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Balıkesir 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 

• Günü geçmiş sayılar 
Çıkarım O'enel Dırek· 

~iirü: ııuAT BiL' A 'j 25 kuruştur. 
PAZARTESİDEN ÖZGE GÜNLER.D E VE SABAHLARI ÇIK.AR. \_ _____ _) 

SA'ı'f: ~730 

Avrupa da 
Okuma 

Ağustos 22 

~oaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaao0 <><> o~ 
~ - \ 
g lzmir Panayırını ' 
a - - a 

Ne Avrupadaki memle- a B .. Ek . b a 
keun, ne de Türkiyedeki : ugun onon11 a- g 
dairenin ismini söylemeksi· a D 

~in bir hadiseden bahset- ia kanı açıyor. ga ı 
inek isterim: Bu daire o 
llıernfeketteki eşine yıllar g g 
:~nberi sitajiyer gönderir. !.! ArsmJusal panayır S&8t 18,lO ~a Celal Bayarın a 

Urolar için yabancı siteji g ; 
~~"··'· çalıım•". ..kını.ı. : bir söylevi ile açılacak. panayiı deki Rusya ve lran ~ j 
~ç'ı'. ';::~ ,~r~1~uiç1:k.~~:;'. ğ Pavyon'arı zengin bir Ş!kilde ~azırlandı ! 1 

dabut eder. Fakat bir gün g İstanbu, 21 <•saba. g 
er ki: " Pekey ama. bu . g ha karşı ı> Arası a 

r~dan geri gönderdiklerio.i- g ulusal İzmi p _ g 
lı d . . ? a r anayı ra ya 

0 enıze mı atıyorsunuz... a b " , 
18 30 

Ek a 
Ç.. rın ugun , ono· 

unl<ü boyuna ayn: iş ı çin a . 
8 

a 
*'da 1. d Ç d'l a mı akanının bir söylevi ile a 
b lll ge ıyor u oğu 1 a b"' "k " 1 1 a il d a Ve uyu luren e EIÇI 8· D 

ille iği için, tam söylenen a caktır . Başbakan İsmet a 
!eyi sezinmeğe başladığı va. a i a 
"İl a nönünün ıı çım türeninde a 8İtajini bitirmiş oluyordu. G a 

A. a bulunamıyacağı hakkında a caba Avrupadaki tttlebe· a !:ı 
trı· ki haberler teeyyüt etti 
l\~ıin hakiki durumu nedir? 11 ğinden açım türeniııe Eko,.. g 
•ıtıseyi kırmamak için bu a !? 

il\ a nomi Bakanı Celal Bayar il-' 

trı e~eleyi de burada p c:' k deş g Baş1>akan 1ık edecektir. g 
. e istemiyorum Fakat bu a . .. _ a 1fler·ı b·t· . d d 1 a Celal Bayar bugunlrn B&- B ~ (;('I il Hıı)a a 
~ ı ır, ıra e a amı o an a 
ilffet Arık:ından Avru ada a bakanlar kurulu toplantısın3 Yoluile İzmire hareket a 

ı·ı P a · · • k t'kt et ı t • 1 aj ve k d a ıştıra et ı en sonra sa- m ş ır. a b o uma ava~ına, a . b d B d a 
•ıe uy b· ı· .. d " at yırmi ir e an ırma a gun ır p an ıçın e .1 

•ık b. - il cı 
1 

1 ır duzen Vl'rmeslni dı a c l "'l B a 
teltıekten kendımi alamaya g e a ayar g 1 

İl~
1

i:im talcbel~riıniz Al- ıg Bu sa~a~ şe~rimiz~en geçtiler g 
"ıa a · 1 1 l d a 
1 t\yada, Fransada, kendi - , a iz mir arsıu usa pana nmüş t:r ir. a 
tr· ô · 1ni kaç yerde okutacak· a yırının açım törenini yap izn ir, 21 l zel) lzmir a 
~~k:, oralarda, toplu . geceli g mak üzere Ekonomi baka Arsıulusal panayırı bu yı\ : 
l it okulda olduğu kadar, g nı Ce:al Bayar bu sabah çok parlak olacaktı Pa- g 
ı:&>lu ve kontrol altında bu- g saat altıya çeyrek kala ya· nayır yerinde boş hiç bir ; 
"tıduru mak. öğrenecekleri a nlarında iş bankası ileri yer ;<atmamıştır. lran hü- a 1 
ti eya tamamlıyacakları şey g gelenleri olduğu halde öz kümeti de panayıra res g 
,:ceden ve kesin olarak a z el bir katarla şehrimiz- men iştirak edecektir. ; 
~ &>tanmak, \'e hepsi. bura g den geçmişlerdir. irandan panayır için bir a 
ylı~urn ve üniversıtelerinde g Ekonomi bakanımızı i'i cok değerli eşye gelmiştir. : 1 
ttfl4ncı konuklar değil, ye· a miz sınarında karşılamak lran eşyasının teşhiri için a 
ı·'1er rejiınıne bağ anmak : üzere dün 13andırma\'a güzel bir pavyon hazırla g 
l:~1llldır. Büyük şehirlerde g gitmiş olan ilbay ve şarba- ndığı gibi, Sovyet Rusya · g 
) .. 1ebelerimiz için birer bü fJ yımız 8 . Sa 1im Gündoğan mn pavyonuda çok zenğin g 

Uk Yapı tutmalıyız Hep · ;~ ayni katarla şehrimize dö- bir şekilde süslenmiştir. a 
'11lın k 1 aaaaaa aaaııaa aaaaaa ilaan..ıo a::ıcaıaı aaaaaaaan 

~~k·a:ıy~ir:~:~ v::~:n~er:k~ Damgalı Bankonotlar 
lı Yapıların kırasım karşı-

1!'bilır. Talebelerimize her 

1 
G •• b • ı t 

c~~u eğlencele! i~~n v~rile- Muame e ore ı ece~ 
tj Rece ve gunduz Jzınle 

lı, itontrol edilmelidır. Ça· 
, llııyan genç, hiç acınmak 
l~ı 

r1 ı 1\ memlekete geri gönde · 
lllelidir. 

ı l'"lebelerinıız top 'u bu-

finans Ba~anhğı ilgili olanlara yırtık ve damgah ~an
~onotlara dair yeni ~ir tamin gön~erdi. 

Ankara , 21 (_Özel) Yırtık 1.ıtıd 
L- .. llrulursa başlarındaki 
"'Ult· paraların değişlirilmesı hak. 
ti: lir Bakanlığı enspektö . 
"I\'" kınr:la Fınans Bakanlığı ilgi ı 1 lln onların bir çok eksi· 
'er· li olanlara bir tamim gön· 
" •ni tamamlamalarına f) 
'ittd dermiştir. 1 u tamime göre 
ıl, ırn etmesi iml<anı da el - evelce deg"'iştirı ' meg~e elve 

edilebilir. 

damgalanarak sahiplerine 
geri verılm iş bankonotlar da 
ıbraz edildiği zaman ta li 
matnamede bu defa yapıl-
mış olan tadilata göre yeni 
den muameleye t ab i tutula 
caklardır. Şu r-işli görülmemesi } üzünden ltı nu söylemekten çekin -==~~ 

b,:ltıeliyiz ki, Avrupadaki gençlerın yerli ve yabancı 
b Yabancı memlektt lale diğer gençlerden daha sıkı 

şa, bütün hayatınca vermiş 
bu 1 unduğu hal< davasını dü· 

caırı· b ğl ~I ın memleketine getir · bir çalışma düzenine a a · şününüz; buna bir de Avru 
~rı' .. olduğu herhangi müh - nma~ının başka bir sebebi padan gelmiş olmak gu 

1935 Ol'\ü~CU YıL 

Acunun Durumundan Korkııluyor. 

Yeni Bir Cihan Harbi mi Doğacak? 
Vaziyet 1914 Yıhndan Fenadır. 
Japonya, Ha~eşisrana bürün gücile ar~a oluyor. il~ he mlede 2000 mitralyöz N 
~ülliyetli mü~immat gel~i. Oiger ~ısımlar d~ yolda~ır. Bu vaziyet ~arşısrn~a italya, 

ya hpan~ayı protesto vaya Habeşistanı a~ıo~a e~ece~tir. 
Roma , ~l (AA.) - İta görü~melere büyük bir yuttuktan sonra, Avusturyayı 

!yanın Doğu Afrıkasına se önem vermektedir. Bununla da bir İtalyan eyaleti haline 
vkiyatı devam ediyor. Yeni berdber Paris konuşmaları- sokmağa teşebbüs edecek· 
den beş siyah gömleklı faşist nın muvaHakiyelsizlikle so· tir . 
fırkasının yakında Doğu Afri· nuçlandırıldığındanberi İngil · Dnovden: 
kasına gideceği söyleniyor. tere, lıalya ile hıç bir dip "Böyle bir teşebbüsün ne 

Londra. 21 {A A. Jur- lomatik görüşme yapmağa kadar feci ihtilat ve ihtila· 
nal gazetesi Habeşistana za· teşebbüs etmemiştir. Bunun flara sebep olacağını söyle-
rar verdigi bahanesile si· Fransız gazete'eri dikkat- mek lüzumsuzdur ,, 
lah ihracatı üzerine leri İngi iz kabinesinin ya- Dem~kte ve bütün bunla. 
kon\llan vasağın lrnldırıla - rınkı toplanlısındadır. rı yeni bir cihan harbini 
cağını bazı İngilız çevenleri· İstanbul,:!) (Özel) Ad doğuracak hareketler addet· 
nin i 'dia e tt iklerini yı-zn a isababada.n haber verilıyor: mektedir. 
ktadır. Habeş imparatoru bütün Londra, 21 (A.A.) - in-

Londra, 2 ı (A .A.) Ro vali lere gönderildiği bir em giliz kabinesi yarın toplana· 
madan bildirildiğine göre irle. idareleri altındaki yer- caktır. Bu toplantıda veri· 

ltalyanm uluslar sos} etesi 
komeyinin dört eylül topla. 
tısında bulunacağı kesin ola· 
rak sanılmaktadır. 

AdisabaLa, 21 (A.A.) -

Habeşistanda ordu hizmeti· 
ne girmek istiyenicı-in çoğa 
iması dolayısile yeni bir bü 
ro açılmış ve hükümet ser
nıayenin memleketten 
çıkmasınm onune geçmek 
için piyasada yabancı par 
alar alım ve satımını kon 
troluna karar vermiştir. 

Paris, 2 l ı A.A.) - Lnval 
bugün İia'yan ve Habeş 
hakemlerlle görüşmüştür 

Londra, 21 <A.A.) - İn 
giliz Dışbakanı ıle parti li · 
der!eri a r a s ı n d a 
bu sabah toplantılar yapıl· 
ması arsrnlusal buhran 
sırasında tatbık edilecek bi 
ricik metot olarak lrnbul 
edilmektedir. 

Yine Londrııdan bildiri! 
diğine göre İngiliz hüküme 
tinin şimdiki siyasal diplo
malik yolile yapılan 

lerde harp ve müdafaaya lecek kararların son derece 
elverişli ne kadar vasıta önemli o?acağına ihtimal 
mevcut olduğunu tesbit verilmektedir. 
edılmesini istemiştir. İmparatorluk, konfransı bu 

Harar mıntakasına şime- gün küçük mikyasta bir to
ndifer ve deve kervanlarile planlı yapmış ve Dıtbaka. 
mühim miktarda silalı sev- nı ile Eden durum hakkında 
kediJmiştir. ftesmiğ istatisli · malumat vermitler. Makdo-
klere göre İtalya hududuna nald bugünkü durumun 
mücavir vilayetlerdeki sila çok ciddi, hatta 1914 
hlı asker miktarı 450 bindir. yılındenberi kar~ılatılan 

istanbul 21 (Özel) Pa durumların en vahimi ol· 
risten haber verildiğine gÖ· duğunu söylemiştir. 
re İtalya, Habeşistan mese- İstanbul, 2l(Ôzel , - Adis 
lesi hakkında uzun makale- ababadan gelen bir haber. 
ı~r yazan Fransız gazetele İtalyada büyük bir heyecan 
ri 6 eyltllde toplanacak olan uyandırmıştır. 

Uluslar kurumunun da bir Bu habere göre; Japonya· 
çare bulamıyacağını ve iki 
devlet arasında mutlak su 
rette harp olacağını yaı.ıyo
rlar 

İstanbul, 21 (Özel) İn 
gili1. ricalinden Dnovdcn; 
Taymis gazetesinde dikkate 
layık bir makale neşretmiş

iir. 
Bu makaleye göre; ltalya

1 
Ha beşistanı kendi he sa bınca. 1 

an gönderilmekte olan si· 
lah ve mühimmat partilerin
den birincisi Ha beıistana 
varmı~tır. Bu parti 2000 
mitralyöz ve mühimmattan 
ibarettir. İkinci parti de yol
dadır 

İtalyanın Japonyayı pro· 
testo edeceği veyahut Ha 
beşislanı abloka altına ala
cağı söylenmektedir. 

Mareşal ıArnavutluk ayaklanm
rmi ~akmak manavıalaı- asını kımler yapacak? 
da hazır hlunmak üzere Ayaklanmada kaCın parm8UI var? isyanın baslırıldığı 

Trakyaya giıti. söylenmekle beraber genişlıyeıek Avlonya, Görüce, işte~· 
,.::~a;~:~1 2~.~.~::~'. y~p:: raya da sirayet ettiği kuvvetli bir şekilde iddia olunuyor 
lacak olan manavralarda İstanbul, 21 (ÔLel) - Ar · 

bu. navullukta çıkan byan ha hazır bulunmak üzere 
kkında şu mnlümnt ge 1 miş· 

gün Trakyaya hareket et· deı;~ :e gösterişti kağıdın de, ortamekteblerinıizle li rurunu ilave etmekteki 
.ı 15

'""1 b h il d h " l d k k ·k d. miştir . Mareşal. istasyonda · "ctı ' azı a er e, JÇ se erimiz e i e sı er ır. tehlıkeyi hesaplayınız . isyanı idare eden on dört 
~ıı ecek kadar azdır. Yab Bizim gençlerimiz, burada B birçok zevat tarafından uğ kiııidir . Bunlardan birisi kato. 

tir: 

<:ı t 1 izim şartlarımız hüsbii · :r b~ı a ebelerle, yer:j tale- uzun müddet , belki günleri urlanmıştır lik Arnavutların eskı reisi ve 
tt g k f ı tün başlrndır: Bız hem Av-te~ ere pro esör er, ge· n n yarı mı bu eksikleri ta esbak Arnavutluk Başvekili 
ok ı ·· . ·· rupada sitaJ· ve okuma pla 9 ·14 d k 

ilet· u ve unıversite yo- mamlamağa vereceklerdir. K u·· ı t u·· r Fanoli, ıkincısi J - e 17.t· ~ıııd'ıtıleri tarafından birbi Yalnız dil öğrenn ek için nımızı bu şutlara uyd ur nı kral logoya nişan'amrş 
1 en b .. b"t" .. .. ınak hem de tl\lebelerimizi b b 1 Gt us u un ayrı goru· ıki yıl knclar kahve ve so ve u nişanın ozu rna . ı yü 
lı. 1• • l\vrupada bir gencın 1 burada çalıştırma usu lerini zu .. nden krala düııman olan 1 

v kaldarda do aştıktan sonra B k 1 · I'' 1, 1 ~ tııi\sı eta kötü bir sonuç aı- her hangi bir c1 e r bu şartlara göre düzenıe a an 1 g-ı 11\ 01\U~ arrn otuz şevket t ürgü 'cü, uçuncü 
Qi\ • endi hevesine, vıc nıek yül<ümü altındayız. V ı ryoni ailesi, dördüncüsü de 

l\ırı dini anlatmak Jçın gılliği 1 I" ı l.'IJ · ,I' ·~Ydır~ Ve hissine bağlı bir yerden "Bir dilmaç ge· Bundan b&şka Avrupadald e~.ü ua açı masrnı ul uırut kıralın sabık yaveri Muhar · 
..\ sitaj ve okuma işi, hangi rem Bayraktardır. ı tıcak t b ' d' · 1 tiriniz!,, cevabını bir genç, Ankara, 21 (Özel) Ku-ı - · ld 

'it> ser ır ısıp ın V e! daire tarafından yapılırsa isyanın bastırı ığı söylen i\ı; 1
11t~tol büdcemize oldukca şu son iki ay içinde almış tu··r Bakanlıg"' ı ilk okulların mekle beraber, genıııliyerek ıs ... vapılsın, memleket chşıııda ~ 

'it,.. lllal olan Avrupada lır. I b 'd .. 1 1 bu yıl 30 eylu" iden o··nce Avlonya, Görice ve İşkodra-"J k ı ı ya nız ir e en yemeli me i ~Ghd ve okuma clavasını kö Herhangi bir o u can çı ya da sirayet eltiRi kuvvetli 
·• e ı d ve kontro l edi' melidir açılmamalarını bütün ilbaylık- b l d il· n <otarabilir. kmış olmarıın, öğrenme en irşeki de id ia edilmektedir. 

hral \ . 7.o,.:eı 

gazeteci, Göricede oturmak
ta ve " l'elgraf,, isimli gaze
tenin sahibidir. 

Katlin, bir kadın mesele
si yüzünden olduğu söylenız.dt·n \vrupaya gc>len çıkmış olmanın• bir yurclcla F. R. /1fay lara bildirmiştir General, Giraldiyi öldüren 

~==-=-===~~---~~~~~__:__:.~------~---------------_.:_----=-----------~~~~~~-mektedir. 



llYf~ 2 TURKDİLİ 

Folklor Tarlhimi:lt· ll!fili Nol/ar Serisi: 2 

Cumuriyet devrinde müzik folkloru ça
lışma ve yayınlarına toplu bir bakış .. 

1
,. 

1 11~ lL(:ELEllil\IİZDE 

Anadolunun orta ve 
kısmen de batı taraflarının 
başlıca merkezlerini dolaş 
mıştır. Bıı araştırma gezisi 
sırasında ise l<onya, Ereğ
li, Karnman ile Alaşehir, 
Manisa. Ödemiş, Aydın ve 
dolaylarırıda yine ıki yüz 

elli kadar halk türküsü to 

planmış bu arada Konyada 

"Genç 0 3mas,. , Alaşehirde 
"Gerali", Manisada "On iki · 

dir efe1er", Ödemişte "Gün
düz, bey» Aydında "Türk 
men kızı,, gibi bir takım 

eski ve değerli parçalar ele 
geçirilmiştir . Bu gezide ku
rul tarafından toplanan tü 
rkü eri k;ı vrıyan defter' er 
"Anadolu halk şarkıları: de
fter J. 4, 6, 7. fstant ul Ev

kaf matbaası . 1927" çıkarıl
dığı gibi yine Bay Mahmut 

Ragıbın yukarıda adını ya 
zdığımız kitabında ıs. 177 
- 1861 bunun üzerine et 
raflı izahat verilmiştir. 

Üçüncü araştırmC\ gezisi: 

Bu gezi 1928 yılında ve bu
ndan önceki kurulu teşkil 
edenler' tarafından yapılmı
ftar. lneboludan başlıyan 
hu gezi sırasında Kastamo
nu. Çankırı, '\nkara, Eskişe 
hir. Kütahya ve Bursa ille
ri içinde dolaşılarak iki yüz 
kadar halk türküsü nota 
ve plağa ıdınmıştır. Kasta
monuda "Sepetçioğlu,, oyu
nu il~ "Beyler bahçesi, Ge -
yik, llgazın altında,, Çankı
rıda "Sarı kız, Yıldı7, Yaslı 
gelin Gönül, Kervan kıran ,, 
Ankarada "Kara tavuk,, Es -

kişe'11rde "Ak koyun,, ile 
"Kara koyunların benidir 

' " 
Kütahyada "Efelerin başı , 
Elli altın, Kar mı yağdı, Kü
tahyamn dağına,, Bursada 

"Ey serenler, Mustafam,. gi 
bi güzel yerli havalar top

lanmıştır. Toplanan bu tür
küler, konservatuvar yayın · 
larından ''Anadolu halk şa · 
şarkıları: defter 8 - 1 J ile 
bastırı 1 1p ortaya konmu;tur. 

Bu gezi hakkında "Halk bi 
lgisi mecmuası - Ankara 

' 
cild 1, 1928. sahife, 177 -
178 de kısa bir izah var 
dır. 

Dördüncü araştırma gezi
ııi : Bu gez~. 15 ağustosdan 
l 7 eylul 929 tarihine kadar, 
otuz dört gün sürmüştür. 
Konservatuvar direktörü 
Yusuf Ziye ile Mahmut Ra 
gıp, Remzi ve Ferruh bay
lar bu d" d" -or uncu araştırma 

g ezisi kurulunu leşlcil ediyo
rlardı. Bu kurula 

ayrıca 

"Halk bilgisi derne;ı:.i n 
!'> " a 

mına değerli elnografyacıla 
rımızdan bay Abdülkadir de 
katı l mış ve kurul ile bera 
ber Doğu Anadoluda öne 
mlf folklor gereçleri topla -
mışhr. Abdülkadirin topla 
dığı bu gereçler sonradan 
dernek tarafındtln "Rapor,, 

adı altında ve bir kitap ha

linde bastırılmıştır 

Dördüncü araştırma gezi

si Trabzon, Rize, Gü nüş-
han , Bayburt, Erzincan, 
ErLurum ve dolaylarını 

kapsal olmak üzere Ana'do 
!unun doğu illerine aittir. 
Bununla beraber, kurul ge 
zinin baılangıcında uğradı 

ğı bazı yerlerde~ faydalan . 

mağı da unutmamıı: bu ara

da Giresun ve bilhaua o 

YAZMAkl: Şakir Ülkutaşır 11. 1 : ~ .. ""..: . "!"' • ' •• " • 1 .,.1 .. 

sırada oturmakta olduğumuz 
Sinoptan ön ayak o'mamız 
la müzik folklorına ait öne 

mli gareçler toplamağa da 
muvaffak oln uştur Eu araş 
tırma gezisi, maddi fayda · 

lar bakımından üç, öncekile · 
re göre çok değerli sonuç

lar vermiş ö n e m l i 

Müzik gereçleri e'e geçi 

rilıniştir. Esldsi gibi fonoğ 

raf ve notıı ile toplanan 
halk türküler inin ı;ayısı ön 
ceki araştırma gezılrrinin 

sonuçlarından fütl.:n oldu 
ğu gibi, halk oyunlarının 

yazı ve sinema araçlarile 
tesbitine de dördüncü araş 
tırma gezisi sıra sın da ha ş 
lanmıştır. Yani ~ u ru] bu sı 

rada doğusal Anadolunun 

değerli bir çok halk türkü 
ferini notaya ye pilaklara 

almış "halk sazları,, na ve 
"halk oyunları,, na dair 
ciddi, zengin bilgiler topla 

mıştır. Kurul üyesinden Bay 
Ferruhun halk türküleril"i no· 

taya almak işinde gösteı diği 
ciddiyet ve özelliği burada 

yeri gelmiş iken, Faygı ile 
anmağı bir borç sayarız. 

Konservatuvar tarafından 
dördüncü folklor araştırma 
gezisi sırasında üç yüz par 
ça halk türküsü toplanın ş 

ve im gezi üzerine iki de 
kitap çıl<arılmışlır. Bu ki 
taplardan biri "Şarki Ana 
dolu türkü ve oyunları ko
nservatuvar yaynılarından, 

kitap 2, 1929,, ötekisi de 
"halk türküleri a)nı ku 

rum yaymlarından, kitap ) 3 
l 93'l., dır Halk türküleri . 
ufak bir ö'nsöz ile gezi sı 
rasında notaya alman yüz 
el 1i beş türkü. oyun he\'a· 
sının nota ve güftelerini 
lrnvnyan bir cilttir. Bu cilt 
içinde Doğu Ana.do unun 
eski ve ünlü bır hayli halk 
türküleri yazılı bulunmak
tadır. 

"Şarki Anadolu türkü ve 
oyunları" ise, kurul üyesin 
den ve bir de müzik folklo 
runa ait en değerli ve geniş 
yayınlar yapan B. Mahmut 
Ragıp Kösemençli tarafın 

dan kaleme alınmıştır. Ait 
olduğu alnn için büyük bir 
değer olan bu kitapla , 
B. Mahmut Hagıp 
bu gezinin nasıl yapıldığını, 

ne suretle geçtiğini, doğusal 

ı\nadolu türkülerinin vasıf

larile halk saz ve oyunları 
hakkında zengin ve etraflı 

bilgiler yazmış: ayrıca mü · 
ı.ik folklorumuzla Türk ha ı k 

müzikleri bibliyograf yasına 
ait araştırmalarını da kitabın 
sonuna katmıştır. 

lstanbul konservatuvarının 
Anadolu müzik folklorunu 
araştırıp toplama alanında ki 
bu çalışma ve ilmi teşebbü 
steri yukarıda kısC\ca yazdı 

ğım • z bu dört gez •nin çerçi· 
vesi içinde dikkate değen 

bir varlık gösterir Bu gezi 
ler sırasında Anadolunun 
bilha5sa doğu, batı ve 

kuzey larnfları mü 
zik folkloruna aıt 

hakikaten önemli ar<ıştır 
ma ve toplamalar y;ıpılmış · 

tır . Şu kadar ki , belli zam

anlard" ulum! özgülüğü ha 
iz yapılan bu dört araştır 

ma ge1:isi tahsisatsızlık yü 
zünden bukadarlıkla ~apa 

mp kalmııtır. 

Halk evi Susığırhk F i d a n l ı ğ ı 
Dün gece açlkhavada hal- G Ü z e 1 Yetiştiriliyor·· ı 

ka bir filim gösterdi. f idanhğa e~ilen dutlardan bu yıl halka 1 O - 2 O ~in 
va::.~e~~:~zi;it~ı~;ç;~i ~~- ka~ar dağıtılacak. f idanhğm ~ağ, şeftali ve akasya 
nlerde büyük bir rağbet kısımlanndan da bu yıl istifade oluna~ilece~tir. 
görmekte, gece gündüz do - Suslğırlık , 21 1 Ö:ıel ayla 

lup taşmaktadır rımız} Urayın tarım (ziraat) 
fidanlığı bu yıl Susığırlık hal 
kının yakında istifade ede-

ipek böcekçiliği daha canlı 

bir yola girecel, tir. Diğer 

taraftan fidan 1 ığa geçen yıl 

ekilmiş olan bağ kısmı da 
Evin ra dyosu ile ve yeni 

alınan son model gramafon 

maldnesinde çalınan alafra

nga pilak larla ha l kın musi 

ki ihtiyacı da tatmin edilm

ektedir Dün gece de bahçe 

de se li s nema m...akinası 

ile halka güzel bir filim 

bileceği hale gelmiştir yetiştiğinden önümüzdeki 
Fidanlığa ekilen üç kilo sene IU · 15 bin çubuk kö· 

gösteri ' miştir 

Gelenler hem bol bol te· 

miz hava alınışl.\r, h em de 

eğlenceli vakit g«>çirmişler 

dir . 

lfer yönden ha ka yarar -

la olma ğa çalı~an evimizi 

bu başarıklıklarından dola 

yı kutlularız . 

dut tohumu çok eyi yetiş 
miştır Önümüzdeki yıl hal. 
ka 15 20 bin kadar dut 
fidesi verilebilecektir. 

Susığırlığın büyük harpten 
önce gerek ipek böcekci i~i 
ve gerekse bağcılığı çok 
ileri ıdi. Fakat harp sonun 
da bunların pek çoğu bah 

çesizlikten kurudu, ortadan 
kalktı . 

lşte. tarım fidanlığından 
önümüzdeki yıl dağılacak olan 

dutlar bu büyük boşluğu il 
doldurması itibarile büyük 

bir diğeri vardır. Bir kaç 1 
yıl sonra ilçemizde 

Şamlıda çalışmalar: 

Bir Çok Köylerde Köy 
Odaları Yaptınhyor. 

Plan örneğine göre yaptırılaca~ olan ~u köy odalarının 
tem91Jeri atıldı. Diğer iki ~öyde de okula yaptnılacak. 

Şamlı , 21 (Özel aytarımı 
zdan} Kamunumuzda ba

yındırlık işleri yolunda git
m ektedir. Bu yıl hir çok 

köylerde yeniden köy oda 

ları 

tır 

Kirne. Davutlar, Yayla 
bayır , Kamçıllı . Poğazköy 

Armutalanı, Kırmızılar, De· 

liyusuf nr da büyük plan örne

ğini! göre. diğer on ltöyde de 

küçük plana göre köy oda · 
ları yapılmasına karar ve 

rilmiş ve bütün bu yapıla -

rın temelleri atılmıştır. 
Çaypınar köyüne de beş 

sınıflı bir okulu yapdırıla-

caktır. Oku ' anın malzemesi 

hazırlanmaktadır. 

Kurtderenin yarıda kalan 
okulasının eylül ayı başında 
yapılmasına başlanacaktır . 

Şımlıda bol sulu güzel 
yeni çeşme yaptırılmıştır. 

Hütün köy evlerinin dış 

farı badanalanmaktadır. 

Köy kanununun dilekle-
rini yerine getirmek için 
l\aınunbay durmadan çalış 

maktadır . 

klendirilecektir 
1 ıdanlıktaki şeftali, akas

yalar da çok güzel gelişmiş
lerdir. Şeftaliler ekim za 
manı hall<a dağıtılacak , 
akasya\ar da bu yıl cadde 
lere ekilecektir 

Yalnız fidanlığın suyu az 
olduğundan bu hususta güç 
lük çekilmektedir. Onun 
için büyük bir kuyu kazdı-

rılması düşünülmektedir 

Tarım iş yarı Nazmi 
fidanlığı öııüınüzdeki yılda 

daha verimli bir ha!e 

koymak için Lüyük hazır 
lıklarda bulunacaktır. 

Edirne-Ankara 
inşaat usta okulalarma 
ilimizden bu Y'l da talebe 

almaca~ 
Edirne sanat okulu ile 

Ankara inşaat usta oku~una 

935 936 ders yılı için ilimiz· 
den bu yıl da talebe alına · 

caktır 

Her iki oku 1aya girecek 
lerin en az beş Hnıflı ilk
okuladan diploma almış bu 
lunmala rı , vücutlarının sağ

lık kurulunca muayeneden 
geçmeleri, nüfuslarının ili

miz kütüğünde yazılı bulu 
nmaları, on üç yaşından 

az, on yedi yaşından faza 
bulunmamaları , vapılacak 

smaçlarda muvaffak olma 
ları lazımdır. 

Bu okulların smaçlarına 

beş eylül perşenıbe gunu 
il bayın veya kültür dırek · 

~-=-=~=====~=================== •• -= ---•• törünün başkanlığı altında 

Hasta 
Bakıcıların iç ve dış ~iya

f etleri te&bit edildi. 

ı · Un ve zaLı're f ı'atları • bir ortaokul öğretmeni ile 

Sağlık ve sosyal vardım 

Bakanlığı, direktörlüklere 
hasta bakıcı hemşiı t 1 r lıa

kkındR birer tamim gönder 
miştir. Bu tamıme göre ha
sta balcıc farın. ıç ve dış ol 

mak üzere iki kıyafetleri 
vard:r 

İç kiyafeli; 6 santimetre 
yüksekliğinde olan baılık, 
gömlek kumf şından ve ko -
!alıdır. Gömlek beyaz patis 
kadandır. 

Dış kıyafetı : B.-ış ' ık siyah 
fötr kumaştan, kenarları 
4 ~antim genişliğınde, baş 
bir pastalı ve yuvarlak ola · 
caktır. Elbise. 1 ış ve yaz 
yılrnnabilir. koyu lacivert rt: 
nkte kumaştan yapılacaktır. 
Çoraplar düz siyah veya ka
hve rengindedir 

Bütün hasta bakıcılar Lu 

talimatnameye göre geyin 

meğe mecbur edileceklerdir. 

il ve ilk okul öğretim ispek-

22 Auğstos Perşembe 

55 
6 () 

70 
80 

Kırma 

NOT: 

işbu 

Unlar 
Çuval 

Randımanlı 

" 
" 
" 

fiatlara 

Kuruş 

600 
590 
500 
4IC 

280 

mu · 
aınele vergısı ile , çu. 
vahla 140 kuruş bu~dayı 

koruma verigisi dah·I de· 

ğildir . 

Cınsi Kuruş Santim 

kızı ' ca Yum 5 
uşak buğ<lay 
Sert 

" 
4 ıu 

Arpa 3 25 
Nohut 5 
Hakla 4 .., ___ 

terindt n kurulacak kom si} on 
tarafından yapılacaktı r . 

Smaçlar Türkçe, rıyaziye, 

eşya ve resim derslerinden 
olacaktır . Kayt işi bir ey 
lülde kapanacaktır. 

Başm~an yaralamış 
Salı günü, Mirzabey ma 

hallesinden arabacı Topal 
Ahmet oğlu Mehmet ile Ay· 
gören mahallesinden Ham
mal lla~im oğ u Tahsin ara
larında çıkan kavgada 
Mehmet, Tahsini taşla baş
ından yaralamııtır. Mehmet 
hakkında kanuni muamele:: 
ye başlanmıştır . 

Gelenler 
Temyiz mahkemesi Başmü· 

ddeiuınumi muavinlerinden 
hemşerimiz B. Esat .Adil 
Müstecablıoğlu dün izinli 
olarak şehrimize gelmiştir 

Buldan genel savam<.ını 

B. Nefi izinli olarak bir 
kaç gündür şehriminle 

.. lunmaktadır . 

hu 
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işin şaka tarafı 

Tipler .. 
- 3 

"İri yarı,. tiplerin özellik 
lerini bitirdili. Şimdi sıra 

"tombul ,.!ara ge 1di. 
Bir çok kimseler "tombol .. 

farı (balık eti) diye an1atnıak 
isterler. Fakat şüphesiz ki 
" tombul,, ' ar bütün balıkla· 
ra benzemezler . Sözgelirı i 
tombul bir kadını izmarıl 
balığına benzetirseniz 9'8Y 

halinize. V c yine sözgeliıııi 
tombul bir erkeği halll!İ 
balığına benzetirseniz acaba 
nası l karşılanırsintz? f<ötli 
bir şekilde değil mi?. O hal· 

de ... "TomLul,,laıı bize. kı 
saca boylularını "palarnutıı 
uzunca boylularını da "to· 
rik" balığına benzetirsek 
sanırım ki hiç Lir "tornbol,. 
bize kızmakta bir hak sa· 
hibi olamaz. Çünkü her ılıi 

·rı cins balık ta hemen h--rkesı 
sevdiği balıktır; hele bell" 
Palamutun pla.kisine baY• 
lırım. Tombulları pala111uta 

benzetişim Li raz da bunda" 

ileri geliyor belki . 
Amma diyeceluiniz. ki: 

ta· Ya torik? Ha. O da pa 
mutun efesi gibidir; o bert' 

zelişim de yerindedir. I< 
İri yarıları kadın · erke. 

diye ikiye ayırdığımız gibi• 

"tombul"ları da kadın · eri -ye 
kek diye ikiye ayıı ıp 0 

• l• w o ç- k- dahil 
ınce ıyecegız. un u ·r 
b t •• 1 dOWo • bı' bı 
aş a soy e ı~ım gı · 

tipte de olsalar özellik bıt~ 
kımından kadın ile erke 
arasında, göze batacak kıt• 

tfp· dar ayrıhk vard:r. Her 
1 1 • 1 

teki cins1erin özellik erli 

eksıksiz ortaya kovabil111~~ 
için buna, kadın - erkek e 
ye ikiye ayırarak incelel11 

ğe çok ıhtiyaç vardır. 
Şimdi tombul kadınfar~I 
l - Yüzleri çirkin de 

l "ıP· sa tenierinin yumu~ak ıg • 
dan, belki de düzgünlüğÜfl 
den çok onurludurlar· 

b tar• 
2 - Bu yüzden 8

' i 
·ıer 

çokluk dik , göğüsleri 1 bıl 
doğru çıkıktır Anca~ bir 
ilerl dogru çıkıklık hıç ·bi 
zaman kanbur göğüsler gı 

d - ldir· 
fırlama şe.k lirıde egı de 

k erler 3 Kalabalı Y l< 
yaya olarak gezrneği ço 

severler pe 

4 - Boğaı.larına karşı e· 
d " ferı 11 

pek artık düşkün ur 

de birer timsirik. ·ıeri 
dell 1 

5 Şıklığı her şey 
11111

• 

tanırlar; evli iseler koca nıfl 
~. , b bal11rı 

nın, dcgılse er 8 1ıkları 
biitün kazançlarını şık I r· 

k ·st~r e yoluna harcama l , rob 
6 İnce ve dar ar 

c:u) 
geymekten kıvanç 

la r. . kefl" 
7 - Bütün erkekler• 1111ııŞ 

. "uru 
dilerinin zencıre 

... nırlar birer tutsagı sa kı 1 yaf1 
8 - Yaşlarını sa 1 rıfl 

buna 
kadınlar arasında fil 

. voktur· 
uzun boylu yerı • e koc• 
kat kocadıklarına " Jf'afl 

· bir ıa 
yacaklarına hıç 

inanmazlar ··ıleri . k yu 
9 içkiye pe Ara 

ol.tur 
ve dayanmaları Y kıvıtflç 

.... ·çmekten 
sıra sıgara 1 

dııyanları vardır. - k da 
ıO - Ve son ola;e111el< 

kafaları çok işlektır, b'lecel< 
herkesi kafesi! kuya 

1 

kadar kurnazdır~· Saf tık 

Bir Atanma 1ığ• 
k· rrıuba)' 

( lsrnanköy ~ tıtP111ıf 
na Reşat Özdeınır " 

tır. 
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Siz DE Görün! 

lr Yurtseverlik örneği 
Dün çıkan Türkdilinde 

llz de okumuısunuzClur: Gi
teaunun Mecidiye köyünden 

:~ beı Yaımda bir delikanla 
Uliin mallarmı Hava Ku-

~~una bağıılamıı. Hem de 
uıurken . 

Bu küçük haber beni ulusal 
llvaı günlerine kadar gö· 
tirdü. Yurdun heman her
'-rafını sarmıı, kaplamıı 
elan düımanlarana karıı kük
te1111, bir aslan gibi saldı 
~Q Türk erleri arasmrla da 

Yle on beı yaılarında 
ttlınaz delikanlı 1 ara çok 
l\atlanm ııtı . 

~avaıta düıman 'arife gö 
dt IÖğüıe gelemiyecek ka 
it r küçük olan en -on iki yaı-
rındaki güçük yılmazlar 

~ laraan düımanla boğaz 
laza ge'en ağabeylerine 

:Phane taıımıılar, su da
t111ak suretile yardım et 

.. ltlerdı. 

'f6rkün, küçüklerinde bile 
)'1r4teverlik duygu' aranın 
"°teunluğu ya 'nız u 'us al 
~~aıta değil, daha eskiden 
~li bir gerçekliktir. Ulu 
"l savaıta görülen1er o 

~"çekli.kleri bir kez da · 
açıklamııtı. 

.. Savaı zamanlarında oldu-
11\ kadar barıı zamanların 
~ da yurda bRğ1 ılık'arını 

t vakit gösteren Türk 
~'lıu, günün en büyük teh · 
~eıi olan hava tehlike-si 

~ ~arııı'amak içi
0

n birbir
i e yarıf ederken, en kü 

~le bir ferdi bile bununla. 
1l biiyük yurt it le i 1gileni 

~r~ hem de ölüm döıeğin -

Diinyasına doymadan, do 

:"'••ına vakit kalmadan, 
la-- . d-···un pençt'sme uıen on 
~ Yatındaki genç clelikan 

hepimize örnek olacak, 
hk yükıek bir büyüklük 
., "" ..J ''k .. 1 ~ . .1Urq1ever ı gosterm ştır. 
~!'eıunlular bir anıtla de 
'-t anlının adını yaıatma k 
~ IJorlarmıı . Ne mutlu o 
lreıunlulara .. 

1 

TORIGDtLI 

1 Yabancı gazeteler de gördüklerimiz. 1 

Harp Ark adaşlanmız 
"Tür~ askerlnirr lôtülamara~a çölter için~e büJü~ ve 
şeref ~olu bir muzafferiyet kazandığı ve ~u muzıffe· 
riyalin pulıkl~mm solmıyacağmı Almanya~a her kes 

tak~ir eder.., 
Berliner Börsen Zaitung 

gazetesi yazıyor: 

Son ı:amanlarda gerek 
"Çanakl<ale,, muharebesin
den, gerek "Kütülemare,, 
muhasarasından bahse-
den beızı Alman gaze· 
telerinin bu sa vaı me Y· 
danlarındaki Türk kahra
manlığını göz önünde tut

mıyarak meziyeti Alman 
tekniğinde bulmağa kalkıı· 

dıkları görülmüt ve bunla
ra gazetelerimizce lazımge 
len cevap verilmiıti Alman· 1 

yanın en mühim gazetelerin 
den bıri olan "Börııen,, ga
zetesinin aşağıdaki makale
si münevver Almanların ha 
kikah söylemekten çekin
mediklerini ortaya koymak· 
tadır. 

Büyük •avaıın eski mu
haripler üzerinde bırakdığı 
izler, bugün tamamiıe bat 
ka bir ıekil almııdır. Bir 
zamanlar birbirlerine' düt 
man olanlar, dostça karıılaşa· 
rii.k birbirlerine ellerini verip 
ulusa. 1 abideleri batında, ıe· 
hit düıen arkadaılarının ha
tıralarım tebcil ediyorlar. 

Artık felaket ve ölüm, kur-
ban ve yara hatıraları ta-
mamile soldu ve karıı ta 
rafın askerlerine nefret edi
len bir düıman 
gıbi değil, bir cephe arka· 
daıı olarak bakılıyor Çün 
ki her iki taraftada asker 
lik ödevi olanlardan, ulus 
ve vatan için kendilerini 
feda etmeyi emrediyordu. 

bu delikanlı gerçekten adı 
na anıt yapmaja değer b 1r 
varlıkt•r Gire~un kamunbayı 

ile hamiyetli Giresunlu ve 
köylülerinden bunu ben de 

Gerek bizde ve gerek 
başka!ı1rında. yani bundan 
yirmi sene evel birbirlerine 
birer düıman olan ülkeler
de baı gösteren bu yeni 
dütünüı tarzı bizi sevindiri 
yor. Fakat bu aralık bizim
le birlikte, omuz omu~a, ta 
acı sonuç gelinciye kadar 
eısiz bir mücadeleye girişen 
müttefiklerimizi unutma
malıyız. 

Kendisinden daha büyük 

bir kuvvetle çarpıfarak 

t.:.. ~zrallin elinde yurdun 
._.tGk tehlikesini düıünerek candan iııterim -

mağ up ulusların akibet 'eri 

ve meıum barı~ muahede 

leri yüzünden dünyanın al 
dağı durum, tıpkı tim<lı eski 
muhasımların arasında oldu 
ğu gibi. eski cephe arkadaş 
larmın da kllrıılaıank, sa
vaı alanındalci müşterek 

hatıralarını tazelemelerine 
mani olmuftur. Nitekim b ı l 

hassa Türk-Alman silah ar
kadaılara arasındaki müna -
sebetl eri kuvvetlendirmek 
çok. güç olmuştur Bu yüz
den aradaki doıtlu.ğun ya
vaş yavaı unutularak onun 
yerine an

1

atmamazlıklara 

ve aş~ rı bir hasassivete yol 
açan bir nevi yabancı l ığın 

girmesi tehlikesinden korku
lur. Meaeliı, geçenlerde Al
man gazetelerin birinde 
Kutü'amara hakkında çıkan 
bir yazı serisi, Alman· 
yanın, bu zaferin verdi 
ği şeref hissesini sadece 
kendiıine ayırmak istediği 

zannını uyandırdığı açın, 

Türk basınında çok tiddetli 
bir mukabeleye maruz kal 
mıttır Fakat Türk okuyu· 
cuları, Alman gazetesinin, 
Irak sefirini ilmiğ bir şekil
de incelemek suretıle harp 
tarihine ait lir etüt yap· 
maktan ziyadE', yazıcman 

özel maceralarını anlatan 

vakit geçirici bir makale 
neşretmek istediğine dikkat 
etmemiılerdir. Türk ordula 
rile birlikte çarpışan Alman 
askerlerinin , kendilerine dü
ıen ödevi tıpkı 1918 baha
rında Verdunun önünde 
Amerıkahlarrn hücumlarına 

karşı, hiçbir zafer ümidi ol
madığı halde ta sonuna ka· 
dar cesurane bir şekilde mu 
kabele eden Avusturya ve 
Macar bataryaları gibi ifa 
ettikleri kolayca anlaşılabi
lir. 

Her türlü anlaımamazhk 

lara mani olmak için ıunla

rı açıkca söyliyelim, Alman 

yada kimse, Türkiyenin elin 

den Kutülamara zaferinin, 

verdiği terefi almak niyetin· 

de değildir.Türk askerinin Kü · 

tülamarada çöller içind~ bü 

yük ve ıeref dolu bir mu
zafferiyet kazandığını ve bu 
muıafferiyetin parlaklığının 

Turk tarihinde hiç bir za
man solmıyacağını Alman· 
yada her~es taktir eder. 
Eğer Irak, Çanakkale, Flis 
tin ve Kafkasyada akan 
Alman kanının ancak dam
lalarla sayılmasına mukabil 
buralarda ölen ve yaralanan 
Türkterin bir milyondan faz
la olduğunu unutacak olur
sak, Türk cephe arkadaı'a- · 
rımızla birlikte yaptığımız 

mücadelelerin hatırasını ka
rartmıı oluruz. Bizimle bir 
likte omuz omuza, Galiçya 
da, Romanyada ve Make 
donyada çarpııan Türk kah. 
ramanlarmı minnettarlıkla 

anarak, şurada veya bura 

d.'l kazanılan müıterek mu
zafferiyetlerin hissesi hak 

kmda herhangi bir kimse 
ile çekişmeyi reddederız. 

Bir tarafın dığer taraftan 
ne kadar fa"Zla it başardığı 
nı bizden sonra gelecek 
nesillerin yazacağı tarihle 
aydınlatılması gerektir. Biz, 
teker teker herkesin kendi 
ulusu için mücadele etliği 

dütüncesile, daima bütün 
mevcudiyetini müıterek ga 
yeye hasrettiğine kaniiz 

1917 yılanda Brailada 6 
ancı fırka k\\manda1ı1 Hilmi 
Paşaya veda ettığim zaman 

bu mükemmel asker: Savat· 

BILIKESIR ASKERİ SATINALMA 

KOMiSYONU illHLARI.. 

Balıkesi r garnı:tonundaki kıtaat için 700 ton liniyet 
maden kömürü 26 Ağustos 935 pazartesi günü ıaat 15 
de ihalesi yapılmak üzere kapah zaıfla eluiltmeye kon
muştur. Muvakkat teminat miktarı 420 lira olup ihale 
kor satınalma komisyon binasında yapılacaktır. İstiyenler 
şartnameyi kor satmalma komisyonunda görebilirler. 
Taliplerin muayyen gün ve saatten bir saat eveline ka 
dar teklif mektuplarını komisyona vermeleri. (453-4) 

~;* 
Balıkesir garnizonundaki kıtaat hayvanatı için 400,000 

kilo yulaf 1 O 9 935 salı günü saat 16 da ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Yulafın 
tahmin bedeli 18000 lira olup muvakkBt tt-minat miktarı 
1350 lira olup ihale kolordu satına 'ma komisyonunda ya
pı1acaktır. İstiyenler ıartnameyi salmalma komisyonunda 
görebilirler . İsteklilerin n.uayyen olan gün ve foaatden 
bir saat eveline kadar teklif mektuplarile kolordu salın· 

alnıa komisyonuna müracaatları. 
(4·1 21) 

Balya Uray Başkanlığından: 
Belediyemizce satın alınacak 200 metre itfaiye hortu

mu 16 8-935 gününden itibaren 15 gün müddt"tle açık 
eksiltme rnreti1e münakasaya konulrnuıtur. İhale 31-8 935 
günü saat 10 da icra edilecek tir. Taliplt"rin ıartnameyi 
görmek ve daha ziyade malumat almak istiyenlerln her. 
gün Balya Belediye baıkanlıtına müracaatları ilin olu-
nur . (30·1-4) 

.. 
Balıkesir inhisarlar Baş 

Direktörlüğünden: 
İdaremizin Bostancı Hoğazındaki barut ve palayıcı 

maddeler deposu etrafına yaptırıJacak tel örgü ıartname 
ve keıifnamesi mucibince pazar'ık suretile yaptırılacaiın
dan isteklilerin lnhiEarfar Baımüdüriyetine müracaatları. 

lan sonra Almanyada Wie· 
sbadende, Hotel Rosede 
görüımek üzere,, demiıtl 

Hilmi, gençliğinde bir yıl 
için Almanyaya gelerek Wi
esbadende, tüf ekçi alayında 
h izmet etmişti. Bu zaman 
kendisinde çok tatla hatıra
lar bırakmıfh. Hilmi Paıa 
tarafından verilen randevu, 
hemen hemen bütün cephe-
lerda Türk ve Al -
man askerleri tarafından, 

sa vaıtan ııora görOımek 

üzere verilen vaitler gibi 
sonsuz kaldı . Maalesef! Bu 

nula birlikte Türk müttefik-

(41.J -3) 

lerimlzi zaferlerini unutma
dığımız gibi, büyük ıavaı 
takt ıayanıhayret muvaffa
kıyetlerini layikile takdir
ediyoruz. 

~······················' 
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~ük Hikaye: B 

Yalvaran Bakışlar 

,. 1 k evela, buradan kaçma· 
' çok uzaklara kaçmayı 

:tilnüyorum. Fakat fedaka· 
ldarına karıı hiyanet et· 

~I o'acafımı bildiğim için 
'l 1Reçıyorum .. ..\jlina "Beni 
""-a, ben seni değil, Tunçeli 
._"iJorum; beni ona bırak" 
'1 llleye de gururum manı 

'-Yor Nihayet karar ve
:)orum: Tunçele uzun bir 
~lttup yazacağım v~ vazi 

"-ıi anlatacağım. 
İlt l>ııardan Ajlanın ıesi ge 
ti or .. Beni, Güllere nerede 
ıc:lliumu ıoruyor niraz sonra 

l>•ında bir tıkırtı iıitiyo 
h "'· O, içeri giriyor. Hafif 

etllerek: 

Miiıaade var mı bayan 

)G tlcan, sizinle husuıi ola rak ı 
'lltmek istiyorum. 
ltalkıyorum . Bir koltuğa 

- 1 
arak: 

J) Sizi dinliyorum. 
iJorum. O da, kuııma 

l'AZAN: 

Vahdet Başaran 
geçiyor. Anlatayor Annemin 
söylediği sözleri tekrar edi
yor ve en sonunda da: 

Emin olur., bunda be 
nim hiç bir fıkrim yoktur. 
Sırf onların dütüncesi. · Fa-, 
kat, görüyorum ki siz., çok 
muztarlpsiniz. Bt>n. sevdiğim 
bir kimsenin iztirap çekme
sini istemem. Söyleyin, eğer 
zanm'llda yanılmıyorsam, ya 
ni, siz Tunçeli seviyorsanız, 

saadetinize engel olmıya· 

yım . Hayalla kendi zevkim 

açın baıkalarmın l.:etbaht 
olmasına razı dejiİim. llay
di, söyleyin onu seviyorsu
nuz, değil mi? Sükut ediyor 
sunuz ya! .. 

Susunuz, daha eyi; süküt 
ikrardan gelır. Hiç olmazsa 
ağzınız o büyük itirafı 

yapmasın . Hayır, muteesair 
olmayın; s :zı ondan alacak 
değilim. Bu saatten itibaren 

aramızda birıey yokmuı 

gibi hareket ederiz. 
Bende yakında 

bu çektiğim ·iztirabı içimde 
uyutmak için uzaklara, çok 
uzaklara giderim Şimdilik 
hoşça kaim .. Diyor ve b~ 
nim hiç bir söz söylememe 
vakit bırakmadan odadan 
çıkıyor.. Onun, bu fedakar
lığını ve bu çektiği üzüntüyü 
hiç unutmıyacağım; Niçin bu 
çoçuğu sevmiyorum?. Niçin 
benim gibi anadan, babadan 
mahrum bu çocuğu mesut 
etmeyi dütünmüyorum. San
ki evlendikten sonra seve
mez miydim insanlar niçin 
birıeye takılıp kalıyor . 

*"' 
Bugün Ajlan uzun bir se 

yahata çıkıyar. Evin içinde 

bamhaıka bir hava var. 

Annem, babam sanki bana 
kartı bir günah itlemiıler 

gibi yüzüme bakamıyorlar .. 
Ajlan onlara, beni sev 

medlğina, bir baıka kız ! a 
alakası olduğunu, beni a

0

la-

mıyacağını söylemiı. An 

nem bunları bana söylerken 

çok mütee11ir: 

- Ne yapalım kızım, se 

nin taliin~ lnıallah baıka 
kısmet çıkar, hiç meıak et
me .. 

Diye teselli ediyor . Me 

rak etmek mi, bilakiı öyle 
memnunum ki . Tabi onlara 
bir şey hissettirmemeye, 
mümkün mertebe kendimi 
müteessir ....göstermeye çalııı
yorum. 

* * 
Hayahmm dönüm nokta-

sına bu gün adımımı atıyo. 
rum. Batımda duvak, üze
rimde gelin e lbisesi var 
Tunçelle devam eden ıki 

• aylak nışanımızla, bugün ta 
mamen birleıiyoruz . Evin 
içi saadet temenuilt riyle 
dolu . Düğünden bir hafta 
sonra Denizliye gidecejiz 
Tunçel oraya tayin oldu. 
Zaten eskiden de ailesi ora· 
daymış. 

* 

Denizli, fena bir yer de 

ğil, ilk .ıelitimizde, burasını 

sevmemiıtim. Fakat ıonra 

tamamen ısındım. Tunçel 

beni hiç ihmaletmiyor. Bir· 

az hastalansam, doktora bat 
vuruyor. Bu gün kendisine 
ilk müjdeyı veriyorum: 

- Tunçel diyorum, altı 

ay ıonra baba olacakıın .. 
Q· neıe ile ellerimden tu

tuyor ve beni göğsünde 11-

karak: 

- Zaten ne vakittenbe
ri o, mini mini yaramaz 
yolcumuzu bekli, ordum. 
Mademki gelmesi yakmlaıtı , 

hazır ık yapmalıyız, diyor .. 
Evin içinde bir telaıtır gi

diyor. Tunçel timdiden yav 
ruya mini mini el arabası 

aldı Bir de onu taııvacak 
çocuk tuttu Her ıey hazır, 
timdi yolcumuzu bekliyoruz . 

... 
* • 

Tunçele kızın oldu müj-
desi \•erilir veri lmez, mah
kemeden bir l\rabaya at 1 ı 

yarak eve gelmiı. Gözleri· 
mi, onun dudaklarının hare· 
ketile açıyorum . O, karyo
lanın bapnda duru)·or .. 

Elimi uzatarak, elini tıı

tuyorum: Dudaklarımdan 
"kızımız var,, sözü fısılh ha
linde çıkıyor. O, ilk eveli 

bana "ıetmit olama. di1or, 

sonra yavrunun yüzündeki 
tülü yavaı yavaı kaldırarak 
gözlerini bu bir damlacık 
et parçasına dikiyor .. 

• ... 
Üç günlük olan yavrumu· 

zun baı ucunda ona müna
sip olan bir iıim arıyoruz .. 
Bu sırada kapı çalınıyor. Ba
na telgraf var. Açıyorum, 

Ajandan, yavrumuzun dün
yaya geldiğini duymuı: 

"Mutlu olsun" diyor. 

Ajlanın ismi bana mazi· 
yi hatarlatıyor. Ajlina sev
mediğim için bıraktafımı ve 
Tunçele de sevdiğim için git
tiğimi düıünüyorum ve bu 
düıünce bana yavrumun 
ismini buldurtuyor . 

Batımı kaldırıyorum göz · 
lerimi Tunçelin, gözlerine 
dikerek: 

- Tunçel, yavrumuzun 
iıımi "Sevgi., olsun, bu sev
gıni'l?rZiW mafanıdır diyo
rum .. 

Kabul ediyor .. 
Çocufumuzun minicik ka

yolasına biraz daha e1ile · 
rek bu ismi tekrarhyoruı •. 

SON 
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Edirne Sanat Okuluna Talebe 

' 
Alını)·or: 

1 - Balıkesir ilinden Edirne Sanat okuluna parasız 
yatılı olarak 1 !. talebe alınacaktır. Bunlar ilimiz merke· 

zinde yapılacak yazılı bir sınaç sonucunda seçilecektır. 
2 - İilmiz adına alınacak taleben!n ılimız nüfuz kütü 

ğüne yazılı bulunmaları 18.?ımdır. 

~ Okula alınmak istiyenlerin: 
A - Turk olmaları. 

B - 13 yaşından küçük 17 yaşından 
maları 

büyük olma 

C - En az beş sınıflı bir ilk okuldan diploma almış 
bulunmaları şarttır. 

4 - İstekliler bir dilekçe, aşı rrıporu , özbe 'ek (nüfus 
teskeresi) ve 75 ilk okuldan aldıkları diploma veya bu 
gün bulundukları okuldan alacakları belge ve ü ç tane 

belge fotoğrafı i 1e birlikte orunu muza başvuracaklardır. 
5 - H:!r istekli için ayrı ayrı doldurulmak üzere ~a· 

por ile birlikte fiş ilişik olarak gönderiln.iştir. Fişin genel 
krsım 'arı kültür veya okul di rektörlüğünce dolclurulduktan 
sonra, istekliler sağlık kurullarınca ht'yeli sıhhı} e) l:a kı 
dan (muayene ) geçirilmek üzere memleket veya nun une 

hastahanesine gönderi1ecektir Hastahat' l oln ı~ <ın yt ıler 
de bu bakılar hükümet veya uray (bel<:di)e) c'oktorlaıın 

dan kurulacak en aşağı iki kişilik bir lrnru tarafından 

yapılacaktır 

6 - Hükümet veya uray Doktorlarının yapacakları 

bakılarda şüpheli veya sağlısal durumları e} i fakat za} ıf 
ça görülenlerin. en yakın bir yerdeki ml mlekt t veya nu 

mune hastahanesine gönderile: ek varsa klinik röntgenolo· 
jik ve labratuar bakılarının da yapılması lazımdır . 

7 - Verilen bu paralara göre sağlısal durumları san 
at öğrenimine {tahsıl) elverişli olduğu anlaşılanlar y; zılı 
sınaca kabul edileceklerdir. 

8 - Türkçe, Riyazıye, Eşya ve Rtsimden yapılacak 
olan smaçların sorusu mühürlü zarf içinde ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

9 Smaçlar (imtihan) 5 Eylül perşenıbe günü tam 
saat 9 da başlıyacak ve en çok 4 saat içinde bitirilmiş 

olacaktır 

10 - Smaçlar ilbayın veya kültür dıreklörünün ba~ 
kan'ığı altında ilbaylık orununca seçılecck bir orta dere 
deki okul öğretmen ile bir ılk öğretim it pt ktt rinc!en ku 
rulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır Bu komis· 
yonun ödevi, bakanlıkça verilen emre göre yalnı7, smaç· 
larm yapılmasına ve sınaçlara bozul (fesat) karışmaması· 
na dikkat etmektir . 

11 Sınaca giren talebenin adını, doğum yılını ve 

yerini nüfus külüğüne ) azılı olduğu ilin adıı ı g östcrır 
ve üstünde sanat okuluna alınacak parasız yatılı tale be 

için yapılan yazılı sınaca girenler diyemi yazılı b ir çizel 

ge 12 inci maddede yazılı kağıtla rl a birlıl,te l akanl ık 
ertik ve teknik öğretım gent:l direktörlüğü adr Eine gön· 
derile ;ektir. 

i2 - Smaçlar bitince komisyanca . sın acın vt r ı lc n l u 

ümre göre zamanında ve Uı>tılünde , apıldığını sı naca gi

ren talebe sayısını bildirir bir tutulga ' zal il) yapılacak· 
tır. Bu tutulga her adayın (nan zet) sınaç l ; ğıdı 4 üncü 

madde de yazılı belgelerle fiş ve sağlı sn 1 raı. or'arıııa i'iş · 
tirilerek y!ne adı geçen genel din ktörlüğe, miihür n urru 
ile mühürlenmiş sağlam bır za rf ıçinde ve bağıtlı (taah 

hütlü) olarak gönderilecektir. 

13 Saat o kullarından birine parnlı }atılı VtYll ) atı 

sız g irmek istiyenler doğrudan doğruya diledildtd ı; a nat a•J)JB- (('e- B - .......... 1 
okuluna baş vuracaklardır il u 

1 
.., ' 

14 - ilimiz nüfus kütüğüne yazı' • olmıyanlar da yazılı~' CLJZ ugu 
sınaçlara girebilirler. Ancak bu gibi'erin smaç kağıtl~rı A A 
ayrı bir zarfta ve aynı yöntimle ı 2 inci madde de yazılı il s .., I ı .., • 
belgelede hirHkte bakanloğa gönderilm~!;d;,, Sanat okul- • ag am ıgı ' 
~~~~~ı.as" göre illerin bağlandıkları bölgeleri lıi l diren liste ili- ı~,· la raf etı• ,-

Orta okulların veya orta derecedeki o1rnlların l!9 

ve lıselerin her hangi bir sınıfında belgt-li veya diplomalı 

olkullardan sanat okullarına paraHZ yatılı olarak girmek ı. t"'•• lı ı· i r-ı""'I '' VŞil 111 ı a 
istiyenler de yukarıdaki madcelerde yazılı şartlara göre ,.. ~ 

sınaçlara kabul edileceklerdir. i F t • k ' 
16 - Sanat okullarına a lınacak talebeye ait gene1g•n ' a n a Z f U m a ş • 

in eyice okunmasından dolayı geçen yıllarda bir çok yaı · & VE I 
ışlıklara yer vermiştir . Bu işi ) önelecek olan kültür di· 

rektörünün bu gelgeyi eyice okuyarak yanlış'ık'aıa yer bı- ' 

raı<. ı mamasına önemle dıkkat etmesi lazımdır . 1a Tuhafıye mağazalarında '-
11 Sanat okullarına düşürülen ta1t benin l<apasıtele lW 1 

rinden z iyade yoksu ll u\dartnıt', kimEesiz.likJerinin illeıce 1 bulabilirs,.niz? ' 
her şeyden üstün tutıı 'duğu ötedenblri görülmüştür. Hal 1

1 

.. J) ··t1:e- I --~)~ - _..,,,..._ .. )} ... 
buki gene\ derslerden başka teorik ve pratik bir çok ar 'ilı ..,.,- ,..,\a\.~ 

tıksel dersler gö~terilen bu olrnllarda talebenin bir başarı -.A.;f. 
ff k l "#,~~~~~~~~~~~I sağlıyabılme si (muva a ıyet temin edebilme eri (norma ((;; 

ze d'ılı ne kapasiteli olmalarına bağlıdır . Bu bakımdan ~

1 
p A s A H A M A M 1 ~ 

talebenin her şeyden evel. zeki, ça ' ı~l<an l<apasileli 'e ~ 

~
1

::·~:
0

;;"nj~~::itb_"~k:i:t:~ 1 Muhterem Müşterilerimize: 1 
Gırmek Şartları: 1 füııı:ıri kıyıııeı v" ~ıi1trt·ıi ıııaıı·ıııı vt· uı:ı· ~ 

Ankarada İnşaat usta okuluna parasız yatı'ı ta - it ruf ol 111 « P.\S.\ Jl.\ı\l.\~11)) idaı·c·nıizdc> olarak ~ 
leb~ alınacak ve bunlar her il merkezinde açılacak yar il yerıiclPrı a(:ı lı;ıı ŞI ı r. cc p .\ Ş.\ 11.\ ,1.\ \1 lı> nm nıi • ~ 
p sınaç (müsabaka imtihanı) smaçlarına göre seçilecektir. 1 nıal'İ kıynwti ~ . lılıi .-~a~lar dalıilindt~ irışa il 

2 Bu okula nlınacakların yarşı sınacı sanat okul- ı ~ 
1 l b · 1 ~ t~tlı'l1uP~İııcl"11(iiı·. ı~~ L~ k·.•tl·l•r ı·l·1 •1.l·l·, 1

· :ılııııl'~H i; arana alınacak ta e enın smaç arı ıle Liılıkte )rıpılaraktır. it, - - ' L''- • • •1
• 1\, ~ 

Sanat okulları smaçları için gönderiltn sorular a)ı ı 7a · lı kalııı~ıU hamam a-.la haşa nırmaz. ()j~t·l' ı 
manda inşaat usta okuluna a ' ınacak talebe için yapıla- ı lıamamlaJ' gihi Sll\'Uda hl.\ ll ~llVtı olnıa\ ıp 
calc yar . şı smacının da sorularıdır. • • · · • 

'
~ ~urt'fi malısu~ada isalP t>dilt·ıı ı~ıtlı ntt•rıhtı 3 Sanat okulu sınacına girecek talebe ile inşaat us I! • ıl 

ta okulu sınacına girecek talebenin sınaç l<ağıt 'arının. bir- ~ Sil~' ı dur .. \yrıea haııyo le~kil:)tı olup lttJ~US~ ~ 
birine lrnrış maması ve bir yanlışlığa_ yer ka 1man' a~ı için I~ oda \'t~ kaı·volalal'J vardır. Takımları y('Jll l1 
inşaat usta okuluna girnıelkbjstiyenlerin smaç kağıt 1 arının ,~ve ~il\'Pllt'ı~ıİzcfir. ·"tİs(t•rilc•ı·İııİrı lıt•f' tiirli"ı 

1
~ 

en başına, göze çarpaca < ir yazı ile "inşaat usta olrn'u lf. ' • • 
~ P~halıı istindı~ıti ((>nıiıı t•dilnıistir. Bir kel't' için" deyimi yazılacaktır . 1

1

11.

1 
~ JI 

4 Sanat okullarına alınacak ta 1ebt! için yl'pılan g {)rnıt'k k:'tfidir. ~lulıtcreııı llltİ~(t>J'İlc·ı·i11ıi1.t• ~ 
12 8 1935 ta rıh ve 15253 sayılı genelgenin 3.4.5,Ü,7 ,9 , 10, ~ il:'uı oluııuı·. 71 
12. 15,15,17 ve 18 inci maddelerinin lıüb ümleri inşa a t us · I~ KEKLİK OGLU ~ 
ta okuluna alınacak talebe i.e sımı \ ları hakkında da top- € Mehmet "zl 
!anacaktır. I~ ~ 

5 - Bu sınaçlara gireceklerin, ille , ilimiz nüfus kütü· ·~l~J,.PTJ~~~~~~~~~~~ 
ğüne yazılı olmaları şart deği'dir. 

6 Sınaca giren ta leben in adını, doğum yılını ve ye . 
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