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UçDevlet HabeşiştanıPaylaşacak mı? 
Dış 

. 
işler bakanı 

Ankarayı dö ·dü 
Ankara, 29 (A.A) - Dıı-

isleri bakanı bay Tevfik 
'Rütdü araı bu ıabah Anka. 
ra'ya dönmütdür. 

Türk Dili araşdırma 
cemiyeti 

İstanbul29 (A.A) - Türk 
dilı araıtırma heyeti dün 

Dolma bahçede toplanmıf, 
araıtırmalarla meşgul olıııuı

dur. 
= 

Sovyet Japon Hoda Hanım 
- 1 - - - - --

bırlığı kongresı Murahhasları ingiltere~en Erdemlı türk kadınlarını en sı 
açıldı 1 ayrıldı, cak duygularla kutlarız dıyor 

Moskovl\, 29 (A .A) - Bay Londra 29 (A. ,\) - Japon Kahire, 29 ( A.A. ) - birliğe kavutmuı olmıyan 
Kalenin Sovyetler birliği kon amlralı Yamomoto ile bera Mısır kadınları birliğinin doğu ve batı ülkesine bir 
grasını açarken Kuybefle ı ber diğer Japon murahhas- kurucusu VI! bıııkanı Hoda- model olacağına M11ır ka-
Kirofun hatırlarını tazio:ıle ları dün akşam Tokyo'ya hanım Sarani kurultayın ka dınları güve~çle inanıyorlar. 
anmış ve Sovyetler birliği gitmiş l erdir. dınlarımıza verdiği siyasal Bundan ötürüdür ki :v1111r ka· 
işçilerinin büyük önderi bay - - - - hakları hakkında 1 ahire dınlar hirllgi erde~ll Türk 
Stalini ~elaııılamııdır . Bay General ı husu&i muhabirimize şu söz . kadınların e~· sıcak duygu-
Kalenin'd<n &onra bay Molo· !eri söylemltdir. larile kutluyorlar, Bundan 
tof söz alarak hükumetin Kondİf İS ı Ne mutlu ki Atatürkün sa· d.ı1ki Mısır ·kadınlar birliği 
raporunu okumutdur. Atatürke ve uluıal kurulta-

Ayan Seçl.mı·nde Ro yesinde doğu tarafındaki . 
Şl"mendı·fer Lazası • yına bütUn acunun ıaygıfı ~ • d kadınların batında yürüyen 
Suçluları Cezalandı - maya gi ecek • hayranına kıı.ymak olan bu 

Türk kadınları artık batı ta-
rlldl 

Atina, 29 [A.A] - Alı- asil karularından ötürü qe-
nan haberlere göre ayan ıe- rafındaki kadınları bile ge· rin v& duylfatu tef~~k~rleri

Moskova 28 [ AAJ Mos· 
kova · Leningrad arasında 
lorbino İ stasyonunda ayın 

yedinci günü vukubulan ve 
23 kişinin ölümü 1 e 7 ki· 
şinin yaralanmasına sebeb 
olan timendifer kazası dola· 
yısile mahkeme çarpan tre
nin maklni•lini ölüme, istas 
yon memuru Karapofu da 
on yıl hapis cezasına çarp
dırmıtdır. Beo diğer suçlu hak· I 
kın üçten yedi yıla kadar 
muhtelif cezalar tayin edil· 
mitdir. 

çimi sırasında harbiye ba· çerek ıekmil kadınlığa . yol nl ıönderiyor1ar. 
kanı Bay Kondilis Romaya açıb göslermeğe koyuldular. , ______ "'!!"".,_..,. ___ _ 

En eski çağlarındanberi 1 SAVAŞ'Cl G"ôZiLE: 

Türk kız kardeoierine bir çok _ ~ • • ' Şaylav · 
b..ğılaı:la bititik ve kardeılik Frqtl11:/7nli/dli11iıı ilk say· 
le sıkı sıkı bağlı olan Mısır lavfarı'nm "ellerinde birer 
kadınları Türk ulusal ~uıul · «karne» va.rdı. Bıı kar11'e" 
tayın kRd~~rı aiyual ha.k· ltrde, kendilerini seçmiş 
ları bağtılamasını ıonsuz . olaıı yıırtdq§iarının mem/e
sevinç ve övençle karııla- kel iş/erile ; ili§ikli dilekleri 
dılar. Övünç ile lrntluladıifı· ya;ılı idi. f5ılııkü O zamarı
mız bu b\iyük kazancın öğü- lar, demo'krasi lau bir ge . 

l lin · ğibl se"ritmli ve şirlııdi. 
tün hem ileri yürüyüıündeki Ve dem•>kr(fsl nazarlyesinirı 
Çalıukl.uktan Örromon bır 

seneden beri acuna 
icablarıtıa ·lıar(i' lıarfine 

Edirne'yi General Kondilis 
gidecekdir. Bu ıeyahatin Ar
diti » adlı gönüllü teıkilatı 
tarnfından yapılacak fenlik
lerde yer almak için oidu· 
ğu söyleniyor. Harbiye ba· 
kanı bu tetkilatın azasından
dır. 

baş e{Jtlir.di. 
hayret veren Türk Mlldnkollk fileıof Jan 
ülkesinin bir yeni ıeziml olu- Jak Roso «mlllcliıı kendi 
ıundan hemde bu kararın kend/111 idare hakkı temsil 
bütün doğu tarafı ülke-rlnln ve vekıilel kabul etmez» di
tarihinde adalet ve hürriyet yor; Jsuir-u'nln kılçıik kaıı
lçin bir gün doğumu açııında tonlarında olduğu yibl lıal· 
Türkiye' de erkek ile kadın· kuı" kendi kendini bizzat 
lar arasında böylece kurulan idare elmesile demokrasiye 
yeni birlik çalıtmasının bu ıılaşılınış alacağını ileri ıÜ·· 

- - ~·-~~~~ 

Sularbasdı 
Dokıız ev yıkıl,lı, bir k«ı

dın ölclii rüyordıı. Btıııııtıla beraber 

... f ransız ba~anlırı yarın Londrıyı gidiyar. 

1 
Çıkaran Ye Batyazıan , 

E. A. Mültecablıoflu 
ı_-~-
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Mustafa Kemal ve musikisi 
Türk inkflapçı garb musukisinin öğretil-

1. mesini istiyor 
Birkaç haftadanberi bütün talı değildir; sadece kulak

Türkiye musiki bahsıle ala- dan kapılan ve her ıöyllyen 
kalanıyor. veya çalanın lcadetdlğl bir 

Bu alaka, o zaman daha takım "Varlatıon. !arla lll· 
Gazi Mustafa Kemal Pata ve görerek intikal eden me. 
adını taııyan Reiılcumurun lodllerden ibaretdir. , 
büyük ulusa! kurultayın Gerçi farkmuıildalni "ılyıte 
yeniden toplanııı münasebe· matııer" etmek için bllhaı
tıle terdlll •söylevle batlı· sa 1931 de topla.nan Kahire 
yor. konrrasında bazı tqebbüa· 

Gazi bütün evvelki sene !erde bulunulmuıdur; fakat 
!erde Ye yeni kurultay top- muhtelif havalılere ıöre ken· 
lantmnda evv~la ıapka, diliırlnl göıteren deflf.lkllk
sonra Latin harfleri inkıla- lerin ve mevcud nota yaz· 
bından bahıetmiı, bilahare· ma ıbtemlerlnln pek çok oL 
de tarihin tedkiklnl ve dilin malan yüzünden bu te,eb-
islahını tensib eylemiıdi. büı pek fayda verememlfdlr. 

İıte timdi de ıark muıikl- Şark musiklıl "deııln mu· 
sine karıı mücadele açı ıical" inin zahiri h.ıitllif ve 
yor. bilha11a esa11nın nokaanlıfı 

Hirçok AVJ"upa'hlar ıark «accorupaınementıı ınm aon 
musikı.inl tl~ırlar. Mesela derece ıematıze edllmlı bu· 
tima~ Afrika'da, Sunye'de 
veya Koloni !lergislnde ol
sun bu "min,ur" den çalınan 
ıarkıları ve ' yalnız bir iki 
ton Üferinde. saatlerce aynı 
baıit "Varlation»lan tekrar 

lunması ve notaların da da -
ima yüluek ve tiz perdeler· 
de dolaımaıı yüzünden ıarp
lıda çarçabık bir asabiyet 
uyandırıyor. Şark muıiklıi
nln ıarklıda da aynı teılri 

eden ıunı meJfzuu ve çeyreklik yapmakla beraber bu teılrtn 
ve sekizde birlik tonlarlle baıka batka ıekıllerde ifa· 
hemen falıo sesin hududun· 
da bulunatı bu (<~ladulation 

delendiğlne, yani p.rklıyı 
tahrik edıb garplıyı da yor
dufuna kanUz. ları lfitmiyen var mıdır? 

Bu ni·uıikide" esaıen «har . Şark muatklıi amatorilnlin 
mÖnİ;alion·. 'yokdur; esasen duydufu zevkin ,azelllflne 
burada tenevvüü vücud ge- ne fncelitı ne oluna olaun,bu 

tiren aletle birkaç lütü 
muılktnin Avrupa mutlkl· 
tinaılan indin de baıitçl 

istls~~. etm~ ıartile çeıltli "decadent. etütıllz ye kül· 
fakat ):eps,i cıacorde. denilen tünüz bir ıanat, hem de 
aletlerden ibaretdir. kulakdan kapma olmak do-

l9te yükMk veya alçak layıaile kusurlu ve fazla 
perdeden yapılan birçok" •· olaıak büyük üıtat ye bü
riati n. lara alıımıt olub yük ıahslyetlere de malik 
ıark !"°~sllii~in n yazılıtının olmadıiı ııbı «barmonle. ve 
lnceltfinl kavrıyamıyan garp· «entrepoint» in kal! kaide. 
lının Jrnlağına hoı ıelmiyen lerlnln tesbit eylemedlfl 

kurumlaryardl"1ediyor Fransız bakanları 
yarın Londra'ya gıdıyor 

Bak«tnlar oratla iki gün 
lngiliz ncızıı·Iaı·ile g(irüşe 

cekler 

. . 
o da nlhaytl, hukukdaki 
vekô.leı ıısuLüııe boyun eğdi 
ve milletin kendini vekille. 
rile idare clmes(ni daha eh 

hem . de garp!ıyı umumiyetle bir bünye latıyan bir aanat 
yorag· "mo~otonle. yekna· ol füpheslzdfr. Madem
saklık intibaı buradan reli· ki alaturka muıikiyt ala-

Edirne, 29 lAA) - ~u 

lar çekilmeğe batlamııdır. istanbul'a 
Şehrin Gnı, Mihal, kiritha· Yarın 200 seyyah 
ııe, tabakhane ve Türk oğlu 
ınahallelerl kıı nen su altın geliyor. 
dadır.Gazi mahallesinde sekiz İstanbul, 29 (A.AJ - On-
evden biri tamamen, difer· 

0

beı gün önce okyanusta kazaya 
leri lı.11men yıkılmııdır. Bu uğrıyan bir Norveç vapuru-
labah yağ:ın ıiddetli yağ nu kurtarmıı ve ıüvarısi 

ınurdan su bukınına uğrı Norveç hükumetince bir altın 
Yan mıntaka haricinde bir madalya ile taltif edilen Ke
ev çökmüt, bir kadın ölmüı- sulute adlı Alman vıtpuru 
dür. hrka, belediye, llilali pertembe günü 200 seyyah· 
t.hmer müıtereken yiyecek, la ıehrimize gelecekdir, 
l'akacak dağıtmakdadır. l\a. 
~a ve nahiyelerde bir ıey 
l'okdur. 

çocuklarayardım 
Tratzon 29 <A.A) Fa 

kir mekteb çocuklarını ye· 
dlrme ve geydirme ce
miyeti 300 den fazla ço · 
cuğu yedirib geydirmeğe 

karar vermitdir. 

~~~:§§~~~~~~§'::§~§~~: 
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,ı TEMfZ SEVGİ FEDAKARLIK VE 
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Alman gezeteıeri neler yazıyor 
Londra 29 ( A. A) - Fran · j karıı _daha ~ekin gen o' duğu· 

sız bafvekill ve dıı bakanla- nu gorecektır.» 
rı perşembe günü Londra'ya Nasyonal Zeitung diyor kı: 
gelecekler, cuma ve cumar· «Fransız planı lngilız si-
tesi günleri İngiliz nazırları yasal çevresince gerçeklen-

! i k - l" l b• ·. le görüıeceklerdir. mes ın ansız p an ar ıçı 

Berlin 29 (S.Ş) Alman minde görüldüğünden İngil · 

gazeteleri bay Flanden ve 
Laval'ın Londra'ya vukubu 
lacak ziyaretinden uzun uza· 
dıya bahsediyorlar. lloersen 
Zeitunk diyor ki: «bay Lava! 
Londra'yı ziyaretinde İngiliz 
siyasanın Fran11z projelerine 

= 

tere faallyetlnl yeniden ele 
alacakdır .• 

W estefalische Lanıes Zei -
tung ise: "Fransanın tazyik 
metodları lngiliz siyasasına 
uymıyor. lngiltere ihtilaflı 
meselelerde uzlaıma tercih 
etmekdedlr. 

kralboris 
taraftarları vaziyete hakim bulunuyorlar. 

Londra, 29 (SŞ) -~ Time 
sin Sofya muhabiri bildiri 

yor: Şimdilik kral eorisin 
tarafdarları vaziyet hakirn 
bulunuyorlar. Fakat Georgi 
yef kabinesinin dayan 
!andığı Sveno tetkilatının 

halinde tevkif edilmlılerdir. 

\ıkeri kabinenin selefinden 

daha ömürlü olub olmıyacağı 
biltnmez. 

Bir kasaba daha aldı 
Parls, 29 (S Ş) - Bir 

bugünkü durumu kabule paraguvay tebliğinde Para. 
razı olub olmıyacakları henüz guva y ordusunun Garnazaj · 

belli değildir.Georgiyefin taraf li kasabasını ifgal etdiğl, bir 
darı olan protegerof fırkasına çok esir ve mühimmat al
menıub kornltcciler de kütle dıkları bildiriliyor. 

ven saydı. ' 
İşle bu tesir iledir ki Fran

sız ihitldllnin ilk say/avları 
nııiekklllerinin yuııi . kendi
leri11i seçe11lerizı dilek ve 

yor · • frangadan ayıran cihetin 
8'ıradaki ıark musiklılnln netice itibarile bir tefılr 

"yazılııı" tabirinden kaıdet- ve ifade tarzının aynlıtı 
diitimiz mananın mecazi ol I oldufu inkar edilemlyen bir 
duğunu kaydedelim: Zira ıeydlr. Şu halde Gazinin 
ıark musikiıl yazılı ve no· (Devamı üçüncü baum J(lzde) 

emirleri.. azılı <tkarneler» Oiir.üş/eI ve Duyuşlar 
iaşı'dılaraı.. · 

Dünya, dönmeden dıır- if" ş· J • 
madıfjı gibi bıı kidsik de- . aç ışe erı 
mokrasi de iki yıiz yıl döndıi. ilaç denildi mi bir haetaya de ki birçokları el dokunma· 
dıırdıı. Ve bııgıin düny.ının içmek veya yaraya siırmek dan paketlere veyi\ titelere 
dört bııca,qında öyle çeşidll için 'verilen şey anla~ılır. yerhtdirilmitdir. Bu yetmi
boyalara girdi, öyle renkli Ec.~acı denildi mi bu ilAçları yormuş gibi her biri büyük 
kttlıblar değlşdlrdi ki, eğer 1 hem hazır olarak ve hem de bir itina ile ayrıca kutulara 
Jaıı Jak Roso başırıı me- lıazırlıyarak satan edam an konulmuş, klğıdlara 11rıl
zardan 'kaldırıb ona baka- !aşılır. Eczahane bir dülıkAn- mı9dır. 
bilse derdinden bir defa da· dır, eczacı da bir düklıAncı. Bu dülıkAncı bilgi itibarile 
lıa ölürdü. . Falıat ne bu Jükklln ve ne değerli bir adamdır. Yükıek 

Un sekizinci asrın idea/isi de bu düklr.dncı başlın dük- tahsil görmüşdür veya gör
saylavı . ı e, oıı dukıızııncıı kılulara ve dülr.kAacilara as- meıi lAzımdır. Hazırladığı 
asrın saylavr ve inkılcib ye. J la benzemez. 

ilAçların gerek tertibinde ve 
çiren memleketlerin saylav Bu dükkAnda satılan her 
1 d bi b i 

1 
ger.ıkıe temizliğinde çok dik-arı arasın a r enzey ş şey çok temizdir. O derece-

aramanın arlık manası kal . katlidir, müşkülpeıentdir. 
maınışdır. vik Rusya bu serilerin dı. Bu dükkAn ve düklıAnrının 
· Birinciler; içtimai bir ız- şında kalıyor.) başlıa JükkAn ve dükkAncı-
lırabdarı <~oğmıış bir naza Şimdi bıı üç saylav tipi ı~rJan farklı olm111ının aebe
riyl'ııin, yaııl demokrasiııiıı atasında n(lsı/ bir benzerlik 
gônıillıI ılşıkları idi. yoksa onlarrn baylı bulun- bi şudur: llAç ya h111taya " 

ikinciler; ekonomik lıa· dukları dtmokrasiler ara· içirilecekdir veyahut da ya-
. yalın le:iadları, sarsınlıları sında da içli, dışlı bir ben- raya ıürülecekdir. içirilmek 
içinde yalpalıyan ve de- zeyiı yokdur. de, sürülmek de inıanın ha
mokrdsiyl bir bôlıi!Jıi en ge Bıınıınla beraber üçıiııcıi yatile alAkadardır. Dikkatli
rlde, bir bölıiğıi en ileride tip arasında yer tutan ce yapılmıyan ve temis ka
arayan diplomaU.ırdı. Tıirk s11ylavı, eğer bllgisile ba konulmıyan bir ilAç el

Üçıillrültr iıe, demokrasi blrinoilerden, zekcislie ikin· betde hastanın veya yaranın 
ile gıinıin icablarını ve ci!erden, dııygıısile de ıiçıin - üzerinde fena teıir yapar. 
nıemlek'tllerinin disiplinli çn · cıjlerdeıı olabilirse Tıirk in Tedavide \elitinin büyük 
lışnıalarını uzla#dırmak kıldbını çerçeve/iyen de . tesiri olduğu atiklrdır. Ma
lçin vicdan ile zekd arası - mokrasiyi «karnesiz)) de nıviyatı yükıeltmeği bilen 
na köprıi kurmağa u!Jra- olsa yaşatabilir. bir doktor haeta için ne ka
şan milliyetcilerdir. ( BQ/şe- ~ -..~.<. dar faydalı iıe lena hazırlan-, 
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~~Ş~E~H~,~~V~E~V~l~IL~A~Y~E~.~,~,~r~E~:_~ l&:~ı~~~-m.~ vey .ı oyı ve te· 
miz ltııbla rıı lı:onm · mış i l ıl.ç

lar da hasta için o dere<'e 
urarlıdır. x, Z\. _____ Sana hiç sataımak niye· 

Birinci şıkJa hasta doktorun 
ilk sözünü işiJ i r itilmez eyilik 

hisseder. ik inci şıkda da ilA. 
cın konulduğu kabı görerek 
tilı.ıinir, hatta ürker. Bun· 
dan 110nr.a o i1A cı İç&e de, 
sürse de bir fayd ı göremez. 
Çüılltii 11aneviyıtı kırılmış· 
dır . 

D k k S 1 Ek k Layik olmadıkları mevkie tinde değildim . "Savat. da 

Mekteb Ü an ay av me 1 oturanlar, vakti gelmeden beı altı hikayeni okudum. 
-- - eren bazı çürük meyvalar Oktadı beni o hikayeler .. 

Bundan ötürüdür ki ecza
hanelerde mayi veya sulp 
halindeki )Açlar tertemiz 
kutulara , şişel e ru konulur. 
ller ne i şde olursa olsun bir 
d~fa kullanılnıı~ kablar ve 
ezcümle şitel er eczahanele
rin kapısından içeriye gire
mez . Eczahanelerde mayi 
ilA.çlar 11rf ilAçlar iç in ya
pılmı! ve hiç kullanılmam ı 

yepyeni 'itelere konulur. Bu 
bafk.a ıaemleketlerde böyle. 
dir. Bn küçük bir yerin , me
selt büyücek bir köyün ec· 
zahınaıindıı bile ilAçların ra
kı Iİ!elerine konulduğu vaki 
değildir . Çünkü buna katiyen 
müaaade edilmez. 

Ve ev-terbiye
si Biı·Iiği 

Dün, yani 29-1-935 sa· 
lı ıünü AltıeylQ) okuluın· 

da anneler birli toplantısı 

yapılmııdır. Baı okutanın 
baıkanlıfı altıada yapılan 
bu toplantıda eır terbiyeei ile 
mekteb terbiyeıinin birletdi· 
rilmeıl, çocuklara iktııad ve 
tasarruf itlyadlarının Yeril
meai, kıyafet blrliiii, okula 
müsamereleri, talebe toplan

tıları üzerinde konuıullauı· 
dur. Anneler blrlijiai leılıtl 
eden 5 bayan aza dıtda ve· 
!ilerle ıörüterekokulay& aid 
biltün dilek ve ıika:ııet 1 ere 
vakıf olub idareyi haber
dar edeceklerini vaad etmtı
lerdir. 

!'fütün 
Alımına başlandı 
Kurddere, Kwaman Ova . 

köy ve ıair mica vir lıöy · 
!erde tütün alımına bati.•· 

labali dtğisınısinden 
dl11111 JISIİ alınmıyıcak 

Dükkan ve ticaret evleri· 
nln tabelalarına aahiblerlnin 
ıoy adlarının sıez•maalle 

levhaların defltmeıi mahi· 
yetinde olmıyan bu i,den 

ötürü yeniden damra reaml 
alınmıyacakdır . 

8 lediye 
Hiiki'mıel caddesindeld 
biııaııııı rll'ktriAi ihale 

edildi 

ileride belediye da lresi 
olacıık hükümet caddesinde 
kı evin elektrik teabatı sa
atcl bay Hulusl'ye ihale edil· 
mit ve tesiıata b&flaDılmı,. 
dır. 

lızuk 111cuklır 

Hılduki dizde böyle mi :ı 

llA\•ların rakı 9işelerine, kon · 
yık ıiıelerine , uab şişele 
rine konulmaaında beis gö 
rülemeııı . Hem de uaul ti~· 
ler? Tue ankız k6 bağının 

veya körpe hıyar ın üıtünde. 

ki Çıçekln kabilindtn bir 
çoğt&nlln Bğzında ılaha lı:ır

mızı mumu veya yalı! zı du· 
ruyor. Böyle şişelere Jı.onu - ! 
lın ilAçların h&1talara ve hele 

mııchr. 

1 Aiiunya, Sındırgı, Ginen 

Vıcdıntye mahallesinden 
yemenici Ahmed'• alt 78 
kiloluk ıuc\İğu beledı,ece 
müsadere edilerek mealı:6r 
sucukların yenOemlyecefl 
doktor raporUe tdıit oldu 
tundan ıucuk ların imh-.ıa 

katar verilmitdir. 
mOdüriyetlerlndekl tOtDrıle · 

müvesvis ve müvelıhin olan· 
!arına yapacağı teıiri düşü. 
nün dir kere. 

rin alımına nezaret eltnek 
üzere inblaarlar milbayaa 

1 müfettltf bay Y\lauf Zıya 

mezkur yerlere ıitmlıdll'. 
Bızuk yqtar 

Yııkarıdı sayılan sebebler 
ılolay11ile mümtaz bir dük 
lrl.ıı olu eczahaııelerin ve ı 
yine mümtaz bir ılüklı:ancı 
olan eoncıların bil hıııu ma· ı 
yi ilAç •i9elerinde biraz 
tiıız . devranmalarını ve konau. 
muyoııan !ula y ;ı pıldığı cu 
ma ııacelerinin erteeinJe 1 
(boş tit~l ~ r alır . m ) diyenlerin 
metalarına rağbtt l(Österme. 1 
yüb bunları euıen ilAc de. 
ğ.I, zehir olan rakılara ve 
rakıcılara terk etmelerini dj
temek hüsnüniyet sahibi bir 
~ah,a çok ııö ülmez sanırım 

flv. E. 

Bııgün 
Şifll 
Eczah<tnesi 
. öbetçidir 

• * • 
Baı ekıper bar Halil Nedim 

Bandırma'daki alım ffine 
bakmak üzere 0.odın:ae.'yıı 

Karaman köyU
0

aden lmıa 
il oğlq Ahmed ile lbit oilu 
il üaeyln ve K6..ler k6,0n
dea Halil otlu H11en'a ait 

gitmitdir. ' olub belediyece mlludere 
edilen tereyaiiları karıtık ve 

f nhisarlarda tayin ı yenılemiyecek lrtr halde 
Marmara lnblıarlar me olık.iu doktor raporundan 

murluğuna bay lbrehlnı ta· ı a~aııldıfından mezk6r Jağ-
yln edilmiıdır . • lar imha edllmitcflr. 

· ı 

Yurtdaş! 
Felaketligünlerde sana yardım elini 

uzBtan hilalihmer insanlığın şefkatin- ! 

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hil!J
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerce evvel kurulan bu hayıocağına 
aza kaydol. 

fJalıkesir HilıUlhnıer 
Merkezi ' 1 

--1 ı 

Roman TefriktJmız: .5.5 
lla .. . Emrnllah efendi, unut · 
ma ki, biz herıeyl milli ka· 
ııunumuzun emri dahi linde 
yaparız Hır hoca da iıter. 
Kanuni ve dini meraııiı:D ne 
lee yapsın. 

Sa vaştaıı Sıtvıışa 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

Süvari zabiti, herhangi 
bir kalletlik karıısında Yu. 
ıuf beyin bile vücudunu 
izale etmete karar verdifi 
ve esasen Yuıuf beyden 
tlibhe etdiği cihetle, bild 
tereddüd: 

-Yalnız İımail atayı de 
ğil, ica b edene birkaç kiti 
de çekdiririm. 

~edf. Yusuf bey, biraz 
düıündlikden sonra: 

- Ha · . - Evet, fU bize 
hizıt'.et eden İımall çavuı, 
en yakın adamı ve ıeriki 
cürmil imif. Onu da asa· 
lım-

- tfayır. Ben ona m•rd
ce ıöz verdim. Onu kendi 
müfrezeme alacağım. O nıa. 
ıum bir Türk çocuğudur. 

- Pek ald sen bilirsin 
Artık ,afak sökmek üzere 

idi. Snvarl zabiti, karar11z · 
lık içerisinde ne yapacağını 
ıaıırmıt bir halde, bJr ara· 
lık dııarıya çıkdı, Ahmed 
avuıla EmruMah efendiye: 

- Şimdi birinizi , bir iki 
arkadaıla çaiiıracaiım, lı
mall atayı aamafa götüre . 
ceğiz Ye aaacafız. Yuauf 
bey ve arkadaıları müdaha
le etmek isterlerse, bizim 
arkadaılara tenbih ediniz, 
hemen onları da kurfUnla 
öldOreceğiz. Dar ağacı ha . 
zır mı? 

Emrullah efendi cevab 
verdi: 

- Çarııdaki çınar aiacı . 

na aaılaıası için lı.er,ey laa.zır 

efendim. 

- iu halde, aen üç arka· 
daıla beraber, beni takib et. 
İsmail ağayı alalım ıötüre
lım. Biz evdell çıkdıkd,rn 

sonra Ahmed çavuıla diğer 

arkadaılar da bizi takib et· 
ılnler . İamall ajanın aaıla 
catı yerin etrafındaki 10kak 
baılarında yine bizim arka· 
daılar bulunıun. HokmO ida
mı okumak için müddelumu· 
mi veya onun makamıaa 

kaim olaıı ~dliye memuru .... 

Dediği zaman, Emrullah 
efeadi aüvari zabılinin fazla 
ııaabileıdiğinl_ anladı Tabi 
atını bıldifi cihetle. aaabl 
yetini teskin etmek içinı 

- Merak etnıewız efen 
dim, dedi. Şimdi hepsini ih 
:tar eder, ılze haber veririm. 
812; buyurun, içende l ı et on 
dakıka daha oturun 

Dedıkden sonra, ıüvari 

zabiti yine Yuıuf beyle İı · 
mail ağanın oturduğu ve 
Bayramıçlı K&zım'ın sarhoı 

olarak yatmakda bulunduju 
odaya girdi. Yu.uf bey pür 
telaı, lımail ağa aakin bir 
halde ıöründüiiü için süvari 
zabiti yine evhamlanmaja 
baıladı . Kapıntn önünde 
bekliyen lımail çavµp bat 
vurmata karar vwdl, kapı 
dan dııarıya çıkdı İsmail 
çavutun omuzuna vıwdu: 

- Arkadaf, dedi. Ben aa
na erkekçe ıöz veordiaı Seni 
kendi müfrez~me alaırajıırı, 

sealn kılına hala phııez, 

Seçimi hazırlıkları f 18tl8fl yükselmiyecek gibi en aakin havada bile Bir erkek gibi bir erkek piıl· 
yine kendiliğinden düıerler. kolojialle kolkola yürüdüfün 

Saylav aeçlmi için lcabe- hikayelerini okudum. Belen· 
den bütün muamelat kamilen Kent ekmekcilerinin, ek· - 148 - dim bir feminist havaaı eaen 
ikmal edılmit ve hazırlıklar mek değerlerinin artdırılma- hikayelerini . 
yapılmııdır Saylav seçiminin ı ı hakkındaki müracaatları Beıikden baılavıb ta me· 
ıubat ayının tik yarısında belediye daimi encümenince zara dayadan bu hayatda 

k k d ·ı k dd d 'l · herkesin kendine mahaus bir yapılacağı tahruin edilmek - tet i e ı ere re e ı mış · 

d takım yolları var iscde, fa· 
dedir .• __________ ı.· r •. -------

kat hayatın hakikat denilen 
yolu birdir Erdek mektubu 

149 -

1 Tıtyy•ıre şehitleri ihtifııli 
büyük biı~~e~·asimlc yapıldı 

Türk edebiyatında senbol 
tarzına aid nümuneler balu 
namadıiiını söy'iyenler, baş · 

danbaıa timsallerle dolu olan 
erenlerin nefeslerini okuma· 
dılar mı dersiniz?! .. 

Marmara'nın ıskan ve tedrısat 
ışlerı 

Erdek 28 (S Ş .) - TDy-
yare tehitleri ihtifali müna· 
sebetile Erdek d6n bir ma· 
tem gilnü yaoamııdır. Tay. 
yare cemiyetinin proğramı 

üzerine ıaat 11 de hükumet 
meydanında kesif bir halk 
kütlell toplanmııdı · Mutad 
merasimden ıonra cemiyet 
namına muallim bay Kamil 1 

Akman tarafından bu günün 
manaaını anlatan bir kurlu· ı 
luı ıavaıı ve vazife uğruu · 

da ölen Türk ke.hramanla· 
rından ba hsetdikden aonra 
ıehlt analanna hitab eden 
çok acıklı ıon sözleri orada 
buluaanlar üzuinde derin 
hır acı uyandırmıtdır. 

Bundan ıonra kentimiz 

Görütdüğüm birkaç fel ıl· 
ketzede her şeye rağmen 

hükumetin ve halkın gös · 
terdiği alakaya karıı sonsuz 
derecede mlnnetdar kaldık 
lannı hatta bugünkü bollu· 
ğu eskiden bulamadıklarını 

ıöyl edıler ve hükumetimizin 
zeval bulmamaıı için uzun 
dualar etdıler . 

Tedrisat 
Zelzele dolayıaile tedrisat 

yapılmıyacak derecede sa· 
katlanan ilk mektebimizin 
tamirine aradan 24· 25 ııün 
geçdiğl halde hala baılanma

mııdır . Mamafıh başda bele 
diye reisimiz bay Salahatdln 
Yücel olmak üzere halkımı 
zın ve maarif memuru bay 
Raarl Ôzkan'ın hlmmetlerile 

müftüıü tarafından aziz ıe kentimizin muhtelif yerlerinde 

150 -

Türk köylüsünün kapıları· 

nı açarak fimdillk köye gir 
mesine müaade etdıiii iki fey 
var: Para ve adalet! .. 

"' •' ~- 4.9-t.(. Jl 

odalar tutulmuı ve sınıflara 
dağılmak ıartile bu günden 
itibaren tekrar tedrisata baş
lannıııdır . Burada talebe ve · 

!ilerinin kültür için göater· 
dikleri gayret ve fedakarlık· 
larını zikretmeden geçemiye· 
ceğim. Bu meyanda muhte
rem ıube reisi binbatı bay 
Hadi icarını kendi vermek 
ıuretile batlı baıına mekte
bin üçüncü ıınıfıni açmıtdl1'. 
Gösterdiği bu kültiiJ'perver· 
liğe teıekkür etmeyi borç 
bilir;z. 

hltlerimiidn ruhuna dualar , - -
okunarak merasime hitam ,.--- --

verllmltdir j I' s 1 
Felaketzedelerin is· 

1 

:ı porcu ar 
kanı 

Tayyal'esi Müsabakiıları Yer sarsıntısı felaketzede 1 

!erine, a-erek hüJ!ümetımlzln ;ıl 

gerekse halkımızın yardıml · Öııünıüzdeki l' llllıa giinii alıııacak spor-
le alınan kere.te ve inşaat cular tavaresi icin idmaıı kuliihlerinıiz fut-
malzeaıeıerile hummalı bir . • 
faaliyetle barakalar yapıl- bol ıııiisahakahır ıııa başlı~ orlar. 
maaın• devam edllmekdedir. Gençlerimizin bıiyıik bır şrvkle karşıladıkları bıı 
Maamafıh ıimdiye kadar müsabakalarda intizamın ve seyircilerftı lslir,7/1'1 /i11in 
yapılan barakalar çok az ol j: femini11/11e gayret ebilmekdedlr. Tayyare cemiyeti , 
dkuı ğı·uskiiçnin ~ htdeınrilmzekbilmtüu~mhkau.~n 11 1 . idare ye yeli ve idmwı mınlakası merke:. yeyı:ti lıer 

~ lıirlıi tedbirleri alıııakdadırlar. 
olmaıuıtdır Bir kıaım halk Bu gtizel maksad için lııılKınııza lıtyecanlı ve 
bu yıığmurda, soğullda az j:ı gti:el saatler geçirltcek gençleri takdir ediyorıı:. 
bir müddet için de olıa ça. ·j Sporcular tayyare.sinde Balıktsir'in hissesi lıer lıalde 
dı." altıada kalmağa mah- I ' elıemmiyelli olmalıdır /Jıilıirı ukıırlarımıza bu mıisa· j 
kumdurlar. lntaatın yakın 1 bakeları görııwleriııi lauslye ederiz 
bir zaııııında ikmal edllece- i • 
ği tahmin edilmekdedir. '• -------- - -- -:::.____ - -::____ . 

yalnız bana birıey anlat; l u 
Yusuf beyle İsmail ağanın 

eıki ahbablıkları var mı? 

Neden bu akıam bu kadar 
can ciğer görünüyorlar? llal 
buki lımail ağa şimdi asıla 
cak ve icab ederse Yusuf 
bey de öldürülecek. 

lımail ça vuı mutmain ola
rak: 

- Beyim, bunlar aıağılık 
adamlardır. Yusuf bey lsma. 
il ağanın ne karlar para11 
varsa, bu ak,am aldı Seni 
bir dalavere ile dııarıya sav
dı . kendi dalaveresini çevir· 
di 

- Anladım . Baıka birşey 

sormuyorum. Şimdi İsmail 
ağayı aamağa götürürken 
benim yanımdan ayrılma. 
Silahlarını da ıimdi verdire · 
yim 

Süvari zabiti bu sözleri 
ıöyledıkden ıonra birkaç 
adım daha ileriye atdı ve 
Ahmed çavuıa: 

- İsmail ça vuıun ıilah· 
larırtı veriniz, bizim müfre • 
ze defterine de kaydediniz 

Dedi. Ahmed çavut da 
biraz evvel aldığı lsmall ça· 
vuıun, mavzerile tabanca 
ve kamasını uzatırken Em. 

rullah efendi geldi: 
- Efendım ; herşey kazır. 

Dar ağacı adamını bekliyor. 
Dedi. Süvari zabiti Yusuf 

beyle İsmail ağanın bulun 
dukları odaya girdi: 

- İsmail ağa . dedi . Senin· 
le biraz dııarıda dolaşalım 

Yusuf bey varsın burada ra 
batına baksın. 

Dediği zaman lsmail uğa 
ıaıırdı: 

- Ben Yusuf beyden ay· 
rılmam 

Dedi Lakin kurnaz Yusuf 
bey derhal atıldı: 

- lsmail ağa teklif yok. 

Düımanlarınızı öğrenecek
ler. 

Sözünü bitirmeden Emrul 
lah efendinin süvari zabitin· 
den aldığı iıaret üzerine kuv· 
vetli pençesi lsmail ağanın 
yakasına yapıtdı. İsmail ağa 
nın baıına sardığı h a cı sarı

ğı yere dütdü Yusuf bev 
ise bir cismi camid gibi ye
rinden kıınıldanamıyarak 
önüne baka kaldı. 

lsmail ağa palaı pandı· 
ras idam mahalline götürül· 
dü. Tecrübedide Emrullah 
efendi mahkumun gömleği 
ne, levhuına varıncıya ka-

1 
dar her oeysini hazırlamıı· 
dı. 

İdam meralfmi dinlyesi 
yapıldıkdan sonra müddelumu· 

mi makamına kaim olan 
zat da hükmü idamı okudu 
İsmail ata bir kağıd kalem 
istt:di ve orada alel acele 
bir vasiyetname yazarak o 
muhite göre ceıim olan ser · 
vetini taksim etdi. 

lsmail ağanın gözüne ili· 
veıi bir adama cebinde bu
lunan altın saat ve kordo
nunu hediye etdikden sonra 
idam hükmü infaz edildi 
ve Dursunbey kazasında ol· 
duğu gibi civar olan bir kaç 
dağ kazasında uzanan müd. 
det hüküm ıüren ve btlhaı 
sa iktısadi sahaya hakim 
olan fsmall ağa da var iken 
yok oldu . 
İdam hümünün tatbikini 

müteakib ilk görünen men 
zara Ali efe namile anılan 
bir hükumet memurunun bir 
sandaliye üzerine çıkıb İs· 
mail ağanın tahakküm ve ta 
gallübün:ien ve ku vayımil 
liye idaresinin adaletinden 
bahis bir hita Le ıöylemeıi 

oldu. Dursun bey halkı ka
milen memnun görünüyordu. 

Çünkü İsmail ağanın yü-

" Savaı. da seninle ıütun 
komıuluğu edenlerden "Ih
san Edib. 1 okudun aıu? Be
ğenmiyor seni . O diyor: 

Teknikde becertkaiz. Yaka
ları dlzmekde ve eklemekde 

yaya kalıyor .Gördün mü ka· 
dınım . Henden evvelde çatdı· 

lar sana. Şimdi de ben ıana 
kurumlu bir koç gibi toı vu· 
ruyorum. 

Anlıyor musun tazem,çatı• 
yorum sana . 

* • 
* 

Ihsan Edib: Bir, ben: lııi. 
Eğer böyle ıitdiğin yolda 
arkanda gözlerin olmana 
daha çok vururlar seni . 

Son hikayelerini okudum. 
Ne yalan aöyliyeylm, ilk de· 
fa okuduğum hlklyeleriale 
bunların arasında uçurumlar 
gödüm.Dönüyor muaun yok

sa?. Aman kadınım .. Vuruı 
duğun yolda bir kemlfiD bi· 
le kalmıyatı'ır. Bir zaman· 

lar adını püro gibi ağzından 
düıürmiyenler yolunu kol

larlar ıenin .. Ka•ıpı safların 
da bütün dostların kancıklık 

edib· karıı tarafa katılebi· 

lirler. Fakat tutulan bir yol· 

dan dönünülmez hatun ki· 
tim. Dönülmez yoldan. Dö· 
nenlere ne derler, bilinin 
benden eyi. 

Arkana lfkille bile bakdı
jın ırüıt yoldan dönmüt aa· 
yılıram .. 

Yolunda uluyanlara kulak 
bile asmıyacakaın Çatıyo· 
rum sana \lacide'm. Döner 
gibi olduğunu sezdifim için· 
Yokaa kötü niyetle değil.. 

Şunu da hatırından çıkar· 
ma ki kadınım .. DöndOtlin 
gün karımda yine beni bu· 
luraun. O ırün ilk ve aon 
defa hedefe atmağa and lç
diğim kurıunu yüreğine bo
ıaltırım, yüreğine .. Sakın dö· 
neyim deme hatunum. Dö· 
neyim deme tazem. Dönme 
kadınım, dönme .. 

801t.110i-tı!C ~ 

zünden her gün biltOn kaza 
halkının Hr fellkete maruz 
kalacaklarından mütevellit 
olan korkuları izale edılmıı· 
dl. 

Artık bir mütegallibeniıt 

vücudu izale edilmlt bir ka· 
za halkı kurtarılmııdı. Milli 
müfrezeler llalıkeıir yolunll 
tutdukları vakit ıüvari zabi• 
ti Yuıuf beyin lım.ail ağa· 
d a n aldığı pareları 

nereye vereceı}ini ıol"' 

malı dütündü Bu iti de J:l• · 
lıkesir'de bir kaç saat uylcll 
uyudukdan ve lcab eder,. 
kumandana arzetdikden ıoıı· 
ra yapmağa karar verdi. 

Şimdi Balıkeılr'dekl kıl' 
mandan' ıkla heyeti merkezi· 
yenin vaziyetlerine ircaı n•~ 
zar eddim: 

Hamiyetli halk tarafınd811 

heyeti merkeziye emrine .,,. 
rilen para mühim bir yekı'.111 

leıkil etdiği . halde evvele' 
halkdan istil<raz edilen oJI 

dört bin küıur liranın ınulı: 
rizlere ödenmedltlnden valı: 
olan tikayetler, Kazım bet 
öfkelendirdi. O zamanki rıı'' 
arif müdürü Sabri ve beledi' 

ye reisi keçeci zade hafız bl' 
yl çağırtdı. 
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Mustafa keınal ve musikisi 
( Üıt tarafı birinci yüzde ) 
buııün mücadele etdiiii tarz 
itte !luaaı ve duyguyu bu 
&ayrı muayyen, beltrılz ve 
f&rkkiri ifade tarzıdır. 

Zira Gazi pek ala biliyor 
ki ıı.rk musikili kifayetsiz 
bir medeniyet u111uru oldu 
fu ıibl aynı zamanda saha· 
ıının darlığı ve fazlaıile 
aayrl mütekamil olan tekni
ği yüzünden her halde 
fakirliğe ve "raetine» e mah 
kumdur. 

Fazla olarak ıark muaiki · 
tinin, menıei itibarile de, 
durumu müsait değildir; 
zira bu musiki ıarklıdır . 

Fakat hakikaten Türk de 
itidir. Türkler bu musikiyi 
aldılar, fakat kendilerine 
maletmediler. Bu hususta 
Tilrkler, tıpki kendi büyük 
mualkitinaalarını yetltdlr 
ınezden evvel, garp musiki· 
ıini talim etmeye mecbur 
olmuı olan Rus1ar ve Çekler 
gi bi, ıon zamanlara kadar 
malik oldukları natamam 
ve gayri mütekamil musiki
le daha fazla uiiraımak is
temiyorlar. Aynı veçhlle 
Türkler uzun zaman arap· 
!arın yazı sistemine malik 
bulunuyorlardı . Fakat eonra 
bu ılıtemi atdılar, zira bu 
•iıtem Tiirk diline göre çok 
noksan ve fazla karıııkdı 

Şimdi Türkler. kendilerini 
farklılara baiilıyan bütün 
befları keıib kendilerini 
ancak garp kültürü camla· 
tına baflıyanları çojialtıyor · 
lar. Ve itte naııl ki bizim 
kelimeleri terkibeden sesleri 
Latin harflerile tesbltetmek 
tarzımı:u aldılarsa timdi de 
yine bizim ihsasları ve duy· 
guları musıki dılile anlatıb 

ifadelendirmek hususundaki 
mlıtenevvi ve mütekamil 
tarzımızı tamamile almak 
lıtlyorlar. Bu itibarla Gazi'ni• 
bu lıteğl de yine yazı inkılabı 
sayılabilir. 

Gazl, naaıl Latin harfleri 
ıayeılnde bütün.Türk ulusu
na ıarbın bütün ente1lektü
el kültür alanını açtıysa, bu
cün de yine bütün Türk ulu
ıunaAvrupa'nın musiki hazi -
neıind.n haz ve istifade te· 
min etmek ı ... kanını vermek 
latıyor. Bununla beraber Ga
zinin biç ten·elı ve mazisi 
olmıyan bir ite baıladıifı 
ve bu inkllabı da hemen ııü

nü gününe tahmil etdiği zan
nedilmesin-

Garp muıikiıi eıaıen Tür · 
kiye'de çokdanberi tanın· 
makda ve takdir edılmekde 
dir. Sultan Abdülhamid'in 
orkestrası garb muıikial ça · 

lardı. Keza bahriye orkeı -
traaı da hükumet makamları 
tarafında idame olunan bu 
ananeye riayet ederdi.Bunun 
lııaricinde ııarb muıikiaile 

uğraıan münevver muhitler 

Ankara Muıiki Muallim Mek
tebinden bir çok milkemmel 
muıiklıınaılar yetıımit bulu· 
nuyor ve bunlara da aık, 
ıık konserler ve recital'ler 
gtttltkçe kalabahkıan bir 
amatör kütlesi katılıyordu. 
Böylece memlekete milafir 
o'arak gelen büyük virtüorz
lar da memlekctde gitgide 
fazla anlatılıyor ve o nisbet 
de artan bir rağbet görüyor· 
!ardı . 

Diğer 

çok 
taraf dan 
Türk 

artık bir 
artistler 

de garp mustkiıince "Kom· 
poze. ediyorlardı Şöyleki 

mesela ı 931 bu artistler 
den Hay Cemal Reıit gibi en 
tanınmıı olanının eserleri 
« Orclııese Lomoureux ve 
Cortotıı tarafından çalınmır 

dı. 

Bütün bu ilerlemelere 
rafmen sade "rontine. üze
re giden halk "ince aaz.'ı 

ıevmekde devam etdliii için 
de garblı tahsili görebilen 
imtiyazlı ve mesut tabaka 
ile cahil kalmıı halk arasın · 
dakl uçurum gitdikçe büyü
yordu lıte Gazi'nfn ~iste· 
medlği de buydu. Zira Gazi 
halkı yükseltmek ve halka 
en ince ve yüksek zevkleri 
temin etmiye muktedir bil
diği musikinin bütün Türk 
Ulusu tarafından anlatılıb 

sevilmeıini istiyor, ve iıt i yor 

ki garp musikisi Türkiye'de 
musikinin en "Populaire. 
~ekli olaun. 

lıte Gazl'nin yukarıda 
bahıetdiğimiz söylevinden son 
ra, Maarif vekaleti iıe bat· 
!ayarak Cemal Reııt, Ha 
aan Ferit, Zeki ve daha 
bir çok mualkitinaıdan mü 
rekkeb bir komite teıkil et · 
mitdir Alınan tedbirler ara -
aında evvela ıark muıiklsinin 
Radlo - A~kara ıle Radio 
İat•nbul vaaıtalariyle yayıl 
malarının önü alınmıı, l un 
dan ıonra bu bir nevi kültür 
ocakları olan llalkevlerile 
okullarda halkın bu musiki
nin terbiyesini almıya vesile 
ol abılecek cihetler orta 
dan kaldırılmııdır . 

Şimdi garp musikisinin 
yayılmannda asıl büyük rol 
oynıyacak olan va11ta rad · 
yo olduiu için gazeteciler 
garp musikisinin tedricen 
öiretilmeıi hususunda bir 
çok metotlar ileri sürmek 
dedirler . Bu itibarla timdilik 
gündüz okul talebesi ve ge

ce de halk için olmak üzere 
basit sayılabilen musiki par
çalarmm çalınmasına karar 
verilmitdir. 

di ki bunlar hemen üç ne 
ılldenberl hiç de takdir et 
medlkleri «alaturkaııyı bırak 

mıt bulunuyorlardı. Mama 
fih halk yine alaturka taraf

darı kaldığı için gramofon 
ile radyoyu yine kendi zevki · 
ne Hizmet etdiriyordu Bu 
iki ayrı .muıiki arasında ka · 
lan T. S. ~'. Programları da 
her zevke uymıya mecbur 
oluyordu. Bu ıuretle aldığı 

tahıil ve terbiye aayeılnde 

ııarb musikisinin zevkine va 
rabllen müreffeh ıınıf ile tah
sil girmediifinden dolayı an· 
cak ananeye uymasını bilen 
ve diğerlerinin kaba ve aıa · 

ğı ııördüğü zevklere münha
sır kalan halk ara11nda git 
dikçe derinleıen bir ayrılık 
vucuda ııeltyordu.Bu esnada 
garb muılkial tedris eden lı· ı 
tanbul Konservatuvarı ile 

Şimdi halkın bütün bu ye
nilikler kartısmda ne gibi 
aksülamellerde bulunacağı 

dütünülecek olursa vaziyeti 
ıöyle görmek en doğrusudur 
sanırız; her ıeyden evvel 
yapılan değitikliğin yenilik 
cazibesinden maada asıl 

Gazi'nln tahıi prest iji ile 
bütün Türk 
ulusunun büyük önderinin 

hatta ilk önce anlamadıiiı 

her kararının mükemmellıjii

ne itimadı, garp musikisinin 
yayılmasına en eyi yarıyan 

amillerden olacakdır. Bunun -
la beraber bu yeni musiki 
kültürünün halk için bir ders 
den ziyade bir zevk olabil
mesi için halka, kulağının 

alıtık olduiiu sevimli hava
lar dinletmek lazımdır . Bu
nun için de daha ıimdiden 
Türk folklorundan alınmıı 
ve garb tekniğine göre har 
monize edilmit havalar mev · 
cuddur. Bun1ar çojialdıkca 
da lnıanın ıııedeniyetin en 
yükıek mertebelerine eritdi
ren büyük kompozitörlerin 
eserlerine yakııan daha rü· 

Dünya üzerinde siyasi ve iktısadi ~areketler 
Cenevı·e misakla r harbi 
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!etler cemiyeti koridorların 
dan heyecanla mevzuubah· 
sedllen mesele yalınız Sarre 
meselesi değildir . Bundan 
baıka misaklar harbı da 
vardır. ve bu harb bugün 
iki mühim safha geçirmif 
bulunmaktadır. Bu da Po 
lonya hariciye nazırı M. Bec
k'in M. Lava! ve M Litvinov 
ile cörüımesidir . 

Fransa ile Polonya arasın -
da açıkça hir izah ve istih
zam lüzumu hissolunmakda 
idi. Uluslarara11 ıiyasaıının 

inkitaf ıahası haricinde bulu
nan Zyrardov, Varıova elek
trik fabrikası, Gdynia tlmeo 
diferi meıeleleri hit kaç ay 
danberi iki memleket müna
sebetlerini zehirlemekde idi
ler 

M. Barthou'n~n seyahatı 
esnasınd!l bu meıelelerden 

bahsedilmit idi ve bunlarm 
bir sureti halle )>ağlanmalnrı 
itinin şark mhıı.ltı etrafında 

hasıl olan sui tefehhümlerden 
dolayı geri kalmıı olmaları 

da muhtemeldir. En ziyade 
matlub olan şey Fransız -
Polonya ittifakına eski kıy
metini iade etmekdir. Fran 
sızlar Polonya'nın 30 milyon 
nufusdan mürekkeb ve or
dusu fevkal,ade bir intizam 
içinde organize edilmiı bir 
memleket olduğunu unutma 
malıdırlar. Bu Vllkıa, yerleş -. 

mit bulunan nizamın müda
faksında kuvvetli bir eleman 
dır ve Polonya ıarkda bu mü · 
dafaa ıeddinio baılıca borç
larından biri olmak istemek
tedir. Bu sahada zaif olan 
amil de Polonya 'yı Sovyetler 
ile Almanya arJsında bırak
mıı olan coğrafi vaziyetdir. 
Po onyalılar Fransa ve Ro
manya ile aralarında mev
cud ittifak, Sovyetler ile 
yapmıı bulundukları ademi 
tecavüz miıakı, Almanya 
-- Lehistan misakı ve bil· 
hassa askeri kudretlerini ço 
ğaltmak hususundaki kat'i 
azımlari sayesinde kendileri 
için azami emniyeti elde et
mit oldukları kanaatındadır · 
lar 

cağı kanaatındadırlar, 

Şark mlıa kına kartı bazı 

itirazları muhtevi bulunan 
26 eyini tarihli Polonya no
tası olmasaydı ve bu da 
Polonya ile Çekoslovakya 
arasında vahim anlaıama· 

mazlıklar olduğunu ve bu
nun da Polonya ile küçük 
itilaf arasında rekabed yarat· 
diğını hatırlatmasaydı bu 
itirazlara karıı bir tey söy 
!emek kabil olmazdı. Halbuki 
tarkda emniyed mefhumu
nun tahakkuk etmesi için 
Polonya ile küçük ıtilaf 

arasında itbırliği olırıaıı 

behemehal gerekdir. 
Fransa daha 27 ikincika 

nun tarihli notasile Polonya 
ve Çekoslovakya'yı yekdiiie 
rine yakınla•tırmağa çalıtmıı· 
dır. Bu sahada· yapılan ııay· 

red Roma anlaıma1n ile 
fevkalade kolaylaıtırı1mış 
olur ki, M Lava! bu anlaı · 
maların temin ettiği faada

ları Polonya hariciye nazı 
rına anlatmıtdır . M. Laval 
M. Beck'in ıahsında tam 
bir kanaat sahibi bir insan 
bulunmuıdur. M. Beck, Po 
lonya'nın Roma anlaımaıına 

iıttrake hazır bulunduğunu 

beyan etmitdir. Yalınız tark 
misakı meselesinin hal li ge· 
rek bulunmaktadır. 

İşte müıküller de burada 
dır. Sovyet'ler §ark .misakı 
nın yapılacağı güne kadar 
Roma anlatmalaJının mual· 
lakda kalması için küçük 
itilaf üzerinde ıiddetle tesir 
!erde bulunmaktadır Diğer 

tarafdan Macarlar, Marsllya 
suikaadı meselesi milletler 
cemiyeti konseyinde halle 
dilmediği takdirde Roma 
anlaşmalarını boykot etmek 
tehdidinde bulunmaktadırlar 
M. l3eck'ln )! Lava! ve • Litvinov ile yaptığı mülakat· 
lar itte bu çerçive içinde 
cereyan etmişdir. • 

Sevmek istiyordu. Karar bitdi. Celil Arif ne yapdı 

vermitdi, seYecekdi. Kim? yapdı. Ferhande'nln ııönlünü 
diyeceksiniz Kim olacak. etdı. Alt tarafı malum. Ev. 
taaıraıııız . .Muhakkak tanır . lendiler. 
sınıztanıyacaksınız.Benim de Yalnız Ferbande niçin ra• 
aklıma birdenbire ııelmedl zı oldu bu izdivaca. Onu 

Şey, canım . Ferhande ha- hiçbir erkek evlenme teklif 
nım. !erine ralmen elde edeme· 

Tuhaf deiiil mi, kocalı bir mltdi, Ct"li.I Arif para ba · 
kadın . Ferhande, Celıi.l Ari ba11 idi Pek çok mal ıahi. 
fln karısı bi Ml.i . Sıra ıervilerde, Şif· 

Sevmek istiyordu. Karar ilde t•m bet apartımanı 

ve~mltdi, ıevecekdi. Zorla vardı. Çamlıca taraflarında 

deiill ya Celal Arlf'den iki çiftlik .• Ferh!.nde hiç 
hoılanmıyordu . Celal Arlf'i bu yajilı kuyruiiu kaçırır mı. 
sevmiyordu Ve böyle de- Fakat son zamanlarda mi-
vam ederse ayrılmağa mec
bur kalacakdı . Çünkü Ce
lal'! bilirsiniz Sojiuk ada· 
mm birisidir. Öyle hatır 
gönül almak bilmez Hele 
bir kadını hiç memnun ede
mez. Niye taıdınız öyle. 
"Öyleyse iki sene paaıl ol
du de. beraber yaıadılar?. 

Diyeceksiniz. Anlatayım da 
dinleyin • 

Celal Arif Ferhande'yl 
bir baloda tanımııdı Tabii 
F erhanae de Celal Arif'! 
aynı ba.leda ve aynı zanıan
da görmüıdü. Celal Arif fe
na çec;ult değildi, yalu.,k
lıydı°'. Ost~ik paralıydı da . 

Ferha~e bir iki göz ıüz
dö.. Celal için bu tifre mü
kemmel bir vasıta oldu. O 
nereye gitdiae Cel il i arka 
ıından,Celal nereye gitdlyıe 
Ferhande de arkasındaydı 

Onlar aalonlarda kojialama· 
ca oynadılar . 

Fakat Ferhande kurnaz, 
fettan bir kadındı Celil onu 
elde etmek için tam 8 balo 
ufraıdı. N_ıhayet tu neticeye 
vardJlar: Mükemmt:I. 

Celil Arif: Enfes bir ka 
dİn, hem çok güzel. 

Ftthallıle : Tamam, bana 
göre . llem de paralı . 

1 Zaten Ferhande ıu son 

1 
kelimeyi anlıya !.-ilmek için 
bu kad,ır uj!ratdı 

1 DdkÜzuncu baloda herıey 

rascılar üredi. Servetin 
fulll- ıabib çıkıyorlardı .. 

• 

ÇO· 

Sevmek istiyordu, karar 
veraıltdi aevecekdi. Çünkü 
artık CelAI Arif ona yüz 
vermiyordu . O yeni ahbab· 
lar .Peyda etmltdi- Ferhande 
arhk fazla bir vücutdu . 

• * • 
Ferhande o gün evde bir 

saat tuvalet y•pdı . A partı

mandan çıkacak, sevecek 
bir adam arıyacakdı. 

Sevilecek bir adam. Bı. 
rind tart olarak paralı ol
ması lazımdı. İhtiyar, aenç 
cüzel, çirkin. Bunlar ikinci 
derecede aranılacak teyler
di 

Harbiye' den tramvaya bin· 
di, Fatıh'e kadar aldecekdi. 
Belki tartlara muvafık biri
ni .bulurum dıye . Bilete! 
Fatih diye bajiırdı . Zıpladı. 

etrıafına bakındı . Tramvay
da kimse kalmamııdı, kalk. 
dı, tekrar oturdu. Btletciden 
Kalıeköy için bir bilet aldı. 
Harbiye'den Fatıh'e kadar 
aradığını bir tirlü bulama
mııdı. Bir iki matluba mu
vafik erkeiie tesadüf etdi 
amma . . Cöı ıüzdü, ııelaln de 
ya'tııma ot\ıraun diye lram · 
v•yın tek ·yerinden iki kiti· 
lık". koltuğa geçdi . Sonra 
döndü tlöndü bakdı amma; 
metelik Yeren olmadı Şimdi 
Karaköye kadar tram'fayla 

General De Bononun italyan şar~j Afrika müstemle~a- cıdecek, sonra toneıe bine-

. ferine tayini mün~sibetile ;~~:::e~~;.'ye kadar yaya 

•il Giornale d'llia•dan Habetl\tan, bir uluı veya Karakiy'de indi Tonelde ay· 
General De Bon» ıa• ki Avrupa mefhumu mucibince naaıiıı çıkatdı.Karmenini taze· 

Afrika müstemlekeleri yük- bir devlet olmadığı halde ne· tedi.Tonelden inerken hali bir 
sek komiıerliğine tayin edıl· istiyor? 1ey keıfedemedlğlne kızıyor· 
mittir. MuHolini lt.alya'nın Habeıistan binlerce sene- du Bu aktam eve bot mu 

Polonya'nın M. Litvinov 
tarafından teklif edilen mi
sakı gayed soğuk bir auretde 
karıılamaları bundan ileri 
gelmektedir. Polonyalılar 
Almanyanın ittlrakl olmadan 
bu misakı yapacak olurlar
sa Sovyetlerln elinde l>ir re
hin haline gelecekleri ve bu 
misak Almanya ile birlikde 
yapılacak olursa si la hsızlan 
ma aldanmasının yeniden 
ortaya çıkmasına amil ola-

şarki Afrika müstemlekeleri dir, dahili harblerin merke- dönecekdi? Celal Arifin ıev-
. nl ve İtalyanın bu kıtada zi olmuı ve son zamanlarda medlğl ıakalarını mı dinliye 

zel ve daha verimli bfr yol 
açılmıt oluyor 

Hakikaten «Türklerin Ata» 
sı olan Gazi itte :iradeıini 
bir kerre daha kullanarak 
bu yeni inkılab için kendine 
mahsus olan vüzuh ve kati 
yet dolu görüşünü bu uğur 
da sarfetmitdir Bu sene ha · 
ıarmıya koyulduğu eser her 
zamankinden daha nazik bir 
mevzudur; ;ira bir «gaut>ı 
ve bir zevk yaratmak ve 
musiki aıkını mahall ıne 
masruf kılmak iste-
menin çok ııüç ve çok ince 
bir it olduğunda ıüphe yok
dur . 

Bu tecrübe hakikaten 
yaıamağa değer olan bir 
tecrübedir. Kaldıiii Ga
zi bütün tecrübelerin de mu 
vaffak olageldi. İıte bu gün -
kü tecrübesinde de bu gü · 
nün bütün artistleri onunla 
,!ıeraberdir . Gazi yine m~
vaff ak olacakdır. 

Roberl L. Baıidaııy 

mevcut olan menafii Gene· hl~ ~edeni hükumet kurmak cekdi? 
ral De Bonoya vdı ile istemi§ ise de, vesaitin yok· Karar verdi birini sevme · 
büyük isabet elmittlr. lujiu dolayısiTe bu huıuata den, birine ııönlünü kapdır-

oe Bono. faflst reJ·ı·mı"nı· n h" b ff k . madan apartumana dönmiye· iç ir muva a iyet göster 
do .. rt mu-essı"ılerinden 1-ı·rıdı·r. d B l 1 1 cekdi, dönmemeliydi . memit ir . eyne mi e ente· , • 
General De Bono dört iP.ne rlfı:acılal' lhbetistanda !nüıa· 
müddetle Tarabluıugarb va it bir saha buldular. 
!iliği yapmıtdır . Altı seneden 
beri müstemlekeler nazırıdır 

De Bono ıarki Afrika gibi 
iktisadi ve siyasal menafiimi 
zin en hassas olduğu bir mın 
takada faıist ltalya'nın ihti 
yaç gördüğü bütün faziletle
ri ve tecrübeyi kendinde te
merküz etdiren bir ıahsiyet
diren bir ıahsiyetdir. 

Bu memleketde diploma
tik hadiseler günden ııüne 
artmakwdır Bu hal, Habe 
tistan'ın yetiımemit bir mem
leket olduğuna delalet etmek· 
tedir. Ha.beıislan tehlikeli 
bir endiıe yuvasıdır . 

ltalyan Habet münasebet· 
leri mart 1896 dan itibaren 
baılar. ttalyan tarihi, 1 mart 
1896 hadisesi hakkında hük· 

Faılıt rejimi bütün Tarab
lusgarb kıtasını elde etmit 
dır . Şarki Afrıka müstemle - münii vermitdir. Habefiıtan 
kelerlnde de ayni hareketi he, İtalya'nın bu hadisenin 
takib edeceğiz intikamını alacağını daima 

Şarki Afrika'da manevi ve düıünmü.dür. 
mali kudretimizi bol bol Gerelı; hususi gerekse umu
sarfetdik. Bu müstemlekenin n,i ,hay,atta intikam almak 
İtalya için yükıek ve siyasal Habeılinin bir hususiyetidir . 
kıymeti ivardır. l Mart 1896 dalı! metum 

Erıtre hududunda(Gondar) hadisenin ·hctıraaı ltalyan'lar· 
ve Somalı hududunda (Va da kalmamııtır Bilakis Ha · 
linal) lfabetiatan ile mühim beıl iler bu hadiseyi unutma· 
hadiseler vukubulmuıdur. mıılardır Hatıeılıler bundan 

Bu hadiseler baıit ve bir dolayı ltalyadan ıüpheleni. 

takım mühim hareketlere dt"- yarlar . Unutmamalıdır ki, 
!alet etmektedir. Bunların genel harpte Habeılatan ltal· 
arasında en mühim nokta, ya'ya hücum etıneyi dlitiln· 
llabeılstan ile alakamızın ne müıtür. Raı Sejum, Eritreyi 
ıekilde olduğunu gösterm~- \ ZflP!S!ı\~~ktl. 
tedir. Mutsolini Habeıiıtanın va-

Turkuvıı,zın önünde Macid 
beye raıtladı Celal Arlf'in 
doıtlarından Macid: 

• Hanımefendi. dedi.Kır · 
langıca aidiyorum. Bu ak· 
tam heyh"eylerim üzerim de 
kafayı '. föyle bir dumanlıı 
mak istiyorum. 

Ferhantle: 
Beraber gldellaı Macit de

yince oğlan alıklaıdı "Acaba 
o da mı anladııı diye düılin· 
dü. 

• *. 
Kırlangıcdan çıkdılar.Müt-

zlyetini de tetkik etmektedir 
Muuolini 2 Ağuıtoı tari 

hinde Habeılstan ile iktlıa
di bir muahede akdetmlt 
fakat bu muahede hiç bir 
falde temin etmemltdir. 
B" kıtada uzak ve yakın 
ecnebi devletlerine her türlü 
imtiyazlar verllmtı . balyaya 
ile hiç b~rtey verllmemtıdir . 
ve bundan dolayı Gondar 
ve Ualnal hadiaeleri çıkmıı · 
dır_. Binaenaleyh general de 
bononun ',tayini ile, İtalyan 
H'b •• a eılste,n münasebetleri 
vazıh bir' tekilde halloluna· 
cakdır. 

h lı içmiılerdi Fer hande ilk 
defa olarak içiyordu. Bqı 

dönüyordu.Sanki baıı btrdanı 
salonu idi. Yahut bir salonun 
cılalı, parlak 'tqları. Genç 
erkek hayalleri bqının salon. 
larında danı ediyorlar, bora 
teplyorlardı. 

Macid bir otoya atladı: 
- Sizi eve kadar hetirmelt 

iaterdlm. Fak•t eve d6nmem 
lazım. 

-Zaten ben de yaya har
biyeye gideceğim Te,ekkGr 
ederim' •; 

Vakit çok ııeçdi.Ortalıkda 
kimse kalmamıfdı. Tek tiik 
otomobiller ııeçlyor taklim
den donuk tram,,.ay çanları 
ııeliyordu. 

Müthlı ıarbotdu. Yine kal· 
bi bot eve dönliyordu . Btr · 
den tlm,ek aıbı bir flktr ka· 
fasının ampullerini yakdı: 

Acaba o gltdlkçe çlrklnleti
yor muydu? Eskiden arka11n
dan kotan erkeklerin haddi 
hesabı yokdu. Şimdi aabah· 
dan beri kendine yüz ve· 
recek bir erkeğe teaadiif ede -
memltdl. Acaba. Acaba. O 
artık bir erkeği alakadar 
edemlyecek kadar caztbeııl · 
nimi kaybetmiıdt? Yanakla
rı poraumuı, eıki kıvraklıfı, 
eakı giiaelliğl mahvını olmuı 

du. Diiıiine düıiine taktime 
ııeldi Yazık. Celal Artf'tn 
koynuna ve apartumanına 

yine bot bir kılıkla girecek. 
dl. Gözleri karardı. Olduiu 
yere yıkıldı. 

• • • 
Gözlerini uçan bir otomo· 

bilin içinde açdı. Bir kucak
da idi . Onu kucağına almat
dı. Bir yüz ıördü. G6ıleri
ni tekrar kapadı. 

• * • 
Sevmek !atıyordu, aevecek· 

dl, karar •ermlıdt. 
Y atakda gözlerini açarku 

de yine bu fildrde idi . Fa
kat birden dünkü ve ııe
ceki halini düıiinda. s-
mekden ilrkdü. Du ... arlara 
bakdı. Bir çok tablolar var
dı. Bu arada plirazamet ku
rulmuı yıfılı fotofraflar, •n· 
ne olma11 lazımrelen tlatt
yar bir kadın, eski formu!· 
le ihtiyar bir paıa •. Dört ta
rafa bakdı. Bu fotoğraflar 
ara11nda renç bir kadın ree
ml aradı, bulamadı. İçine 
bir serinlik geldi- Demek bu 
evin genç karısı yokdu. 01· 
mamalıydı. Kalkdı maaanın 
üzerinde bir kart'lizlt, buldu: 
"Tiiccar Papel zade hacı 
Ferruh.» 

Sofaya koıdu . Merdivea 
baımda baflı bir iki vallıı: 
gördü. Valizin üzerinde yır" 
tık etiketlere ıözii llitdl· 
«Haydar pata-Pan. •. 

• • • • 
Evet ıevcilı okuyucular. 

Papel zade hacı Ferruh, ya
man, acar bir ticcardı. lıı yal· 
nız latanbul'la AYnlpa ara-
11nda idi. Bu yakınlarda 
Amerika plyaaaaına da bur
nunu ıokmağa çal11ıyordu. 

Yalnız mülhit ihtiyardır. 
Fakat miithtı de para sahi
bidir. F erbande o ıiln onun· 
la beraber alelacele Parlı'e 
hareket eldi. Btr ay ıonra
da evlendiler . 

• • • 
Lakin eceli mev'ut l>lzim 

methur tüccar Papel zade 
Ferruh'u bir ahret seyahatine 
çıkardı. Ôyle zannediyorum ki 
paralı ihtiyar bu aeyahatln
den bir daha dönmiyecek. 

Ferhande'yi ıorananız, bu 
gün o aynı ııüzelllğlnl ve 
aynı lıararını muhafaza et
mekdedır· IBu ııün biiyük 
bir mlraı yedidir. Çünkcı Pa· 
pel zadenin büyük servetine 
konmutdur. 

Hala selinlek latiyor. Bu 
karından hali vazceçmemifdlr. 

Geçen gün kendini a6r
düm beni aevlb sevemlyecefl· 
nl ıordum. Reddetdi. 

Size ıalık veriyorum. IClm· 
ıe sahih çıkm•dan kotun, 
ıtdtn. Belki sizden hoılanır 
da milyonlara koner11nız• 

Şey: Galiba adresi unutdum. 
Ne çare t•lilnlz yokmuı! 

• 
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Medeni Erelli 
İ(' H~ :ıtıl"lll • !"' 

hastalık 1 a r 
mütf'lıassısı. 

Sadi Özatay 
Cer ralıi hasta
lıklar nı ii l t'

lıassısı 

~;~\~;;,;!;~~~~~ » EN SON MODA CESiTLERİMİZ GELMiSTiR. 
ınülelıassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler. 

EN 
TEMİZ 

• 
BALIKESiR 

PALAS 

Eı·dek 
M<ılınüdürlüğündıı 

(~eııel sa,aşta hatıı·ılıp Erdek lıükı)ınet öııi;ıı
ıle karaya ı;ıkartılaıı tt•ııkl' .s;ıçhırı ~ unıu~ak 
demir ~ 7 5_ ıııain~ahrf'ç (E~rf'rııİI) 't• trııke saç-

1 ları çı>lık !)5 nıaııııalırt>(' (~akız) 'Hptıı• ankazla
rrnrrı helwr loııu Lıc lira ıııulıarnrııcıı kı~ ııwılP 
lıPyeti uııwıııi~ı ·si bir'd,·rı l 0-~-9:35 Pazar güııii 
saat l ü. it• ihale ı>Jilııu · k vp lıiitiirı rııasarıfatı 
ıııiistrri~irre ait (ılııınk i'ızt · rr oıı lws ııüıı nıüd-

• • L 

tlcLle ~ıt;ık arlırıııa~a koııulıııu~dur. 
Alıcrl:ırııı ııakil vt•\a b:ıııka ııwktuhu 'iiz 

• • 
lira teminatı ıınl\akkate ilr le artırma ~arılarım 
ii~rerırıı1>1\ i~tivı>11leı·iıı ErdPk ıııalh f•si 'e İ~t:ııı-• • • 
hııl ~fulıa~ebe ıııiidüriH•tiıır. ıııiiraeaaıları ilan 

• 
olunur. 

8<1 lıkt-'siı· vilııyet defteı·
daı·lığındaıı 

Dükk.arı VP ticaret cvlı·ı·irıiıı tah .. I:ıhırrııa ~a
ıı;oıeriniıı val11ız soy adlarıııırı ilaVt·si lf',lı<ıların 
ıl1>ği~di ri lıı;csi ıı ıalı i ~·n i rıdı· ol nıa dıAında ıı, mez
ki'l r lcvh. l:ırıııdnıı hu SPhı·hıiı>rı iilİİl'İİ ~· nidPrı 
damga r~snıi alııırıııyaea~ı ih\ıı olunıır. 

ıt; s 1r ı< Tll 
Yeni Gelen : Tuhafı"ye, Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 

• l\'lııhteı·em .\lüşterileriıııiz kışlık llıtiy<ıçl<ırıııı En Ucıız 
l\tl<ığaz<ıınızdıı n Teıııiıı Edebilir. 

A ')ne ücreti 
YIL Ci 800 Kurut 

6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 ,. 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
l O kurut tur . 

Gazeteye alt her hususta ı 
Neşriyat müdGrlüğüne j 
müracaat edilmelidir . 1 

- + - . 1 
SAV AŞ Cumartesi rünlerj 

çıkma:ı.. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire · 

1 
Telırtat adresi : Balıkesir -

SAVAŞ 

Emı f. - Gl\rd(~S - Kütalıya-Balık esir ııwr-

Nıırııarotaj i~leriııi yapan Kebsüd'lii ~hısıaf'a 
usla. BPleıliye lt'~kil:itı olaıı yel'lt•rde caddı> 
\e sokaklara k:ı bartıııa ıııadı•ııi Jerlıa ve de-
\aİl'İ resıııhevt~ krbıal levhaları nıecr<ıııcn . . 
ılı>rulıd•• etınistir. 

' 
St>rhest ticar~t (•\lt•ı·iııirı ı!e cok ell\eıı fi· 

• 
alla ve son derece itinalı olmak iizere lıer 
ne'i Kahartnıa - El )azısı - Kristal ~azı iş-

Bir t•ok iıısaııların 'e mas ı nı ('ocukların ha- !erini kabul etıııekdedir. 

)alını ~liııde oyıınrak gibi kı:ll~nan ve karşı- ~ ADRES: ~ 
sıııda p~lisi \C IJütt~ıı.as?yiş ktıY\ellerini ~c~~ ~ir! ~ Lüzumunda Balıkeair Tokatlı Hanı~ 
Jıa)e ~f·tıreıı 011 carııyr i'IZ df' llltılıakkak gorunuz. )\ müsteciri Ahmed efendiye ~ 

. A y n 1 z <t m <t n d a , ~ müracaat edilmesi . X 
nöstı>rileıı unıuın <ll'lll lizeriııc... =-~=-~~ -- -"l\>'I'\~ 

M i 1 ton . 11---~1'>::"~ 
İlavcteı~!~~~~!t~~ı~!. ~~~!~~e ll. nü- 'ıl y urtdaş : 1 

SELOOHF \'A~JPltü Filnıiııdeu hasıl olacak !ıe- ~ Hılaliahmere Himayeietf ale'JI 
y<'canınızı Tt•skin etıııiş ıılal'aksınız 1~ ' b. ~ 
lı:ıveten ...• düny.a haberleri 1 Tayyareye yardımı borç ıl. ~ 

Bu ısmı un_utmayınız ~.~1~~~~~ .. ~ ~~~~~~ 
V ero n i k·a Neıriyat müdürü : ESAT .&.DiL 

Vilayet Matbaası - Balıkeılr 
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