
Yeni alınan bir den· zallı gemimizin ~ay
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Okurlarını .n Yeni Yılını Kutlular! 

Irak Dış işleri Bakanı Deniz kuvvetleri Fi~~~m::.~~~;!~1 Türk - Yunan dostluğu 
O•• A k 'd A 1 d yüz yıllardanberl sürüp ge· 1 Yazan Evang Avcrof u rl rl ara an y r 1 ı. 1 J ,· · 1.T • l 'J b • len bir görenek var ki adı· Millı tarihlf'rlnde Türki· Bilindiği gibi ortodoks pat· 

Japon e Ç-81 Y QŞtng On aa lT na "Fitre. diyoruz Fitre, 1 ye ve Yunanistan kadar biJ rıkhanesi lstanbul'da bulun· 

lr<tk clciliğinde mis<tfirim
iz şeı·ct"ıııt~ zi)'itft.~t veı·illli. Uluslar donanmaları 

beyanname neşret'di ne düşünce ile kurulmuı l•lrine zıd bulunmuı millet · maktadır. Bir ~rtodokı pa· 
-~---- o lursa olsun bugün ulusal ler azdır Punun için Ege pasını ananevı kılıiından 

iılerimize yar yan bir yar· denizi ile birbirine komıu baıka bir kılık içinde g&r-
dımdır. .,eker bayramla olan bu iki mcm'eket ara· mek yakın ıark hlrbtlyan· 

Vaşington Jl (A.,\) Ja. ya'nın slla!ı yarııı lngiltere 
için yeni in,•atı is!ilı.am edl 

yor. Bu 1a İngiltere J•pon 

rekabetini 11\a\' , d<ctkdir. 
• 

· d k k 1 ı ı ları için akla sığmaz bir rına gırerken kesemizeden sın a i ya ın a,ma u U• ar 
k b k b arası yatı•ma tarıhinde müs şeydir. Diğer taraftan pat· ç an eı on uruıun ize • kh 
. .. . b ı b ı rl ane kadrosunun dini eyılıgı dokunan bırçok ışlcre teana ir yer a ınıı u un k 1 ki 1 d .. k 

kt d ı ı ı papas aı an mure · 
bağlandığını bilıniyenlmiz ma 8 ır k ld ğ 1 d j t 

Bu yakınla~ma )alıı.z ep 0 u u ma um ur. san· 

pon e!çısi bay Saıto Jdpon 
)a'nı Vaııng•on anlaımasını 

f.,she • d •ğ ni ı\•ı erlka d ıt ha 
k:ını bay Hul ' re;men bil 
dird;k .lt:rı sonra JJpon dü· 
fÜncesiııı ayd.nlatan ı ir be 

Londn 31 ·AA) 
ka lu .• n•ıt r 1 &§la gökıeri· 1· 1 t "kh · · b"tü · ı. ı k iki memleket ar.;ı r.d.ı ~a- u pa rı anesının u n \ ' a. mız n oru nması o ma · Ü Le ' y 1 

1 
k t f d 1 

d pılını• olı.n muaiıtdclerde unan ı ı ara ın an ya nız 
re yur un bütün yoksulları • t d k 1 • y tik ibl ıhıgton andlanınasın n bozul 

yannamc neıreylemiıdir. El ması üzerine eyi malumat 
çi bu beyannamede yeni bir alan lagiliz ınahafilinin in· 
andl.•~ nanın ak !edileceği tibaı •istemin yıkılma·lığı 
ümidini ızhıtrlrı Japonya'nın ve fa~ilt bir fa;lın 
diğer deniz dt'vletleri d~ ay kapandığı merkezin:ledir Uu 

deg"il iki mıllet ruh yatında or 0 0 • ugun a anı g 
na, düıkünlerir e acı gör· d • ı y ·ıı t' ı d" t 

·· ' · ' k k 1 da lece lı etnıe•.·ı· ılı'arı· ıe egı unan mı e ın n or mui.erıne, so~a ta a • " a.,r devam eden osmanlı 
mıı yavrularına yardım için daha zizade ehemmip•t al· imparatorluğuna lrıkiyad dev· 
verec~;lımiz "Fitre. bütün makt.dır. Yu•ıani,tan ricali 

rinde etrafında toplanmıı 
yaptığımız eyllikler.n en Türklerden dost diye bah tıulunduğu bir merkez ıribi 
yerinde olmalıdır ıetmek için her fırsattan 

ankaradan bir görünüş 
ni hareket etdikleri takdirde intil·~ nikbinlikden ne ka Eskiden sınırlarımız yal
rütün saffı harp gemilerıle dar uzaksa bedbinlikden de nız kara ve denizde iken, 
tayyare gemilerini kaldırma• 0 kadu uzakdır. Bununla ~imdi ite gökler de karıı· 
yi ve bah •iyeslni yarıya in· mııtır. Gökleri korumak, 

takdis edilmekte olduiu bı. 
istifade etmiılerdir. Hatta !inmektedir Bu babda Yu. 
bundan daha ziyade dikkate 
layık olan bir cihet de 
mekteplerde tarih tedrisatı· 
nın değlımesi ve Türklerden 
dilırnan olarak bahseden 
askeri ıarkıların n:enedılme· 
ıidır. 

nan hükumetinin yaptıtı te. 
ıeLbüsün yalınız dini reli 
lerin hususi müsaade daire· 
sinde ananevi kılıklarını 

taşıyabilecek lerJ netJceılnl 

vermiş olduğunu haber alan 
Yunan milletinin okadar 

Ankara 31 ( \,A ) - Irak dır. 
dıı itleri vez-lrı l'mri P"Ş" şe· Durakda dış i ! bakanı bay 
refin• bugün Irak elçliğinde Tevf k Rüşdü Aras'la l: akan
bir öğle yemeği verilmiı ve lık ve Irak elçi 1 lı!i ileri ge· 

beraber İngiltere deniz ıllah 
dirmeyi kabul edeceğini bil· karayı ve suyu korumaktan 
dırmekdedir. ::ıovyetler bir sızlanma dı\Vasına tamamen bin kat güçtür. Karadan 

Yernekde dıı V<' 'ç i'leri bakan· !enleri bulun,ıuıdur. 
le.rı bay Tevfık Rütdü Aars';a A.A. llİll 
bay Şükrü K~ya ve dışarı t b , k, 

liği ve Alnıanya'nın da kaybolmuı tiÖzÜ i1e bakmak saldıracakları göğsümüzle 
ilavesile Vaılngton dadır. • yumruklarımızla, süngümüz 
andlaşmasının feshinden bir ~'""-· bO le karıılıy.abiliriz Denizden Halbuki heyhat, daha 

itleri 'akan ığı iler• gelen C ı•ı 1 
lerı l.ufunır.u~c'u· Nur paıa A.nkara, 31 (A .. \'! Ana· 

Ecnebı' m'0 kteb rm-- 1 ki . bil ki 1' yıl •Onra yenı bir konferans " ge ece erın yapa ~ce er 
toplanacakdır. Fakat Ameri tahanları kötülüğün de bir ölçüail var 

fimdlden ufuklarda bulutlar 
belirmeğe baı 1 amııtır. l!un· 
dan bir kaç ay evvel 'J ürkl· 
yede yabancıların bazı meı· 
!ekleri yapamıyacakları 
hakkında bazı tedbırler itti· 

Öğleden sonra •ihhat mües· dolu \j nsı bütün okuvucu· 
•~selerlni gf'zrrif ,.e akşam ları için 1935 yılının kutlu 

.!!,.. n ·~ ,ehrimiz1en avrılınıı olmasını diler 

1 3 ., b dır. Ge gelellm. gökten ÜS· ka'da feahın cihan barııı için ıtanbul 1 (S.Şl ı:,cne i 
tümilze çullanacakları tepe 

sayısız zorlukları doğurabi mekteblerdeki imtihanların 
liyebilmek içın çok güçlü, 

leceği . zannedi r.ıekdedir. resmi m~kteb'erde yapılacaiı çok tetik olmak gerektir. 
\merika'lılar .Japonlara kartı 1 haberlerl aaılaızdır Göklere yayı ıverilecek ele 
deni:ı faaliyetlerıni muhafaza · avuca sığmaz bir uçak sürü· 
ya azmctmlı olmakla bera· ~ekt•r süne karıı koyabilmek için 
ber lngiltere ile birllğide " --- bizim de b nlerce uçağımız 
muhafaza etmek istiyorlar Kaçıran bir şebeke olma ıdır Bu gücü ulusal 

Almanya H. tehlikesi
1 

~t~ v<ıziycttc·i Aı·tık ı 

haz o•unmuşıur. Hu yüzden 
bazı Yunanlılar zalen mu· 
hacirler ıle dolu olan Yuna· 
niıtan'da yerleııirilmeleri 
hususunda Yunan hükumeti İnııiltere ise Avrupa'nın kuv 1 bulundu yard.m•arla elde edeceğiz. 

vetli ıkl devletinin donan 1 lstanl ul :Si (5.Şı l'ulğa. Önümüz kıı, lıu yıl yaban· 
nıaları mecmuuna mü 'avı bir ristan'dan şeker kaçakçılığı cıların sıkıştırdığı binlerce dir kalmadı 1 

nin yardımını ıstemeğe mec · 
bur kalmışlardır. İki memle 
ket araoında büyük güç· 
lük erıe teıiı olunan çok 
sam mi doılluğu ihlal etmlt 
olmamak için Türkiyenın 

\ unan tebaasına artı iıtis · 

nai bir harekette bulunmak 

hadisder 
cak mı 

ola 

Paria, 31 S Ş) - Şan· 
•öyle Hıtler ale} hinde sui 
kast yap\ığına dair yabancı 
lıü'.ıu ııet merkezler nde do 
lo.~an haberleri llerl•n rem.i 
rnehafili gü:ünç,saçma riva
>'etler diye 'tavsif etmişdir. 

Ranver llıtler'ın iktidar 
rnevkiine gelmesine yardım 
etrniıtır. ll unddn ötürü 1 lit
le , 

r ın herşeyden evvel nıke 
t" 1 fırkanın proğramını tad· 
bık etmesini isl~mı~dır l u ,. 
1Yaıa A maııya'da llohen· 
ıoı\ern hanedanının saltana 
nalını iadeye n.ecLuıi as· 
ker i), usulünü ibda•a ma. 

1111 tu, lıte iman}" 'nın g ı. 
'ııekte bu!unduğıı yoi bu ) ol 
dr 

hharo diyor ki· "Uugün 
A•ınaııya'ya kuıı anda eden 
>'alnız Hitler değıldır lı.tler, 
Cen~ra l Yon Frıtıch ve d.,k 
lor -;chachtdır Muh,1kkak 
0 1an bır ey varsa o da At 

rnan kazanının kaynamakd~ 
olduğudur lJ hazirandan 
\onra Almanya'nın dahıli 
k~ vgalarına daha geniı mlk· 
hata ıahit olacağız ,, 

lngi'ter·· ve harp 
J> 3 d arh 1 (S.Ş) Londra'. 

fi. 8.tı bılcliriliyor Fortnight y 
"View'deki ac· nuıı durumu

~u letkık eden ı . Vicklıam 
ı. teed diyor kı: 1 ir sava~ 
llOtk ) , u u ynkın v ya uzak o 
~n, lııgiltere'nin daha bu 

ll'llrıd 
d eıı savaı halin 
be ııııaı) bir durumda 

h 
11111 ım.cağtn1 bıldirmesi ~adar 

ı 11 korkunun önüne geçel I· 
~ek h·ır kt 

ıey yo ur 

ilerim 3, ll:İ Ş Vol donanmaya sahip olmasını yapan yeni bır ıebeke ddha kardeılerimiz topraklarımı:ıa 
kischer f'eobachter 1935 yı· istemekde lıal)a Fransa ıle bulundu 235 ton şeker ka- göç etti er, lıize sığındılar. 
lınJa Larnfüte rmest oran- müsavat istiyor Fransa ise çırdıkları anlaıılmışdır. Tah· Aramız:la çalışıp ça:•alıyarak 
lana 11 hadiseleri tetkik ede- Almanya ile ita ! ya 'nın filo. dikat devam ediyor, Kaçak bu yurdun çocukları olacaklar· 
rek diyorkı: ları mecmuuna müsavi bir ıekerlerin 400 tonu bu 'aca· l:lunlara yerleılp it güç tu· 

1 1 hl d · t' F ı·ı 1 • h · dili tuncıya kadar, elimizi uza Yeni yı içinde si a a onanma ıs ıyor. ransa a gı ta mm e yor. lü:ıumunu hisretmemiı oldu· 
ğu keyfiyetine karşı göz 
yumuldu. 

d 1---=-'.:".:~~~:;:;;:;:;;~::=:~=~~~======::~""====' tacağız. bunun için de «Hi rı Lırakwa iti el rafın a ge· - - -- ----

nit görü,me'er olacakdır • Yılbaşı Pı·yangosu lalıahmer» bizden yardım 
bekliyor. Bu yardımı" fitre. Sava• tehlıkesi geçnıı•tir. 

• • lerimizle yapabılirız 
Alman disıp ini, Hıılerin va - -~ . umumiyeıini tehyic eden 

Maalesef Yunan efkarı 

ad annı tutatacağını acunu 
ın:tndıracakdır Günün en ı 

•tlyük dava.ı olan Sar dava 
sı bir kaç gün eonra kendi 
kendıne hal edılmiı Luluna 
caktır Sar u ·uslar arası bir 
savaş kongusu olı:ınktan çıka· 
caktır. 

M.ıli~ı· müştaşar1 
lstanbul 31 IS ŞI ~la 1 iye 

11 N ( lstanbul'da Ankara'da hiç 
'-.llZtlllaıı Ulllitr<l <lr gün atarken ıokaıdardado yalnız bu meseıe oımamıı

tır. Uilindiği gibi Türkiye bir 
12199 rıuıııara 500,000j 12007 ~o. 10,000 lira gı:':::~~s:1~:~zd~~la~~ı ~;r~:~ seneden beri büyük bir oa . 
1. 1 1 978 ve 7868 llllltl'l nayileıme planı tatbik et· ı ra. "' • - dcınacak yavrular geceyi j 

O mektedir. Türkiye ıle ticari 3641 ııunıara 200,000 ı r.ıhıra 8,00 1f'I' 1 irı lira açıkta birbirlerine sarılarak bilançosu pasıf olan Yuna· 
lira, çıknıı~Jır. geçiriyorlar Yar · nın bırer 1 nistan Turkiye')e cam ve 

•15 8 b. 1· 1 1 yığiti olacak bu yavruları pamuk mamuliit ve daha (Bunun ,. numara aıaiiı eş ın ıra a an ar sokaktan kurtarmak. onlara 
25 k bazı m'\d:leler ihrac etmek· ve numara yu arısına ~ 3 9 7 İ 2 1 3 ! l 7 l 4 1 9 9 lıarınacak yerler vermek 

1000 er lira ikramiye varılır.) tedir . Yunan milli iktioad 
Uç bl·n lı'ra kazanan- için "Hlmayeietfal. bize 1 T 

109 t ı'"ı· 100,00(J lı'ı•,•ı nazırı M Pezmezoğ u ürkl miist~ıarı g~ldi 13uğday ko '± '~' I güveniyor Bu yavrula· 
ruma kanununun tatbıkine 10999 '\o. 50,0UO lira ar rı da vere~cğimız "fıtre. ııe ye hükumetinden sanayıleı 

3665 2657 30?3 6">41 1 menın Yunan ihracat mad· 
at ı,ıerle meşgul ol ~ca kdır 7945 ~o. 30,000 lira, 

2 
- - kurtarabiliriz d 

1 
. 

1 
T" k" . 

1 ' 11467 6748 4545 77781 bütün bu yazdıklarırnızdan e erın n ur ıye pıyua a· Aynı zamanda darpLanede 23253 ~O. 20,000 lira 2 5 2 775 ı rında sürümüne mani olmı 
par" itlE"rini tedkik edecek 6 7 1 1 ıu anlaşılıyor ki, önümüzde 
dır ı l88:~ No. 15,000 lira, fki bin lira kazanan- ki şeker bayramında "fit•e. yacak bir surette yapılacağı 

...:.,:.:._ __________ ~~~:-::::-:=:::::::----:~ lar mizl evlerimize bırakılacak hakkında teminat almııtı. 

Komisvoıl Ys,o 15895 18059 20966 zarflara koyuvermekle eyi- llalbuki ıon haberlere göre 
---"- 771 5 22326 8093 liklerin endeğerlislni yapmıı Türkiye bilhassa Yanani~ 

ÖzlÜrkÇt' sözler 6769 
757 

,
496 

olacağız Türk egilikten kaç tandan idhal ettlğl madde-
! 197 2') 147 ., maz Yardıma koşmaktan ler itibarile kendi thtlya· 

Çankırıda dtı İstaııbul 3 I [".Şl Ôz !6461 !6582 11088 2308, çekinmez tanınmııtır. Bunun catını giderecek bir hale 
71 6133 20492 15J7 ı 

k ld ld türkçe sözlüğü hazırlıyan ko· 12 l için bu yazılarımızı benimse· gelecektir Türklye'dekl dost 
a ırı ı. misyon ,?.00 kelimenin tetki· 113346 2~~~~ ~~~~~ ı~:~~ miyecek bir tek yurddat larımızın maksadı nedir? 

Çankırı, 31 (A.A) - Dün kini bitirdi. : !~~! 
5658 23!J

38 15525 
yokdur diyebiliriz. Yunanistan tarafından Tür· 

bütün kurum'ar halkevi, •------------• 17650 16 06 21831 13662 81lyramın sevinçli günleri· kiye ye yapılan ve zaten az 
f k .. 1 · · ı • 1 1 ne girerken yurdu ve yur· olan sınai maddeler ihraca· ır a komite ve uye erı 1 e yuz· ı K ~· ' b 742 17433 15?9 7716 

d b k a ır gncesı ve ayram 1~.94-4 12118 dun yoksullarını düıünmek tını mahvetmek mi istiyor 
!erce ha lk halkevin e üyü 1 • 19676 18060 borcumuzdur da O.tünde ya· lar? 
b. t ı t mı• ' ar top 1 Ankara 31 (S Ş) 1 '-'3739 18332 3144 102"4 1 o d d ır op an 1 yap • I I • ıadı~ımız toprakların acıları oun an ma a yeni bir 
).ıntıd .. ,\ta türkün açdığı yeni Diyant işleri reisliği önıi f 1679 7127 4986 ancak elele vermekle sıkı tedbir halk talıakaları ara . 
yoll.ın!a Çankırı'lı!Arında •ı mıız,/eki perşembe gecesi 1 Bin lira kazananlar 1 ıanların yardımına koımakla 

1 

aında bile hoşnudsuzluk mı· 
bulunwau için kadınları (Kadır gecesi) geleck pa- ı 381:? 15225 2450 5664 unutulabilir Yalnız kendi nltılarını muci lı o 'muı bu. 
mızı ı giyim uıullerinin de- 1 zarın da Bayram oldıı,cjıı. 2449 15162 1927 1273 mizl düıünür, ba.tkalarına I lunuyor. Hu da yabancı 
ğı~tirılmesıne peçe ve çarıaf 1 111111 ilu11 dmiş'1ir 1 1210 24422 9718 11280 yurdumuzun ekslğıne ged! · papasların kıllıelerinin mu 
farın kaldırılmasına karar 1!._, _______ ~_J '"553 7676 3641 : ğlnf' kbulak asm~zıadk, Yala· 1 kaddıe kılıkJ ,. rını glyınele· 
verilm ş, ve bu kararın der 1 Sonu 1 ve 9 rakamı ile ma ·· ~rcum~zu ' Ö ememlf rint yasak eden tedbirdir 
hal t~tbikim Reç!lml~dir ı çe ve ·çarp:fdan kurtulması .bitenler 5 ıer lira amorti 'oluruz. 1 Bu tedbiri bllhaaaa orto · 
ÇE"rkes'df. de kıidınlıuın pe· yolunda karar nrllinııi.lır. alacaklardır.· ( hav.acı/Jk.v-e spor) dokı ktlleal . hlaetnıı,tır. 

Çarşaflar 

- .. 1 ' 

müteheyyıc olmasını mucib 
olan sebeb itte budur. 

lstan bul patrikhane! BI· 
zans imparatorluğunun ilk 
senelerlndenberi mevcuttur, 
İslanbul'un sukutundan ıon· 
ra ve Yunan htıklal müca· 
deleleri sırasında ıultanlar 
tarafından ıayırı ile muame· 
le görmüftür ve Kemaliıt'le· 
rin Anadolu zaferinden ıon· 
ra da patrikhaneye hürmet 
edilmiııir. Hakıkat bu mer· 
kezde olduğu halde iki mem· 
leket arasındakı münasebet. 
lerın açıkça kalbi oldukları 

bir zamanda ki iki millet 
arasında ki münasebetlerin 
kalbi oluşu tarihin müıte1na 
bir hadisesidir patrikhaneye 
nak se lras olunmaktadar. 

Hundan başka İıtanbul 

gl\zetelerinin verdıklerl ha· 
berlere göre Türklerin bir 
aile adı bulmaları mec:burl. 
, eti Yunanlılara da teımıl 
edilecektir ki, bu ıuretle 
lstanbul'daki yunanlılar ba· 
balarından mlru kalan ve 
asırlardanberJ taııdıklı.ra 
adlar yerine Türk adları 
almak mecburiyetinde kala. 
caklardır. Hütün bu tedbir· 
lerin lttıhazını icab ettiren 
ıebeb ne olabilir? Patrikha
neye ge'ince, bin ıenellk 
bir kılık niçin leğvedılıin? 
Halk, bize bu hakareti ynpan 
Türk dostlarımız mıdır? 
diyor. Türklerin ıehirler 
kralıçeıi olan lıtanbul üze· 
rinde ki hakimiyetlerini teh. 
dit eden patrikhane ve 
80000 Elen midir? Bir mille. 
tin milli karakterini alabil· 
meal için yabancı ol4 n ıey· 
leri alması veyahud bunları 
kati ıurette ırlzll tutmaıı mı 
lcab eder? 

Bu mühim aoraklara ce· 
vab vermek vazlfeıl bize 
düımez Fakat burada hatır· 
!atılması icab eden ıey Yu· 
nan milletinin bir vakitler 
düımanı bulunmuı olan 
Türkler ile dostluk vücuda 
getirmek için büyük feda· 
karlıklara katlanmıf oldu· 
ğudur Türkiye hilk4meU 
tarafından alınan tedbirler 
Türk ·Yunan doıtluğu te· 
mellerin! en metin bir nok· 
tasında tırpanlamaktadır. Bu 
nokta da Yunan rnllleUniD 
hlılerl nokta11clır. 



YÔZ: 2 
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B<ılodan 
cstıın tııneler 

in san c ğlunıın en can ko 
nuıduğu zamanlar ıarhoılu. 
ii undadır. 

Kimi erimiz ıarhoıa kı· 
zar, sl:ıirhnlr; 

- Su1u, ıaçma sapan ko 
nuşu yor!. Diye 

Bu, eks klerlmizin , 
iç yüzümüzün su 
ratımıza vurulmasından ge 
len bir korkudur. 
Sarhoıa ıeniyeli söy'ediği, 

söylemek istediği için kıza 
rız 

• • • 
Dana yorulmak. içki sar· 

hoı olmak lçındir. Cazı ku. 
laklarımızda dampana çalan 
~esi boğmak için dinleriz. 
Bunlar, hali unutmak için 
dir. Ômrümüzdeıı koca blr 
ytt dahı kaybetdiğ mizi unut · 
mak. unutmuı olmak için. 

• • • 
Onlar ne mesuldurlarki 

bir yıl daha kocadıklarının, 
yokluğa inen merdi venden 
bir basamak daha indikleri 
nln farkında bile değildirl e r. 

• • • 
Kendisile danı etdiğim bir 

bayan kulağıma eğilerek 

dedi ki: 
llı•ı·nız sağ olsun. 

Sarhoıdu; saçm'llıyor san· 
dım 

Afallandığımı görerek 
115.ve eldi: 

Koca bir yılınız öldü 
de. dedi 

• • • 
Baloda güzel ve harilı ula 

de bayanlar vardı Onların 
hol ııı k altında biraz daha 
harıkuladeleıen yüzlerine 1 a 
karak düıündüm: 

Bunlar da mı ihtiy~rlı
yacaklar? 8-10 yılbaıı soma 
bunların yerini de baıkaları 1 

mı alacak? Dedim. 

• • • 
Sarhoş bir dostum kadehi 

elinde, batında serpantinler 

yanıma ge dl. ı 
Ortada dönen çiftler vardı. 

Balo 
Çok neşeli 

geçti. 
Yoltsnllorı ı;cözetme birliği 

tarafından yoksullar menfa
atine yapılan dün geceki ba 
lo sabaha kadar çok ne eli 
bir surette geçmişdir. 

Balonun tafsılıl.tmı yarınk ı 
sayımızd~ okuyunuz. 

Dıtimi .. ene um en 
Vılliy~t daimi encümeni 

muta.:! t o pluntıs ını Vali Salım 
Günıloğun'ın başkanlığında 
yııpm ş ve husu•İ muhaırnbe· 
ye oid işleri görüşerek da
ğ lm.şdır. 

Belediye cezalan 
Evvelkı günü Ankara'dan 

gelen saylavımız Bay Cavid 
dun llurhanıye'ye gitmişdir. 

Balya belediyesinde 
so.' adı alanlar 

Abdullah Ôzal bedile· 
ye baıkanı 
~1ehmed Ergök - beledi· 

\ e zabıta memuru 
. lladi Ünal - itfaiye me· 
muru 

Esad Şeran belediye 
baytarı 

Şükrüye Özbaı - beledi 
be kah lesi 

Güllü Gülser belediye 
hademeıl 

lbrahlm Ôztürk 
diye dell11lı 

be.le-

İsmail Sular 
su yolcusu 

Raııt Vural 
kuabı 

belediye 

belediye 

\lustafa Dınçkol 
zifat ara bacısı 

Mehmed Yılmaz 
diye tanzifat arabacısı 

tan 

bele· 

ır ıe ~ıır ıı A 'fETTE 
Lise 

Bugün Bursa'
ya gidiyor. 
Llııe talebelerinden 30 ki· 

tilık bir grup baılarında ho· 
caları Sadeddin Eıad ve 
Emirhan olduğu halde bu 

gün ıabahleyin Buraa'ya &i· 
deceklerdir . Gençler Buna'da 
Erkek Lisesine mı.afir ola. 

caklar ve orada tarihi yer

leri gezecek !erdir 

Bu grubla birlikde glden 

fut ! ol takımı orada mekteb· 

•erin birile 1 ir maç da ya· 
pacakdır 

Gençler birk"ç gün ıonra 
döııecklerdir. 

~·~------------------....... 
1 Bana göre 1 

-107-

Dünya piyasaları, siyaset 
tarlalarına ekilmek iizere 
muharebe tohumu ıeçip ha· 
Zlrlayan birer kall ur maki· 
nesine pek benzerler. 

- 158 

Konu§mak hir nevi 
kuımakdır. 

- 156 

Hır bak1ma göre: 

ko 

Var olmanın gonu yok ol 
mak demekdir; ve her nea· 
ne ancak yoğalmak için ço· 
ğalır, 

160 

Her hangi bir köyün ve 
ya ıehrln sokaklarının le· 
mizliği ve düzgünlüğü için· 
dektlerinln içinin durla· 
ıiık ve doğruluğuna alimel· 
dir. 

- 161 

oy adı 
alanlar 

Raclha Sezgin - ltıklal 
okula öğretkeni(Anneıl ve 
kardql ::iaaded aynı ·ad1a 

1 anılacaklardır ) 
1 Vedat Altan - K.O. mu 

1 
ayene heyheti reltl kayma 
kam (oğlu Celileddin de ay
ni adla anı 'acakdır] 

Aııah Sokul f *J - istanbul 
kumandanlığı baıtabibi mi · 
ralay (Ve ref . J.aaı iffet, oğ
lu Ergun) 

[•] - Eski aldıkları Akkan 
soyadını daha ~vvel başkasının 

almasında değiş\irnıişdir 

Azmi ~okul - Şıfa ecza· 
hanesi sahil•! (Ve refikası 
Hayriye, Kızı \lüıeıref. oğ· 

lu Neıet] 
Fuat vündüz11lp 

Ortamekteb Müdürü 
Kız. 

Ane Bilge - Müdür Mua· 
vinl 

Faika Ôr~I 
muallimi 

Ferıha Ôrs 
muaı : ımi. 

Fikret Çapan 
muallimi. 

lımet Atlı 

Ev idartai 

lngllızce 

Musiki 

Tarih ve 
coğrafya muallimi. 

lzzetdin Akııün - Riya· 
ziye muallimi. 

Madiha Pınarkaya - Ta
bliye muaalliml. 

Naciye Erçevilı: - Fran· 
saca mualllmJ. 

Sebahat Er&enekon 
Türkçe muallimi. 

Süleyman Balcıo~lu 
K!tib ve hesab memuru 

Yusuauf Yapar Hademe 

Saniye Tezel ! iademe 
Hatice Saygı - Hademe 
ll11yreddln Tunç Çivici 

Niyazi Sökmen - Gazi 
Okulu bat okutanı (Ve karde. 
ol kırtasiyeci Abdülkadir ay. 
nl adla anılacakdır) . 

Hidayet Engin 
okulu okutanı. 

Gazi 

Gazi oku· 

a:.,, ------------·--------~, Baltalar: 

Sa vaş'ın Büyük , h. ızı ııı ve on -
Yazı Yarışı: la r 

Dün, dizlerime tırmanan 

~z Dille En Güzel Yazılan Yazıyı S~ç~ceğiz. kızım ıimdı büyüdü; •erpıı 
di; gellıdı .. 

Yazanlara neler vereceğiz? Vaktile, maıal dinlerken 
göğsüme düıen baıı, tırlık 

Ôz dil sa vaıı yolunda ona tam ve doğru bir inanla 
bağlanan ~ava1 ; bütün gençleri ve bütün yazanları bu 
yolda yarııa çağırıyor. 

latedlğlmiz ıey: 
1 - Ôz dil, yani Anadolu dili ile yazmak (Elden 

geldiği kadar Osmanlıca dili kullanılamıyacağı gibi ı 
Anadolu dılinde olan sözler dururken derlemelerden, 
ya da öteden beriden bilinmiyen sözler de alınmıyacak.) 

2 - Gönderilecek yazılar nasıl olmalı diye bir 
çevre yoktur. Hikaye, ıiir, herhangi biçimde bir nesir. 
Yeter ki öz dille olsun ve ülkümüze yazılabilir olsun 
Kısaca inkılabın, yani ona inan Savaş'ın ülküsüne uyar 
her yazı onanır. (Kabul edilir 

3 - Yazdığınız yazıları Savaş'a her gün gönderir 
veya da getirebilirsiniz. 

4 Gelen yazılar sıra ile ba11lac11ktır. llk gelen 
yazı 1 aon kanunda yani sene batında çıkacak· 

tır 

S - Yazıları 1 Şubat 
olmalısını:r. Bundan geri 

935 gününe kadar getirmit 
gelen yazılar yarııa katılıı-

maz. 
6 - Yazıların; Sa vaı'ın üç direğini 

n1emesinl gö:zönünde tutmal111nız. 

(sütun) geç· 

ili kaye b · ri ııcisi ııe: 
Peyami Sufa·ııın iın:alı btr romam,pc bir 
dolma kalem 

~iir lıirirıeisıııP: 

Nı•sir 

Alımel Hıışim'in 

hi ri ııci .. i ıH': 
şiirleri ve /ıir albunı 

Müslecalılı oy/unun <•Demokrasi" adlı J. f. 
ftıbı, iııızasile ue allı aylık .'ı:waş abonesi. 

llik:'tve il..iııci:-;İııı>: 

~iir 

• 
Suvaş 11eşriyal111dan: «Ser>gim Ve ı~tıra. 
bıtnl) lm:alı Üç aylık Saııaş abonesi. 

ı ı.. ine isi ıw: 
Yaldızlı, guzel bir şiir defıeri. 

Nı>.~ir ikirıci .. iııe: 
Savaş neşriyatı :ıdan: "Sosyali:m »imzalı 
Ve ıiç aylık Sava~ abonesi. 

llikt\ye iiçiiııcibiiııe: 

Şiir 

Savaş rıeşriıJalından: ııDtmokrasf., imzalı 
Suııuş. iki uylık abonesi. 

iicii ııdisü e: 
• 

Bir şiir defleri. Ve ((Sevyim ve l:tırabımı> 

kitab ıayfaları içine dütü· 
yor 

Dünkü yavru bu gün bir 
delikanlıdır. Va kit va kıt onu 
·bu gelitmif ya2ına rağmen -
dız 1 erime oturtarak, saçları· 
nı okşamakdan a amam ken· 
dimi . . 

O önsem, bu arzumu, bu 
isteğimi anlar ve dünkü yav· 
ru olur. Dizlerime tırmanır, 
çocuk rolü yapar bana 

Sanırımki kızım hep o 
dizlerime tırmanan çocuk· 
dur. 

Geçen gün, dız'erimin be 
fiğinde sall .. rken sordum: 

-Nasıl, ne biçim bir ka· 
dın olmak ister in? Dedim 
Üç kadın vardır. lıiri sosye 
le kadınıdır. O, bir vitrin 
gibi daima ıık ve barikula· 
de görünmek arzuıundadır 
ikinciye "it kadını. dıyo 
rum. 

Bu, yaıamak kavgasında 

benimle. bizimle omuz omu 
zadır. Üç numara ev kadı 
nıdır, yeni anadır ana. Hı 

rinciyi 'IÖylerken göz bebek 
leri gü ümsedi, dauılalı bir 
göğüs geçirdi 

ikinci sevincini giderdi 
Üçüncüye gelince suratını 
ast , somurtdu. Göğüs geçir· 
me dauslanın, de •ice arzu· 
)uyarak varamadığımız cey 
sembolüdür.Eir göğüs geçir 

me, sevinç sönme vedaha son· 
ra somurtma sorduklarıma 

okadar açık cevaplardırki .. 
Onun saçlarını ellerime do 
!uyarak yerden yere çalasım 
geldi Bunu yapamadım 

Ya nız acı acı • ilen· 
dim: 

Yazık, ananın 

ak ıüt gözüne dizme 
diye . 

verdiği 

dursun 

O, başını önüne eğdi. 

Sonra düıündümkl ona kız· 
mak doğru değıldlr. 

Caz çalıyordu Düıündüm. 

1 

İdmanbirliği başkan- Emeğe hak veren değer-

Nimet Bırof 
lu okutanı 

S11drive lnal 
lu okutan 

Vahide İre 

lm:alı 

NPsir iıcünci'ısiiııt> 
- Gazi oku • 

1 

Savaş Üç aylık sc.abuni 
• • • Dostumu sarhoı eden 

kadın mı içki mi, müzik mi?. 
lıgw ından dir 

Değere gelince 
1- İlb. Kanun • 935 ı Onu .evmek ve tanımak 

günü çeb.ilecek olan e. - yine bir değerdir. 
ıu okutanı 

Gazi oku· ~::: ___________________________________ -_-_':\';; 

• 
;\lüzik, içki ve göz yaıla

rile örülmüş bir çelenkle ih· 
tihar yılı uğurladık. Yeni 
yı'ı caz, nete ve kahkaha 
büketile karıılıyoruz . 

Geveze 

ya piyaııkomuzun çeki_! Bundan ötürü: 
· , b g 3 5 1 Değerin düımanı her yer 

1111 1- ~11 al - "ll· 
• :... de değersiz olmuıdur 

nüne bırakıldığını du· 
\U\Ol'llZ. 
• • Sabit Eren 

Ahmed Ertolon - Gazi 
okulu okutanı 

M Şayan Gençer 
zi okulu okutanı 

i llakkı Talıanlı 

okulu okutanı. 

Ga-

Gazi 

Romdn Tefrıkamız: 17 
ark11da1, g•ce yarıuna ka 
dar yapdıkl~rı müzakere 

.neticesinde baskını nasıl ya
pacaklarını teabit etdikten son 

bıtlerden bazısını çok bü · 
yük adam olmuı gör.lüm. 
Demeıl üzerıne, Süvari 

Sil \rilŞlaıı Sil \'ilŞil 
süvari zabiti : 

zabiti merak ederek sordu: 
Kapdao, Niyazi beyi 

ve hatta bahasını, bP.banı. 
dan biraz dinledim· Şu adam 
hakkında bize malumat ver. 
Bir aaat noksan uyuyalım, 
Sadık bey de belki memnun 

Emin ol ne doksan 
dokuz,nede yüz birdir Tam 
yüz kişid•r. 

Peki sen yürü ben sa· 
yacağım 

Süvari zabiti atını sol ta 
rafa çevirdi Yol kenarın
da durarak, muntazaman 

ikifer kolunda geçen kahra· 
manları .. ydıkdan sonra, 

atını koıdurarak Yahya kap· 
dana yelişdi Ve: 

Kapdan, hakıkaten 
tam e!li dizi. İkiıerden yüz 
kiti. dedi 

Artık iki arkadaı, kalble
ri müsterih olduğu halde 
yeni bir zafere, biran evvel 
ulaıabi mek için nasıl hare
ket edeceklerini ve sadık 

beyin de fık r ini anlad kdan 
aonr.ı, beraberlerinde bu u
nacak ikiyüz kiıfye, kade
me ve cenahlara nasıl tak· 
sim ed~ceklerini. konuıarak 

gidiyorlar 
Ali . lahadır köyüne gel · 

dikleri vakU Sadık beyi 

Yazan: M. YÔRUKOGLU 

arkadaılarile beraber orada 
buldular Vakit akıam oldu 

1 ğu ve Yahya Kapdanın müf
rezesi fazla yorgun bulun 
duğu cihetle, önce orada 
hem iatira hat edilecek ve 
hem de müfreze kumandan 
ları hattı hareketlerini ta• 
yln edecekler 

\lahmud Şevket pafa na 
hiyeslne bağlı olan bu köy· 

de, emniyet · tertl~atı alındı. 
Nahiye merkezi çok yakın 

olmakla beraber, mıntakası 

olmak itibarile Sadık beyin 
verdiği malumata göre, ne 

- Yalan ıöylemeslnl sev
mem, bir hakikat söyllye 
ceğlm. ilen hayatımda ba· 
zan aceı ı kumandanlar ma· 
!yetinde bulundum. rütbe ve 
makamları benden bir kaç 
derece yüksek o111n bu 
adamların verdiği emirler!e 
almıı o dukları tertibatda 
çok hala gördüm ve benim 
t~hmininı veçhile bu hatalar 
tezahür etdl. Şimdi sl:ı.in 

lertibatını:ı.a baluyorum, 
Hayran olurum. Ben ıızın 

yanınızda bir [hiç) oldugumu 
anladım 

Demesine mukabil, Y ah 
ya l\apdanın ıu sözleri. Sü. 

o'ur. 
Sadık bey: 
- llem çok memnun olu 

rum. llaydl Yahya, söyle. 
Yahya K11pdan, Acı Acı 

içini çekdikden sonra: 

O. çok kahramandı le· 
mizdı Her ıeyden fazla 
vatanperverdi Niyazı be 
yln babası, hahçe ıahibl 
Haaan ağadır. Reane'de onun 
bahçderi vardı .. 

Süvari :r.abitlne dönerek: 
varı zabitini bühtü b11yret 

nahiye müdürüne ve ne de ıÇınde bıraktı: Asıl babanın ahbabı 
oradaki jandarma bat lttahadı terakki cemi· flaaan ağadır Haban eılrıya 
Çavuıuna itimat edileml- d 1 d ~k·bı kd · il H yetiı·in ilanın an evve , ağ· ... ı ne çı ı mı g z cc a· 
Yece"'i ani tıldı. Çünkü " !arda hır çok genç zabitler aan ağanın l>ahçesine gece 
kat ı Lır kanaati eri olmıyan le arkadaılık etdık. Böyle ııellr, maiyeti civarda bek
bu ad tmların bir karakter ıenin gibi acemi ldıler Rah lermiı Preape [' •j gölün• 
ıahlbı bulunmadıkları bit metli Niyazi bey [*] onlara den tutdurduğu balıkları, in· 
tecrübe anlaıılmııdı. "yarın ılz bize kumand• ede· zartdırırlar, bir .tarAfdırn da 

:-iadık beyin arkadatları cekainl&. derdi. Hakikaten mevsimine göre bahçenin 
emniyet tertibatını a dıkdan ııın_ 'ene ıoııra, o ııen za- .. ~bzelerinden nıeııe yaparak 
aonra, Yahya Kapdanın müf / (•) Hürriyet kahramanı Resııeli ! .. J Reıme kasabuına nl<l1' 
.rezeıl lltirf.hate . ' kikll. Os 1 mwblllJI N n11t saf ede bir ırıil 

S Ki.mil İlgaz 
okulu okutanı. 

Hadiye Aksan 
okulu okutanı. 

Gazi 

Gazi 

H Nihad Çakmak 
- Gazi okulu okutanı. 

iki~I yüz dirhem rakı ıçer
lermif. Ondan sonra silah 
baıı olup, yirmi dort saat 
zarfında, o havalideki çete· 
leri kami 1en. ölü veya diri 
olarak lstlral ederlermlt • 
Hatta, baban, Niyazi beyin 
cevvaliyetinl görmÜf, llasan 
aia arzu etmediği halde, 
ikna etmlt ve ~!11nastır as· 
keri mektebe götürmüı Son· 
ra biraderi Osman beyi de 
okutmuı. Bunları bırakalım. 
Çok yakından bildiğim, o 
büyük adamın ahlakını, vic· 
danını size anlatayım: 

Niyazi Yeıil - Çıvlci. 

Halil Hakan Aygören 

mahallesi 63 Numarada. 

Sa'im Çakır - Muallim 
mekteıli, Lise ve panıiyon 
anbar memuru. 

İıte ondan sonra, Niyazi . 
bey n ıehadetine kaı:lar, 
uzakdan yakından temasımı 
kaybetmedim. Nıyazı bey, 
çok sertdi, fevkalade cesur 
du Her zaman ve her ıey · 

den fazla onda vatan aıkı 

vardı. '1eırutiyet ilanında, 

Enver bey e Enver Pa· 
ıa - verdikleri kararda 

hiç bir suretle terfi ve mev· 

ki kal.ul etınemPğe yemin 
etdıklerlni, bana Niyaz bey 

söyledi. Enver bey kayma 

kam oldukdan eonra Niya 
zl bey çok acı bir mektub 
yazmıf ve Enver beyı ta hklr 
etmekle beraber tehdid de 

etmitdl. Niyazi bey aon za-

manda mekteblere ehem-
mlyet vermlı,çoc ıkların oku

yabı'me'eri için çareler dü \ 

1 tünmeğe ve mütemadiyen 

köy ve kasa ' ·alarda mekteb : 
1açdırmağa hasrı ıneaai etmitdi. 

Ne çare ki o gözü kör ! 
olası Halkan harbi patladı. 

Niyazi bey, topladığı gönül
lülerle birlikde düıman kuv· 

Ben aıker olduğum za· 
man, :'lıyazi bey nlıancı ta· 
burunda mülazım idi. Be 
nim zabitim, çok küfürbaz, 
Yunan ve Bulgar kemitele· 
rlnln muhbiri olduğu için bu 
adama blr türlü ısınamıyor
dum. Günden güne kinim 

artıyor. Zabitim de beni zıt 
bellemlı, ikide bir, "Köprü· 
lülü ırözünü patlatırım.diye 

bana bağırır Gittikçe kıza· 
yorum .. Ri'mem naaıl olda, 
ben zabiti, güpe gündüz öl· 
dürdüm •e Niyazi 1 eye ıltı. 

ca ettim. Niyazi l!ey beni 
1 

himaye etdi ve tn ıonra da· 
va kaçırmak mecburiyetin· 
de katılı . 

vet lerıle arslanca döğüıdük 
den sonra. mukavemet im· 
kanı olmadığını anlavınca 

lıtaribul'a ge1 ınek ü:ı:ere 
tketı, A.,,luoya'~a tehid oldu. 

Şimdi kızımın kafaıında 
kök salan, fıliz veren dü 
ıünceler kurudu. Kalmadı o 
düıüncelerden artık kafasında 
hiç bir eser . Artık sosyete 
kadınını o da benim gıbi, bir 
taı bebek kadar manasız ve 
gülünç buluyor 

Çok büyük vatanperver idi 
Yahya Kapdanın gözleri 

yaıarmıı, uyku zamanı gel· 
diği için yarınki vazifeyi do. 
ıünerek istirahat etmek za· 
nianı ge mlı olduğu ha'de 
süvari zabiti ısrar etti: 

Kapdan, Allah aıkına! 
Niyazi beyı kim öldürdü? 
llu it nasıl oldu? Şunu an 
lat Bu gece uyumazsan da 
olur. 

Dedikden sonra Yahya 
Kapdan devam etti! 

Niyazılbeyi,alçakca ıehicl 
etdiler. Öld..irmedıler. O öl• 
medi ve ölmlyecckdır 

Diye •ÖZe b.ııladığı vakıl 

süvari zahıtlnin sevincine 

payan yokdu. Çünkü 
tlyet idaresinin ilk 

taılarını koyan, bu kahra· 
manın ihya etdiğl gafil ittilı1 ' 

dı terakki cemiyeti Nıv .. zı'ııi~ 
sureti ıahadetini ar•ıtırm ı' 

ğa lüzum görınemiı z11 va Ilı 
Osmanlı hükümetı c!e bu va· 
kanın tarihe geçmeaini ar· 
zu etmemit olduğu için her 
keain mechu'ü kalmıtdı. it 
te bu muammayı halledecelı 
Yahya Kapdanın göğsü inil' 
çıkmağa b11ılad Adet• 
ağ'ıyordu. Sözüne devam et· 
dl: 
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J ~t~~ · - D A al fDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ 
.................................................. , 
: Savaı'ın: " , : Yazanı • 
: Küçük : Oıüm~en o kadar korkmıyorum : Mükerrem: 
:Hikayesi : : Klmll : 

A' 
N 

&J v~~ T; VJ Y 1 Türkiye ile ilmi münase- 1 Azerbaycan davlet müze- Baku'da bir radyo-Tiyatro. 

UIS eke O e bell0fl
0 

LUVY8tlendirme kD· Sinin ffi8ddi kfi.lüf tarihi Baku' da yeni bir radyo·tı . 
·············································~······· (Dünkü ıayıdan matıat) tırdım. Sanki onun ııöz ka· 

ı M il ~ yatro açılmııtır. Bu tiyatro· usa usı ımız misyonunun faaliyeti. şubesi ::~o~~~7ı~ a;t~:raı::u:.ı:n~: 
Hakkında bir-Sovyet gaze

tesinin y•ızdıkl~ırı 
Rusya'da radyo ıle Türkiye hakkında bir 

konferans ve konser serisi yapılacak. 
Moıkava 30 (AA) - S v- ananeleri yanin Avrupa 'lı 

Yet Rusya müı ı ksel acunu s e y ya h 1 a r iç i n 
bugün Türkiye'de yapı 1 mak kul l anılan aılı ekzotime ve 

da olan musıki inkı alını sözde Türk ıark musikisine 
l•üyük bir dıkkal ve alaka ile 

bir vedadır Gazete musiki 
tak;b etmekdedir Radyo ga 

zete bu inkilaba tahsiı et-

diği bir makalesinde diyor k i 

'Türkiye'deki musiki inkilabı 
hareketi bir tarafdan ıslam 
kültürü ile beraber Türk 
uluıuna kabul etdırilen dini 
hazin melodılere karşı bir 
•kıüamel ve diğer tarafdan 
P•dııahlar rt jlminln diğer 

Gandi 

inkı'iibında Ataıürkün l.ü-

yük ro lünü tebı:ınz etdırdik 

den sonra Türk mu•ıkişinas

ları taraLndan gösterılen 

arzuya cevaben radiyo ile 

musiki neşriyatı dairesı Tür

kiye için lir konferan•, kon 

ser silsilesi açınağa karar 

verdiğini yazıy•ır. 

Denizaltı 
Yaka/anması 

istendi, [akat •• j 

Hindistan'da vaziyet 

Gemimiz 
yor. 

geli-

Madrid, 31 (A ı\i 

lesiyadan bildiriliyor: 
Ven-

Boıııha\ ~ l (.-\ . .\.) I 
Geıu•I Yali sh il itaat-

Kandıkoda yapılan ve ge· 
çenlerde Türklye\e satılan 

sizliği caıılaıı<lırıııHr!a 
• < ' 

çulısırsa lıakkıııda cı·za • 
ıaıbık Pdılı eı · ğiıı ı Caıı-

• 
diye bilılirıı isdir. C~t>ııcl . . 
vali Loııdra \ a •~<111<li'ııiıı 

• 
~ak.ılaıııııasıııı tı·klıf t•ı: 
ıniş~e dP Loııdra 'alııız . . 
•lıtarla iktifasıııı fikrin-

deniza ltı gemisine Türkiye 
1 elçisi ve maha li hüküınet 
erkanı hazır lıulunduğu hal
de Türk b. yrağı çekilmiı · 
dır. Gemi yakında İstanbul'a 
hareket edecekdlr. -- . 

cTas Ajansın» dan "Tas ajansı" ndan 
reıindekl 45 kltllik bir müzl-U. R. R. S.'ın 1 lmler aka Azerbaycan devlet müze-

demisi yanında kuru an Tür· sinin maddi kültür tarihi kacı heyeti, ıefdorkeıtr ve 
konpozitör Refatov'un ida· kiye ile ilmi münasebet leri şubesi yeniden itlerine bar 
resi bir ıark orkestrası Morl kuvvetlendirme koıniıyonu - lamıı bulunuyor. üu ıube 

nun varmak latedığl ııaye 

U R R. ::; in Mlgilerile 
Türkiye bilgin alemlnın te· 
maılarını canlandırmak ve 
sağlamlaıtırmaktır. 

homisı onun V •• zifelerind~n 

biri de bitik "matbu. ve el 
yazılarının mübadeles dır . 

Komısyon, U. R. R. S 'ın bl 
tık evlerındtn ır uhtelıf Tüık 

müessuelerinl Alakalandıra· 
cak bıtikleri seçip 'J ürkiye'ye 
gönderdıği gibi Turkiye'den 
istediğı bitık ve e l yazıları 
nın da listesini düzenlemek 
ve tek kalmıı nüsha arı da 
çoğaltmak gibi işler görür . 

Aynı veçhi e l:u komisyon 
U. R. R S. müzelerinden bi 
lahara Türkiye ile mübade 
le ettı)ti resimler. alçı dök
me1 erı ve bunlara benzer 
müze kataloglarında yeri 
o lan ıeyleri seçmekle mü 
kellef olduğu gibi ayrıca 

da hem Türkiye hem de 
U R R. S ülkeleri toprak 
larında arkeolejik araıtır 

malarda bulunan kurumun 
faaliyetıni idare eder ki bu 
kurumda çalıı an 1 ar Sovyet 

ve Türk bilginleri ile ilim akade· 
misi enstıtülerinde bu unan 
Türk bilginlerı ve Türkıye 

ye ilmı kongrelara çağırılmış 
olan Sovyet bilginleridir. 

Komisyonun ilk eyi veri • 
mi, Türkıye ile ilmi müna 
ıebetlerln kuvvetlendirl •me· 
ıi yolunda o l muıtur Seçme 
müsteırık ve yüksek •ovyet 

bir takım yeni techizatla 
tamamlanmıştır ki bu tac 
hizat Azarbaycan'ın göçebe 
ve yarı göçebe kavlmlerin ·n, 
oturucu ziraat kavimlerinin 
kurumlarının bu mınta 

bel, Grossmann Adamıki ve 
!:ehuvarz'tan m ü t e 
ıekkil Azerbaycan devlet 
quatuor'ı, M. Rayev'ın caz 
orkutrası, bir ıolist instrü
mancıları ve şarKıcı heyeti 
ve llaku amele tiyatrosunun 
aktörlerinin heyeti umumi 
yesi vardır Moskova ve Le· 
ningrad sanatkarlarından 

bir çoğu bu tiyatroda konıer 
fer vermlye davet edılecek
tiı ler llu yeni radyo tiyatro 
kurumu müdür üğüne A. 

Kos 'ov tayin edılmiftlr. 

kadaki xıx uncu yüzyılın köy 
lü ve zanaatçılarının faali
yetlerinin ve çarlık emperya 
lizmin doğudaki siyasının 

tetkik ve araıtırmalarını 
kolaylaıtırmaktadır . Bu tU· 

bede fazla olarak Azerbay 
can'ın 18 inci } ÜHılındaki 
soysal rejıml hakkında ince 
den inceye düşünülüb may· 
dan ı getiri mit olan bir te· 
ma hazır 1anmaktadır 

i italya'da mat~uat ve pro-
1 paganda müsteşarlığı un:

:-----, um neşriyat ~akkında ye-
!1ry:k;nürı~;~~\0~7r d;~r u 

6~0 ni bir kanun neşretmiştir' 
R Ste ulusal ekalliyetlerin 

i 
dıllerinde yazılmıı olan eser 
lerin bir çoğunu. 

İlim akademisinin müsteı , 
riklik enstitüsü lıoll e ksiyon· 
!arına ait olup 4 tane çok 

değerli ve nadir el yazıları 

Türk dili kurumıına gönde
ri l miştir. Bu el yazıları Türk 
lıılginlerlnin Türk dılini 

mükemmelleıtirme uğrunca 

sarfettikleri emek bakımın 

dan çok itlerine yarıyacak 
tır. 

"il Corrier della sera" dan 
İtalya hükümetinin Mat

buat ve Propaganda müste· 
ıarlığı gündelik gazeteler, 
siyasal mecmualar ile bütün 
neşriyat h u kkında bir kanun 
neıretmiftir. 

ı· u kanun mucubince bi
lumum yevmi gazete ve 
mecmua müdürleri gazete 
cilıği meslek ittıhaz edenler 
arasından tayin edılecekdir. 

2 - Vılayetlerdeki mat
buat bürosu memurlarının 

da gazeteci olmaları tarttır. ,. ....................... ,. 

de buluıırıııı,tlur. haal-• 
Sizlik fikriııdeıı fe<lakar-

Ytııı<ın- Ar
ıı<t \'l lltı k 

1 

bılginle 1 olan ılım akade-
mesi üyelerinden Profesör 

Müstetriklık enstitüsü bil. 
giıılerl, bugün Lenlngrat ve 

Moskova'nın l üyük bıt kev
lerinde bulunan ve Türkmen 
dılinde yazılmış olan bütün 
bitik erin gene 1 bir kataloğu· 
nun yapılmasına koyulmuı 
!ardır. Buna mukabil de ilim 
akademisi pek nadir el ya· 
zıları almıştır . Türkiye'de bu 
enstıtüyü alakalandırc n me· 
sele lere dair yazı mıt bitlk
lerin bir kolleksiyonu yapıl • 

maktadır. 

i Fıtralar i ı • : ı i Balıkesir Müftülü- !j i ğünden 
1 

: K. ·. ı lı~ yapıııamakdadır. ln- 1 
kışaf ı·tıı ı kde olaıı huh· 
raıı Gt•n ı· I \'aliıarafın
dan ı;iddı·dli tt·<lhirlt•r 1 

• 
İttihaz f'dıleceAi 
dirııwkdedir. 

zarıııl'l-

VAT.-\ND . .\S 
·rayy.ıre ceıııiyı·Lıne yar·j 
dıııı etmeyi ııııutnıa 

,\lüııasPhc ı lı l'İ ı•yılt•siyor Marr, Somirlorotch ve Mec'-
lstanbul 30 (S . Ş) - Yu · 

nan Arnavutluk münaıebe · 
tinde h ısolunacak bir salah 
olduğu rivayet edilmektedir. 
Bu kanaat, kral Zogo'nun 
tehcir edilen Yunan tabasının 
Noel yortusu münaubetile 
tehcirlerınin teehhürünü em
retmeıinden doğmuttur. 1 

haninov geçen ıene Türki)e 
dil kurultayı taplantılarına 

ittirak etmişlerdi. 

1 
U. R R, S ile Türkiye 

arasındaki bit ık degif 
tokuıu başlıımııtır. U. R R 

Arnavutluk ahvali hakkın· 
da çıkan menfi ıayialar Ti 
ran'dan bir daha tiddetle 
tekzi ı edılmişdır 

S ilim akademlıi Türk ilim 
kurumlarına aıağıdaki eıer 

leri göndermlıtlr. Altay 
meşhur kolleksiyonu ile ki 
bu kolleksiyon Altay Tilrk. 
ll'enlerinin hayat, kültür 
ve sanatını aydınlatmakta-

ilim akademisinden pro 
fesör Marr ze Samirlovitch 
Türkiye i e ilimlik münasebet 
leri kvvvetlendirme komis. 
yonunun baıkanı ve ikinci 
baıkanıdırlar. 

1 Buğday 7 
• • • ı> unıı 15 • ! Arpa 9 ! 
• Kuru üzüm 28 •

1
. 

! llıırma 7j 
° K l' . l i .. I 
• 
1 en ımı: ıı geçer ne gv : 
• re bıı sene sadakoyı fıtra 1 
1 yııkarıda gösterilciiıji gi 1 
1 bidir. h trıı ue :ek alın : 1 yıırdıımıı::ıı11 hava kııvuet ! 
• lı'rİııi arlırma!fa çalışan : 
i Tayyare Ceıııiydine veril- i 
1 mesf rica olıııııır. : 
-.. ...................... ... 

- Onu seviyordum. Çok pllldarı açıldı. Ve içinden 
ıevlyordum. Onun hastatı, baıka bir kadının ııölııut, 
onun delisi olmuıtum Ya- kahkahası yükıeldi. Batım 
nımda olmadığı dakikalarda dönüyor, ellerim buz keıill-· 
gönlüm rahat etmezdi. Gün· yordu. 
de kaç defa benimsin, yal- Parmaklarımın uçları kıv
nız benimsin değil mi diye rılıb yanmağa batladı.Ve onun 
aorardım. l:laıtan o da beni vuran damarlarını gösteren 
çok severdi Çok sevlşirdık . boynuna gömüldü. Dtılerim 
Ona arada sırada ı •ka olsun boğazında idi. 
d ye diıerlml tırnaklarımı Neden sonra ayıldım. O 
gösterir: ve ben kıp kızıl kan için-

- Ecelin bunların elin- deydik. 
den, derdim de gülerdi. -Artık tıte benlmıln,hep 

!:leni hep ıevecefinl ıöy· benimsin diye üstüne kpandım. 
liyordu Ben de zaten acun Ötesini pek bilmiyorum. 
da bundan baıka bir tey Karakollar, mahkemeler, 
istemiyordum Fakat evll ,i avukatlar, gazeteler .. Ooof. 
ğimız biraz eskimeğe bat· bir yığın kabuı bunlar. 
• ayınca. bir kaç yıl geçince Şimdi ıusmuıtu. Yine ai· 
o değifmeğe baş adı Dur lıyordu. 
gunlaşıy or. dalıyor , soukla Yine sevdim, yine saçla· 
fiyordu rını okıadım. Ellerime güzel 

llir kaç kere gözlerinden dökülen yatlar 
- böyle taılaşma Daya dam lıyordu. 

namam. Hen ıevmek, ıe- Ateşler içindeydi. Öksü· 
vilmek isterim. l~aşka §ey rüyordu. Hastalığı uzun ıür
değil, dedım. Aldırmbdı. dü O kadar çok sayıkladı 

fçime bir kurt düıtü Ar- ki .. Damarlarına, iliklerine 
t k kocam beni sevmiyor, he i§llyen Lüyük aıkını ağlıyordu. 
yecanları ihtirasları söndü, _ Öldürünüz. Çal;uk ol 
kalbi boıaldı. Dedim. Fakat sun bu it diyordu. Ölümden 
bir erkek kal ı ı hiç boş ka 0 kadar korkmıyorum . Eğer 
labi ir mi? Onu kim doldu- bu toprakların birde arkatı racak? 

it e bu tüpheden sonra 
ömrüm zından keıildi. 

Onun gözlerine bakdıkça 
deli oluyordum, kuduruyor 
dum. llir gece o uyurken 
aklıma geldi . Onu öldure· 
yim kurtuluı yolu budur de 
d ı m. 

Öyle güzel uyuyordi ki .. 
B;r kaç tel saçı alnına düt
müı, göz kapakları tatlı bir 
rüyaya gülümser gibi idı. 

Ona gönlümün en uçıuz bu. 
caksız sevgisi ile baktım, 

baktım. Öy e çok ıeviyor 
dum ki • Birden yine düıün· 
Çüm: 

- Hır gün ııelecek.. Bu 
gözler baıka güzelliklere 
dalacak. 

Bu dudaklar baıka du- ; 
dakların ateiını ö ç<cek. Hu 
kalb de ba~ka sevdaya boy 
verecek . diye lu, etine ren
gine, kokusuna. b yecanlığın 
kanılmıı zavalıı ka<-ın bu 
yığın ot gibi bir köıeye 
atılacağım ha .. 

İtte hı olmazdı. 
Onun rüyası ancak ben ol. 

ma ı idim. Bende gördüğü 

gönül rüyasına bir baıkası 
karıtmadan işi bitirmek la
zımdı. 

Yüzümü yüzüne yaklaı· 

var11a, belki ona kavuıurum 
dıye ölümden okadar kork
mıyorum 

Fakat. fakat çıldıracağım 
dıye ödüm kopuyor. Anlı

yormusunuz.Ben delirmekden 
çok korkuyorum. 

O n u susdurmak , 
onu b u korkudan 
uzaklaıdırmak için ne kadar 
çalışdım. 

Ergeç ölecekdi Bir kuiu 
boynu gibi narin, beyaz bo· 
ğazına bir ipin düğümlen
mesi lazımdı. Oof .. Bu akı
beti dütündükçe bende naııl 
yanıyor, eriyordum. 

Onu öyle seviyordum ki, 
Eti, k~miği, rengi için değil, 
Onu bir azize gıbl ruh.ma 
alarak seviyordum. Ona .ta• 
pınıyordum. 

Bu büyük sevgim, ona 
rahat döşeğinde ölüm dili· 
yecek kadar ıefkatle yup 
ruluyordu. 

Ben de bu güzel, ııtmalı • 
sancı'ı batın delırmesinden 
kormağa baıladım. Nihayet 
fırtınalı bir gece. Hırçın 911 
Jık l arını duyduk 

Ne yrzık, ne yazık .. Be 
nim rüya gibi, da 1 ııa gibi, 
ay ııığı gibi güzel ve tas• 
kızcağızım delirmitdl. 

S ~~--!0------------lllE- l ıln ı versin. yazılı Hocaya sorduk. "Bun-
avaş'ın p yesi; J J 1 lar uğurdur. Allah be l anı versin demek 

Bir Zaferin ggaaaa ba ~ın" hıç beta gelme.ın demekdir. de-

~lııalliııı - Cezıııi 
Cezmi - [Ayak ıesile arkaya döntr 

Süd baba kıyafetinde ken disiı .e dofru 
gele ıı muallin.i görür. Tanımaz. Süd ba
ba zannederek) l'uyurun süı1 l aba [der 
kımıldanır .) 

Muallim - Niye not ediyorsun? 
Cezmi lliç, lazım olur. Harbi takib 

ediyorum c'a 

Cezmi - Ne vasıta ile. 

Muallim - Oğlum, ıen bugün çoll 
dalgın ı5rünüyoraun Ne vasıta ile Ql· 
d••l'un" "'" cahık t•nuıdun. Oörtgüneı a dl. 1 G:il rek 1 Ömürdür hocamız veaae-

aaaagg Yası 
a 

l'a:cın: R GÖ!(.4LI:' 

Birinci 1 Otıırdu&u yerden dönerek 1 
lıierhaba hocam. 

İkinci - Merhaba mua ' lim bey Ak
lllın ıerif l er hayrqlsun 

lloca Merhaba llüseyin çavuı . Ey-
~llllah ağam _ 

c ~zmi - 1 llaııle teşekkür eder. o 
111•afa dönmez 1 

Birinci Hocam, mAşallah muallim 
beyle bir aradasınız Doğrusu ya, \lem 
~un olmadık deği l Çünkü hocam İstan
bul heriflerinden eyi l ığl de fenalığı da 

~~,~~: · n~u;a:~cad:. ~ı:~t:r~:n ~:k:~:: 
llıızın payını veya gönlümüzün karını 
ıılalım . 

!loca Sitem etme Durmu, ağa 1 

[) İkinci ı\mma hocam doğru değil mi 
Urınuı'un sözü? 

b 
l loca Orasını ben bilmem. Allah 

Hır. 

, Birinci [Alay'al Doğru ya hocam 
olü •dam değılsin . llani hatır 'a r mısın; 
111 Kezban' ara verdiğin muska yı . [Güle 
~"ki ne idi o. pluallimej h .. tırladın de 
llıni muallim bey ? Erdoğan bey Lir 

~l.l Baktık bir kf\ğ~t üzerine J.irçok 
ÇiıtırUer çizil mit . Altında da •Allah be- 1 

18.rn, 
Hoca Neuzübillah Sus artık ca · 

nım. Bu a l ayın sırası mı ya! 
Birinci P.,ki hocam darılma! Mu-

a lım bey, bu delikanlılar kim böyle . 
Yoksa asker kaçağı mı? 

Uirlnci adam ltayır ağam Ben 
malüllerd n ·m. ~ ık<r kaçağı deği l. 

Hoca - [Usulca masaya! Bu belalar 
ds nerden geldi. 

Cezmi Satm ıya bak hocam bir ça 
pan oğlu çıkmasın. 

ikinci - Ne, muallim bey? Rahatsız 
etdık galıba . B rşey söy ledin 

Hoca - 1 le rkesin derdi var ağa. Sız 
de düşünmÜ)'orgunuz ki . 

llirlnci Muallım bey Kazanıyoruz 

diye böbürlenn e Pizim lu kazanmada 
payımız var. Torunlarımız, kızanlarımız 
hep ce hede !.lu zamanda bize dirsek 
çevirmek hdk ve A lah iti değil sanırım. 
Bıze yal an hali takınma. 

Cez mi- IYavaıca hocayaj haydi ıiz 
ıunları satın. Kaybolun. Şimdi ge ir Va· 
kit tamam 

lloca [iki edamla kalkar. Ôtekile 
rln muuına g ;derler Sessizce bırıey 

söyler .] Gelin baka ıın . Eve ır"delım . 
{Sesi itidllir. Çıkarlar I'liraz sonra ~leh
med kapıdan görünür ve kaybolur. Ce:ı:· 
mi'nin kapıya arkası dönükdür. Az. ıon
ra muallim girer.] 

Muallim - [Süd baba kıyafetinded i r 
Sesine ton verir . j Rahatsız olma oğlum. 
Otur. 

Cezmi - jÖnüne bakmakdadır Kor· 
kaklığı bellidir. J Şey efendim. Cebhe
den yeni haberler verir misiniz? 

Muallim - Seyfi'den bir mektub al· 
dım. 

Cezmi [Tanımaz] Seyfi'den mi? 
Muallim- Ne o? 1 enim çocuğu, ar· 

kadaşını hatırlıyamadın mı yoksa? 
Cezmi - [ irden farkederl Ha ha; 

evet, ne yazıyor ~ 

Muallim - tl erıeyin bltdi~lnl ıöylü· 
yor. 

Cezmi - Ne g:bi? 
Muallim-Yani zaferleri müjdeliyor. 

ller cebhede kazanıyorl armıt Yalnız 
bir ce ·ıh ede tereddüd var? 

Ce..:mi - {Atılarak] Ben de duydum . 
Şark cebheıl rleğıl mi? 

Muallim [isabeti görünce' içden "' 
vlnlr ve yalan ıöyler ]Yanlıtın var. Biz
den duydun J· ılıi.kis prk cebheıinde 

ümidin fevkinde bir kuvvet ve muka 
vemet var [Kulağına eğilerek] ;:.11! fena 
olan cenub cehheıl, cenup. 

Ce:ı:mı-JMemnun not eder.ıık] Evet 
ıoııra. 

Muallim Bugün son gelen bir tel
graf da padiıah tarafı tes' im olmak iste 
diğ nl . ancak bir iki ıaı t serdetdiğinl 
yazıyor. 

Cezmi - Pleyecanını tutamaz, hem 
sevinç, hem k der duyar.] A! ~ahi mı? 

Muallim - Bu ne hayret. Bu ne kor 
ku. Ne oluyorsun? 

Cezmi- Devam ediniz Birşey yok. 
Muallim-Sonra. [Sözlerini duraklı· 

yarak ve tartarak söyler. l le r sözü yan• 
lıı ve asılıızdır.l Hıze iki yüz kilometre 
de derede ııkııtırılan Yunan kuvveti 
kami'en esir o'muı Şimdi etrafda padi
tah tarafdarlarından . neferlerinden eser 
kalmamıı Hepsi teslim bayrağını çek
mişler 

Cezmi 
mel ıeyler 
Evet. 

l Kendı Kendine 1 Ne mükem· 
elde ediyorum. [ Muallime] 

Muallim - Ha11lı zafer anlatmakla 
bitecek gıbi değil. 

Cezmi - Peki buraya Seyfi bey 
ne vakit geliyor . 

Muallim - Gelmeıl 5 6 gün daha ge · 
cikmlt. Çünkü baıka bir cebbeye tayin 
edi ı mit 

Cezmi - lıtanbul'dan üç müme11ilin 
geldiğini duydunuz mu? 

Muallim - Geleceğini duyduk. Yol
larda telgraf ve mektubları heb elde 
ediyoruz. 

A one ücreti 
YIL •. GI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
ba~lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar ııerl verilmez. 

Müddeti ııeçen nüıhalar 

1 O kuruıtur . 

Gazeteye ait her hususta 
Neırlyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . ---

' 

SAV AŞ Cumartesi ııünlerl 
çıkmaz. 

---
SAVAŞ 

iDARE YER!: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir - ı 
SAVAŞ 

: 
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ı Muhterenı ,\lüşh•rilerinıiz Bayraınlık ihtiyaçlarını En ;cuz ~ ~-~ AN KARA B , RASi ~ .. ,· 
1 ~lıığıız«ımızd<t ıı '"feınin 11:dc bilir. ~ ;r' ~ 

i ADRES: TAVŞANLILI ZADE FAHRi i, Geidi Geldi Geldi ~ 
~ Fantazi Manif atu:ra Ve Kumaş Mağazası ~ ~ ~ t n t r ~ 
• Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 ~ ~ op a sa ış ye 
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M ii l:iütün modellere hakim olmak yurdun hususi ıis •m, 
1 s I " . . 

•• ~ teıni olan her devrenin değişik ve çetin modeller ' . ay av seç 1 m 1 
•• "1 üzerinden çıkarm .. kla ve modelleri mahküm etmek ~ 

• • • v • • • :: ~ ise ancak yurdumuzda devam edilmekte o1an Paris M, D f t 1 • 1 d ı 
Ilı Sahıbı Hacı Bekır Og/u bay Salıh ıdares•nde •• !t usulünü bilmekle mü cnkündür. Şımdiye kadar yapılan ~\ e er erı ası 
f 
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tadır. llat'<ll't'l c,irı s . ıııdalyalaı·a ,., .vıııak it~eri~iıw '":-air liızııııı • 
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SatJş yerleri: • 
. lzmir'de peıtemalcılarda Seydi Şehlri '1ehmet Tevfik eleklrik ticarethane· • sı·nemasında ;: - SPÇİ!ll lıakl.ı ol1tpla dl'ftı·rlt•rdP ısinılı·~ 

11. riııi hulaıııl\arılaı· '" \azılııı:ık lazım ı..ı ·· lıııf'Zkt'ıı . . . 
Buraa'da Setbaıında Ahmet Tevfik eczahanesi ~ J l 1 d 1 I' · · .. 
lstanhul'da Mmr çarşısında attar H. Hüsnü ve mahtumları ., .,. Galata'da ~~ yazı 1 Hl ifil llğllllll gi\rı•ı ı t•ı· sa~ a\ ~ · ı:ııııı p:o-

• ~;:tv:!a e~~~d~~:::u ed kardölevi elektirik deposu. Ankara'da Evliya zade ıt El 1 ikinci kanun Salı a~şamın~an it haren z •1lrııw kıınııı ı u: : a lıirı · ı· i s ı id;ı \l'I' ef'klı·ı dit'. 

• 
Sıvas ve Samıun'da İbrahim Ferit i ıık e'ektiril< ılepolar . ~ 4 Sl't;İııı kunıııııı, 11'1kik sontııııı dilt·k ~:ı-
Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ve gramofon tlcaterhanesl, ~ cüs·r EHİ LE:\ 11 \C~BET \"E AHZi f'ZEHİ:\E lıilı i ııP. \ : ızı il lı i lılır~·ı·ı·kiiı· . 

· \fyonkarahısar'da Hüsnü Riza İstanbul eczah,.neaı. ~ cı ili 
• , u.~ı.ta dit Labıbı tlav Yusuf ~ Si~\·~ il. ~ l()f;R.\ı\11 ! 
~-~~~~~~~~-IJ~~~ nr \!\" .\~Ilı\ \ \ ' E~ HE\".\ .\I ETTİBİLECFKTİH 1 

. PHOl~H.\\I 

Bu gece 

D:r. M. Ali Veni Türkiye 
Ecza hanesi 

Nöbetcidır. ----, 
t:ilt, frP.rı~i. lwl-• 

~oğukluğu lıası:ılıkl:ııı l-
111/itt•lı:ı~sısı. · ı 

l ı ,.ı;.;:::~J.~;;i;~.ii~.ii~~;ii:~iöll::_'~.~e.:~~.a~-t~ ... u~iiil çv_~~_, ~-~~tJ;;~--ı 
V«ıtandaş! iHılaliahmere_, Himaye ietfale~ 
bayramlıkları.nızı r ~Tayyareye yardımı borç bil. ~ 

Yerli mali alınız · ~W~~»7it~W.r~~AW~~wll! 

FOKS JORNAL. 2 'I ÜRKİYE \. E H USYA 1 

MİLLİ FUT ııOL M .ı Çl -- Türkce izahatlı 
3 - Münir Nureddin Ueyin Karanfil Şarkıları 4 -

llayvanat filimi Au filimde bütün hayvanatı göreceksiniz 
5 ·- Renkli Varyete Çok nefıs ve Sanatkfıranedir 

l)lTSES ()L.\C.\ KSll\ 
j • 

KOllEt>f o ı· EHET 

c; İ :\ ( ~ l~ ~ ~ H 1 il S İ 
~:ok 1.ı•ııg ı ıı \t' 1,;ıık rıı'fİ~ hir opı•reı. 

.\' rı l'a. İki kı:o;ıııılık 'ı·uk ı..ıiiliiııcl 'i Koıııik 
• • • • o# 

llu program son defa ola ak yalnız bu gece devam el· 

dır; : ecekdır. Çok güzel. eglence' i ve mükemmel bir gece 
daha g~çfreceksinit . Çünkü dün akıam seyredenler tara· 
fından çok begenllmlş ve çok takdir edllmltdir 

.Bclt•tliy~ ili) itst•li11<lt•ı1 
rtü,t'ııııl'l ı~aılde~iııd" lıa11' fırka~ı lıiııa,ı ~· :ııııı ti<• 

Bdt>di\e tar:ıt'ıııd ııı iı ı ~ .ı ('11irilt>ıı lıiııaııııı ı·l«klrİ~ • • 
Lesi:-1:ııı paı. :ırlıkhı ilı .ı · edilı>eekıir. 

Talipleriıı ~arıııaıııı·~ ı iiğı·ı•ıııııı•k iizt>re hl'lı·di
yı· Pııcüıııf'ııi 1..alPnıiı . P ıı ı iir;ır~wıhı l'I i . :1ıı oluıııır· 

•••••••••••••• •••••••••••• 1., • ••••••••••••••••••••• 
: Yoksulfal'ı vedir'en, ! : Göz hekimı ! 
'i geydiren ve herma- E i Dr. Ihsan Anmeı ! 
~ nada göLeten Yok - : : : 
' . . 
: su/far Bir/ig"ine seve : Hastalarını her gün •• = 
• • at 3 den ıonra Kuvaimll· : 
i seve vardım ediniz. : liye caddeılnde 159 nu = 
: }'cıksııllıırı r;ii:l'lnıe : maralı muayenehanesln ! 
• ... 1 • 
: /l/rl/yl : de kabul eder. •' ···-········ ................................. •:..,;, 

Neşrivat müdürü: ESAT ,\DiL 

VilaywlMatbaaıı Balık•lr 


