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manya ne er ıs ı_yor e 1 - Ö:. Tıirkçe köklerdeıı gelen sözle:ın karşısına (1. K ö .) belliği <alameti) kon-
ııııışdıır. Bunların lıa bici hakkında sırasile ıı::rııaıılarırııızın (mıitehassıs) yazılJrına 
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. d d 35 d 1 d yazılarım gc.ztelere vereceyiz • 550 Bin kişilik hır ordu - ıngı iZ onanmasının yüz ne mua 1 onanma 2 - Yeni ko11an karşılıkların eyi ayırd edilmesi için. yereğiııe göre, l•raıısızcaları 
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f · 1 h k ti · d 1 L 'ır haya kUYYetı' ya:ılmış ayrıca örneklerde kuııulmuşdıır. Genel başkanlı1]ından blldi
rlliyur: 

IOgl tere. ransa Ve lt8 ~8 ava UVYe 8[I08 ffiU8 1 U :ı -Kökıi tıırkçe olan keli111eleri11 bııyıinkıi lşle11111iş ve kullamltııı şeklllerl almmııdı: 
Londra 1 o r A..A l-Dış it- vetleri tahminden daha faz- F Aslı Ak olau hak, aslı üğün ola11 hüküm, tıirkçe «çekı> kökıiııdeıı geleıı 9ektl gibi. 

C.H F Dördtincıi btiyıik 

kıırııllayı !J mayıs perşembe 
!Jlinıi saat 15 dl' Ankara'da 
Kamıılay KııroıJıımla topla· 
nacaktır· 

!eri bakanı bay Saymen dün la olduğu takdirde Alman ransa F 
avam kamarasında bay Hit· yan ı ~ da~~ mi~larları ço~al· Hava koruma kanunu\ 
\erin 550 bin kişilik bir or- tacagını soylemış ve demıı- p 9 ! A. AI R . 

. u , aris, - eımı 
du, lngiliz donanmasının to· lirki Bay Hitler Avrupa nın t b - . il h linin 

Parti ni::aıııııamesinin 2-~ 
cıi maddesine uyarak bildi· 
rlrim. 

1 
gaze e u gun •ıv a a 1 

nilato itıbarile yüzde 35 ne doğusunJaki a 0akadar dev h t 1 kar•ı ava aarruz arına Y 

C· H F 
GEN1'..'L BAŞKANI 

Kama/ fltatürk 

muadil bir donanma ve İn-
giltere, Fransa ve İtalya'nın 
hava kuvvetlerine muadil 
bir hava kuvveti istediğini 

ve Sovyetlerin umumi kuv-

Yıınaııistaıı 1. Fı·<ıııs<l 
Seyyahat .yapacak- ,ile sovyet anlaşması 

lar Paris ıo [A.AI Sovyet 

Ankara, ı O 1 A.A J - Türk büyük elçisi ile Fransiz Dış 
ofis relsli~inden: Yunanistana işleri bakanı bay Lava! 
aeyehat edecek Türklerin be dün akşam Fransa ile Sov
rıberlerinde götürecekleri yet R aya arasında akli 
adam batına 7500 drahmi - ınütesavvur muahede etra 
lık takas bonolarını Türki- fında görüşmü!lerdir. 
ye'de kambiyo md. !eri Muahede bay Laval'in 

23 nisanda Mosko tarafından pasaportlarında 

kaydettirmeleri ve Yunanis· 
tana vardıklarında da takas 
bonolarının numara ve kıy

metlerinin Yunan gümrük 
memurlar"ı vasitasile pasa
portlarına ii~ret etmeleri 
sonradan güçlüklere uğra 

mamaları için lazımdır. 

va'ya ziyareti esnasında im· 

zalanacaktır Bunun tek· 
nik cihetleri de Fransa ve 
Sovye dışişlerl bakanları 

arasında Cenevre' de 15 ni· 
sanda konsey içtimaının top 
lantısı zamanın da takarrur 
ettirilecektir, 

~,...,,,~-.,,.-~~----- ~ 

Sümerkbank Mimar Sinan 

letler arasında ademi teca- himayesine dair olan tedbir 
vüz misakı aktine taraftar Jere müteallik kanun met· 
dır nini neşretmitdir. flu kanun 

Ancak bay Hitler bu gün· gerek tayyarelere ve gerek 
kü vaziyet karşısında Litvan· balonlara karşı müdafaa ter 
ya'nın böyle bir misaka gir· tıbatı almak hususunda iç 
mesineJ rıza göstermemek- itleri bakanına genit ve tam 
tedir. Orta Avrupa misakı- salahiyetler vermektedir. 
na gelince, bay l litler'in böy· 
le bir anlaıma fikrini red· 
dedeceğe benzemediğini an· 

lar gibi oldum» bay Sayman 
bundan sonra Lehislan'ın orta 

Avrupa misakna kartı eyi 
vaziyet olacağa benzediğini 

ve bır saylavın sorgusuna 
cevabında Str;,za konferansı· 
nı tamamen istihbari mahi· 
yette telakki ettiğini söyle· 
miştir. 

Grof Jeplin 
Hamburg, S (A.A)- Graf 

Amerika ordusu 
Vaıingtfn 10 (,\,A.) 

Relsicümhur ordu mevcudu· 
nun 118700 den 165,000 
çıkaran kanun layihasını 

tasdik etmiştir . 

Üç kişi idama mah· 

küm edildi 
Sofya, 10 [A.AJ - Kor

kop harp divanı bir zabiti 
öldüren Makedonya ihtilal 
komitesine mensup altı kişi· 

den üçünü idama. üçünü de 
müebbet küreğe mahküm 

Zeplin balonundan alınan :-e•tt•i•. -·•-'!!"'!"9 ____ _ 
son halıerlerde bu sabah sa· SAVAŞ'Cl G™: 
at 9,30 da !hattı üstüvayı 
geçtiği bildirilmektedir. Siyasette ahlak 

Oledenlıa iyerleş111/ş kötıi 

Kadınlar 
-

bir iııanışıım: vardır; Siua· 
sdte 11/ılıik olmaz. Belki de 

Bir yıldane kazandı Yurdun her tarafın- 1 Kongrası için lıep bıı yıı::ılı·n son yirmi 
lstanbu, 1 O IS."] - Ha d f ld Ankara, 10 (A..AI 18 beş seııdik siyıısi lwyalla, 

'i a saygıy a anı ı ı ıı d ı ı ı 11 zırlanan senelık raporda nisanda İstanbul'da toplana- ıa a yıır itil illi 
11 ıış yı a-

S 934 Ankara 10 [A.AI Mimar cak olan ulaslar arası ka- rııııla inaııılıııa: a/ıldf(Sı:-
m~~::bankı517000 lir~ ~!~ Sinan'ın ölümünün 347 inci dınlar birliği kongra~ında lıklarıı msllcıdık. 

yıldönümü n>ünasebetıle dün kadınlarımızın muhtelif yer- Halbııki s/yasellıı kendine 
temin ettiği bildiriliyor. 

S 
memleketimizin her yerinde !erde çalıımalarını ulu•al ve malısııs öyle hassas bir alı· 

(• ı•gi açıl dl bu biiyük Türk yapıcı11 say- soysal kurumundaki model· lakı vardır ki ona sahip ol· 
Ankara, J o l A A J _ l:ier- gı ve aevgile anılmış hal· !erini gösteren fotoğraflar ' mıyaııların memleket ınese· 

gl evinde kültür bakanı kevlerinde toplanan yüzlerce gönder<oceklerdir. leleriııde faydalı iş yöre· 

Tabir-Deyim- (Fr.) Terme, expression 
Oraek: Bu hareketinizi anlatmak için 
nasıl bir ifade lıulacağımı bilemiyorum 
- Bu hareketinizi anl.ıtmak İçin nasıl 1 

bır deyim bulacağımı bilimiyorum 
Je ne puis pas trouver d'expression 
pour qualıfıer votre conduite 

Fasıl Ayrıç 
Ornek: Bu eserin dört fııslı var ki her 
biri dığerine faiktir Bu izerin dört 
ayrıcı var ki her biri ötekinden üstü-

ndür. 
F.ısıl - Bölüm (Bak: Bab) 
Fasit - Bozuk 

Örnelı: lam iri fasid - İçi bozuk 
FesJt- Bozul 

Örnek: Meınlektıe fesat \01karmnk isti
yenlere karşı bütün millet müteyakk
ızdır (' lkede bozut çıkarmak istiy. 
enlere karşı bütün ulus uyanıktır. 

İfsat etmek (Fitne anlamına) - Bozutm_ 
alı. (Fr ) Corrompre 

Örnek· Gençliğin ahlı1kın' ifsat etmek 
istiyenlere aman yoktur - Gençliğin 
nhlnkını bozulmak istiyenlere aman 
yoktur. 

ifsat etmek (r.iCak sokmak anlıımınaı -
Arabozmnk - (Fr.) Meltre la discordence 
Müfsit (münafık anlamına) 1 - Arabozan 
- (Fr.) 

perturbateur, seditıeux 
2 - Bozutcu 

Örnek: O, 'vlüfsit bir adamdır - O, bo· 
zutcu bir adamdır. 

Müfsid {munafık alamına) -
- (Fr.) 

Gorrupteur 

Arabozan 

Ürnek: Yil1e bir müfbitlık ederek onu 

bana karşı kışkırttı - Yine bir ara
bozanlık ederek onu bana karşı 

k şkırttı. 

bay Abidin Ôzmen'in bir yurddaı ulusal arsitektimizin Bir profesör geldi bilmelerine lınkdıı yok/ıır 
nutku ile Kültür bakanlığı izleri anlatılmıştır. İstanbul 1 O IS Ş]-Sorbon Şa/ısımı::a baı/lı ıiz men- 1 

antitleri koruma arıitekt Aksaray'da zelzele üniversıtesı felsefe profesörü faatıerlıııi: yolııncia uıııtdıık-

Fd~etmek (İfşa etmek) - DjlJ ver!llelı. açı· 
ğa vurmalı., açmalı. -(Fr.) Divulguer 
Örnek: Sırrını Caşetti - Sırrını dıle 

verdi {açığa vurdu) =İl a divulgue 
son secret 

kuruıu binasında Çetintaşın lstanbul'~ g e 1 d i . 17 /erimi: ne olıırsa olsıııı. 
Bursa, Edirne. latanbul atit· Aksaray, ıO!A.A] Dün nisanda edebiyat fakültesin· nwmlekt'ilıııiziıı yıiksek ıil-
ntlerine ait arıitektürsimler akvam saat l 9 20 de iki de akıl ve tecrübe mevzuu kıisıi karşısında lıl~i yıırl 
ıergiıi açılmııtır. saniye süren bir yer sarsın- üzerinde bir konferans vere- severliğin icaplarına yöre Jıa. 

Matbuat kongrası tısı olmuıtur Zarar yoktur cektir. ukel etıııe(je icbar edecek 

A.nkara. ıo [S.Ş] Mat- ı d h k • bir kııvvel vardır; o da, si. •• A t yasi ııh/<i/;/ır. 
buat kongraaının toplanma on ra u um e ı Ikliı/ıır ılıişkıiıılıi,ıjıi ve 
tarıhl 20 )layıs olarak tesbıt / / 

1 

111,·vk ıırsı yolıını/a dört 
edilmııttr. l:lütün gazeteler - i • "d nal qideıı >aııağılıklara. ilı 
mümessıııerinin iıtirakile • N"• Stre ·da n.-ıı. C"•nevr"• ... · · '- za '- '- '- '- l!mslara yem /akacak Vl' 
top 1anacak olan kongrada 1 • • k /ıer şeyin ıislıinı/e bir yıırl 
matbuatımızı yakından ili- tc•hl · k(• •t lt n" gıremıy(•ce l ( l ç l ve bir ıılııs bıılııııdıı,ı-Jıııııı ilılıır 
tiklendiren bir çok mesele-
ler görüıelecektir 1 - edecek olaıı yine siyasi.ıılı 
B ugw ılay işleri mu" - Mahdonalt Simonla Parise gitti ıııktır Yoksıı siyaselle alı/dk 

dürlüğü Londra. 1 O (AA) Dün almaz, telıikkfal lelılikdl IJt' 

Ankara: 10 (S.Ş) _ Zira· avam kamarasında dışişler ~!-?-,)) ) mıı:.ır bir inıııııştır. 
at bakanlığınca buğday bakanı bay Simon gunun ( Çıiııkıi siyaset, keıııli lıa· 
genel müdürlüğü ihdasına meselelt'rini görüşmek için şına bir a/ıldklır. Onıı kıiL 
dair bir kanun layihası ha bir lng;(iz heyetinin Stere \_ çıillen, baya,ı/ılaştıran orta. 
zırlanıyor. za ve orada da uluslar ku da ba:ı sebepler varsa bıııı-

Orkop 
Mahkt>mdsinin ceza

ları 

rumunun fevkalade toplan /arın sııı;lıısıı yine bizleri::. 
tıs•nda bulunmak üzere Ce· Ilıılkııı yeliştirilınesl ve 
nevre'ye gideceğini ve par terbiyesi bııkıııııııdaıı bıı gi-
lamentoda müzakeresi yapıl· bl kıJlıi i namşlardaıı kendi. 
madan Streza'da ve hiç ınl:.I ıı:ıık tıı/ıııwııız ve siya· 

ifşaat - Cizııçı - [Fr.J Divulgation re· 
velııtion 

(>rnek: İngiliz hariciye nazırı, Pnris mü
zakereleri hakkında buzı ifşaatta bulunmuş 
tur -İngiliz dış bak:ını, Pııris söyleşmeleri 
hakkında bir takım giza\·ılarda bulunmuş

tur. 
Fatih ! Bak: Cıhangirl - Alpay 

Orııek: Tarih büyük Catihlerin adlarını 

hürmetle anar Tarih büyük alpnyların 
adlarını saygı ıle an'ır. 

Fethetmek -- Açmlı., almak [Fr.] Con· 
querır 

Ürnek: lstunbuı'u Mrhmet 11. aldı lfet
hetıiı 

FJ.tiha Başlangı\' 
ÜrnPk: lşin daha şntihasınJa iken _bü

yük müşküller kendini gösterdi - lşın 
dalın başlangıcında iken büyük güçlükler 
kendini gösterdi. 

Faza - Uza. 
Örnek: Feyzayı namalıdud ıçıne serpil

miı olan yıldız kümeleri - l..ıcsuz bucsuz 
uza içino serpilmiş olan yıldız kümeleri. 

Fnzahat 1 Bak: denaet] - Alçaklık 

Fecr - Tan 
Örnek: Fecrin ilk ışıkları uClta y1yılır· 

kea - Tanın ilk ışıkları ufka yayılırken. 
Feda etmek - Vermek uğruna vermek 

Örnek: \'atan için canımızı feda ederiz 
- Yurd için canımızı veririz. Yurd uğrun
da üç çocuğunu verdi [feda etti.1 

Fedakar Özveren 
FedakArlık - Özveri 

urnek: Yaptığımız fedakılrlığı hiç un· 
utmam - Yaptığınız özveriyi hiç un
utmam. 

Felımetmek (İdrak etmek) -- Anlamak 
Mefhum - Öklem 

Örnek: Her mefhumun kendine göre 
bir manası vardır _ Her öltlemin 
kendine göre bir manası vardır 

Fek Ayırma, açma, koparma 
Örnek Fekki mühür = '.\\ühürü ko-
parma 

Fekketmek =Ayırmak, açmak 
İnfikAk etmek - Ayrılmak 

urnelı: Bu sırnda Ankaradan infıkak 
etmek benim i~in pek güçtür. Bu 

sırada Ankara'dan ayrılmak benim için 
pek güçtür. 
Felah = Onum 

Örnek: Vatan borcunu ödemiyenlere 
feldh yoktur - Yurd borcunu ödemi
yenlere onum yoktur. 

Feldket - felll.ket 
Felç - inme salkı 
Fıılce uğramak - inmeye uğramak 
Mefıtlç = inmeli 
Felek = Gök çığırı 

Fem - Ağız 

fen (tntbilti ilim yerinde) - Fen (T.Kö.) 
Fer - fer 

Örnek: Gözümde fer kalmadı. 
Ferağ = Geçirim 

Örnek: Bu evin size ferağı iı·in vergi
sini ödemeniz lazımdır - Bu evin ıi· 
ze geçirimi için vergisini ödemelisiniz. 

Ferağ etmek _ Üstüne geçirmek, üstüne 
\'evirmek 
Feragat - Ozgeçi 

Örnek: ~illi işlerde feragat göstermek 
lAzımdır-l 'luıal işlerdeözget;İ göst;;ırmelidir 
Feragat etmek = ffırakmak, çekilmJk, 

vazgeçmek. elçekmek 

Örnek: 1 - Gelin, hu işten ferııgat 
edin= Gelin, bu işi bıraltın- Gelın bu 
işten vazgeçin=Gelin bu işten elçekin. 
2- Kırallıktan feragat etti - Krallık-

tan çekildi. 
Feragat sahibi - Özgeçen 

Urnek: Bu genç gerçeklen feragat aa_ 
hibi bir adammış= Bu genç gerçekten 
özge\·en bir adammış. 

Menfaatperest - Asığcıl 

Ornek; Menfaulpereııt olanlardan, vate
na hayır gelmez= Asığcıl olanlardan 
yurda hayır gelmez. 

Ferah - Ferah 
Feraset - Yalgörü 

Örnek: Büyük siyasi işlere girişenlere 
en ldzım olan şey. Cerasettir - Büyük 
sıyasal işlere girişenlere en gerekli 
olan şey, yelgörüdür. 

Ferasetli- Yalgörür 
Örnek: Feraıetli adam, en gizli ve ka· 
ranlık ~eyleri de önceden görür -Ya\_ 
görür ııdam en gizli ve karanlık şey
leri de önceden görür. 

l:iofya, 10 (AA) - Oro 
kop mahkemesi son yıllar 
içinde iılemit oldukları bir 
çok cinayetlerden ötürü ~la 
kedonya ihtılal komitesi 
üyelerini sorguya· çekmiştir, 
Bu komitenin taşı Muhay 
!of ile ölüm muavinleri ~las· 

bir lngiliz devlet adamının se/111 lenıellniıı a/ılıik oldu-
da uluslar kurumunda mem· Bay Siınon (iıı ı•sıısıııa f/Ôlllil ba(ilanıa-
leket namına ber hangi bir büyük hava manevraları ya· mı: uerektlr 
taahhüde girmiyeceğini söy· pılmıttır. S/yaselifazileilen ayırmış 

Ornek. bu hıırelı.eto fazaşatten başka 
bir ad bulamıyorum - bu hareketle alçak
lıktan başka bir ad bulamıyorum. 

Ferd= Ferd (T.Kö) - (Fr.) lndividu 
Ferdi-- Ferdiğ (~r.) lndividuel 
Ferdiyet-Ferdiyet (Fr.) lndividuelite 
Ferdi nferide - Hiç kimse 

tef ve Kurtef ölüm ce1asına 
katip Buney nıuebbet küre· 
ğe çarpılmıılardır. 

Mahkümlardan yalnız Mi· 
haylof yabancı lıir memle
\ekette bulunuyor. 

Iedi. olanların yarım asırdan be· 

Başbakan \lakdonat'la bay iki bin Fransız mu- ri w/ramış oiı/ııkları ak/beti 
Sımon bu gün tayyare ile haribi yöz örıılııde lııtarıık. billıas· 
Paris'e oradan trenle Stre· sa iııkıldpcı Tıirk Cıım:ıri· 

Roma )•) IAA] iki bin ı· d i / za'ya gidecekler. . · ye ııı e s yast ve ahl<lkııı 
·-.-. Fransız muharibi 19 nisan ayııı yol ıl:eriıııle yan ya-

H ava manevrası da Roma'yı ziyaret etmek /l(I ue el blrliğile yıirıimesl 
Londra, ıO IA.A 1 - Dün üzere ltalva'ya gelecek ve lıi:ıımunıı bir ılefa daha 

salıah bir mahallede hava meçkul askerin mezarına /ıalırlalııınyı ıııızif e sayarı:.. 
taarruzlarındırn koruma için çelenk koyacaklıJ. alt;,,._,,!,e;,.JI".:, 

Fazilet - Edem 
Örnl k: Fazilet inıan 

melidir 
ğidir. 

Erdem insen 
yüksekliğinin ald· 
yüceliğinin belde-

Fazla Artık, \'Ok ileri 
Ürnek; 1 - bu kılavuzu yüz binden faz. 

la bastırm,ılı - bu kılavuzu yüzbinden çok 
[artık] ba~tırmalı 

2 - Fazla gidiyorsun - t;ok oluyor
şun [ıleri gidiyusun.] 

Feri - Dal, ayrıntı 
Ürnok: 1 - Bu meselenin dört fer'i 
vardır- Hu sorumun dört dalı vardır. 
2- lşin aslına bakalım, ferileri bir 
yana dursun İşin aslına bakalım, ay
rıntıları bir yana dunun 

Füru, teferrüat= Ayrıntılar 
Füru (arda terimi) = inenler 
Usul (arda terimi) - Ağanlar 



YÜZ: 2 -.. 
Ferid - Tek, eşsiz 
Fermd = - buyuran, süren, emredfn 

Örnek: Hükümferma - Hüküm süren 
Ferman ( Bak: Emirname ) - Buyurultu 
Fermaneferma = Hükmeden 
Fersil.- - bitiren, bırak~ıyan 

Örnek: Taketfersil. - Güç bitiren 
Tııhammülfersıı - Dayanık bırakmıyan 

Fersude- Eski, yırtık, yıpranmış 
Ferşetmek-Yaymak, döşemek 

Mefruş - Döşeli 
Mefruşat = Döşeme 

Tefriş etmek - Döşemek 

Feryad - Haykırı 

Ornelı:: Gecenin karanlığı içinde bir 
feryad duyuldu = Gecenin karanlığı 
içinde bir haykır duyuldu. 

Feryad etmek - Haykırmalı:, bağırmak, 
çeğırmak 

Örnek: Neye feryad ediyorsunuz - Ne 
haykırıyorsunuz (Neye bıığırıb çağırı. 
yorsunuz) 

F erzend _ Oğul 

Fesh - Bozma, dağıtma (parlementolar le. 
rimi) 

Örnek: 1- Aramızdaki mukaveleyi fes
hedelim _ Aramızdaki sözleşmeyi bo. 
zalım 
2 - Fransız kabinesinin parlamentoyu 
feshi üzerine - Fransız kabinesinin 
parlementoyu dağıtması üzerine 

Feshetmek - Bozmalı., dağıtmak (Parlil.
mentolar terimi) 

Örnek: 1 - Almanyanın askerliği ye
niden kurması, Versay muahedeıini fes
hetmektedir. - Almanyanın aslı.erliği 

yeniden kurması, Versay andlaşmıısını 

bozmalı.tadır. 

2 - Fransız kabinesi parlamentoyu 
feshetmek istedi - Fransız kabinesi 
Parlllmentoyu dağıtmak istedi. 

infisah - Bozulma, dağılma 
Örnek: 1 - Aramızdaki anlaşmanın in
fisahı yüzünden - Aramızdaki anlaş. 
manın bozulması yüzünden. 
2 - lngilterede parlılmentonun infısahı 
- İngilterede parlt\mentonun dağılması 

Mütefessih - Bozulmuş, çürümüş kokmuş 

Örnek: Mütefessih bir cemiyet _ Boz
ulmuş (çürümüş) bir sosyete - ~üte:·

fessih:etıerden yemek yapmamalı-Kok
muş etlerden yemek yapmamalı. 

Tefessüh etmek Bozulmalı., çürümek, 
kokmak 
Fetret (fasılai saltanat anlamına) - Karga

şa devri (Fr,) Anarchie, interregne 
Fettan - Oynak 
Fevc - Bölük, takım 

Örnek: Fevc !eve - Bölük bölük, ta-
kım takım 

Feveran - Fışkırma 

Fevnre - Fışkırık, döner fıskiyo 
Fevk - Üst 

Örnek: Kısmı fevkani _ Cst kıRım 
Fevkani tahtani - Altlı üstlü 
Fevt - 1 - Kaybetmek, kaçırmak, elden 

çıkarmalı. 

2 - Ölüm. 
Örnek: 1 - Fırsatı fevt eden sonra dö
vünür - Fırsatı kaçıran (elden çıkaran) 
sonra dövünür. 

Fevza (Bak: fetret) - Kargaşa (Fr.) 
Anarchie 

Feyezan - Taşma 

Feyz - Gürlük 
Feyzdar - Üregen 
Feyz bulmak, feyzdar olmalı. - - Giı relmclı. 

Feyyaz - Gür, bereketli 
Fezleke (Bak: icmal, huldsa). 
Fıkra - Bölek - (Fr.) Paragraphe 
Ornek:yazınızm liçüncü böleğinde(fırkasında) 

Dans le troisieııİe paragrophe de votre 
article 

Fıkra - Anlatık - (Fr.) Anecdote 
Örnek: Nasreddin Ho~anın anlatığı (fık
rası) - L'anecdote de Nasreddin Hodja 

Fıkra (terim) - Boğum _ (Fr.) Vertebro 
Fırka - Parti (T Kö.) 
Fırka (askerlik terimi) - Tümen - (Fr.) 

Division 
Fırka kumandanı -Tümlı.oınutan( Fr. )Com

mandant dedivision 
Fırka kumandanı miriliva - Tümgeneral 
Fırka erlı.ilnı harbiyesi - Tüm kurmay -

(Fr ) Etat-mojor de division 
Fıreat - Fırsat (T. Kö.) 
Fıtr~t l~lilkat, cibillet) - Yaradılış 
Fıtrı (hılkı, <-ibilli) - Doğunıal 

(Doğunsol'ın •.o~undaki cd» ince okunur) 
Örne.lr: Kendısınd.elı.i anlayış ve ~abuk 
kavrayış sonradan olma değil, f.tr1clir 
- Kendisindeki anlayış ve cobuk kav
rayış sonradan olma değil, doğunsald ir. 

Fiat -- Paha, eı.ler 
Örnek: Bu defterin !ıatı kaç paradır _ 
Bu defterin ederi kaç parııd ır. 

Fidyei necat - Kurtulmalılt 

Örnek: Haydutlar yakaladıkları zengin-

den büyük bir fidyei necat istediler -
Haydutlar yakaladıkları zenginden bü
yük bir lı.ortulmalık istedıler. 

Figan (Bak: feryad) - Hayk ı rı 

Figil.r - yaralı 
Örnek: DilfigAr - Yüreği yaralı 

Fihrist - Bulmaç 
Filı.dan - Yoklulı, bulunmazlık 

Fikr - Filtir (T.Kö.) -[Fr.)Peosee 
Fikr - Düşünce - (Fr.) Avis 

Örnek: Bu işte benim fikrim şudur - Bu 
işte benim düşüncem şudur. 

Fikr - lde (Yakutça) - (Fr.) idee 
Örnek: Filı:.ir, dimağın işlemesinden do
ğar - İde dimağın işlemesinden doğar . 

Fikri - Düşünsel, iJeyel, fikriğ 
Örnek: 1 - Fikri mesainin verdiiii yor. 
gunluk - Düşünsel çalışmaların verdi
ği yorgunluk. 
'..ı - insanların fikri kudreti - insanla
rın fıkriğ erki. 

Fikri talı.ip - Güderge 
Örnek: O, fıkri takip ile hareket eJer 
bir gençtir,_ O, güderge ile hareket 
eder bir gençtir. 

Filhakika _ Gerçekt~n 

Firamuş etmek - Unutmak 
Firar - Kaçma 
Firar etmek - Kaçmak 
Firari - Kaçak 
Firnş - Döşenek, döşek 

Firıtk, firkat (iftirak) - Ayrılık 

Fitade - Düşmüş 

Fitne (fesad anlamına) - Bozut - (Fr) 
Corruption, sedition, perturbation 

Örnelt: Ortalı.lılı.ta fitne alıımetlt ri görü
lüyordu - Ortaklıkta bozut beldekleri 
görülüyordu. 

Fitne (nifak anlamına) - Arabozma 
Örnek: Aramıza fıtne soktu - Aramızı 
bozdu. 

Fitnecu (bak: müfdil) = Bozutçu 
Örnelı: Bilmezsiniz, o ne fitnecu bir 
ada ındır = l:!ilmezsiniz, o ne bozutcu 
bir adamdır 

Fuzuli = Boşuna, haksız, yersiz 
Örnek: 1 = Bu konuşmaya fuzuli mü 
dahJle etmenize ne demeli? = Bu ko
nuşmaya boşuna (yersiz) karışmanız~ 

ne demeli? 
2 = Bu parayı fuzuli olarak aldılar = 

Bu parayı haksız olarak aldılar. 
Füceten = Ansızın, birdenbire 

Örnek: Füceten vefat etti = Ansızın 
(birdenbire\ öldü. 

·Fürce = Aralık, delik 
Füru= Aşağı 
Sarfüru etmek = Baş~ğmek 
Ftiruht = Satma, satım 
Fürumaye = Alçak soylu 
Füruş = Satan 

Örnek: Ma\ftmat Ctiruş - Bilgi satan 
Füshat = Genişlık 

Fesih - gen, geniş 
Fütur = Bezginlik 

Örnek: Görüyorum ki Ctitura uğramış
sınız = Görüyorum ki bez~inliğe uğra
mışa mz. 

Futüvvet = Alı.ılık, cömertlik 
Füzun = Çok, artık 

G 
Gabavet = Kalın kafalılık, mankafalık 

Örnek: Tembelliğe çare bulunur, gaa
vete bulunmaz = Tembelliğe ~'are 

bulunur, kalın kafaJıl , ğa (manlı:afalığe) 

bulunmaz. 
Gabi = Kalın kafalı, mankafa = (Fr.) 

Balourd 
Örnek: Bu çocuk okuduğunu onlaya
mıyan bir kalın lı.ııfalıdır =Cet enfant 
est un balourd qui ne comprend pas 
ce qu'ıl lit. 

Gabgab=Gıdı 
Gabni fahiş=Aşırı ahlutma 

Örnek: Bu satışta gabni fahiş vardır= 
Bu satışta aşırı aldatma vardır. 

(iadr= Yazılt 
Örnek: Bu işte bana yazılı. oldu. 

Gadretmek= Yazık etmek 

Örnek: O adama neden bu kadar gad
rettiler=Ü ııd"ma neılen bu kadar ya
zık ettiler. 

G:ıdrolmak =Yazık olmak 
Gaddar, zalim = Gücemen 

Örnek: Bu gaddarın elinden neler çek· 
tiğiıni ben bilirim = Bu güııemenin 
elinden neler çektiğimı ben bilirim. 

Zulm=Zulm (T. Kö) 
Gallet=Dalgınlık, boş Lulunma 
Gaflet etmek=Dalgınl ı ğa gelmek, boş bu

lunmak 

Gafıl=Aymaz, dalgın, boş 

Örnek: Gafı! bulundurn=Boş bulundum 
Gafil a"flaoıak= Dalg•nlığa getirmek 
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Vilayet idare şefleri kangrası 

Kaymakam ve nahiye müdürleri 
Kongrası bugün saat onüçte toplanacak 

Geçen yıl yine bu gün· tatbikatı ba,ta gelmekte- ı - v • ı A . 

!erde vilayetimizde ilk ola- dir. 1 ay et 
rak toplanmış olan kayma- Kongraya Vali Salim Gün-! 
kam ve nahiye müdürleri doğan başkanlık edecek ve 
kongrası ikinci defa olarak dört gün sürecektir. 

bugün saat üçte flalkevinde 
açılacak ve çalışmalarına 

baılıyacaktır. 

Kongranın çalışma mev· 
zuları arasında, geçen 
yılın kongrasında kararlaştı

rılmış olan kararların tatbik 
ve verimlerile, köy kanunu 

Vilaeyt itleri ve vilayet 

halkının maddi refah ve sa 
adetini ve manevi düzenini 

tewin mesuliyetini yüklenmiş 

olan değerli iclare şeflerimi 

zin kurduğu bu kongraya 
büyük baıarıklıklar dileriz. 

-Bakaya vergiler 
Hangileı·inin tasfiy(' ve ter

kin edileceği bildirildi 
Maliye vekalt:tinden vila · 

yetlere vergi bakayasının 

tasflyeıl hakkında bir izah· 
name gönderılmiıtır. Bun· 
da tasfiye ve terkin edilen 
vergiler ıöyle gösterilınt:kte

veyahut ı93 5 mali yılı so" 
nuna kadarki zaman zarfın· 
da ödeyenlerin geri kalan 
borçları terkin edilir. 

Veraset ve intikal hay· 

Genel kurulta-
yında 

Vilayet genel kurultayı 
dün vali bay Salim Gündo
ğan'ın reisliğile toplanmıştır. 

Geçmiş zabit ve evrak 
üzerinde konuıma1 ar yapıl
mıştır 

Kurultay encümenleri 
masraf bütceleri üzerine ça
lışmalarına devam etmekte 
dir. -- · 
Belediye 
kurultayı 

Bugün saat on~örtte te~rar 
toplanacak 

dir: 
Mükellefiyeti nakliyei as . 

keriye, müecceliyeti askeriye, 
muafiyeti askeriye. mahsu· 
la tı arziye 7 43 numaralı 

kanun mucibince alınmakta 
olan maktu vergi kayık ve 
maunalardan alınan şehriye 
reımi, emanet aşarı, mülga 
temettü vergisi bakayasının 

senelerine bakılmaksızın kayt · 
lan kamilen terkin edile. 
cektir. 

Nisan çalışmalarına başla 
mış olan belediye kurultayı 
bugün saat on dörtte üçün· 

ve teahhur fiıllerinden borç cü toplantısını yapacaktır . 

lu bulunan mükelleflerle son · Şehir bütcesi müzakeresi 
senelerde ihdas edilen ka- encümence tamamlanmamış 
zanç muamele ve 1629 nu olduğundan bu toplantıda ku 
maralı kanun mucibinca alı rultaya verilemiyeceği ve 

diğer mevzular üzerinde ko· 
nuşmalar olacağını tahmin 
ediyoruz. 

vanlar ve umumi istihlak 

ve eylence ve hususi isth lak 

vergilerinin asılları ile misil 

1340 mali yılı batından 

itibaren müteakip sene!erde 
umumi tahrirleri icra ediL 
mlyen ve 1331 tarihine ka· 
yıtlı kıymetlerinin 6 mioli 
verg !erine matrah ittihaz 
edilen cüzütamlarla 193 ı 
mali yılı sonuna kadarki 
arazi vergileri bakayası se· 
kiz müsavi kısma ayrılarak 
sekiz yılda tahsil edilecektir. 

1340 mali yılı başından 

itibaren geçen seneler için · 
de umumi tahrirleri yapıl. 

mıı olan cüzütamlarla 1933 
mali yılı sonuna kadar se· 
nelere ait olarak arazi ver
gısı munzam kesirlerinden 
borçlu olan mükelleflerden 
bu borçlarının yüzde otuzu
nun 1934 mali yılı içinde 

nan eylence ve ·hususi istih 

lak vergileri bakayasının da 
bu şekilde bir miktarının 
terkin edilecek! erine dair 

izahnamede uzun izahat var 
dır. 

•• : cırç...-

Şöf()r 

Esad'ın cenazesi 
Dünkü sayımızda yazdı -

ğımız otomobil kazasında 

ölerek şehrimize getirilen 

şöför Esat'ın cesedi dün 

hükumet döktorları tara· 
fından muayene edildikten 
sonra defnine izin verilmiş 
tir. 

Cenaze merasimine bütün 
şöförler iştirak etmiş ve 
kabrine çelenk koymuşlardır 

Kederli ailesine taziyetle· 

1 rimizi sunarız. 

Roman Tefrikamız: 104 --

S<t\'(lŞl<lll Sil V<l~(l 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

• Heman ormandan üç dört ı mak da bir mesele oldu Ge· 
metre uzunluğunda bir ağaç ce karanlığında, ne tnrafa 
kestirdi. Ağacı kayanın başın · gideceğini bilmiyen süvari 
dan asağı doğru uzatarak zabiti, alay kumandanına 

ağacı sımsıkı tutmalarını ef- içerliyordu. Çünkü yazdığı 
rada tembih etti. ilk evvela emirde, alayın saat kaçta 
kendisi ağaca tutunarak nerelerde bulunacağını. da· 
kayadan aıağı kaymağa baş ir bir kayt yoktu yegane 
ladı ve ağacın ucuna geldiği çare; alayın bulunması en 
vakit kendini aıağıya attı. muhtemel olan Tıışlıtepe i 'e 
Bu suretle dört nefer daha Sakaryanın arasında yuru
indikten sonra çevik ve id- m.ık olduğuna kani olan za . 
monlı efratla birbirinin omuz· bit. efradile beraber bu isti
larına basmak suretile bir kametle yürüdü. iki kilo -
kule yaptılar ve bu suretle metre ilerledikten sonra da 
on dakika içinde bütün er- alayı buldu. Lakin alayda 
rat inmiş oldu. matem vardı. Çünkü alayın 

sevimli baytarı Abdülkadir 
bey yarn lanm•şdı Sızan suyu takiben aşa 

ğıya doğru inmekte olan bu 

küçük kafile, bir aral k düş 

1 
manın takip ateıine maruz 

kaldı.Düşman hirtenvir taban
casını e ttığı vakit efrat kaya 
diplerine sokulmak suretile 
izlerini kaybedebildiler ve 
Sakarya kenarına kendileri 

1 nl attılar. Bu defa alayı bul· 

Baytar Abdülkad.r bey 
Atalan Mehmet efendi yay
lasına çıkmak mümkün ol· 
duğunu ve birkaç şehit ver· 
mek lazım geliyorsa bile 
bunuda göze alarak yaylaya 
çıkılması zaruri ve vicdani 
bulunduğunu ileri sürerek 
bizzat tecrii besini yapmış, 

Bııg·ün 

Yeni Türkiye 

Eczrlh<tnesi 

Nöbetçidir 

İş arayan bir genç 
Dürüst,sıhhatli, çalışkan bir 

genç iş aramaktadır. İlk 
mektebi bitirmittir. 1 ler iş 

görebilir. Bu fakir fakat na
muslu gence bir iş vermek 
istiyenlerin idarehanemlze 
bildirmelerini rica ederiz 

lakin ne çare, daha yarı yo~ 
la gelmeden, düşman tara
fından atılan bir topçu mer
misinden kopan parça, bay
tarı oldukça ağır surette 
yaralam ' ştı. 

O gün teda vii iptidaiyesi 
yapılan baytar, ertesi günü 
hastahaneye gönderildi. Sü
vari zabili,alayda pansıman 
yaptırmak suretile tedavi 
olabileceğini ileri sürerek 
hastahaneye gitmekten sar 
fınazar etti. 

Alaya,yine talisizlik tevec
cih etti. Çünkü fırkadan if
raz edilerek muvakkaten 
deli llalid'in emrine veril· 
mişti. Artık deli llalit, elin· 
de bulundurduğu süvari a 1a· 
yırıı her tarafa sürerek bu 
kıymetli ve tarihi alayın 

harpciliğinden istifade edip 
kfndine bir mevki temin 
etmek istiyordu Lakin ala· 
yın vaziyeti hakikiyesini bi
len mafevk kumandanlar 
değil Halid in, alayın iş gör . 
düğünü takdir ediyorlardı. 

Ya 1 çın bir kayaya çarpmış 
Hal ı t, öcünü alacak yer arı
yordu. Çünkü er
kanı harbiye reisi Erzincan
lı Yusuf Ziya bey Halit'in 

Acaba , dilencilerin en çok 
bulunduğu yer neresidir~ 
Sakın lstıınbul aklınıza gel
mesin! Çünkü, burası Mad • 
rit'tir. İspanyol cüııılı uriyet 
hükumetinin en son yaptığı 

bir istatistiğe göre Madrit'te 
24,842 dılenci vardır. Bunun 
üzerine İspanya devleti fay
dalı bir karar vererek tek 
bir dilenci brakmamıya lıaz· 
metmişdir 

Figeroanın yeni 
Eseri 

Ünlü lpanyol yazganı Av
gustin dö Figeroa geçenler
de e<Grafinya dö Merlin>> adlı 
yeni kitabını çıkarmıştır. 

Bu kitap, Kuba adasın•la do
ğan ve fakat hayatının da
ha çok k ı smını Paris'te ge\·i· 
ren Mersedes Sanla - Kra
zonım:tercümeıhalini roman
tizı etmektedir. 

Bulgar Tiyatrosu 
Yanılmıyorsak bizJe « Da

rülbedayi» diye bir tyat ro 
vardır. Bir tane .. Başka gös
terebilir misiniz? Hayır de
ğil mi:ı 

H~lbuki komşu küçücük 
Bulgaristan'da bir <<Ulusal 
tivatro» ol luğu gibi bir de 
«devlet Operosrn vardır. 

1906 yılınd.:ı yapılan Bulgar 
tiyatro binası, cenubu ~arkl 
A vrupa'sında bir daha em • 
sali bulunmıyon muazzam, 
fakat zarif ve güzel bir bi
nadır. İtiraf edefim ki, bul
gar tiyatrosu bizimkinden 
çok yüksekt ir. Yukarda sa
yılan resmi tiyatrolardan 
başka hususi teşekküllerin. 
bir koç yıl önce Türkiyemi
ze de gelmiş olan «Koope. 
rativan teatrııve e<Stoyı:e! te
atrıı ın söyliyehiliriz. 

Dahası da vor. e<Darülbe
dayi>ınihayet İstanbul Bele -
diyesi tiyatrosudur. Hulbuki 
bu şekilde Bulgaryıı.da se· 
kiz «Üblo .. en teatr» [Mıntuka 
- vilıly c t ı yani belediye 
tiyatrosu vardır. Tiyatronun, 
kültür bakımından ehemmi
yeti herkesce malumdur, 
::ion gelen Bulgar gazeteleri 
bilhassa"Varnemtki Oblaçen 
ateatr» 1D {Ok ;Jerj gittiğini 

yazmaktadırlur. 

Temenni edelim iti, bizim · 
de pelt yakın bir gelecekte 
her vilfiyet merkezi kentı· 

mizin bir belediye tiyatrosu 
olsun!. 

Taleyranın hayatı .. 
Lakur Gayenin «Taleyra-

karşısında ı;ı.:--yalÇ.n kaya 
kesilmişti. lialıt, eskidenberi 
alıştığı veçhile erkanı harbını 

' alay kumandanlarını ve diğer 
maiyet kumandanlarını hat
ta efradı bile, bir tulumbacı 
gibi tabancasile korkutmak 
istiyordu 

Yusuf Ziya bey ise, bu 
cahil palavracı ya ehemmiyet 
vermiyerek vazifesine devam 
ediyordu. Pirkaç defa vaki 
olan llalıt'in tehdit palav
rasına. Yusuf Ziya bey ga
yet ciddi vaziyetle mukabe
le etmiş ve hatta birgün 
Halit'e ölümünü aradığını 

söylemekten çekinmemiştir. 

llalit, Ziya beyin bu me· 
lanetini çel<ememeğe başla
mış, en sonra taşlı tepede, 
sırasına getirib Ziy!l beye 
tabancasını çekmek istemiş, 
lakin Ziya beyin tabancası · 
nın namlısı karşuında, geç 
kaldığını anlamış ve itizar 
beyanına kalkışmış ise de 
Ziya bey: 

- Senin gibi adi bir ada
mın maiyetinde çalışmak 

benim için züldür. Senin ma
iyetinde bulunmağa tenez· 
zül etmiyorum. 

-Devamı var 
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O Geçecek Kurban mamızla hareketimiz bir ol· su·· ru·· 
Trak_ya'dan_ sesler 

Köy sazınd<tn 
tüı•küler 

Bir laf attım yamaca, 
Bir kuı vurdum alaca .. 
Ölye bir yar sevdim ki 
Kaıı gözü karaca .. 

Dere boyu saz olur, 
Gül açılır yaz olur. 
Ben yarime gül demem 

Gülün ömrü az olur . 

Raf üstünde teleme, 
Kaılar benzer kaleme . 
Gizlice bir yar sevdim, 
Rezil oldum aleme . 

Dereler ırmak ırmak, 
Etrafı parmak parmak . 
Biı;im köyden kız almak, 
Cennetten gül koparmak .. 

Karanfil ekermisin. 

Sarmaşıyor dündenberi, yağmurlarla yollar! 
O yollar ki: her gün bana gülen ömür yollar . 
Sarmaımasın o yollarla, ağlayan yağmurlar .. 
Kıskanırım yağmuru ben; gönlümün o yo\lar1 

O yollar ki güneşidir benim gü:ılerimin. 
O yollarda izi vardır düşündüklerimin .. 
O yollar ki göz1erimin, dinlendiği yerdir. 
Derdleriıni köklerinden, sürüyen bir seldir .. 
Dileklerini ömrümün; onlardan toplarım. 
Göremezsem yolları ben korkunuz~ hortlarım!. 

Ey! o yollarda kaynaşan ağlaşan damlalar. 
O yollardan her geçenle; savaşan damlalar. 
Eyi o yolların bağrına; inen, sinen yağmur. 
O geçecek o yollardan biraz dinlen yağmur 1 

Edremit 

du. Oraya varınca sizi ha-

Gt"cenin koyu karanlığın lıklardan neden korktu? Ne· berdar ederim. Baki selam 
da, gözlerin karanlıklardan ler söyledi? Ellerinizden sıkarım. 

korktuğubiranKarııkl kahvenin Deminki düıüncelerimle Tekin. 
radyosu çalmakta .. Yağmu· karııan bu sualler kafam· Ah1 zavallı Kaya. Neka-
run salladığı sesler fasılayla · da önü sonuna uymıyan cüm dar saf, nekadar tatlı bir 
kulakları dolduruyor Yarı leler yarattı. Kendi kendime çocuktu Zaten saflığı ken
kapanan gözlerime muhtelif ne soruyordum 1 Ne düşü- disini bu dereceye getirmiş· 
renkler veren ıııkla baıba· nüyordum? Bilmiyorum 1• ti "Saflık atkta iyi değil" 
ıayım O da ben gibi kederli. Pencereden masaya git sözü ne kadar doğru .. Ah 
Gülüyor gibi parlayıp,düıü· mitim. sandalyaya ters otur bu aık. ah bu mel'un ıey; 
nüyor gibi kısılıyor. Hayatı· muıum. Kafam uğuldamıya, Kaya'yı da mı devirecektı? 
mın bütün ıztırapları gözle· gözlerimin önünde birıeyler • 
rimin önünden sinema ıeri gezinmiye baıladı Artık • • 
di gibi geçerken vücudumun yatmalıyım. Kalktım, yattım. 
her tarafına çiviler saplanı- 1 • ... 
yor zannediyorum .. Ben bu 

Sevgilisini 5 mayısta 

Fethiye Orbey çivi acılarının tesirinde kı-
Yine penceredeyim. Ak

ıam ıııktan ·saçılan renkler 
timdi güneıten .. Karııki du· 
varda yağmurun açtığı ya· 

------------------- mıldamıyorum bile. Çünkü 

Sevinç 
Al yüziimden izleri, 
Air gönül seçimi gör. 
Bucaksız denizleri, 
Bir damla biçimi gör. 

Tasa kendim acının maddi ,ekli 

Kızıllık çöker suya, 
Sonra ürperir dağlar. 
Tasa dalar uykuya, 
İçimde erir dağlar. 

ralar sırıtıyor. 

Geni§ sırtlı dağlara 
Y aılı çobanların, 
Güttükleri sürü 
Dalgalandı: ön(lmde, 
Bir yün denizi gibi .. 

Köpüklendi yükseldi; 
Gözlelimle iıledtm . 

Yerli yünden çevreler; 
Batka biçim örtüler, 
Yeni batlık, bereler .. 

Kuruntumla kurtardım; 
Sanki kendi kendime: 
Telli pullu boncukla, 
Oyalanmıt çenberden, 
Yarınki topluluğun 

Ateıli, öz kızını . 
Köy, oba yıldızını .. 

Tekirdağ 

,l{. J!i.{111 i 

Balmısın, ıekermisin?. 
Dünyada yaptığını 

Yalnızsan yoluna ak, 
Uül deye sevinci tak, 
Bir sabah doğuya bak 
Um tlu iç.ini gör. 

Göklerden, yerden ırak, 
Yayılır yaprak l aprak; 

oldum.. Dütünüyorum!. 
Neyi7 Bir lokma için imaf· 
sız kararlara katlanan, yav
rularına ekmek bulamayınca 
kırları kendine dert ortağı 

yapan, ilah .. Zavallıları mı~ 
~eleri? Hangisini? Vücudum 
zaman zaman kutbun buz. 
lanna. hattıistlvanın kumla· 
rına gömülüyor; yerlerin al· 
tında, göklerin üstünde dola· 

Hafif rüzgarın büyük çı· 
nar ağacının yapraklarından 
döktüğü damlalar akıamki 

yağmuru hatırlatıyor Göz· 
\erim meçhul bir hayal gö· 

rüyor: l!ayal ki ateıler için
de .. 

görmüf, beyenmit ve be
yenilmiıti. Onun kederleri
ne neıelerlne herıey ve 
herıeyine uyardı. Sevgilisi 
neıeli ise yükıekten dü· 
ıen ıular gibi gürültülü, 
neıeli olur çağlar; bila
kis sevgilisi kederli olur 
sa aktığı belirsiz bir 
nehre benzerdi. Kendiılne 

bu kadar kapılmamasını 
söyledik. O acı acı gülerek 
«Sizin de bafınıza gelmeli» 
derdi. Birinci sınıftan çok 
eyi derecede geçti. ikinci 

gözüme aksettiği ıuaları 
onları gümüt gösteriyor. 

Ah! Ben de bir ok olup 
Ahrette çekırmisin? .. 

Bağa gittim yatmağa, 
El uzattım yaprağa. 

Ben o yare gitmezsem. 
G;rmem kara toprağa .. 

Güller açtı yaz gayri, 
Yaylalarda gez gayri .. 
Ben sılaya giderim, 
Sen ümipi kes gayri·. 

Cami altında kazan, 
Var git ordan be kızan . 
Beni sana vermezler, 
Yorgana göre uzan .. 

Gözünden renk alarak 
Kendini verir dağlar. 

Jf,,iıC s~:-ai ~ı\u,,cıf, 

Köy içinden 

M<t ltepe IJağ·Iarı 
;: 
~ 

Sazlarda titreyen bir tatlı sözsün 
Kadeh 1eri emen pembe bir özsün 
Mevsimin sarar:nış bu çehresinde 
llicranı güldüren bir yeşil gözsün 

i:i 

Sümbül ektim dallandı, 
Küpelerim sallandı .. 

l<aç güzel ağlad gölgelerinde 
Kaç dudak çatladı gölgelerinde 
Çıldırmış parmaklar hatıralara 
Kaç günah bağlandı gölgelerinde 

* Anne. baba, k rdeş, niıanlı O henim nazlı yarim, 
Ben öttükçe ballandı. 

Manici baıı mısın. 

Cevahir taıı m•sın? 
Mektub yazıb yollasam, 
Cebinde taıır mısın'.'. 

Elma attım geline, 
Gelin almaz eline .. 
Yazık ince beline 

Düıdü sarhoı eline. 
ar .. .ırı f 

nin hayalı» aı.llı kitabının 

Bir gönül dumanlı bir göz dumanlı 
Gelirler sekerek, sürüklenerek 
Hislerin bu demde savaşı kanlı 

* Ye~i\ göz'erinde salkımlı yaşlar 
Toprak olmuş yoluna kırılmaz taşlar 
Ey solgun çehreli sevgilim ölsen 
Kefenli ümitler düımeğe f aılar 

~ )11 

Veremli çehrede gülen göz sende 
Kör ol da saklan bir ak kefende 
Tezada ruhun tahammülü yok 
.\ğlamam nisyana sen gömulsen de 

~ 
' 

llülyamı sarmasın art k kolların 

dilrı.lüncü cıldi \0 ıkmışdır. Bu 

kıs.mılo hüyülr. djp\•)m:•hn 

hayatına uit m ııhtdif vesika
lara yer verilmiştir. 

Örümcek ağıdır o semboliarın 
Dulların, kızların ümidlerile 
Tozlanmıı uyuyor çıkmaz yolların 

Maltepe 
Şuli:-ii >l<lfi& ,,;~fıe'L 

• ~ bah\eyin içim uçucu h!slerle dolu idi 
Eve gitmek, onlarla karıılaşmak, on· 
\arın hiyanete uğramıı insanlar gibi 
mahzun ve namuskar gözlerine bak 
mak, bana kudretimin kafi gelemiye 
ceği bir iş gibi görünüyordu. Zaval'ı 
büyük babacığım diyordum Şiındı kim 
hilır hareketsizlikten sinirleri kopmuş 

1 Sıwa§'ırı Ruıııunı: il 

İNCİR 
---AGACI 

Hocam ve üstadım lsmailHakkı'ya 
hürmetlerime bir vesile olsun diye 

Yazan: İhsan Edip 
1
' bir kemik yığınına benziyen o alil vü

cudile ne üzüntülü bir merak içindedir. 

çocuk ölmüş ~e ancak 
ameliyat neticesi ölümden 

ıuın .. 

büyük bır 

kurtul mu· 

Hemıireyi dinlerken hayalimde fa 
c;ialı bir sahne yaşıyordu O yağmu rlu 
gecenin sabahında .büyük annemin boı 
yatağımın yanında nasıl kıvrandığını, 
komıuların evde nasıl telaşla koıuıtuk. 
\arını görüyordum. Kimbilir nasıl azap 
cekmiıler, nasıl ümitsiz saat'er yaıa· 
mıılardı? 

Ya büyük babam? . Ya bu meyda
na çıkan günah. 

Birden bire. boğula boğula ağlama· 

ğa baıladım 
Bir buhran bütün vücJJdumu ı üı. 

ııarlanmış lıir yaprak gibi sarsıyordu. 

tiemıire beni teskin edemiyeceğini an 
!ayınca koşup doktoru çağırdı Bir anes
tezi yaptılar. Ve ben yeniden kendi
mi kaybettim .. 

llastahaneden çıktığım gün ömrii 
mün en acılı günlerinden biridir .. S,ı 

Bir araba beni kapının önüne ge· 
tirdiiii zaman heyecandan bayılıyordum. 
Komıular bir geç't resmi seyreder gibi 
pençerelere, cumbalara üıüşmüşlerdi. 
Kapının önünde birbirlerile boğuşup oy· 
naıan hir sürü çıplak ayaklı ve eli yü 
zü kirli mahal'e çocuğ•ı vardı. Beni, 
görünce hemen oyunlarını bırakarak 
etrafıma toplandılar . 

içimde sabırsızlanan bir şeyle hızlı 
hızlı kapının ipini çekerek bekledim .. 
'eden sonra bahçeden bir takunya 

şakırtısı yükseldi. Bizim evde lıu ta· 
kunya sesini ilk defa olarak işidiyor· 

dum. Kapıyı açmağa gelen her halde 
büyük annem değildı.lKonışu kadınlar
dan birisi olacaktı Fakat her nedense 
kapı bir türlü açı1 mak bilmiyordu 

SaniyelH yıl gibi uııyor, dizlerim 
titriyor ve gözlerim kararıyordu Biraz 
sonra kapının rezeleri gıcırdadı. \' e 
açılan kapı aralığından baıı yemenili 
bir kadın kafasını uzatarak yüzüme 

Kulaklarım inliyen bir ses 
itiliyor. Dimağım bilmem 
ne ile meşgu\!.Saatin vuruı
ları gözümdeki hayali, ku -
lağımdaki sesleri ve dimağı
mın meıguliyetini durdurdu. 
Bunu müteakip kapı çalma
ları: Tok. Tok .. Tok. l3a-

1

. 

bam köyden gelecekti He 
men kapıya koıhım. ne gör 
sem eyi'>Kahveci çırağı elin
deki mektubu bana uzarak: 

o oktan evvel kaya'yı 

şıyor .. 
• * 
* Bir otomobil sesi dalgala · 

nan seslerle bir oldu ve bir 
zaman sonra galip geldi. 
Korna sesi 1 .. Gayri ihtıyari 

kalktım. Pençeredeyim.Dııa 
rıda, bır şehirden görülebi · 
!enler: Kakve, çınar ağacı 

varsam .• 

• * • 

ve etoınobil, bir de aydınlık 
dairesini sallıyan yağmur ... 
Otomobilden bir kaç titrek 
adım kahveye geçti. llala 
gözlerim otomobilde. . Bir 
aralık tekrar açılan otomo· 
bilin kapısından evvelkiler
den daha titrek bir adını 
çıktı, kaldırımlarda •Ürün· 
miye baıladı. Bir müddet 
durdu; büyük çınar ağacına 
kahveye baktı .. Meçhul 
karanlıklardan korkar gibi 
oldu; ellerini semaya kaldı 
rarak bir kaç söz mırıldandı. 
Kahveye gitmek istedi, yü· 
rüyemedi, durdu, duramadı; 
deminkilerden daha berbat 
adımlarla otomobile girmiye 
uğraştı Yağmur olanca tid 
delini sarfetmiye başladı 

Bir müddet bu meçhul şah 
sın hareketlerine dair düıü · 
nemedim .. Geri girecegı 

halde neden çıkın ştı? Neden 
yürüyemedi? Meçhul karan 

- Akşam bir mektepli 

sene de öyle. Üçüncü se· 
ne, ki aıka tutuldu, muallim· 
\er eski vaziyetine göre ha· 
reket etmeselerdi iki ders· 
ten ikmal kalıyordu. Dör 
düncü sene Kaya büsbütün 
değiftl, Neıeli anları çok 

azaldı. llele sevgiliıi bir 
kere huta olmuıtu. O 
vakit çok merak eder 

di. Hatta bir lıere elle· 
rini semaya dikerek ağla· 

dığını gördüm. "Gece ba· 
basının yaptı~ı gibi. Ka· 
ya gitgide süratle solu. 
yor; fayda ne? 

Tekin geçeli 5 gün olu 
yor. Haber yok.. Arkadaı· 

!ılın nasıl manevi lıir ıey 

oldujfunu duyuyorum. Akıam 
son kalan ıııklarla camlar 
yanıyor. her taraf ıarap 

içiyor.. Rüzgar yavaı ya· 
vat tiddetlenmekte .. Kafam 
da uğultular oluyor. Kapı 

size vermemi söyledi, dedi. ı 
Aralarında geçen muhavere
yi de anlattı. Hayalimi, her
şeyimi bu mektup üzerine 
topladım. Üzerindeki Tekin 
imzası hayretimi bir kat da· 
ha artırıyordu. Au zamanda 
burada Tekln'in ne işi olabi· 1 

lirdi? Bir hamlede zarfı yırt-ı 
tım. Okuyorum Yazılar ga· 
yet çabuk ve telaılı yazıl· l 
mış.. Pir saniyede mektubun 
muhteviyatını yutmak, haz· 1 

rı 

Atık denizi ; 
bin birtürlü 

kenarla· 
çiçeklerle 

ıüslü bir denizdir ki; orta 
sına doğru suyu kalmaz 
kınaklaşır; yakar, mahve-

der. Geriye dönmeğe me·ı 
cal kalmamııtır. ilerisi azap, 
ateı, elem ve ölüm .. 

çalındı Mektubu alıp naııl 

çıktığımı bilmiyorum. e
rede okuduğumun farkımda 
değilim. Yalnız "öldü" keli· 
meıini biliyorum. 

* * * 
Sabahleyin uyandım. ma

sanın dibinden kalkdım. Ka
fam biraz kanamıı. Çok kır 

gınım. l!emen aklıma mek
tup geldi. N !er yazılıydı? 

içindeki kelimelerin yalnız 
birini biliyordum. Okudum, 
anladım. Gözlerimden akan 
Kaya'ya ait sevgi hatıraları 

kagıtın yazmnı birbirine ka 
rııtırdı, sildi. Buna mukabil 
«öldün kelimesi eskisinden 
daha siyah olarak duruyor
du 

ıııetmek istedim. 1 
"Çağlıyan içimde Kaya'yı görmek 
Bu vakitsiz geçişine mek arzusu uyanıyordu.. Gözü· 

tubu alınca belki de ıaıa- mün önünde müıterek ha 
caksm. Şaşma! .. Dün akıam l yatımız canlanıyor. Düıü· 
mektepten Kaya'nın babasına nüyorum, dalıyorum.. Bu 
telgraf geldi. Aynen "Oğlun 1 derin düıüncelerden yabani 
çok hasta,acele gel ki görüıe kaz ses\erile uyandım. Hı.· 
sin. diyor. Adam birdenbire 1 vaya baktım. Gümüt bir 
deli gibi olmuı. Bana geldi. ok geçiyordu. Güneıin za 
derdini zor anlattı. l<onuı. ı man zaman kanatlardan 

haktı. İçeri girmek için bir hareket yap· 
mıştım. O hemen önüme bir duvar gi
bi dikilerek sordu: 

- Ne istiyorsun hanım? Kimi arı -
yorsun?. 

Büyük annemi göreceğimi, bu evin 
yabancısı olmadığımı söyledim. l liç bir 
şey anlamıyan gözlerle yüzüme bakı

yordu. 
Nadan bir sesle: 
- Bu evde sizin aradığınız 

cılar yok dedi. Onlar çıktıl<1r 
yere taıınılılar .. 

ilk anda bu habere inanamadım: 
:\'asıl olur;dedim. Sakın bir yanlıılık 

falan olmasın~' .. 
- Ne yanlışlığı olacak a hanım. 

Sizin Aradıklarınız inır.eli lıir adamla 
ihtiyar bir kadın değil mi" 

Evet! 
Çıktılar işte . Herif bir gece an· 

sızın ölüverdi. Bir kızı varmıı· Fahi· 
şe mi olmuş nedir~ Bes belli onun yü · 
züııden! 

O, dakika dünya başıma yıkıldı 
sandım Dilim aı;zımın içinde kör bir 
kilit gibi sallanıyordu Sokak ayağımın 
altında bir u~urum gibi derinlefiyor, 
kulaklarım uğulduyor ve yerler sarsılı· 

du. 
!lir dakika öyle. ölümü_andıran bir 

sarhoşluk içinde duvara dayandım kal. 
dım .. Sokak kapısı büyük bir gürültü 
ile üstüme kapanmıştı Ve bu ses ba· 

na temiz aile yuvalarının haricinde Onun ıitkln cüzdanı sayesinde her tilr. 
kalmış bir günahkara edilen en mana· lü fantazim temin ed\\iyordu 
lı bir küfür gibi geldi .. 1 Lakin zaman geçtıkce onun huy 

VII 1 suzluğu, münasebehtzliği tahammül edil· 

Hayatta tek başıma kimsesiz ve mez bir ıekil almıya baıladı. Her ak· 
himayesiz klllmııtım Büyük annemin ıam eve ıarhoı geliyor, korkunç ve 
nereye gittiğini bilmiyordum. Bazı ar· müthiı küfürlerle eline geçeni kırıp 
kadaılarımınevinde karanlık, ümitsiz döküyor, ve o dana böğürmesini andı. 

günler geçiriyordum. Şüphesiz bir sı· ran sesile beni k•skandığını,bir gün ci· 

ğıntı vaziyetinde olan bu misafirliği nayet yapacağını söylüyor, a11lsız, ıe· 
uzun bir zaman için uzatmama imkan bepıiz bir sürü ihanet iftlralarlle beni· 
yoktu. Bütün ümitlerim bota çıkıyor, sabahlara kadar ağlatıyordu. Bir gece 
ve iş bulmak; bir yerde her şeye ka· beni kıyasiye ve öldüresiye dövdü! 
naat ederek yaıamak kabil olmuyordu. Kıskançlığı hastalık şeklini almıt bir 

adamdı. 
Bir gün büyük bir dalga beni sığın- 0 akıam eve gelirken caddenin 

dığım kaya oyuklar.odan alarak uzak. üstünde bir iki adamın bizim apartıma· 
lara fırlattı. na bakarak gülüıtüklerinl görmüıtü. 

Daima peıimde dolaıarak bir çok Bunu beni itham etmek için kafi bir 
zengin tekliflerde bulunan bir kumaş sebep buluyordu . Anlamııtım ki 
tüccarının metresi olmaya karar ver· onunla beraber yaıamak herhangi 

dim. bir vahıi hayvan kafesinde yaıamak-
Bu herif, şi~man ve yalnız mide ile tan daha farklı değildir. Bir giln, elim· 

göbekten ibaret bir adamdı. Vücudu deki küçük bir çamaıır valazlle evden 
gihi adi ve odun bir kalbi vardı. kaçtım. Son zamanlarda tanııtığım bir 

Beni aç ve hayvani ihtirularına bir arkadaşım vardı .. Büyük bir memurun 
vasıta gibi kullanıyordu Kalbim ve metresi olan bu kadın. hayatta ıimdi
ruhumla en küçük bir alakası bile yok· ye kadar tanıdığım in1anların en has· 
tu Konuıtuğu para, sevdiği para, Al sas ve en aoıli idi. Küçük bir fe!A.ket 
lahı ve imanı para idi. Söz söylerken onu bir metres seviyesine indirmekle 
bir dana gibi büğürüyordu İlk zaman beraber namus ve şeref duygularını 
!arda her ıeye tahammül ediyordum. söndürememiı, hayatın çile çekmif, has· 
'!addi bir ihtiyacım yoktu. Etrafım bir •as ve ince bir kadını yapmııtı. 
ıürü zengin ve süslü şeylerle dulu idi. Devamadecek 
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İç ve salgın lıastalı~lar Cerrahi hasta lıldar L.ÜTFEN OKUYUNUZ! 

nlütehassısı. miitelıassısı 

Vatan eczahanesi bitişiğindekimuave - 1 iPEK İŞ - Al TIN MEKİK İpeklileri .. .. 
ne evinde her gün öyleden sonrahastala - ! Mevsiııılik \ ' (' yıızlık MAN1,()LUK _ PARDJ1=SULUK 

nnı kabul ve tedavi ederler· '1. 1 8()8Llli Yünlııler 

En birinci YERLi - İNG/LfZ Ko.stümlük kumaş/arlar 

· döşemelikleri Savaş NeşriyatJndan: 

Bu kalb duracak 
Tuha~iye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

ı: 

YAZAN: MÜKERREM KA"11L 
«Sevgim ve ıztırabım romanıyleıı derin bir alaka 

1 uyandırmıı olan bu değerli romancımız. 
Rekcılıet Götiirıııez Bir Fiııtla Mcızaınızda Satılıı· 

Mııhteı·em miişterileı·iıııiziıı liitfen teşrifleı·i isf ifadeleı·idi r 
, 1 ADRES: F~HRİ T~\fSjNrL~Lf 

1 Adlı eserile lıir sanat lıevecarıı uyandırmıştır. 1 F t Zİ M "f t -V-- -K-- -• -YM .... 
Bu kalb duracak 

1 Satıı yeler!Balıkeıir Sava~ kitapevi; İstanbul: Şafak 1 an a ani a U_ra .. e U~aŞ agazaSl 
r kitaphaneıi; Ankara Ak kitapbanesi. 1 Kuvayı mıllıye Caddesı No: 52 1 
~ - ~~~~~~~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 
•z:::::z::z:xz:::::::::::::zz::zzz::::* 

N 

EN 
TEMİZ 

• 

BALIKESiR 
PaLAS 

" •• EN I~ 
MÜREFEH~ . t• 
BALIK t SIR ıı 

PALAS ıı 

" " 
Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde == 

Teşrif eden eıı müşkülpesent müşterilerini dalıi uıeııınuıı edeıı a 
temiz, konforlu ve servisı miikemıuel, ücretleri herkese elveri~li yeni tf 
inşa ettirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uyguıı fevkalade ban~ o:o;ile r. 
tavsiyeye df'ğer bir oteldir. .\ltıııda gazinosu vardır. G:-ızinoiiunda H 
bütün şeraiti sıhhiyeyi havi ve her ınenıleketiıı gazete ve mecmua- = 
!arını lıuluııdurur. GüzPI ve sesli radyosu mevcuttur. tt 

• •• •xxx:::::::::::::::::::::::z:z::::zz::* 
Balıkesir askerlik 

şıı besi reisliğinden 
Sevka tabi piyadeden 32 7, ve 328 doğumlu 

jandarmadan, 28 ve 2\l doğumlardan kanunuıı 

105 ei maddeı-i mucibince Lıedeli ııakdi veren
ler var ise ictinıa giinii olan 21 - 4 · 935 
hine kadar kabul edilecektir. 

tari· 

Dr. M. Ali 

Cilt, frengi, hel
soğukluğu lıastalıkl:ırı 
miitehassısı. 

İstida ıle suhevP müracaat edilmesi . ., 
olunur. 

Hastalarını saat üçle 
J hükümet caddesinde mu-

İ lan ı f ayene hanesinde kabul ve 

1 

ı 
tedavi eder. _ 

1 l Zayi 
Bandırnıabelecliyesinden Dursunbey kooperatifinde 

kullandığım mührümü kay-
bettim. Yen isini alacağım· 

dan eskisinin hükmü alına- 1 

dığını ilim ederim. 
Dursunbey kooperatifinde 
35 numaralı aza Y akup 

Bandırma şelırinin numaralannıa~ı İ\·iıı keş
finde yazılı evsafda olmak iizere (3o00) taııe 
emaye kapı numarası (1432) tane çinko kapı 
ııumarası, (120) taııe emaye sokak ıe,Juısı ve 
(140) tane de enıa)'e isimli sokak levlıası alı- Zayi 
nacaktır. Dursunbey kooperatifin 

Keşif bed~li (G09) lira (60) .kuru~· olan bu J de kull~ndığım .. ~ührümü 
numaraların alııınıası acık eksıltmege on beş kaybettım. Yenısını alaca-

.. ·· d,ı ti k. 1 t• ğımdan eskisinin hükmü yok 
gun nı~ ue. e o.nu muş ur. . , tur. 

Bu ışe aıt keşıfnamr, şartname, ve tennı ıa- Dursunbey zirai kredi 
Yiha suretleri bedelsiz olarak l.ıelediye dairt>sin· kooperatifi 45 numaralı 

• ' 1 

. 

Esat Ad il rnüstecablınğlu 

1 - Sosyalist ~.f!er Ve Sosyalizm 
40 Kuruş 

, 2 - Bolşeviklık, f ıışistlik Vs Demokrasi 
50 Kuruş 

Salim Gündoğan 

: 3 - Köy Kıtabı 
1 (Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

1 
Müken em Kamil 

4 - Savg'm ve ıztırab ım (Roman) 
1 25 Kuruş 

· 5 - Bu Kalb Duracc k (Romanı 

1 

R. Gökalp 

6 - Bir zaferin Yası ( Pyes ) 

7 - İnkııab yolu (Pyes T ürkdili) 
tarafından 

- -----

35 Kuruş 

35 Kuruş 

25 Kuruş 

Bu kiıabları «SAVAS 1\ITABE\'İ ·- Ba-, 
lık , siı·ıı adrc~iııdrıı isi<·~ iııiz. Dı~<ll'ıya posta 
pulu karşılıj:tı olaı·ak giiııılt-ı·ilır. 

BASIMAKT1A OLANLA. R: -- -- - - --- " __ ) __ _ 

j Esat Adil müstecab/Joğlu 
, 8 - Bugünün içtımai rnezht~leri 

İhsan Edip 

10 - incir ağacı 
Başlıca satış yerleri: 

lstanbııl: Şafak kıihibharıesi, Aıılwm : 
mir: Yeni Türk külılblıaııesi 

A/,/Ja, !::-

Sııuaş Ailabıul neşrlyalı lfo/ıkesir, lsluııbıı/, lzmlr 
Aııl:ara krilübhaııeleriııde de bıılıınıır. 

den verilecektir. . aza Ramazan oğlu 1 

Z
Aahmyetj ;~-.. ~~y~~~td~M1~.ı~~~~~ Eksiltme ihalesi işbu 935 senesi nisan ayının ~ ~ 

-20 inci cumartesi µ:ünü saat (16) da Bandırma i ur aş /J 
d 

Dursunbey koo}>.,ratifinde e '.1; 
belediye dairesin e vapılaeaktır. ~ . • • . I kullandığım mührümü kay J · 

ihaleye girrııek istıyen eı· i~tirfık etmezden bettim. Yenisini alacağımdan . ~ 
evveı 45 ıira 12 kuru~ ıııurakkat teminat para- eskisinin hükmü olmadığını ~Hılaliahmere, Hinıayeietf aLe« 

lı 1 d. 1 1·1 J ilan ederim. 
sını e e ıyeyc yatıı·ı acaı\. ar ıı·. Duuraunbey kooperau- ~Tayyareye yardımı borç bil. @. 

Keyfiyet istekli olaularra maluııı otınak i.ize- fınde 55 numaralı aza • it 
re ilan olunur. Hüseyin ,~~~~~~-~~ı .. ~~~~ 

1 

_______ , 
llelediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 

Ci'~l.-\HTESİ GC~LElli 

Üğlc>df'ıı soııra saat 15 - 16 iı; lıa:-lalıkları 
rk. Ba~ .\lınwd Eıııiıı 

P.\ZAH GÜNLEllİ: 

ögledeıı soııra saat tfı- ı 6 Kulak, Boğaz, 
Burun lıasıalıkhıı·ı Dr. Ra~' \lelımed Kanıil 

PAZAllTESİ GÜNLEHİ: 
Sahalı saat 10 - 11 i~ lıastalıkları Dr. 
Bay Ahmed Enıin 

Üğlcdeıı s<J11ra 14-15 Giiz lıastalı kları Dr. 
Ba~ ilı.,aıı Alırııt•ıl 

SALI GVXLERİ: 
Sahalı saat 10 - 11 İe lıa~ıalıkları Dr. • 
Bav .\ lı ıııed E111i ıı 

• 
ÖÇdedeıı sonra !'laal 15-lG Dışlıastalıkları 
Ilı'. opt'l'alür Ba~ Sadi Özal:.~ 

CAHS.\lJU.\ GÜN LEHİ: . ' 
Öğleden ~oııra ~aal 15 - 16 i el ıasta lı k tarı • 
Dı·. Ba\ Haif 

• 
PEBSEllBE GÜ~1LEHİ: 

' 
ÖğlPti!-ıı sorıra s:.ıal 15 - 16 ()pı·i lıa~ıa-

'ı 1 l>ı-. Bav ~IPlıııu·tl .\li 
1. - . 
Balıkesir Dt>ğtıın \re 

(~<•ctık Btıkıııı Evi 
ı - \'ihht·ıiıı rıwı·kez ve nıiillıakatı, sehir ve . " 

kiivlt·ı·i alıalisiııden nıliracaaı Pdeıı !!elıeleriıı . ' 
talıii vı· nıiiskiiliıtlı lıeı· ııevi doüunılarıııı ve alr • r> 

l uıı ı 11 ııı kadın a ıı ıeliya tl arı ııı ııı lif' ssesede nıt•cca-
nen yapar. i!ocuk tlii~iirıııek LPlılikesiııdt> bulu: 
naııl:.ırı da kezalik ııH·ccaııcn yatırarak t~·da' i 
edcı·. 

2 - Siiı coı·ukları ,,. iki \asına kadaı· olan . . ' 
kiieiik hasta yavruları dalıi ıııiicsse~edP vatırarak 

• • • 
luw zama ıı ııwcca ueıı h•da vi ı->der. 

3 _ Siiı. çoeuklarıııııı hakıııı tarzları hakkın

da ıııiistakocl Yalidelrre '" gebelik esııa~ıııda 
vukuu ınell11111 arızalara karşı tatbiki lazıııı gelı'ıı 
lPdavi ve Lt>dhil'leriıı alııııııasıııı da !!elwlPre iiğ-,. ' 

rt'lııwk lizPrc dt>ı·slt·ı· \erilir. 
-± - Ciiııılıuriyetiıııiziıı (blılı.esir'e halı~ettiği 

lııı faydalı \'t~ ha~ ıl'lı rııİİt'SS<'St>df'ıı ıınılılt>l't'lll 

lıalkııııızııı i~tifade\e kosıııaları ilaıı olııııur. . ' 

Neşriyat müdürü : ESAT ADIL 
-Vilayet Matbaası - Balıkeıir 


