d 
°')ı~ 1 •iım bir kaç ıeyi 

S •reyim· 
Ot 1 '-ıat_,.'' bir ~·ev imdeki in 

~ı, ... n aynı karakterde 
a111''cakları tabiidir. 'llu içindır ki bensel 

'it~ lltenf aatlerini umumun 
tı ile 1 k 
'•' o ara hardyanla 
aıt "'•ıda yaıamaktadır· 

\ ,, tGn evel guetemizde 
1
111ll dtdıtınıız ıu fmrcılar 
'ı,~6tUnün .. 

">ı" 'ç furuncunun, uraym 
'lt"-tk ~ttıfi vezinden aıa tı 
~q._.1 çıkardıkları teshil 

() ı .. 
~ 6•G1tc . 
~lftıt ernıze ıöre, urayınj 
~men omu•ları· 

'k D·ı· . 
~nın hikayesı: -----

na alan vatandaşlar, bu gi· 

bi ihtikarlara sebebiyet ver· 
dirmemelidirler. 

Çünkü, o adamları kendi 
saadetleri için, koca bir 
kütleyi aldatmak, h içe say 
mak cüretini göstermiıler· 
dir. 

Cezalarını derhal yemele · 
ri ve bir daha böyle itlere 
giriımemelerı için biricik 
çare: 

Aldatılmıı neye aldatalmak 
istenmlt vatandaş, bu ada · 
mı derhal polise vermelidir. 

Diğo:ır bir mesele: 
şehirimizde bir •Yeni sun 

yumuz vardır. Yaz olmak 
dolayiıiyle su ihtiyacı çoğa · 

ldı İhtivaç çok, içme suyu 
az .. 

Fakat, aramız.da tertibat 
almak suretiyle bu <•az, lı 
ğı pek ala teli.fi edebiliriz 

Son zamanlarda, çam 
aıır, temiz.lık, bahçe için la
zım olan suları, yeni su 
dan alanların çoğaldığı 

görülüyor. 
Bu yüzden. içme suyunu 

güçlükle tedarik edenlerimiz 
oluyor. 

Çeııne batlarının sabah· 
tan gece yarısına kadar hı · 

nca h ·nç kalabalıiı, herke
sin nazarı dikkatini çekmlı· 
lir. 

Hatta kavgalar da eksik 
ola11yor 

1 lalbuki bunun önüne 
peki.la geçilebilir. 
Çamaım , temizlik v~ ,u. 

bu için lazım gelen suları 

kuyu sularından da olabi 
liriz. 

İçme suvunu, böyle bo~ 
yerle sarfederek, diğer bir 
kuma suıuz bırakmak, her · 
halde iyi bir ı~Y değildir. 

Onun için tekrar ediyO · 
ruz: 

Şehrimizin her ihtiyacına 

cevap vermiye çalııan ura
yımızla her yönde birlik o? 
mahyız ... 

Mehınet Tuğrul 

Kayı~ mü~ür 
Köyümüzün kayıp olan 

resmi mühürünün y rine 'ye 
nisini hakettireceğimden 

eskisinin hükmü olmadığı ; 
na ilan f'derim . 

1 
Manyu nahiyesi Mesudiye 

köyü muhtarı ı 
A. Ahmet 

Bugünün Aşkı. 
~ 

I~ Ytt' k 
ı~· b:.;~ aleıııı ünune ko_y 

•: 
1 u,·urıdıık delika'l 

Ha1ı 
~~"~el'lirı 1

1
10 Ytı7..l ııı: ,}e<li: 

~.'b ıuyolinle ku ca k 
,, ' du) L 
~tih k l a .. duJoğu yım ı> 

tıı y, ahkehuyı bastı : 
'• 'il ~ O huyol, benim. de-

.. ylı• rı gel k:uca~ı 
~oıı 

&tı 
~· fi arrısırın ulurok: 
•16 1

1Y1divl ı. 
ı erirı·- 1 auca k kul'.ıı/a .. 

11 
1 tekrarlaılı . ... 

l\aı - 3 -
~· Pı vu 1 

•,~ öılerin ru uyor,Ju .. 
Sl'lltoA'ı~, ha,·lusunıı örte 

"""'' . ~n tıpuıun yatan . '"lıf' . ın ı hoıruatla D, 

ruzurı: 

Seniha Turhan 
uylulu gözlerini ara l,ımıHhın : 

( l. 1 1 
1ır .. 

Dıyo bağırJı .. 
Y:wıış~~a a~~ılıı n ku pıdu hir 

~en~· k z görünJü . 
Celftlın. gözleri kapalı uy-

ukladığın ı farkedin~e 
güliimseıli v~ ayaklarının 
•1cuna basarf\k yatağıı do~
ru yii rü.fü . 

Ani olaruk Cclıilı duJ ıklu
rından öptii ,.e gni ~·ekildi. 

Celftl sın inde gözlerinden 
huvlusunıı knlılır:ırtık, aya. · 
ğıı kalkt ı 

Vay ~ rnınisin:1 ı:olıH·e

uını lıir t:ılımin etmivordunı. . . 
Ak~tun g~~· vnllt" 

: hir rlya=Jyc k11rs11 açıla • 
.• : cukltr. .: ) zanesi üı;ündekl muaye-

nehanesinde her gün sn 
·•• Is/ekli ul"'ılarw /laik •. 

1

. bahtan ak~anıa kndar ha· ı 

l
i epfmi:e yclert·k adillflfll i t stalarını muayene ve le- ı'ı' 

1: ya:dtrmalarr rica olur111r. : 
1 

davi ecler 
• • L .......................... . .. 
Balıkesir Askeri S'ltınalma 

Komisyonu ilanları .. 
Eılrı'mİt gurn izununun bir sı·nelık ıhtiJO('ı olıın 100 oOO 

kilo s ğ'ır eti k3polı zarf uı:o.ulilA teknır münukusııyo kon
muştur Birinci teminat beılı li 1041 lirndır 3 A~ııstos -
935 cumurtesi ~ünii s:ınt 11 •,te Edremitte lcomis~on dai_ 
r ~8.İnd.e iha_1e <'ılıleı·ektir. Ekl'!iltm .. yE> girmı•k istiyı nlr.rin 
bırıncı lt•mınut be,lellt:ıri veyahut hıınka ınoktuplıır nı tt•k

lif mektuplorile beraber 3 A~ustos-935 cuııı:ırtı·si gi.ınü 
s aut 10 na kıııl ar komisyonu getirm• lı·ri ve P\'Sı f ve ştır 
lnnıneyi görmek istiyenler kin komisyonun h._.r gün n~·ık 

olJuğ'ıı il:1n olunu r. ** ( 400 - 4 } 

Balıkesir ~arnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan 15000 
kilo koyun eli 16 ağustos 935 cuma günü saat ) 5 de 
ihalesi yapılmak üzere açık E"ksıltmeye konn.uştur. Bir ki. 
loıunun muhammen bedeli otuz kuruş olup muvakl<al le 

minat miktarı 3J7 lira elli kuruıtur. İstiyen!er şartname
yi iş günlerinde ve it saatlerinde kor satmalnıa kom is) o 
nunda görebilirler İhale yeri kor satınalma komisyonun 
binasındadır. İsteklilerin teminatı muvkkate makhızlatt 
veya banka mektuplarile birfıkte tayin edilen saatle ko. 
misyounda bulunmaları. * 'r:- ( 439 - 4 ) 

Aayramıç garnizonu civarında bulunan lotaatın ihtiyacı 
için 10172 kilo sade yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuıtur . Her kilosunun muhammen bedeli 75 kuruş 
olup ihalesi 20·8·935 günü s!\at 1 l de Bcıyramıç tümen 
satınalma komisyonu binasında yo pılac" ktır. Eksiltmeye 
gireceklerin verecekleri ıade y;ığın şerait ve evsafını bu 
lundufu yerin satınalma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. İst~klilerin eksiltme l<anununun 2,3 üncü 
maddelerine göre istenilen bel gel erile muvakkat teminat 
olan 5 J 7 lira 18 kuruıun veya bank mekubunun münn 
kasadan bir saat P-vel tümen muhasebesine tevdiile .ko 
miııyonda hazır bulunmaları· 

** Su,.,ı~ırlıktı.ıki hirliğin lıir senelık ihtiyaeı o\un 400,000 
kilo odun orık eksillıııo ile sotın nlır::.caktır. Tfıhmin edj_ 
len k ymeti 4L.UO lır.ıdır. 

Eksılt ıı<• 5 Ağustos 935 p ,zarlesi günü soııt 14,5 
ı.la ~us ğırlıktokı komısyon<lu ynpılocoktır. ~ortnaıntsİ Kor 
satı.ıalınu komisyonu ile Susığırlıkt ıkı komis)Ondadır. is
teklilerin soziı geçen gün ve ı;;aotte 300 liralık iğreti giı· 

venme p.ıralarılt.• Susığırlıktaki komisyona g•·lmelerı ilfın 

olunur. ** ( 411 - 4 ) 
Tum ·n B:.ıyrnmt\' ~urnizonu ihtiyn<"ı iı:in 60 bin kılo sı-

ğır di kap ılı Z'lrf urnlile eksiltmeye konmuştur ihuld 
günu tulibı ~·ıknıcıdığındıın yeniden kapalı zod uırnlile ck
siltıııeyl' konmuştur. ll~r kilosunun muhliınmer< bedeli 15 
kuruı;. olup ıhall•r:;ı 9-8 935 turılı < umo giıı ü' ı-ıH l 15 Je 
B<ıyramı\' Tumen tiUt•n ulma komisyonu' uin'1sındu yupılu 
cuktır. ~1uııukustıyıı gıreceklerın ven eekleri etin \\lernıt ve 
•!vsafını bu un luğıı satırıalıııa comisyonlurınu mürııeutıt 

ederek o~renebilırler ist ·kliler münuku::.a k.unununun ~.3 
üncu ınaddelerıııt' göre istcnılen vesaik ilo muvokkut te
mınut tutarı olun 675 1İr3n.n veya banka mektubunun iha
lt•ılen bir s rnt evci ini' iuJnr Tumcn muhnsc besiı e tcvdı 
ı •i koını yo:ıda h ızır l ulunmulurı ilan olunur. 

~:: ~: ( 402 . 4) 
Bay&.ı mç Karııiıonu ı·i vur n.lu bulu un piyadu kıbotı· 

nın sen •lık ilıtiyu·:ı ı~·in 855.oOO kilo un kap1lı zarfla mü· 
n~kusııya konulrl'tıŞ ,,. ilıal(' gı.iı.ü tulıbi \'ıkmedığırıdaa 

yoııiden kı.ıpnlı ınrfıu tkt;jlıı ı ye kor muştur. H1;1r kilosunun 
lı • lelı muhınımdn fıatı 9 kuruş 25 ıantim ihnlesi 19.8-
935 tar ıh ~~ot 1 !) d~ Bayramı\· 'l'tiull'n s ıt.JHtlms\ l-nmir
yoıu bioagınJ..ı yapılacnktır. Münakaaaya K receklerin Tf

r<.:c••klori unun şerait T6 evıı.ıf nı bwlunduğu yerin sAtın 

( 426 4 ) ulm::ı komisyonunu rui.ırtıcoat odl:'rek öğrenebilirler. lıtckli· 
'*: * lerin 2490 numurnl k:ırıur.ıın 2. 3 ündi maddelerine ~öre 

llayramıç garnizonu kıtaatmın senelik ihtiyacı için İ.;;teııılerı vesaiklı 520'4 lııo 38 kuru! n uukkat l~nıjIJat.ın 
629.000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ihale vdyn bank meklulıunurı ih ledtn lııı ~unt l vcl Tümen mu. 
günü talibi çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltme hn ebesine h Vt i ile koını~yor.da hr,zır 1 ulm o.oları. 

Y~ konmuıtur Her kilosunun muhammE'n bedeli 9 kuruş . .** ( .. 24 - 4 ~ 
2:> santim ihalesi 20 R 935 tarih saat J5 de Bayramıç tümen B.ıyramt\' t:"Jrn1z9nu ('IVfirın<la bulunan k 13atın ıhti-
satınalma komisyonu binasında yapıla :Pktır Eksıltmeye 1 y c ı i~·in kJp ııı z ırf usulil11 73~0 kilo ,adc ysğı ekıiltm
gireceklerin vereceklileri unun -şerait ve evsafını bulundu 1 1 ye k_onulduğu, lıer kılos.uı.ıırı muh •mınen brdeli 75 ~UT\lf 
ğu yerin satınalma komisyonuna müracaat edert•k öğrene t ır. Ilı ılc ı 19 8 93':> t ırılı saat 1 l d., Bnvrıımıç Ttınıf'n 
bilirlE-r. İsteklilerin eksiltme kanununun :l490 rıunrnralt ka- Halını lnı::ı komı;ıyoııu hi11as n·ln yepılncoklır Eksiltmeye 
nunun 2,3 üncü maddelerine göre istenilen vasaıkle 4 lSV ~ıl'ee~klcrin verl ct'ııdui sadeyı..ğın şeraıt ve enafını t u-
lira 12 kurut muvakkat teminatın ve bankn mektu lu ı luğu yain ı-; ıtın.alııı..ı ko nisyorıuna miiu<'sot ( du~k 
bunun iha~eden bir saat evci tümen muhasebesine tevdiile öğrenebilirler. 1 .. teklilerin eksıllme kanununu 2,3 rü ma<l· 
komısyonda hazır bulunmaları. ( :ı27 4 ) ılı it rinı• g-ore i lı nilı n vesaikle 415 lira 65 kurut ıı.uvak-

~f: * k:ıt t •rnın.ilın veya bank mektubunun ıheleden bir 11011t 

Tümenin Bayram•ç garnizonu piyncle kıtaatının selelik evel Tümen muhusl·besine teılim ıle kı:ın11•yordtt hazır l u-
ihtiya<'ı için 63 bin kilo aığır eti kapalı zarf usulü ile ek lunrnrıhrı ıldn olur:ur. ( 425 4 ) 

siltmeye konulmuı ve ıhale günü talibi çıkmadığından ye satın alına komisyonuna müracaat ederek öğrenebi 1irler. 
niden kapalı zarfla eksilmeye konulmu~tur . Her ldlosunun İsteklilerin nıünakafa kanununun 2.3 üncü maddelerine 
muhammen bedeli 15 kuruş olup ihalesi 9 8 93fi tarıh görl! istenilen vesaık ile muvakkat temınat tutarı 708 lira 
<:uma günü uat 15 de Bayramıç Tümen ı;at ınalma komi· 75 kuruşu \ eya banka mektub~nun ihaleden bir saat evel 
syonu binasında yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin Tümen muhasebesine teslimi ile komisyonda hazır bu1un 
verecekleri etin şeraiti ve evsafını bulunduğu ınahailın malan iıan oluımr. (401 · 4) 

~mtihnn hazırlığı y::ıptım; 
iki gün soıra son ve en ~·e 
tin imtihan: 

Cebri fllıılen. 
- t;ozlıH ini huvlu ıle nı

ye kapatıyorsun'.1 • 
- Bılırsin ki ı~ıkto, bılhus · 

"' 1 gündüz uyuyarrınm .. 
Onun i~·in . 
<1enı: kız , ~·a,.tnsını U\'. 

ına kin ıı ~·mu ın 11 it n r:ı 81 nd:ı 
tr?reıldüt eıliyordu . 

- Bona ne nıüjıt" vP.rı•cek 
ıin. CPlilP. · 

Yin ı ın ektuk mu var:• 
ÇantusınJan mektuhu çı 

karırken :ınlntıyorıhı.. 
~f·rdivenleri rıkorkı·n. 

nrkam lan p ın!liyo'lcu knılı. 
nın seqJr.nıli~ini dııvılum: 

Haktım. nişıınlırı•lnn .. 
CeMI mektubu ok11.lııkt:ın 

ımnro. yatağa oturdu 
Hozan. öyle vicılnn oza· 

hı İ<,'İnıle kıvranıyorum ki. 
Mri. .. zavallı kız ; mektubu 

uç giin g ~·ıktirdıın. ui:ye bu- 1 
nJ Jurılıyor... çok s<."1tİyor. 

çok kızım BJk m•ler yn yoı: 
•ı.. Arlık seninlt•vıııı Cı~lrıl. 

Senin lıa y ~ılı rı lı:ı k u~·h k k uca 
ğJ .. dud:ık ı.ludoğo •> 

~1dkluplnrımdon haşkn bir 
s•~y ılüşiinmiiyormuş. Bütün 
giin onlıırı kurn~tırınnklu vo 
lit g-13c;iriyormuş .. 

«İn ınırnıısın, Ur.!:'11, di ·or: 
ı:ıen yoksun <liyP, dı~ıırı rı 

kmok hile istemiyorunı . Ah 
hir g• l;en ı> 

Cııldl. biran ılohn lcf'ndi 
kendine kald ıktun sonrn: 

-- A lnnıım sPnJe, J<'di . 
Ynnıron g"l Novin Bir de

fo <'VlPndik mi. böyle• sMh<' 
st ola111oyiz; onun için nA ol· 
uuıı . şimdi olnr .. Yorın sl'n· 
de bir kf'rrrı honktır·ınln 
hir cniı nltınn girdinnıi. hl'r 
Ş 'V bitn ... 

<:anç kızı. gölr ün" çekti: 
- Derhnl cevnp yazoyim da 

z w ıllı şüphPlennıe:siıı .. 
Bıroz sonra tlns kilo pla-

rı ilo yuklu masası hnl-i na 

g• ~·ti. ) azn.ıyn j, şlııJı 
En sonuntlu ıliyordıı k : 
t<S.ıno yulunda knvu~uy. 

ormu Ay~ı m. Alı, !';U ımtİ· 
hanlar bir bıt::P .. U z·ımon. 
pansiyonlu ırektı p nr:ıs ,,du 
~P~·Pn hu h:ıyutn bir ::ın ev 
vu son vermek İ<·in snı a kn 
şncnğım .. 

« Burud3n hıkt m nrtık Se· 
ni istı~ orun ; hn ycrd" lıc·r 
ı•yılf' sııni görnwk jcı.tiyo 

rurn llatta kitoplarıııı :;ru 
nJn hile !';PTI vorsın .. 
«Ü lı.ım<la sı>nirı gezindiğini 

hisgo•Hvorum ı> 
" Omuz başıncion nıektuhu 

okuyan N~vin. Celrilirı kolu 
nu tnttu: 

C ınım, hİ\' olmuz~ıı hu 
kodıır büyük pıılnvra snvur 
mn.. Odada onun haynli 
vnr, yokın benmi varım? 

CelAl. kolunu bir kıska~· 
c•ıbi tutan mioırik eli dudo 
t' 
ld rınıt göltirdü: 

Dur. lı.ık Johu neler 
yazacağım: 

«Minicik ellerinın llıeti 
du<loalıırımda. Hele gözlerin. 
gonlümde durmadan ışı l ısı l 
ynn yo r )) 

.- Ha lıu ha .. yuluııın da
nısk lsını yupıyorsun artık . 
Bir fişı k ~i bi yıızıyo
reurı . lialbuki, aşk kıim, sen 
k m'.1 Zaten Liz 3 Sc\'gi dPğil 
zevklerimizin tn\minı ltıım .. 

.. Bıze değil. I9J5 in hC'r 
20 yaşınd·ı olanına .. 

• • F11kat, her kuidenin 
bir isti-ına!ı olıluğu ~ibi. 

Ayşcde. bizim kanunun 
!11 nırlıırı dışındn kalıvor. 
~e diyelim: o da hir ·bu

h rnn geçiriyor. Sev~i buhranı. 
Yflfın o ıln iyilf'ŞPcelr. o 

dn hanleyı konyayı anlıya
raktır. Zaten bunu 
yaptırarak değil mi 
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