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Beşinci ulus kurultayı 
ugün en yaşlı üyenin başkanlığı, 
enç saylavların katipliğile açılıyor 

Vü Mecmuası 
Türkiye hakkında fevkalade 

bir nüsha çıkardı 
ismet inönü'nün acun baı·ışı 

hakkında bir yazısı • 
eşinci seçim clevresinde Orm«ın ve iş ka-

nunu gibi es<ıslı mevzular· göı'üşülecck 
Paris, 28 (A.A)- Anadolu 

ajansını n hususi muhabir i 
bildiriyor. Evrensel değerile 

tanınmış olan haftalık Vü 
mecmuası dün çıkan sayısını 

başda İsme t lnönü olduğu 
halde Fransa'nın tanınmış şrı· 

hıslarınıo inkılllbımız bakkın

Cumurreisi ve başkanlık 
divanı seçilecek 

ı\nkaro, 28 (A.A)- Kurul
.Y ba~k ını Kdz m Öz ılp 
lus crnzetosino beyanat la 

\ulun ;uş vo demişdir ki: 

Kurultay bir mnrt cumrı 
riinü öğleden sonra en yaşlı 
Yenin başknn'ığı altında rn 
•nç snylavların dn katipliği 

~ atılacakıl:r. Y Pmitdı) :ı 

nra bugün loplanncuk ol.ın 
~eclis gurubu bıışkonl k ıli
anı iç-in g-österilr"ek namZoıt· 
r başkanlık di vnnına se\"" 
ce lı.d i r . Bu işler t.ım.ımla 

ınca reisicumhur seçim ya. 

ılacak, seçimin sonİı k ·ndi· 

İn e bildirilecek ve roisicum 

Ur bunun üzerine kurulta 
a gelip yemin o.Jecekılir 

~ Kurult ııy tekrar bir haftrı 
· adar mora toplantılarınl 

aşlıyacakılır. Bu bir hafta 
~İnde en·üm,nler•le plH ıc·ık 
trlı.adaşların kimler olacağı 
~yin edilecekdir bunılnn son_ 

i
ta dev .ımlı çalışm ılar m z baş

ı ıyacakJı r . 
ı-.. Yaz tatilin' k ııl ırgPçecek 

olan üç ııyl k ç ılışın ılarımı· 
zın boşlıcn mevzuu 935 y.l 
bııtcPsi oloc .. kd r. LJ ııar m kı 

At t ·irk 
An~ara 'ya t eş· it etti 
\ııkanı, 28 (.\..\ ) -

H.ııi~irıımu r Atatii rk 

bugiirı -;aal 13 t!P İstaıı
lnıl'daıı ~ehriıııize <ntlel 

bu' ıı rııı uslardı r. . . 

orman kanunu, iş kanunu gi · daki değerlı yazılarına ve 
bi esaslı meyzularıln beşinci yurdumuza ait bir çok resim-
srçim devr<Sinin işl~ri arosı !erle baştan başa yeni Tür-
na girrcekdir kiye'ye tahsis etmişdir. Başha-

(;. ıı F ııwelis ırııı•ıılıııııda kon ismet lnönü bu yazısındn ld2~ 
· '"' , diyor ki «Avrupe'nın ciddi bir 

Ankara. 281A A)-C H. F. · buh a · ı·ğ · · b .. 
sıyası r n gaçıruı ını u . 

meclis grubu bugün öğled ı•n )Ük harp sonundan beri açı· 
sonra saat 15 de partinin lan .ulh ve uluslar arası bir

likde çalışma fı kirleri bu son 
senelerde temelinden sarsıl-

ismet lnönü 
güzel örnekler vardır· 

Türkiye kendi emniyeti 
için çok hassasdır . Bu en· 
ılişesini mnddei tedbir-

g •nel bışknn oruntağı boş

huk(ln İnönü'ııün başkanlığı 
nltındn topl:ındı. Önce Bü
yük millet mPclisinJe baş
kan! k divanına aduğ gö3te
r.lec•)k olanları sonra da 
nizamna meye göre partinın 

meclis g rubu başkan orun
tokluğ"una Erzincan saylavi 
~.re t Arıkan ile Antalya 
saylav ı Or. Cı mel Tunç·:ıy'ı 

ve idare heyeti üyelıklerioe 

de Abdülh 1k Fıraı[ Erzincan] 
Ali Kılıç (GJziantep], Aziz 
Ak yürek [ llrzurum], Damar 
Arık nğlu [Seyhun], Fuat 
Cnay [Kırklareli]. General 
Ihsan Sölrnıcn [G ıresorı), 

llumdi Yalman [O:du], Kasih 
Kop\Jn (Antalya], Resim Ba
ş~ran [Sivas] ı seç·di. 

miş göründüğünü her tarafde !erin yanında bilhassa 
bu filı.irle rin neşri yoldan iba- kendi eyi niyetini göstermek 
ret ve asıl emniyetin silllhde suretile eyi niyetlerin sAm
ve ittifak olduğu zamnelnrının patisini toplamakla tatmin 
yeniden canlandığını kay et. etmPğe çal şıyor.ı> 
d ı kdea sonra bunun geçiri· I~=========== 
ıen ciddi ruıı.at muvakkat bir Silahsız:ıaıima 
buhrandan ileri geldıği ıhti

maline inanmak iste.liğine 

büyük ve esas meselenin mil 
!etlerin bir bir !erine saldırış 
fikirlerinden vnz gPçecek bi
riyand Kelloğ misakındcki 

eski ve ana maksadın emel 

Hakkını.la B. Hudg Yil

soıı'ıııı beJaııatı 

Ceııevre 27 (A.A)
sil:ih ve nıiilıinınıat 
inıal ve ticareti lıakkırı
daki müzakereler esna

sında R. lhıdg rilı;on 
ııılilıiın lıeyanatda bulu-

• 

935 yılı 
mil·yon 194 

büdcesi 
800 bin liradır · 

bir su retde temin o'unmesı 

lılıım geldiğine aksi halde 
dünyanın her hanği bir kö
şesinde her hangi bir dev
letin k end ı ni her kayıtılan 
azada s nn rısa her tarafdn 
birbirine emniyets"zlik ve 
her tıırafda gelecek<len 
enılişe uyanaca ğına ve ya
yılacağına işaret etmekde ve 
yazısını şu satırlarla bitirmek. 

dedir. «Türkiye on seneden 
rıızle komşulari le anlaşmak 
ıçın ve eski düşmanl.kları 
zih inlerde yenmek İ\'in ç•alı

şıyor. Elde etdiğimiz netice
ler Nk müsbet ve çok mü_ 
bimdir. Hatda bizim politika
mızda birbirile dii şman oL 
ıluklarını zanneden diğer ha_ 
z mill ttlo ri teşvik edecek 

ııarak .\ııırı·ikaıı planı-

nın müdafaa, sıkı fakat 

izac etrnivecek bir koıı-
• 

trolıııı tatbikiııi tavsiye 

ve silalılarr hırakıııa 

daimi ko111is~·o ııuııun, 
unı u ıııi talıdid aııdlasma-

1
\7 eni yıl büdcesi geçen yıl büdcesinden 

1 O milyon lira fazladır 
• 

sınııı tatbiki zanıarıı 

Maliye bakanın ın beyanatı 
geliııce bu andlaşmayı 
her vakit teşnıile kadir 

olacağını ifade elnıi tir. 

Ankara, 28 {A.A) Ma 
hye bakanı bay Fuat A ğralı 
~llurlannıış olan yeni 'ıl 
bütçesi hakkında dun gaze
lecilere l·eyanatda Lulunmıış 
Ve demişdır kı· 

1935 Yılı biitçesi icra ve· 
Jı killeri lıeretınce teshil edi · 

ltıi~ v» 19J-l 1 ü!çtS n~en 
( 

il) milyon lir,\ faı:l;ısile 

' 1 ~4 mı iyon 800 bi'.l lira l' ~!ark h 12ırlanmışdır. Varidat 
1 bütçesi de bu masrafı tam«· 

1
) ltıen kar~ılıyacak mi~. darda
dır. Bu fazlanın 6 bı.ç~k 
ltıilyon lıralılc kısmı varida 
lımızın l u sene içinde gör 
dü~ümüz tabii inkişafından 
dır. 2 milyon lira radde>in· 
deki kısmı da bütçe hari

;l Cinde cereyan ttmekde olan 
:ı b,zı rad ve masraf ınahi 

Yetindeki muamelt !erin büt· 
Çeye alınma~ındandır. Müte-

1'1 bakı iki milyon lira d:ı. bazı 
llevi varidatımızda yapıla 

tak ıslahdl ve tadıllerden 

l<1hakkuk edecek farkdır. 
'(eni bütçe el •miryolları 
lıroğramın : tamamen d rpiş 
~l<liği gibi sanayi prnğramı 

•çın de 3 milyon liralık bir 
l~hıisat ayrılmış ve maarif, 

bay Fuat 

ziraat itleri için de 2 mil
yon liralık bir para tahsis 
ve mılli müdafaa hizmetleri 
ve diğer vekaletlerin ihti
yaçları da ayrıca temin 
edilmişdir. 

Yeni ihtiralar 

Takas 
Heyeti kararı 

onandı 
Aııkarn, 28 (.\ .. \) 

~lı nılı·l-etl(•rlp ıııeYcul 

Peçeler 

İngiliz heyeti, silah

ları uıraluııa ıneselesi

ııiıı heyeti urııumiyesi 

lıakkıııda umumi bir 

Rizede de kalkıyor ıııu ka, el,.. a "detl ilıııc
R z", 2s (A.A) Helediye diker,' erinde uir kon

mcclisi Hiza k:ıdınlur ın ın pe- trol tesisine iııık<\rı ola
çel11rini ve sakl:ınmn yerinde 
kullandıkları ~emsiye!eri kal- ııııyacağı yolundaki 

ıııınakkal ıieart·t anlaş- dırmularıoa ve prşofları de ıwktai ııazarıııtla ıııu-
ıııahırı ltiiklinıltıriııe lıir .ene içinde mantoya re i sirdir. 

,.,,"fİl't' ".'af)llacak ilıraeal virmelerine knrnr vermiş ve I N.. , } 
1
. • bu kara r şehirde sevinçle umayış eı' 

kıyııırlleriniıı tes lltı kar şı lanmışdır . •• " 

vr ıııukahil idlıal~~a Karsde cocuk- ı sukunet bul-
ait ıııuaıııeleleriııiıı ıfası • d 
ile ıııe~gul olmak iize- larayardım U 

( 
Oran, 27 ( A. A )- Araların 

re ilıracal ıı ıe rkezle- Kar:-;, 28 A.A) - d b" k d ··ı 1 . a ıı ço a yerıı ~r bu ıı -

ri ıııizde. , ·n li Ye va KimSt'SİZ çocuklar ku- nan işsizler, Mostoganem be -
• 

muavinin rivas<'ti altın- rumu buı·ada seksen tediye dairesinin önünde nü-
.ı T. k iic cocuğa lıer 2ii11 sı- meyiş yapmışlardır. ua Vf' iir ·o fi~inde • • < ..., Bunlar, daireyi muhafııza 
Kaııılıi\o miidürü ilıra- cak yemrk 'ermekde.. eden silahlı k ıtnatın üzerine 

c•at gÜnırüğii ıniidii- diı· 150 çocuğa da el- taşlar ve şişeler atarak te. 
lıi~e '.·apdırılnıakdadıı·. cavüz ve dülı.kan camekdn-

l'Ü ziraat hakanı ııılidii- ., ·1 
\tıhno 27 (A.A) - İhtira· 

lı.ıoı tcdkiklArile mPşg-ul olnn l'ii ticaret odası ıııeıııu 

___ ;.......;_ _______ !arını yağma etmişlerdir. 

icirı icra \'ekilleri he- Get vnkit sükut iade olun_ 
m•r~ez .ko~isyonunu? t~knik ru \{' has k:iıibi vetic::ıret 
koınıtesı dun nmumı hPyet • < 

hılinıle topl:ınmışdır B~skan. odası ııdaıı secilecek hir 

} t~mmu~ )934 tn.ri~indPO· azachll ıııiirekkelı hİJ' 
berı komıtcye 947 ıhtıra prn· < •• 

je~i geldiğini söylemişJir. ta kas he~ etiniıı teşkılı 

• 
Yl'Liııce onanan karar- mu ş ılur. Sokaklarda dev-

ııame bu~İİn cumur riyeler dolaşmakıladır . Ya. 
' bancı oldukları zannedilen 

reislittincf\ tasdik olun-, müşevviklerle bazı nüma
yişçiler tevkif edilmişdir. ınuşdur. 

lngiliz dış işleri bıkını dün P uis'e git~i 

Çıkaran 't'e Baıyazıcı 

Esat Adıl Milıtecablıoflu 

İkinci YIL - SAYI : 389 

Yeni Türk Parlamentosu 
"Novi Dni. den 

Ankara huıuıi : muhabiri
mizden: 

Hüyük millet mec' isinin 
kanuni müddeti ilk baharda 
bitecekti . Fakat halk F ı rka 

sının lideri ve 
olan Atalür 
evvel mec 1 iıin 

cumhur reisi 
zamanından 

faaliyetine 
nihayet verilmesini ve yeni 
seçim yap ılmaaını muvafık 

buldu. l'u kararı verdiren 
ami ller iki noktada hülaaa 
edıle 1 ·1lir 

Birinci sebeb, siyasal v<! 
devlet bakımındandır ı 934 
yılının ikinci a l tı ayında 

e 1 ektrık "serarelerile dolu 
vahim hadisat yaraımıya 

müsait bir manzara arzeden 
Avrupanın umumj vaziyeti, 
Türkiye cü "llhurlyetl idare 
cil• rinl, vaktind , n evvel se
çim yapt ırmak suretile uln 
sun reyine müracaatda ıev· 
ketmitdir. Bu ıuretle Türki
ye milletin taze reyile ay· 
r ı l >n ve muhtemel kargaıa 
liklar karıııında meıuliyet 
!eri deru hde eden yeni meı · 
liıle 1935 y •l na girmiı bu· 
hınmaktad ı r. 

ikinci sebeb de ekonomik 
ve malıdır. Eğer ıeçiııı Mart 
aynda yapıl~aydı mec'isln 
faaliyeti sekteye uğrayacak 

ve bu yüzden bütcenln tet -
kik ve kabulünn "gecikmeıi 
devletin mali vaziyeti üzeri 
nde fenu teıir yapacaktı Hal 
buki seçimin vaktından ev
vel yapılmasile yeni meclt
sin 1 Martta faalıyete baıla 

ması temin edilmiıtir 
Seçimin ilanı münaıebetile 

Atatürkün ulusa hitaben neı 
reltİği beyannawede halk fır 
kuı namzetlerinin iıimleri 

görülüyordu hu namzetlerin 
arasında yabancı dilleri bi· 
len, tahıi l i devlet memuriye 
tinde veyahut içtimai sahada 
yükselmit ve tan ı nmıı 17 
güzide Türk kadınin de isi 
ml•ri bulunuyordu bu da 
Kemal Atatürkün . tatl>ik sa· 
hasina koyduğu yeni refor
m 1ardan birinin daha tat · 
bık mevkllne konduğunu 

yani Türk kadınına ıiyaıal 

hakkın verilmiı olduğunu 

gösterir. Beıtnci büyük mil
let meclisinin azaları araaında 

kadın!: rın da 1 u 1unması diğer 

!erinden ayırt edecrkdir. 
Şunu da kaydedelim ki, 

Türk kadınına siyasal hak· 
kın verilmesi nisanda İstan· 
bul'da toplanacak olan bey
nelmilel kadın kongruı için 
de çok güzel ve isabetli 
bir it olmuıdur. Yeni mec· 
lisi diğerlerinden ayıran 

ikinci bir fark da 16 müsta · 
kıl mebus arasında Rum, 
Ermeni ve Yahudi n.ümeı 
sillerinin bulunmasıdır. 

Akalllyet mümeull lerinin 
ınensu b oldukları akalliyeti 
mi yoksa bütün Tüı k mil. 
!etini mi temsil edecekleri 
bazı gazetelerde münakaıa 
mevzuu olmuıdu. Fakat Dr. 
Tapta•'ın Ankara'dan, Dr, 
Abra vaya ve Kereıteclyan'ın 
da Rum Ermeni ve Yahudı 
olmıyan yerlerden namzet 
göıterilmeleri bu münakaıa · 

yı durdurmuı; bunların da 
dığer sayl'lvlar gibi bütün 
Türk ulusunu temsil edecek· 
leri anlaıılmııdır Atatürk, 
ve fırka11 devletin yükıek 

menf aa tlerlnl gözönünde bu -
lundurarak vatanperver Türk 

kadınına oldufu gibi Tork 
ırkından olmıyanlara da 
yeni mecltıin kapılannı aç
makla terakki ve yenilik 
yolunda iki büyllk atlama 
daha yapmıılardır. 

Seçim münaaebetile Ala· 
türk'ün neıretdiği beyanna
meye bir göz atılacak oluna 
dört senelik faalıyetlnmu· 
haaebeıile yapılması arzu 
edilen ve tamamlanması 
icabeden iı 1u de anlatıl r. 
Atatürk beyannamesinde 
ezcümle diyor ki: 

1 - Biz ıulhu severiz . 
Bütün acun bilir ki ıavıımız 
barııın idameıl içindir. 

'..! - Barııın eıasına fay· 
dalı olabilmek için iıe kuv· 
vetli olmamız elzemdir. 

3 - lstık'aliyet ve mev
cudiyetimizi korumak için 
göaterdiğimiz kabıllyet bize 
beynelmilel bir mevki temin 
etmtıdir. Bu mevki de banta 
karıı olan doıtlufumuzu 
zlyadeleıdlrmitdir. 

4 - Ulusal mevcudiyet 
yalnız ıilahla korunamaz, 
Bunun için bir uluıun her 
cihetden kuvvetli olnıaıı 
lazımdır. 

Yeni mecliıe ittirak ede. 
cek olan 126 yeni aaylav 
teknik cihetden ıeçilmlıler· 
dir . Bunların arasında dip 
lomat, milhendlı, pedagog, 
ziraatcı, maliyeci, dok;or ve 
kimyagerler vardır. Martın 

birinde toplanacak olan 
yeni meclisin ilk iti bütçeyi 
tetkik etmek olacakdır . 

Türk musikisinin 
yenileşdirilmesi-

"Reich Post. dan 
Yeni Türkiye'de bütün ha· 

yat ve kültür sahalarında 
yapılan bir çok büyük inkı
ldblar eırarında alaturka 
musiki dahi ıleğişdirilmişdir. 
Türk matbuatı ile beynel· 
minel matbuada yazıldığına 

göre Atatürk musikideki 
bu yenilik daha Türk mil
letinin milli ietikldli uğrunda 
mücadele etdiği 1919 ile 
1 !l24 yılları arasındaki za
man içinde başlamııdır. 

Musiki devrimine lıtan
bul ve Ankara konservatuar
larına eeki Türk halk melo. 
dileri ile oyun havalarının 

toplanması ile işe başlan· 
mışdı: Yeni hareket bir ta· 
rafJan islAhı kültürü;ile bir
likde Türk milletine icbar 
edilmiş olen dini melanko
lik havalara karşı bir darbe 
teşkil etmekle beraber di
ğer tarafdan da şimdiye ka· 
dar Türk musikisi _denıın ve 
Avrupalılarca saltanat reji
minin diğer hosuaiyetleri 
gibi ekzotik sayılan sanat 
istikametinden yüz çevirmek 
manasında bir harelr.etdir. 

Türk musikisinin yenileş

dirilmesi İşinde de Tiirk dev
let reisi KamAl Atatürk 
rehber rolü oynamakda,genc 
Türk müzik eanatkdrlar, 
geniş milı:yasda teşvik gör· 
mekde, yeni ve halkcı mu
siki sanatı radyo neıriyatı 
ile dinleyicilere işitdirilmek
dedir . 

Biz Avusturyalılar daha 
cihan harbından evvelki yıl 
!arda Viyana varoılarında 
ve cıvarında hallı: muıika
cıları tarafından· Türk mu• 

L Lütfen çevlrlnl:ıı ) 



YÖZ: 2 

Kadın - Erkek 

Örnek kadın. örnek 

erkek-
Hitler Alman yası ideal 

kadını, Sovyet Rusyas • _ör
nek erkeği aramakdadır .. 

lıte, bakın, ideal kadını 
..: "Nasyonal Tsaytung. nasıl 

tarif ediyor: "Kadın, mu
hafazakar olmamalıdır Ne 
de utangaç, mahcup "greh
ten. (genç kız).. Kadına 

modernlik yaraşır Çünkü 
Naıyonal Sovyalizm tama
men modern bir rejimdir. 
Kadın saçlarını kesebilir. 
Fakat dudaklarına kızıl 

sürmekden şiddeti" kaçın
malıdır." 

Halbuki diğer laröfdan 
Moskova "Cenç komünıstler 
kurumunu. organı olan bir 
gazete örnek, ideal koca 
için tunları yazıyor: 

(<Erkek, bütün vaktini 
hep itile geçirmemelıdir Mo 
dern koca karısile entere
san mülahaza ve konuıına 
!arda bulunabilen kocadır 
Erkek kadını sinemaya gö
türmelidir » 

Bir gün gelip, eğer evle-
neceklerden biri devletin 
o:ıamanki rejimi tarafdarı 

olmazsa evlenemiyeceğini 

duyunca hi\: §atmamalıyız 
Umud ederizki daima 

utangaç, mahcup "grehten" 
leri tercih eden erkeklu, 
timdlden sonra "Nasyonal 
Taaytung. un ögütünü tu 
tarlar. 

Büyük adamlar kaç 

yaşlarında evlen-

mişlerdir? 
Bir ltalyaıı kendisini şu 

ço~ enteresan araştırmıya 

vermif. Aüyük ada mi< rın 
kaç yaılarda evlendiklerini 
öğrenmek için bir çok mü 
him vesikalar toplamış 

Vardığı netice şudu: 
Dante 24 yatında evlen 

mişdır 

O, bütün büyük adamlar 
i_çinde evlenmek hususunda 
Beatriçe'ye olan derin aı 

kından ötürü, en acele 
edenidir . Mozar ve Frank 
len 26 far yaılarında evlen 
mitlerdir 

Napolyan, Lord Bayran 

ve Waıington 27 fer yaıla· 
rında; />'asin 30 (ikincisi) 
34 ; Şıller 3 1; Aristofan 34 
Lüther 32; Aüfan 55; Go -
the isetam 70 yaıında evlen 
mitdir. 

harelıe\.,,ınu :ıı<I ı skı traJı
siyonları toınsil»n ralınan 

bir nevı Tıirk musik sinin 

~-
Savaş'ırı Romıırıı: 24 

BU KALB 

'($f.IHI R vı: VllA 'ff.lTI:) 

Halk evinde On imi 
Encümen 

Müsamere, konferans 
Edebiyat hocası bay baki« Tü
rkçülük ceryanları» hakkında 

bir koni rans verdi 

Vilayet daiıııi eııci'ı

ııH•ııi nıutad loplarıtısı
ııı dün <le Yali ha~' Sa

lim Günrioğan'rıı lı~ş

kaıılığıııda ~· parak. 1111-

:-u"i nıu lıa"t'l.H'\ c ait 

isfrı·i gonısnıüs 'ı• k.a-

Ge<'e lıalkr\ iııllr 
güz('( hir ııııısaıııeı·t

'crilıııi~dir. Pt-k k:ıla
halık oLııı sı•\ iı·cilı·r 

list' \'e ıııııalliıı; ıııeJ..
l<'lıi Pdelıi~:ıd Jlıtt;ılliıı i 

iL" Baki'ııiıı uTiirk.ı·ii
lii~ ı· r~aııhırınatllı 1 oıı 
r .. 1·:111-.ıııı nıi'ızik. \I' ... iiri 

diıı!Pıııis \t'ı!:"rPıı lı:ıft:ı . ' ' 

ovııaııarl\e eok.hr,i:tPrıift>ıı 
;,Bir z:ıferi;ı \a~·ııı :ııllı 
iL ı;ökalp'ıı;, pi~esiııi 
Si'~ retnıişdir muallim. 

rııektdıi gencfrri ~·iıı(• 

11111\ affak ofıııus Yr :ıf· 
' 

kışlar ıııışlardır. Ba~ 
. Baki'ııin koııferaıısıd:ı 

cok "İİll-'I ""Cnıisdir. .. :"' ~ .. .. 
KıSil<'a lıalk.r, iııı• gidı·ıı 
lıalk diiıı geri' ~ok. gii

Zf'I \akit l.{Prirıııisferdir 
' . ' 

Neşriyat Sergisi 

Jlalkı•\ i ııPsriyat ko-

Bir inme 
Dumlup n·ır ınektehinin 

eski baş okutanı ve ·imılıki 

Havran ikinci okula lınşoku 
tanı bulunon bay Kemul 
Öz · ı 'ın kültür b kanlığonca 
başokulnnl ğı alınarak yine 
bulunduğu mektebıle okutun 
olnrak bırakıldığını JuJduk. 

Kulüb binası 
İdmanbirliği kulüb binasını 

kuvayi millıye caJ !esir deki 
göz doktoru buy İbsaıı'ın 
yanındaki yeni bın.ısına bir 
kaç güne kudnr nakleJı cek. 
dir. 

enteres;:.n 'e torıbi hatırn

sını hdld rrıuhofuza etmekde
yız. 

Türk musiki inkılabı Sov
yet Husya'aın yeni müzik 
ıneHebi ile rok alakadar gö 
rülmek,ledir 

bay r·aki 

l1111un serl-(isi al:'ıka İl(• 
' 

hol hol giiriilmt•kdt> \'l' • 
hi r <;ok st>~ ıı·cı tara-

fı ııda ıı 'ı ııe alaka ile . 
hak. ıf ıııa k.da dır. 

Fak.at; !•iitüıı bu:ıla

ra rağrııt•ıı satı~ ~ok 
gihidir. 
' 

İdmanbirliği 
E~~ a pi) arıgosu 

Bır ınt rtJu \ekilecek ol.ın 
l.!mııubıı l ği r-şya piynng-')· 
sunun bnyranl'l:ı ı·ekilm•oını 

daha uygun gör. n 13ırlık ida
re heyeti piyangonun buyra. 
ıııın ikinci günü \'~kılmts ne 
kurar vermiş lir. 

.. t .. .. 

rarlara hağlaıııııısdıı·. ' . 
Vukuat yok 

Sı·lıirimizıfl~ iic diirl 
' 

gii rıdı· ıı IH' r i za hı taca 
< 

k.ayda dPJPr lıi<; lıiı· 
lıad isP olrııaıııısılı r. 

' 

llıı~·ün 
Vatan 
Ecz«lh•tnesi 
I\öbetçidiı· 

Pirinç 
Giı·miyecek 
Arıkara, ~8 (.\A) -

Ti.iı·kofisdPıı ıeltfiğ Pdil-, 
nıisdiı" Bazı ıic;.ırf't • 
oılaları rıdaıı \ t• pı n ııç 
rııiistalısillt>riııdı·rı alı

nan tf'I ~azılarında 
Piriıı<; itlıaliııiıı st>l'IH·st 

lıırakılacağı lıakkıııda

ki fıahcrlı·ı·iıı doi:tnı 
< 

olulı olıııadığırıı ~oru

~or. lJrııuıııi iılıal rrjiıııi 
ıııizle ıııeııılPkete pirinç 

~ok.ulma~ı nıeııedilnıis 
• 

lıulundııı:tuııdaıı hu hu-, 
susdaki şayiaların aslı 
olnıadıi:tı lıildiriılı" 

' 

,------~=-========~ 
Yurtdaşt 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hi!alihmer insanlığın şefkatin

den doğm şdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kenaini hila
liahmerin himayesinden uzak s11ymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

!Jcılıkesi r I Ji ltili/ı mcr 
Merkc:i 

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

İngilteı"e 
Dış bakanı parise 

gitti 
Londra. 28 (AA) - Dış iş

leri bakanı ingiit!>ro'Je pnr. 
lamento rejiminin tatbikatı 

hakkında bir konf ,•rans ver. 
mı-k üzere bugün Paris'e 
gidecek ve uynı zamıında 

oruıJa Fran>ız d ş iş l.ukanı 

ıle görüşecekdir. 

Mussolini 
Harp istiyecek mi? 

Lorıdra 28 (.\ .. \) -
1 )e\ Iİ lPl!!l'.ıf ga'.1.!'ll'Si . , ., ' 

İlaha llah<'s ilııif:ilırıı af-. . 
ııııs olılıı..!u ,azi\Pl kar·-, . . 
sısıııda Loııdr·a'ıırıı lıir 
' 
nılıatsızlık. d11vd11ğ11ııd:ırı . . 
"" ha\ 'lıt'!"oliııi'ııin ba
lıafna rııal olaeak. lıiı· t•ı•-. . 
t{' lıarhiıt1' 111' giı·işnıhf'-• • 
Ct' iri 11i11 

"' 
rııufıak.kak ol-

dıı <111n11 Yazı\ ııt'. :"'"'ı • • 
•!ff"f+• 

Am~rikan 

Sahil takviyesi 

Vaşington. 27 (A A) 
~1ebusan rr.eblisi deniz en 
cümeni, bahriye nezaretinin 
füsübahrileri ve loılhassa 

Panama kanalı mıntıkasile 

gub sahillerini tal, viyede 
devam etmesini tasvip ey· 
lemişdir 38,000,000 dolar 
tahmin olunan masraf kar
şılığında 15.l 00.UOO u, Ha
va y adalarında Peari har
bour denizaltı gemisi ve 
tayyare üslerine l n,oco 000 
u, l ir havuz in tasına tah
sis edilecekdir 

Yedi günlük 
kacakcılık , ' 
Ank.aı·a, 28 (.\ .. \) 

Son yedi giirı İ<;irıde 

muhafaza teskil:'ııı tara-

fıııılaıı 34: 
877 kilo 

• 
ka(»tkcı ilP 

• • 
gİİllll'İİk Vf-' • 

inhisar k.~c:ığı, 105 kilo . ' 

Esl'ar, 1 4 adet altın, 

giirııi.i~ ziıwt, 21 altm 

lira, 2'.I ıııe('diyt', ı 20 
kağat liı·a, bir Liifek., hir 

tabanca, 10 kac;a~çı 

lıa\\arıı vakalaııııı1sd11·. . . . 

Df:'ğişik duyumlar: 

Prens dö gal Fran· 

sezka gaal münase-

beti 

MART 1 

İspanya 
(jiflçi partisi ı·eisiniıı 

sözleri 

lngiliz veliahtı Eılvard • OvieJo, 27 (A.J\) - Çift\ 
Prensdögal geçenlerde halk partisi reisi B. Gil Rob· 
Avusturyı.o'yıı kayak spCJru les, mühim sivnsnl neticeıer 
öğrenmq k için gitm ş.lj Fa doğurabıl 'cek ol J n lıir nul· !( 

fl kat orada t~8adüfon, bir bu- kunda demişdir ki: 
lo in, Bu• lapeşte'.IP- sıkanılal - Kati dakika.la şiaıdi· 
ve Veronika» fılımlerin ı g-ö. ki hükılmet zayıf davranars~ 
rüp ulkışlad gım z. bugün olursa, benim r.rkam onu lS· 

Avrupa'n:n en \'Ok sevimli kıh dmiyecek ı lir. OevletiP 
yıld zı, ateş n ~lucor k ı zı lcmell -rıni balt.ıl.ımng:ı aıs· 
Fransezku ıraal ile trn şmış. tuf olnn b r propngadayıı bB 

" il; 
Aralarındaki ıııünBelwt o eğmekde devam ı tıneyiz.ı> 

ölçü ıl ri g imiş ki, nihnyı· t H Hoblcs, eonunda yeni G 
ctıarındu dedikodular uy ' ıı İspanyı.'nın y ~k · ndı teşekkil 
d rmış, ve bu lı .tın aj.~nslar lüuii tel~ir etmişd ı r. 

d uı nıuhJbirıeri vasıl• sııe ı.üun Moskova ra ,. ıı, 
al'ıına y .. y lmı~·l r Evlen erk-
lerinden \ , aJ1'olurı uyor Fukut yosunda 
lıuzıları tıun , pe~ inannıak .\loskıl\ a. 28 (.\.A) i . 
ı •tenı yor ' ar. Çür.ku prı-rı< hu . . . 'ıı r. 
Ş<'kild<· hir \·ok ~ıq~üze~ıı. r BıfgılPI' aJ..adl'rııt•sııı_~ 
geı i ıııı ~ lııılunuyor B z ( ,rı Tiirki~t' İIP bağlı ııııt' 
d·ı <ıPrerı• lıu dtf .ı sıgl a ın ıı;ısph•tlı•ri k.oıııiS\OJlll ô 
yakalan,(, k urlulum ı• zıı dj- . . ' 1 '1aı't :l\.'t H:ırıdı• ~IOSJ\.0' H yor! ır. « 1\, lu·k ınodul.ırı ,

1 krıılııı iiııvanile maruf ol:ın \ a rad.vosııııda \ rilnıc 
Mı 

Prens dö gal 37, \hcar yıllı İİZP!'!' k.oııfpı·aıı~lar tel'· 
zı Fraıı,;ezka g •ıul ise 21 y ı lih !'lnıisdir. 
ş n Lıd<r. Kız z <len asılz.,le. ' 

dir.Yakın,ıa belki de krnlıı·e Yanar Dağ 
olacakdır. Bir ı·oklurının söy- k ( \ ') 

Fı 
Jjo 

ı, 
Mo 

l ,.ğ. .. - , 1 <' • 'lo~ ·ova, 28 .. .-1 euı ıne gore 188 (,33 , •Dl \J 

sadece muaş~ka drrsleri Bak.uıları 15 k.il nH·trt' Sa 

vermekJeıJir. 1 llll'sart•<lp bufuııan 1 o~ 
Garba - Ditrih 

Bır büyük g-ünd,,Iık Ame. 1 

rikan gaz te,inın ((Gorbo 1 

yu mu,yoksıDidrihi mi trıı<'ih 

edersın z?»anketime )'ÜZ bin 
!erce kişi karşılık vl'rınişdir. 

::io 0 un,[a iki lıüAük sunotkdr 
müsnvi ö'\'Ü le rey almışlar
Jır, 

Ba 

harl<lan \aıı:ırd:ıi(ı ii~ H 
. ' M 

seııt>lik hır fasıladnıı 

sıırıı•J Y{'tıitleıı faalivt'll' . . 
haslanıısılır. İııdifular, • • 
şiddı·ıi dagıldı yalrııı •>i 

hi'ıı·k:iııi lıir l.{3Z \afi' ( 
' . 

nıadadır. 

Marlene Dietrieh m·ıLısi~l.t \e otomobıl kul'' ı, 
A lolf Hıtl rın bıi' c zıhe (anmasını bılır Kernlisi ayn~ı lıy 

sin~ kap !ılığı ıldlıi Alnıon zamanda makinist mektelıinJı u? 
yılı! zı ~1 ırlene Deriı·h Parise mezu~dur.~lükPmm~l lokomol Yal 
g~lmişdir.\1 · şhur nrtist Ame. işletır. Yuln z u\·ak kullnn ç 
rıku'ya bu Jcfa doğu tarikiy- mus nı Lıılıtı(•Z Ş:mJi on3 dalddu 

le dö •ecekılır. ıııerak sormı"dır Ot,rarı t 1. 
~ " t<i 

Greta Garba nıekdcılır. Denebilir k·. Bul-
Mlinzevl hayntı \'Ok seven gur krulı bütün asri vasıt:ı· ~~ 

lsveı·'ıi Gret:ı Guı ••o Ameri- lorı kullanabilen bır adaaı Y 
ka'Ja ağır bir h1stalığ~ tu· d r. 1 
tulmuşdur. llıısu•i ılokloru Kızı Mariye Luiza ~; 
bir bılJiğ'ino crnmudunun sar Hasta un 

sılmuğ~ ba~b.I ğınw >öyle- Kral lıoris ili ün kızı C" 
m'~dır.M •ımofıh yakında Ame- Kougünya ~lnriya Luiza çok k 

0 
rıkıının ,.rı lıüyıik ıloktorla. ağor hastadır. Şimdi Sofyo C:e 
rı nr•istin imda lınu yetiı • - , d d' " 

sur,.yı t .. Jıı.ş için e ır. 1_..ün· gi 
çeklcrdir kıi eğen olmoıl ğı için krel lad 

Kral Boris 111 boris k z nı veliaht yopmn~~ k 
bulgur krulı Boris ili, niyetinclaJir Yani şimdiki Be 

geııç olJuğun<l ın her >po·- hollanda [Ft!ı•menk] f?ibi 
la mo""Uldür. Fazla olarak b·ıl"ıristarı'ıla iluıid•ı krali· az Yn ~ 

motörlü knyık; ve'osiped. çelikle idJTe olunacökJı. 1.a 

~ Ah bir zamanlar. Mesud bir zaman.1 
1 lar varr'ı ki. Tükel; lu odaya br kuş 

gibi sekerek, sıçrıyarak, ati yarak girer, 

gü.ürrsiyen dudakları ile ürken ve is
teks•z odasına g ren ~ızının karş sında 

ağlamamak için kendini zor tutuyordu 

şi; bir damla su kadar ince ve hassas 
genç kızı hırpalıyordu kırılanı düzelt 
mek istiyor 

!ara yol açmak için rul.Jarı; arzu rüz
garlarile dalgaland r yorlardı 

Otel kalabalıkdı. IJeııize kartı güzel 
içinden doktora küfür edıyor: bir masaya oturdular. 
- Kızımı berbad et din. Kızıma flirçok güzel çiftler vardı. 

DURACAK kıydın sefil, 

Gönlünü yorucu idmanlara terke
dıyordu 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Koltı·k kenarlarına, kristal masala
ra oturur. Ayaklarını sallar, ı-lık çalar, 
te 1efonu açarak ca kalarca arkadaş 
!arı ile şaka !aşırdı. 

Bay Ahmed'ın Lıı icık kızı, bay Ah· 
med'in biricik aşkı idi. Ona bütün kal 
bini vermiş; karısı i!e beraber geçen 
düm düz ömrünün bir l< k ı~ığı olarak 
ona bağlanmııdı. 

Diye lanetler okuyordu. 
Ah bay Ahmed n~ kadar istiyordu 

boğaza gidelim b.ıl a annem de 
öyle söylemişd ı 

Bay Ahmed tekrar canlanıyor, göz
leri gülümsiyor: 

şı . 

Tatlı bir müzik, dans, oyun, neşe ... 
Gan.s·z. kaygısız insani> rın } a~Hyı-

[

t)e 

ih 

ı el 
in 

rai 

dan 

den 
uf 
lına 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Gelmiyecek O; sana bir daha 

dönmiyecek . 
Dönmiyecek . 
Diyordu 
O zaman kanadları keıilmif miskin 

bir kuıdan farkı kalmıyordu. 
Ve bazan o kadar, o kadar dokto 

ru özliyordu ki.. 

Hasret denen o kavurucu şey. Elle 
tutulur bir hal alıyor; geııç kızı yata 
ğında ıabahlara kadar kıvra~dırıyordu. 

Babaa na gitdigi zaman yıne sapsa 
rı idi. Şakaklarındaki gün üş saçlarla, 
gözlerinin altın bakıı 1 arı ile hala güzel 
sayılan bay Ahme I; onu beı yaşında 
bir belıek gibi karş ladı 

Sarıfın buklelerini okıadı. Alnından 
öptü 

eıi; candan seven bir yürek gıbi 

titriyordu 
- Benim nazlı kızım. güzel kızım, 

can kızım· 
Kay Ahmed; Tükel'i 

verdi. 
hep böyle se 

Onu mini mini bebekken na,ıl dızlerin 
de hoplatmakdan hoşlanıyorsa, kocaman 
gelinlık bir kız olduğu halde yine kol
larına alıb okp nakdan hoşlanırdı. 

1\ üçükken babasının yazıhaııesiııi 
alt üst eden, kağ c' ları karııdıran, ıncc 

tık vazoları kırıb gcçiıcn bu haşarı 
kız. 

Genç kız olduğu zamanda aynı ka· 
rışdırıc !ıkla, aynı gürültü ve tazelılde 

bu odaya bir kasorga gibi dalıyordu. 
Bayan Güneş: 

İlahi Ahm~d. Bu kızın kılır nı 

nasıl da böyle çekiyorsun Lilmeııı kı? 

Dıye sitem etdikce 
llay Ahmed'in mesud, can 

dan bir gülüşü vardı ki. Kızına v~rdiği 

sevgiyi ne mükeııınıel aniatırdı 

Tükel, Tüke', canı'TI Tükel 
Bay Ab•ned bunu sesile,gözleri ile duda 

klan ile değil.Herzan.an ruhu ile •öy'erc'i. 
1 Şimdi böyle sararmrı yüzü, zorla 

Ne kadar istiyordu ki . Tükel yine 
bir fırtına gibi içeri dalsın. l ler şeyı ka 
rıtd rsın Kırsın, geçirsin Kahkahalar 
atsın 

Ve kendisini bir bebek gibi kolları 
na b ra karak çenesini öpsün, bir çok 
öpsün. hayır, 

Tükel vaktinden ev'cl ihtiyarlamış 
kızlara benziyordu Gözl.,ri uzak, sesi 
yorgundu. Babas nın koltuklarına bile 
korkar !ı'bi, adeta tek ifli bir müsafir 
gibi ili~iyordu. Ve zaten onun asıl bu 
ha i; bu seven babayı derdli ediyordu 
ya ... 

Bay Ahmed soruyordu: 
- E Tükel. Söyle bakalım: nereye 

kadar uzana! 'll? 
Siz bilirsiniz baba. 
llele llele .. Sen düşün, neresini 

istiyorsun bakay m? 
- Neresi olursa baba 

Ve llay Ahmeddaha bir tek şeyi •orarsa 
bu büı.ülen du·iaklar n h;çkıracflğ nı, 

hu kaçınan göılnin yaşlarla dolacağını 
anlıyor; kır k. üzgün •usuyordu 

Babasının bir yetim gibi boyun eği 

Trabya'ya kadar uzanırız kızım 

Orada baba kız baş bata lıir de çay içe
riz lla ba kızın baş başa çay içmeleri . 

Ah bir zamanla_ o kalbsizle böyle 
ne kadar çok gez:nişler, başbaıa çay 
içmişlerd; Anlıyor, eyice anlıyordu ki.. 

Gön'une aş~ on seli dolan bir genç 
kız; 

Artık anne ve baba sevdasına bel 
bağlıyamaz 

Zaten eskı bağlar; yerlerini yeni 
sevgilere bırakmasa 1 ar. Tabiatın nha
mı bir günde karmal<arış k olmaz mı 
idı. 

Oto obil düz yolda rüzgar ııibı 

uçuyor, ağaçlar yeşil yelpazeler gibı •a 
tınıyorlar, boğaz suları yeryer mai ipek 
ler gibi parlıyordu, 

1 lt>r köşe,inden bir aşk sesi duyu
lacakmış gibi tabiatın güzelliklerini 
alan boğaz yollar; b r aşk g"çidı ol
mak için yaralılmışdı sanki . 

Bu ağaçlar, bu dönemeçler. bu kıv 
rınt lı sular .. 

Kırlenmemiı, leke düımemit oevda-

Ne güzel. 
llalbuki o, bir has•a gibi .. 
Atılmış. Terk ed lnıiş, i~e yaramaz 

bir eıya artığı ~ıbi babasın n kolunda 
burada o. a'anmağa geliyordu. 

Gön 1üm ağlıyanların yüzü gülenlerin 
arasında ne işi vard acaba') 

Akşam ü•tü «Ö ıe 1 rken bir ta.adüf 
. oldu 

Bay Abmed; otomobili arkada bı· 
ralrnrak bir.tz yürümelerini istemitdi. 

Karşıdan beş altı )'aflarında bir ço· 
cuğu e 1ind n tutmuş üze!, son derece 
zarif bir k1dın ge 1iyordu. 

Pay Ahmed: başd.,n aş·ığı siyah giyen 
genç kadını tan d . Ve gülümsiyerek 
selamladı. Konuşmak için sa}gı ıle 

dudu 
Tükel; baba,. konuşurlıen b;raz ge

rıde kalmı§dl. l<linde o'maclan bu kadı· 
n • süzüyordu 

Çok alımlı bir kadındı. 
\in', gözleri birden insanı alt üst 

ediyor, bu dünyada yaşamıyan bir in· 
sanla karşıla~ılmış his•ini veriyordu 

Devam edecek 

haı 
it < 

'iac 

ilıdi 
ltıiı 

hed 

' ç 
" h ırtc 
'ıı . 
di. 
~u 

öı 
lııeı 
~~ili 

"ıdu , 
' . 
~ i\ tı 

~,Ilı 



)' 

MART 1 

SA VAŞ'IN GUZEL YAZI Y'ARfŞit 
11 

GAZİMİZ 
ICalbi'llizh inci•idir Gazimiz1 

llenzerini görmemiıdir mazimiz? 
Can çekerken baıımızda sen vard •n 
Sağl k verib yurdumuzu kurlardın 1 

En sonunda oldun Cumhur Reisi? 
P Kurtulu'u'l yükse1 iıin perisi? 

SavPnde biz Cumhuriyet kazandık 
Birden bire yerden göğe uzar. d k 

Bir varl ks :n ü kü, hayal saçarsın! 
~ Gönülle rde gün"§ gibi yanarsın! 
,

1

.

1 

İçimizde Gazi adlı kor yanar 
Seni Türkler Laştan başa hep anar 

Ulu Gazi milletle kal başa haşa 
llıleğimiz. var'ı ğ mız çak yaşa 

İstanbul: Turhan Erker 
·, 

ır: 14 

Kızıl duvaklı kız 

il Ölgün sıy.ıh tülünü pHçalıyarak tünün 
'' Her •abah hizi lır altından bu örliinün, 
• 1 ~ ıler kalblerimizden sağınçlar n dünün, 
;; Mor dağların ölnıiyen kız 1 duv klı k z , 

Fırlad ı semaların karanlık kucağ·ndan. 

Boyun e~~rek kaçdı geco dört bucağından, 
lıçiyı de çıkardı 1-ıvançlı ocağından, 
Mor d•ğların ölmiyen kızıl duvaklı kızı, 

Saçının rengine mi yüzüne mi t pmol? 
• Bakan gözler kapanır seni nasil kapmal? 

Her kes sdna dargındır söyle nas 1 yapma'ı? 
Mor dağların ölmiyen kızıl du,akl kızı? 

Ar caoğlu 

A. Erden 

'

1 Görünmiy<1 n Sevgiliye 
1
1er gün önümden geçer 
~ l.ana Lak b tatlı tatlı 

liiyormuşsun, acaba doğ 
lıu? 

\' alnız ha 1 ırl yorum; b:r 
~ çiçekli l:ahçede oturu 
dum. Akşamd. 1 lava 'e 
di.. Sen gelib karşıma 
tciun. Sesini duvamıyor

ltı, fakat gülüşleı ir.i görü 
•dum llakışın·z 1 a bana: 
L. Yen yaz'ığım hoşunuza 
ltyormu? 
"-Saç örgümü beğeniyor
•unuz·.ı 

1,Göğ•üm,kollarım pek mi 
!lt olmuı'? diyordunuz. 
tevab veren:edim.Gücen-
gibi yüzüme bakdıııız 

ladım .. Demek istiyordu 
? ki: 
1'Bedbaht,•enin için gevın
'1. Bara 1 ak lı ç; olmaırn 

az uzakdan seviıelim ... 
1,akin ben •anıı bakama-

dım Daha doğrusu utandım 
korkdum, kıyamadım . Faz
la olurmad n ,. rkadaşların 
gıtmek iıti) orlardı. Sen ısrar 
edemeıdin . Bana gücendi 
ğini sı.klamak •stiyordun.La-
kin ayrı ırken sc aııılaşmayı 
unuldun Uzaklaıdığını nazlı 
naılı kıvrılan kuıulan etekle 
rinin bacaklarına dolandığın· 
dan anladı :ıı. 

Sevgılim, benim ne kaba· 
hatım var ki. Sana nas 1 ba
kay.m :\erene bakayım? 

Her bir ye•in bir!•irinden güzel 
Hiç bir yerine bakmakla do 
yulmıyor ki . Sen söy~e bana 
hangisine bakayım: Saçla•ı· 
na m', parlak açık alnına-

mı, gözlerine mi, boyuna, 

yoksa bacaklarına m? 
Ah sevg.lim bana kaba 

hat bul mı:. Sana bakın~a de\ 
göremiyorum. Aşkın aklımı 

aldı gözümü karartdı. 

Ron1an Tefrikamız: 77 

Sıa 'rıaştıaıı S•t 'rıaşıa 
Yazan: MU~TAFA. YÔRÜKOGLU 

~
ediği ıaman süvari za· 
hayretde kaldı ~1üfre 

efr,.dına do1gun ayl k 
in eden ve usulen mÜ· 

f,i hukuk cemiyeti tara 
dan iaşe edılen müfreze 

'den bir tah.ıs hakk nda 
ufak bir şikayet vuku 
lrrıadığ halde Kamıl'ın 
lıareketin:len çok ııüte· 
ir oldu 

'lacı Gökgöze: 

'- tiiç merak etmeyiniz. 
'lıdi h.,r şey halledılir, Siz 
1 itıiz rahatınıza bak n 

tıecli. Hacı Gökgöz dışa· 
' çıkar çıkma1 da 1-:amil'i 
' ı~ırtdırdı. Kamil'ı çağırmağa 
1en adam on dakika rnnra, 
1di. Kamil'in sarhoş oldu· 
~U ve ge mek istemediği· 
ıoyleyince süvari ıabiti 

~ 
llıen dı~aııya fırladı.Müf. 
~enin ikamet etmekde bu 
"ıduğu hanın kapı<ındnn 
··~ıı süvari zl\biti hükümet 
<ıı,,ına doğru yürüdüğü 

vnkit müfrezecle takım ku 
mandanı bulunan Şükrü 

efendi ile Kamil'in atışmak· 

da olduklarını gördü. Şükrü 
efendi K~mil'., nasıhat edi 
yordu. 

A rkadaı, diyordu. ili 
zim müfrezede bulunacak 
kimse, herşeyden evvel hal· 
kın hukukuna riayet etmek 
mecburiyetindedir. Bizim 
müfreze kumandanı halk n 
hukukuna tecavüz edenleri 
katiyen affetmez 

l\amil'in serhoş o'duğu 

halinden belliydi . Asabi bir 
lisanla Şükrü efendiye ce· 
vab verdi: 

Müfreze kumandaı11 

bana ne yapabilir? O da be 
nim gibi bir adaııı. 

fledıği esnada süvari zn 
L ti de alaca karanlığında 
yanlarına gelmişdi. Kamil'in 
yüzüne sert sert bakarak: 

Sen ne salahiyetle Ha
cı (;ökgözden para istemiş 
sin? 

~SAVAŞ>-- ~_..,....,....,.._~...,......,...,...,..__,..,....._ __ ,._~.,,_.....,...,...,,... .... __ __ YÜZ: J 

IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketleri 
1 ciddi suretde buna bağlı 1 

olanlar \'okdu.Ve hatta ömür
lerini buna feda edenler 
göründü. Taharri etmek, 
cenneti keşfetmek.. En bü. 
yük emelleriydi. Çünkü, bu. 
nu bulan cibanşümul bir 
şöhrete sahih olacakdı. Bun
lardan bir çoğu da, dünya 
cennetinin ve insan menşei· 
nin cenıı!ı·l ı aranması IA
zımgeldıği kanaatinde idıler. 

Volter 117551 ve Alınan egip
tolog Brugş cennetin yemen
de, cenubu garbi Ar.ıbistan
d.ı olduğunu iddia ediyorlar. 
dı Şarki Afrika kentlıırinden 

k zıl deniz kıyılarında Punt 

veyn Prene de aynı şekilde 

cennet yeri olarak gösteril. 
mişdır, Bir çokları da [ cen

net yeri] nin Orta Avrupa
da olduğuna inanıyorlar ve 
bunu müdafaa ediyorlardı. 
l Livingston, Stanley, Haksi, 
D-ırwin, ~lasey,bunlardandır. 

Cennet nerede imiş 
«Nauçna Tribuna" mecmuasında çıkan enteresan, ve ilmi bir yazıyı aynen alıyoruz 

Acunda ceneetsiz dın yok Yunun turıhçileri nden Oi- daha bilgin Rupert Fon Doyç 
gibidir. Her din kendis ine odosa göre, Fenikeliler eslı:i ı t 135) zamanınıla, yukarıda 
inanan insanlara bir cennet zamanlarda «Anber Adası>, adları geçen nehirlerin çık-
vndeder Fakat bu cennrt ded ık (Pri bir ada keşfetmiş· dığı yer olması münasebeti· 
denen yer hakikrıtıle var mı- l"rrli. Bu cennet ada Atlas le Ararat Dağının da ceııne-
d r Varsa nerededir? Yüz- Okyanu~unda, şim,lıki Liber- tin bir yeri olması !Azım gel. 
yıllar var ki, bilginler, torilı ya ~!ıs rlı'lır cennete e<Aalu» diğini iddin edenler vardı. 
\'İler, seyyahlar bunu ar.ı· derler ve bunu Arabistnnd.ı Bu inanış bilhassa modern 
makdadırlar. il r din kendi farzederlerdi. Asurlulur ren· zamanlarda bile, yani XVIII 
rennefnin yeri ını oldukça netie<D.ıına>k» yanın in Orl\'Or yüz y•lden XVllI yüzyıl baş· 
tayin edıyor. Bu cennet ara- lardı. Sumerlilor bunun, Acem !arına dek bu şekilde kabul 
yıcı ad.,mlar crnnctin hu- körf~zinde şimdiki ismi !!a edilmişdi 
kiki yerini l ulamudılıırAıı da, nıyuolrın Dilunun n lasın de Bu ışi takib edenlerin ~o 
bir çok diı !erce müşt••relı: olduğunu sanıyorhrdı. ifa) . ğu cenneti ötedenberi Pales-
trnılan cdnnet yıırini t espi t& bııki eski B11billilor cenneti tin ve ~1ezopotamya'da nrar 
ed••hilmişlerdir. Tıirkiye'Je Ararat dağlarında lar. Tufanın cennetin yerini 

Hindulara göre. yüksek arıyorlardı. l,lllmiyetden ön- kapatdığına ve tahrib etdiği· 
«Meruıı dağının t ep 'SI "T n- ceki Araplar ise Nil kıyıla · ne inan •ın Luther bile bunu 
rıLırın oturduğu ~em <lir. rındn cennet bulduklarını söy böyle kabul ediyorJu. Holan-
Ve doluyısıh ilk insının ı··k· lüyorlardı. dalı Klerikus (1699), Frank-
dığı yer do oragıdır. İrarılı Bunlar eski ulusların cen· fort'lu fızikçı Şturn ( 1710) 
lara göre de AILoro dağının net h·ıkkındoki fı ki ı 1 ·ridir. ve clahı bunların gibi XX 
üstii «güzelli ki •r lı hçesiıı Fakat hakıkatde en rnn yüzyıla gelinciye dek bir çok 
y~ni c~nnetdir. ll ıı y ı t nğacı mukaıldes kitopların işaret büyük adaml ır bu görüşde ' 
ıh oraduılır. Ora.lan bir bal etdiği cennet nerededir? idıle. 
ve yağ nehri uk'Ylakdadır. Bunun karşılığı hemen ve· Fakat, pek çok kişiler 
Kl lirn Cerm~nlerin hikllyele- rilmelidır: llcryerde. Evet, cennetı yak ı n Doğuda değıl, 
rince A~gard namındaki her yerd< ı lliı· şaşmayın. orta 'e uz1k doğu Asyasın-
«İltılılar tarlası» ndn İgoro Çünkü, dünyanın hiçbir yerı da aranmasını istemişlerdir. 
zıl adında hiyük bir mPşe yokılur ki, orada cennd aran- Teo'og Franst Deliç (yukar-
oğacı vardır Bu ı·ok bü- mış olmasıı•! da adı geçen Fro<lr ih0dli\·'in 
yük meşe ı ğacının dıb n h·n Eskiden birçok din ıleri babrısıl cennetin yerini ön 
üç ana nehir ı·ılı.m:ıkdaJır. golen :.d.ımları ve vaizleri Hind istan'da lesbit etmiş \ 
K iti . r c<flut.ııis» adını ver kitabı mukaddesdeki cennet bazıları da, Adem'ın kemikle. 
dikl~ri okyanusda bır takım hikdyesini yalnız bir zaviye rinin bulunduğu yer olarak 
aclal:•rılrın bahsederler Edki den görüyorlardı. Onlarca, iddi .ı edilen s~ylan adasında 
Yunanlıların, tıı>kı lrnnlılor d .. t' . k b kesftıtmişlerdir. Bir diğeri 

uny:ı cenne ını aram:ı ey· l'o'llir yaylaluıada, Himala 
ve llinduler gibi «Tanr.ların hudedır; Çünkü, i ı cilde yal- ya dağlarında llindilı:uşda ve 
oturduğu clağlar » vnrdır. rız temiz hır dın inanış1 nihayet Tıirkistandn arıyor. 
bu şekilde, K··ltler gihi on- bağlı. bir gaytden balısulun- (ardı. 
lur ıl.ı cennet ıı<l ıları tı.lıay- makdadır: Yani onun nııre . 

yül cıliyorlunl Altın ~ibi de olduğunu kimse bile-
elma ağaçlık! yerler :,u mez. Yalnız inanmak kııfıdir. 
muhteşem ad ılartloydı. bir kısmı da, halkn , cenne-

«Tanrı dağlnrrn yalnız Ari lin diğer yıld ı zlarda oldu-
kavimlerin değil, Ş.ırki Asya ğunu söylüyorlurdı. Daha 
kavımf,.rinın de ılıııleıinde bir ka\' yıla ı;elinriye dek, 
mü hım bir yer kaplam şdır. cennetin Zühre veya \1erıh' 
Tıbetliler huna «Ribgil _ de olub olmadığ suolı varıl 

Lumbo»; ~loğ·ı llar «Sucnı·ru»; 

Ç nliln «Kvenlüın)); JJpon
lor (Onogo · Rodişm~) ıler _ 
ler . Yeni dunya • Amerıka -
da ise Azlelı.'ler Kortese (.llek. 
sika f ılihi) bir bahtiyurlor, 
mesutlar ülkesinden, yani 
b;r güzeli ık yerinden bahset· 
mişlerdir, Hu cennet yerine 
Aztekler (TLılakan) dı•rlerıli. 
Çünliii, (Suların ruhu) 'l la
lak orada yaşıyordu 

Heyhat ben mecnun kadar-
da mı mesud olanııyacağım, 
nedir, etrafım kararıyor. 

K. A. 

- Kimseden salahiyet al· 
mak lüzumunu hissetmedim. 
Parayı çok, verin. Bu i§ seni 
alakadar "tm~z. 

Demesıle beraber taban ı 
casına elini atması bir o1du 
Lakin tetikde duran süvari 1 

~.::i;~~ar~:::~r~~;~:~. dô::~_I 
banca ! irden patladığ vakit 
Kamil yere y kıld ve elini 
kalbinin üstüne koydu. Ka 
mil'in elindeki tabancası ye· 
re düıdüğü için tehlikenin 
zail olduğunu gören süvari 
zabiti hemen Kaınil'i yüzüs· 
tü çevirdi' ve gördü ki, kur
ıun Kamil'in kalbini delerek 
sol kürek kemiğinin altın 

dan çıkmış olduğu cihetle 
artık !\amil ölmü§ demek 
dir. 

Şükrü efendi tela,ı .. : 
Aman efendım, dedi. 

Ben kabahati üzerime ala· 
yım, size birşey yapmasın· 

ar. 
Süvari zabiti soğuk kan. 

!ılıkla: 

Yalan söylemek bizim 
şıarımız haricinde değil mi? 

Dediği emada, Subhi 
hey, kaza kaymakı.ıııı Ne 
cati bey, ve kaza jandarma 

d .r. Hulbuki bir ü~üncü kı
s11ıı, cennetı dünyuıla urıyan · 

lar onu lir ı·ok muhtlıf ufak
larda aradılar; 

He~uda 
İncil cen1etin, Polestinin 

doğusunda bir yerde oLırak 
kaydeder. Yani Oıc! J ve Fı· 
rot v,Jisi insanın doğduğu 

yerdir , e dolayıs le Adem j 

ve fi ıvv-ı hikılyesinden cenne
tin de orud.ı olması lllzınıgd .I 
lir. Bu düşünceyi müdafaa 
ederılı·rin başında Fransız 

Vaviyon dö Sm Murlen 

ı 187.ı) ile Alman Fredrih 
Deliç ( 1881) gelir lfalbukı 

kumandanı mahalli vakaya 
geldiler. Kamıl'ın ) erde yat
dığını görünce; : ubhl bey 
süvari zabitine sordu: 

- Yaralı kimdir? Bunu 
kim vurdu? 

.::ıüvari zabiti eski soğuk 
kaıılılığile: 

Yaralı değil efendim, 
ö ü . Benim müfrezemden 
fU ta 1ar Kamil. Müstahak 
olduğu cezasını çekdi. Ben 
vurdum efendim. 
Ded,ği zarr an ha.:ırun dü· 

ıünceye daldılar ~uhhi bey 
ile kaza kaymakamı ve 
jandarma kumandanının çok 
müıkül vaziyetde kaldıkla. 

rını gören ıüvarl zabiti sü
kutu ihlal etdi: 

Mütkül vaziyetde bu· 
lunduğunuzu görüyorum, 
Lakin emin.olunuz, bu müı 
külünüzü ben halledeceğim. 
Buyurun, telgrafhaneye gide· 
lim Kumandan Kazım !>eye 
ben telgraf çekeyim. Sizle 
re makine başında emir 
versin. Eğer benim tevkifim 
icab ederse muti bir müc 
rim gibi kendim hapishaneye 
girerim. Tevkif edilmekli 
ğiıni emir ederlerse mesele 
kalmaz. 

Ba tı<la 
Cennet batıda da pratik 

bir şekilde aranıb (bulun
muşdur) lbzılar.nca Ameri
kanın ktşfı ile bu uçsuz iş 

halledıldi. İlk zamanlar Ko. 
lombin bir çok mühim se· 
yahntleri dünya c•nnetinin 
batıda hulunobıleceği umu. 
dunu uyandırmışd:r. Kristof 
kolomp 1498 yılında Orino
ko nehri ağz.na gelince bu 
hedtıfd erişebildiğini kraliçe 
İzabel'~ uzun mektup!Qr)a 

bıldirmişdi. Cennetin Amerika· 
da olduğunu iddia edenlerin 
en büyük müdafıleri, gisen 
nazariyatçı6ı Kre<lncr ( ı836ı 
Viyanalı nebatat bilgini Un
ter (1860), Amerikalı 13raun 
( 1687), Danelo ( 188'.:) ve 
Fransız etnoloğu Boı na( 1848) 
<lir. 

Cı•ıı u bda 
Cennet arayıcılar arasında 

Mesul memurların yüzleri 
güldü. Ölünün bat ı nda bir 
ni\betci bırakarak hep be 
raber telgrafhaneye yürüdü
ler. Süvari zabiti, kumanda· 
n1 çel-diği telgrafda; müfre· 
zesinde bulunan Kamil'ln 
Hacı Gökgözden para iste
diğini ve ı unun tahkikatını 

yapmak istediği zaman ken
disine ate~ eldiği cihetle 
kendisini öldürdüğünü arz 
etdikden sonra tevkif edilib 
edilemiyeceğinin kaymakam 
1 ğa emretmesini rica etdi. 

Bu telgraf çekilirken orada 
olanler hayret etdile. 

Abdullah bey süvari zabi-
tinin sol caketinln kolunu 
muayene eldikden sonra: 

İtte beyler, dedi Küs 
tah heıifin atdığı kurıun ye 
ri 

Süvari zabiti gtilümsiye 
rek: 

Yüzbaş m, benimle 
alay etme. Uen yar•lı olsam 
farkına varmıyacak kadar 
hissiz dejlilım. 

Dedi Abdullah bey, Di 
ğer arkadaşları da davet ede· 
rek, süvari zabitinin caketi 1 

nin kolunu gösterdi ve haki j 

katen kurıunun, bazu hiza- 1 

Birde şu nazariye vardır: 
Güya Lamuriga d~nen 

Hint okyanusu sularına gö· 
mülmüş başlıboşına koca 
bir kıta asıl cennetin yeridir. 
Buna da Alman Lnik ve llo
kel inanırlar .. 

~iıııalde 
Cenneti şimalde arıyan na

zariyijler bilh,ssa enteresan
dır . Daha 1675 yılında bir 
İsveç bılgini İskandinavya 
yarımadası insaniyetin men
şei olduğunu ilAo etmişdir Ay_ 
nı fıkri, bundıın yüzyıl önce 
Könisgberg'ıli hukukşinas 

lfose müdafaa et<li. incilin 
hu fıkrasını, Ahdı Atik cen
neti, kehribariyle zengin Do. 
gu Prus yasındadır, mAnAsi
le tefdiretdi. Latam, llenfey, 
Kuno, ~ipiren gel, Ptınka

maytner, Tııylor V. S. Ari 
ırkmenşeini Şimali Avrupa. 
nın ve bilhassa jıillanıı ya· 
rımadıısının bir çok yerlerin 
de arıyorlardı. Bu münaıe

betden en çok uzaklaşan, Ber
linli Natürfılosof Filip Sui
ler'dir.Bu adam cennetin, şi

malin buzlu Gronland adasın 
olacağını id•fia ediyordu. Bu 
iddiasını şununla ishal et
u.ek istiyordu ki, şimdi buz 
ılağlarıle meakı1n Gronland 
bir vakitler sıcak iklime ma· 
likdi Bunun gibi, eıki uzak 
zamonlorla alAkadar nazari
yeleri Moııdel [1870), daha 
sonra Kuntse ve Markiz dö 
~ oporto yaydılar. 

Şim· 1 cenneti nRzariyesi 
için kaydedilecek en mühim 
müdafı Baston üniversitesi 
rektörüFayafl Varens [Şimal 
kutbunıla cennet veya ilk 
insan ceddinin bulunması] 

sında, zabitin caketini del· 
diğini gördüler. 

Telgrı.fhanede birer ciga
ra içinciye kadar, kuman· 
dan emrıle, erkanı harbiye 
reisi Derviıbeyden kayma· 
kamlığa ve müddei umumi· 
liğe hitaben aynı mealde iki 
telgraf geldi. Bu telgraflara 
göre süvari zabitine tek bir 
sual sorulacak ve ona göre 
muamele yapılacakdı Bu 
sual de, vicdan nın sızlayıb 

s zlamadığıdır. Eğer süvari 
zabiti "vicdan m sızlıyor" 

derse derhal tevkif edilecek, 
"sızlamıyor. derse hiç bir 
muamele yapılmıyacakdı. 

Telgrafın nihayetinde de 
temiz olm•yan çoklukdan 
bir fayde lemin edilemez, az 
ve temiz adam çok it gö· 
rür." deniliyordu. 

Telgrafı okuyan müddei 
umumi ile kaza kaymakamı 
telgrafın mealini süvari za 
bitine söylemedikleri cıhetle 
süvari zabiti ıübhe etdi. 

Ken li kendine "mukadder 
ise hapishaneye de gireceğiz. 
dedi 

Kaza kaymako mı Hazıru
na · 

- Efendim müıaadenizle 

--

eseriledır. 118851 Onun bu 
hususda delıllcrı kı.oco şun. 

lardır: Kürrei arz ate~ hulin
de iken en önce şimal mm · 
takası soğuyarak l:ııı 
suretle yavaş yavaş bütün 
Jünya soğumuşdur. O za
manlar oraları insan yaşa

ması için en elverişli yer
lerdi. Nebatat tarihi ilmi iı

bat etmişdir ki, eski devirle
rin nebat şekilleri şimal ku
tup mıntakasında dolaşmak
tadır. Ve sonradan bütün 
kıtalnra oradan yayılınışdır. 
Binaennleyh. aynı şey hay
vırnlar için de varitdir.lnsan 
ceddinin çıkışı, şimalden baş
ka bir yerde kabul edilemez 

Onun da menşei şimal olma
lıdır. Çünkü, nerede nebat 
ve hayvan varsa insan yal
nız ve ancak c>rada vardır. 

Cennetin nerede olduğu 

savaşında Prof Herman Vir
tin de fıkri, belki en mü
him yeri kapl11.r.Virde göre, 
şimal ırkının çıkışı eııki ta 
devrine kadar takibedilebilir. 
Gene Virde göre, taş devri 
ilk kez Germanya'dan baş

göstermişdir. Buradan, yani 
Almanya'dan, muhtşlif şimal 
insan grupları cenuplara doğ
ru yayılmışlar, yerleşmişler
dir. incilin söylediği iddia 
edilen şey Virdegöro, şimal 

ırkı ruhunun bir icadıdır 

Cennet bahçesi hi. 
kAyesi, şimal insanının ilk 
dev:rJileriııin güzel bir hatı
rasından başka bir şey de
ğildir. 

hte Virt V. S. Gibi bir çok 
hi 1 gin!er de cennetin haki
katde mevcut olmayıb inaan 
mııhayyilesinio icat etdiği bir 
güzel hayalden ibaret oldu
ğunu iddia ederler. 

Buraya kadar sayılan na

zariyeler, cennet hakkında 

büyük adamların ortaya at
dığı en meşhur nazariyeler
dir. Fakat bunların hangisi 
doğrudur? Orasını okurlara 
bırakıyoruz. Her kişinin işi

ne hangisi uygun ıı,eliyorıa 

onu kabul etsini. 
Bu rnretle cennet tam otuz 

yerde arandı. Bu otuz yer en 
meşhur yerlerdir. Yoksa 
bunlardan başka sayısız yer. 
lerde cennet aranmışdır.Hı -
ritamızda görüldüğü gibi 
bu otuz cennet yeri şu ül
kelerdedir: L Yazının aslında 

acunun cennet yeri olarak 
aranmış yerlerinin bir de 
haritası vardır. ) 

Cenubi Amerika: 1 Şima
li Amerika: 1; Grooland eda. 

s : 2: Orta ve cenubi olmak 
üzere Afrikada: 3; Avrupada 
genel olarak:4; bunlardan 

birisi orveçde, biri Polon

yada ikisi de Almanyadadır; 
Türkiyede Ararat dağlarında 

4; Hindistanda;2: Arabistan

da:6; İrand11:2 Türkistanda 
5 defa cennet aran. 
mışdır .. 

Cennet, yiızyıllardanbert 
aranmaktadır. bulunamadı 

Fakat, hAIA aranıyor. 

Bizce, ne vakit insanlık 

beş kıta üstünde kendi eli. 
le kendi cennetini yaratırsa 

inıanıyet encak o zaman ba
ğı rahilecektir. 

. - Cenneti buldum!. 

müdde'umumi ve müfreze 
kumandanı beylerle yalnız 

üçümüz müddeiumumilik ma
kamına gidecel!iz. 

Dediği vakit Subhi ve 
Abdullah beylerin müteeuir 
olduğu besbelli idi. Subhi 
bey kaymakama: 

- Müfrezenin müdahale 
etmesi ihtimali vardır. Bu 
ciheti temin etmeli. 

Dedi. Süvari zabiti, der. 
hal Subhi beyin ne demek 
iıtediğinl anladııtı için müda 
hale etdi ve, 

Bitmedi -
- -
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Dr. BAKTERİYOLOG Dr. OPERATÖR 

Medeni Akkend Sadi Ozatay 
iç ve salgın haslalıklar Cerrahi hasta 'ı~lar 

ili ii lP-lıassısı. ııı ii lt'lıassısı 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hastala -

nnı kabul ve tedavi ederler. 

Savaş Neşriyatından: 
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1 YE N İ Ç E S İ T L E R İ M İ Z G E İ S D İ R . ~, 
LÜTFEN OKUYUNUZ! 

• 

İPEK İŞ - AL TINMEKİK İpeklileri 
Mevsiııılik l'e y<ızlık MAi\'"f()l--'lJK - PAl\l)ESÜLÜK 

lt()BLlli Yüııluleı· 

En birinci Y ERLi İNGiLiZ Kostümlük kumaş/arlar 

BİR ZAFERİN 
Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 

döşemelikleri ı l ~ 
1 Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire ı Yazarı: R. Gökalp v 

İıtıklal Savaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yapral!ı 

1 ltek<tl>('l (;()tiiı'ıııez Bir Fi<ttla Nl<tz<tınızd<ı S<tfılır" 
A 1 Mııhteı'em miişterileı·iıniziıı liitfen teşrifleri istifa<l<•leı·idi I' 
S 1 I A l)RES: FAHRİ T AVSıtN'L~LI' İNKIL.\BCI BİB hL\ı\'LX PİYESİ 

Her kitabe; da~ bulunur· 1 ı 1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
ı 1 Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

it:~~==~~~~~~~~~~~~~~~:~ ~~~~'A.'Al,~ ~ ~~~~~~~iPi~~~~~~-~~ .. ~1~.~L~ .. ~~ M. ~P-i!.~t -A ~Ş' 

Bu akşam mahfelde 
Çokdaıı heri bel..lı·ııilen ve İslaııbul Ta))'arc 
cenıiveti lıiıııavesiııdc dolnsarı 16 saııaıkardaıı • • • 
ili ii te~e k ld 1 

T. T. C. 
Operet tiyatrosu 

Şehrimize geldi 

ikinci temsil: Cemal Sahirin 

• Meçhul serserı 
Operet üç perde 

BÜ) 1Ük or kestr«1 
Ayrıca sinem ada: meşhur alem 

Ek ıııekci K<tdın t '1 i l ıııi 

Kadııı '"fe ı·zisi 
İstanhııl rlııyoğlu ~Jı~ıı· Aparırnıaıııııda Terzi 

~lad:ıııı (Feııg.ırarıııı) kalfolarıııdaıı Teı·zi XIY -
~I ET llÖK .\LA~ lıu keı'l't' Balıkesir Yeııicema
lıallesirıiıı 6 Evhll ~IP.kı.-lı sok:ığııııla 24 nunıaı·a
lı lıaııe)e ııalİohııııııuşdur. 

sinemasında 
20 ~u~at Çarşam~a a~şamın~an iti~aıen 

BHİGETTE llEL.U irı Eıı hiiviik Sal11•sı•ı·i 
' ' 

ATLANTID 
HHİGE rTKllEL11 ilı> beraber O)lll)a ıı diğer bü- 1 

yük artistler .IE.\N ANGELO ve PfEHHE Bl\'NGIL\ 

Brlgtte lielm Pu filimde büyük sanat kuvvetini ve ka 
biliyetinl lröstermltdir. Aşk Macera. Kin . İntikam . İhtiras 
ve lleyecanla dolu olan bu meraklı ve esrarengiz filmi 
herhalde görünüz 

A vrıca .. 1 - Fo~s .lurııal. 2 - l>aııs oı·varıti.11 flııı 

, _ __ .. 
llelediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
Ci')1.\ l\TESİ 1 ;(" N LEll İ 

Üğlt• iPii SUlll'iJ sa;ı( ı Ü -

lh. Bav .\lııııl'd Eıııiıı 

P.\Z.\H ı;l"\'l Elli: 

l ı i İı· lıa-ı ılıkl:ırı · 
' 

Üğle,lı•ıı ~ııııra saat 15· 16 Kulak, Boğa '/.• 
Bııı·ıııı lıasıalıkları l>r. B.I\ \lı·lııııt'd l\:lıııil 

P.\Z \l\TESİ ı;C~LEllİ: 
S.ıhalı saat 10 - 11 İı· lıa~talıkları Ilı" 
Bav .\lııııııd Eıııin 

Üğh-den :-;oııra 15-16 ı:i\z lıaslalıkları 1)1'. 
Ba' ilı..,an .\111111•d 

S.\LI l~(.\'LEllİ: 
Sahalı ~aal 10 - 11 İı· lıa~ıalıkl:ırı Dı" 

' 

Dr . M. Ali 

. . 1 

' 

~evsim münasibetile bu akıamdan llibare süvare saat 1 

8 30 da baılıyacakdır 

B.ı' .\lı ııırd Enıin ' 1 

Üi!lPdı·n :'oııl'a :' · ıaı 15- Ui l),slıa-;talıkl:ırı ~ ,, . 
l>ı·. opı•raı(ir B:ı~· Sadi Özal ~ 

Ci lı, rı·pngi, lıel

sogu klıığu lıa:o;l;ılıklan 
111 ii le l ı:.ı:-;sısı. 

Hastalarını saat üçte 
ı hükümet caddesinde mu· 

1 
ayene hanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

1 :=::::::::::::::::=:::::::!'1 

JAV/~~ 1 

A one ücreti 
YIL GI 800 Kuruı 

6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruttur. ---Gazeteye ait her hususta 

Netrlyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

1 Mös)'tl 
Belle 

lfo:·i~ "Önıhı•rıiıı sa-" . .. 
lıt•sPri 

IHiııyavı öliim suaile • J • 

tah:-ip cdi:ıııekdı·rı 

1..11 rta rııı 

1_Sa~du _ _ı 1 1 

CA BS.\lfB.\ Cl"\'LEI\ İ: . ' 
ÖğlPlh'ıı soııra saaı ı 5 - 1 G 
Or. B:ıy Haif 

PEB~E.\fBE ı;(; ' LEHİ: 

İı·lı:ı~ı:ılıkları 

Öğlt>ıl • ·ıı Stllll':I .. ;ı:ıl 1 :ı -
Dr. Ba' 'IPlııııı>d .\li 

1 G 1 ), ri lı:ı:-;ı:ı-

ll<tlıkesir iı1lıisııı·l<tı· Balıkesir Doğuııı l'e 
l\liitlüı·lüğ·üııtlcıı \ t .:ocıık Bıı k 1111 

C.ıkıı· iıılıisarlaı· rıımııuı·iyrli :ıııharl:ıı·ıtltl:ı ı - Yil:\\l'lin 1111 rkı · z ,,. ıııi'ıllı:ıkaıı, st•lıiı· 1 

hııl;ıııaıı iılarP.rıı ıli yaprak ı(iıiiıılı·ı·in (;öıı<•ıı iıı- kö\lı~ı·i alı :;lisiııılı•n ıı ıiiı'Oıt'.ı : ıl ı·ılı·n !.:;·lwll'l'1 

hisarlar aıılı:ırlaı·ıııa nakli l \'l-~-!):1 :) tarilıimlı•Jl lal".ii vı· nıi·ı-;ki'ıl:iılı lwı· ""' i dıığııııılar;u \I' :ı 
10-B-9:!5 ıaı· lıiı I' k: ı ıl:ıı· aı;ık l'k~illııH·~e ı; ıkarıl- lıııııııııı kadı,ıı aıııl'Iİ\ a l arıı 1 111 i• s~ı·st>dı· rııt'Ct' lı~ 
1111~ old::gııııdarı hu ıııiidılı·t zarfıııda zulııır t'tlt>-I ıwn .'aıı:ır. <,:ocuk ıİi·ı~iiı·ıııı k ıı · lılikPsiııtlı· lı1ıl 1 

l! 
. il •lı' . eek laliplı>riıı ~l'raııi aııLırıı :. k ii:ı:ı rt• ıı :ılıa i in- ııaııları tla kı·z:ılik ıııt•ı·<·aııı·ıı >aııranık ıı·d· 

lıisarl:ırılı~ (;öııı•ıı H' h:ı~ ıııi'ıdi'ı iyı·ıiıı ı izı· ıı ii- 1's eder. .~ 
r·.ıc:ıaı e~ lı•ııwlt•ri il:iıı <)llııııır. ~;>-J-8 1 ., • • ~ - Siiı <·oı·ukları \t' ıki \:t~ıııa kadar o: ' 
-------------------1 kiiı~iik lıas ı ·ı ~· avnılaı·ı d.ılıi ıı;iie.s.;est'tll' \aııı·:11 'l'ı 

' . . \ ' 1 
lıpı· zaııı:ııı ıııı · ı·ı·a ı•ıı 1 da ,·j "dl'ı·. 

1. lıl; B<tl ı kesiı· iılhis<t rllt r ll<tş 
SA v AŞ Cu;;,artesi günler, . 111 ii el İİ ı· I ii ğ ii n ,, (~il 

~~~- il Sıııılırgı iıılıi~al'!:ır ıııudiiri~ı·ıi :ııılı:ırl ıı·ıııtla 

;; Siiı •:oeukları ıı ııı lı:ıkıııı taı·zları lıak~ 
\ı da ıııi·ı..,ıak 'ıwl \ali lı•lı·rı• ıı• gı•lll'lik l'sıı:ı~ıı 

• 1111 
vııkuıı ınl'llı111. :ıl'lzalara kar:o;ı l:ıılıiki l:h. ıııı ~ .. 

l
-- = lıııluıı.ın ı:ılııııİııPıı otuz biıı kilo ı·atltfl',iııtlı· itl:ı-

S A V A Ş ı ı·ı· ıııali ~·qurak ıiiti'ııılı•riıı B:ılık.;l'İI' i-.ıas~o-
. ıııın:ı ııakil "' IP .. liıııi 1 ..J.-:?-\136 ıarilıiııdeıı 7 ~iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 

milliye caddesinde Hususi daire lllJrl !J;J 
0

) laı•ilıİlll' k:tdaı· acık ı•ksillllH'\t' koııııl· 

1 
Telgraf adresi: Balıkesir -

1 ıııuşılııı'. T.ıliplt•ı·iıı ~er.ıiti ' aııhnıak i'ı~ı·rı• lll:l

S Av Aş ! halli iıılıis ırlarill' has ıııi.ııliriivPlirııizı· ıııiir:l<'aaı . ' 

, (e)iı'ıııelC'ri il~iıı olunur . 20-24-5 

• ,. ' 11 
tPda' i \I' lı•dlıil'l.-rin alıııııı:ısıııı d:ı ırı•lıı·lı·n· 11

' • 
" 1'ıı 

ı·t'lııH·k iizı·ı·ı• <lt•ı·:-;lı · r \l'l'İlir. \ 
-ı Ciiııılıurİ\l'lİıııiziıı B:ılıke:-;ir'ı· halı~ı· l ıı ~.· 

• • l.<11 
hıı f:I\ dalı H ' lı:I\ ıl'lı 11ıiiı·:-1~t'sedı•ıı nı11hlt'f1 

. . ' (' 
lı,ılkııııızıı; i:-.tifatlı·~· ı~ ko~ııı;ıl ırı ihiıı olunur. ) ı .<1 _., '~ 

Neşriyat müdürü : ESAT ADIL 

Vilayet ~1 atbaası " Halıket1 
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