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111 baıbakanlılınıa onuncu 

1
' 

1 bit.rdi~i g 'indür Yıllar ''" \.._ . be "-kı•ından biribirine 

1. TitOfeıkı •fsııt inlnünO kılblerin ın bDylk fatihi 
ılırık tıYıtt atmetdı teııddld ıtmdi•• diyar. 

be lllıet • Ulaaalaun tarihinde, 
d,1•01 Jallak dönümler belki 

8. Titüleska 11rdili bir ziyıftttı ıızet sozıar slylıd;. 
ua Bökre9, 5 <A.A.) - Radar 

det'ld.
111 

görGlecek r-Rl.r A jnnsı bildiriyor: 
n ı ır. Fakat kitileria lıruet lnöoünün füış -
gu''Y•flDda naeıl uıaQt•l•aı bakan •e Tedik Rü§tiı Aratın 

iller ohırıa, aluların ya . Oııarı 8Akon• olarak onuncu 
1"1ııında da tarih b olan yıl dönümleri mönaıehetile 
det•ri btı .. 9fl Balkon Antendı Baıtıakanı Bay 
llt} yuk yıllar •• döai· Titüluko din bir ıiwafet 

et•• d ,; iintt ' ır. itte lemet la· vermi~dir. 
nı. "Ü!ı on yıl önce baıbaka- Bay Titüleako eöylediği 
~& geçtiği gün ile onun- rıutukda bn davete ıayik 

aıa Jılı bir d'ğ· .. ' olon şeyin bir teırifat mec
dıki Ot ti' 1 _1 gun ara~ı~- bariyeti değil ko•edi bir 
~ .& ~ da Tark uhıını ıçın zaruret olduğunu kayt etdik-

•terdedir. 
1'6r1t 

"- clmurlupnuo ikrle. 
btı '• )'Gkaelme amacı ile 

0
" J 1 · · d )••l ı ıçıo e aıtığı 

O"ta ofta Y•tayanlarca hı-ili , 
""- ~erektir. Gerektir, diyo 
. Ctınkil k. ·1e ı.. • 
l~iııe ııı r uer velut 
h . ktrııtıklaıı itleri oldu· 
)_,:ıbi IÖ&-e•eıler. Gündelik 

)•tıan 
~'"tıı. .~•ın ufak tefek ıt· ı . Tttlile•ko 

ı1,, tı, 0 .. 1 iıtetimiıe nym. den sonra demitdir ki: 

General 16met 11101111 

~ . Tnfik Riı~tü Ara · 

dim herıey hakkında mut
abık olduğumuz hi11iyatı. 

oda idim bunun ioindirki ı. 

..... ,~ları bisi yanhı ga_ - lemet lnöııü ve Tevfik 
)tbQu. 1 clitiiaeelere ririldi. 'Rüıtü Araı on eenedi r va· 
tt .. ıı. ~· '•kat aradaa ••kit tanla emi•. •e.. eoayal ba-

"•qq met i•öaünü kalblerin ~n 
ot ' o itler tarila olun- rııın büyük menfaatına 
ı._. 0 rtada "al 

1
. 

1 
fHılaaıı Baıbakanlık .,.8 büyttk fatihi olarak tavsif 

"'lap D· ., nıı rea ıte er O . 1 . b L l ·ı et Ld.. tar•ddu"t et _..ı• d ... · Vlllldi b 1 lt- 1 ıtan tf erı a .. an ı~ınt ı a me.. .. "" ... mauım 
·• ı.·· er naaı ıa vuce- Ld d' J g h T fiL R . d .. A ı· "•· e<>teıni•e 1 1 

etme& e ır er ğer er tara· e l• Uf u raea ge mce, 
"~l, ., n ~r. an ıyımı· 11 Ka 

1 
_ . 

l.._~··t da bu 1 .• 1 1 l '"a mA Ataturke tarıhde sahiren ayrt fakat ce•her 
...,.__4 rea "' er e . 1. 1 b .. · k 
'~ atlar. Oa ld k mı• 1 o mıY,an ve ötün itibarile değ«lriol9 ae adar 
tla.:'t olan Jiloe 1' a 

0~ 1 bir milleti deiıttirmek onun aynidır. Te.tik Ritdö 
~·· ••pı ••1 I .. ki iükadlarının yerine be- Araa ul•sl1r aran 
~ : 1•pı har .. yden önce ıeriyetin bugün iUihas ed· hayatının bir müteharfld da
'İt, ~8'•11a, bir plAn iti. indifi en yük11ek ülküleri imeeini te,kil eder o olmH 
r...: 1 J'iilt Türk de . . UI ikame etmek ve her an en A.Jdı mühim bir çok eı1er-
~t • namı o L.. •• L ~ 1 d b l Ld b -,_ il ''-türk•iin kıla•H· aaçu.. teıMrüattına kadar er •Üeu o mayaca .. ı ay 
~•il• bta prograaan •• ulaql ha!~t.ı ne11ret etmek TıtiUeıko bundan eonta Aa
'ıw· '"' Oİlgilerini . • olan eterı ıoın en hararet- karayı\ Y•r hAı aeyahatı hı-
'litt it, On" &dıa adım ç;~ li tazimler ifa edilmemiı tırlatmıt •e demittir ki inıan-
'''- •lıaına '"'"'. L olaaydı Atatürk tarafından ları kendilerine yarı ilahlar 
Ui_ '-il L n-vırmea, . d·t i ·ı.. d . '- t 't ..,.lti • ••rıılaımıı oldap teaıı e ı en ıtı .. rar onan ereceııne çı .. aran o orı e 
~d •ıkıntılar içinde • eeerinio ve ebediyetin vttı- almaılıkca ha kadar eıioi •a· 
l'ıl ~· •&l'ııbaadan to~:. ati en beliğ ıahidleridirdarim. ıifeleri lüıumu veçhile 
~)il ... d, }Ürümek 'k. . Uzan ıuya11l hayatında her ifa etmiyeeekleri 
lır· • bi · 1 ıncı le · · 1 k t h · kanaatinde butunon Atatürk t._olltiı:ılio ~ ıttir ki, lımet me~h yı ha~ı o ~r.a 1 a mi ın '"'''t lltbiaeleri onu da ve ı ata ı81eeıoı ımet n- kendisini hiçbir vakit al· 
"'tdı"1ı ollllakla ü l _ önü kadar haiz bir adama clatmıyan görüşii ile kendine 
) t, r\.ı:.. n a mı ıJ ·r d. O 1 'JL k . k' C" 'tıllL· uqkii ba- l teaa u etme ım. nun a ı .. ı amel yeri ve 'Hır ıyc u-
L •ıltı . y-rtm ar, k d. "•. ç~ ruı •attucu d _ defa mülAkı olduğum moriyeti Bakanlarının en ı 
''• llllkü ••yın ba •: :r. vaktt derhal kendinin daimt reiıliği altında içtima ma
~6"-il ge~en Yılların t0• -

8

1 ı~rette .1eniy~r gibi. oldum. h~lli olarak ~~karanın e~ 
• ._.,_. 1 OQünde du gu hır kelıme bile teatı etme- ı yukeek tepesıoı Çankayayı 
h . '"'"l'cltn ran ve
~)lft lltı IOQra :raptlaoak 11la9dtran batlıca değerdir. 

Denimci olmak bakımından 
idealist, it batında bolun· 

~t.t '4 "•dığını ıaaaıı bir 
~. k •l~"' değildir. O, yi
t"" bit, 1•1ayı9ın1ıı her 
h~~keııı: .. i:•ha gicle~n mak bakımından da realiıt 
), -ttdell . •e geleceğin olan batbakan devlet itleri. 
~,~ ~tlıı~•teıaekto olduğu nin çeniminde bu değeri 
\ it •. & bııını hiç bir her vakit göz önünde tut. 

'tlat 8ozden ırak •··t 
~ • "" ma- mıkla yeni bir çığ•r açmıt-

~-~ 1Utddıı 'b· t dır. Onun gözlerinde ulusal 
lR.L. '11\ .L gı 1 80' el , J , 'd' . . k b'{. , 
'4 ~. "1 '19 enerji ka ne"-ı ıt erın gı •tını o uyo ı ıraı. 

•ı '-•un..... '1 e · ç·· L" b··t·· ı ğ 'o ~\t ... }ikce kurtara- nız. UD&U o u un vıır ı ını 

I~~· .. ~r~e kflrti olan bu itlere vermit oldoğıından 
ı.. .. 1t . bigı, •aygı ve bağ. tauıı uluıal tasa kı•ancı 
4-~~l.et Jlt .. fUkti yolunda uluıol luvançdır. 
' k, .. ~tıenler aruın. Altın ytlrek de•İr el.. Yı-

'-la,1 1 li••n •• ı ln•ı denim çatları için de-
••••l•rına kolaJ lil, aoraal vaki\larde bile 

dewlet adamlarının boflıcn 

iki baıanrı giicüdür. Devlet 
adamlarının her itıne yord
daflar durmadan itliyen öl. 

çflye göre hiç durmadan İt· 

liyen ölçüye röre bakla, iyi 
do~ru çobak eytrd edi
lir. Altın yürek ile demir 

elin yaptığı ite adamlığm 
her çağında biçilen değer be· 
ilidir. bunlara bir de yülcıek 
ülkO kılayusluk edince bütün 

usul er4emli yüee devlet 
adamını candan 1tver Vt! on
u• mutlu yıldönümleriot ae
vincle kutlar. 

z~ki MPsud lilsan 

( 

Yunanistanda kanlı çarplfmalar oluyor. 

Yunan HükQmeti Asilere Karşı 
Büyük Bir Taarruza Hazırlanıyor! 
Venizelosun Giriddıki ııl tayırıler tırıf mdin ıtllın bombalırlı tı~rib ıdil~i. li
ridde ııilıra karsı mu~avemet atmak iıtiyın sabık vali ilı 'h cenınl lllrlNI. -- -
COıurrılsl 8. ZainıiS bir beyanname ilı Yunıı Ulusunu kıaunlaıı ~1111 ilHll ~1111 et.ı. 

Atina. 5 (AA.) - Atina 6 1 saat mühlet vermitdir, tH· 
ajanıı bildiriyor. Reisicii- 808rl lim olmadıkları tıkdirde hil· 
mur olnsn hitaben bir be- . • ki\met kuvvetleri yenidea 
yanname neşretmişdi~. Bu londdlS böcüme geçeoekdir. 
be~ann?me~tj _Yuntınıstnnın " 21 Bombarduman tayarNi 
çet~n ~·r ııyoaı maddıyntı~ Selamkde A11ilere kU§I teoa•Üle girmek 
netıcesı vukun oldukca .?ad.~r üzere gönderılmiocljr . 
bır mücadele sahaıma dondu H 11. . 
ğünü ve bu vaziyetten 8Zlf il Atınıı, 5 <.A.A.) Htikt\98& 
·· ·· ·· t az zaman bankalardakı mevduatın çe-
ottıru va anın . · · l k · · 
içinde nihayet kurban gide- JBPIJOf. kdme"ıne manı oma ıçın 
ceği dabjli bir ('ereyaoa evelce l'ermit oldu~a kara· 
sahne olması müstebat ol- ştir. \'enizolosun Hanyadaki rı geri almııdır. HükOmetin 
mıı.dığını ıöyledikdon ~n-~a 13vi bonbslarla tahrip edil· elinde kalmıt olan 3 torpito 
R 111&1r.umur eıC.Jtılc bulun 1 miştir biJere kartı mukave- muhribi Girit adaıına gitmi
ulusun Jıkkatını cebren bu 1 mdtJ teıebbüs eden bir Ge- tlerdir tayareı.rle birlikde 
teblıkeye .. _celbetm.ekle . ve neral ve sabık Girit valisi Asi gemilere krrtı yapılaoak 
ulusu bulun şahsı ve Bl) a- öldürülmüşlerdir. .Tipos ga. h L te · t' L ..J---L) rd. 

l 'h · ı - are&e ıt ıraa •~ .. • ar. 
ıe ı tır.~ s arı ı.mutmoga ya- zetesi AvaroC müreUebatın · H d ··-..l--·ı L· 

l 
. anya an goll'Wl"ı u •lf 

tanın kanun arına ıtaate da_ dan isyana nihayet vermek 
1 

. d 
1 

ld 
t t Ld d' . 2 c. k' . . '- te ııı en an ııı ıgıaa p. 

vo e mea e Jr. ısteyen 2.1 ışının &Urşunu G' ·ı A 'l . L --L 

A . 5 ( d. ' ld.ğ' . k d ırı .aı erı •IC-
. tına,b ıd·A:A.) - Royter sızlı ~kını 1 yazmh~. ~: ır. tenvvurunda ve RodoH ıit· 

IJ&D•ı ı ırıyor hükQmet e Anı te top anan U&umıt k . f d d' l 
bütü11 hava ve deniz kuvot• kuvetlerile General Kapıeno· me nı~e ın e ır er. 
lerini Girit dsileri üzerine sun kumanda ettiği Aıi kuve· . Selanık, 5 (A.A.) - • Har
göndermeğe hazırlanmakta- tler arasında ilk müaadeaıe b•ye bakaaı lay Koadil1e ,.. 
dır. İıtrama yakıntn.da •tıka im.il} bir beyanname ••ıret-

Tayareler birçok defalar bulmu.,tur. Aııler riaat miş ve eeferber edilen her 
Aıi gemileri bonbarduman etmiştir. Harbiye Bakanı kıtaatın S.llnikde toplan•u· 
etmiılerdir avorofıı 112 ii- Cenerel Kondilia ını müteakıp höyük taarnın 
loluk bir bomba isubet etmi· teslim olmalnrı icin 24 haılıyacagını a6ylemi9dir. 

Cü.muriyet Halk Fırkaaı Cümur 
Kamutay Grubu Reiıiıızle d11llt rti*i 

D - _ ır1111i tnr~ıı •~~r 
iin toplanarak kamutay eneli taalı ı~iWi 

menleri aeçimini yapdı. Ankara, 5(A.A.)_: Atatörk-

Ankua, S (A.A.) - C. H kanın batkanhğ'ı altındı top. iin Kttm•t.a1:o~ ittifakla 
F K K b l L t t 1 Cumur Re11lığıne tekrar 

· · amutay grubu aş- anmıt •e .. amu ay op an· intihabından öttirii AtaUirk-
kanbtından C. H. p. partisi tılarında partice yoptlmaeı le lrao Şahı, Franaa, Yu
Kamutay grubu bu gün eaat kararlaşmış özel encümenle· nan, Avuıturya Cumur Re-
15 ~e grub başkanı oruntnğı rin yeniden kurulmaları yö_ isleri ve Yagoıla• Kırallıtı 
Erzıncan 8nylnvı Saffet Arı ndemi cizl)vine görüşülmüıtür naibi ve Yugoalay Batbaka-

İtalva - Habeşistan 
- -------

Nihayet anlaşdılar mı?. 

Büyük bir mlntıka ıh~Wnda anlaımı hasıl tldu. 
. Londra, 5 (A.A.) - ltolyn 1 mmtoka ihdası hakkında an· 
ıle Habet arasında büyük )aşmışlardır. 

Büyük 
Beritanyıntn deniz Ye haıa 

kuYvetleri ırtdınhyor. 

Artvin 
Belediyısida peçe va çar
şatla nn kal~ı11tmasmı ka· 

rır ıerdi. Londra 1 5 (A.A ) - Hava 
işleri idn tahmin edilen büd· 

Artvin, <A.A.) - Belediye 
ce geçen senekinden 3 mil. 

meclisi peçe ve çar9afların 
yon bin 11 O İngiliz lirası· kaldırılmaıını ıöz birliği ile 
dır. büyük Britanyonın mü- onoylamıtdır. 
daf aaaına ıy rı 1 m ış olen k u v- ı =-=::::ııc::===ı-=---l:D--===r:::::ıı
"tlcre yeniden t l fılo ilf\ve cüzütam ile takviye edile· 
•o bahrt baYa kuvvetleri 19 cekdir. 

nı ar&1ında tebrik vı lete
kkür tel yazıları teati edildi. ........ _______ _ 
Dısın isleri lık•I lırli-

nı ııdiyor. 
. L~ndra, 5 (A.A.) - Dıprı 
ıılerı bakanı bay Simon bay 
Edenle birlikde perıembe 
günü Almanyaya gidecekdir. 

Kültür 
Çetirıeni tlftip '**· 
Kültür çe•irgenimiı bay 

Salim Atalık Edremid Bür _ 
haniye Ye Ayvalık •ıntaka· 
larındaki mektebleri ••kil· 
tür müeeaeıelerini teftit iti• 
dün &lremide gitmitdir. 

Kültür çevirgenliji itleri 
vekAlaten Erkek Ortam.ek. 
tehi çe•i,geni bay lb•ed 
TeTfık Tarım tarafuadın g6-
rülmıkdtdir. 



fURKDILI 

FOLKLOR 
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Muallim H lk bilgisi v mani 
K, ÖZ ER Türk edebiyatını, meyda-

~---~-----------..!..-------~•ı getiren birçok guruplar var. 

Kalkan oyunları. 
dede it rdt•D k 

ma liir de; «Kalkan oyunu» 
vardır ki: hu o urıların vakt 
ile fo ,. 

oyunları evelce 
·uti l'! ey;danlıırmda İ· 

top1aaı~larında ve her 

mail! topfo nı ve aısker cel
bınde ve ırk t.ıilı sene öne 
el"'rinde Balı esır talebe ce· 
rruyetJorınde, esnof bayram"' 
lur.ndu, ktıs.ıb.:ı ıçınde ve ôı: 
şındu oynun .rmış . 

Bulıkesirde 1309 senesin· 
de ôJen Hacı • 
gaybi mahallesinden Moltn 
Ahmed Emin efendi, Martlı 

mannllesinden Nennici diye 
anllan Hafız Halil efendi, 
Knsablar mahallesinden Molla 
Mustafıı ve elyevm yaşıyan 
Susığırlığın lldiz köyünden 
Molla Mustafa ile VılAyet 

od ctsı Salih efendiler; ve 
yeni yetışen efendilerden 
h:asablnr mahallesmden Do-
mbay oğlu Muıtufı:ı onbaşı 
18İmlerandekı kımseler kalk:un 
oynuruuk.do töhret Mlmışlar
dır. 

E\•f"lce ilfihlar olmadığın. 
dan muharebe meydanlorında 
alkım, ok, yny gibi mü da· 

faa ve atı a leUerile iki 
ta ar birı ırlerıle cenkleşir

lermiş. 

Bu oyun bil' kılıc ve bir 
de kalkan Jenilen hücum 
:ve müdafaa aletile oynanır. 

Kıhc, demir ve çelı den, 
ıunçdan; kalkan da yuvarlak 

·r şekjlıle ve d mirden ya
p ı lır ve üzerinde çalparelorı 
vardır . Bu oyun veyahud 
çarpışma şu suretle olur ve
y11 oynanır: 

01uncoların s11ğ elinde 
kılıc vo sol elinde de ka
lkın bulunur. iki tnrar hiri
birini k . lıc kabzası öpmek 
euretıle selılmlar . 

Bundan mHksud, bir imza 
olubd.ı oyunculordan bir si 
ölürse dava açmasına ha!tkı 
olmadığını ve bütün b:ıklar
ın peşinen dığerine bağışla . 
ndığını gö.stermekdir. Bu
ndan sonra sağ elde kılıc 

sol elde de kalkan tutulur. 
Once birinci ~ahtı bir kere 
hücum eder ve sonra da ıı

rnyı diğerine terkeder. Ve 
onun hücumundan kalkanmı 
siper yapar, böylece o·yun 
ve çarpışma tekrar oluljur. 
Eğer kalkan eğlence için 

oynanıyorsa «Köroğlu hava· 
sına» tempo tuttuıularak bir 
takıııı vaziyetler de yapılır. 

Kulkon oyunu elyevüm ter-
kedilmit gibidir. 

Bır beyit; 
Kalk:ına raA-betü minnet yok 
Ashabı zevkusaf a çok 
Şıındı mıHi oyuaıarımızdan 

kalkanın ftıydularını sayalım. 

1 - KaUrnn vücude kuv-

Bugün hemen hemen u 
nutulm:u bu~ hulde bulunan 
Kalkau OJUnuuun buzı ıstek 
lıler tarafınd n oynandığı ve 
oynatıl~ı.ğı görı,ılmekdedir. 

V vet ve kudret verir. 
o.ktıle dedelcrimjz; Kalk-

2 - Kanın devrnnı&ı ko· 
an oyununun 1 urk gururunu 

d laylaşdarır. 
o ığı ve 'furk yıg· ıtlığıni 
d 3 - Dımoğı soğlamlaı-
uşını.uıa k rşı gôsterdıği ·~- dırır ve çevıklık temin eder. 

in oyoamağu ha lamı lor ve 
4 - Nefl:!in nıiidafoa ka-

bılhoss.ı vücuda ku vvct dü- b"I · E ' ı ıyetıoı artırır. yevm bu 
f ıı 1 hnyb l vornwlt. gös- oyııııun bir~·o cnebi oyun• 
ter 01.1k uz re dı.ı Lu oyun rok Jurın<lun üstün olduğunu id
~ et p ınüş w bılAhur do dia edersek bılmt:m ki ya
ıdman Şdklıne gırmiş iir. l mhr mıyız? 

ı tJ\ ---=-=------------
e önü ve Tevfik 
Rüştü Aras 

(Oıst t ınfı birıncj ıo.yfadA) 
Sf>ÇmE>ğe knrar verdi Ben 
hıçbır z rnan gıdıb ilAhla 
rınıo duvetlısı olmudım. F ..... 

at buna nfukabil Çanknyo_ 
yn il h ın ılaw~tlisi olJum 

ve oradan görJüğum unu
tulmaz tlatıra~I rıle bütün 

huyatımco. muhufdZa edecı·ği 
m Türk Bakanlar meclisi, 
?nu bir tek ka
nun _idare eder. Karşılıkla 
cvgı, orada bir \ek usül 

trıtbik e ilir. Sddelık birşey 
ona tomnroen mechuldür. 
Entel'ik . 

Bundan sonra Türki · 
ye orta elçisi buy 

Suphi Tonrover söz almış 

ve 25 yıl i~indo hl'§ harbin 
ehşetlt!rini görmiı olan Tü. 

Bütün gayretlerinin Türk 
ulusunun vazıh bir suretde 
t karrur et<lirilmiş hududlor 
ınnJ~ yükselmeıine ha r 
edilmiş yakın ve uzak kom
şulorltt bütün muallak me-

selelerin hallj dahilde nizam 
ve emniyet ve bütün devlet· 
lerle dostluk tesisini bu o-
kodar açık ve realist 
bir • siyasotdirki metin 

bir el ve yorulmak 
bilmez bir gayretle 
sevk edildigi İçin Türkiyenin 

sizin atoşin teşebbüsleriniz 

notic~si olarak burada mnz 
hor olduğu kıymetli dostlu· 
ğu muzzam bir tezahür ha. 
line çıkormışdır. 

lhy Sup hi Tonrover hun· 
dan sonra Öııderımiz eıeri 

dır. Bunlardan biri de m11lc-
timizin Köroğlu , Şahmeran, 

Aştkgarıb, Battalgazi, Kerem, 
Ebualisina, Kan ale i, Billü· 
rkö k, Ahmediye, Muhıımme· 
diye, G ~yi k, K ikbo hi 

elerini, darbım aell rini, lı • 
kralarını, masallarını, deıta

nlarını, manilerini, tabirle
riı.ıi, efsanelerini, iti ndlnrım, 
i1'1hil rini, oyunlarını bir er ... 
aya toplıy n halk bilgisidir. 
(Fo1klor) bütün bu saydık
larımız maalesef kendi ma· 
lımız olduğu holde toplatdır
ılmıyor. Eski senelerde bir 
Ru$ ve Türk dostu olan «Ro-
dlof)) bir kısmını toplayıp 

((lıltrncild halinde m~şrelmişdtr . 

Görüyoruz ki cildleri doldur· 
an herşe imiz var. 

Mani, halk bilgisinin bir 
kısmı olan •HtJlk edebiyatı• 

nın ~n lüzumlu yerlerini 
doldurub bugtin cildleri dol
duran ve Türkün Türk köy
lüsünün temiz düşünüşünü 

gösteren öz rıkirli binlerce 
manimiz var. Bu da yalnız 
Türk edebiyatına mnhsus
dur. 

Mani, yedi hece vezinile 
yasılmtt dört mısradan ibaret 
şiir parçalarıdır. Hiçbiri· 
sinde isim bulunmaz bir şair 
her kıtada bir fıkir jfade 
eder. Halbuki mıınilerde 

esas fikir (üç ve dördiincü) 
mısrolardadır. 

Şimdiye kadar neşredilen 
maniler ve mani hakkındaki 
makaleler bHşlıca şu eser
lerdedir. 

Gazeteler: Kurun, Babalar, 
Anadolu, Tıirkdili, Menderes, 
Türksözü .•. 

ecmualar: Fikirler, Muhit, 
Gençleryolu, Güneş .. 

kitablar: Köroğlu des-
tanı (Peı tev Na -
ili) - Halkedebiyntı unfoolojsi 
- Hıılk edebiyntı. Edebiyat ta
rihi - Türk manileri... 

Maniler, temız bir aşkın 

mahsüludür. 
Ceno kızl r ve genç erke. 

kler Hvgılılerine m11nıler 
düzer. Aşkının kudretini: 

Bahc~Ierde saz olur, 
Gül açılır gaz olur, 
Ben yarime gıi] demem, 
Gulun ômrü az olur. 

oiye anlatan şair, derdini 
ondan geri kalmayacak ka. 
dar güzel ifade ediyor: 

Sevgime maraz derler, 
Güzele kira: deı /er; 
Varsam derdimi yansam 
Bu derd sana az derler. 

Bazı mnkalelerJe manile_ 
rin ialA.miyetden eve) yazı
ldığı ileri sürüliyor. Rastla. 
d1ğım bir makalede ise isld· 
miyetten sonra yaz ı ldığı söy-

leniyor. ilk Türk vezini olan 
hece veznile ve öz Türkce 
ile yazılmalara boo.ların isld· 
miyetden eve} yuzıl llıklurının 

kuvvetli bir d Hlıdır. Bu şiir 
parçaları Türk halkının kendi 

seciyesini, temiz ahh'lkrnı, 

onun ruhundaki bütün ince
lıkleri, en ince noktalarına 

kaılar gö teriyor. Türk hal
kının öı fikirli manilerine 

Ya ·mıı H. Salim Gtıııdô ııo • 
. tı• 

zedeleri menfoatına şehır 

d b. ~ a~e~ yatro un a ır mutı 

\ertibj k rş,rfoııdırılnı•Şdıt 
~ ·ıe· 

Geleco hafta ipinde erl .
0 

cck olı•n bu ıııüsonıererıı 
güzel olmasa hazırl ~ 

için 

yopılmakdadır. _/ 
====~~===============-=d:==o:;z::ı.:=-==-"--

mseye ş 
2.50 oksul kaClm, çocuk Gece 
ve in · rlua bir ay sıcak • 

yemek. i - ve. ayrı en 1 Bu f tr ma an Er-
k ışın şıddetlı unlerınde so-
ğ ukda kulan .ıou yoksula zurumda evler çö~aü , 
kömür duğıtılmışdır. Yoksul Er~urum, 5 (A.A.) _ Şıd. 
talebeye ders kıtabları alın. ddtli lodos fırtınasından bir 
mtş ve 250 yoksul kız ve evin damları y;kılQ>ış ve bjr 
erkek orht okul urların ev çökmüşdiır. Nüfuscn za 
defter ve kalem dağı\llmış- yiat Y,okdq_r. 
dır. Yine kı~ ve erkek 57 
orta okul okurlarına elbise 
ayakkabı ve şapka verilmiş 
ve bunlnrd n başka mahul· 
lelerde bulunan 17 yok.saltı 
elbıse, ç.ımaşır, ayakknbı ve 
ş-apka geydirilmişdir. bir 
yokıul ıle üç talebeye de 
nakden yardım e.dılmi~dır, 

büıün bu yardımlar)D para 
tutarı J3 I J lıra 3 kuruşdur. 

l.Jirıiğin şimai banlla.da 429 
lira 42 kuruş bir para 
bulunınnkdu.dır. 

Soya~ı 
Mıntakn ıslah hayvanat 

müfettişi boy Hasan Feboıi 

bu d~ra İwre soyadım al
ınışd ı r. Kardeşi Akdnrma 
köyü okutan vekılı Oırnrnn 
N uiİ ve oğlu Es i ehjr Sın 
ger kumpunyasındıı mustuh· 
dem Avnı de Iınçe soya<lını 
kullanacakdır. 

Değer müfettişin soyadını 
kutlularız 

Gire~onlulann ~amiyeti 
Gireson\lan hab~r verildi. 

ğine göre, nohiyoJo zelzl\le 
felıtketi kartlcşlerimiz için 
yeniden kırk sekiz lıro. top 
lanmış ve Hıllll iahmer mer
kezine yollanmışdır. Gircso
nluların bu üksek homiyo
tini takdir ederiz. 

1 - Vil:)yetin n er~ez ve mülhakatı, şehit 
~ ve küyleri ahalisinden ıniiracaat eden gel>EY j 
~ lerin ta hii 'e müşkii lfüı her ue i doğtnu!~r;: ~ 

m 'l' alelumum kadın ameliyatlar nı nıt1C ~ ~ 
~ sesede meccauen ):ıpar . Çocuk dii)ir111~, i~ 
~ tehi ike ... inde bulunanları ıla kezalik ıuecc'" 
it. nen ya~ırarak tedavi Pder· 

1'1ıı kuçuk hasta yavruları dahi mue~st 'det 
vatll'Clrak her zanran meccaıwn l ~dnv1 e 

' ~, 
~ 3- Siit \'Ocuklarııun lnıkım tarzları hflıP' 
~1: kında nılistak hPI 'alidrJi re 'e gelwlik e~~jbİ 
f'! 'ıncla 'ukuu melhuz arızalara ~arşı fi.1 1 0ı 
~ l:izıın gf'Jen tetİtni 'e tcdlJirleriu alJUU13

.
51 

da gebPlt•ı·e ö~rntme iizere d~rsler verilıf· ~ 
vnfı~ 

4 Cumhuriyetimizin Bahkesire j0ıı 

rkiyenin mazisıoi hatırlııtdı 
kdan -sonra ve İstiklal harbi 

f!l onun iki büyük ve kıy. 

metli mesai arkaıleşı hakk
ında eo .. ·gi bBğlılık takdir 
ve hnyrtınlık icazi teşkıl eıl· 

en sözlcrinılen ılolayı Roy 
Titul~sır.oya. leQı!kkür clmitdir. 

işte bir iki mislil: ı .. sı:==:;::::=:'!"~===:""""'!"'-==~ ... ı 
Akşam oldu neyleylm 

(>) le<liği faideli ve ha) ırlı m(ie~ses~t111 rı 
nıuhtereuı halkmıızuı isıifadP-Ye koşP1 '1 

devresinde Türk inkıldbın
dan K mutoyın 23 nis ın 1920 
ce'sesind·· ıki rejımi şu su· 
retle nlutm..şd r: 

Keten gömleğin yam, 
Yaurum cammın cam, 
Dilden seven çok olur, 
Kalbden ıeve11f tanı . 

Bade doldu neyleylm 
Bahar oldu gül açdı 
Ömrı1J11 soldu ney/eyim. 

Jsmail Gün 

• 
lfızımdır. 



1 

çiçt ve ağz ı n muhati zar. 
lacındn difteriye, kuşpalezına 
mitleus olan yalancı zarların 
taş kkül ~ttıği göri.ılür. Haı
lflhğın kıli:laca «.tlmıfö>nin iı· 
trongıloP.lozma (Sbıogylopls

ma) d~nılon pek küçuk mik
roblar sınıfından olduğu sa
nılmakdudır. Bu mıkrob, 

dı lak « hMici » tesirlerine 
lf rşı ol6ultca dnynnıklıdır. 
Suyrı l ı ksal •'tnor.azit maclJ~ler 
i~~ınde z yalı bir yer le b"r 
ko~· hafta ılayanabJlir. Soğ • 
g; ok d ra r. Donma 
derece~inde değil .. 12 dere
cede 5 h ıltada mahvolmaz. 

kraoliı, alisiiliimen ve bunlara 
benzer, antis ik ruaJdel~r
ien dulıi ~ok mütes~rdir. 

Ha ·ıairk ırn il ha ·tar? 

Vilayet 
Defterd«ırlığından 

Cinsi Miktarı Mevkii Muhammen Bedeli 
Lira K. 

Ana 63 metre İvrindi 40 O 
ilene O Börekciler 400 O 

Yukarıda evsafı yazıh gayri n1enkul emvalin 
satışı ıo gün mü~ldetle temdit ediln~iş ve. ı~-3· 
935 perşembe günü saat on beşte ıha~esı ıcr~ 
edilecekdir. Taliplerin mezkur giiude yuıde yedı 
buçuk dipoıito akçesi ile hera~r ~r!dırma~a 
iştirak enuesi fazla mah)nrnt almak ı~tı)·erılerın 
Milli Emlak dsiresiue naüracaatları lazınıdıı·. 

74- 4 

~ 

~PİRiNal/ 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerinde halisli§ini tekeffül 

eden EB mark~sını arayın ız. -....,;;::.~~~ 

,~~ 

1

•
1 Bağ ve eyva 

--------- Fenni Aşıcısı 'ı 
\'illiyet Bağ ve nıeyvalarını muhtalir einsde aşı ' 

Detterdarlığından yopdırmak arzu edenıer 
1 

Kuvayi Milliye CQddeainde 
Balıkesir Palas K.arşısında 
Berber Ş,akıre baş vurmalarıı 

kıl dacı 

(Arkası •or) 

~----__,....._--
""••kesir Askeri sa tin 

«llına .konıisyonundan: 
L U j' .. 
'itJ>ah gırh_kda huJuuarı kıtaat için 100 ton rn 
~Uru ek ·ıJtme Vtl yirmi ton Bulgur, he'"' ton 
~"İrıc . ~a. ul) a, lleŞ ton nohut, lwş ton 
buel,·k' ıkı ton K. Üzüm, bir ton 7Jt~vtirı va~ı, iki 
r • lo ' . . .. , 

Cinsi Meıkii Sabllt lcarı 
DükkAn Kargirlerde 75 Lira 
Mağaza Şah Mehmet ıokağı :n 1ı 
Dtlkkftn Meyhane boğazı 50 « 

Yukaı·ıda evsafı yazılı gayri nwnkuller 31-5-
936 senesi nihayetine kadar 15 aylık icarı J 4-
3- 935 perşembe giinii saat on be&te defterdar
lıkta ihalesi icra edilecektir. Talipler ye,·mfı 
meıktirda defterdarlığa fazla malumat almak is
tiyenler ınilli emhlk dairesine müracaLları. 

72 - 4 

Vilayet 
Defterdarlığından 

Mevkii Cinai Miktarı Mu hanımın BeJeli 
Lira K. 

Gök köy ci. Tarla 4 dölüm 50 O 
<c boğçe 1 « 15 O 
(( (( 1 (( 15 o 
(( O~ğirmen ocağı O 50 O 

y u ka rula t'\·safı \ 'P miktarları ~azılı ~a yri 
meuku ller t emlik(\rı ~at•lnıak üzere 2 7 - 2 - 9 35 
ıarihiuden itihareu 15 °iiu miiddeıle müzayetlr
ye cıkarılnuştır. j ~ı.eklill~rin 14-3-935 giiııü !-3-

;t ~n besde dPfterdarhk makamıııa fazla mahi
mat alnı~k isıi~·enlerde milli tımlak dairc~irıe 
müra•·aatlcırl. 

73 - 4 

:ık ek _n • ~tbun h~ş tım Tnz, lwş ton f ~azyagı 
ıı a~tsıltrue usulilt~ 20 Maı·ı n35 çarşnmha gii· b ~r (.., o,,. _ıı <le ·atıu Inaca dır. llııı·sıııı ey <tyaı·(~ A(~ -

tı"adi~çırı mu\'akkat te111inat altı yüz yetmiş hPş IDİ)1Clİ l><ışkanlığıııdaıı: 
l 'ltııi Her t•rzaklar için dört ~ iiz :--rk 1 n _dfü:t linı Dursuubt·y 'rayare ~ubesine aid olarak top· 
llr-u._du~e ' kuruş gazyağ• için yüz hır hra ou lanacak olan kurban derileı·indeu tahmiııeıı 700 

~k i . .. adet koyuu, 500 ad~.' k.?çi,: ~ adet sığır :.ıerisi 
rı,lda _itme Balıke irde Kolordu karargalu civa- bayramın 1-2-3-4 en gu1ıl• rındtı 'e tuzsuz ola-
tl\ır\d.kı Kolordu artırma ve eksiltme komisvo- 1 rak teslim edilnıek ~arı ile ''çık artırma) a çıka -
tıı:l '1 ~~ ı:ı.hl!':ı kfü r. lst ~ klilV şnrı ıı:ııııc lı r: g.iir· '. rı.ln! ışd ı_ r. }' '.ı lıa ııııı '.l'~ı ~~f del koyn '.ı ~eri~i ni ıı. ı'.~": 
n~l\\r·ı ,.17.t 'e her ıriiu is ıamanında \'t~ Jı oO Kt!ÇllHU 46 ~•t-;ıı 111 466 kuı u~dnı. Uu ıfo 
~~"' 1 ~'\ fı;İrecekleri~ t>ksiltn;<) giinü lu•lli saat· 1 ı·in ı 5 .. 3 .. 935 cuma günii ihale~i iera kılıııacm 
~~iı:"~vl muvakkat lenıiuaıJurına aid makbuz- ~rndan isH•klerirı yiizdt' 7-5 t~miuatı nıu'"akkatr> 

bırıtkdo koıuisyoıJa ~ehneler'L 51 _ 4 a~4:alarilt· ıni'ıracacıthu·ı ilö11 olunur. fi~ 3 

, Mehmed Servet 
ORME EVİ 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 

IJ A 

karşısında ORME E VI nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirainiz! 

-==~~~ ----====-~_:::_.- ::'..~ 
• 

ı'I: KADRİ UZKUR 
, (N UCUZ KıRTASiYEMAGAZASI 
' j H ükiımet cadde inde Zarbali ott1 li al-

tmda yeni nçdr~nn dükkanda kıı·tasi~'<\ zü
caciye çeşidleriuiu en ~yisi ve piy~ adan 
en ucuzu olarak bulunur. Bilhassa mekteb 

! l talPhelerine aid muhtelif dPft~r V(~ kalem 
ı vesaire diğer ticarethan Plerdmı pek farkh 

\'t> ehven fiatlesatıhr. 

--~~~~~---~----

Yurddaş: 
Feldkelli 9Linlerde sana yardım elini uzatan /Jildll 

a/ırner lnsanlığm şefkatinden doğmuştur. Zengin, fa. 
kir, lwdın, erkek lıulcisa lılç bir kimse kendini Hilali 
ahmerln himayesinden uzak sayamaz.. Senelerce eu· 
l1el kurulan bu haytr ocağrnn aza kaydoluımz . 

Ba/Jkesir Hilfıliahmer merkezi. 



S!Yf.lr 4 

Ricamızı kabul eden
lerin isimleri bavramdf..tıı 

"' evet genel merkez ta-
rafından gazetelurle bu 
evilik se Vf> 11 i ıı ~aaı hır .. 
dostlarmı kullulanıış ve 
dostlanrıın l• brik 'e 
zivaretlt·rini kabul et-.. 
nıiş sa~·ılacaklardır. 

Avrupa ve Amerika
da ölü çelenkleri, diirı 
hediye ınasraf fo rı biJe 
çocuklar ve yoksullar 
kurumlarına verilmek
tedir. 

Yurdumuzda adet· 
leri sayısız olan yoksul 
yavrucuklar için çok 
değerli olacak bu usu
lün benimsenıesini ve 
yayıln1asını dileriz An· 
karada buJunan geıael 
merkez rarafından para 
aboıuaya başlanmışdır. 
kurban bayramı 15 
marta rastlıyor. 

lıııb br~iı lestıresi. 
Bdremid aıkerlik 9ube1in

den almıı olduğum terhiı 
teakeremi gayıb ettim yeoi

•ini ç karaoağımdan eıki•İ· 

•in hökmü yoktur. 

Edremit Gürede 316 do

fumla Halil oğlu Mustaftt. 

Doktor 
lılldull Ülll 

ÇOCUK 
haıtalıklan mülehassısı. 

Muayenehllnetını pobtüh 
ene ciTarında Zemeo •o
k.ağına nakletmittir. 

L-;:::=============• 
r ., 

AVUKAT 1 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKlU 

YL:SIJF KENAN 
Y uıhanesi hük11met caddesin
de Ahmet çqmesl karfWnda 

}ierkeı ve kazalarda her 

fURKDILl 

: Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliye cadde

sinde .. 

A V U K A T: mtn V«iat bey ... Hükumet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiiktlnıet 
cadde~inde Ahnıel çeşnwsi kar~ısınua 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: Hüktımet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısın tl · . 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet sokağı 
numara 18 

8 A K K A l: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri .. 
Paşa canıii caddesinde.. ~leylıaue lıoğazmda .. ~ 

T E R Z İ : Mustafa bey .. Postahane sokağı . t· 4 7 
.. 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Hahkesirin en eski şeker
cisi. Hükumet caddesi, postah; ıne ~okağı nu 
mara: 24 

• MAN/F A TU ... :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi ma-
nifal ura ve kumaş mağzası. Ku vayi milliye 

caddesi numara: 52 

oeYİ dava kabul ve surat

ııiiiile=mne;;tı;;ce;;le;;;nd;;ir;;ilmir11111. __ .. j • 

HIRDA VA~· Cumali Hasan - Yapı vP rençpr•r düzeni, 
• demir lurda 'at, boya, cam, <;irnelo vesaırt~. 
Saraçlar başı. 

Balıkesir Belediye Başkanhğından: 
KasapJ .• r der··~irıiu ar11ınıası için yapılacak 

nıecı·a i~iru.le bedtlnen çahşaca llarnı nıaf'lın al
tıncı çarş uuba gürıii şehir nwzb<ılwsı ~ arııııda

li Löıu·ü ltaşuul4t sabah &ttaL ·se~iıd~ orada bu-

lunucak nwuıurıına müracaat etıneleri son defa 
ilan olunur. 

işleme aygıtları htizırdır. 

Okuyunuz! 
Geldi/ 

Saf Değirmiaaz, 
Linyiı Maden KömiJrB 

Odun gibi yazdan tedarik etmek Te haftalarca r'' 
ıar yerleriade odu aramak sahmetioden kurtuloY::; 
ıunuı: Her •akit e•inise, dairenize "falha•l her 1 ilO 
iıtedifiniı miktarda kömür getirtebilirminiı. 1 .k ~ 
k6mtlr 3 kilo odana •uadildir. •oe1ir•i111 LıJ'1' 
maden khaürleri her 10bacla •• ocaklarda.. ~ ıl 
lanalabilir. Hararet dereeeei pi1a1adıkj köaiirl•ıd_., 
,.ttk••kdir. Toplu ve prakenıe olarak marı•011 fi 
en ucas fiatla eatıı yapılmakdadır. Aıkert, miilkll" 
hu•u•t taahhütlerde bulunulur ve güad g011 

temin edibr. 

Yalnız ticarethanemizde De~rnıisız Lin~' 
n1aden k.ön1ürü ~ 

Ancak tecrübe neticeyi anlatacakdır. Her b• tol 
bir kere tecrübe etmeldiğiniı size büyük ts••' il' 
temin edeeekdir. Daha fazla tafıilat almak i11ti1410 

mağuamııa uğrayıb öğrenebilirler. 

Balıke•ir çiviciler çarıı•ıada Deoair~ 
hırdayat, Alatı zirai ye Ye intaat maJstd' dl 
ticuedaaneei Cumalı Abdarralama• •• 

lf hmet Hu/Osi 

Doktor operot6' 

SADl ô,zATAf 
iç ot ıalğın haıtalıklar Cerrahi hastalı;lal 

mükha•ıııı ımitehauııı 

VAT AN eczanesi bitişiğindeki nıuayer 
evinde hastalarını her gün öğleden sonra 
bul ve tedavi ederler. 


