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t. Rüştü Aras 
Dün İstanbul'a gitti 

topraklarımız 
--

Hattıistiva toprakla -
rına denk Dışarı işleri bakanımız oradan Cenevre'ye gidecek 

Ankara, 9 IA.AI - Dıı 
it bakanı Bay Tevfik Rüıtü 
Aras dün aktam lstanbul'a 
gltmittir. 

İstanbul, 9 (SŞ) - D11~· 
nişleri bakanımız vu ulu~lnr 

arası konseyi başkanı bay 
Tevf; k Hüştü Ar as bu~iin 

An kara' dan buruya gelmiş 

ve durakta hükılmet 'reisle· 
ri ve dotbrı tarafından kar· 
şılanmıştır. 

Dışarı işleri bakanımız 

buradan Cenevre'de toplana. 
cak uluslar lıurumu konse-
yinde bulunmak uzorc 
novre'ye gidecektir. 

Ce 

Sovyet Rusyada basılacak zirai kitapların
bir örneği de Türkçe olacak 

Ankara, 9 IA.AJ -. Son büyümelerine müsait bulun· 
zamanlarda Hattiİstiva duğu yazılmaktadır. Sovyet 
civarı zeriyatı üzerinde ticaret odası Türkiye ve Sov· 
Türkiye' de tetldkatta bulun yet zirai tetktlatları arasında 
muş olan Sovyt't heyeti el. 
de ett•ği neticeleri ve Tür 
kiye i e zirai sahada it bir. 
lıği meıelesi hakkında Sov
yet ticaret odasına raporunu 
vermiştir. Hu raporda Tür· 
kiye'nin toprak kabıliyeti 

ve iklim ıartları llattıiıtiva 
civarı nebatatının son derece 
inkişafına ve halen zer edil· 

mıt olanlarının da daha ziyade 

Şimdiki Avrupa vaziyeti 
Milletler harbe giden tehlikeli yolda 

ilim ve İf münasebetlerinin 
ıayanı arzu olduğunu 

ve bu maksatla çalıtacağını 
bildirmiştir. Oda aynı za · 
manda Sovyet Rusya'da bu 
sahada elde edilmiş olan 
neticeleri tanıttırmak maKsa 
dile bu gibi zirai neıriya 
tın Türkçe olarak da bastı
rılmaıını f aideli bulm11.kta 
ziraat ve ziraat ilmi sa
h a 1 a r ı n d a sovyet 
Ruıyanın t a h a k k u k 
ettirdiği eserleri göstermek 
üzere Türkiye'ye heyetler 
göndermeği yerinde görmek· 
tedir. 

Sovyet tiyatrosu yo· 

Müte<ırrızı tııyin etuıek stıı .. t~tilc lı<ır- Mosı.o!~ ?~~~~)- Muh· 

önüne geçilirse.1\ vrupıtd<t lıarıı olııııız telif konserler vermek üzere 
- Türklye'ye gidecek olan bil· 

Londra 9 [ A A J Bay önüne geçmek imkanı olur ı kurumu müzaheretile 
1 yük devlet tiyatro artiıt eri 

Baldvin ıöylediği bir nutuk· sa Avrupa'da hiç bir zaman mü•terek bir emniyet husu 
• buradan harekete baılamıı-

ta uluıların sulh yolunda harbin zuhur etmiyeceğini sunu vücuda getirmek oldu- !ardır. 
değil harbe ulaıtırabilecek beyan etmiı ve sulhu temin ğu kanaatinde bulunduiju İstanbul kadınlar 
tehlıkeli bir yolda yürüdük- için en iyi çarenin uluslar nu ilave eylemııtır. 

--------,,,...---- ko"grasına hazırlık !erini bugün Avrupa'da ya 
pılacak bir cevelanın bir tı· 
marhane koğuıunu gezmek
ten farkı olmadıiını ve har
be hazırlanmakla sulhun 
feda edildiğini söyledikten 
ve fngiltere'nin harbe istekli 
olmadığını ve bir harbin 
çıkmasını istemediğimi, mü 
tearrızın kim olduğunu ta· 
yin etmek suretıle harbin 

sof ya' da 
kominist 

tevkif<ttı 
So!ya 8 (A.A) - :Maliye 

memurlarından komünist Ha
denkolun ihtılasile aldkadar 
olarak komünist hareketine 
mensup başka birçok tcv
kifat yapmıştır. Ezcüwlıı 

~lopr isın'n loki uluslararası 
kurumun Bulgar merkez ı 
komitıııi azasının hepsini 

Bulgar Yu .. ksek dı·vanı sa ... aun 9 [A.Al-lstanbur 
da toplanacak olan uluılar 
arası kadınlar birliği kongra-

Ald tg"' ı kararları kralın tasdi- Si münasebetile açılacak 
Türk kadın çalııma sergisin· 

kından sonra neşrelecek teıhır edilmek üzere kadın-
lar yardım kurumu tarafın· 
dan değerli çalıımalarla Türk 
kadınlığına ait bir çok etya 1 
ve malumat toplanmaktadır. 1 

Sofya, (A·A) •·· Bulgar 
..-.jansı bildiriyor: 

Ordu kumanda heyetleri 
ui ve buna benzer diier 
hizmet itlerini alakadar me
selelerle uğraımak üzere 
toplanmış olan yüksek aske 
ri divan vazifesini bitir· 
mittir. Harbiye bakanı ol· 
mak hasebile divana da 
başkanlık eden baıbakan 

general Zlatef yüksek divan 
tarafından müttefikan alı. 

nan:kararların kralın tasdiki· 

detli bir fırtına Amerika'· 
nın cenup, orta ve garbında 
mühim hasarlara sebebiyet 
vermittir. Luizyada, Misis 
slpide. Teksas ve Florida da 
hortumlar görülmüttür. Şim
diye kadar 34 telef kayde
dilmittir. Yüzden fazla ya· 
ralı vardır. Binlerce kiti 
yersiz yurtsuz kalmııtır. 

Yalnız Gloster şehrinde üçü 
kilise olmak üzere 150 bina 
harap olmuıtur . 

ne iktiran ettikten ıonra Avusturya'nln nüfusu 
neıredlleceğlni bildlrm:ıtir ı Varıova, 8 (A.A) -· ista-

Hersene ilk ve son baharda tiıtik neıriyatına göre Le 
adi surette içtima eden yük hista'nın 1-ı 935 deki nüfusu 
sek askeri divan siyasal 33 milyon 200 bin olarak 
meselelerle uğraı~maz. Di· tahmin ediliyor. 
vanan vazifeleri nizamname 
!erle sarih surette tayin edil 
rrı.ıt olduiundan bu gibi 

Streza 
Konferansında 
Fransa - İngiltereden 
müzeherat istiyor 

Londra 8 [A.A] Taymis 
gazetesinin Paris muhabiri 
yazıyor: 

Fransa lngiltere'nin Streza 
konferansında elınde mevcut1 

vesaiti kullanmak suretıle 
kendisine müzaheret edece· 
ğini ilan etmesi arzusunda 
dır 

Zannolunduğuna göre, 

ı meseleler divanın salahiyeti 

tevkif etmiştir. BLI komite
nin PJris'teki merkezi büro 
ile mulı1beratı rnii~adere 

edilmi~tir. Bu muhJbcrattan 
anlaşıldığına göre, Bulgar 
komıte8inin pek fazla mali 
vesaiti vardır ve son yıllar 
zarfın.la Pariı'ten 7,üOO 000 ' 
leva muavenet görmüştür. 

Elçimizin ziyafeti 
Paris, 9 (A.Aj - Türkiye 

baı elçisi Bay Suat dün 
bazı Fransız profesörlerine 
öğle yemeği vermittir 

Franıa'da lngiltere'nin kendi 
döminyonları ve Amerika ile 
olan münasebetlerinden olan 
hususi vaziyet göz önüne 
getirilmemektedir. Şu halde 

iki tarafın teahhütleri ve 
mesuliyetleri bahıında yeni 
bir takkım görüı ihtilafları 

ortaya çıkacağı intibaı var
dır. 

Bulgar - Leh 
Vartova. 9 (AA) - Bul· 

gar - Leh kültür mukavelesi. 
dün imzalanmııtır. 

Streza 
Konfı•ransı için İz

vestiya ne diyor? 
Moskova, 9 [A.A) - iz 

vestiya gazetesi Streza kon· 

feransı hazırlıklarını tetkık 

ederken diyor kı 

Doğu Avrupa'sının emni· 
yeti daha ziyade bu mın 

takadaki milletleri alakadar 

haricindedir. 
Yüksek askeri divanın 

toplanması dolayısile hariç· 
te divanın siyasal mesele 
!erle de uiraımıı olduıtuna 
dair çıkan haberlerin aslı 
ve esası olmadığı gibi ya
kında kabinede deı}iıiklik 
o 1 acağına dair çık:ırılan şa 
yialar da hakikate uygun 
değildir. 

Müdhiş fırtınalar 
Nevyork 8 1 A..A] Şid· 

~den ve milletlerin ve hu· 
susiyetle ken·li iştiriikı ve 
muvafakatı olmaksızın alı· 
nacak kararlarla her veçhile 
bağlı olmıyan Sovyet Rus. 
yanın iftirakı olmaksız Ste· 
razn konferansı bu meseleyi 
halledememiıtir. 

-
Safrahbolu beledi

yesinin istikrazı 
Safranbolu, 9 (A.A) -

Belediyeler bankasından 
IJ bin lira istikraz yapıla

caktır. Hu para ile kasaba
nın haritası ve bir mezbaha 
yaptırılacaktır . 

Erzurum belediye
sinin bir kararı 

Erzurum, 9 (A.AI Bele· 
diye sıhhate zarar verme· 
sinden ötürü ıehir içindeki 
han ve samanlıkların kal· 
dırı imasına karar vemittlr. 

Japonya 
Hava kuvvetlerini 
kuvvetlendirecek 
Tokyo, 9 [AA) - llüku· 

met hava müdafaasını kuv· 
vetlendirmek için derhal 
beş yıllık bir plan hazırla
mağa karar vermiıtır. Bu 
plana göre bir çok tayyare· 
ci mektepll'ri açılacak, diğer 
hava müdafaası alayları 
teıkil olunacaktır. 

Osmanlıcadan 7 ürkçeye karşılıkla:• kılavuzu 
1 - Öz Tıirkçe kôklerdeıı yelen sözlerin karşısına (7. K ö .) belliği <alcimetl) kon

mıışdur. Bunların her biri hakkında sıraslle ıızmanlarımızııı (mıitelıassıs) yazılJrına 
yazılarını gc.ztelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkların eyi ayırd edilmesi için. gereğine göre, Fra11sızcaları 
yazılmış ayrıca örneklerde ko11uimuşdur. 

3 -Kôkı1 iı1rkçe olan kelimeler/11 bugünkü lşleııınlş ve kulla111laıı şıkllltrl almmııdı: 
Aslı Ak olaıı hak, aslı üfün olan hüküm, tıirkçe «çek» köküııdeıı gelen tekti gibi. 

E 
Ornek: Burada çalııen amele, erzakını 
köylerinden getiriyorlar - Burada ça
lışan İşçiler, azıklarını köylerinden ıra
tiriyorlar. 

1 

çok Ye özlü çalışmalıdır. 
Eskia - Taslak - <Fr.) EaquiHe 

Örnek: Müzeci Hamdi Beyin bir eski· 
sini bin liraya satın aldılar - Müzel'İ 

ErzAn - Yakışır, raruşır 
Esalet - Asallık, asalet &1illik, ıksoyluk, 

tözünlük 
Asil - 1 - Asallı, asil, aksoy tözün 

2 - (Vekil karşıtı) Esi 
Örnek Bu işte asaleten bulunuyorzm 
- Bu işte esi olarak bulunuyorum. 

Esaret - Kulluk = (Fr.) Servitude 
Örnek Türk milleti ı>sarete tahammül 
edemez -- Türk ulusu kulluğa dayana
maz. 

Esaret (Ülke ve ulusların yabancılara mah
kumiyeti anlamına) - l(ölemenlik -
[Fr.J Esclaagıı 

Örnek: l!ındliler asırlarca esaret haya
tı geçirdiler - Hindlıler asırlarca köle
menlik hayatı geçirdiler. 

Esaret (Harb esirliği anlaoıına)- Tutsaklık 
Örnek: Düşman ordusunun başkuman_ 
danı da esarete düşmüştü - Dütman 
ordusunun başkomutanı da tutsaklığa 
düşmüştü. 

Esir - Tutsak, tutkun 
Ornek: Son muharebede düımandan 
on binlerce tutsak aldık. 

Hüsnünün esiri olmuıtu _ Güzelliği· 
tııtlrnnn olmu!jlu. 

Esirane - kulca, kölece 

Örnek: Onun yanında esirane çalıımış
tım - onun yanında kulca, kölece ça
lışmıştım. 

Esas - Ana (Fr.) Fondamental 

Ornek: Ana kurallar _ eıa9' kaideler 
Esas - As.l - (Fr.) Fond 

Örnek: Asılsız bilgiler - esaHız hava
disler 

Esas - Dip - (Fr ) Fond 
Urnek: dipsiz sözler - esassız sözler 

Esas - Temel - (Fr.) Fondement, boıe 
örnek: Temel koyma - Vaıı esas 

Esasen - Temelinden, aslından-(Fr.) Au 
food 

örnek: esasen ben bu işin böyle olac. 
oğını daha eve! ıezmittim - Aslından 
ben bu işin böyle olacoğını dah:ı önce 
sezmiştim. 

Esasi-Anasal, köksel-<Fr,) Constitutionnel 
Ornek. Köksel türeler- Hukuku eıaıi
ye- Droitı constitutionnels 
Anasal kanun - Kanunu esasi - Loi 
constitutionnelle 

Esasi- Enbaşlı, başlıca, başın_ (Fr.) Fon
domental, eHentiel, principal 

Ornek: Büdoe devletin en batlı (bawlıca, 
başın) işlerindendir. 

Esdtir - Mit (T.Kö.) 

Ornek: Oğuz destanında Türk esAtiri
ne aid pek mühim izler vardır.
Oğuz epopesinde Türk mitine ilişkin 
pek önemli izler vardır. 

Esbab - Sobebler 
Ornek: isbabını hazırlamadan hic bir 
işe teşebbüı etmemeli - Sebeblerini 
hazırlamadan hiç bir işe girişmemeli 

Esed - Aslan 
Esef - Esef 
Müessif - Esefii 

Örnek: Onun bu müe11if haline yalnız 
ben değil, herkes acıdı - Onun bu 
esefli haline yalnız ben değil, herkes 
acıdı. 

Teessüf etmek - esef etmek, eseflenmek 
Örnek; Size teijssüf ederim - Si:re 
esef ederim. Uğradığınız fel4kete pek 
çok teessüf ettim - ljğradığınız fel/1-
kete pek çok esefiendim. 

Eser - fzer - (Fr.) Oeuvre 
Ornek: Hayatında çok eser nrmek 
iıtiyenler, çok ve özlü >alışmalıdır -
IlayntınJa ıook izer nrmek i~tiyenler, 

bay Hamdinin bir tulağını bin liraya 
satın aldılar. 

Bsl4! - Geçmiıler. önceller 
Örnek: Neıli hazır ahlll.fa yalnız ealll.
fın eserlerini değil kendi yarattıklarını 
da ula9tırır - Hoııünkü üren gelecek· 
lere yalnız geçmişlerin eserlerini değil 
kendi yarattıkl~rını da ula§tırır. 
Biz, eslllf ve o.hlAfa nümune olmalıyız 
- Biz önceler n ar;:lıllara örnek ol· 
malıyız 

Esman, asmanı b4Iiğa ( Bak: 
Tutar 

Ornek: P.smll.nı baliğuı bin 
Tutarı bin liradır. 

Ernıı - Sıra 

bedel) 

liradır 

Örnek: Bu esnada dört kiti birden 
üıtüne atıldı- l:lu sırada dört kiıi 

birden üıtüne atıldı 

Eınasında- Sır&Bında 
Ornek: Cebri yürıiyüı eınaaıııda fula 
mola vermezler - Zorlama yürüyüt 
sırasında çok mola Yermesler. 

Esrar- 1 - Sır (T Kö.)- (Fr.) Myıtere 
2- Giz - (Fr.) Secret 

Esrarengiz- Sırlı 

Ester - Katır 

Eşhll':h - Kişiler 
Örnek: FthAaı u.ıuııımme - Önemli ki. 
şiler. 

Eıia (ıua) - Şuvağ 
lnşia etmek - Şavmak 
Eıirr4 (9erir) --- Azılılar 

Örnek. Eşirranın melcei 
sığınağı, 

Eık - Göı ya91 
Eıkll.l - Şeklller 

Aıılıluın 

EşkiJa (taki) - Haydutlar 
Ornık: Bu dajtlar, bir zamanlar etki
ye yatağı olmuştu - Bu dağlar, bir 
vakitler haydutlar yatağı olmuıtu. 

Eşna [şeni) - Yırtlaz 
Şenaat - Yırtlulık 
Eşraf [ve 4y4n J - ileri gelenler 

Ornek: Kaıtomonu eırafından - K11. 
tamonu ileri gelenlerinden. 

Eşya = Eşya (T.Kö.J 
Evbaş - Ayaktakımı 
Eve - Uç, yüce 
EvlAd - Çocuklar, oğallar 
Eve! - Önce 

Örnek: Bundan eve! - Bundan önce. 
Evvelll. - llkin 

Ornek: Bvveld şunu söyliyeyim -önce 
şunu söyliyeyim 

Evvelü 4hır - Eninde sonunda 
Ornek: evvelü il.hır bu borcu ödiyece
ktir Eninde sonunda bu borcu ödlye. 
cektir. 

Eyyamı bahur - Kııılııı . 
Rza [Bak. cefa] - Eza (T.Kö.) Üzgü, üzü 
Ezel - Üze!, öncesizlik 
Ezeli - Onceıiz 

Örnek: Ölüm, inaanlar icin ezeli bir 
enditedir - Olüm inııanlar için önce
siz bir kaygıdır 

Eziyet - Eziyet 
örnek: Çektiği eziyetleri ben bilirim 
_ çaktiği niyetleri ben bilirim 

F 
Faal - f9çen, işçimen 

Örnek; Faal bir adam lwçen bir 
adam. O,pek faaldir=- O, pek iıçiaındir. 

Faaliyet - lşçenlik, işçimenlilı: 
Örnek: Bu husuıta gösterilen faaliyet 

iyi neticeler vermi9tir. - bu itte götteri
Ien itçonlik, iyi sonuçlar varmi9tjr. 
Onun faaliyetine diyecek yoktur - onun 
işçimen\iğino ciyecek yoktur. 

Facıa - Acın 

Ornek: Bu Aile bu yıl üıtüıte facıalar 
geçirdi. 

( Lütfen çeYlrlnis) 



YOZ: 2 

Feci - Acıklı, acınlı 

Fecaat - Acıklılık, acınlık 

Örnek: Giriştiğiniz işin fecaatini ihata 
edebiliyor musunuz? - Girişdiğiniz işin 
acıklılığını [acınlılığını) kavrıyabili
yor musunuz? 

Fahiş _ Aşırı 

Örnek: Bu pelr. fahit bir teklif - Bu 
pek a9ırı bir önerge. 

Fuhu9 - Utıuzluk = Gençleri utsuzluğıı 
ıurtttfıyenleri lı:anun cezalandırır . 

Fahr, iftihar - Kıvanç 
Örnelı:: Memleketimizin her tarafındaki 
terakki nümuneleri, yüreklere iftihar 
veriyor - Ülkemizin her yanındaki 
ilerleme örnekleri yüreklere kıvanç ve-

riyor. 
Fahri - Onursal 

Örnek: O, bu vazifeyi fahri olarak de
rııhde etti - O, bu İşi onursal olarak 
üıtüne aldı. 

Fahretmek, iftihar etmelı: - kıvanmak 
Örnek: Garp matbuatının Türkiye hak
kındaki makaleleriyle insan iftihar edi
yor - Batı basınlarının Türkiye hak
kındaki yazilariyla insan kıvanıyor. 

Faide - Fayda (T.Kö.) 
İstifade etmek - Fayda görmek, fayda· 

!anmak - (Fr.) Profiter 
Örnek: bu yıl adanın havasından cok 
fayda gördüm (istifade gördüm, istıfa

de ettim.) Cette annee jai beaucoup profile 
de la cure qııe j'ai {aite aux Jlea. 

İstifade etmek - Asığlıınmak - (Fr.) Pro· 
fıter 

urnelı.: Bu fırsattan asığlanarak (isti. 
fade ederek) size şunu da söylemek 
isterim ki - Profıtant de cette occa
ıion je voudrais vous dire que 

Müfid - Faydalı 

Müstefid - Faydalanmış 
Menfaat - 1 Asığ, 2 Çıkar - (Fr.) 
Interet 

Örnek: 1 - Bu işten ben hiç bir a11ğ 
[menfaat] beklemiyorum - Je n'at
tends aucun interet (profıt) Je cette 
afLıire. 

2 · - Yalnız kendi çılı:uını (menfa&tini) 
düşünür - il ne pense qu'a son inte
ret (profil) 

Faik, Mütefevvik - Cstün 
örnek: O, her ifte akranına faik olm.· 
ya çalışır _ O, her işte taydaşlarına 
üotün olmıya çalışır. "! 

Faikiyet tefevvuk - üıtlinlük 
Örnek: Müsademede düşmanların aded· 
re faikiyeti bile ileri yiirüyüıümüıü 
durduramadı=Çarpıtmada dütmanların 
sayıca üstünlüğü bile ileri yürüyüşü· 
müzü 4urduramadı. 

Tefevvuk etmek- Üsgelmek, üstolmık 
Ornek: İnsan daima emıaline tefevvuk 
etmek arzusile hareket eder - lnıan. 
her zaman benzerlerine üıtolmalı: (üst 
gelmek) arzu sile hareket eder. 

Fail- İşli yen- (Fr .) Auteur 
Örnek: Bu suçu işliyen- Bu cürmün faili 

Fiil - iş 
Filen - 1 le, işiyle, gerçekten 

Örnek: ileri, sürdüğü düşüncenin kabi
li icra olduğunu filen ispat etti- ileri 
sürdüğü düşüncenin yapılabilirliğini 
işle tanıtladı. • 

Fili- lşnel 
Örnek: Yalınız düşünüp tasavvur etmek 
yetmez, lıli olarak da harekete geçme
lidir - Yalnız düşünüp tasarlamak 
yetmez, işnel olarak da harekete geç
mttlidir. 

Faiz - Ürem 
Örnek: Bugünkü günde para ancak 
yüzde üç faiz getiriyor - Bugünkü 
günde para ancak yüzde üç ürem ge
tiriyor. 

Faizi basit - Düz ürem 
Faizi mürekkep - Katınç ürem 
Fakat - Ancak, yalnız, şu var ki, tU kadar 
var ki 

Örnek: 1 _ Seri, falı.at itinalı bir aa'y
ile - Çabuk, yalnız özenli bir çalış· 
ma ile. 
2 - Hakkınız var, fakat duracak zama. 
nımız yoktur. 
3 - Bu iti başa çıkarmak ıizin eliniz
den gelir, fakat başka işlerinizi bırak
manız 14zımdır - Bu işi başa çıkar -
ak sizin elinizden gelir, şu var ki (tu 
kadar var ki) baılı:a işlerinizi bırak. 
malııınıı. 

Fakir-Yoksul, zavallı 
Fakr- Yoksulluk 

Örnek: Bütün hayatı lakr içinde geç · 
ti-Bütün hayatı yoksulluk içinde geçti. 

Fali hayr - Yüın, Uğur 
Örnek: Bu işlerin ilerlem sini yarınki 
düşüncelerimizin de olacağına Culi lıayr 

addederim - Bu işlerin ileıleaı&11ni, 
yarınki düşüncelerimizin de olnca~ına 
yüm ıayarım 

FAm - Renk 
FAni - Ölez 

Örnek: Her insan fdnidir, Fakat insanlı. 
ğa hırakat".ağı yükselt bilgiler baki -
dir- Her i n ölezı:lir, ancak insanlığa 
bırakacağı yüksek bilgiler kalızdır. 

Fena - 1 Kötü, 2-Tüken (zeval anlamına) 
Örnek: 1 - Fena bir iş - Kötü bir iş. 
2 - Bu Alem bir Alemi fenAdır - Bu 
acun bir tüken acunudur. 

FarazA (bilfarz) - Tutalım lı:i, diyelim ki 
Örnek: Frazıı dediğinizin doğru olduğ . 
unu kabul etsek bile - Diyelim ki (tu
talım ki) dediğiniz doğrudur, ancak .. . 

...:SAVAŞ~ ...,""""'.....,.....,,..... _ _.,,,,,_ __ ......,.....,_.....,......,.....,..,_ __ ....,,......., NiSAN 10 ----

ıf lf. 

dün akşam Halkevinde parlak 
bir surette kutlandı 

vermiş ve Slnan'ın 
hürmetle anılmııtır . 

hatıra11 

ıf 11 ıt. A ''' ır. 1r 1r ı,: ~ _________ ..,,... _____ rf9 

Bir otomobil devrildi 
BiY ölü ile üç yaralı var 

Dün öğleden sonra haber 
aldlğımıza göre Susurluk tle 
Sultançayırı arasındaki ki · 
remitlik nam mevkide feçi 

1 

olarak dönemeci dönecekleri 
bir anda otomobilin ön iki 

1 

Farazi - Astözel - (Fr.) Hypothetique 
Örnek: Felsefe ilmin farazi bir istitale-

1 

sidir - Filozofi bilimin astözel bir 
uzatımıdır. - La pbilosopbie est le pro. 
Jongement hypothetique de la science 

Büyük Türk mimarı Sinan'ın 
yıldönümü Halkevl'nde dün 
akıam parlak bir surette 
kutlanm • ıtır . 

Saat tam 20 de salon 
hıncahınç dolmuıtu. İlk 

Bundan sonra konser din· 
lenmlt ve arkasından çok 

muvaffakiyetle oynanan be
yaz kahraman piyesi temsil 

edilmiıtir. Bunnn arkasından 

bir perde komedi oynanmış 

bir otomobil kazası olmuıtıır. 
Yaka şu ıekilde olmuıtur: 

İbrahim Sami konserve 
fabrikası ortağı bay Mehmet' 
in sahibi bulunduğu otomobil 
Şeyhlütfullah mahallesinden 
ıekerci oğullarından şöför 

Esat'ın idaresi altında ve 
yüklü olduğu halde on 
y o 1 c u ile Susurluktan 
Balıkesir'e doğru yola çıkı
yorlar . Kiremitlik mevkilne 
geldikleri zaman otomobilin 
sahibi bulunan bay Mehmet 
dreksiyon b3ıına geçerek 
otomobili idare ediyor Ve 
bu sırada ıöför Eaat da oto· 

1 mobilin çamurluğunda ayak· 
ta duruyor. Tam bu esnada [ 
fena bir manevra neticesi 

tekerliği çukura giriyor ve 
otomobil devriliyor. Şöför 

Esat bu esnada otomobilin 
altında kalarak ölüyor, müı
teriden bir zabit elinden, 
muavin ayağından Sultan
çayır'lı Mehmet ağa ayağın· 
dan ve kolundan otomo
bilin sahibi bay Mehmet ha
fif surette yaralanmıılar. 

Farazıye - Astöz - (Fr ) Hypothese 
Örnek: llım ve faraziye - ilim ve os. 
töz -- La science et l'hypothese 

\füddea - Töz - (Fr ) These 
Örnelı:: Müddeasını eyi izah etti-Tözü
nü eyi anlattı - it a bien explique sa 
theııe 

Aksi müddea - Yantıtöz - (Fr.) Antithese 
Örnek: Müddea - Töz ve yantıtöz 
Tbese et ontithe~e 

Farzetmek - Tutmak, saymak 
Örnek: Sizin de benim kadar bu işle alı1-
lı:adar olduğunuzu farzetm9k isterim
Sizi de benim kadar bu işle saymak 
(tutmak) isterim. 

Fariza (vecibe) - Düşerge 
Örnek: lnkılilb uğrunda bütün varlığı
mızı vermek milli farizamızdır- Dev • 
rim uğrunda bütün varlıiımızı vermek 
ulusal düşergumizdir. 

Fark (temyiz) - Ayrım, ayırt 
Örnek: Bu ilı:i söz arasında büyülı. bir 
fark var - Bu iki söz arasında büyük 
bir ayrım (ayırt) var. 

Farketmek (temyiz etmek) - Ayırtlamak. 
ayırdetmek 

F4rika - Ayırmaç 

Örnek: ilmin en büyük fArikası, bir ni. 
zam dairesinde çalışmaktır - Bilimin 
en büyült ayırmacı, bir düzen içinde 
çalışmaktır. 

lıtiena etmek - Ayramak - (Fr) Ex. 
cepler 

t"lrnek: Bu kaideden yalnız bir kelimeyi 
istisna etmelidir - Bu kuraldan yal
nız bir sözü ayrıımalıdır. 

İstisnai- Ayral - (Fr.) Exceptionnel 
Örnek:istiınai vaziyetlerde tutulacak yollar ! 

- Ayral durumlarda tutulacak yollar 
istisna - Ayra- (Fr.) Exception 

Ôrnek: Vatandaşlar arasında hiç bir 
bakımdan jstiıma yoktur - Yurddaşlar 

arasında hiç bir bakımdan ayra yoktur. ı 
BilAistisna - Ayraııız - (Fr.) Sans 
exreption 

Örnelı:: Her vatanda§ın h ıkkını bil:\ 
ıstisna sıyanet etmek vazifemizdir -
Her yurddaşın h!!kkını ayrasız korumak 
borcumuıdur. 

lstisnaiyet - Ayralık 
Müteferrik - Ayrılı. - (Fr) Divers 

Örnek: Müteferrik havadiıler - Ayrık 
bilgetler. 

Tefrik-Ayırtı 

Örnek: Ayırtı (tefrik) kabul etmez. 
Telrık etmek - Ayırmak 
Tefrıka (nifak anlamına) - Ayırga- (Fr.) 
Discorde, desuniou 

Örnek: Vatandaşlar arasına tefrika so. 
kmamolıdır - Yurddaşlar arasına ayı_ 
rgo sokmamalıdır 

Tefrika (gazete terimi) - Bölem - (!i'r.) 
Feuilleton 

ôrnek: Gazetemiz yarın yeni bir tefri
kaya başlıyor - Gazetemiz yarın yeni 
bir böleme başlıyor. 

Fart, İfrat-Aşırı, aşırılık, aşkın, uşkınlık 
Örnek: 1 - Fartı muhabbet - Aş ı rı 
(aşkın) sevgi 
2 - Muhabbette ifrat-Sevgide aşırılık 
(aşkınlık) 

ifrat etmek-Aşırı gitmek 
Örnek: Hiç bir ş~yde ifrat etmemelidir 
- Hiç bir şeyde aşırı gitmemelidir. 

Fasahat- Uzdiyem 
Örnek: Bu makalenizin fosahatine diye· 
cek yoktur- Bu yazınızın uzdiyemine 
diyecelı: yoktur. 

ifade- Diyem, anlatım - (Fr) Elocution, 
deposition 

Örnek: İfadesi bozulı:-Diyemi bozuk, 
irade vermek, ifade almak Diyem ver_ 

mtık, diyem almak 
Tarzı telaffuz - Deyiş - · (Fr ) Prononcia
tion 

Örnek: Her yeriıı kendine göre bir ta. 
rzı telafluzu vardır- Her yerin kendi · 
ne göre bir deyiti vardır. 

evvel baı mühendis bay Zi 
ya sık sık alkıılarla karııla 
nan Sınan'ın hayatı ve eser · 
leri hakkında bir konferans tır. 

Odalar kongrasında 
21 MayıstaAnkarada toplanaca 
k kongrada neler görüşüelecek 

21 Mayısta Ankara'da 
toplanacak olan ticaret ve 
sanayi odaları kongra ruz · 
namesini aynen yazıyoruz: 

cek sıra ve usul ve tüccarı· 
mıza düıen vazifeler. 

C Memleket içinde ve 

Hadiseyi müteakip yaralılar, 
ölü ayni otomobille Suaurlu
k'a götürülüyor. Susurluk'ta 
tahkikat yapıldıktan sonra 
otomobil muhafaza altına alı
narak geç vakit yaralılarla 
ölü şehrimize dönmüılerdir. 
Otomobilde bir hasar yok
tur, fernler ve direksiyon 
sağlamdır. 

Cenaze bugün muayene 
edilecek 

ı -- Ticaret ve sanayi 
odaları, ticaret ve zahire 
borsaları . 

dııındaki sergi ve panayır· 

!ara metot dahilinde ferdi 
veya kollektif iıtirak ve bir 
milli komite teıkiltnde fay· 
da olup olmıyacağını tft 
kik. 

Gönen tütün mahsülü 
A - Kanun, nizamname 

ve bünyelerinde tecrübelere 
ve bu müeaseselerin teıkilin· 
de gaye olan ticaret ve mil· 
li ticarete faydalı olmak 
hedeflerine nazaran yapıl

ması icap eden değifiklik· 

ler . 

3 - Türkiye 
servetinin istismarı . 

denizaltı 

Kurtuluş mahallesine su getiriliyor - Yaz mahsuW ekil 
meğ a başla~ı-Keçeler ~öyü ~öy namına bağ yetistirıyor. 

A - Taze balıkçılık, buz, 

soğuk hava deposu ve de
nizaltı serveti için hususi 
borsalar iti, 

Gönen 8 [ S.Ş 1 - Bu yıl tadanberi çalııılmaktadır. 

B - Ne gibi ıarlları ca. 
mi mahallerde ticaret ve sa 
nsyi odası veya ticaret ve 
zahire borsası tesis ve mu 
haf aza olunabileceğinin pren 
si be bağlanması. 

C - · Yün, tıftik, ham 
iptidai deri, av derisi gibi 

maddelerimizin muayyen 
tarihlerde, muayyen mahal
lerde mezat satıılarında fay· 
da olup olmadığının tetkiki. 

D - Umumi mağazalar 

ve varant muameleıinin te 
sisi ve odalar bankası (Fon ta) 
si olarak teraküm eden 
paranın en faydalı istimal 
yolunun araıtırılmaıı. 

2 - Raıyonelleıtirme: 
A - ihracat mallarımı · 

mızın uluılararaaı piyasalar· 
da rekabetini ve muvaffa
kıyetlni temin edecek amil· 
lerin tetkiki, hükümelin ve 
tüccarın deruhte edeceği 

vazifeler. 
B - ihracat mallarımızın 

istandardlzasyonu,takip edile 

B -· · Konserve balıkçılık, 
C --- Balık unu ve balık 

yağı, 

D ·· - Süngercilik, deniz 

kaplum basi ve diğer deniz 

mahsulleri ticaretine ait ih
tiyaçlarımız 

Halkın 
isleri ta~ip e~ilece~ 

Dahiliye bakanlığından 

Valiliklere gönderilen bir 
bildirimde deniyor ki: 

- ller hangi bir it için 
arzuhalin yaıplan müracaat 
!ar üzerine bazı yerlerde 
alakadarlara arzuhalın ' 
kayt numarası nın verilmedi· 
ği gibi gördüğü muamele 
sonunda tebliğ edilmediği 

anlaıılmııtır 
Halk itlerinin çabuk ve 

kolaylıkla bitirilmesi esasla· 
rına aykırı olan bu hal ay· 

tütünün biraz para yapma
sı üzerine halk yeniden can· 
lanmış ve tütün iılerine faz· 
la ehemmiyet vermeğe baı 
lamııtır. 

Bu seneki tütün mahsulü 
bir milyon kiloyu aıacak gi· 

bi görünüyor· 

Su işleri 

nı zamanda birçok lüzum· 
suz muhaberelere ve ala
k a d a r 1 a r ı n tikayet
lerine yol a çmakta oldu · 
ğundan müracaatlarında 

kendilerine bir numara pu · 
sulası verilmesi ve ıahsa 

ait müracaat ve f 'kayetler 
üzerine yapılan muamele 
onun müsted'ilere yazı ile 
bildirilmesinin temini lazım
dır. 

1 
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girmesi icabettiğl bi!dtrlliyor-
j du. Halbuki ~unların hiç 1 

S<ı v<ışt<ın S<t \T<t~<ı 1
, birisinin kabiliyeti ta tbikiye,ı 

1 yoktu. Esasen süvari zabiti 
Halid'in emrine girmekten Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Lakin talisiz süvari ' oldu,diğeri ise asla fütur ge 
zabiti, kırk Türk çocuğile 
yaylada, ölüm kucağında 

bulunuyordu ve bir dürlü 
hiç bir tarafla irtibat temin 
edemiyordu. En nihayet 
alay zabitanı iki fedai ne 
fer çıkardılar ve alay ku-
mandanına bir 
yazdırarak süvari 
gönderdiler. 

emir 

zabitine 

Bu neferler her ne kadar 
keçi yolundan gitmek istedi· 

lerse de muvaffak o 1 amadılar· 

sağa saptılar ve çok sık or 
manlarla yalçın kayalara 
tırmanarak Lin mütkülatla 
yaylaya çıkahildıler Lakin 
siı, hemen tamamen kalk
tığı için düımanın ıiddetli 

aleti altında süvari zabitinin 
yanına gidebilmek imkanı 

yoktu. Böyle olduğu halde 
bu fedakar iki Türk çocuğu 
lıtlhkarı hayat ederek sıçra
mak suret ile ilerlediler. Fa. 
kat birisi yarı yolda ıehit 

tirmiyerek ilerledi ve süva 
ri zabitinin yanına gelince
ye kadar, aldığı iki kurşun 
yarasının verdiği ıztırabı 

tamamen izale eden vatan 
ve vazife aıkile parlıyan 

gözlerini zabitin gözüne 
dikerek : 

- Elhamdülıllah beyim, 
vazifeyi ifa edebildim. Bu
yurun kağıdınız. 

Dedi ve beı dakika sonra 
da o mübarek ve mukaddes 
ruhun teslim etli. Süvari 
zabitine, alay kumandanının 
yazdığı emre göre. alayın 

yaylaya gelmesine imkan 
olmadığı ve esasen fırkanın 
da lıu emirden sarfınazar 
ettiği, kendisi imkan bulur · 
sa alaya iltihak etmekte 
serbest bulunduğu aksi h ide 
atalan Mehmet efendi yay· 
lasının şarkında bulunan 
taşlı tepedeki fırka kuman 
danı deli Halid' in emrine 

se ölümü tercih ediyordu. 
Yalnız iki ümidi vardı . 

Birisi alaydan gelen ne 
ferlerin , değil keçi yolundan 
bu yolun garbındaki kaya
lıktan geldikleri için oradan 
alaya ilt ıhak etmek imkanı 
olduğu, ikincisi akıamın 
takarrübü hasebile karanlık· 
tan bilistifade bu çekilmenin 
az zayiatla temin edilebile
ceğini tahmin ediyordu 

Lakin karanlık basarken, 
efradın cebhanelerinin tüken 
mek üzere bulunmaaı hasbile 
ateıi hafifleten süvari zal•i-
linın talii meküsu yine baı 
gösterdi. Düşman olanca şid . 

delile ateıe devam etmekle 
beralıer süvari zabitinin sağ 
gerisine sarkmak suretile 
ümit ettiği hattı rica tini kes· 
meğe teıebbüs ettiği gibi top 
mermilerini de süvari zabiti 
ve efradının üzerine yağdır 
mağa baıladı 

Ta•lık olen bu mevzide, 
ateı eJebilen yirmi dört ne · 
ferin imhası için bir kaç isa-

Memleket noksanları 
Memleketce bütün nokıan· 

dir, 

betli top daneılnin kafi ge· 
leceğini anlıyan süvari zabi
ti, herçİ badabat, alayından 
emir getiren neferlerin gel. 
dikleri istikamette çekilme -
ğe karar verdi ve tam aıç
rıyacağı bir esnada mildhit 
taraka çıkaran, düşmanın bir 
top danesi efradın ortasına 

dü§tü Parçalanan bu dane 
den bir parça da ıüvarl za
bitinin çenesinin altına sap . 
landı Lakin süvari zabiti 
azminden nükul etmedi, efra
dını sıçratarak on dokuz 
neferle sık ormanlara daldı. 
İni§ aıağı, ormanlığın araıın· 
dan Sakarya nehrine doğ· 
ru inerken yalçın kayaların 
bavına geldi. Buradan aıağı· 
ya inmek pek müıkül olaca
ğı için biraz tereddüt etti 
ve çabucak bir harp pake
ttle çenesini bağlamak ıure• 
tile fazla kan zayi etmemek 
için biraz yorgunluğunu din
lendirdi . Bilahra, alaca ka
ranlıkta yaptığı tedkikat ne· 
licesinde, en aıağı altı metre 
yüksekliğindeki bir kaya
dan, taşlar arasındun ıüzü

len bir suya atlamak ıure · 
tile kurtuluıun mümkün olll 
bileceği netlceıine vardı.· 
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gitmeği itiyat edinmişti. İki 
oğlu ile beraber pansiyon· 
dan çıkarlardı. Pansiyon ka
pıcısı 1918-1919 kışının he
men bütün gününde Viktor 
ve Eugene'in~ elele vererek 
annelerinin arkalarından el
lerinde çantaları ve kırmızı 
elbiselerilo gittiklerini gö. 
rürdü. 

YOZ: 3----
Değişik Duyumlar : 1 

[Gevanduanz)un Yıl-.. .. .. 
eonumu 

Pek yakında Layptsig'te 
meıhur"Gev ndhauznkonıer 

ı~lonunun açılııının 50 inci 
yıldönümü kutlanacaktır. 

Bu fevkalade yıldönüme 

Almanya'nın en meıhur reji· 
ıörleri, dirigentleri, en meı
hur artlıtleri lttirak edecek· 
lerdir. 

Bu salonda verilen konser
ler dalma en büyük musiki 
hadiseleri olmuıtur. Onun 
için bu salon, bu töhrete 
maliktir.Salon tanınmrı mi· 
mar Gropinı tarafından ya -
pılmıı; Fakat zavallı mimar 
yarattıiiı büyük eserini gö 
rememlıtır. Çünkü, yapısı. 

na baılanır baılanmaz öl· 
müıtür 

Saar'da Karnaval 
Heryıl yılbaıı yedi günün

den sonra ayrı ayrı Saar'da, 
hele Rayn kıyıları kentelerin· 
de muhakkak baılıyan bü
yük kama va! eiilenceleri, bu 
yıl Saar mıntakaaı plebisiti 
münasebetiyle geri bırakı\

mııtı. 

Artık reylam iti çoktan] 
bittliil için eiilenceler baıla
mııtır. Bu yıl geçen ~ ıllar

dan çok daha parlak mera· 
simler yapılmaktadır. 

Saar Almanya'ya geçtiği j 
için bu yılkı karnavalların baı· · 

lama merasimlerinde Saar j 
halkı da ıerbeatçe hazır bu
lunmuıtur. Yani bu yılkı 
karnavallar bütün Rayn hav
zanın lttirlkile ,yapılmakta· 
dır. Şimdi bu havza hergün 
biraz daha artan coıkun bir 
ıevinç içinde çalkanmakta · 
dır. 

Ücretli Damlar 
Hir çok Amerika dans 

ıalonlarında, bugün üçretli 
Damlar bulunmaktadır. Müı· 
teri. bir dolara mukabil 10 1 

danı için on tane bilet alır. 
Şunuda ıöyliyelim ki, dan· 
sıng sahipleri Damların ah· 
ilki cihetlerine ıon derece 
riayet ederler. Şimdi Ame· 
rlka'nın genç, güzel ve fakat 
yoksul kızları buralarda pa 
ra kazanmaktadırlar. 

Her Dam kendisine mah 
ıuı locasında oturarak ken- , 
diılni dansa çaiiıracak kaval
yeyi beklemeiie mecburdur. 

Azteklerin 
Medeniyeti 

Erib Tomıon'un Fransızca 
«Azteklerln medeniyeti» ad
lı kitabı çıkın •ıtır. Bizde, bu 

Sa11aş'ın Ronıam: 8 

İNCİR 

Viktor Hügo'nun 
Nişanlıma mektublar»ından 

Viktor Hügo sonbahar tomneıı adlı eserinde bizzat 
yaprakları «Les Ceui!Jrs d'au- diyor kı: 

Oh! Benim aşk, fazilet ve gençlik molıtuplarım 
Siz: misiniz? Hdla ~izin sermestiniale sarhoşum. 

Sizi dize gelerek okuyorum 
Müsade ediniz! Biran için sizi yazdığım yaşa ineyim. 
Bırakın beni gizi.meyim' Saadet ve bahtiyarlığı sizinle 

Anlamak için bırakın beni 
On sekız yaşında idim! Bütün hayallerlA dolu iJim. 
Ümit beni yalan dolu hayallerle beşılt gibi sallıyordu, 

Çok güzel bir sevgilim varJr. 
Bu benim İ\'İn bir i!A.hdı ve kıılbimJe yalnız onu tekrarladım 
Heylıat!bugün o halime kızaran bu adamın yanında ben bir 

Çocuktum. 
Hulya, kuvvet, gen\'lik anları 
Akşamları bir sevgilinin yolunu beklemek zamanları 

Eldivenli ellerle gönderilen bir buse 
Bütün hayatı , :ışkı, kuvvet ve şerefi istemek, 
Saf, alicenap, yüksek olmak ve inanmak 

Nihayet hep safiyet 
İ~to genı·lık, fazilet ve !arı, altuni rengi, kırmızı 

aşk mektupları. Ateşli, zeki dudakları ve pembe yunak
ve vukur çoı·ukluk safıyetile lıırilc» göze ilişen hır kız 

arzu ve heyecanlarla, kıs- Vıktor ona böyle rastladı. 
kançlıklar, galeyanlar, he- «Annelerimiz beraber gez
yecanlar, fıganlar , sevinçler memızı söyledi. Oynamak 
ve dernguşlar ve nihnyet bir için bah,eye inerdık. Bera
uzlaşma ile son bulmuş uğ- her geziyor, oynuyorduk. 
raşma ve çnrpışm3larla dolu Bir kız bir erkek gibi değil, 
olan bu mektuplar nişAnlı iki kız iki erkek gibi .. Bir 
tarafından saklanmış . Onlar s~ne olmuştu ki hep böyle 
sevgili gözlerden başka kim- beraberdik. Ben ona elma 
se tarafından okunmamak ağacının en btiyült elmabrı
üzere yazılmıştı. Vilttor on · 
!arı yakmak irin ne teşeb
büslerde bulunJu. Onlar 
\'Ok kıymetli ve nııdirJirler. 

Onların sııınimiyetin<le ve 
bir memb:ı gibi daima tuze_ 
lik sırrındaki aşk başka ne
rede bulunabilir? 

Viktor Adele'yı \'Ok kü
ı·üklten tanımıştı. Hugo ve 
Foucher ailesi onların do
ğumundan fvvel birbirlerine 
buğlı ve dost idıler. Onlar 
senlı benli olarıık beraber 
büyüdüler. Viktor aşkının 
nos,J doğduğunu kendisi 
şöyle anlatıyor: 

«Gülen, oynıyao, koşan bir 
çocuktum. Akıp gi<len ilk 
senelerimi, kordtşlerimle ge. 
niş, eski ve \'İçeksiz bir bah· 
rede geçiriyordum.)) 

\'iktor Jört yaşında ka
dardı. Daima \'Ocuk Fakat 
aşk, ihtiras fırtınalarile dolu 
bir çocuk. Orada bir de kü. 
çük kız vardı. 

«Büyük gözleri, uzun saç 

Amerika yerlilerinin Türk 

olduklarını iddia edenler var. 
Alakadarların bu kitabi dı· 
limize 
kapalı 

bilir. 

çevirmeleri bir çok 
noktaları aydınlata-

nı atarak onu tehdit eder
dim . O ağlardı ve beraber 
her ikimizi de haklı veya 
haksız çıkaran annelerimize 
şikdyete giderdik. 

Bazen o benim omuzuma 
dayanır öyle yürürdük. O 
zaman ben tamamen gurur 
ve heyecan duyardım. Ağır 

ağır gider ve yavaş sesle 
konuşurduk. O mendılini 

düşurür, ben onu alırdım. 
Eilerimiz birbirine dokunun
ca titrerdik. O bana küçük 
kuşlardan, tok tük görülen 
yılJızlardan, guruptan, yo. 
hut pansiyon arkadaşların_ 
dan, ken.li robundan, korde
lalarından bahseder, böy
lece masumane şeyler ko. 
nuşur; ikimiz do kızarırdık. 

Küı·ük kız bir gen~, kız ol
du .» 

«Nişanlı» yazılarına devam
1 ediyor 

1918 ağustosundan sonra 
artık eski evde oturmadılar. 
Zıra Viktor'un babasından 
kalan tekaüt ma:ışı bu kadar 
geniş bahçeli bir evde otur
mağa kalı değildi Başka ve 
daha ucuz bir punsiyoa ki
ralamışlardı. lier gün öğle 
yemeğinden sonra Mademe 
Hugo, Mme Foııcher'lere ' 

Mme Foucher yatak oda
sile çok meşgul olriuğu için 
ziyaretı·i onu daima odasın
bir koltukta bulurdu. Şalını 
ve şaplı.asını çıkarmadan 

oturur, çantasından işini çr
ıcararak dikişine başlardı. 

M. Foucher de aynı odada 
tütün tabakası elinde olarak 
otururdu. Ortadaki yuvarlak 
masa etrafında Adele ve 
annesi çal<sırdı. Viktor'Ja 
kardeşi de bu daireyi tamam· 
!arlardı. llu aile toplantıları 

çok sesiz olurdu. M. Fou -
cher rahatsızlığı dolayısile 

hemen hiç konuşmaz ve lti
taplarile meşgu' olurdu. 
Mme Foucher de ona uymak 
için az konuşurdu. Viktor 
ve kardeşine de kendilerine 
birşey sorulmadıkca konuş

mamaları anneleri tarafından 
itiyat ettirilmiştir. Mme Hu
go <la tütüne müptela oldu
ğu için ara sıra işini bıra_ 

karak tabakasına sarılırdı 
ve ihtiyar dostu M Fou
cher ye: 

c< ~1. Fouclıer bir sigara 
almaz mısınız~» Diyerek ta
bakasını takdim ederdi. Ü 

da her güokü mutadı veç
hile evet veya hayır diye 
cevap verirdi. Bu toplantı

lar evvela Viktoı'un hoşuna 
gitmedi. Kardeşinin hareket
sizliği ve kendisinin de bil
mecburi daima oturması onu 
ne kadar sıkıyordu. Maama. 
fih iki saat sandalynda otur
mak onun bir tarafdan hoşu· 
na gidiyordu. Herkesin ken· 
di işile meşgul olması Vikto
ra Mile Adele'yi doya doya 
görebilmek fırs ıtını veriyordu 
Şurası muhakkak ki Vikto
run kendisine aşkını itiraf 
ettikten sonra ilk defa 1819 
yılının 26 nisanında yazdığı 

mektup çok ehemmiyetli idi. 
Vık tor on yedi Ad ele de 16 
yaşında idi. 

ikisi de mukaddes bir iti. 
rafla birbirine bağlı kal<lılur. 
\' aktile saklambaç oynadık
ları yerlerde şimdi aşk oyun
ları oynuyorlardı. Adele kız 
olmasına rağmen miidrik 
ve cesurdu. B:rgün Viktor'un 
şayanı hayret hallerini göre
rek onun sırrını öğrenmek 

istedi ve ona e<Sen kimsede 
olmıyan bir sırra malikıin 1 
Viktorı> dedi. 

Viktor:•Sana en büyük sır
rımı söyliyeyim.Benim sırrım 
Seni sevmekliğimdir - diye. 
bilmek cesaretini gösterdi. 

Adele de tıpk bir akıi sa
de gilıi «Benim sırrım da seni 
sevmeltliğimdirıı diye tekrar. 
!adı. Bu ıuretle itiraf edilen 
aşk karşılıklı ve temkinli idi. 
Bu aralık birkaç mektup 
gelip gitti. Fakat kısa olduk
ları için onlar saklanmadı. 

Kış sona eriyordu. Mme 
Foucher 1819 yazını lssy'Je 
geçirmek üzere orada bir ev 
kiralamıştı. Mme Hugo da 
güzel havalarda iki oğlunu 
alarak onlnrla lssy'ye gidi. 
yordu. Sonbahar geldi Paris'e 
dönüş! 

Aşk Viktor'un kalbine ve 
hayatına yerleşmişti. Aşk 
ona hakim olacak ve herşeye 
mukavemet edecekti. lssy
den döndükten sonra 1819 
yıl nın son ayları muhabere
ye vesile oldu. 

has bir enerji ve hulüıu 

kalble yetıımiı vebüyümüştü, 
Adele iıe 16 yatılıda bir 

çocuktan başka birşey de
ğil. Çok canlı bir zeltd, müş. 
filt ve ha11as bir kalb. Hay
retleri, görüşlerile ve heye. 
caıılarile a9lta sürüklenen 
bir çocuk kalbinin ioceliltle
rile dolu idi. Maamafih aşk 
Viktor'da bir ihtiraı,' Adele 
de ise bir sevki tabiidir.Mu
hakkak iti Vilttor kadar ha
ris ıleğildi. Her ikiıi de bu 
itiraflarının aileleri tarafın
dan da lte9fedilmeıinden kor
karak endişe ediyorlardı . 

Viktor'un annesi oğlunun 

hallerrnden şüphelenmekle 
beraber ümit etmedi ve«Ka
tiyen bu çoculı. dşılt olmaz» 
dedi. Diğeri ise kızını daima 
tekdir ederek azarlıyor ve 
işkence yapıyordu. 

Adele de Vilttora lkızarıılı. 
hazan ona darılıyordu. Bir 
tarafdanda şairin aşkını kay. 
betmeltle çok bedbaht ola
cağını aklından çıkarmıyor· 

du. Vilttor Hügo'nun gençlik 
muzafferiyetleri başlamıştı. 

Viktor yalnız görüşebiL Chateau Briand onu takdir 
mek İçin Adele'den randevu etmiş ve bütün kral salon
istemiş ve muvaffak olmuş- !arın ondan takdirle bahıe
tu. Randevu mahalli otelin dilmeğe başlanmıştı. On al
büyük :ığaçlı güzel bahçesi tı yaşında yazdığı manzum 
idi. Annesi evde yokken ve eserler ve hicviyeler takdir 
babası da bürosunda iken görmüş ve mükAfatlandırıl
Adele gizlice merdivenleri mıştı. Sevgiliye hitap eden 
koşarak iniyor ve yarı ka- birkaı' mıarada«illt ıztırap·» 
ranlılt taşlıktan geçerek kes- adında ve~kAnunuevvelde ya
tanelikleria altında kenJisini zılmıştı. BilAhare~mükAfatlar 
bekliyen Vilttor'a koşuyordu. kazanan ve ltıındiaiae yazdı-

Adele'nin genç arkadaşla- ğı bu mısraları Viııtor, Adele 
rı misafirliğe annelerile be- verdiği saman o sevinmedi 
raber gelirlerdi . Evdeki Çünkü onlar çok laiirialti ve 
toplantılarda Vıktor'la olan adeta birer merıiye idi. ivet 
bu münasebeti anlaşılmış ve mersiye!. 
daima konuşulurdu. Bununla Bununla beraber Adele 
beraber rnndevu çok gizli bu mısraları çok ıevdi. Şair 
olur ve her görüşmede mek bunlarla ıevgiliıintlen •nki 
tuplar alınıp verilirdi bun- bir mükılfat istiyordu. O he
ların ilk yazılanları noksan men oniki buee mükılfat va
olmakla beraber eldekilerden detti Fakat ancak dördünü 
farksız olduklarına şüphe ödiyebildi. Bir aralık bu 
yoktur. Vıktor'unltiler aşk mısralar ve mükAfatı-buseler 
ve ihtirasla, diğerleri ise Adele iı·in yeni bir endişe 
hercümercle dolu idi.~ Bli ve korku menbaı oldu .. Ade
hususta iki Aşıkın haleti ru- le'in dostları bu yazılardan 
hiyeleri birbirine hi\' uymu- tamamen şüphelenmit ve ta
yor. iri sevdiğini söylemiılerdi. 

llugo on yeJi yaı!arına Annesi ona «dikkat eti Eğer 
gıılince annesi tarafından o Hna aşkındın baheedecek 
çalıştırılmış, olgunlaştırılmış olursa ve ıen de ona müıbet 
ve agır haşlı ciddi bir adam cevap verecek olur11n bu si
gibi olmuştu Aşkında da sa zin tamamen ayrılmanıza 
mııııı ve hisli olr.ıası için vesile elacald » Diye 
evveld Verther'i sonra Re. tenbih etmişti. Bu 
ne'yi okudu ve fırtınaları sıra yazılan mektupların ate
bekledi. Onun bütün düşün- şini ifade etmek mümkün 
cesi sevmeyi sevmek hep değildir. Gene çok korkak 
sevmekti. Velhasıl grnçliğe ve Vilttor ceıur 11e samimi, 

,. Sizi, fazla yormıyayım komiser bey. nın çiçeklerini ellerlle büyütüp yetişdir 
dliii bir bahçe köıeıinde - bir gece 
yarısı soysuz bir sokak adamile iıle

diiii günahın ağırlıiiını taşıyor. 

bize gelen es~ 

Kaynak 
Halkevimizio ve vi!Ayeti

mizin bu birıcik kültür mec
muasının 25 inci sayısı yeni 
ve çok güzel bir kap içinde 
özlü yazılarla çıkmıştır. Her 
kese salık veririz. 

Ülkü 
Bu deferii kültür me('mna 

sıoın 26 acı sayısı çıkmıştır. 

İnkılı1p fıkirleriııi yayan bu 
özlü mecmuanın bu 11yıs1 da 
diğerleri ı:-ibi ciddi yazılarla 
doludur. 

Ülküyü okuyanın istifade 
edeceği muhakkaktır. 

Hafta 
Türkiye'nin en eyi haftalık 

mecmuasıdır, Son sayısı cazip 
ve renkli bir kapak idnde dol
gun müaderecatlı çıkmıştır. 

Okurlarımızo tııvsiye ederiz 

Çocuk sesi 
<.:oruklar için en iyi mec. 

muad ır. İstifadeli ve alakalı 
yazılarla dolu olan bir mecmu
anıo soo uyısı güzel ve renk· 
li olarak ç . kmı~tır. 

Her ana ve babaya \:ocuk
ları için tavsiye ederiz. 

onu ıeviyor ve tamamen ken-
diıini12 biliyor. Bütün 
varlığından doğan bu aık ona 
neler yaratmamıştım. Ona 
mektuplarında hep cZevein» 
diye yozar. Bir gün onu 
kucağında sıkmak vı 
vadedilen buıeleri elde 
etmek haber cüretlerin en bü· 
yüğüdür, Zira onn evlenmek 
için seviyor Adele ona vak

tile ıevgiıini müjdelami9ti. 
O siyah Hçlarile, uzun ,.. 
mukavves kirpikleri, büyük 
gözleri, güzel ağzile tapıla
cak kadar güzeldi. 

Viktor ona tapıyor ve had
dinden fazla seviyordu. Buna 
mukabil beklediği aadece 
ııevilmeltti. Genç dehaıil. 
ilılhi güzelin önünde eğildi. 
O daima sevgilisinin kendi
sinin olması hülyaıını kuru
yor ve eğer baıkaıının olur
H ölümü düşunüyordu. Ve 
bütün dütünüşleri aıkı vı 
sevgilisi idi. O atkından 
başka birıey dütünmiyor, 
sevgili.inden batka ltir ha. 
yal onu iıgal etmiyordu 
onun mektupları da bu temiz 
&fktan başka birşeyden bah 
1etmezler. Bunun içindir ki 
onun mektupları ideal bir 
aşk misalidir. 

Xa>a.11 etti- ~ ""'"' 

A GA CI 

111 Daha anlatılacak ıeylerim var Yalnız 
1 ıunu söyliyeyim ki; bu düiiün asla ol· 

madı. Ve ben genç kızlık rüyalarımı 
süsliyen telli pullu bir gelin elbisesi 
içinde, umduiium o beyaz ve mesut 
evin kadını olamadım. 

Ümitsizlik, cinneten bir burgu gibi 
beynimi oyuyordu. 

ıilrü lllç fitelerl, etrafımda kımıldayıp 
lnliyen bir çok kadın ha.talar ..,ardı. 
Karyolamın ucunda duran beya:ıılar ıe
yinmlt bir hemıire etrafıma bakındı

fımı 16rir f6rmez yanıma yaklaıtı. 
hatrımı aordu: 

Hocam ve üstadım lsmailHakkı 'ya 
hürmetlerim ebir vesile olsun diye 

Yazan: İhsan Edip ı:: 

Tebrik ederim dedi . 
Büyük bir tehlike atlatdmı:ıı. Hiç 

llmidtmlz yoktu! Ôyle bir halde selmiı
tınlz ki .. : 

Senin çocuk dediiiin nedir yavrum? 

O, önüne rast gelen pınarlardan do 
ya doya su içip giden bir çöl adamı 
idı. Ben, kurumuı ve suyu kireçlenınit 
bir kaynaktım ... 

Mütemadiyen ölmeyi dütünüyordum 
Ölmek Bunu nasıl yapacaktım? .. Na
sıl bir iıkenceyle , kabil olduiiu kadar 
az acı duyarak ölecektim? 

Çok evvel elime geçen bir kitapta, 
sefalet ve bedbahtlık içinde ölüme ka
rar veren Pariı'li iıçi kızlarının bir ge
ce •aatlni bekliyerek Sen nehrinin 
kenarına gittiklerini ve korkunç gü · 

atlerce ne yaptıiiımı, nereye glttliilml 
bilmiyerek koıtum. Beni ta derin bir 
yerimden bailayıp çeken tek bir fikir 
vardı: Ölmek . Öyle cazip bir ölüm 
fikri ki; beni çamurlara batırarak, su 
birikintilerine baıtırarak adeta karan
lıiiın içinden süzülüp çıkmıt bir hayal 
gibi rüzgarın önündeıı, bilmediğim yer· 
!erden, dütünemedlğim uzaklıklara sil· 
rükleylp götürüyordu. 

Gök gürültüleri içinde mütemadı
yen timıekler açılıp sönüyor, mütema
diyen yaiimur yaiiıyor ve saçaklardan 
süzül~n sular soiiuk bir zincir gibi sır· 
tımdan aıaitı dökülüyordu. 

Yavaı yavaı, daiiılan hatıralanmı 
toplamıyal çalıııyordum. Ne olmuıtum? 
Buraya niçin getlrllmiftlm.? Bapmın 
içinde hafif ve aönük bir şeyler canla
nıyordu. Uzak ve ıilli bir ıeyler. Ku
laklarımda hail, korkunç yafmurun 
tanlt111 vardı. Saçaklardan ıellllıler 
döken, ıokaklarda çamurdan dereler 
akıtan bir yaiimur. Şımıek aydınlıkla
rlle bir anda parlayup ıönen~ıokaklar·. 
oımaiiımda teklini ve renatnı kaybetml• 
evler. Ve yine yaiimur. Yatmur. 

Lüzumsuz bir külfet, kadını ölümlere 
sürükliyen bir facia ve nihayet hayata 

ortak olmak istiyen bir el .. Bir el ki; l:,u 
gün cemiyetin içinde 
hala ona karıı, yüz 1 erce gönül-

lü aza11 olan kos koca bir "Maltüs., 
mektebi var. 

Dütün! Nihal.. Nasıl bir dedi kodu 
mevzuu olacağımızı düıün ... ;'\ikah da · 
!resine kucaiiımızda ağlıyan bir ç'lcuk 
la gideceğiz!. Bu hazin gülünçlüğü 
tasavvur edt-biliyor musun?. 

Ne söylese beni yola getiremiyordu. 
Çoculumuzu düıürmek, bana hayali
min İçine sığmıyan ıefil adil bir cinayet 
gibi geliyordu .. Üzüntümü görünce faz 
la ısrar etmedi. 

Peki, dedi. Senin istedığin olsun. 

Fakat beni dinleseydin,hayetımız namı
na daha tehlikesiz bir hareket yapmıı 
olacaktık . Bu hafta içinde annl'mi 
gönderecei{im .. Ve evleneceğiz. 

vı 

Bol elbiseler geymeme, türlü türlü 
ağlanacak bir takım hileler yapmama 
raiimen karnım günden güne büyüyor, 
günden güne gizlenemiyecek bir hal 
alıyordu. Hir kaç defa büyük annem, 
bu meçhul şiş kinliğl ellerile yoklıya
rak sormuıtu; 

- Hu karnının hali nedir, kızım?. 
demitıi. Bu nasıl mide hastalığı böyle. 
Bunu ne yapıp yapıp bir doktora göste 
relim .. (;enç yaıta böyle illet mi olur?. 
Vah yavru 'n, vah.. Ne yapsak aca
ba? . 

Kollarını boynuma •arıyor, hıçkıra 
hıçkıra n4lıyordu. 

Zavallı büyük anneceğim.. Kalbin
de en küçük bir şüphenin bile düğü

mü yoktu Nasıl umardı, nasıl hayal 
ederdi ki; kızı, karnında onların elli 
senedir en küçük bir lekeyle gölge 
lenmemiı yuvalarında, - büyük baba-

~rültülerle. girdaplarla döne döne, kö

püklene köpüklene akıp giden suların 

manzarasından korkmamak için etek
lerini baılarına çevirerek kendilerini 
akıntıya bıraktıklarını okumuıtum 

İatanbul'da, belki bedbaht bir lıçi 
kızını bu \anık sularının serinliiiine gö· 
mecek bir Sen nehri yoktu 

Fakat; mutlaka ölümü dlliyecek 
kadar kendinden ve cemiyetten bık· 

mış bedbin bir insanlık vardı 
Bir gece yarısı onların tamamile 

uyudukları bir saati bekliyerek evden 
fırladım ... Dııarıda kabuslu bir fırtına 
vardı. Tufanı andıran bir yaiimur so
kaklardan çamurlu dereler akıtıyordu. 
Sokak fenerlerinin altında ıslak ve kirli 
bir şerit gibi uzayıp giden yollarda ıa 

Böyle çamur ve yaiimur içinde ne 
kadar zaman koıtum, bilmiyorum. Bir 
an geldi ki, nefesim tutuldu; ayaklarım 
uyuıtu ve kalbim ıüratle çarpmıya 
baıladı. Lamba ziyaları gözlerimin 
önünde say11ız ateı böcekleri gibi par
layıp sönüyorlardı. Sokaklar darlaııyor 
ağaçlar alçalıyor ve evler yolumu ka
pamak iıtiyorlarmıı gibi yaklaııp bir
leıiyorlardı 

Bir aralık nuıl oldu bilmiyorum .. 
Anaızın ayaiiım kaydı. Ve birden bire 
boiiazıma kadar, karanlık bir çukurun 
dibindeki soiiuk ve çamurlu suların içi
ne gömüldüğümü duydum .. 

Gözlerimi açtığım zaman temiz bir 
hastahane yataiiının içinde idim. Ya
tağımın yanındaki muanın üıtünde bir 

-- Dofru dürıt bir. ıeyler hatnlımı
yorum, Dedim. Buraya? nçln ıetırtldi
llml IOtfen ıöylerınl ılnlz?. 

Y ataiiımın, k.ınarına oturarak an
lattı: U, gece bekçiler beni bir ıu çu · 
kurunun içinde yarı ölü bir halde bul
muılar İfade veremlyecek kadar alır 
bir halde imiflm. Hüviyetimi teıbit et. 
pikten ıonrapoliı] daireıi vastaılle be· 
nl dofrudan dofruya bir h&1tabane· 
ye sevk etmiıler· On gOndQr yatıyor
mutum. Sukut netlceai 
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Dr. BAKTERİYOLOG Dr. OPERATÖR 

Medeni Akkend Sadi Ozatay 
Jç ve salgın hastalıklar 

ı.. miitı>hassısı. 

Cerrahi hasta !ıklar 
• 

nıiitehassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler-

YE N i Ç E S i T L E R i M i Z G E L M i S D i R . 
LÜTFEN OKUYUNUZ! 

iPEK İŞ - AL TIN MEKİK İpeklileri 
Mevsimlik \ re yı1zlık MA~TOLUK - PAl\DESÜLÜK 

R()BLIK Yünlııler 

En birinci YERLi - İNGiLiZ Kostümlük kumaş/arlar , __ 

Savaş Neşriyatından: 

Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
döşemelikleri 

1 

1 
' ' 

- Bu kalb duracak 
YAZAN: MÜKERREM KA~IL 

«Sevgim ve ıztırabım romanıyle» derin bir alaka 
uyandırmıı olan bu değerli romancımız. 

Bu kal~ duracak 

1 1 

Tuha fiye, trikotaj Ve Stıire Ve Saire 
Rekalıet Gi)türınez Bir Fi•ıtla M•ız•1ınızda Satılır· 

Mııhteı·em miişterileı·inıiziıı Iiitfen teşrifleı·i istifa<leleı"idi r 
ADRES: FAHR} TıVŞANrL~Lf 

Adlı eserile hir sanat heyecam uyandırmıştır. \ Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası ~ 
Sattı yeler! Balıkesir Savaş kitapevl; lstanbul: Şafak K · ·ıı· C dd · N . 5 

, kltaphaoeıl; Ankara Ak kitaphanesl. · 

1

1 UVayı mı ıye a esı O· 2 « 
1. - __ - -- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 
*ZZ:z:xxxxx:zxx::::z::z:::xxx:xxxxxx::* ___ , 

EN 
S TEMİZ 
u BALIKESİR 
a PaLAS 

EN 
MÜREFEH 

•t 
f 

1 

. t 
BAL/Kı SIR= 

PALAS 1 
" ~ Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde = 

Tı>şrif eden eıı nıiişkülpesent müşterilerini dahi 111eııınuıı edeıı n 
temiz, konforlu ve servisı miikenınıel, ücretleri herkese elverişli yeni N 

N inşa ettirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uyguıı fevkalade banyosile = 1: tavsiyeye değer bir oteldir. Altında gazinosu vardır. Gazinosunda •• 

H 
bütün şeraiti sılıhiyeyi lıa vi ve her nıeıuleketin gaz.ete vı- ıııecnıtıa- "a 
!arını buluııd ıırur. Güz<>I ve se!"li radvosu mevcuttur . 

• 

*******=zzz::xzz:zzz:z::z:zz:.z::::zzzz* 
Balıkesir askerlik. 

şııbesi reisliğinden 
SeYka tabi piyadeden 327, ve 328 doğumlu 

jandarmadan, 28 ve 29 doğumlardan kanunun 
105 ci maddesi mucibince bedeli nakdi veren- ! 

ler var ise iclima ~ünii oları 21 - 4 - 935 
' 

hine kadar kabul edilecektir. 
istida ıle şubeye miiracaat edilmesi 

olunur. 

tari· 

ilan 

Balıkesir askeri satın 
alma konıisyonıındtııı: 
Kıtaat ihtiyacı içın 9 - 4 - 935 tarihinde 

ilıale olacağı ilan edilerıeldiYenlere \t rileıı fi at çok 
giirüldiiğünden eksiltme müddeti oıı giin uza· 
tılmıştır. 20-Nisaıı • 935 cumartesi güııii tekrar 
ekslltme yapılacağından 18 7 ,5 lira teminatla 
Balıkesir'de askeri satırı alma komisvonuna ıııü-

~ 

racaalları il:in olunur. 

Zai mühür Zayi 
Alay 58 tabur 1 de &S· 1 

Balıkesir ziraat bankasın· 1 kerliğlmi ifa ettim. Terhis 
dakl tevdlatımda kullandığım edildim. Bilahare tezkeremi 
zatı mührümü kaybettıın, kaybettim. Yenlıinl alaca 
liaıka mühür kazdırdığım \ i!ımdan eıklılnin hükmü ol
dan eskisinin hükmü yoktur nıadığını ilin ederim. 

Edremit kazasının Hav 

Dr. M. Aıi11 
Cilt, frengi, bel

soğuli.luğu lıastalıl..ları l 
nıiitehassısı. ı 

Hastalarını saat üçte 
hükümet caddeıinde mu· 

1 
ayene haneıinde kabul ve 
ted&Ti eder. 

A one ücreti 
YIL • Gl 800 Kuruı 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
baA-lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 

Gazeteye ilt her hususta 
Neıriyat müdürlüi!üne 
müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz . 

AVAŞ 

Esat ildi/ müstecablınğlu 

1 - Sosyalist Sdler Ve Sos~alizın 
40 Kuruı 

2 - Bolşeviklık, f dşistlik Ve Demokrasi 
50 Kuruı 

Safim Oündoğan 

3 - Köy Kira~ı 
(Balıkesir Halkevınden arayınız.) 

Mükerrem Kamil 

i 4 - Sevgim ve · ztıra~ !m (Roman) 

5 - Bu Kal~ OuracE k <Romanı 

R. Gökalp 

~ - Bir zaferin Yası ( Pyes ) 

7 - in~ıla~ yolu ( Pyes Türkdili) 
tarafından 

25 Kurut 

35 Kuruı 

35 Kuruı 

25 Kuruı 

Bu kitalıları <<S.\ YAS KİTABE\ İ - Ba
lıkı sir» adresiııdeıı btc~ iııiz. Dışarıya posla 
pulıı karşılı~ı olaral.. giiııd t•rilir. 

BASIMAKTA OLANLAR: 
Esat ildi! müstecab/Joğlu 

8 - Bugünün içtimai mez~ebleri 

9 - Me~eni Ye Siyasi Hü r riyetl er(81z~~ıı~~ı:,c:t:w ) 
İhsan Edip 

10 - incir ağacı 
Başlıca satış yerleri: 

lstanbııl: Şafak kıilıiblıaıı esi, Ankara: Akba. fz. 
mlr: Yeni Tıirk kiiiüblıanesi 

Savaş kiiabcul neşriyatı /Jıı/ıkesir, /slcınbıı/ , /:mir 
Ankara kıilı1bhanelerinde de bıılıınıır. 

Yurtdaş: 
Balıkesirde Aygören ma 

halleılnde oturan beledi 

ye odacııı Hamza oğlu 

•an nahiyesinin Oba 
karye.inden Molla Ha
lil oğullarında 318 te· 

. ~ 
l~.A:RE YERİ: _Balıkesir K~vv~yi V>ı Hilaliahme1 e Himayeiet f ale~ 
mıllıyc caddesınde Husus ı daıre it. ' "ıJ) 

Muıtafa 

vellütıü Ali o~lu 
Mehmet 

Telgraf adresi: Balıkesir - ~Tayyareye yardımı borc bil. ~ 
SAVAŞ • , it 

·-------- '~~~lAt~~~~~~..,ıı: 

Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

Cl'~IABTESI GCı\'LEHI 

Öğledeıı soııra saat 15 - 16 lı; lıastalıkları 
Dr. Ba~· .\lınwd Enıiıı 

PAZ.\H <;ÜNLEHİ: 

Ö~ledeıı soııra sual 15-16 Kulak, Hoğaz, 
Bııruıı lıasıalıkları Dr. Bav llf'lııned K~rııil 

• 

PAZ .\HTESİ GCl\' LEHİ: 
Sahalı saat 10 - 11 İı· hastalıkları nr. 

• 
Bav .\lınıed Emiıı • 
Üğleden soııra 14-15 C~öz lıastalıl..ları Dr. 
Ba~ İhsan Alırııed 

S.\LI <~Cl\'LEHİ: 
Sahalı saat 10 - 11 İc lıastahklaı·ı Dr. • 
Bav Ahmed Enıiıı 

Ügledı•ıı soııra saat 15-16 Bışlıastalıkla rı 
l>r. oıH'ratiir Bay SaLli Özata~ 

CAHS.\llBA Gf:NLEHI: . 
• • 

Öğled{'n soura saat 15 - 16 lçlıastalıkları 
Oı·. B.ı y Hail' 

PEHSElHlE Gi:. 1LEHI: • 
1 Öğlt'deıı sonra saat l 5 - 16 1 h•ri lıasıa-
ı ı Dr. Bay Melırııed Ali 

11.- ---
l llalıkesir Doğıım ve 

Cocıık Bııkıın Evi 
ı -- Yihi~ ı·tiıı nwrkez ve ıııiillıakatı, ~elıir ve 

köyi<'l'İ ahalisinden rııiiraeaaı t•den ııebelt•riıı 
• • 

tabii ' e ıııiişl..iilatlı lıer ııcvi do/hınılarıııı Ye alt• 
lıııııunı !..adın aıııeliyatlarıııı ıııiirssesede ııwcca
neıı yapar. (jocuı.. dii~iirmPk telılikesintle bulu
nanları ıla l..ezalil.. nıeel'anen yatırarak tPdaYi 
eder. 

~ -- Siit eot'ul..ları ve il..i \asırıa kadar olaıı • • • 
küciik hasta yavruları dahi müessesede vatırarak • • • 
lıt•r zaıııaıı ıııeccanen tedayi .-der. 

3 Süt cocul..larıııııı hal..ıııı tarzları lıal..kııı-• 
da nıii~tal..oel 'aliLlelt>re \t' gt>lwlik esnasında 
,ııı..ııu ııı r llıu.1. aı·ızalaı·a karsı tatbiki l~\zıııı !!elt>ıı . .~ 

I Pıla\I YP tedhirlerirı alrnıııasıııı da ı:wbelf'rr ö~-, < 

""' ıııı•I.. iizt'ı ·c dı' ı·slı· ı· '<>rilir. 
.J. - Cüııılıuri,etinıizin Balıkesir'ı~ balı · etti~i 

• • 
bıı faydalı ve lıa, ırlı ıııi"ıessesedeıı nıulıtereııı • • 
h ı lkııııızın istifadeyı• koşıııaları ilı'ııı olunur. 

Netrlyat müdürü : ESAT ADIL 

Vilayet \1atbaası - Balıkeıir 


