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~ig~d~ Vanan Evle!in Sa~~ Dö!t Yüzü-BuTdu. ;f~~ DoŞV~Yo~I 
Biga Yangııiiwww Atar· k 

1

Başbakan 1 Heri c~.Duyu ş,Bir 
Al-,,, an Ha beri er Çok Binic:ıerirr.ize imulı birer ismet İfıÖ1Ü [rzir.crna ş 11 r d 1 r. 

saat armağan ettıf er, vardılar. 

Acıkl ıd ır. paı~~~::~u~~~ (,~~~.~ıus~\v~,~: fiil devrimi ~ilnudi~ç~, bizde, ileri ~ir l de~iyıt 
nıcdık müsnbtı"· ıur.r du hii· olmı~acJUır. 

~11 lü ı :~ç_i -ennd an ç.ık.aoY ~ın koca ~ ır ~ ı .h ıil.eyi ; ;;~; b:~:1;:
1

,'..'; ~ErFr 1;.;;E~ 
.~ı~ ~ev ırdı yangın on ık ı saat sü ı dü. Balımı r ıt Lı ıe- ~:::~}0:t~~~~ .~)İl ı~ '"~": ~ 
ıroın Yan~ının söndürülmesinde büyük gayreti gö ü:dü 1 :~:;~ ··J-~71 .:~·~:;; · birer koı 
u.11 ,..Dıın 9!Ç uakil /ıa/Jer alarak okur/arwu:a duyur_ 

11 ·1'"1111:. Bigamn bıiyıik yt1ngı:: f dtikdi ŞP/ırmi:de 
111111

111 bir tesir uy 111dır1111slır. y • 
" <.ınguı lıaKkt11<la aldı{jı11tı: sull lwl>ule.ri de 11eri 
.,or11ı: 

le 1 
8•g:ı. 30 (Üz ·l nyt .r nıız.lıı n) - Dün y, rıi ııı; lı.ıl

~1~ e <.>luron tute\c\·İ K ılır u::ıtu : d n°ln L rınirı ı..ıviıllh• 
~ 00 Yungın Hıgo için biiviik bır r .. ıfikl•t o 1 ıııu:;lur. 
\' ~ıt 18 cruhrmılu buşlıyaıı yong n hitış ğinı.lek• f ı;:. nk 
esıı~h ı··kk . t' ı·· ·ı t . tlk ~ .t u · ilnınJ sırayı ı ı tmış 11. 1 1 t:'.ıJ\ er : ·~n 

bJ 81 ltı uır.11\k ed· H k clört yona ırıprmılcı !I ı;ınugn 
luı:uı , ort ıl k Lır h ırp yeri h.ılini alnı ştır. 

ti Yurıg.nı t.Ö lllÜrmı ğ • ko9on hu ık , . ., ıtf i) (', fışerıkle
&~ Putınmıısınılon kor kurak g .. r i ku~·m:ığ.ı ve ı.ıtt>şe uz 

tın ~yirci kulnrnğu ınecbur kulmışluıd r. 
~ M ·"mi yflğ nuru uzun zomcın <levum t 11 i~iı den ute 
tı:' lıırtıfı sarmıı,ı ve ddrt koldun ilerll'ııı ğe bo lnoıış-

tte 81g-ı, ıtfuiye te kiltitınıu ~·ok iıüyiıyerı vo hiıyünrn
to de\'nn eJ n y.rng.uı t.ondüremıy• <'• ğ aııloş lorhk 

ltı U il ve ilçelerJeo rtıbuk vordıcn istc•nıni t r 
tı Çarı ık kule. l;öncn . B.ınd ı rm:ı. ve Bııl kPı-;11 itfoiyc ta 

'

l lllhır, yt.tişerek kuduran alev ü:ıninc su ~ıkmoğa bu
aın 1 

trı ş ur hı\· olmazsa kııları (' ,.e du~k.ınları rıtpşten 
ru '11 n '- • • 1 l .. .. .. k . 1 ] 

·•K l\'IO ~·a •"'''""' tır VP ate n onuı 11 e~mış tHt ır. 

l!1ı hıgo, 30 (Üz •l uyt ır.mız i ıı.) Yonı; n htitiırı gc• 
teıı 0 h::ıh ı kndur surmüş holk V>! nfuıyenııı hı.iyi.ık gny 
~ 1 ~rılrı une..ık ... r:ılıııh n sAlll olt.sıııda ()ndüriilehilmı~t r 

Yıat \'Ok fazladır Ş·muilik nüfuscu lıir z ıviot yoktur. 
\,1 hi~.ı 3(1 (Ôt•·I ay.tarınıızılurı) BnJık,.;;r. ı; .nnk
~ e, Gönen ve il ınılırmadun g - len itf ııye lukıuılo ,·ı, yun
~r~rı Ônü ol ıımış olıııoı:sınll r.ığmen hul~ buradodırlor. 
t ~0z1.ır, :~·in için yanan unkazın yenideıı parlayıp 
~ı~~ı·ı bir f ·lAlrnt doğurmnmalorı i~·in kül ve an koz yı-

.t~, uıerıne mtitcmodiyen sus kmaktuılırlar. 
te C:ıv,ırdun gel('n itf,ıiyc tok o.Jorının. hilhuFsn Bah
tı r ııf ıiyPsinm y rıg.nm sönc1ürülmet:ıin<le çok büyük 
~lİ~l'ı•tı gö·ülmü~tür Yardırrcı ilfuıye tok ı nılorının bu· 

Je buruıl,a kuluruk tertibat almolurı ınuhteını·hlir. 
tijl 8.'.R 1 .3D(Öztıl oytnrımızd3n) Yur gın tomumorı söncliı. 
tıd nıu tür. Znrnr çok büyüktür. 't c·ııi mahalle, hii)·uk ı;ar
«l1ı ~.Lır ınnğaza müıtesnn to~rnm~n, diğer ınııfıa~.leln~e~ 
b1ıı ır ç·okevlcr yanmıştır . 'anan tıına suyısı dort ) u2u 
t 1 llluştur lnsnncn znyjat yok.tur . ~..ırurın p .ı raea tutn· "-.:. ~ • k . . . 
~ .............. lıuyükt iir 

----------------------

İrana 
Şap~a satıyoruz 

ııd ı.oıı 11 lr.ınıJu ş ıpkunın kntnilıin · 
d~n sonru 1 ·ıarıl uld. n T ılı- Aokııro, :10 ·AA.} - B ':ı-
rnnn ö.ıeıııl nııkd rdo s.ıp. bJkun Lrnıel lno iı lu ı ı :r· 

1 .1 l J znrurııa g ·l nıstır ka gonı • rı nıcğe ın~ ınıı. S>. 
lır DtJrı c{,. 1 ..ılırutııı 1 it nbu-

ldtt~ıı hır vugon l·rko J Yaş meyva ve se~zec:tere 
gonderılmıştır. , 

Musso'.ininin diyevi ı kredı. 
.\ ıkorıı. :.O (Özel) Z tsıanbul, 30 ı Özel) - it ıl 

1 root brıok11s . y ş m yva ve ya Ba~bıık1Jrı1 S.11yor [\ ııst-o· 
s.!t zPcilere kredi uçılmıısı lını ltıilyun nskerınc vPrdıği 

bir söylevlll': i~+ı yeni bir formiıl hnzırl-
·- B •n 8 ıe yoJn z zeneir omaktnd r Bu formülün yıı. 

İ\'ın degil, ltizımgt-1 rse, lıo· kırıd ı hitımsi vf' krc>ılı wr 
yuzluru dtt ı.tmnn jçın kur- ılm(•sirıe f>o.,.lonmnsı knrurl· 
ŞUA verel'eğ' m ıl<•rııi~t ır . 

===· 

l talya-Habeş 
1 Sınıı ın~a yeni çarpışm3f ar oıou. 40 italyan, 20 

ff a~eş as~eri öldü. 
Londrıı, 30 (A.A.\ Tı· 

mesın Ad ıs-!\ btıbı.ıduki tıylurı 
sağ lı:.lJn lıulyıınlnrı kurte
rmuğı1 gelen rnttkineli n.iıf. 

r"ze yetışinceye knJur 40 
İtolyünlo lO llrıtıe~in canlo. 
rına ınnl olnn Uıkayıt h-d li 

setıini t~yıt otırı11ktcdir. Bu 
mevkı tErıtre tıö.uüı g inin 
kıyıcığınJn.lır) 

Hube komutanı. itulyun 
ilsk:erlerinin Habeş toprakl
urınu girmiş olıluıdnrını ıd· 

din etmekttıdir Komutan, 
Itulyunlurın yunıntln ı,::.ıdır 
kur.iuklıırı. d rPnin ınet'rllBı -

nı değıştiı ip kendilor ini su
suz bırakmn k suretılc gf ce 
leyin k ı~·meğ'n mcwhur etmış 
tıonru Jn tizerlerine . aldır m· 
ıştır. 

Homo. 30 (A.A.) - Yctk. 
ıli ~·(•venlcr ltaly llıİJr n· llu
bı}"İer aro ıııdo bir çıırp ma 
olJuğıınu i ıgıliz koyn ık nr 
ının vermiş •Jlduk lorı huvu· 
disi vnlnoJum..ımoklo beraber ,, 
il beşi •rin yirmi lt .• Iyunl,ır n 
40 ölü vermi<1 olnıulurını 
mübalc>ğalı bulrnoktod.r. 

lstaulıul, :iu (Ôzt:I) on 

1 ~~!gar Yunan Askeri Şurası 
g ... l"n haberlerden :ınlo l .Jı 
ğ no ~ö:A, doğu Afrıka~ındu 

İtulyon kuvv,tlerılr lfobr'll 
hudut muhuf,zl. ırı uı usındo 

ilk müsademe olmuş vo it. 
:ılyonlardan 40. llub şlcrdt.•n 
de 20 neft'r rnuk ıul du. 
şaıuştur Bu habni ve
ren 1ngıliz gazett l!!rİ, l labe 

ar, ~ıvanı sekiz subayı 
Sor l8~8Ül 8tl İ, 

~~t y~n, 30 (A A.} - Bul· 
,~ıl' ksek horp diwırıı Hııl -

1 ~ıtı ordusunda cumurjyetci 
er 

·~~ t Y0 pmnklo tonınm.şolan 
~tttı· 'Ub!lyı tekaüde sevk 

ıştir 

~Onguldak 
-'İ L. ı · 

f uır ıği ~a sta~anesi 
~ açıld 1. 

~~'dQ~ar~, JO (A.A.) • Zo:ı
~-~ ... ta 6\ ci b rlıırj hosta . 
dıı. ~ .. nın t "" 
,~ 11 mt>I :ıt ınsı töreni 

Yn.p lmıit t 

8. Ça1~an sin başkanhğı altında Atina~a toplan~ ı . 
lı;tanbul 1 30 (Öz ·1) - Yu 

nan libcr:ı l p:.ırli elemıııılu. 

rındun Ktıfıınılor!s. 1'..ıriste 

\'eniz losla konuşmuş, p:ırlı 

bnşkanlığını ılevrnlmıştır. 

Bu haber, mezi ur porti ele
monlurınnnn boz lor.nı ve bu 

nroda Sokolis ve (;unutoris 

arasınılu ı nbiyet uyundır 

ını;.tır 

lstunlıul, 30 \Üzel) Yu 
nnn oskod şıırrıs•t ~] t;11ldn

risin boşkonlığ nılan. hurbi· 
ye b1hriy1: huvıı, Jışı§leri 

bakanlı:ır nuı iştirukif(· bu
yuk bir tvpluntı yopın ş. or· 

du ıun yuksek l'rkdnının bu 

H (.aldıırı~ 

husustokı raporlar nı 
gözden geçirmiştir. M Çal-
{Devomı ıkirıci aylada) 

lorirı hudutıuro. toplunm.ş 

oldııklıırını bildiri)'Or lor. 

Frans'z 
Hükumeti Somali~e~i gu -

nizonlar nı ç ağaltıyor. 
Pnri~. 30 (A.A.) Fron 

s ı lıükti ııc•tı bir ltolyn 
11 rı b c• ş so voşınıntlıı 
ı· ı k m o s ı muht<•ıııel 

knrg. alıklaıan onü olınrnok 

için Fransız :-)omolı ındeki 

gıırnızonlorı çoğnltmuğn ka 
rJr \'(lrmiştir. 

hı ·I,~ lt'lnıcrıı 11 llıa·ı 

Bir nH emuod.ı okumu • O, kelımt~lt:'r üzerine bus· 
tum: ı ınuktan korkuyor mu? gibi 

BJlıkPsirin, varlığ ı ;ıe öğü. yov ... ynvoş. tutlı totlı ko· 
nıfü~ü . ı>şı:ıiz ve çolt dı>ğ~rli nu uyor: 
bir m ıbfldi vıuuır: . E lebiy:.ıtım:z dilimizle bir 

Paşıı c.1mii. . likl.. bir çok iı:ıtihnhıler ge. 
Bunu yaptıran Zoğnotı ~·irm ~· zaman zaman dura-

(PJş ı). en f .zl.ı nere ic iso. klıını ı~tır 
lı ·t Plmi bilıyornıu unuz? BJZrn. wınutkAr ellerde, 

\1.ıh •dı. P. ·ı h•ıluıım z bır ilc>rİ \'e yüksek lıomlc>lPr 
Tur k usta .. ınu y ıpl rı~ı!ldo, gJstcrmiştir. 

diyoceksmiz, dt>ğıl ını~ Bugüokü edebiyat ınız, 
lhyır! .. ~11phe · z. ulutool bir Türk 
hf rndim nnloş l.ın. bu biı. eıiehiyatıdır. 

yük komutnn olgun hiı hjl. Fnkat, heniız i leme vQ 
g:nmiştr.. tekfimül devresi gecirmei t. 

Çunkiı, kendi ad nn lıınn edir. 
eltirılıği cam in nıovkıi, B ,_ 
lıkesırın en çok rüzgılr !.lltlı-

ğı bir yermi-s . 
lşte, Zığnos (Pa .. J) 

isabeti . 
nın 

~1dkole sohıbinin öğmesi

nc r ığnwn en boğucu gii
giinlerde hılc, bir kerrcık 

olsu·ı rüzgtlrın ptıfür pürur 
cstiğ'i o yere giılemediın .. , 

Nılıuyet ı.lün. öğretmen il 
lıunı. ancnk rırndrı bulubilo
c"ğiı i öğrendiğim zomıın. 

k .l ğ ı d ır. m z ı k o il tı k 1 y o rtı k . 
O ~ ılkırla kendim ı zi l\ışa 

<.: ıriıi nvlufunn nttık. 

Z ğno~ {P< 'jo) nın is l.c
tiııi nnlıynrı ynzmıının. fıok 

kı varın ş 

Yuzı ması ı hı ndu bu
ram buram terleu ığimi lıa-

·tırlodım rlıı kendi kcntlime 1 

ncı,.d m ... 

Buradn. hayat varmış me
ğer .. 

Ho..:u m, bir zamanlnr. 
siz, br> nı ımtıhnnn çek ;yor
dunuz Ş mdi, s ra hıına gel
di. 

Sizi. öyle bir terlE:tec ğim 
ki.. 

Vo, dğn·tm"n lllı:ının, gü-
lüşünü Judakluı ı ndn don-
durmadan soruyorum: 

- Bu günkü ed·ıbiynt 
hnkkında Juşünceleriniı? 

Bunun güzel <'ırneklerini. 
ıınc:ak dil devriminin kesin 
olnruk bitiminJen :ıonrn go 
rc?bileceğimizı sanıyorum Bu 
günkü göriı. edebiyata 

1 susumı~ ruhları kı ndırmak· 

tnn uzo ktır 

- K ııdının iirde-ki mev. 
kiı? Hiliyorsunuz ki hugiı. 

ne kador gPr~k divnn. g • 

rekse teceıldüt eılebiyııtı şa

irleri. ş irlerinde. daima ku. 
dını tArennüm Plrni lerdir 
11 .Jbuki. bugiın soysol yo 
nyıştır. K :ı•I nın ruhunu der
h..ıl okuynbıliyoruz 

D.:ımck İstiyorum ki, ko
ciın muamma dPğıld;r, art.k. 

Onun idn, şijrdeki mov_ 
k ii ~ ırsılmAdı mı? vPyo sor· 
sılmıyn<'ak m ıi1 •• 

Öğretmen İlhan, boynu bü 
kü!ü , bnk•şı göıl .. rinıde ola. 
rıık beni dinledikten sonra: 

-~rndının mevkii mi, diye 

h!!şlod . kadının, bugün ca
m.yet içinde gördüğü işler 

nrhkJrrinkinden furkEıızdır. 

Sonra , kadının hassoslığı , 

hiç bir t'i ıhesPr doğurama

mış olmusına rnğmen, daima 
erk ·kten üstürıdür.. Edebi . 
yat ta, her ş'yden uvvel ince, 
yüksek duyuş VA deyiş ol· 
duğuna göre, kadının. bun. 
(Udvı:ımı üçüncü sayfada ) 



,.. 2 TORKDILt Temnz~ 
1 

Folklor Notları: il 

FoJklo un Yollar 
Gülüşler İ R VE 

• • 
DE 

H.ılk EJehıyutır.ırı nesır 

kısrnını teşkil edr-n (Bilme<'P, 
mısnl, tekcrlcmr yuk ştırnı:ı 
vo uloma) y.ı gelinci.": 

Bunlarda ker dılerınt- tız 

bir güz.,lıik toşımaklu kulmoz 
lur. Hunlurda dn balkın mef 
kure&ini, yaşay.şını ve EO!JOI 

duzeyıni bulınok tıbıhlir. 

Ancok, bunları oyırt etmek 
şüphesiz ki bizim kArımızo 

ılt>ğıldir. Bize düşen ödrv; 
y tnız Folklor yapısını miruo-

rının eline vtır mekten ıboral· 
tir. Bôjl~ yı•pmay pto gere-« 

}'AZAN. 

Q. Balkır 
sınJı n ~' ndirıi kurl ornn t z. 
Eyi vf) n kötü lı r f kir ı ılı 

nır. Bıı ıııb rlıı ınosııllurıı bti 
yiik bir ön(•m vf'rmek ~<'r k
tır. 

Mı•ı.;ı.ıllurııı derlcnn.< s; ger 
çcktı rı büyük bir gnyret ve 
dik kut ıstı r. Çun\iii mosıılı 

yalnız dinlı yip kendi iislü· 

Yonoğın birrz knbarmrs, 
dudakların ynyıloıosı ve dış· 

lerin göninmı sine bız gül 
mek dıyoruz .. 

Evet gülnıı nın hir hi(·imı· 

dir bu 
Fakat daha \'c:>şit \'Oşit gü. 

lmı IC'r vurdır Gıilmek her ı 

z ım ın dt•ğişen bir nüktedir. 
B ızan sof bir ruhun gülüşü 

ilo oy nnr, boznn fitne bır 
gönlün büklüşile k vrılır Du-
d ıkıarım z. Bur.u k;mse an. 
1.yomaz. 

Hazan jçten de güle.: r ın-

son . 
Du•:ltı k lar oynamadım He

n' ııı en ~·ok ~orktuğum gü· 
Hiş hudur. Dudaklar in~nr in 
Pylonir soı kj: 

Hl • 
evı 

Temsıl ~o~u Özyuıt piye. 
sini hazırh1 or. 

1 l<t\kovimizin temsil kolu 

Ozyurt piyt>ısini huz T l:ımok: 

todı r PiyPsin hoz rlan nınsı 

bittikten sonrn evin ~alonu 

nılıı halkım za birkaç gece 

oyna on,~ ktır 

1 

H1lkev:mizin tenis kortu 
bu ~afra açılaca~. 

Jlnlkcviuin nrka turaf nda-1 ri tahlil etm~ğe kolkış nk 
korlrnrıın ki f.ıy.lıılı olmaktan 
ziyade zqrıırlı oluruz. 

t iımuzo göıc lesbit ctm< k 
lıiıyük l•ir df ğer taşımız 

Biz l ô ıle yııpıı ok la musv lı, 
or <'ok v ko olrırnk ırlm ş ol· 
uruz ki tlıl, se. tı ks ve leh 
ço bukım IHlon olnn diğer 

dııh ı büyük f J ·Jnlur k:ıybe 
dilmış olur. Buuun irin ma
salı tesbıt ederken ohlt ğu 
gıhi. yani nıosnlı söylı)O in 
oğz n lan ~·ıktığ ~ib1 tesbit 
etmek gerı-ktir. ~1as ıllorın 

tesb.tinde hJ önemli b"r yer 
tutar. 

Hi~· bir ses çıkarmadan 

uf ık bir oynoyışilr. 1 ki bohç de h:ızı rlanmoktn 

Bunları öğrrn lıktı>n eonra 
Halk ed .. biyatını n neair kıs 
mını de. birM birer 

geçirelim: 
eözden 

BılmPC'; hoy·ıon, eşya \'e 

ya kutlu hir Ot snPyi rümüz
le nnlatan kop ılı söderdir. 

Bılrnecelerin Halk ve h ... te 
ı•ocuk eı7itiminc olan fayda-• tı 

ı gözden nçmıyncak ka-
ılor hüyükttir. 

Her şeyden önce (beş i~· 

duygu) adı vt>rilen meleke
lerden (ıok,, hafızo, muha. 

keme, tedai "e intikııl) mo 
lekelorini dinamik bir ş ·kil· 
de terbiye eder. inkişaf etti 
rır. 

lkinl i derecede, halk n ve 
çocuklorın kelıme hazinele-

rini gözle görülebil~cek ka 

dar zenginleştirir 

Üçiıncü derecedö. holkın 

iaonrlnrını göstermesi bakı· 

mın lan da büyük bir önem 
tnşır. 

Oördüo<'u \'O bl.ln 

ta ho~ bır vııkit g •ı;irilmesi 
ne TC e~lenilmesıne yor<l m 
ı>tmiş olur. 

Bilmeceln, nosir ve ntttım 

eklınde olabılır. ller ıkısİ· 
nin d~ lıolk ve \~oruk üzeri
nclt!kı otkisı birdir. 

'esir bilmec~: 

Bır kızını var; gelt'n op r. 
gıden öpor. ( · ı.1 bardoğ ) 

Manzum bılıı1<.•c: •: 

Bir kuşum var kavhe rengi 

Knhvelcrdı· ~· 1lnr çı ııgı 

Dur kuşumun ko) r, gdl:;ın 
liJnımlord:ın Pft:ılı alsın. 

(Pıre) 

Bılmeeelt3rdu de sınıflı:ırna 1 

vnrJ r Bunlar.o ısınıf nnmcısı 

bilmerrılere göre dı ğ l ıf.tdc 

ettikleri manaloro gorc yapıl r. 

Bır eşyo birdon f ızln bılnıe

Cd ılc nnlatıluhileceğinden 

o do ayni mananın baş har· 

fıne gôre tıısı jf edilmiş olur. 

Mıısal 1 yaşonm• veya tos 

nı eJilıoiş bir oşk ve kohru 

manl.k vakasıdır. 

M..ısallor, balkın en one-
1 

l\1osrıla ôrnek vcrmeğe in· 
zum gôrmı>ılik, Anrak dır
l •yicılerin yukor duki to\sİ 
yelere göre derleme y. p ı 

bilmeleri iç·in (\1::ıs::ıl hn~ ) 
clenilPn bn ong cm hulk di 
li ılı., teshil jJ imiş ŞPklini 

) ozmağı C.ıyllası z hu lm::ı.dım: 

«B vomı . hiyokmuli· en•l 
z man içinJ", kalbır sn· 
mon içinde Deve telltllkcne, 
keçi bPlberkenc>, anam brnim 
he iğ mi al m solıın salln
kene, Bab:ım kaptı Popayı. 

:ınnm koptl ma~uyı. kıvran

dırd in b'lnn dört bi köse 

Küçük bir çocuğun yono 
kları lrnburmos. k vonç ı uy
du~unbnn ileri gelir dıyebi 
lirim . 

Y::ı ilerledikçe giılme çe. 
~idi çoğulır inson da . Gençl.k 
el fon koçnrken hu gülme llP. 1 

kurtloşır , Bozan yopmuc k 
oyn ıy şlarlıdu bükülür dudn 

ı klnr .. 
G .. vşemış hi" ı;;ı1 hvPt kur

b:ınının\dleı• 1 öyleılir Bunıı: 
Zoroki ~üliış derız . 

lfoz.ın ~·ok gulün~·lü ~ ) le
r lu kJr loşırız O vakit ın· 
ınizin hoy<'canı duılo klorımı_ 

za dökülür .. Saf ~:.ıhknhı.lo
rımızlo gJJleriz . 

1 le gülmek bunu de ı·irıı. 
Nuklelı gülu lerJen ıınlonı··m 
hen . 

/v1 er iç 
yi. Bı''l ie dol na lc>nC" resiıı i •••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük haberler: : ·cı ptıın oçkulmı:>m diye (( k o· • • ••••••••e eaa• m•••••••••• l nny 1yinrn Gittim top'lnı·yf' 

top ne giıllt leni ~O tum ce· 
hıme dorıd r Jıyt>, urda bi 
t~ k vamış urılıl m kt rıJ r 
diyr, u .J ı bi h·pnıe 'Ufllll 

g •ri .lıır dıy*'· Arnıu Ju ho 
lıy ım. dıhinJ" k şl y::ını. ızrıı· 

ııiz olu u muscıl ı buşlıynm» 

ı [cnebi m ~mlEkatıer~l n ge
ı len Uj.t .v~ şişe~eki gü· 

1 
mrü~ ter.ztlatı ~a!~ınlccak 

Kfığıt w şi • Fıı briknla-

Bıı B ,) kf's r 1 h<'N:İrıe gö 
1 rınıızın r .. wlıyoıe ge~·m··leri 

ycıkl.ı~tığ. için e<·rıt· bı mem 
ı~k<.•tlor<lı·n gelen cı.yoyu ait 
ğüıurtik rn&rııı t .. nzil.ıtını 

ro y ız lınış bır pJr~ 1Jır \ÜJ1-
1 

lıl'sıı ki mırıtak:ıl:ır J, ~i~
lıkc;o 'u \ .. lll'eler <le ılf'ğışır. 

T..ıkerlt ınr; bılh:.ıss.ı \"Oçuk
lurın bellı hn lı t ğ ence· 
lt>rırıJ,•ndır B r kışi toraf ıı 
dan ı öyl 1ııl<l ğı g lıi bir 
•, c;· kı .. i lurofındıın da ı 

• ôylenohılır. Mcıkııml \'tı ma
k ım-ıız o anları \'Orıi r. 

y Jkışı ırmn ve uı. ın ılı.11; 

Bun'nr ıl.ı dJ hu zıyoı.1 .. ço 

culd ırın l'ğlonctıluı i ve hiri
hirlt•ı ılo < ğlcrırııe (ııl: y) '· -
s tulJr.dır isim, c:şyu. reok, 
mı•yva, h .yvnn vo soıre 

uzerındo bir çok yJkışl rma 
1 

ve ulcımalor vorJır. \',}rciığım 

oroeklo'r yuknriki ıs ıuyn gö- 1 

redir · 
Ali; baş oda lıJvaıı elı 

f :>1kcml•; içi B .• ılolu 
kı•mbo. 

"ırm z : \'İng;.-ncı kııı. 
F nr·; ut gibi ki ne. 
Kt dı; k.okmuş oti ycdı. 

ış-

O. Balklf 

kuldırıl ııus. yo~und ı F,nans 
vu Eıt•momı Hukrınl.ğıncu t"t 

ikutt.l hulunulornktndır . 

Transit iran ~altlan 
İran halılarının tar .. nsit 

lİt'r tlt>r ini tı-tkık eh n karı· 
şık komisyon ~·nlışmneını 

bitirmi:?tir. R ıpor btgüııler 
de hazırlnntı(' ktır. Üğf(•ııdi· 
ğim zo göre, tt•tkikln nııt

repo iirrı 11or n'n hır ııııkdur 

d ı hu ıod ı ıırnt ı:.ı !u.lunıurnı 

tcslıil cluıi~tır. Ru korur 
ilgıl ılertJ IJıldırılecPktır. 

ll fı~san~r suçlularmm du
ruşması. 

Bulgrııl. 30 <A.A.) Kr· 

••••••t.t•••••••••••••••a••• . . , 
ınli eğıtim ve eğlence vnsı • HA LKE V J : 
ta ıdır. Uzun kış ger.e\erinin i : 

11l A 1 ksnnıl.rııı ö'ümünden 
suçlu olnnl ırın sorgisi hit· 
mıştir. Gelı c .. k ilk tPşrinde 

duruşmu y p lncaltır 

• R . • 
birçok eğlenceleri arasınılo ve= yazıya u·su. i 
lı.ııtu bnş ndu g ·lir : (.5.Ağustos 935. Pazart ! 

Ma 111 ır d ı dığı'!r folklor : esi) /.ise okulu olwrlart : 
m ıJ lc·l~rı gibi. hulkın ruhu. : mı mulıs11s olmCI/\ ıhae i 
ozü v~ rnuhııyyil"sinın (•St.>r· : />İT' iya:iye. k11rs11 açı/o : 
lerı ılir : taktır. : 

M.ısnllur ın h Ik i.ızeriııde 

ol.ın elkİtoı çok büyüktür. De 

ğ 1 kil< tikler, buyuilt:r oıle 
ılinledıkleri masallurın etki 

• • • istekli olanların 11.ılk : • 
: evlmh:e gelerı:k adlanm i 
: qa:dırmalurı rica olunur. : . ~ 
~ ............•..........•. 

~ 

\." - !F? ~ 

(B ı!; tar ıfı birıı <'İ s.ıyr 111.ı) 

ılarİ!>!, m ml.•kı•l mıı laf ııı 
6 nu snrfe,lilırn k iızare ö ıPııı· 

lı hır par ı s.ığlon 1 ğıaı söy
l"rniştır l•\ıktıl ııe ~.urct!e 

toJ ırik edıldığinı vı· rı ık t ı -

rını gızlemiştir 

olnn tenis kortu bıtıııek uz"· 
ndir. 

81.1 hnfta ı~·in lt:1 kortun 

e\·ılma töreni yopılı:ıcakt r 

lfolkcvimizin teni kortu 

sp')run bu yôı iinde çcılı rnok 

istiycn gençlere hem eyi bir 

Z0tDIO htıı rlıJOC'llk, hem 

de şehrimiz giJz,.J bir izero 
kn\'nşmuş oluruktır. 

P Jrti 8:şkamm1Z geJ~i. 
PJrti Buşkonımız Kütohya 

s ıylavı B Kütfı Kırdor dü
nkü trenle ı~tanbuldan ~~h 
rimıze gelmiştir. 

lise okurlıu için riyaziye 
~ursu 

1 l.ılkevin Je bt-~ ağustos 

puıartt•sı gününden buşln

m ık üz •re lise okurlı,rı ı~·ın 

de b r rıy zıy" kursu açıl 

m ştır. Kıyın b .şlıın!nı~tır 

Barya . Çaku teldon ~ıttı 
B ılyu il· Çık r k ın unu 

cır.sn lu yopılmakto ulun 1t1 

l~forı hnltı son gtinlordc bi 
tirılnıiş olup bır h ıftodunbo 
ı i görförn ek• H.l ir Balya C ı
·ır tı•lefuıı hnttı Bıılyodon 

(5). '!ol kesırılcn (1 06) kilo
metre uzunhıktnd r Bu h t 

iltı B ılıkcsirdf n gorıışnıek de 
iınkfi ı ııltınn ulınm•!:'lır. 

llutt n yrıp.lınnsındu bu
yük gıyrPllP.rİ gö iı'ı·rı Pu 

z.ırköy k ınıunbnyı Homdi 
ile Çı.ıkır knnıurıhayı Hüştu 

yü bu büyük yurt iş'ni gu

zol f O" uca b ığlodıklarındnn 

o ıırü h z le kutlulorıı 

Havı an~a bir vaka daha 
11..ıvron, (Özel ::ıyturımız

Jan) - Ş~k\"İrnıı köyündf'n 
lltıcı \ıustıdıı oğlu Ahmet 

Bustoncı köyıi sınırındaki 

harmanında yntorken J{ece 
yarısı köyJen dört kişinin 

tecuvüzline uğrnoıı~tır. Bu 
dört ki~i henüz hilinmı n~n 

sebı·ple köycı:ı \'Ok sı•\'İlt.:n 

vo \'Ok toıniz tanınun Hocı 

\1ııst: f.ı oğlu Ahm('di elın· 

rien oğ r ı;urı,ıte bı\·oklomı-

1 ır.lır. Bıı ,. ıko köyde \'Ok 
büyiık Lır lrosP.Ür uyandır 

uıı~ Alınıc•l hemeıı E0lroırıil 
hastohanr.sine alaırılmıştır. 

vra 
Faciası . ' 

Eline g~çird üi ~ir mm;ı; üç kiş:nin kanı~a-~~r~~;ı. 
lfovran ıÖzel oyt.or mızJnn> yeti üy sıntlc Muhıtt;o(ce ya· 

buranın Küçiikdere köyunde lıynruk onun do ha ;ur 
hır aile foci.ısı yüzünden ralanmnsıno s,.br P 0

0
k

0 
k , 

köyden birınirı oğır, d ğer 'lut.lu(<! bu k .. nlı "durıoo· 
jki kişinin hafıf yornlanma- rş s ntl ı daha (Jzl 1 gör!) 
siltl noticdlencıı kanlı bir nın tehlıkoli olduğur u 1.,rıık k ts z o vakn olc\u. rPk b:ışı aç k, co • 

5 
, 8d8 

Küç.ükıJere ~oyünden Ra- kuçmoğu Loşlar. Bud ıorlıı· 
sımın öteılt>Tilıt>rİ ayni köy- K z klı köyü ovasın ° ~of 
den Mustfı fnnırı kürısılf) ıılô- da ç.alışm .kto ol.ın tıır ,,eri 
ltı.dnr olduğu söyl~rımektr- !ünün cehlini ırtıntı ek ie· 
dir Son günlerde bu oldko- r p yoluna dovonı etP1 [llıırıı 
nın ilerlediği yolundn boş- teınişse de köylii buııtı 
lıynn dedi kodul.u ~usta- olmak istPyinr,e { 

11 
ıJl 

(,tnın kulağına kaJnr gelir. l"lrın bıruk k. 8e ııeııı 
'ıhayet bu ılııruınclo ynşnm:ı d u m a n l ı dıY .~·ter11"' 
ğa t:ıhnmmülü kolmıynn Mus· cnkeıinı Hrmek 1 bı.İ}tİ 
trır.ı hir gün ma,·z rini kap t- hem de belınde bulun zıı\" 11\lı 
rıık H sımı bulmak üzere bü makıısa ~orılorlık bu orlll 

yük bir hidtl .. t içers nıle • n · köylüyü de yaralur ~·elıustıı' 
Ş . dı ı• 

llıni evinden dışarı l tar Köy dan k ıybolur ıaı ( odofl 
n . . . tars ' ı,.. lah vesin in önünde n ısı mı Cıı J rnılarmnmız 111 ıı" 

1 h 1 b k. 1., aroo ~· görür görmez ( ı>r ıı nı:ıv- sıkı ır ta ıp J ., ele g" 
zni çevırır ve utrş eder. tadır. T ıbii yukındtı 

1 
\fi cd· 

lCl O 
M.ıvzorılen çıkon tek kurşun çecektir. Yurulılar htıpeJc 
I> • k ·1 • l ılmek u· zer·~ hJSlfl \.lSıını ornınuon og.rco ya· . -
rıılodıktun sonra ihtiyar hıı k ld r.lmışlnrdır 

Ba a 
idmanyurdu gençleri i~İYJ 

mı aynldı? 
B.:ındırmn lılınanytırdu uye. 

ı~ri orosınıJrı tJır an!Jşauırının· 

ılık çıkLığ.nı ve Yurılulurın 
bu yuzı.lcn ıkıye 1 ö.unıJüğü 
nu haber nl hk .. 

Bandırma bUJ uklerının bu 
l) C lfiııuı gulon önemi vere. 
rek gençler urn-ıırı<luki ayrı· 
lığı ".ılJır...ıcak lurına inanı· 

yor \"t• hu· u yiirektı•n ılili
yoruz 

i~manyurdu Gönene gidec .k 
Bölgı•mız bırıııcısı H::ılık· 

esir İduıonyurdu 4 nğusto· 
stu hır muç yapmıık uz ıro 
Gönl'I o c ığır im ıştır. 

Yurtlular Gönrnl• gonr!t·rin 
bu ılııvı·tini kohııl etmder 
ıl i r 

Bölge 
8isi~1et yanşlan. 

Mcrkı z kulüpl• ı j anısında 

üç h fLa devnnı otnH k üze
re höl~e iıı,..iklı t kurulu lı..· 
rafından bisik ı~t yarışlurı 

lnrlip eJılmistir. Bu y:ır. 

lnrın sonunda en ~·ok povun 
koz ınnn tİc' bisiklet~·ıyc vo. 
yino en çok povan kuz ınon 
kulübe hediyeler \'f'rılc.c k 
•• • ır. 

. 
A a 

O ıiv dSitesi açı'ı yor. 
lsı .rıhul 30 (Özel ayları 

ıı11zJun) Kültür H kanlı· 

ğı . Ankarada yenı lıir uni· 
versite a~·nrnğo k :ırıır ver 
ıııi~tir. Y~ni iınh·orsitenin 
:ıılı. ((Atntiırk: tinivcrsit< siı> 
olcıcıık ve bu y 1 nçılmrıEıınu 
çalışılacaktır 

. o·· 1 de 
~o~ sıcak b,fgün rçiı~!~ 

·ok 11 

8 ılıke!Sir dün ~ . ,,, 1ştır· . ('tr .... 
günlerd•JO bırinı g bt f 
S caklık dnha sJbabdtıO cıılı 

"( ) •dıkcC S 3"'1 lam , saut ı er t d" .. ıae c 

lık da artın Ş ve go rı 
ye kJdar çıkmı~tır 

1 
rdefl 

kö)•l l o 
P zartı gc.•lfn ııd 

, ı orııısı 
birı a cakton çarş Joll (e 

Jüşüp huyılmı~, ağı 0. tir 
k 

crelrJJJŞ • 
burnundan an ~ kW ~8 

\'il ı~ Sıı·nk ~ı?ctı gc('. ıııı 
tmjc::lır. ~ 

dı:ır ılenım tı ,.. ı. ııue 
oı ı u' . 

hırıız serııı h·ı,•J .. gJ\ 
d" kiılrJJtlŞ• 

ı~·ın p ırkluru 0 ir111C 
·lrro ({ 

1 vakte kudur e' 
miştjr . 

D 
-
iz"li 

' ~ 

Bisı~let c ileri şe~ıimıı 
geliyor. , der 

p •rtlZ J 
'.W 1'l'm 'lıuzılu bisık)el 

Ilı '(111 

fi ılke' i odıntl n eıi • 
T .. kiye ~ tıı ci Hıı tı ur rr1ı~to~. 

On fır ,ı 
~·ık rıı 1 .ırdır !fıılkt' 

l . . •l"rı k "LI' 
şe ırımız~ ~· <; , :Jr.:: ı . 
m•z bısikletcılerıle Y lcrit111 

· ki tc' re· 
l , acı:ıkl ır•lır Bısı · Je 

d ,.r• 
zin hn yorışlor 11 ·ı 
. diltfl . -~ 

ı~et ... r alın 1sını ••'' ' ..... -····· ' . r··H···ıkevı l 
• u ' i fransızca. kur;: ! 
'

: H 'l KEl'f NDb -ıı'c'' : 
• :ı "' ftı... ' 
• o (/ıl -• Temmıı:.un b01 r ' • - derı Jt ' : Sall gıinı111 bf/eıı ' 
• lı'' f p/1 ' • mnk ıi:ere ,* it r : 
• Lk imı:t ı/ıf· ' : için Ha ev ıacO" r ' 
• :,ı;:.ca kursu oÇ'rırı adlt'ı· ; 

'ı! istekli o/arıla rıt{I n : 
ınrı 1 

: 1 1 ya:dırmn , • 

I
·:. ,,, wwr ,,,, ...... •••••••••• 
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~~MMM~M~~~~·M~ 
J. C. ör d ü k Ve Duyduk ! .. ı 
~~lıA!~~~ ~~~~~~~ 
Koca Sevgisi mi? 

Her ince duyuş bir şiirdir. 
(C~tarofı birinei s )f Jo) 

d ı mevkii olmas ı vey ı bun 
Bu hususto da kılı bir 

~ y soyliyemem B k ı ede. 
dan uzak kalrnJSI La his rne· bıyat kitnplo.r.nJn şiır: 

vıuu bile olmıımalıd r 

- Bızd<'. kimi ı İ bı ğoni. 

yoruz; Eskilorimi, yenilı.ırimi 

niçin?. 

« Bedıi h.-.yeron uynndırfin 

bir (ikır mahsüliidiırn rlı)'C 

tar,( olunur. 

Borıu gört• hor ıncf' ılu 

BALIK[SIR ASK ER İ SATI NAlMA 

KOMiSYONU i l lH lAR I.. 

Çocuk Sevgisi mi? 
b' lst'lnbul grızetelerinden lgaristı:ın olduğunu sırosı 

- Ç)k uznkl ırıı gıtınıye· 

lim: E f 'lıiyııtı. yiıksck va

tan duygul:iu roun lt blığ Jv

sıtusı olorok kullar un ~o-

yu~ ve deyiş bır şİİrl\ır. 1 

Bayramı\: cıHırmdrı Tıımeno bağlı k.tnetııı eerıc l i k ihti
y cı oları 72 bın kıla sıf r eti kopnlı ıorf usul le eksilt· 
m~yu ko"lmııştu 1 hale günü talibi {'ıkmad ğ nclou yeniden 
kup.dı z.ır( usul.le rksiltmtıyo konmuştur. Beher iılosunun 
muhammen be<l ·li 15 kuru~ olup ih lesi 7-8 ~35 torıh ça
rşamba gliııü saat 15 de Bnyr:ım {' Tümen satınıılma ko
mısyonund..ı )'flpıloc:ıktır. Mur okoııı yo J?İff'cı kh r n 2490 
num ıral. konunun 2,3 ünciı modtl"'Jerine göre istenilen ve
s uk ile muvokkut tnminat tutnrı olan 8 IO liron n veya 
bıınkıı mt'ktubunun iholecien bir saat evel Tümen muha
s&besine teslimi ıle komi~yonda hazır bulunmoleır?. 

ırı, anolnr<.1 soruyor: dı.i ... tükçe söyledım .. S:ın3l sonat ıçin n.ıdir? 

b - Koca sev~ısi mi eğ r Küı:ük lüğum de i~·imde, t.i-
asnr, y ıvru scv,risi mı?. y trova k .ırşı sonsuz hır 

b· li tltıktıten. ône~1\ı (miihüm) buğl İık \'cırdı 
ır sorgu... Bılh:ıssn cumb ,zJara .. 
Koca mı? Onun için. r hrimize gu-
Yoıtsa çocuk mu? len hi\ bir cunbazh::ınt>yİ 

h Yanı, bir tehlike anında konrmnzdım ( I]. 
llngisini Cdıloyn hazırsınız? Ruştiyenin son sınıfınıiın. 

r Bıınce, bu 1 her anoya gö. idim 60 kişilik hir trupun 
~ dı•ğışir: gelJiğini öjrfln !iğim zııınan, 

ıtı -'nn vardır; gönül sazının okodur sevinrıııştim ki .. 
ırııL t k 

Tld 
1 

o an ocas nı. cam- u nkşaınki numaralar or 
an fJzlu se\·er J ·a· 
00 h .. ·· .. asında en h~Y"t'an ısı şu ı ı: 

U, er vazı.len, her so· . ·- · 
ıden k k Otuz metre yukseklıg n-

1'! ıınır, korur... d k b" k d t 
ICocn · . k d ' . J e ·ı uyu çn rın or asın 

ıı. s. ıc p ~n ısını e- b' . 
1 

k K 
1511, De '.. f d dn ır ıp 80 ıncu var . U 
L unu (duayoy) c oya b .. ,._ .. · k 
ıı ı J dın U1'11)'U go., unu oyn-ır , ır n 

hu ur'.:·d .. rak dişlcrih kocasını tuttu, "k" . u fi \'ocugunun ruu .. 
11 nı bıçbir z ımon düşün- ıkı koluna 6 7 yaşlcı. 

lllfoı. . rındoki çocu~hırı, sırtınadu, 
ıı,, . 

klld uc. yaşında, yumruk üç yaşındı1kı yavrusunu ol-
lll ?r hır ço ·uğuu ne kıy- dı .. 

tı~ı olur?. Ara<l n yarım ılnkika bıle 
z etl!r ki, kocıı, v.ır olsun. gPçme.len, en evvelA dir"k 

mık Kem Jllt.i usiı snnntkör 
Fıkret,n man1.urııelerini zov

kle1 takllirle okurum . 

iki ay öoce, ıkin<·ı olum 

yıl dönümünd >, ne ile andı -

ğımız Ahmet llaş'm. Türk 

e<lebiyatınıı hakiyki şıirler, 

ince beJiul r vermı.. bir 
odumJır. 

Yokup l<adrı de. ncsriylo 
ı•yni şeyi y ıpm şt.r 

Yuzılorıuı ve tosvirlerıei 
ınce ve znrıf b r mıny.ıtür gıhi 
özenerek işliyt•n Huşen Ei 
rofıE>, kuuvetli hır~ ıh iyet 
tir. 

Bu gü'l k ü neslin nğ'.lbey 
leri VtS Üitatlnrı s ıy bilecf'k 
o!onJ.mforı: Fııruk Nafız ve 

1 
N• cip F.ız J. nosirdedc· R~

. şat Nurı vo Pdyomi S ıfuyı 
1 seve se,·e vo istif..ıdeylr oku-

L "'den çocuk koc ısının 
1Jtr • g cıadamıyn, sonra. ip cat.r j 
ıtı rcası değıl midir:l. damıya bo ladı .. 

p3 • .ılbukı. onJn, büttin bu 1 

rum .. 
Ganç edip ve ş •rıle den. 

henüz, mıistnk.l bir Ş" hsi
ytte sohıp olmuşlar göremi
yorum. 

./~alıır. olurt"ı güze lıkleri Z ıvallı kadın.. Ağzını a~:ıpl 
ıl olıınca cnı lıl ğı ile ''ar. haykıromıyor. Kocası di.ışd 

r... k 
\ ce . 

l~ in'ı lhasıl, bu tip kudınlor Rlleri ılı· ıoıdat t\'in işart't 
ıı11 ~oea, hn Şı>); \'OCUk yııp mıyor: yovrul::ırı p.lrça 
~ır dıyll)'İm; dı ğ•·rd ı •l"ğ'il larıucu k .. .. 
~na vardır: 

l~n,lıcP. scvertık Hl•:n'r. 
~ tnrııanlard:ı koctıs kos-

Oeil L .ı· . li' ır dlemuır onun ıçırı. 

. "icat. çocuk ohıne.ı . 
,1"~Pıl götleri, yumuk ell 

~ır . llış 1 p yörüyüşü ve 
'~I tl ~Yaz esıninı anıl ran 
ı~ nJ.yı ~ ile yıw ruc..ı k. n tırıs-

ruh u olıını lu r . 
ıl ~ rt ık. o ku•lın. ~·oeuğuıı · 
~ ll boıoıku h'ır l'urılı vöre-
-~~~ r"I 

b, ~ ~·ocuguııun osind n 
~t: ' iJA~e kulnk bile kuh 

ltı •ı .. 
I) Ynvrunı berıim .. 

Eğdr yükuuü haCıllelm&Z· 

r•, yJrını .ınkik·ı sonrn. bı.ı· 

şı içıa dıı oliim mui:aJ.ter . 

Yarım d ıkiko yn g .çti, ya 
geçmedi. ocı, korkunç huy

k rmalorla. bu m'lnzarayı gö. 
rmcnı~·k ırın hüLun gözlı-or 

ellerle kup ıt:l~lı; 

ı;tıııkiı. ı•nu. lıi~· bir ni f •· 
du eılemf!rııiş, h şıııin bırdt·n 

ölıirnu g;tıııt•sine rı,, zı olnıu. 

~tu . 12) 
Dedık To; 

"' 
Bu sorğunun <·ovabı. her 

onayı göre değişir. 

Rununlıı berabı·r. urulıırın
dun y ırının büyükleri ~·ıkocn_ 
ğ no şüphe y'>ktur 

- S zce, eılöbıyat, forı'lki· 
mı. lldenııımi cılıyor llol' ım? 

E febıyJtın, ılPrı veya 
gArikıılm •Si lı JkkınJa kati 
bir şı.ıy Aöylıytı.rıdm .. 

Muhakkak olan bir şey 
varsı. t>d.,l.ıi telekkiler,le h •y· 
li dPğişiklıkler olmuştur Bu 
güntin o lobıyntı, iıphesiz, 
bu gunün ~örıiş ve duyuşu 
malısulii lür Bunun dünle 
muk ıy~so ed leıniyrePğİnı 
sun°yoru'lı. Bununla hora..,er 
<'evop birıJ" ılı> söyleılığiın 
gıh : ılil ılevı imı bitnwd kçe 
bizde ilai bir edebiyot ola 
m3ı knnnntındı•yım 

- S zin için şiır? 

. • • l 
yoksı hır gnyc ıçınmı. 

Bu da Eflatundan bf'ri 

bahis ve münuknşa mevzuu 

olmuş ve hjr türlü kestirı 

lip ntılamnm.ştır. 
tldkiyki sıır ısmarlama 

y'J.z lam:ız . 
Bu itibarla Aanatı müsto. 

kıl. duho doğrnrn sanat için 

soymnk Jdz,nıgelir. 

A!'cak her ş ıy 
içir•Je ,.o cemiyetle 

cPmiyet 

alakJlı 

otıluğunn görP ınotı cem. 

iyet, dola yısilc· ül~ Ü için bir 

vasıta sııymok itiz nıgP\ir. 

' ı hnlllP, her ık isiJe yeri· 

ne g-öre nıüınkündiir . Ş ir 

ne,·il<~ri oln·ak hirizm birin. 

d şıkkıı. ıiidaktızrn de ikin. 

cisine örnAk olrıhilirler . 

~ ir duygu çnrçevosın

d.,n toş'1lnlımıdır? Yııni, dü

şüneeyi ihti vo etmelimitfü ?. 
_ Yulrnrıl.ıki cevnp1Arım 

ıla bunu ızah ettim, değil
.;> 

mı .. 
Oz lil hnkkındo ne dü

şiinüyo·sunuz! .. 
t).limiz, en t.lbii moc

ernsıno girmiştir. Ynlnız, 

b:ızılorımızn ytıni gibi güve 
nen, h ılbuki, ona l 0·h~·ı-de 

bulunrın sözlr"rdtı, eyice yer 
l"şl ktı n "" reva~· bulduk 
tırn sonrll Oztürk dalı mcıy 

dana gı•lmış ve dıl onurılma

sı do bitmi ol.ıcııktır . 
1 eşı kki\r < ılt'r ın, llo 

rnm ' .. Bır zıım .nlrır İmt h.ın 
kupılurında, o zomnnkı 

tult•henızi, buranı buı ı m tı r 
leı irkon, Lerıimılt• sizi. l oy 
111 yorııı·og m ı düşiinmeıniş 

tinız. ıleğ lını 1 . 

Vt) hep lı 'rubc•r gnliışerek 
ayrılılık . 

İki Yıldız 
'r • b L " l 'l \' • aş"u -.oz nı m• ı. 
[\A 1 k' Q· . ı ı 'ar• ır · : 
ırı0 ; 1 - . 1 •. ~ • < gerıno' egışem ·z 
oca.. • 

Seniha Turhan ı 1. 1. BALOSU 
[1] Bundan ıo- ıs sene ev- IJ~l~J~JJJ~B RL K ~m~ 

ve) Bulgaristanda birçok can· -ğ § fl "' \', \'OCUg'U 

t Unlar, o ıın iı·in lın 
:t ı , , , .. 
ı ı . 

1 Q le .. l tin nı ş le P r· . s ·?. ı• d .. 1ı n. 
Y rı 

() ,,, . 
lıb ~Up hıı)ü uı"rum vı• dk 

•ılı o 01 1 yu pt (! rn yerin Bu 

t>aıhaneler türemişti. Şimdi, ne = ~ 3 A ~ U STQ S f 
oldu. bilmiyorum. §~ U g_= 

[2] Bir mecmua bu vakayı :i -~ 1 r 
zeka oyunu şekline sokmuş: ana §§'il CUMA RTES AKŞAM 1 ğ::=: 
hanğisini tercih etme idir? diye ~ ? _ 

~.. '"-=: -------~ 

~nin hikfıyesı: 
~~rç s:: 10:~~~uşt u. ·· Bil menı so· il (İİ/i//i///jiijj~/i/~İ,liiii///ffllif ii///i/iİlliiiif i~fılfü~i/~İt~jf~iiii liiiiiJ/iiİI ·İ~if iJ/iİilİ/iiil!iii @!illiiİI) :-_: 

Bugünün Aşkı. 

tıJQ\ , Arnan Nı zilı, o kfülor 
~a~ 1 r·lıoı. Deniz kudura · 
~ )enııyor 

b il)! lı K" k , k L "ll\l Utt' lerı bırll uraa , 
kııın Piler inı tuttu: 

~~t (}~nıek kı bttni bu lra-
8ev· 
\' 

1)or un, Ayşt·?. 

8
1n" rıo oldu canım~ , 

r,ll 0 
Bun ı, dönelim, diy

~ l"l.IJJjbL• b•b • ille U11.1. ır ırını se 
Ilı ~ ~hırnricın korkar' r 
tıı ~İrı? nınıl' ôli.tını· gitm ıı: 

{~r 
nç k . ., kl · 1 · "'kılıej . .. ışı ı goz <'fını 

r it r:ıın goıı,., ,n<len oyı 
~tled kıı h k d•ıı lur in giı lmı~·e 

raıan: 

Seniha Turhan 
A, ne tu bnfsın Nez h.'. 

lln16 st•vgiılt•n dPın vuruyo 
rsurı. 11.ılbukı. <lüşlintlü k lo 

rimız noydı? 

· - O ile uınıno lnson. 
fıkri iıo cronlürıün k·ıpı lı:ırı. 

nı sürmeliyomiyor ki . 

- Haydı canım. çocukluk 

ttuıe .. Hiz kr·yf1mizr1 h.ıka· 

lıw 

1 UO\' VUl·utlu d .. lik<1nlı. 
kureklerc yopıştı; hiitün ku 

vv:ıtinı k llnrın ı sızılırnrok, 

nk kopuklu gök ı;uluı n üze
rın ltı k ı\ n sun,L.lı son h • 

1:1 ilrı sabıle ıürdu 

Ayş ·. esının kıır ştırd ğt 
I'> ıtlnrırıı tluzelt• rt.·k .,.,ıpk.n 
bır gülü\'le cözleri"'ı kırp· 
tı: 

- B.lıyor musun , 10z1h, 
bu e'ıl.Jıyt!tin baı.ırı ok::ıJ.ır 
hoşumıı gi liyor ki .. Kıışları· 
nı ballı bı·lırsiz ~· ıt ) oraur; 
gözlerin c rıg'nlerde . 

Birnz tereli ltittPn sonra: 
- Aç lulım N •zih Ş mdi 

çıllıpta ne yop ıcnğ z llPm 
den zin. hisl .. rınıiıı gıcıkludı· 
ğını, gt1 nçlıg mizi tutuşturJu 
gunu bilirs.n 

Delıkanl, Ctı\np veııııe 
den s ınJ'll n yolunu dt.•ğış 
tirdı 

tlaylı uçılmışlurdr. 

~l·zih, kiırljkleri hırnkıııış. 

y ın na dyşoyi almıştı 

Kolu genç k zın belind 
fla limize beın gühiyor, 

lı•ımd~ acıvorunı. \ ilnıındo, 
1 ısnolı b r g"l'll\ kız 

bulunduğunu hut.rlod kça 
iriııı s zlıyor .. 

Ayşt'. ult>v r+-nkl• ıırul.k 

du<lnklar.n-. ıl ·lıkonlının ıığ
zınn daha fJzln yuk 1nştıra 
ruk. 

- Bıızıın, öyln oteşli bir 
mornlisl ko ilirsin ki .. Bir 
sürü nnzariyeyi b•rbıri oro. 
dınn dizerek. bıınlıırı teıtbike 
çal :j rH'l . . 

z~vkimize hukıılım. oy
it nıii> . 

Tezıh. al~w dudakların 

tılevi ıle dudoklnrını do~lor

krıı, bi.ıtun otişun'1eleri n l:!J· 

lınip k ıybolt.hklorını yerin·~ 
şehvfltİn oluk oluk nktığını 

hicse.fiyorılu 

2 
Bırkaç gun sonrtı 

(404 - 4) 
~~ .. ....... 

Bnvrom ç civnrın<l ı Tiimenı- bağlı k ıtantın seneLk ıh t i-

y ocı i;in 46 Lin kılo s ,, r eti kop.ılı znı f usulilc münnke-
o . 

savo konulmuş ve ıhald güı ü talibi ç·ıkmnıl ğır don Yf'DJ· 
d~n kıp ılı z ırn ı aksiltmeye konmuştur. 11 .. r kil~· unun 
mıh ımınen bedelı 15 kurus olup ihaf Psİ 7 8 935 tnrıh ca
r~l nh ı gıhü sout 15 .ı~ B ıyram ç Tümen satınalmıı ko 
mısyonu bınııs nd ı yop 1 c:•ktır Münııkosayo gırt-ec-•Iı r ın 
verec •kleri Ptin ş<>roit \'P. ı•vsnfıoı hu unduğ-u nrnhallin ııa
t;n ı)mo ~onıi yor unn mürncıınt ederek öğ'rPOf>hilirler. is 
teki IPriu 2490 numorAlı nıÜnllkıısn konuı unun 2.3 üncü 
m:ıılıl .. Jerine !!Ö~e ıstonil~n VPsaik İld muvakkat temınat 
tutarı olan ı; 17 lira 50 kuru~un veyo b3nkn mektuhunun 
ıh ıledAn hir s ı ıt ıwel Tümen muhasebesine tr.ttlimi ile ko 
misyo ıd ı h ızır bulunmaları. (403 - 4) 

** Ral.kPsir a-nrnizon kıtnntının ihtiyacı için 29 temmuz 
935 prızutrsi giinıi sırnt 15 ıle ıhslesi ynp lmıık üz re aç k 
ek--i'trn<?y~ konulan 4.000 kılo t ıze hnmynyn verilen fiyat 
gıli görul.lı.iğıindcn ıh·1le giinü tO Ağustos 935 cumnrtesi 
saat onrı bırok lmıştır Bir kiıo bamyan n muhommPn r ye 
tı beş kuruş eıli ntim muvnkkot teminııt miktarı on a ltı 
buçuk lıradır İhale yeri Kor s1tınalma komisyorıuılur ı~
t11klilerin bankı ını>kluhu v~yn muv.ıkkat temirınt mnkhuz
larile birliHe muayyen gün ve saatte komisyonda hnzır 
hn 1 wım'llrtrı 

Dursunbey Panayırı 
1 O Ağ1stas~1n 14 Ajustos gününe kadar bq gOn 

Dl"BSl'~BI:. Y P .\ N .\ Y 1 Hl ikinrı defa olara k ıo 
ı\ii11s'o1 cumart• si aiınü nçılnrıık "e 15 Ağ'nsto perşembı• l"'I ... 

gü nine kadar h ş gün dın·am eılP.ct>ktir 

l.ıURSUNBEY PA NAYIRI 
I\ ı ıh:ının en g-ıız •l lıır ıırns · r.• )'clrİ olan ve ortasındun 

~u .r '\'en S \ZÇA)IHI n•l ı ynpılar·nktır Ge~·13n sene ol.lıığu 
:-ı 1 İ!..ht bu ı:ırne d • taşr.1tl ın ~el nll"'re OurPunbey lirayı (hı> e· 

dıyı•) tararınJnıı hcrltirlu kolnylıld ır go.:::terılect klir. (409 7 
~--,..·-

- - Z:ı v:ıllıya hen ·le acı

mı ya başlad m, Nezih .. Beni, 
ne kndnr rok st•vdiği lıer 

htıftn oH·klup yo1 ltıyışındun 
bcllı . N ı~onlunır ni nnl:ııı 
mnz buroyu geldıın. Çocu 

kr:ığ ı. mektııpPuz bıroknıı 

yor beni . Şııphı•lenmırn1esı 

için, ben de der hal ccvu p ve_ 
rıyorunı ... 

l lııyılı, bersb<'r ı·f>, k ı a bir 
cevnp yJzolım. 

Ayş"'. elındtıki mektubu 
önüne koyarak, kalı.•mini ol· 
dı 

N• zıh. orlıı içindı' gezini
yordu 

Gı-11,~· kızın yonı başında 
durdu: 

llaydi, uz:ı1 dudlilklorı. 

nı . kına ateş düşür cP, da
ha sıc.ık kelimeler bulursun. 

Öpüştüler 

Ayşe, yı•zmıye haşlaı.lı: 

"Y .ıvru c~nım. 

« 'ına d:ırgınım . Biliyor 
musun. mektubun tom ür#?ÜD 
g11çikti. Bu üç i!Ünün nasıl 
gectiğini bir hen bili rim .. 
Sııbohın beşinıJc urnn ı yor. 
AkİM k. ııdar hPyecnn, ümit . 

korku. tereddüt ve nıhııyet 
oşkımın buhranları o rasında 
P\lstocıyı bekliyorum .. 

·Fnkot ne boş bek leme. 

•Nıh ıyet . bu sabah, f U go· 
zunıün önünden oyıramadı

ğ m mektubunu, C'tınım mek· 
tu bunu olJım .. 

cı ller şijyinı 

Hnttn üç 

ge\' yolloyışını bile. 

atfettım. 

g- ü n 

«Artık seninleyim UelAI, 
senın hnyıılin.le lmcak ku· 
coğa Dudak duduğoyı nı .. » 

( Uit edi ) 



IA YPA.: 4 

U ... ay Başkanlığından: 
No. 

4 
7 

12 

Cınsi 

l>ükkAn 
)) 

)) 

~fovkii 

Uncular 
kent oJıını 

Çiviciler nrneı 

16 " Ahacılur ura ı 
28 ı) 1) 1) 

167 >ı Hal içınde 

168 » » » 
169 1) >) ,, 

171 » » » 
172 fh· liükt1ınet yıınındo. 

No. 
45 
48 
51 
66 
74 

146 
150 
154 
166 
60 
61 

36 Dtikkttn :\1uthflor 151 
42 :o Halt'ı.ıflar 

Cinsi 
Dükkttn 

)) 

1) 

Ev 
Dükkıin 

)) 

Behç .. 

Diık klhı 

~1evkii 

8Jkırcılor 

Abocılnr 

Yeşili i 
Korooğlon 

Bı zirgilnlar 
Y ı>nicc 
Kı.>~·eciicr 
Uııeul ır 

Hol için it· 

lznıırler urnmınılu 

Yukarıılu numnrııları ycızılı Urııy yapıları 935 yılı İ\·İn kır .. yn vı rılnıek üzere· o~ ~wş-

935 <_;•ır 'ı um 11 0 günü yopılııco 

(397-4) 
gun ac,: k: rt·rnrnya çık.ırılmıştır Ostcrmesi 31 T<'mm ııı 

lile in Uraya gelmeleri bildirilir" 


