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Balıkesir 
Yıllığı: 800, altıavlığı 400 
kuruştur. Stı\ ısı 3 kuı uş 
Günü geçmiş sayılar 

_) 
25 kuruştur. 

P ~ZARTESİDEN ÖZGE GUNLERDE VE SABAHLARI ÇIKAR.\_ _____ _) 

Kültür 
ıurası ~iı toplantı yapaca~ 

Arık • \• ' 
t0, ara, 1 {Özel) - Ağus 

al· 
lıtırıd 1 

içinde Ki.ıltür BakAn-

lde ~·kültür şürası fevkal 
lıt, ır toplantı yapacak 

L l'oı>taıltıcl , ·· ıt.. . l .. ll"r a ı<u ur ış t::rmm 
t "rıküdu d·~· 
'tıd rumu ve ver ıgı 

r, ,•ttıan incelenc'ikten on-
"iil d~k· lur ış'erin n onumüz 

dı.ıt~ Yıllar içınde alacağı 
tatl trı h1tkkında önemli ka •r l" Verılecektir. 

lhüı Bakanı Sallet Arı-
~~11.Kan ın diyevi. 

k,11 Ur Bakanı !-ıaffet Ari

~'lld trıllhtelif meseleler hak 
...._ a ıu C:ıyev bulunmuştur: 

tr,ll'ıllıse ve ortnoku) pro. 

ıql'll "tında değişıldık ya 
~ asın ııc,k a lüzum yoktur. 
"ı'kı okullarcla okutul 
1\ k' olan kıtar ldrm faz 

111tt1 I t'k arı varsa çıkartıla 
ı Ptofi 

ltı ır:>rama uydurulr ası 
trı .. 

d,11 Ulehas ıs nrkadaşlar 

)'l>ılttıur kkt>p komisyonlar 
ltıı t . 

~~ltı 1 ır imtihan talimat 
1> ~Iİtı• 
'~ç1, 1 •n Lir daha gözden 
) 1 trı . 
Otı.ı f'sınde fa)'da umu -

~~t ~. Yabancı dil için An
\ (\da 
'tı~ açılacak olan dıl, 
dıı Cogrc.ıfva fal,ültcsinin 
~ ~llStit h 

•ı Usü kı mında ynl 
dıtıf:~'ki dıller dcğıl yaşıvan 
Q t d 
il k e okutturulacaktır. 

1) lltsta d 1 . · ı . k 
c,ğ ın eyıcı crın ço 

"ıı~ tı •tıı ranı) oruz. l üı kçe-
1ııc~ı granıeri hakkındaki 
I' ~ille} 1 b er henüz kesin (ka· 

ır s 
11 tııcı 1 d onuç alm clığı ıçın 

.\tıcllk rı bır şey söylen«>mez 

q ıtıi 0 1.tıllarda yeni Türk 

~'=~il: geniri•ine (zevkine, 

•ilet, tı~! uyan cün le şe 
t~kt1 °Rretilmiyc çalışıla. .... 

~ ~1.ı1tu 
t'd r Bakanlığı şurada 

bııı " da~ "rıa Rnık bır vaziyette 
~ı rı lnrıhi r, }''~•lar vesikaları, 

' v ın, loplamağa ka· 
dıi ''•111 t 

llt!t b ş ır. Bunun ıçın 
tı "k 1 tı tı a11 ıklardan bunla 
'o ~reı d 
~ tltılışt er e bulunduğunu 
~ Ur. B . . . 1· 1 ~cll b • U ış ıçın yer ı 
~i\ e ı n .. h 1 ca.kı ıute assıs ar ça· 
~ 6.tdır 
\Jlttıcl . 
t l kı halde bunların 

'~ 1 • ıç 11l 
1 ografısi çık, rı'm-l r Çalışılmaktadır. 

!~ ' [rzurum lchvilı 
-- &,kata, l 1Ôzel1 
~ ıı\lıgı s· d ıvas 

Fına· 

Erzu 
" "mı 1 bı.ı 'l o u ınşası ıçin 

Hık 
b n1 ılyon liralı!< ta 
••tıracakt 

ır. 

Ağustos 2 Cun a 1935 O~U:\CU Yıl.. 

H a beş - haiyan Harbinin Önüne f Anketimiz 1 

An c ak Mu c i z e Gecebilecektir. --=------
"Bizde " Şiir,, Demek Harbi durdurmağa çal1şcın devlet ı1arple kar

şılaşacaktır. İtalyayı düşüncelerinden "ancak 
MiLletler~·n ekonomik ablokası cevi rebilecektir. 

İstanl ul, l (Özel) - Dış 
işleri Bııkcınlığı yabancı me· 

m eketlcrdeld 1-1 İtalyan el 
çisini deği~lirmeğe karar 
vermiştır. Oeğışecek elçiler 

şunlardır: Prng elçisi Rocco, 

Hren elçisi Marchi, Kahıre 
elçisi Kont Maglıano, Atina 

elçiıd Rossi Stokholm elçisi 

Soragna, Meksika elçi i Ro 

geri, T~hran elçısi Çiccona
rdi. 

Trlbuna gazete-si itnlyanın 
Cenevreden çehılmesiie ulus

lar kurumuna öldütücii bir 

darbe indirilmiş olacağını 

yazarak diyor kı: 

'ıHıc şüphe ,oktur 1 i, 
uluslar kurumu ltalyayı Ha
beş işinde faydalı addettiği 

tedbırleri almnktan geri du 
rduramaz 

Muı;solıni İtalvıtsı için 
Avrupövı uluslar kurumu 

Tarım 
BaKanlığrnın ~eş yıllık 

p ı ogram1. 
Ankar.ı, 1 (Özel) Tıı. 

rım lZıraat) Hakanlığı, b ş 

yıllık bir program httzırla 

mıştır. Bu progrnmcla çift 

çılerimizi ı çeşitli ziraa t ya 

pmaları için çok geniş esas 

lar vardır· 

Ayrıca sulama işlerı de 

büyük bir önemle gözönün 

de tutulmuştur. Yeni prog· 

ram bakanlar heyetinin ya

kın bır toplantısında müza 

kere olunRca k ve hemen 

tatbik sahasına konulacak. 

tır. 

\' \lı 1 1 

adını vndılderı ağır, ahmak 
ve ild yüz]ü müesses den 
kurtaracak vakit belki gel 
miştir. •> 

fstanbul, 31 (Özel) Ab 
servcr gazetesinde Sir J. L. 
Garvin "Hnbeşıstnnda har 
1 in önüne ancak bir rnuci 

Birincilik 
Seçme güreşleri 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
htt".ıfındnn hazırlanan bu 

giires Ankarada yapılınakta 
olan yeni sil 1dyomda ikıncı 
teşrinin birinde yapı1acıığt 
anlaşılmaktadır. 

Türkiye baş pehlivanını seçme 
gnreşJe!i. 

Çocuk Esiı gt.-me Kurumu 
genel merkPzince tertip cd 

, 

ılmekte olan Türkiye baş . 

pehlivan nı seçme· güreşleri 
1 ıkinciteşrinde Anlı.unda 
yeni stadyomda yapılacak

tır . 

Baş pehlivanlığı lcazana 
na önemli para ile bırlikte 
birde madalya vnilecektir. 
Bütün Türkiye :->ehlivanları 
güreşe çağrılıoır. 

ze g<çtbilecd,tıd,, Demek 

tedir. 
Aynı malrnledc İtalyayı 

harpten menedecek ve tel 

bir o rnadığından l u husus· 
ta müdahalf-'dt• l ulunacal< 

devletin nihayet harp mec 
buriyetind ı lrnlacağı pek 

tabiidir. ltalvayı ceı-ren ha· 
rpten men için en birinci 
tedbir ekonomik ab1 okadır. 
Bunu tatlı], et rr elf, cihan 
sulhünü tehdit ede ccklir. 

İtcl'ya, ablokaya karşı lmv 

vet kullandığı talcdirtle ne 
olacaktır:'. 

Di\ e sorulmaktadır. 
Lonlrn, 1 (AA. ı 

B gun Cenevreden alınan 

lıaberd n İtalvaya bildirilen 
esasları lrnbul etmeı;i nncak 
müddet tayinini i~tediğini 

bildirmekte, lrnnst>y lıu· 
gün yapacağı toplnntıyı 
geriye bırakmıştır. 

Okullarda 
0Kututacak kitaplar hanr

landı 
.Bu )-ıl ilk ve orta okullar 

da okunacak lotaplnrın lıı> 

leleri bikanlık t rnfından 

lnzırlanmıştır 

Yakmda hütün kültür dı 

rektöı 1 iiklerine gönderıJe-

cektir. Bazı ilk olcul kitap 

ları öz Türkçe olarak bas· 
tırılmıştır. 

C.H.P. Genyön~uru toplan~ı. 
Ankara, 1 tA A . \ C H. 

P. Genyoıılcurulu bugün 

belli toplantısını yaparalc 

bazı ılçe başkanlıkları ıle 

il} önkurulu üyelerıne sı çil 

enlerin n det! erı ni iı~celemiş 

V U n C b k ve onaylamıştır. Partinin içiş na umur aş an 1 lerı üyesinde görüşmeler ya 1 
-----=------- __ pılmıştır. 

Siyas~~Parti lider/erile görüştü Gefü Uprüsü BayındırU 
8. ~aldarısm Avrupa dönüşünden sonra fevkalade Ba~anı ıaralından açıldı. 

toplantı ya~ılacs~. 
Atina, l (A.A.) Curnu 

rluk başkanı M. Zaimis sı- P--ıaımmıı~ıım--mmmril 
rasile cumurluk partı i ön 

derındt>n Sofutıs Papaand 
reu ve Milonasi l al-ul ede 
rek bunların rejim meseleı;i 
hakkındalıi göriim noktala 

rmı dinlemıştir. 

Rt-jim meselesı hakim ela 
bütün siyasal partiler baş· 

kanları arasında tasarlanmış 
o an ~anferansın M.Çalda · 
rısin yabancı ülkelerde se· 
yahatten dönüşünde topla 
nacağı anlaşılıyor. 1 emek 
oluyor ki rejim meselesi ey 
lule kadar asıntıda kalacak
tır. 

B. Çaldar s bir otomobil ka
zası geçirdi. 

Atina, 1 <AA.) Yun 
an Ra b<tkanı C.ddaris 
bir otomobil kazasından ba· 
şından hafifçe yaralanmıştır. 

\ 1 • 1 1 1 ı I 1 1 \ / il 

Atina, l (A A.) Çal-
daris Yugoslavva kral nr.ibi 
ve Başbakanla. görüşmek 
iizere yakında Belgrata gi· 
decektir. 

Menemen, l !A.A.) Me· 

nemen ovasında 98 bin 
liraya yapılmış olan beş 

gözlü büyük Gediz köprüsü 

dün bayındırlık bakanı ta· 

r~fında açılmıştır. 

Vergi alma ışi yenileşti-
riliyor. 

Ankara, (Özel) Hükiı 
mel vergi kanunlarında 

vergi t ha kkukunu ve w•r • 

gi & ima şeklını çok esaslı 

suretle düzeltmeğe 

verm ştir. Bunun için 
finans teşkilat lrnnuııu 

lrnrar 

yeni 
ge 

riye bırakılmıştır. Bu yeni· 

likler yapıldıktan sonra ha 
lk ne kadar vergi vereceği· 

ni eyi bir şelulde bileceği 

gibi memurların <la işleri 

. kolaylaşacaktır . 

"Kadın,, Demektir.,, 
(( Asırrarın ömrü ~er~e~erini yaşıyao, <<~in» ~ir 
« ~oca~an arta ~alan» o ~unak ve yosma (yaaar) ı. 

artık ~oşamahyız., » 
Balıkesirin sıkıntılı ha va· 

sından \'e tozundan kurtul 

mak içın biriLik çare: 

Bağa çekilmek .. 

Anlattıklarına göre, bılnı 

em kaç yıl evel, Bnlıkesirin 

düıt bır tarafı bağlarla {ur 
ganla anlamayınız) çe\'rıli 

imiş ... 

O zamanlar, en fakirin· 
den, en zenginine kadar, 
her kesin bir bağı olduğu 

için. yaz günleri, 'e bilha~srı 

yaz geceleri şehir boıs ve zıfiri 

karanlık bir eve dönermiş ... 1 

Şimdi düşünÜ}'Orum: 

Onlar, güz.el yaşamanın 

değirini her halde bizden 

daha iyi biliyorlardı. 

Çünkü. yaz günü Balıke

sir, hakikatcıı el<ilecek gibi 

değıl. 

fakat, son bir iki yıl içi· 
nde bizde bağ merakı ye· 
niden ald~ yürüdü. 

Köşesinde, beş on parası 

olan, derhal bir l ağ yerı 

alıyor; ondan sonra, 
cık bir ev . 

mini 

Hasan Basrinin bağına gi· 

den, yolda, şişman arkadR· 
ş mla kanter içınde yürür
ken, bu soysal ı !) meseleyi 

konuşuyorduk 

Dostum: 

Haydi, gayret, dh or 

du; beş dakika sonra, d şı 

mızın ateşi temiz bir rüzga 

rld, içimizin alevi de, so 
ğuk su ile serinliyecek .. 

Nihayet, Hasan 
bağına geldık ... 

Basrinin 

Bağ evinde tamir yapıl 
d.ğı için. kendhd, Avukat 

A. V"!hbinin bağında imiş ... 

Kısa bir yiirÜ} iişten rnn 

rtt, dt::mir bir ! apı ve .. Ba

lıkesir zevkine göre tanzim 

cdilmış, kalabalık bir odu .. 

- Üstat, sizi bugün sor

guya çekeceğiz .. . Bır ed{ bi
yat anketi açtık da.. . ilk 

hatırımıza gelen siz oldu-

nuz .. 
O, yerleştiği sedirde, otu· 

ruşu.nu değ iştirdikten sonra 

gülerek: 
Neymiş bakalım anke

tiniz, diyor .. 

Bugünkü ed~biyatımız 
hakkında dütünceniz? 

Bu günkü edebiyat mı? 
Fakat bu sual bize göre de
ğıl. Onu gençlere sormalı· 

sın. Bu günün edebiyatını 
malesef takip edemiyorum. 

Bu kadarcık mı?. 

- Malasef öyle ... 
peki diğer sorgumuza 

geçiyoruz. Biliyorsunuz ki, 
bizim Dı van edt:biyatı olsun, 

yeni edebivat olsun, daima 

kadını bir mihver yeıpll)ış 
ve bir pervane gibi onun 

etrafında dönüp durmuştur . 
!::İize göre, edebiyatımızdaki 

bu çehre değiıecek midir!. 
Yoksa aynen kalacak mı· 
dır? .. 

CevRp vermek islemedi: 

Avukat Vehbiye dönerci<: 

- Kehanet göstememi 
istiyor. Fakat yine ce~·apsız 

bırakmadı · 

- Bizde (şiir) demek: 
(Kadın) demektir. (Yar, ca

nan, mahbube.) gibi kelime 

v~ mefhumlar şairlerimize 

belli batla sermaye olmuıtu. 
Asırla rm ö :nrü derbederi

ni yaşı yan" Bin bir, kocadan 

arta kalar.,. o bunak ve 

yosma (yaaar .. l ı artık bo· 

şamalıyız. Zaten millet (grı

zi edebiyat> dan usandı. 

Eğer - bunca ihtiyaçlar, 

bunca bakir mevzular önü· 
nde hala o vadi devam edi

yorsa çok yazık .. 

Yeni yazarlarımızı, genç 

şairlerinizi hatırladım. 

- Üstat. diyecektim; bu· 

yurduğunuz o bik~r mevzu 

lar, ıair geçinenlerimizin, 

( IJP\"ımı ikinei snyfoda ) 

İngilterenin İtalya-Habeş işin
deki rolü. 

Milano, 31 (A.A.) - Po 
polo d'italia gazetesi, bu. 

günkü başyazısında yeniden 
ve şiddetle ingıltereye hü 

c.um ederek diyor ki· 

"İtalya ile Habeşistan 
arasındaki an1aımazlığı si 

liiha başvurmadan kota-

racak bir çare 
dırdı ki. o da, İngılterenin 
Habeş imparatoruna İngiliz 
usulü bir andlaşmft yapması 

tavsiyesinde bulunmıuı idi. 

İngıliz usulunden gayemiz, 

ingilterenin Habeşlilerden 
çok medeni uluslara karıı 

yerittiği usuldür. 

Fakat Ualual hadisesin 

denberi İngiltere, açıktan 
açığa Habeşlilerden yana 

bir durum aldı Daha hakem 

ve anlaıma komisyonunun 
kurulması olmadan önce. Ha· 
beşistandaki ve Cenevrede· 
ki ingiliz iıyarları meseleyi 
Brltanya İmparatorluğunun 
Habeşistandaki asığları ta
rafına kotardılar. 

Londra, melek 

tavurlar takınaıak 

gibi arı 

uluslar 

sosyetesini savgamak zora· 

(Devamı ikinci sayfoda) 
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Folklor Not/an: 4 

Folklorun Ana Yolları 

F olklorın ana bölümlerin· 

den ikınc si (İnceleme ve Tet 

kile) maddeleridir. 

Bunları da esas olarak 

üç bölüme ayırabıliriz: · 

1 G enel ınanmalar, 

2 Özel inanmalar 

3 Görenekler 

1 Genel inanmalar 
Bu halkın arasında yatı· 

yan muhtelıf maddel~r üze

rindekı inanmc.lurdır. Böyle 

bir madde üzerinde ancak 
bir inanma vardır, Bu ba

kıından hu, ioanmalar genel 

olarak alınır Mesela 1 lalk 

sağ avucunun kaşınmasmdan 
eline para gireceğine, sol 

avucunun kaşınmasından 

da elinden para çıkacağına 

ınanır . bu bu kadardır Bu

nun üzerinde ikinci bir 

inanını yoktur. işte bu avuç 
kaşınması üzerinde ki genel 

inanmadı:-. 

Halk arasındaki bu gibi 
inanmaları toplayan ilk ki 

taf; lstanbul 1 laik lhlgisi 

Haberleri oergisinin bastırıl • 
dığı Talat Mümtızın (Kasta· 

monu halk inanmaları) adlı 

kıta.bıdır, sanırım 

Kaynttk derg "sinin son 

sayılarında yazdığım inan 

ınalar da bunlardandır. Bu 

hale göre bu alandaki ikin 

ci kitap (Balıkc sir Halk 

İnanmaları) adlı kitap ola 

caktır. Yakında çıkaca le 

olan bu kitap, derleyicil e re 
bir örnelc olab:lir 

Genel inanmalar <lağnıktır 

Bunların toplanması h a lkın 

türlü maddeler üzerindeki 
inançlarını 

bakımı rdan 

yer tutar . 

gösterrresi 

önemli bir 

Bunları sınıflamakta. mü 

mkünse de tasnifin bir değe· 

ri olamıyacağı kanağatında 
yım Her halde tasnif edi-

lmek istenirse bunları al

fabe sırasile değıl, inanma 
litrın çeşitlerine gör~ nyır 
mak daha uyğun ve ilimsel 
o lur. 

2 Özel inanmalar' 
Öze l int>nmalı r bir tt'lkik 

maddesi iize rind ~ki türlü 

inanmalarm hepsine bırde., 

verilen addır Bunlar Ellpla 

lanırken çok zaman göre · 

neklerle karışık olarak elde 

edıleceklerinden görenekler 

lf> inanmaları - sınıflama 

yapacağım deye biribirle-

rin fon ayırmak doğru olmaz 

Çünkü en son ıkisi de bir 

maddenin belegeleridir. 

Özel inanma!. r tetl<il>: 

edilirken elde h e r halde bir 

kadro ister. Kadrosuz in

celeme ve sapta eksil• 

olacağından o madJe üze 

rindeki daha bir çok göre 

nek \e inann~Rlaıın halk 

arasında kalarak Folklor 

gereçleri arasına geçmeme 
sıne sebep olur. 

Kadro, t e tkik maddt>si 

nin ıskeletidir T eşrıh de-rs

lerinde talebe nasıl bir 

iskel<'t üzerınde işleyen k 

tetkiklerini ilerletıyor ve 
tamam'ıy c. r a, Folklorun ka 

drosu uz.e rinde tetkik eden 

ler ele aynı suretle madde 

üzerin d e k ı le: tk kit r ıui ilt r 
letir, bi gılerıni tama 1 lar. 

Bunun içind r ki kadro, 

Folklor tetkiklerinde en bcı ş

ta gelen bir meseledir. 

r .4ZA .\': 
O. Balkır 

Burada Folklor araştırıcı

larımız için büyük bir ıh 

tlyaç olan kadroların eksık 
li~ • ni söylemek isterim. Knl 

dın1nn (Halk bilğ ı si derneği) 

nln ((llalk bılğisi der1eyi 
cilerine rehber) ı adlı kılavu7 

k tabında bir ç ok m:ı.ddeler 

üzerinde ha7ırlanm ş kadı o 
lar varı:a da bunların hır 

kı mı eksıktir. bir kısmı da 
öıel hayatımıza uymadığın

dan lir fayda elde edilemi· 
yec~k haldedir ( 1 lallc bilgi

si derneği ilim kolu) mın 

'rn r e hberi e sas tut ıı rak ha 

zırlaclığı kimi kadro>lar var· 
dır Bunları eld • etmek 

mümkün olsa idi Folklor
cularımız için değe rli birer 

örnek olurlardı 

Özel inenmalar halkın 

karakterıni gösternıt- si ba 
kımından çok büyük h "r 

önem tafır. Bu itibarla bun

ları't1 derlenmesitıe yardım 
edecek kadroları hazırlamak 

gerektir. Türk Dili tetkik 

kurulu derleme kolundan 
1-olklorcuları'mız için böyle 

kadro1a r h.llzırlamac:ını i~te 

m ek bilmem yersiz bir di

lek olur mu? 

Özel inanmalar üzerinde 

şimdiye kadar genel ve yer 

sel olarnk bir çok izerler 

çıkmıştır Bunların gert>k 

derlenmesinde gere kse ya

yımında eski (Halk l ilgiH 

derneğı) nin biiyük bir 

ovuııç payı vardır Hu 
gün Halkevlerinin (Dil, tarih. 

edebiyat) kollarırın da bu 
büyük V t. hayırlı işı başar · 

ma hrı gerektir . 

Bır çok illerlmizdeki hal 

kevi d e rgilerinde kıvançla 

görüvoı uı. ki fol klor, halk 

evlerı ve evciler arttsında 

eyi hir ) e r tut mt Ştur . Ve 

bu gidiş devaın ederse kı 

can..lan dıleriz, lutluğn yui 

kaybetnııyerek da.ha sağlım· 

l ıştıraca gına lrnvvet le inan

malıyız. 

3 - Görenekler 
Yaşa nanlar ve vaşanmış 

'ar ol.ırn lc ıkıve Löldüğümüz 

görenekler d~ bütün dıger 

Folklor mac:ldeleri gibi bü· 

yük bir önem taşırlar Bun 

ların s.ıptalaııması da sosyal 

yaşayışımız bakımındrın çok 

değerl · dır Gören~kler de her 

halde bir kadro üzerinde 

çalışrıral( ir celenn eli ve saµ

lannıalıdır 

Gerek özel inann alar ve 

gerekse göreneklerle i ' gili 

kimi maddeler üzerinde l.a -

zırlayacağım tetkik kadrola 

rını eksik le olsa, büyük 

bir ı htiyaca l<arşı koymak 

dıl •g yle Folk lor üzerin ele 

çnhşm tk iste yen genç arka 

daşlarn verıneğe ça ışaca 

gım . 

S on ol rt ral< Folldonın d e. 

ğerı üzerinde daha bir knç 

söz SÖ\ leyıp 1: u lrnnuş ayı 

bitireceğım: 

Folk or; ha 1 kın b tınc/ 
tükenmez bir ilim gö ııücü 
dür, işlendıkç~ ışi art<ır. 

l'o ldar. bir cevhu, lız 

derleyiciler de 1 irer nrayı 

cıl,1rı:r., Bulduğt mLz h.uıı 

cevherleri Folklor kuyun cu

sunun elıne verer . k en 

bulunmaz, en yüksek değ .... r 

deki ş ldini aldıracağız. 

Folklor; Bir ulusun ta ke-

Salkımlar 

Bağlar 
Adam oğullarında, ıki çe 

ş i t bağ vardır benim bildi 
ğirn. 

Biri , ıki gönlü birbı rine 

bağlıynn yürek bağı 

Ayni iki kafayı ka ~ nalc 

l ıytın, kafa bağıdır ötekisi 

de .. 

Öyle gelır ki bana , düşün
c elerimizin halat verdiği ne · 

sne; daha sonsuz bir bağla

nışın lcendisidır. 

Ona, düşünerek bağla-

mışızdır kendıınizi. . Kafa 

bağı geniş \Jir anlayışlcı; yü 
re bağını da içine alan, da 

ha sınırsıl. bir bağlam~tır. 

Yürek bağı . Hu, daha 

çok kadını ; omuzunda gü 

vercin , dolğıın göğsu yarı 

çıplak nrnhal!e hakvcle 

rınde ra stlana n· , kötü 

bir tablo sananların bağı .. 

Erkeği Atf rodit, lrndım 

Venlis bilenlerin bağıdır, 

Bütün yürek bağları . . 

Ben, yürek btı glarının İÇ· 

inden çekip çıknrıyorum 

k.ıdını.. l.u çıkarış, onu, 

Kafa bağlarımın ara.:.ına ko
ymak içindır . 

K11f<1 ba~lanm kı; temiz 
ve aydınlıktır. Kafamla ba

ğlandıklarıma bir ha vvari

nin bağlanışı il e değıl, ka 

fam:n bütlin gücile bağlanı-

rım. 

* 
İki çeşit bağ. bilmiyorum. 

Bild i ğim , yalnız l<,,fa bağ 

la r ı 

M. N. 

lngrlterenin 
Rolü. 
(t'' tur : r b=r r (' ~= )f J:ı ) 

~ında olcluğunu savamakta
dır. 

1 lakikntte ise, İngıltere, 
kendi emperyalıst projeleri 

ni sa vgamak ıçın uluslar 

~osvett> ini ı>t>f erber ediyor. 

Şüphesiz k i, İngilız yardı 
mı olmasa harpten kaçm

mak için Habeşistan İtalya· 
nlarla bir anlaşma yapma 

yı ç t. ktan kabul ederdi Ha 

lbuki, bugün Ha beş impa

ratorn, harpten bahsediyor 

ve memleketi ı:on daml, 

1.unın,ı kadar sa vgıyacağın• 
söyliyor. 

İmparator aı.cak böyle 

har f" lcete yt!lkı alrlığı iç "n ·r 
dir ki , bu tavı ı takınmak 

tadır ., 

nd•sıd ı r. Bız bunları derle 

yip öğrenınelde ulusu, ulu 

sun içyüzünii ve karal,tereni 

öğrenmiş ohcağız. 

Folklor; durmadan, din 

lcrmlden yorulm1tdan ~·a 

lışnıalc ı s tı yen bir i~ alam 

dır Bu alanda hulncağımız 
ı n değer.siz görünen bir gc 

r eç ustaı1ının elinde c n yük 

se l< degni alır 

Folklorn ihıNtl e den ulus 

lnr kendıleriııi ı hma! etmiş 

le dir. 

Bunlcır çin 'ir lo halka 

nit o' , n bütün '11n<lde ve 

bilg•l e ri toplamak hepimiz 

ve he 'e halk ıle, l<öylü ile 

ço:, ' ;ı lcındrrn i'gıli o 1anlar 

için en lıüylik ve en İ>ıışla 

gelen bir yurl ve ulus bor 

cudur. 

Yo! uııuz açık olsun, geı~ç 

Folklornı nrkadnşlar!. 

r 
ŞEHİR VE İLİMİZDE .. 

Halk evine H a v a K u r u m u n a. 
Galen ma~inenin ~eneme- ·Her ta r.r:ıfta genii çalışmalar var 

1 leri yapıldı. Kepsütıe ne ~adar üye yll.ldı - 64 ~ılo sa~ız vııtı 
1 lalkevim!zm bir sesli si · 

nema makinesi getirm iş ol 

duğunu yazmııtık . Şerket 

uz .nanı dn (mütehassıs) dün 

gelmiş ve makinenin mon· 

tarını yapmıştır Halkevinin 

bu işe memur ett i ği kurslar 

!,olu başl<anı b. Bedri ile 

uzmanın yaptıkları deneme 

ler isteğe uygun görü ı düğü· 

ndC'n makine H ,dkevine mal 

edilmiştir. 

yurtdaş - köylülerin yar~ımı. k• 
Kepsüt, 1 !Özel aytarımı.ıdanl Hava tehlikesıoe el' 

rşı Kep~üt ve köylerinde sonsuz bir çalışma devtıflı tt" 

mektenir. Değerlı kamunbayımız Sedat Ergüven ha.-a ,t 

hliked kurumunn cidJi hir gayret le sarı'mış, o-crktı f1t' 
köylerini bölgelere ayırarak Luralarda öğıt ln.eııJtr rı tl11 

biri ayrı ayrı vnzif eler almışlardır. Kepsüt l aş öğrt_~ııırtl 
İzzet Tan, Şadi. A uf Dürrü. Mustafa, Şamlı bıış 0 }eY 
meni Kamil, Geııılilc Muratlarköyü öğrelmcnlerin<' 10 bı' 
zullah ayr ı ldıl<farı bölgelere giderek lcöylülerc caulı dbif 

şekilde hnva teh\ıkesine karşı alınacak te ~ö·Y 

S
• h B 1. ı "•leri anlatmışlllr \'e gt>zdıkleri yerlerde ii)e 

ı~a - e~azrn ua osu ya- hnlkının da yurh;everliğine dayanarak yardımı ve asılfşttlı' 
L •ı• kaydına başlamış1 ardır. Henüz arkası alınnıı yan Lıı ,ıı· 

rın 31\Şam veri ıyor. 1 yetin bugüne kcd.ır eld t> edilen sonuç'. 11111 aşa~JY8 y ııl 
Üç ağustos gecesi Şehir yorum. Yurtsever Kepsüt ' üleri ve köylült rini canclc•rı 

kulubü sa!onlarınca verıle 

ceğini yazdığ rnız İ •lman l:> ir
liğinin balo hazırlıkları bit 

mi~ gibidir Balc•n• n eğlen· 

celi olması için kulüp yö 

n e tim kurulu zc: ngir\ Hr pr· 

ograın hazırlamıştır. 

Yeni parkın 

Yapılm1sı işi ilerleyor. 
İlyaslar m •z u:ığının park 

haline çevrilrnesı işi büyük 

bir hızla ılerlemekted r 

Parkın ortasında yapıl 

makta olan büyük havuza 

su getirmek için boru dö· 

şenmesine baş' anınıştır. Park 

yollarlnın da tamamlırnmaı,ı 

na çalışılmaktadır. 

Baly .da 
Bir isyar ~1kyerine veril~i. 

Balya , 1 <Özel art arımı 
zdan) - Orhanla r kamunu 

niifus işyarı hi\klondn yapı 

lan t..ı.hkikal sonunda 1609 
sayılı kanuna göre hakyeri 

ne verilmi~tir. 

N ~ 8 fus 
işyarlan arasrn~a 

Korucu kamunu nüfus iş

yarı ılçe nüfus i~yarlığına 
Havran nüfus işyarı f{alya 

nüfus katıpliğınc, 1 al} a nü· 

fus ld\tibi de Havran nüfus 

işyarlığına atannıışlaı dır. 

ili ı· il l«• ıı ll)(l 
l'alyn 31 (Özel aytarı 

mızdan) Varidat katibimiz 

B Mehmet le ı fi a n Muf 

vaı Hat direktör.üğünc atan· 

mışttr . 

Havalar 
Sıcak gidiyor. 

Dünde öğleye kadar sı 

caklık derecesi otuz beşe 

kııdar yükselmişse de ak

şam üı:eri çıkan rüzgar bu 

boğucu sıcaklığı oldukça gi 
dermiştir, 

Açı~ teşe~~ür. 
Eşimin hastalığında ınes 

leki bırlik ve karde~lik duy

gusile gÖRÜS lrnbnrh cak 
derecede candnn alaka gö · 
stere;, değuı li nıeslekdaşl;ı 

rımdan Üpnatör B. SacL 

ile Dahilıyt: mütehassısı H. 

Feric1c açık teşckkürlerınıi 

sunmayı borç bilirim . 

kışlnrı7: 

Üyelerin Adı: 
H r1 k~ı Çavuş oğlu B. Raf et 

Karabacak oğlu R. Kamil 

Keçeci oğlu B. Cemal 

Bakkal R. Ali 

Elonekci B Kanır 

Ekmcl<ci B. Abdullah 

Bostatı oğlu B. Mehmet 

Beyköylii Hacı Mehmet 

Kara ismail 

Kuşak ız H11cı Mehmet 

Karaca Ağaçlı Çavuş oğlu B Mehmet 

Saraçlı sürücü B. Beldr 

Eşeler köylü Kara çavuş J<Ll' 
Bütün bunlardan başka köylüler tarnfından hıt''3b bst 

h ıı rıımumuza avrıca a l tı yiiz sek~en lira tutarında 0 ı ilo 
' .. ı " teberru edilıııitlır . Kepsl.ı ten Hacı Bel, ir rı 11111 Ş <er 0dıt 

af yon saluzı ve Saraçköyünden Fehim karısı ıki ysfl 

bir danayı kuruma bağışlamı~hr. ~ 

Anketı.rniz 
1 içirıde 

Şiir. duygu çerçeve_s diit\jrı· ( B · ~ turnfı lıiriıwi s1yr.t lıı) 
ilham p e risi •Jlamıyor, nerle . 

nse .. .. Hala o vadi devam 

ediyonm., da laf n~ ı? . . Hem, 

bütün şiddet ve kuvveti ıle 

o vadi üzerinde at oyn'\tı 

lıyor. l'aknt, diyeceksiniz ki, 

CJ halde edebiyatta değişen 

ne? . . Hiç!. Sadece, dekor 

değişti.. Kadınla hitaplar, 

hep bıldiğiniz gibi . 

Eski ve ye::nilerden ki 

ınleri bt· ğcnıyorsunuz?. l' u· 

nların, iyi ,. e kötü tarafları? 

Y t:nıyi biiıniy< rum. 

Eskıler ise, yaşadıkları de · 

virlcrin hatır larını kucak· 

ladık!arı için bugün antıirn 

nevinden raldanabilirler 
Onlar bugünün ihtıyacı-

na cevap vermekten çok 

uzal<lırlar. 

- Edebıyatıınız , terekki 

mi, tedenni mi ediyor·! 

Cevap, ümıtsiz: 

Bilmıyorum amma, te

rakki etmesini, hepimi2 ca 

ndan istem eli) iz 

Sizin için şıır? . 

Benim içın şiir, t:>n in

ce his ve en hakıki benli 

ğimizi (asalet ve lıüviydi 

mızi) terennüm eden, fey71 

n i yaln11. cenıiyelten alıııak 

la kalmayıp, falrnt d. ha 
ziyadf' cemiyete vert:n EÖZ 

dür, y"azıdır . 

Bir zamanlar bana: 

"sanat,, san l ıçin mid ; yo 

ksa bir gay, için•1wI1?. ~u 

valini s..ır.nuştunuz şımdi ce 

vabıııı sizden ıstiyorum . 

K ırn, fakat ol kalı bir ce 

vap: 

Faıdesi olınıyan sa-

nat, yerin dıline ge~sin 

Üstat ::.i:r. küçükliiğii · 
nü:r.den beri şiirle uğraşmış, 

şiir yazını§ bir şahsiyetsiniz . 

yaşıyabılır n.i? Yanı d '/ 
. j ır· 

ce alanına girnıelıırı ı.1' 
rıle' 

Fıkirsiz duygu. 

vasız ağaca benzer· .. ~-
JLJŞ 

Özdil için ne 

niiyorsun ll z?. .. 3rıJ" 
- ve ~ 
Ozdil bir ıhtı .• aç 

rettir. 
. J-hık lı1'' 

Son ı;uıtlinıız gi 

la ede 1Jiynt arasın 
dEI ne 

bi bir ilgi vnrdır? hbil'e 

1 H Ve t 
iunu, d bi) 11 

sorun . Hukuk ıle t: e lttrı· 
d. Ara 

ayrı ayrı şeyler ır. rı ibll 
dıt 

ııdaki münasebet \l 11 

rettir: ·s 
.. attarı ı 

Hukuk da edeb•Y dıır ·· 
f d d 1 .,. o kil i ti cı e e e JJ , ır. 1<et 

1 (\ rı "O kadar.. •. a ede. 
f kat• 

miz sona erdı a ~ıı1Z' 
. koJltl\ 

biyat üzerınJekı 

mız bitmedi 
. ce 1>i•l 

H. B ÇantaY· ıçd fteriı'l 
. e 

den cıkardığı Ş ır el••·· 
. f otnı 

den birk<ıç ne es 111" 
ı:: Jll re 

B · ıh Yn1' s fı:• 1 • ı assa 
11

e 
rzmrla yazılmış bir, fe~jrıİ• 

feıse tı 
\ ahdeti vücut ıııılıt 
bütün şiiı iyetı ile 

' 'LI yor k11 t. 
da f ıı el• Yun us tarzın ' oiiı 

. d • drıhllO 
nusunkilerın ~n 

dıyeceğırn. · 1 ri ~' r 
. e e ıı· 

Hir siirii hıcvıY ı. 111 rı 1 

b" çO" I< S hrinuzin ır kıı'' 
~ b .. tiiJl .,,. 

1 
n ış :;imalarını, u ı.ıırt1 

. 'I klerıle .. ,o 
1 ter ve özeı 1 o• iJı 

1 la ral( g 
ızda, c.ın ı o 

ruz. . . ~ 

d 
.,tll 

o bll 
'{ oldayız Şişl1"ldfill 

il ti , 
cckt ti on zull ı.er~ 

db ftS' 
ram buranı ter . 11t 

> i 111 ıl 
hala, ~fasan hasr 

!erini lt'kraryk;ryJ!J!Z 
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löylü kardaşlarımızla Sinema Kazanç vargisine dair yeni bir 1 

~~onusmabr 
Güna~d:------~~~--· 
S Y :n ağalar; 

ize k da arşı olan can-

le 
11 

d bağlılığım sızın· 
iln' ertJeşnı ek, konu~nıak, 

aşnıak b 
dt:ğ I için ana yine 
d er 1 lıir fırsat kazandır 

1, . 
ız Je La11 d •· •· 1 · · ıı . a uşunce t'.rmı· 
ışler· · d 

lllü k .. ını.ı e rastladığınız 
t uıı · \ter . erı yazın z. Cevap 
e>·ırn "T·· k n·ı · · · hı · ur ı ı,, sızın 
eteıuzd1'r ·ıı· . . l ... ,_. 

iııı ımızın ı ırıcıK 
etesid· S ka;: l lr. on zamanlarda 
ancın k 

tıtrı 1 ımsesız yavrula 
11111 k 

rı1 ko 0 u.tturulmasına ka· 
lif Ydu. llimızin her tar-

o~:~:n Çocuk alacak ve 
~l'.. racaktır. bunun ıçm 

lltk D·ı· 
~'tı . ı ı,, yurddaşlarımı 

ıl ·ı 
\' gı erine sevgilerine gü -
tııiYor 

1 l\arddşla b .. . . 1 a.ya r, ugun sızın e re .. 
~il ışı Ülerinde l<onuşa-

ıı.ltır y 
tcır · urdumuzun her ta 

ıııda b·· k 
Oldtı'" uy{. hır kalkınma 

~urıu l ·· ·· T ilh <oruyorsunuz. a-
teye .. 

}IJrdd uye yazılmak için 
ile b .. avtarımız sevine sevi
k Ulün Varlıklarını orhı ya 
1 
Oyllyo 
iltı r ne kadar \'ok uçak 

ltıız , 
k ..ı o Ursa bu yurdd<l 

1 l\11a 
~l:f:'"· t rahat nefes alRbi 
Ş(jh l:htrrıızi herkes üğrendi. 
1 ,, es· k 
tıfl.ı ız i; yurdun kurlu 

lthı:kancak gökden gelecek 
1 el oılı ere karşı durn.ak ile 
Ytır. 

ı\rıık 
toı ıleridcki sav.vldr 

1( y.. " 
'oı· l!Zihde olacak ve son 

\l b 
tı r u uçakların ı,, m l:ala 
kt(j; ıliyecek tehlike höyü 

~ilvt·1.1~nu11 ı ,.ın beşikteki 
6.ll\ <lrırııız, ihtiyarlaıımı:t 
l '1tıtrı 
qtıı b •z, l<arda~ 1a rımız 
dır, u tehlıke karşısında 

Baı·· 
~ıf:tlerl.ln acunda dünya) de.

1 
~tıl 'var gayretleri'(: l:o1• 
t ll,ça ki 
~ti k ar yapıyorlar. Ve 

lııı:ı atar.lan bunlarla ez
~ ıt ist· 
-t11 

1Yorlar. Fal<at bunun 
~ 81nd 6.y1 a biz duracakııııyız? 
~ I', 1. d 

l\t1 b lıı; e onların yaptı-

1llıı.ı . u Uçaklara karşı du
tıı 't 1 • 

lı~ll çıtı kanı 'llızın. olurn-
~l(j~ .. 11 

(rn illet ı nı i ı.in) büyü 
t' lt11{i •• 
lijk A. Rosterect ğiz. bü-
l11. lamız .. l b w. • ··•et İ .. ., goz Je egımız 

110tıünün gösterdiği 

Şehirde: niçin öldürdüm? 

İçli bir günül hikayesi. G · 

landa :3eo adla bir adamın 

metresi. . 
Genç kadın, S , oyu sevi

yorum sanıyor. Fakat, 

Sconun seyahata ç . kışı bu 

b<1ğı.1 bir RŞk olnıadıgını or 

taya koyuyor. Glanda. ı e

off ra ile alakadar oluyor. 

Seyahattan dönen Seo te 

lef onla onu dairesine çağı

rıyor Genç kadın g tmiyor, 

bu defa başlıyor tehdide 

genç kadın gitmek 

lazım geldiğıni anin arak 

gidiyor. Kıskanç Seoyu b 1r 

zorbalığından alakoyınak 

ıçın ba~ına bir şey atıyor. 

Seo öliivor. Parçasını yukl\

rıya yazdığım filimden bir 

parçadır 

Filim başlnn aşağı, seven 

bir gönlün acıları ve azap· 

lc\rı ıle dolu .. 

Öyle sanırım ld bu mevsi

min erı güzel f ılimi budur. 

Atilanın mezan bulun~u. 
Profesör i:otef an Diokopa 

şehri yakınlarında Atilanın 

mezarıııı h.ılmuştur Hakıki 

bır ~enginlik ol!\n bu meza· 

rı açıp ve tetkiklerde bu· 

lunmak için bir komisyon 

ayrılmıştır. 

yoldan yürüyeceğiz bütün 

varımızı ortaya k yn.ca~ı:t. 

ve acnnd.ıld uluslara 1 Ür· 
l<ün neler yapııcağını ne lrn

dar IHışarıklı olduğunu gö-

tereceğiz. 

Kardaşlaı ını. size cnndau 

olan bağlılığımlc\ siıy üyo· 

runı. 

• 
emır. 

Finans Hakanlığı kazanç 
vergisi kanununun 30 uncu 

maddesınde yazılı küçük 
zanRat erbabı hakkında il 
baylığa bir genelge gönder· 

miştir. l~ina vergisi kanu
nu mucıbmce gayri safı ira· 

dı beşyüz lirayı geçmiyen 
yerlerde tecim ve Zdnaat 

erbabı olan helvacı, kasap, 
lcömürcü, seLzecı, bakirnl, 
tenekeci, berber gibı l<üçük 
tecim ve zanaat erbabının 

nezdindeki müstuhdernler 
için bordro verilmıyerek bu 

müstahdemlerin iııimlerınin 
varidat id resine bilc\irılme

sile iktifa edilmesi kazanç 
vergısı kanunu icabınJ.ın 

dır. Kanunda birlrnç misali 
gösterilen küçiik tecim ve 

zanaat erbabının tayinde 
karışık takdir ve muamele· 
lere yer bırakılmamak üze 

re kimlerin küçül< tecim ve 
sanat erbabı sayılacağı ba. 
kanlıktan bildirilmi~tir. 

2395 sarılı lcanunun 20 inci 

SA AY 

maddesinin (B) fıkrası mu 
cibince gündelık gayrisafi 

kazançları üzerinden ve gay 
risafi iradı SCıO !ırayı geç
memekle beraber bu listede 
ve kanunda :nkredılnıiyen 

tecim ve sanaat erbabı nez 
dındeld müstahdiınler is"', 

gayri safi iradı 500 lirayı 
g eçen ticaretgahlardaki müs 

tahdemler gibi aylık bor
drolarda bildirılecek ücret 

leri üıainden mükellef lu 
tu acaklardır 

Bordro i e müstahdemle 
rinin ücreti miktarını bildir· 

mek mecburiyetinde bulunan 
ve beyannameye tabi bulun 

mıyan mükellefler defter 
tutmağa mecbur bulunnıa 

dıklarıddan 51 inci madde 
ye göre yapılacak tetk ıkat

ta tecime! defter aranmıya· 
rak sair vesıkalara göre du 

rumun tevsı~i ve tetkiki so· 
1 nucuna göre 51 iııci madde 

hükmünün il<inci fı\~rasının 

tathild gerektir. 

TAN: 
Eski belediye yanında urayın 7 nıımaralı cli l<karı ve 

abacılar içindeki 48 numaralı dükkan ve örtülü hedestaııda 

74 nu;naralı manıf.ttur.ıcı dükkanının satılmak üzere 1·8 9~5 
den itibaren 15 gün artırmaya çıkarıln~ ıştır. 

Usternıesi l 16-A ğustos 935 giinlemecine ra5tlıyan cuma 

gunu saat 16 da şarbaylıkta yapılacaktır. İsteklilerin 
1 ura ya gelmeleri bildirılir. { 443 • 4) 
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Gücünü~ün yettiği a ar ~ ~ 

BAllKESIR ASKERİ SATiN ALMA 

KOMiSYONU ilAHlARI .. 
Balıkesir garnizonundaki kıtaatın 80000 kilo sığır eti 

ıhtıyacı 23 8 935 cuma günü saat 15 de ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarfla eksiltıniye konmuştur. Muvakkat le· 

minat miktarı 120\) lira olup ihale yeri kor satınalma 
komisyonu binasıdır. lstiyenler şartnameyi ış günlerind~ 
ve iş saatlerinde kor satınalma komisyonunoa görebilir 

ler. Isteklilerin ihale saatinden bir saat eveline kadar te 

minat mektuplarını lwr satmalma komisyonuna vermeleri. 

Balıkesir garnizonundaki kıtaat için 350 ton odun 

19 8 ~jS pazartesi günü saat on beşte ihalesi vapılmak 
üzere açık eksiltmeye konmuştur Ternınatı muvakkate 

miktarı I 97 fıra olup ıhale yeri kor satınalma komisyo

nu binasıdır . İstiyenler şartnameyi iş günlerinde kor satın
alnıa ko nısyonunda görebilirler 'l'aliplerin muayyen gün 

ve saatte teminatı muvakk,ıte veya banka mektuplarile 

komisyona müracaatları 

( 441 4 ) 

Ba) raınıc tümen lotaatınm ihtiyacı ıçin 34.:50 kilo 

sabun kapalı zarf usulile eksıltmeye konmuıtur. Her ki

losunun muhammen bedeli 26 lrnruş olup ihalesi 21 g.935 
tarih saat 9 da Bayramıç tümen satınalma komisyonun-

• da yapılacaktır. Eksilmeye gireceklerin verecekleri sabu 

nun şerait ve f:vsafını bulunduğu yerin !-"analma komis

yonuna müracaat ederek öğrene bilirler. İsteklilerin ek· 

siltme knnununun 2 .J üncü maddelerine göre istenilen 

belgeleri muvakkat teminat o'an 668 lira veya banka 
mel<tubunun mı.'.nakasadan bir saat evel tümen muhase· 

besine tcvdiile komisyonda hazır bulunmaları. 

( 440 - 4 ) 

Bayramıç gnr11izonu civarında bulunan "ıtaatın ihtiya

cı için 6975 kılo sadeyağı kapılı zarf u.sulile eksiltmeye 

konulmuştur . Her kilosunun muhammen bedeli 75 kurut 
ıhale!İ 21 8 935 tarih sant 15 de Bayraıuıçttt tümen satın 

alma komisyonu bina11ında yapılrıcaktır. Eksılın:eye gire

ceklerin verecekleri sadeynğın f~rait ve evsafını bulundu

ğu yerin satınalma k<'mlsyonuna mü•rcaııt ed,.rek öğrent· 

bilirler. İsteklılerin 2490 numrah kanunun 2,3, üncü nıa-
dJelerine göre istenilen belgelerile n uvakkat teminat lu· 

tarı olan 39l lira 34 kuru~un veya banka mektubunun 
ıhaleden bir saat eve) tümen 

ko.nisyonda hazır bulunmaları. 

muhasebesine teslimi ile 

<428 - 4) yclrdım edı:-ıiz Sizin yardı ~ İzmir oteli- Yolcuevi - Oldu. ~ 
~~;::;~:~ r~:::·;::ş~~:u,1:~::·~ ~ .\1 ii~tPrilPı·i ı_ııiziıı. i_,liı·'.ılıaı ~arı lıı:r ~lll'Pl lı• ~ l BAUK[SİR VllAY[Tİ OAİ Mi (NCÜM[Hi ilANllRI 1 
snmuzun yiikselmesıni kaza· l9 ft~\ıkaladP (i' 11111 edılıı·. K•·ııtııı t'H ı~lt•k llH")- i _ --~-------------------
ndıracaktır Damarlarımız ~ Ykiiııdt' lt•mizli~İ ilt• Ürı :ılnıı~lll'. T:ılılakıır- ,,,.,., İdarei hususiye akaratmdan Emin oğlu Eminin Umu

daki kan her~eyrle giicümü· ~ llSll. ~İ \ ı·,~j llP k \t~ :-.a İ 1• lıa!'li\ ı·acl:.ı ı ı k ll 1 İH' 11 g rbey mnhal ' esitıde 4 numaralı bir st·nelik icarı açtk artır-
mii'zü göstermeğe yeter. ,~ .. .. . . • .. . • , • lJ madn bulunan ve bedeli muhamminı LÜ lira olan mağ-

Bu~ün bu kadar görüşe it llZtılrııt•.\ IJllZ. \ alıtı:ı llt'f't•lı (.~l) klll'll~ltıl'. ~ zcıya talip çıkmamış olduğundan 9 ağustos - 935 gününe 

biidik fırsat düştükçe konu- fi fidres: « ral!layan perşembe günü saat 15 de ihalesi yapılmak üze-

ş::nalar yapacağız hoşca ka ~ Edrem t Aşağı çarşı lıuktiını-at <·autles n le Cuınuriyl•l 1 re ~rtırma müddeti on gün uzatılmıştır. 
lın kardeşlerıın, jt loknntası ustu (431 7) • isteklilerin eğretı güvenmelerile birlikte ihale günü vak-

Sa/fıhaffin Basgan l.. ~~~~~~~~~~~~~-"~~~ .. ~ tında encümeni vılayete gelmeleri ilin olunur. 
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Dıhnin hik ayesı: 

Zavallı Ozan! 

~e 
httı. lllbl! mehtaplı bir ak

~Q 
ltqt~tatıef kızıl dudaldarını 
t~ rı d 

<di aRların s •rtında 
ı:ı, tıtk 

lqlıı> en hafıf bır rüzgar 
l-ı .. ı Ça 

l'a n1 ve deniz koku· 
~" Yıyor ... 

~~ "t l 
tıkıer ltrbaf güLd, can alıcı 
rı ... le Ürünn u··., 

tıı .. ~ 't"' 

~ '1 tır~t 1 ' 1 
tepeleri pembc

liçİlk darı nıor... D"nizin 
'r" a. J ı 

l "ltı 1 Ra arı l<unısalda 
ı t } Oı U 

fuk l..ızılleşı· 
lJ~~I 

tıı I{ b· 
-t\>ı d ır Yelkenli engin 
~{! erıi~ı b ku n errak yuzu 
İlte.k Pklilcten bir fz hıra· 
')t ay 

\ıı ~lltı it •Yor Martiler 
h. ~tı~ 1 anntlarını al'famın 
~. tıe ı 

' 1l'o 1 ll}r.l rn.l ~!ar O} 
~ t C1 t 
~ b " C Ünf'şten bir 

I· lıst si . 
L-lt saı ıl ı1 stıyorlar. '\eıııı. « <~nn ı .. 

tlu rı 
trıc nıor canılttrla 

1 ~er~ bir sahılin Rhşamı. 
~rı lltaf l 

~ Jı• • 1U ak am gam 
ı ınt, ' 
~e Yor Snhıl lekı 

rıç 
ruhundan gelen 

ra:an: 

Meriç 
sesleri dinliyor .. Bu gencin 

saçları kumral, yanaldan 

al. .. 
Onun da sahıl gibi gözleri 

nemli. balnşları durgun . 

Bu genç .;oct.ığun JuJak
ları kını !darlı ve şu mısra -

lar döküldü: 
Zulmetlere bürlinmüş he 

ran ağlar gibidir. 

Uzun bitmek bilme}·eıı bu 

kas\'e.l li günlerin. 

Ruhum ele.nle dolu ya~lı 

dağl11r gibidir. 

Coşarak ağlıyarak geçer 

deıtli günleri ıı .. 

Bu ınısr.ıl~r Lu gencin 

yürt>~inden söküldü Bu ge 

nç b.r ozan .. 

Bu oznnın koltuğunda tek 

telli bır kopuzu yok . Fal.at 

bu a\iık bir oznıı .. 

Ozanın gözlt ri batan gli · 

neşin hıraktığı mor şual.,r:-. 

takıldı • 

f u ozrının yürt>ği gamlı .. 

Çamların koyu gö!ğt•lerine 

doğru ilerledi.. Halsiz VÜ· 

cudunu çiın1::nleri ''zmekten 
korkar gibi yere bıral,tı .. 
Çamların koyu gölgeıine 
sığındı .. Derin derııı iç ge 
çirdi ... 

Daldı .. Geçmiş giinlnin 

tatlı anlar nı hatırlad:: 

1 Neclayı yine boyle bır 
a <~am kummlda tanımıştı. 

Yeşil gözlü bir deniz peri 

siyrli sanld Necla .. 

Kumral s 11, ları dalga dalgl\ 

beline kadar in yordu Ozan, 

onu ilk görüşünde gönlü 

nü verdi.. Ke ki ver 

n.eseydi, onun gönlü hıçbir 

mesleğin malı olmamalıydı .. 
Oznn bu g(iz .. I kızı o giin 

gördü ve o gün sevda sonra 

bulufarak ıstikbalın çetin 

yollarını naı;ıl geçirecekleri 

ni konuştular .. il<isi de bir 

birine bağlanmıştı. Bu r,enç 

aşıkların ozan sevgilisi için 

ş i i r l e r yazıyor ve 

o n 1 a r ı hccliya oku 

tarak kuıdi e~erini onun 
ince dudakları arasında sey 

redıyordu.. Üz.anın en bü 

ylik zevki hu idi .. · J 

Ozan ~·anıların araıındnn 

siizülen ay ziyası altında 

bir iki del a ö 1.sürdü. Bu 

öl<Sürük kırk bir hıçkırık 

gibi derinden geldi ve çam

ların ince yapraklarına çar 

parak parçalandı. Ozan mt 

rıldanclı mırıldandı: 

Seni ilk cirütümde gönlüm 

bird"n hoı oldu. 

Saçlanmı. takılan ıözlerım 

ıerho~ oldu, 
Vuruldum hen saçının kum 

ral ip"k teline . 

" 
O mineli gözlerin ogün kal

bimi yaktı 

Hiily~lı süzüşlcrin hasta ru 

huma aktı, 

l>eğiimeıw seni güze] Venü 
sün heykelıne ... . "' 

Ne olur gü üverde gönlüme 

neşe .:elsin, 
O kumral saçlarınln melek 

!erden ıüıelıin 

Salda onları güzel kemer 

olsun beline. 

Ozım yine eski rüyasına dal

dı gözlerinin nemini kurut 

ınadan, içınin hıçkırığını 

içınde boğarllk hülyasına 
cla;dı.. Geçmiş onların acı 

hulyalarına: 

1 Ozan N~cl11ya 
Necla Ozanın bir 

B.r akşam ozan 

tapıyor . 

mabudesi 

Necla ile 

buluşamadı. Yavaş }avaı 

.1 şık gönlünde sonsuz hul · 
yalar dalarak sahilin 

ıssız kayalarına dojru ıler· 

lcdi. Dalğalar yine ~eıı:siz 
!essiz çırpınıyorlardı .. 

Ozan dalgın dalg111 sahilin 

sarp kı.yalarına doğı u ilerler 

ken kulağına aşina bir kah· 
kaha geldi . 

Yüreği ürperdi Ozanın., 

Denizin tuzlu lrnkurnnu ta 

şıyan rüzgiır Neclanın tak 

rnk kahkahasını nerden al 

ınıştı? . . Ozan mabudesinin 

sesınin geldiğı } ere doğru 

çılğınca ilerledi .. Bsr kay<l· 

nın üstüne çıktı. etrafa ha
ktı .. Derin derin deniz ko · 

kulu havayı emdi. .. .Selini 

getiren rüzgara srodu: 
Necla nerede?. 

Onu ona gösterdiler ilerı · 

deki lrnyanın gölgesinde 2enç 

bir erkekle beraber de· 

diler .. Ozan birden kükre· 

miş deniz gibi çılğınca kö· 

t>ürdü. 
Ne yaptığını bilmedi 
Den lze bağırdı . 

Rüzgara haykırdı .. . 

Enğin semanın siyah, kor

kunç bu:utlarınn m<•yd11n 

okudu ... 

Tanrısına iıyan etti ... 
Fı kat o hiç cevap alama

dt. Çünkü ıeıi içinde bo
ğuldu . Ozanın gür sesi bir 

hıçkırık gibi günlüne aö· 
mülclü J 

Genç onn titreyerek çam. 

ların gölge•inden kalktı .. 

Yavaş yavaş sahile doğru 
ilerledi ... 

Denizde ozan gibi ağlı

yordu. Derinden bir öksürük 
el uyuldu. 

Ozan beyaz mendilini kı · 

zıl dudakları üstüne bastı 
yürüdü .. 

Sema Ozanın gönlü gibi 

gama gömülüydü. Birden 
Ozan bir gölge gibi sende 

led . :-\ahilin nemli kumları 

üo;tüne yıkıldı .. Elinden kan
lı bir mendil kumsala dı.it· 

tü .. Ozanın kızıl kanlı du · 

dakları zorlukla açıldı: 

Kimseye olma itık 
Hayatını gam 11arar 

Kız dediğin sarınatık 
ller gün baıka aık arar1• 

Rüzgar otuldayarak bu 

kanlı mısraları çamların ko· 

yu gölgelerine doğru sürük· 

ledi .. Deniz inledi . Sema 

inledi. .• 

Zavallı Ozan .. Zavallı 

Ozan ... 
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