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~Türk- Fransız 
1 

I icaret anlaşmasında kaldı1ı
laı1 hangı maddelerdır? 

Ankara, 27 (A.A) -- lla· 
İciye vekaletinden tebliğ 

ilmitdir: Matbuada Türk 
tans'z ticaret anlaımasın n 

;J rafımızd ln fesholunduğu 
'.jlı ~11.kk nda nı ünteşır ha l·er 
lJ _zerine keyfıvetin tavzıhine 
lı)~zum görüldü. Mezkur an· 
~ lfman n .! inci maddesince 
lj ki taraf ı 5 günlük b r ihl:ar 
~ 'lıüddetile mu lyyen madde· 
jJ ''r üzerinde lıir birlerine 
1~ bıı.bıeylediklerı tarife ten· 

zillerini kald rmak hakk nı 
haiz bulunmakdadırlar. Fran 

sız'arla har .ciye vekale
tinden ah .ren bir tebliğ ifa 

edilmi~dir Bu tebl ığde 109 
a b, 107 a b, 378 c 328 d, 

::;S 1 3'10 \ ,3'lJb tarıfc nalar
na clahil mallara aiJ güm-

ı ük r sın1 1 eri tenzı11erinin 

yukarda bahsi n evzu ahdi 
hakka istinaden kaldırıldı~;
muntH-zamn11 1 r. 

J Grib Salgını 
\'ıırcltıııııızıııı ııer<-lt-ı·iıı

dl~ il(- ll<ll(f(~(liı· ·? 
Ankara. 27 A.A) :-iihhat 

te İçtimai Muavenet vakale 
liııden bılrl rilmiş<lir: 

Grıbin yurd dahilinde ta · 
kib edılE'n seyrire naıaıan 
'on hafta dcrumu şudur: 

~tip Af yon, Antalya. Aydın, Ba· 

lıkesir, 11 urdur, llursa, Çankırı. 
~iyarbehir. Isparta İ•tanbul, 
1z'tlir. Ka•t'\moni.Konya, Ma 

'tya,Man sa lardin,Seyhan 
Siirt, Sivas. T eldrdağ V ıla vet · 
1 
·trinde salgın halindedir Bu 
~~ muk"l lıil Elaziı, Erzincan. 

trzurum, Gümüıan,lçel,Muı, 
trabzon, Urfa v layet1erinde 

grip vakaları g~ri'emiı 

olub dığer 'ilaydlerde 
'ek tük vaka lar ha lim<le 
hastalık Aır asya, \ ydın Diyar-

he kir İl.mir İstanl. uı'da 

hasta say s, a nisbeLle az 
olmak üzere al c•ğer ve im 

lak i tihapiarı y.apmakdadır. 
Başka yerlerden dıkkate şa 
yan bir h~ber verilme rıiş'.lır. 

Şimdıye ka•lar va ilere 
veriJ.•n ta i nala tevfıkan 

yalnıı .\ydın. Diyarhekir, 
Gireson, Manısa, : .. amsurı 

Aclana'da h stalın n haberi 
verilmesi nıecburi lıı 1 ınmış· 

c'ır. 

CUMURIYET; EMECE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETİRiR 

GÜNLÜK. SİYASAL GAZETE 

İtalya ile Habeşistan 
Ar<ısıııfl<ı Jı<ıı·IJ ilıti11ı<ıli gcrçekleşiyol' 

iki ulus arasındaki görüşmeler kesildi-Ha-
• 

beş aşiret muhaı·iblt .. ı•i lialyan kuvv<•tlt•ri 
g(-lmeden saldı ı·mak istiyorlar 

Berfin 27 (S ş.) h:ahi· nü almak için son bir teıeb- man hükümeti nezdinde 
reden bild riliyor; Adis Aba-

1 
biiste bulunmuı ise de bunun\ protesto etmişdir Habeı 

ba'dan a ' ınan duyumlara bir netice vermesi ıüphelidlr. ı komolosu, hükümetinin bi· 
göre tlabeş'stan ile ltalyan Londra, 27 (S.Ş) Röy taraf mıntaka kurulması 

Som•ıli i arasında bıtaraf ter ajans Berin muhabiri hakkındaki 17 Şubat an'aı 
bir mıntaka tesis• için sınır bildiriyor: buradaki Habeı masına riay<t etdlğini, fa-
çızecek karışık bir komisyon genel konsolosu, İtalya 'nın kat buna karşılık olarak ita!· 
teşkili maksadile Balçıkda 1 'al eşistan'a karşı alrnakda ya'n n Somalı ve Eritre 
olan ltalyan 1 la PŞ görüş- olduğu askeri tedbirleri Al- ( Devamı ikinci yüzde ) 

ıneleri kesilmişdir. Zira ]tal· 
ya bu ko.11isyonda hizmet 
gören Avrupalı zabitlerin 
yer alnı ısıll k •bul elmemif
dır, G örüşmelerin l<PS ime· 
si dolayısile durum buhran
lı .ayılıyor. 

Londra, 27 \!:i.~ı - Adıs 
Aba 1 a'd,, n bildirild ğine gö 
re Resmi hRbeş mahafili 

lıalyanlar tarafından birden 
bire yapılmakta olan aske· 
ri hazırlıklardan hoşnut· 

suzlukların g zl~nıiyurlar içe 
rile den alınan c1uyumlara 
bakılına, muhte 1 ıf aşiret re 
isleri, aş'ret cen gaverlerinin 
ltalyanlara karşı kızgınlıkla 
rını güçlükle tutuyorlar Ati 
retlerin°·muharipleri İta 'yanla 
ra yeni t kviye kuvvetleıi 

ge m• zden önce, hemen sal 
ıl rmak isteğind dirler 

Adis Ahaba' caki !n 
giliz sefiri çarp ımanın önü. 

belgrathükiimeti 
İ ıı ti h<ı lı lıt-y ;11111ıı111 esini 
r<t<lyt• ilt• tılıısLt ll<'şrctdi 
beyannamede neler denıyo "('? 
belgrad, ~ 7 (A.A) Ava faatlerinin üstündedir !etki 

tatları bozulmuş ve mınt -
kacı elan eski siyasal fırka 
lar umumi hayatın kusursuz 
terakkılerini art k temin 
edemezler. Yurdun bütün 
yaratıcı kuvvetlerıni ulusal 
hamlede bir araya getirmek 

( Devamı ıkinci yüzde ) 

SAVAŞ'CI GÖZILE: 

Felsefeden ülküye 

Paris Üniversitesinde yeni ihdas edilen 

la ajansı bitdiriyor. bütün 
devi t rac!yo postaları ciün 
akıam hükümetin intihab 
beyannamesini neıretnıiıler 
dir. beyannamede her şey 
den evvel ulusun Yugos av· 
ya'n n banisi tarafından ku 
rulan ve uğrundan hay " tı 

nı feda etdiği eseri son 
nefesine kad .. r mü lafaa 
azmini gösterme-i lüzumunu 
teyit eyledıkden sonra de 
nilıyor ki:• Yugos'avya ebedi 
Hr taksim kal ul etmez ola 
rak kalacakdır Yugoslavya 
krallığı ulusal ülkünün u'u
san devlet şeklınde tahak 
kukudur. Mevcut esas teş 
kilat çerçi vesi içind • ulusal 

insan dıinyuya bir gelir 
fakat pir yider liıı acıııı 
ııe D<irô.'lar. ne l~keıııler'la, 
ııe Firauıııı'/ıır gömıüşdıir 
C oı y i :' 1ai11, A. I i lfı' /arın, )ar/. 
maıı'laruı bile o aza11ullıri 
bııgıiıı lıırilı .rnyfaları11de 

nilıayel birkaç ıııalbaa /ıar 
linin karıı ı:/erinden ibard 
kalmış fır. 

Türk tetkik merkezi 
~ııris btiyük l'lçimiz b<ty Su<ıd·ın, ünivt-ı·
~ite ı·ektöriinün birt-r söylt-vl(1 riit~ <tçıldı 
Qay Suad; Atatürk. Türk inkılabı ve Türkiye kültür sahasında 
varılan neticeleri; bay Sarletere ulusal kalkınmamız. ökonomi 

ve kültür sahasında yapdığımız hamleleri izah etdi 
Parıs, 27 (A A.I husu· celsesi Paris büyük elçimiz dir. bay Şarletre İstanbu ' da 

İ nıuhabirind n: Paris üni- bay Su .. d'ın Atatürk ile Paris'de açılan enstitül• rin 
1trsitesinde yeni ihdas e:li Türk inkilabını ve Türkiye· Türk Fraııs z nıılletleri ara· 
tıı Türk tetkik merkezinin 
11.zırladığı konferans ar dün 
orbon'da verılmcğ ;, başlan 

ltıı~dır. Konf< ran<ların açma . ' 

~. lç işleri 
il 

l ı• 

i· 

'\ 1 

bakanı 

Ankara'ya gitdi 
lsıaıılıul , 27 (S.~.) 
İc islpı·i hakaııı 

• • 

birlik ve devletin cevher 
ve mahiyeti dahili ulusal 
hayat n dokunulmaz pren· 
sipleridir bunlar hmusi ve 
bütün siyasal fırkalar men 

Atatürk 
General Ali 
Hikmet~e soy 

adı v~rdi 
C' nlü hemşehrimiz General 

Ali llıkmel'e Atıılürk son se
yahatinde «Ayerdemı, soy 
aıl nı vermı~Jır. 

l:'vd bıı melafi:ik dıişıııı 
ce yerinde bir lesellidir. Fa· 
kal en bııyıık lıakiırnl da 
yiııı: yaş111ııakdır. ,l/ıiıııkıin 

o/dıı!}ıı kadar çok, yıize/ ve 
eyi yaşııııııık.I ,IJ,ıdıııııkl iıı 
sııııuı ömine dıırıı/nı,ı: /ıir 

iblil<isıdır /111: şıı lıalıle maı/. 

di ı,ııırıımıi::. lııkeııdikduı 

sonra da yaşa11wııı11, mwıeıı 
yaşıınıaııııı ı;aresim bııl111u

/ıyı: 

Öyle iıısaıı varılır ki o, 
kı 1aıııl'ie kudar yaşanwk 

sırrırıı /ııılmıışd;ır. Oyleleıi 
ıle vardır ki dalırı lwyalda 
iken üfıil r ara~wda srıyı 
fırlar. 

ı;;ıı sayy lı ııe ı'll ebedi 
bir l/UŞO.l/IŞCI kııuıışıııılar Si 

ra ile iıısıınlı!/a, ilme ve 
vulc111ııı11 /ıi:ıııd ı·lmiş o/a11. 
forılır. 

Paris'den bir görünüş 

1Jııtılurı11 içinde 11alcı11 

p ruaf .. r kendi IJllridaşları 
arıısıııda o/ılıı!Jıı kadar di
{jer mi/11'/lcr arasında da 
11yııı sayyı ile yaşar/ur. 

Çıiııkır valaııpervcrlıli; beşe 

riye/i11 ııııişlerck l>lr dinidir. 

trİ ,. 
ııı 

h~ ... ı .. K .\ ı V Y :Stıl\l'll a\a . ıı"a-t • . 
~~a lıart·l..Pl Ptıııi" 

ilj I'. 

de kültür sahasında var sondaki t:lostluğu kültür bağ-
hrn neticeleri anlatan bir larıle pekiştiren yeni bir dev 
nutku i'e yapı mışdır. 

Bay :-iuad nutkunu bılirir 

ken Türkiye i'c Fransa ara 

sındd mevcud o'dn anane' i 

dosl.uğunu tebaıüz etdirmiş 

<lir. Üniversit e rekoru bay 

Sarlelere bay Su~d'a cevab 
veren m tkunda ulu al kal 
kın n mııla ökıınomı ve kül 

tür sahasında vapdığımız 

hamlelcrı izıh elmiş tarihi 

Türk Frarnız d ,.tluğunun 

ihyaı-ı lüzun~l:nc1 an lıarare'" 

li bir lis.ınla bahs eylemiş 

re açd ğını söylemiş geçen 

yıl İstanbul'da yapdığı >e· 

yahatda gördüğü eyi kabu 

Ü şükranla kaydet işdir Her 

ıki nut ı kda konferans salonu· 

nu dolduran binlerce dınle 

yic : ta afından ~iddet 1 i al 

kışlarla karşılanmııdır bun 

dan sonra dilci, bay Deny 

Tüı k dıli hakkında l•ir kon 

ferans \'ermiş bay Gabr:clle 
Yellik de tertib edılen kon· 
feransların proğramını izah 
etmitdir. 

' 

Ü;J } l Balık• siı'ın her hı 
k.ınJan önılurliğ nı etm:ş olun 
bii yük heırı~elır ınıizin yeni 
soy adını kutl.ır, bu r.rsat· 

lla .ı l lfalıkPsir'!ılı~riıı ırıulı ıbbet 
vu ~.lyg' l ırın stı,1 ır ve l ·k 

1 rarlarız. 

Türk gençlerini lalim ue 
terbiye ulerlren bıı ıiç ba 
kınıda11 011!1ırı11 yelişml'ie 
ri11e v~ çok, gıı:el. eyi ıııı· 

şu ı:ıı sırrına ermelerine 
yardım elıııeliyi:. 

Tıirk ycııçlifjini11 ıilkı!sıi 

mi i11swıla. ilme. ııalana 

lıi:ınel lıirdailc bıllıın/cş 
dfrmellyi: 

!Jıı ıiç clııygıırııın. bıı ıiç 

ıilkiiıııiıı yıicelikleriııe ıılıı

şacak islidııd.ı yl'ııçler ye
lişdlrdiğinılz yüıı Türk bıı-

Sar'da ~ulunan son uluslar arası ~urret· 
ler da çekiMi 

Çıkaran Ye Baıyazıcı 

Erat Adıl MüıtecablıoiJu 

ikinci YIL - SAYI : 388 

Kadın siyasal hayata giriyor 

Bu giriş Türkiyededir. 
Kadınlara yol verin! Tür 

kiye büyük Mil 1et meclisini 
yenilemeğe çağırılan Türk· 
lere söylenen parola budur. 
Ve Türk müntehipler galand 
bir ıahslyet olan Gazi'nln 
bu iıareline, geçen ikinci 
kanunda kad•nlara seçim 
hakkı veren •aylavlar k1tdar 
hahiıle mukabelede bulun· 
muılardır. 

Fi hakika bu gün 
ye'de mevcut olan 

siyasal haklardan 

Türki· 
rejimde 

istifade 
ve hatta saylavlık vekaleti
nin verdiği salahiyetlerin 
icra ve tatbiki yalnız yegane 
siyasal fırka olan !laik fır · 

kds na ıı.ensub olmakla ve 
hükümetin bütün teklıflerini 
tasvib etmekle k;.Lildir. Bu 
itibar' a önceden tahtı temi· 
ne al nmış olan saylavlık 

için, umumiyet itibarile 
itirazsızca inkiyad etmek
den ziyade kafa tutmaiia 
meyyal olan bir cinsden 
yalnız 17 nıümessil çıkmıı 

olmasına şaıılmalıdır. Zaten 
uzağı gören bir vazıı kanun 

Muahede tadil 
Türkiye'niıı gösterdiği 

nıisal 
"Enonomlst. den 

VerEay muahedeıinin ailth
sızlanma faslının tamirat fu. 
lı gibi bir akihete uğrama
sını •on zamanlarda Frann 
kabul etdi. Şimdi lı:endimiıi 

Avrupa'nın barış andlışma

larını tadil ic;io harekete geç
miş sayabiliriz. Ksaıen önü
müzde bir sual var: Alman . 
ya müsavat isterken acaba 
hakikaten bu müsavat ile 
iktifa etmek niyetinde midir? 
Yoksa bu müsavat haklı:ını 

diğer uluslara failı.iyet elde 
edebilmek İçin bir v11ıta 
olarak mı arzu ediyor? Gar

bı sükunetle oyelayıb t•rka 
doğru yayılmalı: pllnını mı 

kuruyor? Bu takdirde Alaan
ya Avrupa içinde en kuvyet· 
li devlet olur ve ileride gır· 
blı komşulftrına her iıteğini 
emredebilecek bir Taziyet el

de eder. Bu suallere ceYab 
karı kocanın aynı zamanda verirken Türkiye ile on bir 
meclise saylav seçilmelerini yıl evvel yapılen barış and· 
mennediti ayn aileden olan taşması tadil4tından ve bu 
karı kocanın birden maaı tadil4tın verdiği ıc>nuçlardan 
almasına mani olmak düşün· öğreneceğimiz çok ıey Yar• 
cesi e bırlikde evlerdeki dır O zamanki Kemalia\lerle 
ahengi de muhafaza kaydın- yakın münasebetleri olan 
dan ileri gelmiı delili midır? kimseler tasJilı: edtrlerkiTürlı:-

B.ından baıka bir kayd ltrın o çağlardaki zihniyeti 
daha vardır. Türk kadınlar• tıpkı bu günün Nazi düşün-
meclise, ancak ıapkasız otur· celeri gibi idi . Zihinlerini 
maları ıartiyle kabul edil kurcalıyan yegAne 9ey mü-
miılerdir . 13u tedbirden savat hakkını tekrar ele ge-
maksad kadınları erkeklerle çirmekJi. Eski galib devlet. 
bir kılmn. işini ıon haddine ler tekrar kendi kendilerine 
kadar sürmek midir? Yoksa soruyorlardı. Bğer Tükler, 
haremlerdeki esaret hayetı- İzmir'i lstanbul'u Ye Trakya. 
nın son bakayasını mahvet yı geri alırlar, kapitülaıyon-
mek tedLirlerini ikmal etmek ları atarlar ve yeniden ııillh-
midir? Türk güzellerinin göz- l:!nma hakkına sahih olurlu· 
lerinin sihirini ve hatta tebes· sa. acaba bunlarla istifade 
sümlerinin çapkın zarafetini edecekler mi? Acaba Arabistan . 
peçenin teıkil etdiği iffet da ve balkanlarda lı:aybetdilı:. 
perdesi arkasında gizlemek leri topralı ları yeniden ele 
mecburiyetinde oldukları geçirmeğe kalkışmayacaldar-
devirden çok uzaiiız mı? Bu sualler 192'.:: de Türk 

Bunun modernizmin bir ler, Yunanlı'larla büyük as-
zaferi oldu~u ıöyleni) or. keıi zaferlerini kaıandıkdan 
flu iddia ne dereceye kadar sonra bu günkü Anupıı •• 
doiirudur? "Time•. gazetesi ziyetınden çok daha tehlike. 
nin mütebehhir muharrlrle- li mahalli bir vaziyet olan 
rinden biri geçmiı zaman Çaoakkale'de lngil iz kıtaatile 
seyyahlarının on dördüncü karşı kıırşıyc bulundukları 
as rda Türk kad nlar nın sırada soruluyordu. O tehli
örtü taıımadık ' arından ba keli vaziyet içinde cebren lı.a
his olan yazıların ı hatırlatı· bul etdirilmiş olan Sevr mu· 
yor. Evet, terakki alıede&i yerine lurıılıklı rıza 
ekseriya maziye av· ile yapılan Lozan muahede· 
detden baıka bir fey deiiil- sini lı:abul etdilı:. Türkler mü
dir Türkiye zimamdarları · 

nın tamamlamaları gerek 
olan çok güzel bir eser var 
dır. Eğer Türk idare adam-
!arı memleketlerine, muaz-
zam mazisine uygun bir is· 
!ikbal te'min etmek istiyor 

:ıar :se, her ıeyden evvel 
ulusal duyguların canlanma
sı itine giritmit olmakla çok 
doiiru bir hareketde bulun 
muşlard r. Bu iıde aile ani\· 
!arının oynıyacağı rol 
de çok büyükdür Bunun 
ıçın onlara da Mecli
slninde yer ayr lmııdır. 

"Le Journal,. dan 
Sa~ııt - ~cı.ia 

dııııu hem keııdiııi hem ıiıııi
ıııi bir kal daha ebedile~
cllrml~ olacakdır 

g,~.,,--,,:&.,;;-4 

savat hakların öz gayeleri
dir ve bu müuvat talebinin 
arkasında hiç bir gizli mak
sad yokdur. O gündenberi 
Türkler uluslararuı derneği· 
nin değerli azaları oldukları
nı isbat etdiler. Hatta Muııul 
meselesi gibi kendı aleyhle
rine oldukça ağır lıasan bir 
sureti halli hile büyük bir 
itidal ile karşıladılar. 

Bugün Türkiye komouları. 
na korku vermiyor, çünkü 
onun bütün gayreU, Lozan'Ja 
kabul etdiği hudutların dışı. 

na taşmağa değil, kendi yur
du içinde kurtulma ve kal
kınma gayelerine matufdur. 
Sıbık galihlerle Almanya 
arasında yeniden barıt müza
kerelerine girişirken hiç de-

l Lütfen çeviriniz ] 
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Aydın ·Demir yolları 1($f.l~E R -VI!: ,, ••. ~A 'ff.llf.) Dğişik duyumlar: 
Atatürk ve Macar 

dili 

belgrat 
hiiku ınelt 

Kırk seııcde ()cleıııı1ck üz- B 1 d. - ı· · Türk Dilı 
ere 011 iki ıııilyoıı Ji r<ty<t e e ıye mec ısı 

BuJapı ~t~'dcn bize gel ·n 
hususi bir mektubdıı yazıl

J.ğıoa göre, büyük önderi. 
miz AtJtıirk Macar dilinde 
Türk'ıere aid yaz lmış değer
li kitablarlu çok uluka<lar 
olmakdadır. v~ bunların bü 
yük bir listesini Macar hü
kumetinden re•men istemiş

lerdir. Macar devlııtı bu işi 

Budopeşte Türkiyat E stitü. 
süne hav.,l·ı c•tmi~ ve Tür 
koloj ı Enstıtüsü ,lu bu ı.,tP 

( Üst tarafı birinci yüde ) 
istiyoruz»beyennamede vM 
yellerin geniş muhtariyet 
ve ade'Tli merkeziyet esas' 
üzerine tensiki devlet tetki· 
la tın ı n ulusun bütün s nıflar pi 

satın <lllllllC<lk Den şubat toplantısını bitirdi. 
Gazetesinin vasiyet· 

namesi 
Uzun y llar memleket irfa· 

nın:ı h zmete çalışan Türk 
D lı gazetesi bundan böyle 
bütün mıısrııflar çıkdı \ulan 

ista.~ılı~ıl, ~7. (S.Ş.) Sivil l:!eledi~·e nı('clbi tli'ınr 
Hukıınıetınıızle Ay-ı saat oıı lıe~dc ':.li H' 1 

kendi inkişaflarına doğrudaP 1 

doğruya nezaret etmelerine ' 

imkan veren müşterek gaY· ~ dın lıaılı arasınd::ı Tayyarecilik mektebi hPl('di)e lıaşk~ıııı lı:ı~ 
1 

ret' er için tol.viyesini itmalll bir ıuüddetdeıı heri dl·- Atlas denizinde fır- Salim (;iiudoğaıı'ııı haş- sonra g~riye bir gelır kalırsa 

bunların üçde ıkisinin mua 
rıf,, üı·dd bırinin <le• gazeteye 
knlm üsı yo\unJa hır tesis 
yupmı~ ve Lir vnsiyetnuıne 
huzırlamışdır. 

edileceği bildirilmekde ve b 
vanı eınıekde olaıı ı-::ı

tın alıııa ıııiizal,.ere 1 eriıı

de şiı·keıi Wııısil ı•dı·ıı 

Bay Eden . .\ııJ..:ıra'<laıı 
şehrimize geldi . Ba~' 
Eden derhal Loııdı·a'~ a 
hareket et ıııişdiı'. Loıı
dra'da irk et hissed:ı r
larile göı·üşecekdir. Av
detinde ııı ukaYele 1111-

zalanacakdır. llat ı ~ 
milyon Türk lira~ı na 
satın alıııacaı. ve 40 
senede üden!'cı kdır. 

Yasak 
Edılen pıyesler 
Hakkında lıir teblii:t 

Ankara, 27 [A.A] - Da-
hiliye ve matbuat umum 

müdürlüğünden bildirilmitdir: 
Matbuat umum müdürlüğünce 

gözden geçirilerek oynanma
sı siyasal ve soysal sebep 
lerden dolayı n ünasip gö· 
rülmiyen piyes'er hakkın 

da İatnnbul gazetelerinde 
çıkan haberlerin yunl f ol 

duğu görülmekdedir. Netekim 
Namık K e m a 1 ' i n 
" Vatan " piyesinden "Pa 

diıahım çok yaıa. osmanl lar. 
gibi ulusal kültür• uymı· 

yan kelimeler çıkarıld kdan 
sonra oynamas na müsaade 
verilmiıdir. 

Ekim vaziyeti 
Adapazarı, 27 (A.A) - Bu 

sene k•şlık ei:im vaziyeti 
çoi: eyidir. Ekim geçen yıla 
göre yüzdrı elli fazlııdır. ÇifL
\İ hava vaziyetinden mem· 
nun<lur. 

ğilse Türkiye'oio tavur ve 
hareketine eyi bir işaret ola· 
ralı: balı:nbiliriz. Esasen Türk 
Yunan barışı Almanya - Po

lonya dostluğuna bir örnek 
teşkil etmiş bulunuyor. Bu 
hikAyenin sonunun da aynı 

• =-=-=-"== 
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tına 

İstanbul, 27 (S.~. 
IHil-tınıct .\ııka -

ra'da sivil tav,art> ııwk-
•• 

lebi acıııaı:ta karaı· veı·-• • 
ıııi~Lir. ~lel,.teh ıııii -
diirlüğüııe ıııe~lnır ıa~ -
varecinıiz hav \'ecilıi . . 
t:.ıyin Pdilmişdir. 
~ 

ltalya ile Habe.1istan 
1 Üst tarafı bıri yüzde I 

müstemlekelerine asker gön
dermeğe devam etdiğini, bu 
asker sevkiyatının ise bitaraf 
m ntaka tesisi hakk ·nda ltal · 
yan'ların ileri sürdükleri 
şartları kabul etdirmek için 
bir tazyıkden baıka bir ıey 
olmadığ rıı bildırmitdir. 

Londra, 26 (:;.ş) Nev 
york'dan bildiriliyor: Alman 
Translantik vapuru "Europa" 
ıle Haheş miralay • Ulert 
Culyen 1 labeıistan'a gıtmek 
üzere buradan ayrılmışdır. 

bu büyük rütbe'i zabit Ha
beı hava kuvvetlerinin ku· 
mandenı idi ita' ya ile harb 
tehlikesi çıktığ ndan impa . 
ratora hizrret için memle
ketine dönme1<dedir 

lstanbul. 27 (S.Ş) ita!-
yanlar Meslna'dan şarki 

Afrika'ya yeni kuvvetler 
sevketdiler. Meaina'da sefer

berlik günlerini andİran 
büyük askeri faaliyet vardır. 

Homa 27 (A,A.) i,tefani 
ajansı bildiriyor : 

İki İtalyan müstemlekesi. 
nin zamanında takviyesi için 
doğu Afrikasına gönderi
lecek olan Poloritona fırka
sının efrat ve levJzım ının 

sevkine devı;m edilmekd <lir. 
Bu günlerde <lığer bır fırka

da N ıpolı'Je toplunacakd r. 
1916 sınıfı bir n:s ı nda sil:\lı 

altına alınacalı:dır. 
lllrbiye bakanlığ· gönüllü 
kaydı için talepler almakda. 
dır. Yeni ii:i fırka teşkil 

tdılmiştir. 
--

şekilde gelmesini ümıt ede-
mezmiyiz~ 

lf yecekdi. 

1.a ıılığı altında lopl:ııı
ıııı~d ı r. \'l'rill'ıı 1-arar
hır lllPYaıııııda ıo;elıir-. ' 
de ıııı·H·ııt sol.al. H' 

lıiıı:ılarııı ıııııııar: .la ıı -
ııı:ısı ('İıı lalısisaı H·ı·il-, 
ııı si Lal-aı·rıır !'lıııisılir. 

' 
0Prrıl'k ~uhal topları-. 

ıısıııdal.i ~.ılışıııasıııı ıı;.. -~ 
hilirdi"i eilıPlll' vali H' ı-

başl.aıı tarafından 1-ısa j 
ve özlii hir söylrv süy-

İngiliz 
Dış bakanı 

Loııdra'dan üııce Paris'c 
u "rıyocak ı- • 

Paris 27 (AA) İngi 1 iz dı~ 
bakanı 1 erlinden önce Pari· 
se gelecek ve bay Laval'le 
görüşecekdir Fransız 
hükumeti daha zi 
yade prk misak ı na karp 
mer' utıyet ve b.lhassa 
bu· misakın tııhakkuku ile 
uğraşacağı tahmin edılmek
dedir. 

İngiliz Veliahdı 
Paris 22 (A.A) - lngil

tere veliahlı dün Münih'den 
buraye ge di. 

• 
lnğ·iliz 

Erkan Harbiyesinin 
seyahatı 

Londra, 26 1 \ A] - İm 
para torluk erkanı harbiye 
rei·i bu cuma günü Mısır, 

Filistin ve Sudan'da tetkik 
seyahatına çıkacaklar 

Erk;\ııılıarp r('isiııiıı ~ı·

vrlıatı 
Riga, 27 (A Al- Lthiston 

umumi erkAnılıarbiye reisi 
yüksek rütbeli Ü\• zab ,tld 
buraya gölmişdir. Harbiye 
bakanını ziyaret edecek ve 
reisicümur tarafından kahul 
edilecekdir. 

l ı ~ııel't'k toplantı 

(' ı·d i ı·ilnıişdi 1', 

'' lmdad 

soııa 

istiyen bir 
v<tpur 

Londra, 26lA.A) .\iman 
Europa vapuru imdat işa

retleri göndermitdir, Şimdi 

Vilano burnu aç . klarında 

bulunmakdadır. bir romor
kör yard m için hareket et 
miıdir. Loyd acentesi tehli· 
kede olan vı;purun büyük 
Alman transatlantiği olma · 
d ğ nı fakat 2240 ton hac · 
minde Tunus'dan Roterdam'a 
giden aynı namda başka 

bir vapur olduğunu tasrih 
etmek dedir 

Nevyork, 27 (A.A)- Atlas 
donizinde \Olı ~ıddetlj f, r\ ına 
vardır. s~yyolı vapuru ala 
bora olnıuşJur "' 

Sar'dıın 
Kuvvetler dönüyor 

P.ırıs. 27 (AA) i;ar'Jan 
dönme kde olan İngiliz ve 
ltalyun k taları buruda dur 
muş ş ·hirleri ve büyiık 
hıırp ceph~lerini gezmekde. 
dirler. Hunlar Frans z askeri 
tarufındon <lostcJsına karşı

lan•yorlar. 
Sarlıurg , 27 IA A) - Son 

yabancı kuvvetler S r huv 
z1sındun çel.ilnıişlerdir. 

berlin 27 (A.Al Kabi· 
ne bugün dış iş bakanının 
Sarın avdeti hakkındaki be 
ynııatını dinleyerek 
etmiıdir. 

tasvip 

Vılllyet matbaasına be~ bin 
lira k.ıd"r borçlu olmasına 
rJğmen böyle büyiik hir ha. 
mıy..t vo fedakarlığa giriş 
miş olan ccTürk D.lııı arktda 

şımı zı ciJden ttıkdır vo teb· 
rik ederiz. 

....... ...ac.+•--

Korucu'da soyadı 
alanlar 

Ahmed Çakır !\orucu 
jandarma kumandanı 

Mustafa Yalçın Korucu 
merkez muhtarı 

Şevket Sarı l leyeli 
ihtiyariye a za sından 

Ali Kapdan -- Heyeti ih · 
tiyariye azasından 

3ıtkı Bodur - l leye ti ih
tiyar aza <ın dan 

İsma ol Papuşcu oğl u -
1 leveti ihtiyariye azas ndan 

1 ~ris Günaydın Koru 
cu a halisinden 

Ali Şahin 

li•inden 
!\ orrcu aha-

A vtıstıırJrcl ., 
Bal.anları Loııdr.ı'dan 

ayl'ıldı 
Londra, 27 (AA) Avus-

bay Yevtiç 
turya başbakanı ile dışba· 

kanı Londra'dan hareket 
etmi~leı dir. 

lık verdı . 

nin lı~zırlaıımas k n, bugüıı 
Avrup ... 'da biricik Turkoloğ 
olan B. Neyınet'ın ı·ok kıy. 

metli talebesi Kun Tıbor'u 

memur ctmişdiı- . <,:ünkü, Ma · 
carcada biz~ aiJ o krıJar ı·ok 

kitub vardır ki hınlPrİ bu ur . 
Tıirk'terl e Macar lar gün geç
dikce k :ı rd eş l ı kler "ni da ha 
ı:ok anlamakıla 1 rl ı r. 

eyı bir idare makinas ve 
1 

çok eyi memur kadrosunuP 
salahıveti üz<rinde ı srarı. 

edilmektedir 1 

)1 

Bulgar -Yogoslav kO ıı 
misyonu kapandı ı 
Sofya, 27 jA.AI - Bul· 

gar · Yugoslav komisyon~ 

dün nıh"i protokolun met· 
nini k~bul etmişdir. BugiiPI 

imza edılecek ve konferall1 ~ 

kapanacakdır. 

Av köpeği 
aranıyor· 

Türk - ~locH k ültü r ya
kınlaşm ası çokılan h:ışlamış

<l ır. Bunu, geı·en yıl onların 

üni\'Hsitemize a rm nğ'on et
dıklcri bır vngon çok <ll'ğı•rli 

kitalı jsba t et m.-z mı? Fakat 
şunu t eessür o"uaur ki , onhır 
bizle ümit rlt ğimizJen çok 
a 'fik,dar oldukları hal.le , 
biz.le Macarlara a:d hır t ı: k 

kitob yokdur. A·aba ı,:z de 
geçenlerde Bulg.ır'ıarla 1. t h 
lilerin yı· p.! ğı g t>i Macar 
lurı.ı 1 İr kültür yııkınluşması 
muahedesi yApmoz mıyız~ 

J Buvaııt('r ı·iıısi ve ''li11 

ı·illi bE>vaz, kulaklaı . 
" • 1 

ko~ 11 ~aıı1111· bir yaşırı ~ 

1 
hir av köpeği 1-ayıbdır ı 

Şınıdılık ll Kun Tıboı 'o 
Lüyü k i ~ ın.le baş arı lıl ı klar 

dilniz. 

Sarah Bernhardt 
Büyük Fransız tiyatro sa

natkarı Sarah llernlıordt'ın j 
hnyutı 1 Jallyvvood'Ja fılrne 

Güreıı vf' hıılanlarıı 

lwledi~e 111111ı_aselw_ci~ 1 
lıay Eıniıı'e 111..,anl\ı . . 
ııamıııa lıahı·r 'erdikle 
lıaldP ııırııııııııı edile~ 

1 
ce klP nli r. 

alınarakdır. F ıl imın senaryosu B ll Q'Üil 
Ba,ıl Voads'un romanından ı ~ 
çıkor,lucakd r. SJrulı rolünü , Sağlık 
~forlenP () ı ! rıC'h vı·y.1 Elisa 
l ;ınıllıiı.'ı n oynomısı ihtimali 

kuvvctı·,ıir Fn .. lcriclı Martlı 
b lŞ erkek rolıind edir . Bü
yük S.ırolı'ın lınyatına aı,l 

bu fılmin ı·ok güzel olacağı 

ve hiçbir nıasrafdan \"ekınil 

m·yı ceği SÖ) ıenm ~kdedir 

Napolyon'un Mek · 
tupları 

l 5,000 Sterling de 

ğerinılo olan :-;Jpolyon Bo. 
nı p ırt'ın Ü\' yüz mektubu, 
kıymetli bir kolleksiyon te~ 

kil !'ld ği ıçın Londru'dan 
PJris'e yollanmışdır. 

Esperanto güzeli 
1930 31 uluslıırarns \'ur-

Eczıt h•• nesi 
l\öbetçidiı· 

şova büyük Esperanto ko~ı 
grasında «ES(Jeranto güze~~ 
olarak s q·ı len Bulgaristan~ 
Kozgrut kentinden muallilt 
bayan X Mla<lenknva ölmil 

dür. it 

Şalyapin ~ 
Meşhur Rus tenoru ııılt 

Şnlyapin « Do!I Kişaot » d~ 
J sonra daha lıir«ok filimi~~ 

ı·ııvirmişdir. ~ 

Eskiden sinemayı çok, pek çok se· 

Bu çocuk; 7aman zamen: 
Ben neler gördüm. Neler dinle

d m kızım . Ve Tükel; Babasının yazıhanesine 

gitmek üzer<: yola çıkdı. 

ven genç kız; hemen her fi'imden 
- Benimde annem olsaydı. . 

D ıye s zlanmaz. ağlamaz mı idi? 

İnsan bir kerr<" seveceğini, bir daha 
n e olursa olsun sevemiyeceğini zan eder. 

Fakat bu yanlııdır. 

Çivi çiviyi söker dedikleri gibi sev
gi de sevgiyi umıtdurur. 

"Benim dünyad ı Doktoru sevdığim 

kadar hiç bir kadın bir erkeği sevme 

di. " 

şimdi yaralanmış olarak çıkıyordu. 
l loppa, gülünç operetleri yar da lw 

rakub kaçıyor, hissi facialarda da hıç 
kırmamak için kendıni zor tutuyordu. 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

1 ilge; kendi gençliğinden, güzehğin 

den ziyan olan haı at ndan çok çocu· 
ğuna açıyor, onu yap yalnız bırakma · 

ğa kıyamıyordu. 
sun? 

Anne, bana bunları niçin söliyor-
Tükel; belki günde yüz defa kendi 

kendine bunu söylüyordu 

S,mki perde d., ı ı tırab çeken göl 
gelere kendi takılmış gibi acı duyuyor; 
göğsünün altında yakıcı, kavurucu bir 
el . Ona aşıksız ynıaınanın öldürücülü· Yazan: Mükerrem Kamil Dotordan ayrıld kdan sonra onun oka· 

Tahlilci genç kad nın 
bir acı oluyordu. 

gizliyemediğl 

Ve nihayet dudaklarında acı bir 
gülümseme ile: 

- Telaıa ne lüzum var Bilge 
Diyordu. 

Kurtulman için yavrum. 
Beniın kurtulmam? 

1 
dar hastası , okadar, onun delisi olmuı-
du ki. ğünü aşı 1 ıyordu h 

Ölürsem ne olur? 
Diye düıündü. 
Hiç .. 

- Uu kocaman dünyadan bir tek 
kadının ayrılmış olması o kadar küçük 
o kadar değersiz bir hadisedir ki: di 
yordu. Ve bu; böyledir diye içi üzülü 
yor, bu hiçliğe kuvvetle yanıyordu 

Arkasında ağlıyacak, acı çekecek 
kim vardı1 

Kardeıi, çocuğu. 
O kadar .. 
Onlar da bir gün gelib 

caklar mı? 
unutınıya 

Ölüsünün arkasından ilk günlerdeki 
matemi duyan kaç kiti gösterilebilir? 

Bir tren yatağında dünyadan haber· j 

sız uyuyan bu küçüğe yazık olmazmıydi? 
Zengindi. 
Onu bir yatı mektebine verecekler, 

orada arkadaıları arasında aile sevgi
sinden uzak, yetim, ökıüz olarak büyü· 

Zaten bu derin acı 1 arla fazla n ı 

yaııyacağını umuyorsun? 
Seven, çile çeken. özliyen kalbin 

nasıl olsa bir gün duracak, hem de ya 
kında kız m 

Diyordu 
Pek yakında 

• 

Bırak beni anne 
Bırak . Kana kana ağhyay m. 
- Tüke'!çocuk olma kızım . Bak ne 

hale geldin? Bu kadar kendini bitirmen 
doğru değil. Yetiılr artık çocuğum. 

Yetitir. 
Oyalanmağa çal ı ş Zorla gül. Eğle · 

niyorum de. 

Arkadaılarının arasına katıl. 

Göreceksin birgün onu muhakkak 
unutacaksın . 

- Ben mi anne, ben mi unutacağım? 
Elbet ya .. 

Yani kimden kurtulacağım? .\ ıı ne ne
ler söyliyorsun bana? 

Sus Tükel Yüreğimi 

ediyorsun llaydi çocuğum. 
yüznü yıka. 

delik deşık 
Kalk . l3iraz 

İstersen arkadaşlarını çağıralım. 
lfa?Yıld · z'a falan telefon edeyim mi.1 

lsteme • ıı anne. 
Denize çık . 
l loşuma \!"itmiyor 
Babana gıt, akşam üslü boğazda 

bir gezinti yapın. 
Tükel ; Annesini daha fazla üzmemek 

için zorla bu teldifi kAbu l etdı. isteksiz, 
isteksiz hazır! " ndı. 

0; 0dasında geyinirken anne'' koca 
sına t • IA on e 1 yordu . 

-· Ahmed Tükel'ı yollıyoıııııı Bir 
otomobile atlayın Şöyle Trabyaya doğ 
ru açıln Kıza akıam çayını otelde içır 

Kalabalıkla belki avunur. 
Bay Ahmed; sesinde gözyaşları titrl

yerek konuıan karısına acıy.uak karıı· 

::. usuz, gıdasız kalmıı insanlara ben· 
ziyordu. 

· Yaşamam . muhakkak ölürüm 
diyordu . 

Arkadaşlarına 1 akıyordu. Da 1dan 
dala at ıyan serçel er gibi sevgiden sev 
gıye . maceradan maceraya kolayca ge 
\' i veriyorlardı. 

Bu gün kumral bir başın ardında 

koşan, yarın sarış n bir rüyaya dal yordu. 
V e t a nıdığı l•ir çok genç kız vardıki. 
Aşık ıleği şdir ıııeği; çorap, elbise de ı 

ğişdirm ek kadar kolay buluyorlardı. 

llalbuk i Tükel . 
:\ ışan lı'l nı kan gibi kalb ine alıı,ış; 

onu orad ın bir dürlü ç• karaınıyor bu 
sevgi zencirini k' puup atamıyordu, 

Ağrıyan loir diş i öküp atmak ka· 
dar, bir aşkıda sürüb çıkarrnak lrnlay 
olsaydı. 

Dünyada göz yaşı döken insan bu· 
kadar çok olur mu idi? 

Unutmak için >pora düşdü. 
Gün 1erce bir otomobil direksiyonun· 

da uğraşdı. Asfa t yollarda bir kuş gi · 

bi uçarken .. Başı d .. yanmak ıçin bir fı 
onıuz arıyordu; ve bu omuz: 

Şu, l u arkadaşı •ı omuzu değil. 

lak, muhakka:.. doktorun o ııuz'arı, göğ
sü olsun istiyordu. 

Bazan çocukca ümidlere kapıld ğı 

da oluyordu 
fı 

birgün 1 - Beni yine sev•cek. ve 
bana dönecek. 

Dıyordu 

İçinde bu ümit filiz'enmeğe başlay nca 
ogün yüzüne biraz kan geliyor; gözle· 
ri parıyor, konıışuyor, iştaha yemek 
yıyordu 1. 

Ve bu güzel sevinç, ilıklerinı tatlı 1 
t a tlı ' ıcıklıy ;. n 1 u sevda ıı . üjdesl; ak 
şaın karanlıkları ile beraler sönüyor. 
ruhunun derinliklerınde bir ses: 

Devam edecek 
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Gücüıııüze kim durur Trak;."'dan sesi~ Çift kalbli 
Koy Sazından M . 

ve tenkid 

Acı sözler 
Ağabeğime 

tı'a girib Bay "Esad 
1n gazetesinde çalış· 

laşladığım gündenber 1 !er zaman elime 
~ Savaş sütunlarında 

·İr i'tidadı meydana 
~k, yeni hir kabiliye
tetimin ve kalemimin 
ağırlıkda bir sanat 

İ takmak emelile ya 
ilm.Heırı öyle 1 ir yanı. 
~1 ki: l'u hissi'll her 
bir altın arayıcısının 

•is duygusundan da. 
heyecanlı ve daha az 
edici değildir. 
bakışda be•1 Savaş'ı, 
~iiun sanata doğru 

lınde bir zaferi san
, llöYle. herkesin zev 
yab1ncı bir sazın 

•inden edebiyatı teren 
Çalışdığı bir devirde 

'Org. ın tellerine vu· .. 
lvaş edebiyatı , m"m 

•n kü türüne. )urılun 

le\ kıne yeni bir çeş

Ve etmiş o'acakdı. 

e bir güzel tesel:idir 
ler. <;ok geçmeden 
nın rüzgarı içiıı de çı 

en ümid erin baharın 
takıcı 1 ir sam ~eçirdi. 
ın ki esd.ği yerlerde 
baharı btldemiyen, so-

1e melül bır mevsim 
hği var. 
kabahat kimin fCl 

Gençliği düşün<:ıı ve 
l ı· . dd. çın ma ı ve mane-

1~ bir tür!ü fedakarlık

a.pan ustamızın mt? .. 

Yır! Bunu düşünmek 

! hata ve h•ırmetsizli

n büyüğü olur. O, "t.s· 
ki ; dünyanın en necib 

ruhi aşılar ve uzvi serom 
lar tatbik ediyor. 

Ben, sizden olduğum için 
te ııiz bir niyetle ve şinıdıye 
kadar havayı yumruklamış 

biçare bir topluluğun ıırnz

tarib Lir ferdi sıfa tile bu 
acı sözleri yazdım. Birbiri
mizi kaııdırmıya lüzum yok 
Şimdiye kadar yapdığımız 

ve bu şekilde devam etd ı · 

rib gideceğimiz edebiyatın 

adi bir şarldtanl ı kdan fazla 
bir değeri yokdur. l'iz birbi
rimizi böyle anlamamakda 
inad etdikce, 1 iz böyle 
birhirimizin zevkine amud 
sanat zaviyeleri çizmiye çalış 
dıkca; ne Savaş"da bir ahenk 
ve ne de san~tımız la bir mu
vazene bulamıyacağız San
at kı; bir cemiyetin muvaze 
nesidir Sanat ı. i, bir toplu 
!uğun kü türüdür Külıiirsüz 

b ir sanat ve §arıal~ız bir 

kültür olamaz . Evvela deru 
ni bağlarımın takviye et-
me1iyiz ki, eserlerimizin ara

sında bir vahdet gö,terelim. 
'fer mektebin edebiyat•, 

avnı umn1ana akan inceli, 

kalınlı şelalelerin, ırmakla. 
rın heyetı un.umiyesidir. 
Y tler ki, gayeler ve ideal 
ler birbirine benzesin! 

Şahısların ne ehemmiyeti 
var. Bir kuma~ f ıl.ırikasının 
mekikleri daima aynı renk
li ipl ıği dokumazlar Lakin 
her çılc'ın kumaı topunda 
mutlaka ayrı ayrı mekikle

rin iş biilümünden doğmuı 

bir vahd,t bir t~rkibi güzel· 
lik vardır. Acaba biz, 1 u 
terkibi güzelliği ve bu umu· 

Uııa ma'ik yegane adam
() ustamız ki, sanat I'' nden gelebilen feda. 
~ların <>n büvüğüı. ü 
ı~dır . Bizin>; zevkimi 

mi ahengi yaratamazmıyız? 
Edebiyatı muhitlerinde bir 
«kredi» Yaoıtası telakki eden 
fantazistlere sözüm yok 

Çün • ü, onlar; kozmopo
lit l>ir ruhun sahibi oldukla
ıı içindır ki. gayesiz ve he 
ye ,ansızd ı rlar. Bunlardan 
eser bekleıı•ek deve dıkeni 

fidanından kan renkli bir 
gül ummak kadar beyhude 
bir üınid olur. Çalıımıya 

müşterek bir gayeye ça 

! bedii duygularımıza 

lan bir tasavvurdan 
hissesine düşecek hata 

la bilir? 

gençlere ıöhret ve kıy
lemin edebılecek leri Lir 
göstc reli: 
elin!Çalıı n şeref sizin. 
beni·ıı olsun! dedi. 
teklifdeki cazibeye 

~lar niçin bu güzel ve 
Ilı hayali bir hakikate 
lllek fedakarlığına kat· 

/ ğırc!ığım ruhlar sanat ham
/ ıeleri olmıyaıı bir muhitde 

1 

tt"ııeffüs edemİyecklerin izan 
edecek kadar sanata t p 
mış ve inanmış ruhlardır 

Belki onların, zevkli ellerile 
adılar? bu neticesiz hayhuya bir 

I boıluğu. b ı y , "Esat islıh met vermek kabil olur. 
• ın kendısı hıssetnıi- Ben Savaş'a lay "Esat Adil,. 
u ders:niz.' Ne 111 ;; 111 • in tensıb etdiği ınünekkidlik 

1 o herşeyi pek güzel gil.ıi bir }ükün ağırlığını 
lb aniıyor Onun. anla- omuzlarımda taşıyarak gir-
l~ı yegane şey. bizim he dim. İşte, şurada aıağı yu 
falrnt: U)utuk J,abili kar; iki üç ay o 'uyor ki, 
~İzin edebiyat namına henüz ciddi bir tahlil, bir 
Rı çocukluklardır. Eğer lenkid yapabilmiş değilim. 

~ d b Edebiyat sayfasında dt'ğerli Yerin e ir baıka .. ol 
oJ 5aydı, şübhe etmeyin birkaç kalem yok değil. Fa-

h kat; onlar da o kadar az ve-
\ a zalim kararlar ve- ı h riyorlar ki, birer haftalık 
ir ölçü kullanırdı Ya - I 

1 bir >an söre tabi tnar, 
im1a arın birer haf- ı 

tal k şairleri yanında bu is-
lesinin sütunlarında her tidadlı kalemlerin yazıları dd 1 

1ahibin~ iftıharla seyret- fani şahablar ve dünyalar gi-
1'l'i bir imtiyaz, lıı'r l1a- 1 h lıi bir anda süzülü ı nisyanın 
1 aline sokabilirdi alemi.1e akıyorlar. Mesela; 1 

''az evvel onun için dün- gazete için eyi bir tercü~ıa-
~ en necih tevazu una nı o'an "1 lasan Ali. teni e-
~ adamdır, demişdık. lin biridir, 

Türk genciyiz hepimiz Türk'ün batmaz güneıi, 
Airl batsa tarihe bin doğar onun eıi. 

Hep elele verdik biz gücümüze kim durur? 

Gözler.niz Atatürk'ün amacına bakıyor. 

llızım•z şimşik gibi o amaca akıyor. 

Hep el ele v ,.dik lıiz gücümüze kim durur? 

llıncımız sönmiyen bir meıaledir kalblerde, 
!lirgün bizi bulacak doğan güneş Alp!erde 
Hep elele verdik biz gücümüze kim durur? 

And içtik bir ağızd ın güneşe varacağ z, 
Dağlar devireceğiz, deryalar aşacağ z. 
Hep elele verdık biz gücümüze kim durur? 

Ay yıld z ülkesinin birer temel taş yız, 
Herkes bunu bilmeli: biz yar<nın başıyız. 

Hep elele verdık biz gücümüze kim durur? 

B«tlı.kcııııı1 r"fiirküsii 
Şu karanlık su 1ardaki göz bebeklerim, 
Bir S.\niye kapanmadı geçti de günler. 
Şu karan'ık su 1artlaki boş emeklerim , 
Beni bahtsız köpük gibi ufka sürükler . 

Bu akıam ay sıcak, su ılık gibi 
Dalgalar sahilde hıçk ı r k gibi 
Yara lı bir akreb sularda gece .. 

Çek!,, Şu engin ufuklara bakalım ne var? .. 
Asıl! Bütün kuvvetinle küreklerine . . 
Hayatını denizlere döken babalar, 
Böyle yumruk indirirler yüreklerine .. 

lıu akıam ay sıcak, su ı 'ık gibi; 
Dalgalar sahi 1de hı ı· k ırık gibi, 
Yaralı bir akreb sularda gece .. . 

Tekirdaj!-: H. A . 

Telsiz. 
Donmuş birer dağ mıdır o suyun dalgaları? .. 

k ·ı 

GE:ne mi o· dev ağız yutuyor bi r "Titanı " 
",\nten" de "S. O. S. in kırılan halkaları, 
"lloparlor" da büyüyor korku, çığlık ve panik ... 

Tanrını, bu duyduk 1arım değil bana yabancı! 
Ölen hangi dostlarım. benden uzak, uzakda? .. 
Düıüncemi yakıyor orada çarpan sancı; 
Sesler, duğımk sesler,ki başımda toplanmakda! · 

Dışını buz kesılirken Okyanus nefesinden, 
İçim yanan bir orman batanların sesinden, 
Felaketi konuıan hoparlor: Dudaklarım! .. 

Bir iztiraba anten sinirimin her te~i. 
Birbirinin omuzunda her ters duygumun eli: 
1 ir uzak cihan gilıi batıyor muyum Tanrım? .. 

Tekirdağ: 

GECE 
Odam uçsuz, lıucaksız bir yokluk ortasında, 
Bir kedi gözü gi bi , uzakda ya nan :şık; 
Erimiş bütün renkler gecenin potasında, 

Şimdi mesafeler boş .. ve enginler kırıtık ; 

Odam uçsuz, bucaksız bir yokluk ortasında .. 

Omuzıırı.da karanlıklar sıcak bir kadın eli, 
Vu rur nabızlarımda gecenin on ik isi; 
Dudak ları boyalı. ve gözleri sürmeli, 
Karan 1 ıklar, sevgili, esmer bir kadın eli, 
Gibi omuzlarıma örter ı 1 ık 1 ir sisi ... 

yükdür? 

" Şükrü Galib " on beş 
günde bir tiyatro ve este 
tikin pençeresinden bakmı

ya başladı O ki; satırla

rında m efkuresinin çelik \ 

ayaklarını tak rdatan bir ya- 1 

zıcı idi. Ne çabuk pençele 
rini ve asasını yere dütürdü . 

Tekirdağ 

bir argo yapıyordu. 

« Bir zaferin yası •ı ad
lı piyesinden sonra edebi ya· 
ta ve tabelesi yıldıza veda 
edıh kırklara karışdı. 

« Hal;! Sezai » gazete 

b11 ulvi ferağ;, tdır ki; Bu son aylar zarfında bir 
I ~'1 Pmasını pek isabetli sürü teşvikler v" dostca rica
Cağ nıız bu z~ im karar !ardan wnra çevirih, çevire
~er lirmiyor. l\ılak s nik. ceği rser :er iki küçük şeye 
~e dığerbin bir hi•le 1 ınün11asır kaldı "Ot yığınla -
~;•. d 

gı teşvik en geri rı,. ' lı nesir "Mopasan,.dan 
; Ilı uy o r. Müsabaka· 1 çevirdi~i"~uda.i•i.ıılı hikaye. 
ertib ederek hediyeler Lisan bilen bu genç nıçin 
~clerek bizdeki uyuşuk- hiS>esine düşen vazifeyi yap-

"Mustafa Seyid,. e ":'er hoş 
!arın türküsü" nü söylerken rast 

1 geldik. Fakat, hançeresi mi \ 
sıkı dı nedir. b ir daha aynı 
kuvvetde bir türküsünü din 
liyemeclil<. ller halde "i:ierhoş

ların türkiisü"nü yazd ğı por 
tatif masanın başında sız ıp 

kalmıı olac ık .. 

nin en sadık ve tiiri kendi 
sine en çok yakıtdıran bir 
şairi Retli ki, henüz şahsi

yetini arıyor. Son şi'rlerin 

de orijinal gülle ve ıı k oyun 
ları var. Pek yakında zafe 
re erişecek .:ıevimli ıair ne 
olur biraz faz la velud olsa 
Olsa da haz haftalar yerini 
bir gevezeye bırakmakdaıı 

bizi kurtarmak zahmetinde 
bulunsa. e zevksizlik basi 11ne nııvor. H.,f•ada J, r küçük 

'clebiyat "pastör. ü gibi tercüme çok mu büyük bir 
"R Gökalp " ilk evvela

" Yıtdıza bitikler. dıye fena 

,.,.._.. k .. 1 ııcıze 
ı ur u er. Ve 

-Yasin yerine
Ölüme veremin oldu veıile, 
Azrail bağ'tdı korkunç ıeıle. 
Mersiye okumak düıünceılle; 

Gözlerimde yaılar kabrine Karşıda kara keJi, 
Ağzında keklık eti .. 
\'erin benim yarimi, 
Yıkar•m memleketi .. 

Mavi boya al boyo, 
Ben vuruldum d•I boya .. 
Düğün evine gelsene 
Göreyim doya doya .. 

Elmalar ani ani 
Yar gelir ganı ganı .. 
Anladınız mı kızlar~. 

Sizin için o manı .. 

Köyümden atın beni, 
Kumlara katın beni .. 
Kumlar beni zoptetmez, 
Buzlara satın beni .. 

Şıı Jere başdnn boşo, 

Atladım taşdıın loşa .. 
O ipekli şalva rı , 

Yırtarım başdJn boşa 

Arp alar karo kıl ç ık , 

Gııyin kuşan dama çık .. 
Ddmirbaşlar geliyor, 
Al çarşafı yola çık .. 

ila cı sarıklı molla, 
Anneme dünür yolla .. 
Annem beni vermezse, 
Çeşme ba~ını kolla .. 

Bizim bağın başını, 
Yaram dökem taşını .. 
Ne yaman öksemişim, 
Kaynımın kardJş ını. 

Bir sigara ver bana, 
Dum11na bak dumana .. 
Ne ben öldüm kurtuldum, 
Ne sen gelJin imana .. 

Dar sokakdan geçemem, 
Onluk paket içemem,, 
Bana derler yardan geç, 
Yar şirind ir geçemem .. 

Kayalar gölgelendi. 
Güzeller suyu indi .. 
Her güzelden bir öpüş, 
Yüreğim tazelendi . 

Çıtin ucu yılonJı r , 

Çal boynuma dolandır .. 
Sen Jedin gı•leceğim 
O söz neden yıılandır 1 .. 

Ne b~karıvn baca lan, 
Gömleğin alaca J an. · 
Gel kız seni kaçıranı 
Kurtulasın kocadan .. 

Kerpiç koydum duvara, 
El etdim eski yara .. 
Eski yar hele hele 
Can kurbJ n toze yara .. 

Bugün ayın onbeşi, 
Yandı sine'llin başı .. 
Ben senden ayrılalı, 

Dinmedi gözllm yaşı., 

Durt nğacı değılem, 
Yel vurduk ça eğilem. 
Egil eğ 1 öpeyiıo, 
Ben yabançı dı•ğ lem . 

Derli yen: 

J<.C ~iic.ı.fıa?04 f11 

Unutulan a~am 
Muhsin Ertuğrul bu hari-

kasile Türk sahnesine geniş 
bir kanat takdı. Eşsiz sa
nalk dr kendi adına yazılan 

bu eseri, heyecanının kasır
galı parmaklarında dalga 
dalga parçaladı. Takdir, alkış 
her şey herşey onun! Türk 
tiyatro ve sanatını bir daha 
anladıki bu günkü sahne 
tekniği kllisik zestlerden ar. 
tık çok uzaklaşmışdır. Bu gü
nün sahnesinde iki kalb çar
pıyor: Ses ve ruhi kım ı lda

nışın .. Tiyatromuzun en ulusu 
Muhsin Ertuğrul işte bu çift 

kalbli mucizedir. Onun han
çeresının ta geriye doğru 

yükselen efsanevi orkestra· 
sından çıkan her sesi bir 
t ek kelime ö1le bir ahenkle 
kulaklaro, kulaklardan ruh
lara ve kafalara çarpar lı:i 
yüzlerce sa yfalılı: bir felsefe 
ve gene o kadarlık bir ilAhi 
tasvir o kadar icazkdr te
sir lıazonamoz. Onun, tek 
bir nidasile coşmamak, ağla
mam ak ve kim bilir belki de 
ölmemek mümkün değildir. 

Bu eşsiz mucizenin bütün sır. 
rı sesi olamaz. Onu mucize
leşdiren asıl kudret hiç bir 
maddi tesirden istifade etme
diği halde aynı fıziyolojik 
ve Pisikolojik holleri ya
şutd ı rabilmesindedir. O hiç 
yürümesin, hattn kımıldan. 

masın. Dört yanda sessiz_ 
lik usanç den ilen paslı kilit

lerle heyecunları düğümle. 
mek istesin. Ne olursa olsun 
onun durduğu zamanlar bü. 
tün tiyatro salonunda heye
canın pitisi uğuldar. 

O durur, bir heykel gibi 
durur. Fakat biz ruhların ih
tizazlarında bir Rözenans gi
biyizdir. O durur biz coşa
rız . Oturduğumuz yerde kay· 

narız. O durur, biz ağlarız: 
O durur, biz alkışlarız. Çün. 

kü onda ruhi kımıldan ış 
vardır, 

Onun ruhu sibirkdr bir 
tesirle sahnede; yüzlerce ki
şinin duygularında dolaşır. 
Onun gözleri yüzlerce ira
deyi kendi m ı hrakında ka
vuran bir çift manyetizma 
güneşidir. işte onun ruhi 
kımıld;;nışına bu iki güneş 
yol açar. Eğer Türkiye'de 
sanat namına bir abide dik
mek l azım gelse bunlardan 
biri Hamit, diğeri mutlak Er . 
tuğruldur, 

llu hükmü, taassuba kapıl
makaızın bir tehir ve takdi
me tabi tutsak, yanlış bir iş
yapmış olmayız. Çünkü Er· 
tuğrul'un , bu çift yürekli mu
cizenin değeri bir cilt ede
biyatJır. Sözsüz bir edebi

yat mektebi var mıdır ? Şek_ 

!inde bi: sorguya tutulsak 
Jüşünmeden «Ertuğrul'un mek
tebidir.» Diyebiliriz. Ne ya-

Geldim 

Bu akıam ay da kabrinde yandı 
Gözlerimde yaılar kana bo-

Hasretin gönlüme 
yandı 

damlı yan 
kandı 

!Yadınla burada çağlıyan ıeldim 

Ölümün ne korkunç manası 
varmıf, 

Toprağı delermiı. dağı yarar-

lıhamım bir çelenk 
mıı. 

kabrini 
aarmıı; 

Ben ise ruhunu okııyan yeldim 

S1t1t~ fSofug11a« 

Eseri yazan bu sırrı anla
mış olacak ki çok söz söy. 
lemekden, uzun felsefelerden 
kaçm ış yalnız vakaları ııira

lamalıla:ıktifa etmişdir. Eser. 
de bu çift kalbin çarpması 

için namütenahi bir feza bı· 

rakılmış. . Gene bu maksat
la üslü b fev kaladeleşmişdir, 
Dekor dııba ziyade şe'ni idi. 
Eşs i z hir rejisörünü bir zevki
nin harikasıdır. Sonra mizan
sen itibarile de biç gör. 
mediğimiz bir yeniltk bizi 
şaş ı rtdı. Sinetik esasların 

mükemmel bir ibdaı mizan
sene büyük bir irtifa kazan
dırdı. 

Yalnız eseri yazan: Bir kah
ı eyi tasvir eden o tablosun· 
da ve yaşatmalı: istediği o 
ihtiyar tipinde bir az cürüm 
ve cezanın tesirlerini saldı. 
yamam ışdır . 

Sonra doktor müstesna, diğer 
eşhas biraz silik ve netsiz
rlir. Biz onları net olarak 
görebildikse bu muhakkak 
Ertuğrul'un soçdığı güneşli 

ışıkların rutuşundan ileri gel
mişrlir . 

Müstesna olarak Galip, 
bir tabloluk kısa hayatın

da hakikaten Orijinal bir tip 
yaratdı . «Neyirenir» tam kendi
siydi. B!llin Reliğ berber rolünde 
Ertuğrul'a benzemiye çabaladı 
Talat ve Cahide ve gene hep
si Ertuğrul' un tipili, fırtınalı 

şimıekli ~anatinin peşinde 
tıpış tıpış lroşdul'1r , 

Ertuğrul rolünde cumuriyııt 
gençliğine şu ibreti temsil 
r tdi. Millet için, vatan ıçın 

y a p ı 1 a n eyilikler 
ve büyüklükler şöhret 

ıçın kudurmuş bir ihtirasa 
bağlı olmamalıdır. Bu mariz 
ihtiras vicdanı kömürleşdi

rir, insanda şerefsizliğe kar

şı bir istidad uyandırır. Ve 
halı:ıkııten o zaman ınsao 

şöhreti uğrunda namusunu, 
şerefıni, vicdanını fet!a eder. 
Bir hiç olur. Ctimuriyet 
gençliğinden şöhret için çarp. 
mıyan yüreklerin büyüklüğünü 
bekliyoruz. 

bize gelen es~ 

Bir zaferin yası 
Oençl< rim izden R. Gökal p'ın 

yazdığı bu mesleki ve milli pi· 
yes gaze temizde tefrika edı l· 

dikden sonra kitob halinde çık· 
mışdır. Oüz .. ı bir kapak içinde 

J z.k kj talebesiz bir mekteb. 

,~ ··-~ 

Maltepe 

Şiifu.14 §ati.p 

ç kaıı bu piy s lıütün okurla· 
r mıza bıllussa muallimlere sa 
!ık veririz 

ı»yesin hoveskarlar tarafından 
her yerde tems'.lı de mümkün 
kılıomış vıı kad n role karışdı

rılmam ııdu. 

Her kitabçıda ve Savaş 

kitab e\•İnde satılan bu pıyes 

30 kuruşdur. 

Yurtdaşt 
Felaketligünlerde sana yardım elini 

uzatan hi!alihmer insan/Jğın şefkatin
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

Balıkesir Hilô.lihmer 
Merkezi 
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M~ hmed Ka~ala~ 1 
Medani Erelli Sadi Ozat~y 

~ l ıç ve salgın 
YE N i Ç ES i TL E R i İZ GELMiSDiR. 

Cerra lıi hasta- Cilt ve Ziihre- LÜTFEN OKUY\:JNUZ! 
hastalık 1 a r lı ldar ııı ii l e- \ ' İ lıa:stalıldar 

mütAhassısı. lıassısı ııı ii tf' lı assısı • 
1 

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

nnı kabul ve tedavi ederler· 

• 
. , ~ 

~ 

İPEK İŞ - AL TINMEKİK İpeklileri 
Mevsiııılik \T~ yıızlık M t\~1"'()LUK - P 1\llllESÜl"'ÜK 

ll()BLlli Yüıılüler 
.. .. .. 

• - • 1 En birinci Y ERLi - INGIL/Z Kostümlük kumaş/arlar 

Savaş Neşriyaf!ndan: Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - od~ 
• • 

BiR ZAFERiN 1 
döşemelikleri 

Tuhafiye, trikotaj Ve Srıire Ve Saire 
Yazarı: R. Gökalp v 

latıklal Savaıının en canlı A ve heyecanlı 6 yaprağı 

1 1 1 

1 
1 ' -

RekalJet (;ötürıııez Bir t,,i<ttl«t l\tl<tz<ıınızd<ı Sııtılıı· 
Mtıhteı·em miişterileı·iıniziıı liitfen teşrifleı·i istifad~leı·idi ı· 

İNKILABCI nin İll..\~IN PİYESİ s 1 » 
~ Her kitabcida bulunur· 1 ıl 

Al)RES: FAHrR~ TAVSAN'LFLI 
- o ' -

Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası ı} 

• ıl 
- ·~ 
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H · TEMİZ MÜF?EFEH9 

. M 
BALIKESiR BALIK,. S R tı 

PALAS PALAS tı 
•• 
~ .. . •• 

~ Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde ~ı 
H Tesı·if edeıı ı ıı ıııiişkiilpı·sPııl ıııiislf•ı·ileriııi d:dıi ııwııııııııı ederı •• a leıııiz,' korıforJıı \l' servisı rııiikerıııııt'I: İİcrt'llerİ lıPrkPseı hl'l'İ~li ~· pııİ ~1 

inşa ellirdiği sıcal-. ve soğu!-. asrıııııza uygurı fevkalade haııyosilt~ ,. 
lt~~~!Y<'Yt' t~t>.Aer lı!r ot.f'ldir: .\lııııda gaziııosıı vardır. Gaziııosuııda .~ 
lrntıııı şcrallı sılılııyeyı havı vp her ıııenılekeliıı gazrle vı• ıııf'cıııua- U 
larıııı btılunduruı'. (;iizı1 I re se~li rad~·osu ıııevcultııı·. ff 

•• *xxx·----~~----------------------------* ... --------------------------
Bu akşam mahfelde , , 

Çokdan beri beklt·ııileıı 'e İslaııbııl Tayyare 
cemiyeli lıiıııayesirıtle dolaşan 16 sarıatk:irdarı 
ıııüleşek kil 

.. 

T. T. C. 
Operet tiyatrosu 

Şehrimize geldi 

ikinci temsil: Cemal Sahirl·n 

• Meçhul serserı 

Operet üç perde 

Büyük orkestr«ı 
Ayrıca sinemada: meşhur alem 

Ek nıekci K«tdııı 11,i l ıııi 

Cilt, frPı·ıgi. hel
"oğukhığu lı:ıst;ılıklan 
ıı ı ii le lıa ssısı. 

Hastalarını saat üçte 
hükümet cadde•inde mu· 

l ayene hanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

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 
1 O kuruftur . 

Gazeteye ait her hu•usta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günlerı 
çıkmaz. ---

Kadııı rr crzisi 1 s A v A ş 
İstanbul Beyoğlu ~ısır Apartımanında Terzi ,iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 

Madam (Feııgaraııııı) kalfalarından Terzi ~IY - tmilliye caddesinde Hususi daire 
MET GÖK .\LAN bu kerre Balık.esir Yenice ma- ı ı Telgraf adresi: Balıkesir -
hallesirıiıı 6 Eyh'ıl lleklelı sol-.ağında 24 numara- 5 Av Aş 
lı haneye nakl ohm ıu uşd ur. ı 

~SEHl·R~ ... >""' &::, cN ,,~~ 

-=\(* ~ 

sinemasında 
20 ~u~at Çarşam~a a~şamından it ı ~a ı en 

llH.İ(;JiTTE 11~:1,~I iıı En biiyiil-. Salıı•st•ı·i 
• • 

ATLANTID 
BHİ(~El'Tlı: llELll ilt> hPı·alH r ( 1 \111\aı diğer hii-. . ' 

yük aıtıstleı· .IE.\N ,\NGELO \(' PIEHBE Bl~NGIL\ 

, 
llelediye Dispanserinde 

Muayene Günleri t 

11 

Cl'll.\ llTESİ ı;CNLEHi 

\ Ö~lı~dı~ıı :soıırc saat 15 - l ti 
l)ı-. Bav . \lııııt>d Eıııiıı 

iı· lıa-ı ılık ı . 

P.\Z .\B nCNLEBİ: 

Üglt>,lı•ıt ~oııra :saal 15-16 Kulak, Bo} 
Bıınııı lıa~talıklan Dr. Ba\ \ll'lııııed K:i~ 

fl .\Z .\HTESİ GÜ~LEBİ: 
Sahalı :saat 10 - 11 İc lıastalıkları 

• 
Bav .\lııııed Erniıı 1 

Üğİedcıı soııra 15-16 (~iiz lıaslalı klaı·ı 11 

Bav İlı..;aıı .\lııııt'd 

Brlgtte Helm llu filimde büyük Eanat kuvvetini ve ka 
biliyetini lcöstermitdir. Aşk Macera. l\in lntıkam . İhtiras 
ve Heyecanla dolu olan bu meraklı ve esrarengiz filmi 
herhalde görünüz 

,\~ ı·ıca .. 1 - Fo~s .lurııal. 2 _ l>aııs or~·aııl:d flııı 1 
S.\ IJ ı;C"'LEBI: 

Sahalı saat 10 - 11 İl' lıaslalıkları 

Mevıim münasibetile bu akıamdan itibare süvare 
8 30 da baılıyacakdır . 

. 
JlEK }T t\K INJ)J\ 

saat 

-ı Mös-yö 
Bebe 

Düııvayı i\liiııı suail<' . . . 
talı:·iıı Pdi:rııel-.dl'rı 

ku rlarııı 
Mo:·is sörahPııiıı sa-• ' . Sandu lı ı • sr ri 

Bct l ıkesiı· iıı lıisaı·l«ıı,. 
ı\liidürlüğ·üıı<lcıı 

Cal-.ıı· inhisarlar ıııeıııurivı·ti aıılıarlarırıda 
' . 

buluııaıı idarenı .ıli yapral-. liitiiııh·riıı (iöııeıı iıı-

lıisarlar aııhal'larıııa ııal-.li 19-2-935 tarilıiııllt·ıı 
10-3-935 ıarılıiıı<' ~: ı d:ır a<"ık l'k~iltıııPYe cıkarıl-. . . 
ıııı~ olıh:ğııııdan hu ıııiidılı·t zarfıııd;.ı zul ı uı· ('de-

• 
cpl,. laliplPr·irı Şl'l«ıiti aııl .ı ııı.ık iizt'I'<' ıı ı alı:ılli iıı-

lıisarlarıle Gönrn ''' ha~ ıııiidii i~Pliıı ı izP ıı ii-
ı·araaı f'yll•ııH'lı·ri il:iıı olurıuı·. 25-3- 8 

• 
B." . \lı ıı ı ed Emin 
Üğlı·dl'ıı ~oııra ..;aat 15-1 li Dıslıaslalık 

' . 
Dr. npı~l'ati'ır Bay Sadi Üzal · ~ 

1 · C.\HS.\MB.\ ı;(""'LERİ: . . 
Üğll•dPıı soııra saat 15 - 1 G 
Dı·. B." ll:ıil' 

1 

PEB~E\1BE ı;C~ ' LEllİ: 
Öğll'dı·ıı sorıra s:ı:ıı ı:ı - J () 1) l'I lıa~ 

1 Dr. Bay "ı•lııııf'd .\li 

'---~~~-~~~~.! 
B<t l ı kesit' l)<)ğ·ıı ııı \Te 

(~t)Cll k ilet k 1111 t 
ı - \'il:İ\l'Liıı ıııı ı·kı·z vt· ıııi'ıllı:ıkaıı, selı1 

. . ' 
köylt·ı·i alıalisiııdl'ıı ıuiir:H' : ı:ıt ı•<lt'n !!rhı' 1 
tabii \t' ıııi'ıskiil:'ttlı lıt>ı' ııı·' i dofr11111larıııı ' · • • 
luıııııııı kadııı aıııPli~al aı·ıı ı ııı i iı ~~f'sf'dP ııı' 

111·11 ~apar. ı ,:ocuk dii~iirıııı k tı·lılikı•siııdl' 
ııaıılal'J da kl'zalik rıwecaıH·ıı ~atırarak t , 

Pdt>r. 
Siiı ı·ıwııkları vı· ıkı \asıııa !-.adar . . . -------------------1 1-.iit!İİk lıas ı a vavruları d . ılıi ıııiit•ssesedl' \al 

Bı1lıkesir inhis<ı ı·lıt r lı<tş 
111iiclii ı· I iiğ;ti net en 

S ı ıı dır~ ı i 11lıi~aı·13 r ııı 11 d ii I' i' r ı i : ıı ıl ıa ı· hı r ıı ı t L ı . . 
lnıluııaıı ıalııniııı•ıı otuz hiıı 1-.iln raddı· · iııdı· id:ı -

ı·e ııı : ıli ~ap ırak lİİLİiıılt-rirı B : ıl ı k~ı·ir isıasyo

ııuııa ııakil ''' t ı •sliıı ı i 1-!-~-\li'l;-ı ıarilıiııdPıı 7 
ıııart ~J35 tarilıiııe kadar :H·ık Pksillıııı''t' 1-.oııul-, . 
ıııuşdıır. Talipleı·iıı şpraili aıılaıııal-. iizı·rı• ııı:t

lıalli inlıis ıl'larile has ııtiidirİİ\l'lİıııizı· ıııiirae:ıaı . . 
eylemeleri ilan olunuı· . 20-24-5 

. . . 
lı<•r zaıııaıı ıuı • ı•ı•a ,. 1'11 t ı· d:ı\'İ ••dpı·. 

;; Siil ı;oı·11kları ıı 111 lıakıııı ıarzlaı·ı lı:ı 

d.ı ıııi·ı ~ıaklıı·I 'ali lelt·ı·n \t' gPlwlik Psıı<ı' 
vukuu J1ll'llıu1, :ırızalaı·a karsı t:ıtlıiki l:'ı't.ıııı · 

• 
teda' i \l' tPdlıil'IPı·iıı alıııı.ıasıııı da gı•lwlı·r1 

' 
rı·ııııPk İİZPl'tı deı·slPr \t'riliı'. 

4: Ciiııılıuri.H•liıııizirı Balıkı·sir' t • halı, 

hu l'a~dalı \t' lı:ı~ ırlı ıııİİl'S"iPSt'dt•ıı ıııultl 
lıJlkııııızıı, istif:ı<k~ı· ko~ıııalJrı il:iıı olııııt~ 

Neşriyat müdürü : ESAT Aolı 

Vilayet Matbaası Balık' 


