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Çimen o 
Fiatları indi

rilecek 

Boğazlar 
Mt•s<'lesi 

Konseyde görüşüldü 

ulgaristan' da 

Ankara 20 [S.ŞJ Öko- Londra 19 (A .A) Türkiye 
haricly vekıli Tevfik Rüştü 
Aras tarafından konseyde 
ortaya konu:an Çanakkale 
lıoğa.ıı vaziyetinin değiştiril· 
mesl meg• si dünki.i kabine 
toplantısınd n 1rra gor ııül· 

İki eski başbakan ve daha ba
zı kim eler nefı"edildi. 

nomi bakanlığı çimento fi. 
atları hakkında valiliklere 
bir telgraf göndermiştir. 
Telgrafta deniliyor ki: 

1 - Memleketin muhte· 
lif yerlerinde çimento muh· 
telif fiatlarlll satı ıyor İatan 
bul fabrikalarında 193 4 le 
vasati flat 26 5 1 radır 

2 Çimentonun ::ı bu-
çuk liraya satılması müm
kündür. Bu fiat lıtanbul 

fabrikalarında naklive va 
sıtaları için her türlü resim 
dahildir. 

3 · Çimento üzerine kon· 
muf vergi ve resimlerin azal 
tılması hakkında meclise lir 
kanun layihası veril cek 
layiha kabul edılirse 22 bu
çuk liradan indirilen resim 
ve vergi nisbeti kadar ten 
zilat yapılacaktır. 

4 Çimento her tarafta 
İstanbul fiatına satılacak 
yalnız nakliye masrafı ilave 
edilecektir. 

ikramiye verilecek 
Ankara 20 (S Ş) Ordu-

da muhtelif sahalarda yarar 
lıkları, hizmetleri ve muvaf 
fakiyetleri görü 1en zabıtana 
ikramiye verilmesi hakkın

daki kanun layihaıile za bi· 
tan maaılıırına yapılan zam
lar hakkındaki liıyiha aynen 
kabul edıldi. 

bay Lvfık R tiı Aras 
müıtür Bu mcse eoin Roma' 

:da toplanacak konferansa ta
a'luk ettiğı görülmütlür. 

Türle askeri kuvvetlninin 
sevkülcevı vaziyeti kafi de
recede e!llniyeti kafıl bulun
duğu ve o nuntakaya vuku
t ulacak her hangi tecavü
zün arsı u'usa: müdahaleyi 
davet edeceği ve balkanlar 
da yeni bir takım andlaıma· 
lar 11 kt•nın bu emniyeti da 
hn da t kvıve evlıyec ği, bu 
münasebet'e tukar olunmak· 
tadır. 

Sof ya ( A A ) Bu ün 

aıağıdaki resmi teblığ ne§
rolunmuıtur: 

Polis müdüriyetının teklifi 
üzerine aıağıdakl iki grup 
nurgaz civarında Karade 
ntzde S nt nastazi adasına 

nefyedıllmişlerdır 

l Eskı lıaıvekil Alek 
sandr Çnn1ıof, eski mebus 
Nikola Klnmilef, ihtiyat 
kaymal·amı Porkof. 

2 Eski baıvekil l\imon 
Georgıef, hususi kalem 
müdürü Vasi! Karakolakof 
ve eski polis müdürü Vla 
di ir Naç f. 

tlirinci grup siyasi fırı<a

ların feshi hakkındaki 12 
Haziran l 9J ı tarihli kanuna 
riayet etmediğinden ve 
Çankofun ya1 nız hükumetin 
değil aynı zamanda rejimin 
de lı'r düımanı olmasından 

ve ikinci grup ta Relgrad'da 
çıkan l'ravda gazetesine baş· 
bakan aleyhinde beyenatta 
bulunduğundan dolayı nef
yedllmiıtır. 

Sof ya 20 (S.Ş) ··• Eski 
Baıvekil Çankof ve Georgie· 
fiıı sürülme•erlne sebep şu. 

dur: Cankof bir beyenname • 
neırederek hükumeti şiddet· 
le tenkit etmiş ve bugünkü 
vazıyetııı devam•nın ihtiliıle 

se' •ep olacağını ıöylemi§tlr 

Dünya tav kçu u H.Ahmer 
Dun a~şam yıllık kongra

sını yaptı 

kongra 1 
Gelecek yılBerlin' de toplanacak 

Hilaliahmer cemiyeti flalı
leketin propağanda neıriyatı kesir merkezi senelik kon· 
ile ikmal edı!ecektlr. Bura- grasını dün Cumurivet halk 

1 

da her hükumet tavuk ye- fırkası salonunda yapmııtır 
1 tiştirmesini ve tavuk mah liararetli müzakerelerle fay· ! 

aulıitı latihsaliıtını ulusal öko-; dalı kararlar verilmiı ve An·i 
noml ve dış pazarlara satıı· 1 kara merkezi umumisine 
takı değerını gösterecektir. murahhas olarak Milli müda· 

Altıncı acun tavukculuk 
kogrası 31/Temmuz 9-Ağus 
tos-1936 da Beri in' de topla· 
nacaktır. Bu kongra ile be· 
raber canlı hayvanlar sergi
si, lndustri etyası teşhiri ve 
her hükumet tarafından öğre· 
tici ve propağanda mahiye 
tinde neıriyat yapılacaktır 

Acun tavukçuluk sergisi, 
1936 da Berlin'de yapılacak 
olan olimpiatla aynı tarihe 
rastlamaktad r. 

Bilhassa olimpiat oyunla
rına, her tarafdan ucun 
seyahat kolaylığı yapıldığın· 
dan acun tavukçuluk sergi
sine de fazla gelineceğı 'tınıul 
maktadır ı\cun arası ulusal 
tavukçuluk serğisi Berlin'in 
büyük sergi binalarında ya 
pılacaktır. Bu sergi binala
rındaki büyük sergi ve teı
hir hallerine rağmen, her 
üç senede bir defa bu kon 
grayı yapan Vold,s l'oultry· 

Bu öğret!ci teıhır bütü ı acun' faa bakanı general 
yetiştiricileri için çok değer Kazım Özalp itti-
lidir Zira bu suretle arsıu· fakla seçtlmtı ve cemiye· 
luıal tecrube ve görü mü ıe on senedenberi bilfiil 
badelesi temin edilecektir i hizmet eden birinci reis be 
Bu kongra münasebetile ve· ledıye baş tabibi doktor Ah 
rilecek olan ilmı konferans- met Emin. veznedar tüccar 
larda aynı ülküye yarıyac k- dan manifaturacı Veli, katip 

tır. 1 Tirit ·ğlu \'eli baylara F ah 
:-ion üç yıl içinde tavuk 

ri azalık unvanının tevcihi 
yetiştirmesı üzerinde yap1· 
lan ilmi mesailer, burada Ankara merkez umumi kon 
acunun buyuk miitehassısla· grasınaar ına karar verilmiştir 
rı tar,,fınd n konferans ha 1935 senesi Balıkesir l lila 
!inde anlatıla«ak ve mtina liahmer cemiyetı heyeti ida 
kaıalar yapılac ktır. resi vunlardır: 

Bu kon ra hakk.nda daha Birinci reis; Belediye baş 
faz 1a malümat almak isti tabibi doktor .\hmet Emin; 

Sclınce Assoclation (ilmi yen'er yüksek ziraat ar.gti- ikınci reis, floğum evi çocuk 
acun tavukçuluğu i 1 tihadı) tüsü prof sörlerinden ve Yor· mütehassısı Memduh, Mu 
nın arzusu üzerine her mem ld,s Pou'trv Sci~nce Associ- hasib; Vilayet muhasebe ka 
leket tarafından sergiye gön·' alion (ilmi acun tavuk ugu lemi ır.emurlıırından ilmin; 
derilccek hayvan sayısı tah- ittih dı) r• is muavini profe Kiılip; Manıfaturacı Veli; 
kik edilecektir. Burada mem· sör Dr Bl'ller'le gör·-şebilirler ( Devmı üçüncü yüzde ) 
leketin büyüklüğünden ziya- ,...--..--=------.....-~--._.,.,,.......,.,._....,....,.,.,..,.,..,..,..,...,....._......_ ........... 
de o memlekette yetittirilen 
hayvanlarrn kalıtesi ölçü ola· 
rak alınacak! ır. 

ller bir ırkın yalnız en 
eyi hayvanları teşhir edıle
cektir. 

Gözel Yazı Varışı 
• na Şl 

Georglef de bnzı askeri 
erkiın i•e gizli bir çok top· 
lantılar yapmııtır 

VaziyPt çok karlşık 
Paris 20 (S Şl Sofya'dan 

alınan en son haberlere göre 
Bulgaristan'da vaziyetin çok ı 

endişeli ve tehlikeli olduğu
anlaşılmakt dır . Kral ile es 
ki nuırlnr arasında ciddi 
bir an!aşamamaz'ık baş gös 
termiıtır. 1 

Halk galeyan içindedir. ller1 

an bir isyan umulmaktadır. 
Eskı ba~ vekil ile nazırların 
sürgün edılmeıi hadisesinden 
sonra vaziyet büabüiün ve· 
haınet kesbetmittir. 

Alma ya 
Hidd(~tlendi 

Ve bu hiddet gittik· 
ce artıyor 

Herliıı, (S.Ş) Mil -
let1er cemiyeti konseyioin 
kararı Almanya'da büyük 
bir hiddet uyandırmıttır. 

Bu hiddet gittikçe aı tı
yor. Gazetelerin makaleleri 
çok tiddetlidir Bu karar 
Almanya')a kartı meydan 
okuma sayılıyor. Versay 
muahed sinin tamam~n yır· 

tılmasını, Ren sahilinde is- 'ı 
tihkiim yapılmasını istiycn· 
!er de vardır. j 

llılhassa Fransa ve Sovyet 
Ruıya'ya ~iddetle hücum 
ediliyor. lngiltere hakkında 
da acı sözler söylenmektedir. 

1 
Bu kararla Almanya'nın :'ııil 
!etler cemiyetine dönmesi 
imkanlarının ortadan kaldı 
rıldığı ilave ediliyor. Bütün 
Almanya'da büyük bir heye 
can vardır. 

~ç devlete nota verdi 
Londra 20 1A.A1 Al-

manya hükünıeti bugün 
Londra, Paris ve Roma· 
daki elçileri vaa tasile her 
üç hükumete uluslar kuru 
mu konseyinin karar'nı pro-
testo eden birer nota 
miştir 

ver· 

Doğum yıl dönümü 
Londra 20 (A.A) Bütün 1 

Almanya bugün llitler'in 46 J 

cı doğum yıl•nı kutlamıştır. j 

Ticaret 
Anlaşmasını imzalamağa 

giden ~eyet döndü 
lstanbul. 20 (A.A) - Al

manlarla ticari bir anlaıma 
esaslarını müzakere etmek 
için dı~ işleri bakanlığı ge. 
ne! katibi Muman Memenci 
oğlunun baıkanlığında Ber· 
lin'e giden heyetimiz dön· 
müıtür 

f ayy:ıre mektebi açıl 
dığı doğru değil 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye karşılıklail' kılavuzu 
1 - O: Tıirkçe kıiklaclc11 grlnı su:lerin kcırşısıncı (1. K ö .) belliği <aldmeti) koıı

mıışdıır. Hıınlcırııı /ıcr biri lıakkwıia .~ırasile 11:111anlarıı111zın (ııııllelıassıs) yazıl.ırına 
ya:ılarıııı qr.ztclerc vereceyiz 

'2 - };eni ko11aıı karşılıklıırırı eyi uyırd edilmesi için. gereğine göre, Fraıısızcaları 
ya:ılıııış ayrıca ıJrııeklerdl' kıırııılmıışdıır. 

S Kökıi lıirkçe olan kelimelerbı bııyıi11kıi işleıııııiş ve kıılluııılt111 şekilleri alıırmışdı: 
Aslı Ak olem hak, aslı üğün oları hüküm, tıirkçe «çek» kökıiııde11 gelen tekil gibi. 

ı 
2 Bana karşı yapruağı deruhte ettiğ. 
imz eyiliği ifu edemediniz- Bana kar. J 

ş yapmağı üstünüze ald•ğınız eyiliği 
yapamadınız. 

İfade=Dıvom, anlaLm 
Örnek ı - Polis üç maznunun ıfadesini 
nld Polis üç s1nıt.n dıyemiııi aldı. 
2 - İfadenizden anlaşıldığına göre 
Anlotımızdan nolaşıldığına göre. 

İfoıla etmek- De '.Dek. anlatmak 
Ornek: 1 - Bu. şunu ifade \!der -- Bu 
şu demektir. 
2 -- lrJ•le etmek isteıliğiniz hakikatı \'O· 
lı.tıın b.liyoruın. 

lfokat (Şi(a, afiyet) bulmak -- Eyi olmak 
Ornek: Mübttlıl. olduğu daı deva'ldpe· 
zırden ifukotyolı olamadı - Uğradığı 
onlmaz hsstnlıktan eyi olamadı. 

lltiyam Lulmak - Onulmnk 
Örn~k: Harpta aldığı ceriha iltiyıım 
-- Suludlbavu~tn ııldığı yara onuldu. 

fııte etmek Karırmak, geçirmek, kay-
betmek 

İff.ıt -· Temizlik, silılik 
Örnek: Bir in<ıın iffeti en kıymetli 
varlığıdır-- Bir insnnın temizliği (silili. 
ğı) ed değerli vıırlığıd,r. 

ith~m etmek -- Anlatmak (Bak.folım) 
Örnek: B ına ifhnm etmek istediğiniz 
mütııla.ının faidesi nedir~ -- Bana an 
!atmak istediginiz oyun faydası nedir . 

ilham olmak - Kurtulmak onmak 
lirnek: 1 - gbeveyninin l:\netine uğ
rıyenlor i!lınm olmaz Ana baba 
ilenci al.ınlur onmn. 
2 - Bu perişanlılıtan bir türlü if. 
!ah olma·lı - Bu darmnJağınılılıktan 
bir türlü kurtulamadı. 

ına.s -- Batkı 

Örnek: iflAs ıınmuslu bir insan için 
ölümden beterdir - Batkı namuslu 
!Jir udum idn ölümden dalın fenadır. 

İflas etmek - Batmak 
Ürnek: Borçlarının kesreti karşısında 
iflı1s etmekten ba~ka çare bulamadı
Borçlarının ı·okluğu karşısında bat· 
muktun başka ~are bulamadı 

ifna etmek - Tüketmek yok etmek 
Örnek: 1 Bütün varını kumarda 
ifna etti - Bütün 
tüketti 

varını kumarda 

2 - Kenıli mevcudiyetini bile ifna 
edercesine çaLştı - Kendi varlığını 

hile yok edercesine \'alıştı. 
ifrat etmek - Çevirmek 

Ürne k: Bu evi yeni bir şekle ifrağ 
etmek için hazırlanan projeyi beğ.ın

diın Bu evi yeni bir şekle çevirmek 
kin lıuzırlanan t:ısarı beğendim 

ifrağ Aşırı ( lnk: Fart) 
İfraz etmek - Salmuk (Terim) 
ifraz etmek - Ayırmak, bölmek 

Örnek: l Bu toprağı dört şerik 
ıırasında ifraz ederek her kıemına bir 
bina yaptıra<·aklar Bu toprağı dört 
ortak arasında bölerek her kısmına 

1 
bir yapı yaptıracalı.lar. j 
2 -- Bualnr nrıısından ifraz edeceğiniz 
bir tanesi- Bunlar arasından ayıraca
ğınız bir tanesi 

tr~ad etmek (Nıfak anlamına) -~ Ara boz· 
mak (Hak: fesad) 

lraad etmek - (Fitne anlamına) - Bozut
mvk (Bok: Feand) 

lf~~gt <;'zaçı (Bak: Faş) 
İfşa etmek - - Dilo vermek (Bak: Faşet-
mekı 

iftihar l'lmek - Kı"Yanmuk (Balı; Fahr) 
iftira - Kuruı; (Bak; Bühtan) 

knplan gibi üzerine atıldı - Kan ko
kusu almış yırtıcı bir kaplan gibi üze
rine atıldı. 

lftitah - Başlama başlantı 
Örnek: Büyük .Mıllet .Mecliıinin bu ıe
ne ki mesaisinin iftitahında - Kamu
tayın bu yılki çalışmalarının başlantı

sında 

Nutku ift!tahi - Açım söylevi 
Örnek; Türk Dili Kurultayında irad 
ettiğiniz nutku iftitahi-Türk Dili Ku
rultayında yaptığınız açım söylevi 

İğdab etmek (iğzab etmek) - Kızdırmak 
Örnek; Kimseyi iğzub etoıemek lılzım
dır -- Kimseyi kızdırmamalıdır. 

İğbirar Gücenme, gücen 
Ornek: Bana kartı duyduğunuz iğbi
rarın sebebı- Bana karşı duyduğunuz 
gücenin (gücenmenin) sebebi nedir. 

Muğber - <~üceaik 

Örnek: Yalnız sana değil, bütün in
sanlııra muğberim- Yalnız sana değ'il 

bütün insanlara güceniğim. 

Muğber olmak • \1ücenmek 

Örnek: ~fuğber olmanızı hiç iıteme
diğim halde iğbirnrınızı celbettiğime 

üzülüyorum -- Gücenmeniz hiç iı
temediğim halde sizi gücendirditime 
üzülüyorum. 

iğfal etmek - Aldatmak, kandırmak ayart_ 
mak 

Ornek: 1- Türlü yalanlarla insanları 
iğfal edenleri al!etmek mümkün de
ğiJ.lir - Türlü yalanlarla aldatanların 
sucuuu bıığışlamak olamaz. 

2 - Bir gonç kızı evleneceğim diyerek 
iğful etmek. bir cürümdür -- Bir gene 
kız evleneceğim diyerek kandırmak 

bir suçtur. 
3- Bizim hızmetciyi iğfal ile kaçırdı

lar - Bizim hizmetçiyi ayartarak ka· 
çırdılar. 

İğldk etmek - Çapraştırmak. 
Örnek> Mütalaanızı bir çok. lüzum
suz teferruatla iğlAk etmek muvafık 
değildir _ Oyunuzu çok gereksiz ay_ 
rıntılarla ~,apraştırm:ık uygun değil· 
dir. 

Muğlılk ~~ Çapraşık 

Örnek: Bir sürü muğlılk ifadeler ara 
· sında ne demek istediğinizi anlıya
madım = Bir sürü çapıaıık. anlatım. 
lar arasında ne demek istediğini 

zi anlıyamadım. 
lğmazı ayn - Gözyumu 

Ürne: Cürümlerinde suiniyet ıahibi 
olmıyanları iğmazıyn ile karşılamalıdır 
- Su,lorında kötücül olmıyanları göz· 
yumu ile karşılamalıdır 

lğmazı aynetmek - Gözyummak 
Örnek: Bazen bir cürme karşı iğmazı 
aynetmek mücrimi tekrar cürme teı· 

ci etmek olur -- Kimi kere bir ıuça 
karşı gözyummak suçluyu bir daha 

suç işlemiye yüreklendirmek olur. 
~lüsamaha - Hoşgörü 

Ornek: Müsamaha alicenap ruhların bir 
hassasıdır - Hoşgörü altı yüreklerin 
bir özgüsüdür. 

Müsamaha etmek - iloşgörmek 

Urnek: Her cürme karşı müHmeha 
etmek mu"Yafık olmaz-Her ıuça karıı 
hoşgörmek uygun olmaz. 

lğna etmek - Doyurmak 
lğra et me - Hırslanmak., kı9kırtmak 

Örnek: Zenginliğe para k.azanmağa it
ra etmekle, fenalığa iğra etmek bir 
değildir - Zenğinliğe para kazanma· 
~a hırslandırmakla fenalığa kışkırtmak 
bir deiildir. 

En eyi hayvanların sergi 
ye gönderılmesi de, her 
memlekette kurulacak olan 

H cu 

l r bugün üçün

yüzde 
Ankara .!O (A A)-Anka

ra'da bir sivil tayyare mek · 
tebi açıldığı doğru değildir. 

Ve gelen mütehhaasıslar Türki' 

iftirak Ayrılmak (!:lalı; Firalı ı 
' lftiras -- Yırtıcılık 

İğtişaş = Karga alık 
Öroelı:: Zuhur eden iğtişııt müvacehe
sinde bir an bile taıalamıyarak = 

ulusal komisyonların reyine 
b•rakılacakt•r. Kazanan hikayeler yarınki sayımızda 

Uu kongra ve sergi lıermem· .. _ e _ .. 

kuşu kurumu için getirilmiş-

1 lir. i 

tırnek: Onda bir kaplan iftirası var -
Onda bir kaplan yırtıcılığı var 

Miifteris - Yurtwı 

Ornnk: Kan kokusu ulını~ müfteris bir 

( cıltan kargaşalık. önünde bir an bile 

1 
şa9alamıyarak. 

ı lğva etmek -- Azdırmak, battan çıkarmak 



YOZ: 2 ,., 
Urnek 1 -- Gençleri tariki müstakim
den inhirafa iğva edenler - Genç
leri doğru yoldan sapıtmağa azdıran· 
!ar 

2 = Bir genç kızı iğva ederek sonra iz. 
divaçtan imtina etmelı: cürümdür = Bir 

genç lı:ızı baştan çıkararak sonra ev· 
lenmeden geri durmak suçtur. 

ihale etmek - Korkutmalı: 
Örnek: Beni ihafe etmek mi istiyorsu· 
nuz - Beni lı:orlı:utmak mı istıyorau . 
nuz 

ihanet -Hayınlılı: 
ihale - Osterme (Balı:. Emanet) 
İhale etmelı: -- Csterleme (Bak Emanet) 
ihata _ Sarma, çevirme genbili 

Örnek; 1 - Bu adl.lmın siyasi mese. 
lelerde ihatası var - Bu adamın si
yasal sorumlarda genbılisi var. 
2- Düşman ordusunu ihata çenberi 
içine düşürdü - Düşman ordusunu 
sarma çenberi içine düşürdü. 
3 - Ordumuzun yaptığı büyük ihata 
hareketi - Ordumuzun yaptığı büyük 
çevirme hareketi 

ihata etmelı: - Sarmak, çevirmek almak, 
kavramalı: - (Fr.) Cerner, encercler con. 
cevoır 

Örnek; 1 - Ordumuz düşman knv· 
vetlerini ihata elti= Ordumuz düşman 
kuvvetlerini sardı 
2 - Bahçe dıvarla ihata edilmiştir. 
- Bahçe duvaı la çevrilmiştir, 
3 - Gözün ihata edebildiği yerler ••· 
Gözün alabildiği yerler. 
4 - Aklım bunu ihata edemedi -
Aklım bunu kavrıyamadı. 

ihatai nazar - Gengörü 
Örnek, Onun ihatai · nazarına itimad 
ederim - Onun gengörüsüne güveni· 
rım. 

ihbar etmek Bildirmek, duydurmak 
haber vermek - <Fr) Avertir, aviijer 

Örnek; Hastalığını ihbar etmedi -
Hastalığını bildirmedi (haber vermedi) 

ihbariye - bildirge 
ihdas etmek - Çıkarmalı: 

Örnek; Mesele ihdas etmek - Mesele 
çıkarmalı:. 

ihfa etmek - Gizlemek 
Örnek; Duygularını ihta etmeğe çalı
şıyordu - Duygularını gizlemeye ça. 
!ışıyordu. 

ihlı:alı: etmek ·-- H.ıklandırmak, hakkını 
vermek 

ihlul etmek -· Bozmak sakatlamak 
Örnek; Rahatımı ihlıtl etti = Rahatı
mı bozdu 

ihmal - Savsa 
Örnek; ı = Vazifesini ihmal etti = 
ödevini sa vsadı 
2 = Verilen işleri ihmal etti = Veri. 
len işleri boşladı, verilen işlere bak
madı 

ihmalci - Savsacı 
Ôrnek, O, ihmalcinin biridir !.. O, ih
malcinin biridir. 

Miihmel - Savuk 
Örnek: Mühmel bir giyiniş - Savuk 

bir giyiniş 
lhmirar _ Kızartı, kızıllık 

ihnak etmek - Boğmak 
Örnek: Osmanlı tarihınde padişahların 
ihnak ettiği adamlar - Oamanlı tari
hinde pııdişnhlıırın boğduğu adamlar 

ibralı: _ Yakım, yıkma 

ihrak etmek - Yakmak 
ihtirak - Yanım 
ihraz etmek Kazanmalı:, almalı 

Örnek: Aranızda ihrıızı mevzi ede· 
medi - Aranızda yer alamadı 
Bu şerefi canı pahasına ihraz etti 
- Bıı şerefi canı pahıısına kazandı. 

lhsa etmek - Saymak 
Örnek: Adedini ihsa etmek iktida· 
rından hariçtir - ~ayısını soymak 

erkimden dışıırıdır. 
lhsa etmek - Burmak (Terim) 

ihsaiyet - istatistik 
ihsan (Ldtu!) - Kayra 

Ornek. ihsanlarının bolluğu sehuını 
gösterir - Kayralarının bolluğu cö· 

merdliğini gö~terir. 
ihsn etmek - Sezdirmek 

örnek. Doğru hareket etmediğini '.h: 
ihsas etti - Doğru hareket etmedığını 
sezdirdi. 

ihtar etmek - Hatırlatmak (Bak: Hatır) 
ihticaç etmek - Belgeldmek 
ihtida •ıtmek - Dın değiştirmek, dön. 

mek (Bak: Hidayet) 
ihtifa etmek - Gizlemek 

Örnek: Yakalanacağını anlayınca ihtı
fa etti Yakalanacağını anlayınca 
gizlendi 

ihtıful - Alay, tören (Merasim anlammn) 
lhtikAr - Vurgunculuk 

Urnek: Hiik1lmet ihtikArın önüne geç. 
mek için \Ok çalışıyor - liülı:iimet 
vurgunculuğun önüne geçmek içın 
\'ok çalışıyor. 

Muhtekir - Vurguncu 
Örnek: Muhtekirlere göz açtırmay:z 
- Vurgunculara göz. nçtırmayiz 

ihti!Aç = Çarpınma, seyırmc 
ihtilıı.l - Cymazlık 

Örnek: Düşüncelerimiz arasında ihtıldl 
var - Düşüncelerimiz arasında uy
mazlık var. 

ihti!Al - Dovrin (inkıllip anlamına), Azı 
(isyan anlamına) 

lhtıldlci - Devrimci (inkıltlpcı) azıyan (ası) 
ihtilds - Aşırı, aşırım 

Örnek: ihtillisının sebebini anlıyamadı
lar. A~ırımın sebebini anlıyam~dılıır. 

ihtildt etmek = Karmaşmak görüşmek 

- <Fr.ı Se mettre en relation, se met
tre en contact es compliquer 

Örnek: Su ile şeker ihtilat eder Su 
ile şelı:er karmaşır. 

Kötü adamlarla ihtilllt etmemeli 
Kötü adamlarla görıişmemeli. 

ihtimııl - iktimal 
ihtimam - Kayıt, özen 

Örnek: ihmalıiz bir plı ma - Kayıtsız 
bir çalışına. 

ihtimam etmek = Kayıtlanmıık, özenmek 
örnek; Giyinmesine çok ihtimam eder 
- Giyinmesine çok kayıtlanır. 

ihtira (Buk; icad) 
ihtiras (Bak: llırs) 
ihtiraz-Çekinme, sıılı:ınma (Bok: Hazer, te
haşi) 

Ihtıraz etmek - Sakınmak 

Örnek: Şunun bunun hakkında dedikodu 
etmekten ihtiraz ederdi - Şur.un bunun 
hakkında dedikodu etmekten sakınırdı 

(Çekindi). 
Muhteriz = Sakıngan, çekingen 

Örnek: Niçin böyle muhtııriz buluyor· 
sunuz? - Niçın böylo sakıngan (çoki. 
ngen) duruyorsunuy~ 

ihtisar etmek - Kısaltmak 

Orııek: bu kitabı ihtisar etmeliydiniz 
- bu kitabı kısaltmalıydınız . 

Muht•sar - Kısalı: 
örnek: ~uhtasar yazmalı: İçin biı·ok 

fakirleri buraya koymadım - Kısa ya. 
zmalı: için birçok fikirleri buraya koy
mudım. 

ihtisas - Uzuğ 

Örnek: Kulak hastalıklarında ihtisası 
vardır - - Kulak hastalıklarında uzu
ğu vardır. 

Mütehassıs - Uzman 
Örnek: istatistik mütehasHısı - ista. 
tik uzmanı 

ihtişam (Bak: Debdebe) - Görkem 
Ornek: ihtişıım içinde ilerliyen büyük 
bir alay - Görkem içinde ilerliyeıı 

büyük bir alay 
ihtiva - Kapsa 
ihtiva etmek - Kapsamak, almak ı•:ıne 

almak. 
ihtiyaç - ihtiyaç (T. Kö.) 
ihtiyar (Yoşk anlamına) - ihtiyar (l!'r.) 

VieuX vieillard 
ihtiyar - isten - (Fr.) Opiton 

ihtiyari - istene! = (Fr) FacultatiC 
Örnek: ihtıyari mevkif = ıstonol durak 

ihtıyar - Kutlanma - (Fr.) Supporto, 
endurer 

Örnek: Ortadaki bütün müşküldt ilo 
mücadeleyi ihtiyar edorelı: bu işe 

giriştim - Ortadaki biitün güçlükler
le döğüşmeğe katlanarak bu işe gırış
tim 

ihtiyar (Bak irade) - (Fr.) Volonte 
ıhtiyat - 1 Saknı 2 - yedek 

Ornek 1 - ıhtiyat ile hareket ediniz 
- Saknı ile hııreket ediniz. 

2- Yol uzundur ihtıyat benzin alınız 
Yol uzundur yed~k benzin alınız 

ihtiyatkilr - Saknılı - (Fr.)Paudent 

Örnek: Devlet işlerinde ıhtiyatkıtr luln· 
mak en mühim bir hassedır - Dev· 
!et işlerinde 8alı:n.lı bulunmak en ön· 
emlİ bir özgüdür. 

ihtizaz - Titreme 
ihtizaz etmek Titremek 
ihya etmek -·· Canlandırmak dirıltmek 

Örnek: 1 .. Bu iyilığıniz beni ihya ot· 
ti - • Bu iyiliğiniz beni canladırdı. 

2 - Ölüleri ihya etmek mümküu 
değıldir - Ölüleri diriltmek mümkün 
değildir. 

ihzar etmek - llazırlamak (Bale llazır) 

ikame etın~k - Ç~kmı·k = (Fr) D,•scen
dre, trac~r 

Ornek Aut ikame ctmı.•-Dıke ı·,.knıek 

ikame etmek - koymak (Fr.) Placer 
Örnek; Nöbetçi ik~me etmek =-- Nö· 
botı·i koymalı:. 
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($F.IHI li !le Vlll.A 'rıı:ır1rf.) 
Çocukesirgemekurulu Bağc ara 

Çocuk haftası proğramı 
1 - 23.4.935 Günü saat dokuzda bütün mektepler 

hükümet önünde toplanacak,\), 30 da merasim baılıyacak· 
tır 

Liseden bir talebe tarafından haftanın başlangıcl hak· 
kında bir söylev verilecek, karıılığı Altıeylül mektelı inden 

çocuk vali tarafından verilecektir. 
2 - Önde muzika ve kurum timsali olduğu halde alfa

be sıraBLyla: 

Altıeylı'.'ıl. Alişuuri, Gazi, Dumlupımır, İs!iklal, Kayabey 
Mitatpaıa, ;'\amıkkemal İlkmekteplerile Kızorta, Erkekorta, 
Lise ve muallim mel<tepleri yürüyüıe geçeceklerdir. 

3 · Kolordu önünde Erkekorta mektebinden söylev -
istiklal mektebinden çocuk kolordu K. lıarıılık. 

l:lelediye önünde Alişuuri mektebinden söylev - Ali. 
şııuri mektebinden çocuk belediye reisi karıılık. 

C fi. fırkl\•ı önünde Gazi mektebinden söylev -
Gazi mektebinden çocuk C. H . F reisi karşılık . 

llalkevi önünde Mitatpaıa mektebinden söy1ev --· Mi 
tatpaıa çocuk Halkevi reisi tarafından karşılık verilerek 
geziş bitecektir ... 

4 Öğleden sonra saat 14 de ilkmekteplerden ayrı -

lan dörder çocuk mekteplerinden birer muallimle dörder 
çncuk C. il F salonunda toplanarak çocuk esirgeme ku 
rumu kaza kongrasını yapacaktır. Kongra üye!eri içlerin 
den beş kişilik çocuk esirgeme kurumu kaza heyetini se
çecekler. Bu heyet kongraııın saygılarını büyüklerimize 
telgrafla bildirecekler 

Aynı zamanda kongranın dileklerini çocuk valiye, be· 
lediye başkanına, lla1k Fı rkası ba~kanına, çocuk kolordu 
kumandanına bildireceklerdir 

5 - Makamlara (Vilayet, Vali muavinlıği, Mektupcu
luk Defterdarlık, maarif, Ziraat, Sıhhiye, Baytar. Orman, 
Tapu, Husu•İ Muhasebe. Posta . Matbaa, Savaş Türkdili, 
gazeteleri müdürlüklerile Nafia ve Belediye başmühendis· 
ltklerine memleket ve askeri hastaneler baıhekimlikle' ine, 
Doğum evi hekimliğine oturacak çocuklar kura i1e seçile· 
cekler ve ertesi gün Sdat on dörtte memleket idaresini 
ellerine alacaklardır.) Bu ı·ocuklar çarşamba günü Halk 
fırkasında toplanacaklardır. 

6 Haftanın devam nca gazeteler çocuk neşriyatını 

artıracaklardır. 

7 Hafta içinde Necatibey mua1lim, Kız, Erkek orta· 
mekteplerile Gazi, Ali şuuri, \1itatı>aıa ilkmektepleri ta 
rafından ll•Ü~amereler verilecektir. 

8 - 26 Nisan cuma günü saat on dörtte Ha1kevi sa 
!onunda gürbüz ve güzel çocuk müsabal<aları yapılacaktır 

Aynı gün akşam saat z ı de Halkevi salonullda çocuk 
balosu verilecektir 

9 Eğlence ve sinema için mekteplere ayrıca tebli-
ı gat yapılacaktır. 

İki öğlit 
1 Yağmur yağan yer· 

!erle yağmur yağmayıp su 
kenarlarında çiğ yapan ve 
çiği sabahleyin uzun zaman 
devam eden yerlerde sürgün 
leıin 5 _ 6 yaprak olduğu 

bağlarda yü1de yarım göz· 
taıİ ve kireç bulamacı ya
pı lmalıdır. Bu gibi yerlerde 
atılan göztatı ilacından iki 
gün sonra bağların birinci 
kükürtle11mesine baılanacak 
tır . 

2 Kır yerlerde hava 
yağmursuz ve açık gidiyor· 
sa göz taşı atılın yacaktır. 

ı Eğer yapraklar bu gibi yer· 
!erde 5 - 6 o'muı ise birin 
el kükürllemeğe hemen baı 
lanaçaktır. 3 - 13 Mayısa 

kadar bağ ' arda görü ebilecek 
kül leme ve milcliyo lekeleri 
ile bunlara benzer lekeli 
yapraklar görülür görülmez 
hemen Ziraat mücadelesine 
gönderilmelidir 

Belediye 
Genel meclisi 

Belediye genel meclisi ni· 
san toplantılarına bugün de
vam edecek ve akıam saat 
20.JO da beled.ye salonunda 
toplanacakt·r 

. --
Pazar 

Yerleri kurulacak 

r ----·-....,....-=--- ... 
Savaş neşriyatından ı 1 

Dahiliye vekaleti vi 'ayet
lere yeni bir tamim gönde 
rerek, hayat pahalılığına kar 
şı her vilayetin birer pazar 
yeri kurması hakkında vali
lerin nazarı dikkatlerini 
celbetmiştir . Bu tamim üze· 
rine şi m ]iye kadar pazar 
kurulınıyan vilayetlerde pa
zarlar açılacak, halkın ucu
za a 1 ış verişi temin edilecek· 
tir. 

Dize Gelen Gönül 
11 E.A Müstecaplıoğlu ~ıirlerini «Dize Gelen Gönü~» 

. ı ·a~ile ~ir kitap ~alinde ve pek yakında neşredaceUir 
~--------------~-----------------1__....... ____ 

Potisde 

Taaruz etmiş 
Cumt1. gecesi llasan oğlu 

Heşat dinkçi'er mahallesin· 
deki Emsal'in umunıhanesi 
ne kapısını tekmelemek 
suretile taarruz etmiı, fakat 
kad nlar n feryad üzerine 
yakalanarak adliyeye veril 
mittir 

Evet; Kemal maddeten 

Roman Tefrikamız: 112 \ 1 ölmüştür. Lakin onun adı 
elıediyyen yaş yacaktır Nite 
kim kadirtinas Mustafa Ke S<ı ,, '' ş t «ı tı S«ı ,, '' ş<ı 

Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Genç yaıınde milli müca· 
deleye lttirak eden ve mü· 
teaddit savaılarda gösterdiği 
fedakarlıklar dolayısile <•Yıl
dırım» nl\mını alan süvari 
mülazımı Kemal, otuz dör
düncü süvari alayı namına, 
yirmi kitilik bir kuvvetle 
keşif koluna memur edil 
mitti· Pervasızca düıman 

üzerine yürüyen bu genç 
mülazım, Balmahmut istas· 
yonunu geçtik ten sonra garp· 
ta düşn'anın bir piyade 
alayını gördü flu düıman 
alayını hir hamlede i ııı ha 
edecek kadar azim sahibi 
olan bu fedakar, takımına 

kı!ıç çektirerek bu koca 
alaya kılıç hücumu yaptı 

Zabitlerine imtisal eden kah 
raman neferler de, ana yurt· 
larında düımanın yaptığı 

mezalim ve fecayiin nameıt-
1 ce ırtikap edildığine kaııi 

olarak, istihkarı hayat eder
cesine merdane mukabele 

etmeğe karar verdiler Bu 

ani hücum esnasında Türk 
süvari kılıçlar nın kopardığı 
düıman kellelri yığınlar le§ 
kıl ettiği ha'de cehin dü~ 
man alayı tarafından bir 
tek kurıun bile atılmıyordu. 
Yalnız. istasyon binasının 
arkns•nda pusu alınıı. Türk 
nanı nimetile meydana gelen 
istasyon bekçisi olan yerli 
bir Rum, elinde gra tüfeği 
ni ateıledi. 

işte bu melı'.'ın Osınan 
lı Rumun attığı kurıun, yıl

dırım Kemal'in kalbini deldi 
ve o ateı parei celadet de,bir 
daha uyanmamak üzere 
habegah . ebedisesine daldı. 

Gerçi kahraman Türk ço -
cukları zabitlerinin intikamını 

kat kat aldılar. ı 'e fayda ki 
Kemal gibi memleketin na· 
diren yetiıtirdiği bir vatan 
evladı, istikbalde kendisini 
bekliyen büyük hizmetleri 
görmekten mahrum edildi. 

1 mt1.l Türkiyesi Cumhuriyeti, 
Kemalın,civarındn şehit oldu
ğu lstatyona «Yıldıdrım Ke
mal» namını vermek sureti· 
le bu ismin ve bu mühim 
hadisenin asırlaca anılması· 

nı ve tarihin sayfalarına 
geçmesini temin etmitlir. 

Ancak nefsini ve ıaluiak•· 
betini dütünmeğe mecbur cdi 
len Trikopis, kumanda et· 
tlği orduların, masum Türk 
milletine yaptık arı meza 
lim ve fecayii hatırlı

yarak kendisinin Türkler 
elinde ne gibi itkencelerlo öl 
dürüleceğini dütündüğü es· 
nada dehşetli bir buhran 
geçirdi. Kendinden geçti. \I u 
vakkat bir cinnet Luhranı
na tutu'du Trıkopis, işken· 
ce ve eziyetle ölmektense in 
tihnr etmek evladır , diyerek 

ı sağ•na soluna baınndı. Ya
nında kimseyi göremedi.Ar 
tık intihar etmeğe karar ver· 

1 miı ınecnunlnra mahsus bir ıar 
1 kınlıkla tabancas.nı kılıfından 
1 çıkardı. Gôzlerı çeşimhane 

!erinci n fırlamıı olduğu 
halde, tabancasını muayene 

Değişik Duyumlar : 
Denizi fenerleri ne

reden çıktı? 
Deniz yoıcularına ııecele-

ri yol gösterici fenerlerin 
tarihi oldukça eskiJir. 

Avrupalıların «Far» dedı· 
ği deniz feneri adı Yunanca 
"Faros. süzünden gelir. ilk 
deniz fenerini yaptıran Bü
yük lskenderdir. Ve bu ilk 

fener büyük mermer bir 
deniz kulesinden ibaretti- Bü · 
yük lskender Mısırı fetediu 
ce bu deniz fenerini "Fa

ros,' adasında yaptırm·ıtı. 
Sonradan aynı fener Sezara, 
Pompeyi kovalarken fira· 

vunlar diyarına yaklaımakta 

olduğunu haber vermiıtl. 

Bu deniz feneri meıhur 
Mısırın Keops ehramından 
daha yüksekti 

Farosun l>u mermer deni· 
fenerini görerek orta zaman 
larda bütün Avrupa liman
ları bu gibi kulefenerlere 

malik nlumuştu 

Tekamül neticesinde de· 
niz fenerleri nibayet bugün
kü elektrikli şekle gelmiıtir. 

Eczacılar Müzesi 
Bildirildirildiğlne göre Rus· 

ya'da yepyeni bir müze açıl
mııtır: "Sovyet Eczacılar 
Müzesi" 

Bu enstitü baştanbaıa ec · 
zacıhk ve tıp tarihine tahsis 
edilmiştir . Müzeye bir de, ya
rım milyona yakın kitabı!olan 
kütüphane ilave edilmiştir. 

Bu münasebetle Sovyetle 
rln"Veç ernaya Moskova.ga
zete<inin duyurduğuna göre 
ilk eczane Bağdat'ta Elman
sur zamanında 754 yılında 

açılmıştır . 

Rusya'da ilk eczane Erenç 
adında bir İngiliz tarafında 
açılın ştır. 

Bu ilk eczane Çar ve Çar 
ailesine mahsustu . 1673 yı

lında ilk halk eczanesi açıl· 
m:~tır. Hükümetin verdiği 

emirle bu eczane Moskova 
halkına parasız ilaç dağıt
mağa mecburdu. 

ı 701 de büyük Petro çı
kardığı hir yasayla aynı kent· 
te 8 yeni eczane açılmııtır. 

1832 Yılında "Feren" lab· 
ratuvarlarımn açılması bat· 
tanboşa bir hadisedir. Bu 
liıbratuvarların '.\loskova ec· 
zacılığının yükse1mesinde 
başlıca rolü vardır. 

Zamanımızda Moskova'da 
eczanelerin adedi mahduttur: 
82 Yani dört milyon nüfusa 

etmeğe başladı. Tabancası. 

nın ıarjorunu çıkardı, mu· 
ayene etti. Tekrar ıarjoru 
sokarak tabancanın fiıenk 
yatağına fiıengi verdi. 
General düşünmeğe baıladı. 
Acaba kurşunu beynime n•i 
sıkayıın.kalbimemi?Oiye dü
ıündüğü esnada demir bir 
pençe gibi bileğine bir el 
yapı~tı. Türkçe olarak "tes· 
!im,. diye bağırdı ve ellerini 
yukarıya kaldırdı. Generalın 

elini sıkan Ankaralı Hüseyin 
çavuş gülerek. Generalın ar
kasını okıadı. 

Korkma zabit efendi. 
korkma Biz vahşi değiliz 
Tes1im olanlara acırız. 

Dedi. General, Türk nefe· 
ri zan"ettıği bu çavuıun il
ttfotına hayran oldu. Birden 
lıire aklı baıına geldi. Ça
vuşın elini sıktı ve 1'elindeki 
kılıncını çıkarup çavuşa tes. 
!im etmek istedi Çavuş, si
lahendaz olduğu cihetletle 
esir edilen zalıitin kılıncını 

teslim alacak kadar küstah 
olmadığın . bu vazifenin ken. 
di zabitine ait olduğunu İfa. 
retle Generala anlattı ve Ge· 
neralln beraber, zal·itin bu 
hınduğu tıuafa doğru yürü
dü. 
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Kazanan _şiirler: 

Birinci 

GEL 
Akıamla süzülen seslere dal da, 
t •özümde pas tutan gün inince getl 
Yolun kollarına bırak kendini. 
Yaz yağmuru gibi ince ince gel! 

Bulutu kanat yap, er de dağlara; 
Hayalin bittiği yerde dağ'ara, 
Bir zaman kendini ver de dağlara 
Gönüller sevginle titreyince gel 

Saçın dalgalansın ver ekinlerle, 
::iaçıl da yoldaı ol şu engınlerle, 
ı">nce haber yolla güvercinlerle , 
Menekıe· rüzgara baı eyince gel' 

Beze gel göğsünü gülle, sümbülle, 
Nağme ver kuşlara söyleı bülbülle, 
Yamaçlar titrerken bir kızıl tülle, 
Güller, bülbüller gel deyince gel! 

bursa 

Üçüncü 

ULUM UZA 

İkinci 

A DALGALAR 
Henginiz mor menekıe, sevginiz cana değer, 
. "e örttünüz, bu aktam kara tüller a dağlar! 
11ilsem ki, vurgunsum z ben gibi siz de eğer. 
Serperdim yolunuza top top güller a daj!lar! 

Zümrüt yamacınızdan g"yik koşmaz mı oldu, 
Dumanlı başınızdan şahin aımaz mı oldu, 
Bağrınızı delipte yoksa taşmaz mı oldu, 
Çağlayan ak köpüklü de'i se'ler a dağlar! . 

Bize tanııık ç ktı bu yaban e11er bile, 
Adınızı iletti uzağa yeller bile 
Burda halden bilmiyen yabancı diller hile 
Bunlar da garip dıye bizi beller dağlar! 

Geçit ,·ermez yaylanız "Aslı. yı eyledi mi, 
«Kerem» e yo' gööterip geç yiğiUm dedi mi, 
Bizde11 haber ver dedi mi, e'aınlar söyledi mic 
P.aıınızdan o hızla esen yeller a dağlar!.. 

O ardıçlı yolların her gönül ekliyemez, 
Her akıam yıldızlara eş olup bekliyemfZ, 
Sevgimiz kııdar bir gün bızi siirükliyemez 
Dağ y kan o ırmaklar, coıkun "Niller, a dağlar!. 

balı kesir 
J< .. Ci C s~~--ü 

~loskova matbuatının b y 
il 1en'ın soyahatı dolayısile 
yoptığı neşriyat birbirinr zıt 

/ yazılardan ib rettir Bu yarı 
resmi bosm.ıkalelerde bir 
tanftan Sovyetler s"ynseti
nin bar şn ne kadar bağlı 
olduğun,l~n vo sovyetlerın 

hor dı.vlet menafiinin ayrı 
nyrı itibar naz.ır·ndu bulun_ 
durulm'.ls sur tıle uluslar 
arası iş birliği teminine ma

tuf gayr tler nden buhsedı
lırken diğAr taraft1n yalnız 
ınes!P.k ıcab:ıtı diye tasnifı 
kabil olan yazılarh «Alman 
faşizmpı aleyhine yıirümekt 1-

dirler Bu y zılur ynlnız işçi 
sınıfl•rı arasın la propng n
da mnk8nd na m·ıtuf olm11yıp 
b~y-elmihl ta"rık tı istılı
daf eden izi r lir. Buna mı 
sal olnrsk Sovyetler harp 
komiser muavinı <(Mrş~I Tu 
saçevski» nin bugiinkii AL 
m nya'n n harp pro.ı !eri 
hakkırıda cd>rnvdaıı gaz le
sinde yazdığı makaleyi gös-

1 
t r mek IUzıınd r Bu ııı ka 

1 leyi miisbet diyıı tavsif et. 
mek mümkün d~ğ.hlir 

ı 1 

On dört güne varmadan "Eğe" yle kucaklaıtı M~k:ıl· le (<Tuşorevskillnin 
Yazıldı mavi göğe Türklerin bu utlıusu Sarmı•tı canavarlar yurdumuzun her yanını T yazılarının tetkikinn giri~il-

• Arttı yıne ürklere yağınların korkusu. Emiyordu soluksuz, damarından kanını; J> I m yeceği ve bunların hususi 
ıu günleri yaralan, ülkeyi aydın alım, Alınmııtı si ahlar ihtiyarından, gencinden; Batısız bir güneıtir kalbim izde yanan maksat) ırın mohsulii olduğu 

Ümidi kesti ulus yurdunun günencinden. O güneş ki benzemez gönüldeki güneıe yozıldıkten sonrn \loskova-
Yıkıldı bütün köyler, kes.idi öküzleri; Verir rakıtı onun bir acunu ateıe.. nın, bütün Avrup ıca husule 
Bir karanlık bürüdü hep parlıyan gözlen · getirilmesı matlup ol~n sn-
Ağlaıan bacıların çığlığının yankusu, Fy yaltırıkl güneı Türkü günence boğdıın; kinleşm~ye :ıleyhı r bulun. 
Bulamadı kuracak yağınlara bir pusu Ônürmede, Sııvaş'ta önümüze sen doğdırn! duğu beynn edilıyor ve de-
Bu yankuyu bir Oğuz duydu, ona ses verdi, Bin asırda lıir gelen armağansın Türk'e sen, niliyor ki: 
O ses yükselmeseydi yurdum elden giderdi. Batımızdan eksilme ülkümüzü yüce'ten, İngilız knbinflsİ aznsın-
Sonra bir buyruk koptu sarsıldı bütün yerler, Yücelttiğin gençlikle engin ü keleri aı 

1 

d ın iki z1tın Berlin ynp -
Çağırıyordu savaıa bütün l'iirkleri önder. Ey tarihin çıijrını değlttiren "Ulu Baş" tıklaıı, seyJhat h~r iki hü-
Bugatırlar toplandı bu gür sesin önünde, balıkesir kıl netin.ulu,Ior:ıras; iş birli-
Ünlü Türkler kazandı utkuyu İnönünde. Hakkı Tu/gar ğini te~vik e,Jerek, barışın 

-~m~~·;a~k~a~r_y~ai'~d~a~k~öip~üjr~d~ü~·~D~u~mil~u~p~ıı~ıa-r~'~d~a~t~a~t=tı~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- it kuvv·tlendirilrnes, ~yesnı 
.......-. ~:===::..nr takip elt.klcrını mü Jh ı.lc 
ancak 82 eczana vard,r. 1 

"Veçernaya Mosko\'a "ya 9 oa a aaaı:u:ıa aaaaaa aaaaaa aaaaaa aaan a aaa aa ıııaaaaa ı>aaaaaaao~ 
göre, 1934 te Moskova dok·ı o~ l\ ç 'I ~ \ 
torları4,700,000 recete im· 1: 24 İS(lll 935 (ll'Şıill)) )(l•. g 
:ı:alamııtır. g . . g 
Mektup Atılan Pos- g Bl T.\lllh~ l".\l"l'll.\ Yl~IZ g 

ta kutları nereden : çüNKü BU TARİHTE Sl'lıi ı• Si llClllllSI :sizE SENENİN g çıkmıştır?. 1 s İ 
likönce posta kutuları ·! EN BÜYÜK VE EN GÜZEL ESERİ OLAN g 

bambaıka bir ödev görmek ı:ı a 

leydi. = . E M 1· Ş S E O . ı İlk posta kutusu Floran- g 1 T F N 1 
sa Cumuriyetinde görüldü ı a ıı 

a a 
ller kilise önüne konan bu /ıB FİLİUİNİ T.\KDİ.\I EHECEKTİH == posta kutusıı, yurlhtlarının 

adresine itham ve iftiraları· a aaaaaaaoaaaaaaaaaaaı:ı aaaı:nnııaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaarııa a 
nı göndermek istiyen ano 
nim mektup göndericiler için adı «tambur» du. Birkaç yıl 

açılmıştı. Ozanmanlar bunun sonra, onaltıncı yüzyıl orta-

• 
larında, bu "tamburlar" bır
denl·ire ortadan kayboldu. 

Bundan sonra şimdiki 

kutuları görüldü 
posta 

ile nihayetlendi. Bu andan 
itiu ren Almaıırı'nın tııkıp 
cttiğı siyaset dahi ııy.Jın!Jn 
m:~dır. Bu günu katlar vnki 

ol.ın müz ıkorel ır netıceleri· 
ni bulundurrn.ık ve bunlara 
karşı sıstematık b.r tarzı.la 
tiÖrnıem zlık edeni r her un
la.-m ı İçın esas tcskıl eden 
itimat mefhumunu yıkarlar. 

lıı 0·ün ~ 

S·ı 0 ·1 ık k. ( ~ 

Ec.zr.ıh•ınesi 

Xöbetçidiı· 

Gece.. ağaçlar, kuılar ona acıdı. 
Iler taraf seasiz. Yalnız Hatta yerdeki kuru yaprak-

derinlerden köpek uluma· lar bile .. 
ları geliyor. itte o da bitti. Gitti.. Gitdi. En niha
Kafeslerden süzülen ölü yet ot ve dikenlerle kapan· 
ziyalar sokağa dağılıyor, yo- mıt bir tümıeğin yanında 
lu aydınlatmağa çalıııyor durdu. Cebinden kitaba ben 
du zer bir tey çıkardı Diz çök· 

Süküt .. itle bunu da ıeh- tü. Okumaj!a baıladı Sonra 
rin saati parçaladı. toprak yığınının üstüne ka-

Dan. Dan. Dan pandı. Ağlıyarak· 
Bir ses daha . 
Bu bir hıçkırık. Gecenin 

bu saatinde ağlayan kim? 
Odada ışık da var. Bir göl

ge bir kaç defa gezindi. 
Kapı açıldı. Kapandı Tek

rar geldi. Pençere kenarı -
na oturdu Uzun bir zaman 
sessiz durdu. Sonra hazin 
1 ir ses duyuldu Kuran oku
nuyordu. 

Nihayet o da bitti. l'en· 
çere açıldı. Dııarı bir vücut 
sarktı. Ellerini havaya kal -
dır arak: 

Tanrım; yalvarırım ıa · 
na. Beni de al. Zaten hayat· 
ta neyim kaldı ki. En çok 
sevdiğim vücut .. 

Sesi titredi ve nihayet -
hıçkırıklar içinde boğuldu 

Sabah .. 

* • • 
Acaba bugün tabiat ne -

den bukadar solgun 1 

Dün herkesi coıturan par 
lak sema, sıcak güneı timdi 
bulutların arkasına gizlen 
miş, ağlıyarlar. Yalnız onlar 
mı? llayır. Bütün tabiat. 
Fakat buna sebep ne?. 

Bülbüller eskisi gibi öt
müyor, kuılar cıvıldat93ı
yor. Ve nihayet dereler ak 
mıyor. Çağlıyanlar çağla

mıyor Yolun kenarına dizi· 
len papatyalar boyunlarını 

bükmuı. ağaçlar yaprakları
nı dökmüıtü. 1 lerkes meyus· 
tu 

Fakat bütün bu varlığın 

içinde yalnız bir şey mem
nun görünüyordu. Baykuı. 

Daldan dala sırçadı ve bir 
kaç defa acı acı öttü. Bu 
ötüş herkesi ürpertti. llatta 
çiçekleri bile 

di: 
Bu sırada bir ses itidil · 

Gene mi karşımda ötü
yorsun, melfın. 

Bu bir genç çocuktu. Na
zarında en fena olan bu 
kuta uzun uzun baktı. Da 
yonamadı Gözleri doldu. 
Ağlıyarak yoluna devam el· 
ti. O kadar acıklı hali var· 
dı ki. Bütün çiçekler, otlar, 

- Anneciğim.. Anneci • 
ğim. Ne çabuk aramızdan 

ayrıld•n. Neden bu kadar 
acele ettin? Kalk, o~lunun 

haline bak Yarabbi ne çe
kilecek çilem varmıı· 

Ayağa kalktı. Göğe doii
ru ıert sert baktı. Yumruk

larını havaya kaldırarak her 
teyden çok sevdiği Allahına 
isyan etti. 

- Kuluna acımayan Al· 
!ah. Bu zavallı kadından 

ne istedin. Hayatta güzel 
bir gün görmeden niye onu 

kara toprağa soktun? Alır
ken beni dütünmedln mi? 

Onu alacağına keıki 

beni alsaydın. Ren annem -., 
den ayrı nasıl yaıarım. 

Yine tümseğin üstüne düı
tü 

O anda bulutlar biribirlne 
girmeğe, hava kararmaj!a 

baıladı Şimtekler biribiri 

ardınca çakıyor, yeri sarsı

yordu.Gök de ağlamağa baı
ladı .. Onu bir sağnak takip 
etti. 

Fakat genç hiç kımılda -
madı, l:lüyük bir yıldırım 

mezarın sinesine gömüldü. 
Baykut bir daha öttü. Ta
biat yine ürperdi. 

Fakat çocuk .. O annesine 
kavuıtuğu için kim bilir ne 
kadar memnundur. 

Hilıiliahmer 

Kongı·ası 
( Üst tarafı birinci yüzde ) 
vezedar; Tirit oğlu" İsmail 
aza; Kaptan oğlu llasan, 11h 
hl ve içtimai muavenet mü 
dürü Yunus Vasfi, Memleket 
hastanesi baı tabibi Alı Rı
za, Memleket hastanesi eli· 
diye mütehass·s• Mehmet 
Ali, memleket hastanesi 
kimyageri Abdi, Avukat Sa 
dık, müddeiumumi muavini 
:'l'iyazi, muallim Bedri, eczacı 
Azmi eczacı Avni baylar. 
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Artık hikayemin sonuna geldim ko· 
miser bey .. 

Büyük annemin ölümünden sonra 
hayatımda derin bir boıluk açıldı Bü 
tün saatlerim göz yaşlarile, kabuslarla 
geçiyordu. 

beni istediğinl,«Nihal »isminin onda unu 
tulmaz bir hatırası olduğunu srıyledl. 
içimde karanlık bir tüphe ile gıyinmiyc 
başladım 

SeLepsiz yere ellerim, ayaklıırım lıt 
riyordu . .Salonun önüne geldiğim zaman 
çarpıntıdan tıkanacaktım. İçeriden b"r 
çok sesler geliyordu Ve bu seslerin 
arasında tek bir ses, koı kunç bir tedai 
ve buzlu bir cama akseden bir hayal 
müphemliği ile bana onun yüzünü gös 
terdı. Kapıyı açtım. Kahkahalar, el ıa · 
kırtıları ve gürültüler arasında gözlerim 
bir noktaya akmıı: titriyerek, boğula 
rak yürüdüm. Yürüdüm ve geldim. Ta 
onun kartısında durdum. 

ffiç birşey söylemiyerek gülümse
dim. Bnşımda biran içinde çiçeklenip 
meyva veren korkunç bir tasavvur 
vardı. Bir ara'ık fırsat bularak dııarı 
çıktım. Odamda aylarca evvel nasılsa 

bize gelen es~ 

Fikir hareketleri 
Bu değerli kültür mecmua

sının yetmiı sekiziuci sayısı 

çıkmıştır. 1 lerkege salık verir 
\'e okunıalıı.rını tavsiğe ederiz 
S3yısı yirmi kuruştur. 

lloc.ım \"C ÜsladıM lsnıai!Hakkı'ya 
lıtirmetlerime bir vesile olsun diye 

Yazarı: İhsan Edip 
Beni bir evın alt katında loş, ha va

sız bir odaya aldılar. İçeride tanıma 
dığım bir takım kadınlar vardı Büyük 
annem bir yer yatağınd.ı erimiş l.ıir 
ınum rengi!e yatıyordu. Gözlerini ve 
çenesini lıaglamışlardı Sargıların a 1 tın 

da dudakları tıpkı o elektrik fenerinin 
altında gördüğüm akıamki hazin kıv 
rımlarla bükülmüttü. 

· Mazi gözlerimin önünden çocukluk 
hatıralarına ait sisli bir nehir hayali 
gibi geçip gidiyordu. 

Annesini, babasını l<aybetmış, içi 
acılı Lir k :ı: çocuğu olarak o eve gir 
diğim günden, bir ot minderin talaıla
rı arasına gömlilüp büyük l abamın ök 
sürüklerlni dinliyerek birbıriınizi ısıtmı. 

ya çalııtığımız gecelere kadar bütün 
bir ömrü hatırladım. 

Annccığim, dedim, Büytil: anneci 
gim .. Gözleriıo doldu yavaşca yatağın 
kenarına çöktüm. Ve kalhmin bütıin 
elemlerini, hicranlarını ifade eden siyah 
bir yeielle doya doya, hıçkıra hıçkıra 

Artık çalıt .. mıyor ve misafirlerimi 
memnun edemiyordum 

Bir saatlik zevki için oraya gelen'er, 
lıir fahişenin ıztıralını manasız bulu
yorlardı. Ağlıyan ve kalb ağrısı çeken 
bir kadın, gelip geçici Lir erkek için 
hoıa giden bir ıey değildi. Yavaı ya 
vaı Madam Konuşka'nın gözünden bi e 
düşmiye başlamışt·m Bana eskisi gibi 
eyi muamele etmiyor, mütemadıyen teh
ditler savurarak yanlış bir yola saptı
ğımı, bu vaziyette beni evde tutamı 
yacağını söylüyordu Zavallı bizler.Do 
ya doya ağlama~. saadetinden bile mah
rumduk. 

En nihayet lou gece Ö'ecek hasla· 
lara içirılen son i"açlar gilıi hayatıma 
son tese'liyi veren hadise o1du. Akıam 
üstü bir baş ağrıs nı l:.ahane ederek 
odama çekilm"ştinı 

Yatağımın içinde bin türlü bedlıdht 
düıürıcelfrin ümitsizlıği ile kıvranıp 
duruyordum. Birdenbire odamm kapı 
sı vuruldu. Gidip açtım ~!adam Ko 
m.şka içeri girdi .. 

Bir misafirin geldigini, ve mutlaka 

O.idi .O' Hatyaıını bir pınar gibi kuru 
tan o incir ağacı lıikfıyesi kahramanı •. 

Çıldırmış gözlerle bakıyordum. Zan· 
nediyordum ki o bu bakışlar karşıs nda 

üzerine yüklenen günah dağın:n ağır· 

lığını taşıyaımyan bir yar gibi göçüp 
sonsuz uzaklıklara gidecek .. !!ayır A(_ 
dırmad. bile.Sanki o; çektiğim felaket · 
lerin, bütiin bu hıcran ve bedbahtlıkla 
rııı müsebıbi olan adam değildi. 

Küçük bir ahbaplıktan sonra ay· 
rılmış bir eyi giiıı dostu gibi söz söy 
lüyordu: 

- Gördün mü. 'ihal? dedı. Seni bu
rada dd ~ uldum.:-iasılaın bakalım? .. 

ilen mi nasıldım:' Ben; temiz bir 
aile kızı iken bir fahişe olan ben mi 
nasıldım? .. 

mısafirkrden birinin cebinden 
düsmüş bir hançer vardı. 

Madam Konuşka'ya teslim etmek 
istediğim halde, nedense dolabımın 
içinde unutmuıtuın Gidip onu gizledi· 
ğim yerden çıkararak yastığın altına 
soktum. 

Ben tekrar içeriye geldiğim zaman 
o adam "kıllı sarhot olmuştu. Geç va
kit odalarımıza çekildık. Hen kendimi 
kaybetmiş gibi idim. Etrafımda pıpkızıl 
bir duman var iı 

O yatağa uzanarak ve gözlerini yu
marak sarhoşluğun verdiği bir uyuşuk
luk •çerisinde sızmıya çalışıyordu 

Yatağın yanına yaklaştım. Omuzla 
rını sarsarak: 

- Nüzhet!! Nüzhet.. Dedim, incir 
ağacını hatırlıyor musun? Dütün .. Sana 
teslim olduj!uın o ilk gece .. 

l .iç cevap vermedi. Ga'iba şızmak 

üzere idi Tekrar omuz'arını sarsmıya 
ba,Iadım 

51\yle Nüzhet, dedim. İncir ağa 
cını unuttun mu?.. Düıün. sana 
teslim olduğum o ilk gece .. 

Bu sefer, homurdanarak göz1erini 
açtı: 

·' · Devamedecek 

Afacan 
Her hususta çocukların bü

yük bir rağbetini kazanan ve 
çocuklar için en iyibirmecmua 
olnn [Afacan] ın son sayısı gc 
ne güzel bir şekilde ç.kmııtır. 

ller ana ve babaya çocukla· 
rı için tavsiye ederiz. 

Veni Adam 
Terbiyeci İsmail Hakkı'nın 

~·ıkardıgı Yeni Adam'ın 50 cı 
sayis:do basıldı. içinde İsmail 
Hakkı, Arif Bedii'ııin yazıları, 
:\'üvit Osmanııı l'ler an Delhe 
~"-·den çevirdiği •Koşiyoıenin 
fenerı» adlı ~ahescr, genı·ler 
'luallim !er ar ısında yapılan 
anketlere verılen cevaplar Fi
kir müsabakasının neticesi 
Aınok tefrikası Sedat Nurinin 
ve Zahir Sıtkın karikatörleri 
vardır. 

Yeni Adam her yeni insanın 
okııma11 gereken bir yeni kül 
tür gazetesidir. 
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Dr. OPERATÖR 

YE N i C ES . T L E R i M . Z ELMiSDiR. 
LÜTFEN OKUYUNUZ! -----·- - -- ----- - -- - - -

hassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler· 

PEK ·ş - AL TIN EK.K İpeklileri 
Mc,rsiııılik 're yıızlık MAl\1"'()1--'l~ i - P1\RJ)l~S(TJ.JÜK 

l() LI Yüııluleı· 

En birinci YERLi - İNGiLiZ Kostümlük kumaş/arlar 

~~S~a~v~~ş~-~JY,~e~ş~r~iy~a~t~ın~d~a~n~:~··~~~~~~, .• 

- -Bu--kalb duracak • I 
Komple gelin elbise i - lük ·· s karyola takımları - oda 

döşemelik e i 
ı' 

1 YAZAı ': MÜKERREM KA 'ı1İL Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 1 
«Sevııim ve ızlırabım romanıyle» derin bir alaka 

uyandırmıt olan bu değerli romancımız. 1 Rek<tl•et (;(;tiiı·ıııez Bir l~"'i<ıtla ltıız<tıııızdıı Sıttılıı· 
Mtıhteı·em miişterileı·iıııiziıı liitfen teşrifleı·i istifa<f (~leı·idi r 

Bu ~alb duracak . 
~ 
li 

ıl 
ıı » !I 

i\ l)ll ~s: FAHRl TAV'SANLILf 
~ 

1 
ilAdlı eserile hir sanal he~ ecanı uyandırıııışlır. 

Satıt yeler! Balıkesir Savaş kitapevl; lıtanbul: Şafak 
kltaphaneıi; Ankara Ak kitaphaneıi. 

Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
Kuvayi milliye Caddesi No: 52 

~=~- --=-----==-=,- -- -- --- ~~~~~,~~~~ı~~~~ ~~t t~~~~~~~~~~~·~1:~~~~#!, 

*n:zznm:.zz:::::::::::::x:mn::: '*°' r , 

,EN . 
li !;'' ~ııf ''!~ ıırı(lllr il 13 ıe~ııfll 

~REFEH~ ~~~A!ı~~~~!!,1 
TEMiZ 

• 

BALIKESiR 
PaLAS 

BALIK t SİR ij 1 - Sosyalist Ş.ller Ye Sosyalizm 
PALAS le 40 Kurut 

" " " " Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde :: a Tf'şrif Pdrn en ıııüşkiilpeseııt ıııiişterilerini dalıi OH'lllllllll Pdeıı u a temiz, konforlu Vt' SCl'VİSI Illtİkenınıel, Ücretleri lıerkPSe t-lverİ~(j )'<'llİ •• 

N iıışa t'llirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uygmı t'evkal:hlP hanyosile = 
tavsiyrye değer bir oıeldir. Altında gazinosu vardıı'. Gazinosuıı<la M 
lıiitiiıı ~eraiti sıhhiyeyi lıa'i \'e her ın. eıııleketin gazf'le 'r nwcnıııa- •=•• 
larJııı hulu ııd n rur. GiizP 1 Vl' sesli radvosu ıııe vcu ttu r . . ' . 

•xxxx:x:zzz:::zzzz:zzzz:z:zzzz:-::zzz:* 
Hilalialınıer cemheli Balıkesir merkezi idare • 

heyetinden: 
Htlalahmer cemiyeti Balıkesir merkezinin senelik genel 

meclili 20 nisan 935 cumartesi günü akıemı ıaat 20,30 da 
Cumurlyet halk fırkası binası salonunda toplanacağından 

sayın üyelerimizin teırlfleri rica olunur. 

Doktor Mehmet Ali 
Hiikılınet ~c<ıddesiııdeki 

1 

~ 

mııayenelıııııesinde lı<1s-
talarını her g·iiıı sııat 3 de 
kııbul ve tedıı vi edeı·. 

1 

Savaş 
A ı. one ücreti 

YIL •.. GI 800 Kurut 
6 A YLlGI 450 " 
3 A YLIGl 240 " 

Abone ücretlen taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

------------------ıı Milddeti geçen nüshalar 

ilan 
Kazpııııtı·ında ıtrazisi 

olanlara 

1 O kuruıtur . 
-. 

Gazeteye ait her hususta 
Netriyat mildürlüğüne 

müracaat edilmelidir . ---

2 - BolşeviKlı~, faşistli~ Ve Damo~rasi 
50 Kuru, 

• 

Salim Gündoğan 

3 - Köy Kitabı 
(Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

/vlükerrem Kamil 

4 - Savg'ın ve ıztırailım (Roman) 

5 - Bu Kafö Dur ucak (Roman) 

R. Gökalp 

6 - Bir zaferin Yası ( Pyes > 

7 - İn~ı ab yolu (Pyes Türkdili) 
tarafından 

25 Kuruş 

35 Kurut 

35 Kurut 

25 Kuruş 

Bu kiıahlaı·ı «S.\ \'.\~ l\İTı\BE\'İ - Ba-
lık siı'>> adrl·:-iııdt-ıı i lP~iııiz. l>ısaı·ı~a posta 

lnıl11 karsılı~ı ollll':ık giiııdrı·ilır. • • • 

Başlıca satış yerleri: 
lslan/ıııl: Şnf<ık kıilııblıaııcsi, A11/;cırıı: 

ıııir: l'eııl Tıirk kıilüblıcıııesi 
A J./ıa, iz· 1 

1 
1 

Saııaş J.;ilulııul rı şriyalı Uıılıkt•sir, /s/a11bııl, lzrıılr ' 
Ankara kıil11b/ı11ne/l'riııde ıle bıılıııııır. 

BASIMAKT'A OLANLAR: 
Esal Adil müstecab/Joğlu 

8 - Bugünün içtimai mez~Jaleri 

9 - Me~eni Ye Siyasi Hürriyetler( mz,(:~1:~~1:;:1:«1 
)· 

İhsan Edip 

10 - incir ağacı 
Balıkesir'irı Kazpıııarı nıevkiiııde 'e askı·ri ' SAV ~ş Cumartesi günler 

Pavvoııları ı·ivarında ve talinılıııııf'leriııdeki ara- çıkmaz· ?f~~~. 7~-~~~~~~1~~ ' 
• 1 {J 

zi hazine namına istimlak edel'<'ktir. Bu (•h·arda · -·- y d 2f 
arazisi lıııhıııaıı eınl:'ı.k salıibl<•riııiıı 26 - ııisaıı- - urt aş: ~ 
935 cuma giiniine kadar vesikalarile birlikte A V A Ş ı i 
tapıı miidiirliiğiine ,.e ke~if ~iiııii olan 26- ııisaıı, iDARE YERİ: BalıkesirKııvvayi ~H l / · h Jl' r J 
935cunıa ~İİOİİ de kazpıııarına µı•l(•eek olan ke~İf milliye caddesinde Hususi dairr '1. j tJ lQ mere. lfflayeielı a e 
heyetine nıiiracaatları lüıanıtı ilan olunur. i Teliraf adresi: Balıkesir - ~Tay yare ye yardımı borç bil. ~ 

SAVAŞ • it 
•--------' ~&AıW~~~~~~~~~ ~~Jı 

. --- - __ , 
llelediye Dispanserinde 

Muayene Günleri 
Ci'~I.\ llTE!'\İ ı;f ~LEHİ 

Üğlı•tleıı sonra saat 15 - 16 iı: lı:ı~ıalıkları 
l>ı'. B:n \lırıwd Eıııiıı 

P,\Z.\B GÜ~LEBİ: 

Üğletleıı soııra saaı 15-16 Kulak, Boğaz, 
Buruıı lıaslalıklan l>r. Bay \lehnıed K~\ıııil 

P.\Z.\HTESİ Gi". 'LEHİ: 
Sahalı saat 10 - l 1 İ(' l.astalıkları llr. 

• 
lhıv .\lııııeıl E111iıı 

• 
Üğlı'ıi('Il soııra 14-15 (~iiz lı:ıstalıkları llr. 
Ba) İlısaıı Alıııwd 

S.\LI nC'XLEHİ: 
Salı:ılı ~aal 10 - ı l İ(· lıaslalıkları l>r. 

• 
Ba) .\lıııwıl l·,ıııiıı 

Üğledeıı soııra saat 15- Ui D:slıaslalıkla rı • • 
l>r. opPratiir Ba~ Saıli Üıata~ 

C.\BS.\llB.\ <;f'XLERİ: • 
Ü;!l<'deıı sonra s:ı:ı t 15 - 16 
l>r. Ba) H:ıif 

PEB~E.UBE (il\ 1 LEHİ: 

İdıastalıkları • 

Üii'lı•ılt•ıı sorıra saaL 15 - 1 fi l)pri hasla-• 
Dr. Bav ~lı·lıııwıl .\li 

• 

'--~~------------------
1 ıı,ı ı ık esir l)oğ·tıııı ve 
1 (:c•cıık B<ıkıııı Evi 

1 \'il:hı·liıı llH'l'Kl'Z \'C ıııiillı:ıkalı, selıir H' . . 
kihlt·ı·i ahalisiııdeıı ıııiiraeaat ı·dı•n ı.wbf>lı•riıı 

• • 
lahii n· ıııiiskiil:\1lı lwr ııP.vİ ıloı!tıııılarıııı \P :ılı· . ,-, 

luıııuııı kadın anıdh atlarıııı ıııiiPssesede nıecca-
• 

nrıı ~apaı'. Cocuk dii~iinııı•k telılikesindP bulu-
nanları da kPzalik ııwceaıwn ~al ırarak tı•da vi 
l'df'I'. 

2 - Siil ı•oeııkları YI' iki \ asıııa t-adar olan . . . 
l-iiciik hasta \:J.\Tuları dahi ıniiPSSf'sedc vatırarak . . . 
lıPI' zaıııaıı ııu•c(•aıwn tf'da vi ı•dPı'. 

:1 - Siil cocuklarıııııı lıakıııı tarzları lıakkııı-
• 

da ıııi'ıstakiH"l valiılelPl't' \I' ~PhPlit- (•sııasıııda 

vııl-1111 11lt'llı11z arızalaı·a kaı·sı tatlıiki l~\zıııı gelPıı . . . 
tcda\i \'P lcdhirlf'riıı :ılııııııasıııı da ;.whelerP iiğ
ı·ı·ı ııwk iizeı·ı· ı(pı·s!Pı' H'l'İlir. 

.ı Ciiııılıurivt>tiıııizin BalıkPsir'p halı~ettiği 
• 

lııı faydalı H' hayırlı ıııiif'SSPsedeıı ıııulılerenı 

lı.ılk.ııııızııı i~ıifallı•\ı• kosıııal.ırı ihiıı olunur. . . 
Neıriyat müdürü : ESAT ADIL 

Vilayet Matbaası Balıkeılr 


