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DÜNYA AGIR AGIR GENEL BİR HARBE DOGRU MU GİDİYOR? 
Arsıulusal f)urum Çok Nazik Bir Safha Gösteriyor. 
Baca Arkası •• 

Gazeteler yeni fabrikalar
ımızın sevinci ıçindedirler. 

Ekonomi Bakan~ı~ıııın yaln· 
ız baca kurmakla de.lil, ür
etim kalite ye ffatları ile 
de ne kadar yakından u~r

raşmakta olduğunu aynı ga· 
zetelerde okuyoruz Makııad 
lcendi i'k maddemizi değer · 

lendirmek, yoğaltım pazarı 

olarak kendi memleketimizi 
esas tutmak , fiatları bu paz· 
arın kudret'ne uydurmaktar 

Fabrikalarımızı dı ş pazar 
üzer inden hesap etmemek 'e 
on 'arı sık sık buhranlara 
uğramaktan ve i§çi'eri sok 

akta kalmaktan k orumuı o1
• 

uyoruz. Ancak iç pazar müt 
terisinln de kendimizden 
gayrisi olmadığını düşünmek 
zoru altındayız Dan ping 
veya primli ihraç fi at ' arının 
gümrük kapılarında çınla 

dığını bilmiyen )'oktur Şü· 

phe yok ki eğer bu kapı 

lan ardlanna kadar açacak 
o'sak. birkaç sene için d a ha 
ucuza giyinir , da ha ucuza 
süslen it iz. Acaba böyle bir 
halin arka sından hemen çe 
re bulunmaz Ticaret açığı 

para sarsıntısı köylü ve çlf 

t çinin Zf'nci devri geleceği 

ne akıl erdirmıyen Türk 
varmıd ı r 

Bırbirimfzden faklamağa 

lüzum yoktur ki yakın ve· 
ya uzak memleketlerde bir 
veya iki senelik ihtiyaçları

mızı temin ederek 6ate bir 
seyahat kazanmak hesabı 

yapanlarımız vardır. Sa on 
larda, baloluda, lokantalar
daki ipek esvap zenginlıfl 

ne bakınız: Bunların yarıdan 
çoğu dıt piyaıalardan gel 
nıışıir. Eğer milli mdl ahli· 
kı oizde de İngiltere ve ha 
lyda o 1duğunun onda biri ka· 
dar yerleşmft olsa ydı , Türk 
ip ekçiliğinin daha süralle 

g e liıeceğine ve Türk ipe~l 

nin ucuz'ıyacağına şüphe 
yoktu. 

Yalnız ipek mt? Birçok 
kims.eler, memleket malına 
mümkün olduğu kadar az 
muhtaç olmağı , ve bunun 

yüz bin türlü çaresini düıün 
meği adet edinmiılerdir. 

imdi, bunun aksi bir ıe
rcf meselesi telakki olunm · 
adıkça endüstri kurulurken 
n eden şıkayetçi iıek , aldı 

ğımız maaşı . yediğimiz ek 
meğl itte bu şikayet etti ğ i · 

miz fedakarl ığa borçlu ofd. 
uğumuzu düıünmedikçe ba · 
ca ar la istiklal meselemiz 
arasındaki münasibeti tam· 
am anlamış o!mayız. Türki
yenin ekonomi istiklali da
vası softııı.ların farzı klfayesi 
gibi değildir: O, herkesin 
ayrı ayrı . sarsılmaz, gevıe · 

mez vazıfe h iss ı üzerine ku. 
ru lmuıtur Ôdüı1ç a 1madan 
memurlarına ıu bildiğimiz 

Makalle Cenubunda Habeşler İlerli 
yorlar. Çarpışmalar Şiddetli Oldu. 
~ . --- . 

So il il (1 ı· ı) t (~ 1 t <ı I ) r ,. ıı I '' r K: (1 Ç. • ş<l ı J (). I". l ı '' l-
)1 (l il l «t ı• t:i(~İk•ıJ1 ı B••ıııl,«tl•t(lıl<ı ı·. lııg·iliz 

Şükrü 
Kaya İstınbula 6 Jledi. 
İstanbul, 5 (Özel) - İç · 

ı Tiyen Çin 
istıklilini ilin eden kımu

tın öldür~dü. 

• 
8•,ııı«tlisi Sıııırııı<l«ı Bir lııgiliz Heeiıı · 

it1erbakanı Şükrü Kaya, 

bugün Ankaradan tehrimize 

gelmiı ve Baıbakan ismet 

lnönünü ziyaret ederek ko· 
nuımuıtur, 

Berlin, 5 (A.A.) - Tiyeıı 

Çınden bildiriliyor: Geçen
lerde ıarki 1 lopengln muhta · 
riyetini ilan etmiı olan Yt· 
yonkeng öldürülmüıtür. 

Kc)ltı llt- k 1 iytlı·. H<ı lıcş 1\ ısııı ık ii l lisi Şi- Ağır Ağır, Harbe Doğru •• • 
ıııfli t:i<~İk•• Uzt~ı·iııflt~ ıı,~ı·li,,t,ı·. 

• htarıbul, 5 (Üzel ) - llabe~ - halyau harbinin 
rıusl:ıı·arası dunıruu cok nazik hir ~affıa göstc \" ıı ıı<ı ııist<ı 11'1'' Si v<• s•ı l l)ıı r ıı ııı .. ~ . 

Londra, 5 IA .A. I Bir 
Adisababa telgrafında 31 
ikinci teşrinde Makallenin 
kuzey doğusunda vuku bu 
lan çetin bir çarpıımada 

lta l yanların elli Habeılilerin 
on b~ş ölü verdik 'erini ve 
İta.lyanların kaçtıklarm, ya · 
zılı) or. 

Asmara, 5 (A.A.) - Ge. 
ne\ k uargahtan bı l d irdığine 

göre, Makallenın ce nubunda 
ltalyan cephesine doğru ku 
vel f Habet müfrezelerJ iler· 
l emektedır İtalyan öncüleri 
t imd ıden Habeı öncülerini 
görmüı'erdlr. Bu Habeş ku . 
vvetlerinin baıhcal arı Ad ısa · 

babadan ge!en H. ı s Melegıt 
kıtaalını takibetmelcte olan 
RAs Kassanın kıtaatıdır İtal 
yan kumandanlığı ilk mu-
harebeye intizar etmektedir. 

Royterin Cicikadaki ayta 
rı, Habetlerin müdafaa ha
zırlıklarına devam etmekte 
ve pek yakın addettıklert 

yeni bir İtalyan taarruzuna 
karıı cenub cephesindeki 
mevzilerini saklamakta ol. 
duklarını bildiriyor. Habeı 
cephesi timdi Gorahainin 
70 kilometre timalinde ise 
de ilk hatları telkil eden 
cephe havil bombardıman 
larınn sebep o'mak korkusu 
ile az kuvvetlerle himaye 
edilmektedir. Habet kuvvet 
lerinin kısmı külliıi Cicıka 
yı himaye eden hatlar üze 
rindedir . 

dilenci sadakasını bile ver-
mlyen Oımanlı imparator· 
luğunun dükkanları tü•ün 
&ömürge dükkanları gibi her 
taraftan akın edE n ucuz 
mallarla dolu idi. O vakit 
Beyoğlu dükkan 1 arını dola 
ıaral' a ldıklarımızı timdi de 
o malların m em 1eketlerini 
do 'aşarak alacak olursak, o 
devrin zilletlerini, sefaletle. 
rlni ve düşündükçe ruha 
ateş kızgınlığı ile vuran ı!ltı· 
rabını unutmuı oluruz 

Milli ilk-madde, milli te 
zt;ah malı , fakat onun ya
nında milli müıteri, yani 
biz, bu halkın ödediği ver 
gilerle geçinen h epimiz! 

F. R. ATAY 

Cenupta İta ' yan ordusun· Londra, 5 1 A.A. J Kuv· 
dan kaçan Somal ılerin söy vetli Habeı kıtaahnın Tata-
diklerine hakılırııa, bu ordu zze cepheıile Maka lle ÜZt"ri· 
nun ancak 70 tayaresi var· ne yürüyüılerine devam 'et 
dır. İngiliz Somalisi hududu Uklerı v ; İtalyan kuvvetler· 
bir İngiliz hecin ko1u tara- inin tazyıkini birçok nokta-
fından muhafaza edilmekte· bardan vurmak niyetinde 
dir göründükleri Asmaradan bi 

İstanbul, 5 tôze\) - Al !diriliyor. 
man istihbarat bürosunun Bir yer!i kolu Melka gar· 
Adisababa a ytarı bi diriyor: hında Kasse Bama istikame· 

Tembiyet dailarında iler tinde ilerle rnektedir Bu ma· 
liyen ve Karnallaya gitmek nevra ile Kambiyen yayla. 
le olan 5000 kltilik bir İtalyan 
ko!u, bir uçurum kenarında 
yürürken Habeı kuvvetleri 

ile karıı laımıı ve burada ıa · 
atlerce devam ~dem müıa 
dem neticesinde İ talyanlar 
50 ölü, birçok erzak ve 
mühimmat bırakarak kaçm· 
ıılardır. Habeflf!rden de 15 
ölü vardır. 

Habeş, hükumeti, son 
muharebelerde yaralananla 
rın, yaralarının eyiletliğini 

hatta bunların cepheye git · 
mek için müracaat ettikler· 
ini bıldirn ektedir. 

Ştmal cephesinde yeni sü
el hareketler olmuıtur Şi
malde İtalyan uçakları ket 
tf uçuıları yapmıılardır. 

ıanm çevirme hareketi sona 
er mit olacaktır . 

ltalyan süel çevenleri , 

kuvvetli düıman !•ollarımn 
Takazaye ve Maklllleye do-
ğru ilerlemelerını mühim 
hadiseler doğuracağı ıek'in . 

de telakki etmektedirle~. 
lstanbul, 5 jÔzel] Sul 

tan Mehmet Yayunun mu· 

haripleri Habeı kuvvetlerile 
bir müsademe yapmıılardır. 
Sultanın aakerlerl, Ade'og 
ubele kadu Habeşleri taki· 
betmittir. 

Bu müsademede ltalyan • 
ların zayiatı çoktur; ve Su 
itan askerleri esir de almıı 
lardır . 

rivor .. Jura !!azt·tesi: ı•etrol amhar~o. u nu~st>le-
• t .J' t. 

sindeu ingillcı·, ~ ve İtalya arasmd<ıki ger~inlik-
teu hah~ederkPn divor ki: . 

«İn:ıillcre: Jletrol amhar~o~u ilH İtah· a,ı faz-
ı • (_ ... • 

la fazvik <·tıııek surel il«1 sa,:ı. a hirau C\el ııi-. . 
lıayet '' t~ı·mcğf' <:alı~ı~· or, Bu lıan·kt>t; ai:!ır a~ır 

hi ı· harha ~itrıwk demekrir. Petrol ambar/.(o~u-

1 ııu k ·ıhul <~tuınnıektc Fran~amıı lıfrhir menfaati 
1 

yoktur. hal ya ııın son ait.lığı dorun;lardaıı Frau· 
sanm İngiltere ile sıkı hir şekilde teşrikime~ai 

ı eluu~si h\znngdınek.tedir.• 
/ Jurnal ~azetPsi de giiç yaziyt>f miinasehetile 

1 

Mantıkin llalyanm inadrna galebe t;alac~ğnu 

vazmakıadır Bu ~azı~le bir vazı da fngiJferenin • • ~ ._ <..r 

j son vaziyet miina~ehet le Almanya ile de konu~-

' 

ma k i<:in Fransaııın miit aleasını almaua lüzum 
gürdii~linü ka~'dediyor. 

Cicikayı İtalyan tayarele 
ri bombardıman etmişlerdir. 
Somalı gönüllüleri lt,.lyan 

ordusundan firara devam 
etmektedirler. 

latanbul, S [Ôze\j - İtal
yan lcaynakları, [Stre} Rası 
Keramettinin , ltalyan kuv 
vetlerine teılim olduğunu 

haher veriyorlar. 

Mareııl Oebono 
İstanbul, 5 (Özel) - Ma· 

reıal Debono, Viyana vapu
rtyle Sirakazaya relmi1t1r. 
Mareıal, doğruca balyaya ııit· 
mektedlr. 

1stanbu1, 5 <Ôzel) - Ha
beı ordularının Makkalle 
üterine yürümeğe baıladık· 
lan hab~r veriliyor. 

İstanbul, 5 1 Özel J - Bur · 
aya ge1en haberlere göre, 
Habeıler Cicıltadaki mevzi 
leri tahkim etmektedirler. 

Yunanistanda Bombalar Patladı. 
İstanbu 1 , 5 (Ôzel) - Şi · 

mali Tiğrede Kamasyede 
geçen muharebe hakkında 

ıu tafsilat gelmiıtir: 
200 kışilık Lfr Askeri 

kuvveti dar bir geçitten ge 
çeceği esnada tiddetli bir 
alffe maruz kalmıı ve mu 
kabelede bulunmuttur. İki 
saat devam eden karıılıklı 

silah muharebesinden sanra 
süngü harbına geçilmiı ve 
uzun süren bir çarpııma ol 
muıtur . Habeılerden zayiat 
vardır . 5 nefer ölmüı, bir 
zabit yaralanmııtır. 

İstanbul, 5 (Özel) ~ Ma
kallenin ıimali gıubisinde 

T akazada faaliyette bulunan 
ltalyan ileri kuvvetleri ile 
dütman kuvvetleri arasında 
bir kaç sAat kadar süren 
tiddetli bir alet teatisinden 
sonra Habeı kuvvetleri püı · 
kürtü !müıtür. Çarpıımada 4 

İtalyan neferi ve bir de Aı 
keri zabit ölmüttur. 

1 \ 'unan Parlamentosu l«~slıedili°yor.ln. 

1 

talı<ılı~ıtt<ı l~iber<ıll<tr li.<tz«ııııı--s<ı \lcııi
zel()S B<tŞ\'ekil C)l«te«tktıı·. 

İsta.nbul, 5 (Ôzel) - Ga bir partinin değil bütün ru 'an mapusların proteatola
zete Dö Popolonun Atina · 
dan aldığı haberlere, yeni 
intihabatta liberalların ek-

seriyet kazanması ihtimali 
baid dt ğıldir . Bu taktirde 

kral, kabinenin teşkilini M. 
Venizelos veya fırkanın baı· 
ka bir liderine verecektir. 

fstanbul, 5 (Özel ) - Ati 
nadan bıldiriliyor: 

M. Demircı bütün part iler 
reisleri le temaı ede-
rek kanunu esasinin tadili 

ve hazırlanma11 için çalıı 

mağa batlamııtır . 

M. Sofuli , gazetelere ver
diği beyanatta kralın hah 
ıettiği umumi affın husule 
aetirdiği hüınü tesirden bah· 
ıetmittir. Kralın bu ıuretle 

Yunanlıların krah oldu(iunu rını telkik eden kabine mü· 
gösterdiğini ıöylemiştlr Sa · him hiçbir ıuçla itham ed-
bık ayan reisi M Gonata ilmemit olanlardan 20 kiıi-
M. Sofulinin af hakkmdaki nin derhal serbeıt bırakılm-
beyanatın, partiler arasında asını kararlaıtırmııtır. Ko· 
uzlaımaya baılangıç addet · muni~lik~n ve bazı baıka 

mektedir. suçlardan dolayı hapsedilen 
İstanbul, 5 (Ôzel) - Ati · diğer kimselerin vaziyetleri, 

nada birbirine arka ve bah- toplanacak hususi bir kom· 
çe kısmından bititik olan isyon tarafından ayrı ayrı 
Venizelht Neoı Kozmos ga- tetkik edilecektir. 
zeleıi idarehanesile Çaldariıt İstanbul. 5 IÔzel} -Atinadıın 
Elenikon Melon gazeteıi haber veriıiyor: Kral Jorj, 
idarehaneaine birer bomba siyaaal partiler arasında bi
atılmıthr. Bundan batka ha ran evel barıı temin edil
va kumandanı M. lkotomo- meıini iıUyor. 
nun evine de bir bomba Kral , yarın (Bugün) saat 
atılmııtır. 11 de bütün elçileri ve öi-

Maddi haaarat vardır. leden sonra da ecnebi mat-
Atina, 4 cA.A.) - Ada- buat mümessillerini kabul 

mu haf aza altında bulundu- edecektir 



SA.YFA 2 

«Ulus\> un dil yazılanndan 

''G ÜNES- D/L , 

TORKDILI 

\ıyan sözlerin başındaki vo 

.al sonradan dü jmüştür, 

Birinci Kanun 6 

Teorisinin esaslarma kısa ~ir ba~ış 
11Güneş-Di1 Teorisi,. Türk dilin n ana kökü ıle radikal kökle
rini YB bunlara sonradan katı\arak anlam nüansları yaratan 

eklsrinin rollerini sarih kanu·ılarıa ortaya koymaktadır. 

b) Sozün başında ana köle 
yahut onun yerinı tutan ra · 
d ikal bir kök vardır Eğer 

bu lcök sözde görünmiyorsa 

sonradan düşmü~ demek 
tir. ·· rel 

Kurulunun toplantısı 

·ıkokul Öğr t n • 
rı-

c) Hiç bir ek köke doğ . 

rudan doğruya 

Araya mut aka 
girer. BIA vokal 

yapışmaz 

bir vol<al 
sözde görü 

tlsürel kurulu dün ilbay 
B. Salim Gün-doğanın b ıı ş 
kanlığındn toplanarak ile 
a it i ş l er üzerinde görüşmüş 
ve kararlar vermiştir. 

aptığı To la • ,, 1 • • • 
S A R K Güneş Dil Teorisine göre nmüyorsa 50 1 rı:ıdan düşmüş 

olduğuna hükmetmelid•r. 

Şehrimiz ilk okullaıı 1-- a ş 

öğretmen ve öğ e tm enle ri 

dün saat on altıda Al lıt: ylül 
Türk güneşl•1 tamamen 

göründüğü yere (şark) dedi. 
Kelimenin etimolojık şe 

k i şudur: 

111 [2) [3] l~l 
(ağ+aş+ar+ak] 

l 1) Ağ: ı:ünefn ke .... disi 
{2] Aş: Güneşin bize na

zaran oldukça uzak b r me

&afede bu1undu~unu işaret 
eder 

[3] Ar: Güneşin bu uzak 
mesafede belli kati bir r.o 
ktada tekarrür ve temerküz 
ederek bu'unşunu gösterm 
eA.e yarar . Bu mefhumu ta 

mam1ayıp ifade eden ek: 
14) Ak: tır. 

[Ağ + aş + ar+ ak = 
ağaıarak] sözünde kök ke
ndinden &onra gelen vokalle 
kaynaıarak düştükten sonra 
hasıl o'en fonetik {elol [ıa

rk l tır Mana&ı güneşin on· 
un doğmasını bekliyene na· 

zaran oldukça uZ'lkta gör
ündüğü yerdir. 

Not: 1 - Araplar !şark ) 
kelimesini türkçeden almış
lardır. Bu kelime ile hem 
güneşi, hem onun andınlı
ğını. hem onun doğduğu 

yeri murat ederler. "Yarm 
ak, şak, kapı yarığından gi-

ren ııık aydınlık,, .. . ve bö· 
yle bir takım şeylerede Ar· 
ap şark der Çünkü ıark 

kelimesini gayet tabii bir 
görüıün anlamında olarak 
bulan ve kullanan Türkün 
bu kelimeyi nasıl, niçin va 
zettiğfni düıünmemiştir ve 
hilmez. [2) 

"Güneı Dil" Teorisinin 
türlü kelimeler üzerinde 
tatbikatına gösteren yazıla 

rımıu bundan önce birkaç 
gün aralık verişimiz, bu te· 
ori hakkınd<l yalnız memle· 
ket bilginlerine değil aarımı 
zm klasık etimoloji mensu 
plarrna da hitap eden bazı 
etütlere yer vermek içindi 

"U ıus" ta bu sütunlarda çı· 
kan o yazılan memnuniyet · 
le okuduk. Gördük ki ya 
zanların hepıi de teoride 
ileri sürülen orijina 1 esaslan 

doğru bulmaktadırlar 

Her vakit bu yoldaki ya
zılara yer vermekle beraber 
birçok okuyucul arın merak-
la takip ettikleri tatbikat 
yazılarını da dah~ fazla 
geçiktirmemeği münasip 
gördük. 

"Ulus" un ilave ıeklinde 
dil meraklılarına armaian 
ettiği "Etımoloji, morfoloji 
ve fonetik bakımından Turk 
dili analiz yolları,. başlıklı 
breıür bu tatbikatı takip 
için gerekl esasları topla. 
maktadır. Hunun'a beraber 
birçok yerlerden gelen me
ktublarda bu esasların top · 
lu ve kısa bir. huliuasına 
ihtiyaç gösterilmekte o1 d.uğu 
için, burada böyle bir hula 
u yapmayı ugun bulduk: 

[~J <'yurb» kelimesi cwk 
şam» anali:ind<• <111/ulılm 
ıştır. <ıŞarlrn kdimeside lıü 
ylerr. ancıli:. f'dildihfrn ·""" 
r;ı ~imdi sıra 1< / emıp)) hl'ii 
mesine gelmiştir. Ucı da 
yurrnki yu:ıJu arıali:. ccll-
leceklir. 1 

KöKler ve [~ler 
ı Türkçede sözün ana 

ltökü: 
lV + K,) dir l lV) eol<al, 

(K.) komon demektir .) 
Bu formülün ilk şek 1 i. di· 

lin and kökü olan a t-ğ= 
ağ) dır 

Not. 1 llu "ağ" ana 
kökündeki vokaller şu voka
ller:e değişebi ir: a (t e,ö.u,ü) 

Not 2 Bu 1 ağ] ana 
kökündeki odunmnz {muet) 
•ğ" konsonu dahi §Öy e de · 
ğfşebilir: 

ğ [ v,y,g,k,h ,b,m,p·,r ı 

Bunlar birinci derece ra 
dıkal kökler sayılabilir 

Not: 3 - Bütün Türk ko 
nııonları baoında bir vokalle 

beraber ana köke eklendik· 
ten , onra ana kök düşerse, 
kalan şekıl onun mefhumu 
nu temsıl edebilir. Böylece: 
Ağ + v.[s,§,c,ç,z,j,d ,t,r,l,n) 
Şek inde ikinci derece 

radikalkökler .;ıkar 

il. - Ana kök ve onun 
yerine geçebilE-n birinci ve 
ikinci derecedeki radikal 

kök'er hep kök anlamının 
mümesili olurlar. Bu temsıl 
de tereddüt edilirı;e derhal 
ana kökü başa getirmek ve 
ondan sonra gelip ana kö 
kün anlamını nüanslarından 
süfıkslere b:skmak lazımdır. 

111. - Ana kökün ilk an
lamı ı güneş) olduğu ve on . 

dan çıkabilen başlıca mef 
humlar broşürde gösterilmı· 
ştir. 

Bütün bu mefhumlar ilkin 
en maddi anlamalarında 

olarak (ağ) ana köküyle 
anlatılmıı, zaınan' a bir ya· 
ndan mefhumlar ruhi fikri, 
abstre anlamlara dördünci 
gihi öbür yandan da voka-
ller ve konsonlar inkitaf 
ederek birinci ve iknci de 
r~ce radika 1 kökler vücuda 
gelmişlır- Bütün bu kökler 
bir takım süfıksler de kl\tı· 
larak dil kurulmuştur, 

iV Güne§ Dıl teorisi 
ne göre Türk eklerive on· 
larm kelimedeki rolleri itı 
bar1y'e katt>gorileri de bro 
şürde izah olunmuftur. 1 

Günes Dil Teorisine göre 1 

analiz yollan 
Herhangi bir kelimeyı an 

aliz ederi.en şu yollardan 
yüriinıek lazımdır: 

ç) Hiç bir onek ya nız 
vokalden ibaret olmaz Eğer 

sözde yalnız vokal şeklinde 
görünüyorsa . orada düşmüş 

bir(ğ) var elemektir . 
d> Türk sözlerinde yanya

na aynı cim.ten ıki konson 
bu unmaz. l~ğer böyle iki 

konsona tesadüf olunursa 
bunlardan birinin uzatma 

rolünü garen bir (V. + ğ} 
nin kayna§masıyle yapılmış 
o 'duğuna hükmetmelidir. . 

3 - Keli meyi böylece 

bir 1 l V + K.) + (V. + K l 
+ (V + K ) .. ] serisi ha · 
linde analiz ettikket sonra 
manasına göre baştaki ana 
veya radikal köke "güneı,, 

aslından g 0 len türlü anlam 
lardan hangisinin en çok 
yakışık alacağını dbtünüp 
bulmak lazımdır. 

Burada sırf ka p üzerinde 
mihanıki bir ça 1 ışma yerine 
bılrnenfn ve düşünmt'nin es· 
as olduğu göz öı ünde tutu 
imalıdır. 

4 = Aan veya radikal 
kökün m11nasını bulduktan 
sonra ona yapışarı ek lerin 
manaya verdiğı nüansları 

da tesbit etmek lazımdır. 
durada da sözün kendi 

manasiy e ana köke verilen 
mananın nispetini daima 

göz önünde tutmalıdır . 

Bu analız yapıldıktan ı;o. 

nra yeniden senteze dönü 
lert:k elimizdeki kelimenin 
ilk etimolojik ~ekilden son 
norfoloj ı k ve fonetık ıekle 

dön~şünü tet&cik etmek ve 
kökle eklere veril~n mana 
la rı bir leştir erek kelımenin 

son manuını bulmak lazım 
dır, 

Türk dilinde mütekamil 
fonetiğin istediği söz ıekli 

şudur: 

"Mana kaybolmamak ıar 
tiyle kelimenin tö)ll)En ağ
zından ahenkli olarak çıka
bilecek ve itidenin kulağın 
da temiz ve düzğün bir 
yanku yapacak tekilde o l 
ması. 

lfte morfoloji ve foneti· 
ğin, Türk sözlerinin etimo 
lojik şekillerinde yaptıldarı 
değişmeleri sebebi, burlur· 

Bandırmada --
f utma yüzün~en posta va-

~ puru gidemedL 
Bandırma . 5 (Özel ayta 

rımızdan) lki gündenberi 
burada kuvvetli ırüzgar'ar 

esmekt dir Bu fırtınalar 

Bandırma denizinde bir 
tehlıke doğurmamışsada bi 
rçok evlerİlı damlarında ön 
emli zararlar yapmıştır . Yt 
ne bu yüzden Saadet vapu-
runun yapacağı poda 

kalmııbr. 

geri 

oku'unda bir toplant ı yap· 

mışlardır. 

Kültür D rekt ö r B S l l i ın 

Atalığın ba şlrn n lı ğ ında o an 

ve ı l k okul İııp el<te ı lerinden B. 

Ali Rıza ve Zekinin rl e işti 

r a k e ltiklel'i bu t o plantıda 

öğretn: enler inzı bat n i lk 
tedrisa t kurulları için ara · 
larından üye seçimi yap 
mış1ardır Seç'm sonunda 

Kayabey oku u baı öğret 

meni B. Cemil ile istiklal 

baş öğretmeni 8. Sırrı in 
zibat ve ilk tedrisat lı urulu 

na ayrılmışlardır 

Bundan sonra Kül tür Di 
rel<törü B. Salim Atalık öğ 
re tmenlerin sosyal hayatta-

ler i Sındırgının Pü sü 
Köyünde Bir Ci aye .. 

1 Jki Adam Çeşm;-Başından Bir 
Kadını Kacırmak istedi. Ka -
dın Bu AJamlardan Birisine 1 

Bıçak Saplıyarak öldürdü. 1 

Sındırgı. 5 (Üze] n ytarı -
mızdan) Buranın Pürsün-
er köyünden bir kndın ken
diııine tecavüz eden bir er 
keğl öldürmüştlir . 

Vaka şöyle olmuştur. 

Bu köyden değirmenci 

Çakır Mehmet iki karısı ve 
dört çocuğu bulunduğu hal 
de bir müddenberi ayni köy
den Abdurrahman karısı Ha 
vvayi kaçırmak için çalışmak

tadır. 

Havva on yaşlarında ka 
dar bulunan çocuğu ile evel · 
ki gece çeşmeye su almağa 

Ulusal 
-~. 1 

(konomi ve arttnma ~af -
tası 

inmişt i r Bu sırada çeşm e 

yo 1u üzerınde pusuda bulu 
nan Çakır Mehmet ve ar· 
kadaşı Atımt t oğ 

lu İrfan kadıncağıza hücum 
etmişler ve bağırmuınn ma
ni olmak için ağızına men
dil tıkamışlardır . Bundan 

sonra da Havvayı sürükleme· 
ğe başlamış 1 ardır . 

Kadın ve çocuğu bu zor 
balık öntinde acı acı haykı 
rmağa, bağırmağa başlamış 
lardır. 

İrfan bundan ürkmüş ve 
hemen ortadan kaybo1mu 
ıtur. lla y va bu esnada nasıl 
sa bıçak la Çakır Mehm 
edi karnından ağır surette 
yıuala ır. ıştır . 

Mehmet çok geçmeden 
aldığı bu yaranın tesiri ile 

ölmüıtür . 
Bu cinayetde Havvanm ka· 

r det i Alinin de ortak olup 
olmadığı tahkik edilmekte -

dir. 
Onun için gerek Ali ve 

gerekse kadına tecavüz eden 
İrfan tevkif edılerek tüzeye 
teslim edılmiştir. 

Söylendıgine göre Havva 
bundan altı yedı ay lcadar 
önce Sındırgı ceza hakim li. 

"Günef Dil,, teorisinin bu 
esaslarını anlayıd tatbik et 

mek için· her şeyden önce 
kafamızı klasık etımoloji 

1 - İlk önce kelimenin 
1 

ve gremer görüşlerinden ay 

Şehrimiz ulusal ekonomi 
ve arttırma korumu dün 
C .H. Partisi kurağındn top · 
lanarak 12 ılk kanunda baş · 
hyacak olan artırma ve 

ekonomi haftası etrafında 
görüşmüş kararlar vermiştir. 

Bu hafta içinde bir vitrin 
musabakası ile 14 ilk ka· 
nunda bir geçid resmi yapı· 
ldcaktır 

ğine müracaat ederek Çakır 
Mehmedin kendıne tecavüz· 
lerde Lmlunduğunu ıleri sür 
müş ve Mehmcdi dava et

tam ve asıl manasını tesbit rılmkk lazımdır. 
ederek bilmek lazımdır. 

2 Bırkc re bu mana 
bilindikten sonra, kelimenin 
elde bulunan şekli onun uz· 
un bir tekamül neticesinde 
aldığı en son morfolojik ve 
fonetik şekil olduğu düşü 
nülerek kelimeyi ilk etımo 
lijık as'ına çevirmelidir 

Bu çevırmede göz 
de tutulacak esaslar 

dır : 

önün 
şunlar 

a) Hiç bir l<elime konson 

la başlamaz, Konsanla baş 

"Ulus,, un Dil yazı 'arı,, 

sütunlarında 2 sonteşr ı n 

1935 tenberi çıkan örnekler 
,, Güneşin Dil,, teoris:nin 
tatbikatdaki muvafakiyetini 
gösterır şahıtlerdir. Şu izah 
ları yalnsz yabanCJ dilden 
dılden gelme sanılan birçok 
sözlerin orıjinal Türk keli
meleri olduğunz gpstermelt 
yolunda Türkeil nin aua sö · 
zleri Ü7.erinde de tatbik et . 
mişbulunuyoruz ve bundan 
sonra da bu iatbiklere devam 

edeceğiz. 1 

Bir mşanlanma 
Şehrimiz Gazi ilk okulu 

öğretmenlerinden Sadriye 
İnal i ' e Asteğmen Sabri Sü 
zenin nışnnlnnma törenı dün 
gt ce her ıki tarafın tanıdı · 

kları ve akrabaları ara ı;ında 

s..ı.ınimi bir şekilde yapılmı 

ştır 

Gençleri kutlularız 

miştir. 

Bu vakc hakkında tahki 
kat yapılmaktadır 

1 

Merkez mal müdürlüğünde· 
değişme 

Malatya tahsil enspektö 
rü Tahsin şehirimiz merkeT
m ,d müdürlüğüne, merkez 
mal miidürü Mehn.et Alide 
Sağlık Bakan ' ı ğı muhaıııebefi 

birinci ınümeyizliğine atan· 

mışlardır. 

H. S ılim Ataltk 
ki rol eri üzerinde durarak 
bilhassa her birinin 1 falke-

vinin muhtelif kollarında 

ödev almalarını bu kültür 

çatı~ı altında elbirliği ile ça 
lışmalarını güzel bir kcmuş· 

ma ile anlatmış ve toplantı · 

ya son verilmiştir. 

Tah iller 
~ahirimiz~e [rzurnm-Slvas 
tahvilleıinin hapsi satıldı. 

İlk tert ibi dört buçuk mil 
yon lira o 1aral< 20 ilk teşrin· 
de satışa çıkArı 'an Sivas -
Erzurum istikraz tahvilleri
nin kayıt işi dün sona ermiş· 
tir. 

Tahvil er bu müddet içer

sinde şehrimizde büyük bir 
istekle satılmıştır. Gerek Zi
raat gerelcse iş bankasına 
gönderilen tahvillerin hepsi, 
hiçbiri kalmamak suretile 

satılmıştır. 

Hal kımızın bu çok önem 
li yurt işin e gösterdiği şu 

candan ilgiliyi takdirle kar 
şılarız . 

Yoksullan gözetm 1 ~irli
ğin~en 

f'irlik himayesindeki yok 

sullara yedirilmek üure Par 
ti Başkanımız Kütahya ay 
lavı B. Lütfi Kıı tar bir koyun 
teberru etm~şlir. Yoksullar 
namına mümaileyhe açık te
ıekkürlerimlzi sunarız. 

ro/\sullun gözetme /Urli{ji 

-------------------
HalKevi ~aşkanlıüından: * Halkevimiz kurslar şu -

besi larnfından bayanlara 
mahsus olmal< üzere Fran · 
sızca kursu açılacaktır . İste· 
kli olanların kaydolmak Ü7 

ere Mithatpıışa okulu boş 

öğrelmenlığine müracaatlara 

rica olunur. 

s Ha lkevimiz kurslar ŞU· 

besi tarafından haftada iki 
gün olmak üzere Mıthatpa 
şa okulund.n biçki, dıkiş, el 
ve makine nakşı kursu açı· 

lacak ve 9 1 !. 935 larıhinde 
işe ba~lanacııktır istek i ol
anların Mıth ttpaşa oku u baş 
öğretmenliğine müracaat et 
melerı rica olunur 

§ Ha lkevimiz güzel sanat
lar şubes i tarafından tezyini 
resim lrnrsu açı acak ders 
lere 9 12 935 günü başlana 
cnktır lstt:klı olanların Hal 

kevi sekretcrligıne adlarını 

yazdırmaları rica olunur. 
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dlm: Hepai de eıkt H dil 
ve thliyat sevk tahıimizı ma 
hvetmekten beıka btr ite 
1•ramıyorlar ve hem eski 
membalardan fazlasını hem 
de hatta müstehliklerln ihtl 

Kapitalizmin Buhranı 
Bir Ahlakcının 

Le Journa d'Ornien den: 

Hen sadece bir mora t.t 
ııfatiyle ıöz söylüyeceğım 

Şimdiki buhran hakkında 
Yapılacak herh ngi bir tetkik 
ah ikiyatcı arı asla lakayt 
bırakamaz. Esasen bu bet· 
keme çok uyandırıcı bir Li · 
clırıği ile yol açınıı olan bay 
Rueff de bu cıheli güzelce 
ıu.niı olduğu gıbi lu alan
da i eri sürülmüt bulunan 
diier bütün müıalealar da 
zımnen ahlikcıdan meded 

umar gıbı ıörünrr f'ktedir
Jer 

Bunun da sebebi, teknik 
problemin yanında belkid de, 
tnıan ve fnıanın mukadde 
rata probleminin kartımıza 

~ıkma11ndand1r. 

Mademki Franıa da bugün 
birçok uluslar ılbi kendi va· 
ztfe ve f ankslyonunun beli 
rtmek ve yaymakla metıul· 
dür, ıu halde kendi öz de· 
ba11nm asıl kudreti yani in· 
tanlık halinın bi'ıı ve hay
alyetint ıdrak cihetini ihmal 
etmesi na11 mümkü olabilir? 
8&tüo meaalelcetlerin mite 
hasıtalara vt bllha11a siyasa 
Ye ekonomi m6tehu111ları, 

bu buhranm tetldki üzerin 
de göz nuru döküp hem me· 
denıyeh:nizln içınde çarpmıp 

durduğu helecan halha• tza 
ha hem de bu te bir ta· 
kım çareler butmaya ufrat 
tılar. K.o niniz 'ili kapitalizme 
k a r ı ı lro,dUlu; '9 -
a111 hürrıyell, baa111 da •ec 

onomie dirigec" yi istilzam 
etti; batta ulusal veya ara 
''ulusal •meıtipueı,, lerl baı 
Yurdukları da oldu 

Mama.fi Ye bi~ha11a bari 
el memleketlerde o'mak ıa 
rtlyle bu mütehassısların ço 
lunun 11k ıık unutıuklerı 
bir cıhet mevcuttur ki o da 
hakiki ve 6nemli olarak an· 
cak inwn ve inıanlık hali 
vardır ve bu halin bilmeksl 
aln de hiç hirıey, yürGr ve 
1a1&yabllir .ilk -u,ftyet tq
kıl edemez 

lıte bu hakilcahn tanın· 

maması. muhakkak ki bu
ıünkü f eli ketlerlmiz n ha. 
tında bulunuyor. Gerçi bu 
felaketlerin ve yeıine mü 
aebbiblne de yeıine izah e 
dtcl unsuru delildir; bunun 

Müllahide/erİ yaçlanndan fazla sattırmaya 
Y lmil oluyorlardı. 

la b~raber me•zubahiı ha
kikahn tanınması tilphe yo· 
kki bugün bizi üzen f eliLet 
ve mu•ibe•lerin hayla mües 
•ir arptl 1eri ve haylı derin 
müsebbıbleri arasında aayı

labi ir. 

fnkat bu gibi usQller me 
seli kredi. ve publicite mu 
amelt=ri tetebbüs edicile ve 
mutavassıtlar gibi 'stllzam 
ettikleri ıeyler yüzünden 
pahalıya oturduklarından do· 
layı etyalaran fiatı satılma· 

Mesela mo lren imalatha- yacak derecedd yükıelmit 1 
nenin t11ıüzarları demiyelim oluyordu. Te~zı masrafları 
de önayak oluculara buraya "fngenieur,. On atelyeıinde 
top anmıı birçok iıçi ere in· inceden ine y~ düıüoülmüt 
san arın ne n addi ve mane ve binaenaleyh çok zayı ku 
vi zorluk a ına nede tabii 
temayüllerine uyıun gelme 
ye bir hayat tarzı tahmil 
etmekten daha zor ve daha 
paha laya oturur Birıey ol
madığını unut yorlar. 

Gerçt bu ıuni gruplar, si· 
hhat ve intizam halinde tu· 
tulmaya muvaffak olunuyor 
fakat bu muvaffakiyet aca 
ha neye mal oluyor? Nete 
kim henüz büyük ıanayiın 

yer bulmamıı olduiu bir köy 
nahiyesinin sosyal masrafla 
rile modren bir amatathane· 

ru rnu vasıtastyle elde ettlii 
ekonominin büyük bir k11 
mmı yutuyotdu. lnıanhk ah· 

1 
valini tanınmamak pahalıya 
maloldutu gibi bale lnıan 
tabınen zıddına hareket et
mek le tıpkı bir çajtlayanı 

kaynağına doğru geriye dö 
nmete icbar bir ıeydir. 

Demir ve çelik stok edili· 
yor; kömür madenlerde ka · 
lıyor memleket ite yaramı

yan bir bujdayı ambarlara 
yıfıyor; elhasıl bir taraftaa 
müstehlik olabilecek olan it 

nin kendi erafında ıunl ola çi yer bulamamak yft?Gnden 
rak ibdaı eltili kümelenme ipizliie boyun eimeie me 
lerfn masraflarım b r kere cbur kalırken diğer taraftan 
mukayese ediniz Ke~a aynı ıarap teker pamuk yüz ıi · 
misil dahilınde bir tarafın bf herıey "sur productlon" 
arzettll• nizamın çür61clük 1 halindedir. 
v~ paha!ahtı 1 1~ diier tarafın 
nizamınm ıağlan1hk ve ucu 
zlutunu ölçünüz. Bu ıtibar· 
tam ve yolunda bir manhk 
,ıritmüt olmak ilzere ve 
modren b'r imalathanenin 
imal eltili ıeylerin fiyatın 

elan baluo'uoduju zaman btJ 
ftyatan lçer•l•e bu bOyOli 
lmalithanenln ıuf inıanları 

tıpkı bir alacı kökleımtı bu· 
lunduiu yerden ıöker gibi 
ıökmüt olmak yüzünden aç
tığı soıyal masrafları idhal 
etmek dofru olmaz mı? Ba. 
ıka bir misal daha gelir 
mekltfine müsaade ediniz; 
zira ben bu hus•ısta biraz 
görgQ ve tecrübe sahıbi ol 
dulum gibi mo~ren ıanayl 
lo ıayeterlnden birine ulaı· 
mak için bazı ecnebi mem· 
lek•tlerta•• kullanılan ua6l 
1 eri de ı&rdümki bunlarda 
ıundan ibarettir: insanlara• 
ihtiyaçlarını zevklerini ve 
istıhalarını gayet ıuni ıekil 
de arttırmak yoluyla bir\ ok 
mamül etya ıatan aldırmak 
Bu uıuller aa yelinde varılan 
hayat verici neticeleri gör 

Böyle bir hal bl~zarure 

akllıelime meydan okuma 
lceblinden birteY ıibi ıörü· 

nmektedir; arz artık talebe 
kartılaımıyor bir taraftan at• 
oklak piyasalara kalabahk 
ederken diğer ~araftan thtl· 
•açlar tatmin edtlmemiı Ya 
zlyettte kalıyor. 

Arz ve talep arasmda fa
ydalı ve zaruri bir ırUbat 

faktörü olan fiat mekanfz
maıı veya baıka bir tabirle 
lıtihıa'ın hemen hemen rl 
yazi bir katlyeti haiz olan 
tanzimedici mekanizması ar 
tak kifayet.iz bir vaııtay 
mıı. 

CGret ve cesaretle daha 
iler6ye varmallhlımız ıöyle
Ekonomlk cemiyetin bOUi 
nüne birden büy6k te,eb· 
bGeterın tetkllit metodlarını 
teıkil etmeklilimlz ~• bina· 
enaleyh kimisinin deylılne 
göre devlete kimisinin deJI· 
fine g6re de teıktlatlı korp 
orasyonlara kocaman ıtattı 
tik ve tıtıhbarat ıervislert 

ve büyük metod bilroları 
vermeklilimiz. için ıarar edl· 

yor ki bu. ıerna: v :blrota
rın vazifyıl hayli uzun ıö

rür o'an bir "prevision (evel· 
den t•hmin) sayealnde iıUh· 
aali dalma ihtiyaçlara uy• 
durmaktan ibaret olacaktır, 
zira ıtmdıki buhran ta bu 
yüzyılm batmdanberl dlinya 
nın gidltahnı aıafı yukarı 

tanzime klf i gelmtı olan bir 
otomatizmin bo luk ve ıfli· 
sını müıahedeye bi2i icbar 
etmiı oluyor. 

Şüphesiz ki mantık böyle 
bir projeyi tasvipden geri 
kaımadığı biz de bu proje· 
nin mukadderatımızı elinde 
tutanlor n bazılaırınm z hni 
ni adaınalulh kurcalRdığını 

pekala ırn'ıyoruz, 
Otuz yıl önce uçan bir 

makine icat edeceklerini ıö 
y iyen muclze1P-r 1e alay edi• 
lıyordu bugün ise artık bir 
savaı tehdidi vaııta11 mer· 
tebes ne çıl<mıı bulunRn uç 
an makine bütün acunun 
süel ı. oruma kurumlarının 

bütçelerini atar surette sar· 
sıyor ve hatta tesirini ıivil 
ha yat üzerinde bile duyu 
ruyor. Bu ha i önceden kim 
tahmın eılebf irdi? 

Mutlak ve dofmatik pli 
nları bırakalım ve hele in· 
ıanlık halimizi bilerek bura· 
da kalalım. 

Bütün ah1ikcılann baıı 
olan Montaigne Sepepuetn 
ıu "lnıanhğm feYkine çık· 

madıiı takdfrde inıan ne 
kadar bayağı ve lfrençtir. 
söziin zikrettikten ıonra tU 
i ive eder. 

itte hu ıGael btr ıöz ve 
faydalı bir arzu; fakat aynı 
zamanda aaçma olan bir 
tef; Zira avucunu iıtlab ka
billJettal e-lden daha büyftk 
kolun aarma kabiliyetini ko· 
dan daha henit addetmek 
ve bacaklarımızın müıaade· 
ıtnden ziyade ıeniı adım 

atmak hevesine l<apılmak 

itte bu, tmklnsız ve ıayrl 

tabii btrıey olduiu rıbl in 
sanın kendi tabının Ye inaa. 
nlıiın fevkine çıkmasını lı· 

temek de öyledir zira insan 
ancak gö&leriyle görGp elle
rile tutabilir.,, 

llıınıa ıı ıınkıiyonlıı 
Beri inde çıkan (1 Deullche 

Dlplomatlach· polltlsche Ko
rreıponrlez» in 
Almanyanın ltalyan Ha· 

beı anlaımazlafına kup &6· 
ıterdlil tarafaızlıklar b6ylk 
bir tezat tetkil etmek ilzere 
Almanya ıiyaıa11, yabancı 

memleketlerde flzumtus oJ. 1 
dutu kadar da manasız ollln 
bar füphe ve tereddGt mev· 
zuu oltr uı bulunuyor. Al
man 11yasası tlıtll ve meaul 
olmadıtı bu ıhtdafın batlan· 
ııcındanberi güttüfü mantı 
ki tam bir dürüıtlük ile aız. 
lememıı olduj~ana göre bu 
ferahlak v~rici ıamimlyetln 

arkasına bir sua 1 tıaretl 

koy01ala hakikaten 10zum 
yoktu. 

Bu müılcül anda Alraan 

yanm aldığı durum, bir ta

raftan hukuku düvel bakı 

mandan lt1al ettiğı özel me 
vkiden dtier taraftan öte 
denberi takip ettiği barıı 
ıiyaaaaandan •ıe nihayet ken 
di uluıuna kartı '~u vdufu 
derin meıuliyet hi11!lerinden 
ileri gelmektedir. A 'manya· 
nın Cenevrede kar"rlatbn· 
lao tedbır•erl kabul etmeyi· 
ti Ufuılar Soıyetesfne dahil 
olmemaaımn tabii bir ıonu· 
cudur. Almanya, esasen ke
ndi baraı ıiyaıaıı namına, 

bu barıt •le tezat tetktl ed• 
cek ve buıünkü durumu 
slçleıtırecek her ıeyi kabul 
etmek mecburiyetindedir. 

, Bu ıebeble Almanya harp· 
· ten faydalaaaa deylet roll 

nü barıı kllygııına dayanan 
siyaaile kabili telif bulma 
dıtı için, reddetmek Ulzumu 
karıııanda kalmııtır. Fakat 
ayna zamanda. tlılli veya 
mesul olmadıjı bir takım 

hadiıelerin dofrucafı neti 
ce'erin kurbana olmak niye· 
tinde de dejildtr. 

Nasıl Blrleıık Amerika 

devlet' eri, hukuku düve1, 

ve cojrafi durum bakımın 

dan itıal etuk1erl özel me 

vkfe arsıulueal ıiyaaa hakkı· 

ndaki eaaı prensiplerine ıö 

re kendilerince btr hareret 

hatta çtsdllerae, A1manya 

da aynı bakımlardan kendi 

11nce m m6aatt ve barıı 

liyasası bakımından ea ma· 
Yafık o'an iMi durumu.. al· 

mıttır. 

Bu bant ılyasa11nıft en 

baıhca amacı, ulualar ara11 

mGnaaebetlerl bozacak •e· 

ya mncut anlatmazlakları 

ıentıletecek her ıeyden ka • 

çınmaktan ibarettir. Alman· 

yanın bu 11rada norma 1 eko

nomik faaliyetini her cihet

ten emniyet altında bulun

durmala ve iıtıhli k mad

de' eri ıhth·acanı t~mln et· 
mtye ıayrel et mut )Ukarı · 

da anlatılan etH prenıfple 

re mani olmadılı ıibl, hat 

tl Almanyanm hayati "thtt 
yaçları için de elzemdir. 

Sa .,kıiyon tetbirleri daha 

buıilnden arsıuluaal teci• 

mün~sebetlerinde birçok 

lüzumlu maddelerin katlan• 

maıını mucip olchıtu içlD 

Almanya bllha11& bu nokta· 

yl ılzOnde buluaclurmn ve 

memleketin iç teclminl em 

niyet altına almak mecbıa 
r:yeUoi hi11etmektedir. 

Almanya Habet ltal1an 

anlatmazhtıeın baıındanbe 
rl tamamiyle tarafsız kal · 

dılı ve ileride de meıultye · 
ttal ylklenmtyeceli bir lh· 

ttl&f ın har tein de _.admek· 
tedir. Alman .ayasaıı her 

•~•il bJr teAlrlnla mevzuu 
~era haUl kur•anı olmak· 
tan ve buıOnkG durumun 
ıtddetlenmeaine ıebep olacak 
her tlrl6 hnekett• kaçı · 
narak meauUyetlnt idrak et
mit bir ılyaaanın batGn eaa .. 
ılarınd• ittifak etmek aure
ttle, 'bu mliıtcG\ anlarda ı• 
nel barııın temini için elia · 
den yardımı ifa etm.rı olu 
yor. 

İnhisarlar Baı 
MiidürliJğiJnden: 

Sındırgı inhiıarlarlar anbarlarındaki yetmlt bet ile dok· 
ıan bin lctlo raddeıtndelci idare mali yıprak tltenlerta 
Balıkesir flmendlfer iataayo11una otomobil YeJa lraay•• 
larla nakli 16 11 935 ıGnGnd~n 6-1l.935 cuma cGnl• 
kadar açık ekıiltmlye konulmuıtur TaUplHln ,üzde 7,5 
teminat alıçatl1le birli~ tefaitl .... m-9t Gzere Balık .. 
ft Sındqa tnhisarlarana ealrac:tl*tları. 
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MUAMMER GÔZALAN 

liRıNCi BILOM 
Kendiılni bu ıarkıntı1ıkla 

rdan korumağa çalıprak TO 
nele kadar geldi. Sonra dö 
nerek aynı yoldan Opera ıi · 

nemasınm önüne kadar yü· 
rQdü. Orada ıinema fotoları· 
nı seyretmek için durdu Bu 
ıırada [Serkli doryan) dan 
çok kibar btr beyefendinin 
çıktafını gördii. Au kibar be· 
yefendi Uelkiıin hizasına ge 
lince durdu, ı&z g&ze geldi 
ler. Belkis. 45 -50 yaılarında 
kadar ı&ilnen bu ak saçlı 
adamı tanımak için hafız" 
ıım Laül.dı. Fakat orada 
hiç bir iz bulamadı Kibar 

Sizi tanınHk istiyorum 
hanımefendi. Diye kekele· 
di. 

- Beni mi efendim? Fakat 
bendeniz ıizl hiç tanadıfımı 
hahr1ıyamıyorum 

Olabilir, ihtimal ki be
n de yanılıyorum. 

Siz Meftune hanımefendi 
değıl misiniz? 

1 lakıkaten y-amlıyorau 
nuz beyefendı . Hen maales
ıef tanımak iıt~diflnlz ha 
nım delilim. 

Belkis, ihtiyar kurdun çe
•lrmek ıttedlği manevreyl 
anlamamıt deiildi. Bununla 
beraber; onun bem beyaz ıa· 

çları, derin çizgi 'erle lt1!n· 
miı yQzil. ona bir ıevgl, bir 
samimiyet hlsai vermiıtt. GI 
z1erl ılnema paaajını• önün 
de duran mükellef bir otoya 
ilittl. Llclvert çuhadan ıpor 
~lbiıesi geymlt bir ıoför ell· 
nde kasketi kapının yanında 
dimdik duruyordu. Bir ıa · 
ntye içinde karar verdı.16· 
zlerlnin ıiyahmı eriten bir 
bRkııla muhatabının ıözle 

rlne baktı. Dudaklarında ma • 
nalı bir gOlüıle: 

- Şu dakikada ılzin ta 
nımak tstediflnlz hanırnef e
ndl olmasını çok isterdim. 
Diye f111ldadı Bu ilci çift söz 
her teye kifi ıelmtıu 

ihtiyar havardaam )iİZ · 

nde bir memnuniyet tebeı
sümO belirdi ve tekltfıiz 

ce Helklıln koluna ıtrdf. 
Biraz ıonra, baıları otomo 
hfltn kadife yallıldai1iida 
[Bebele] dofru uçuyarlardı. 

O ıünden 10nra 

[Fatmal nın aermayeal zahl· 
re Ulccarı Eniı Fikret beye · 
fendinin metreıi o1muıtur. 

ihtiyar lııklar ekaer&1a 
genç •~vgililerintn 11ıasllertni 
araıtarmak zahmetine kat· 
!anmazlar. Onlar için ,yalı· 
nız IH&lm] kıymet ve ehe· 
mmiyeti •ardır. Ele geçird
ikleri ıaadettn bir rüya gt. 
bl uçup ıtdiverm~ıi ihtima· 
itle her geçen dakikadan 
azami ıurette istifadenin 
yoluna bakarlar. 

itte, Eniı Fikret befefe
ndl de ıevıiliıl Belkiı hanım 
efendiyi anaaının koynundan 
yeni çıkmıt bir kıs ıtbl ka · 
bul etti. (Bebek} koyuna 
bı.kan muhtetem bir kötk 
te BeHdı için yeni bir ha 
yat baılamııtı. Baıta Enlı 
Fikret oJduiu halde her em 
rtne boyun eten aayııız hl 
zmetçiler ara8111da bir pre
nıee lhtlpmlle timdl1e ka 

dar tahayyll bile edemi,. · 
ceil bir ha yata gözlerini 
açtı 

• • 
* 

Akıam haberleri Ya 
zıyor. Akttm haberleri .. 

ikinci tabı 
Müvezziler köprQ 6stün 

de aıaiı yukarı koıuıuyor· 
lar. lki merakla birbirine ao 
ruyor: 

Ne var. ne oluyor .• 
- Bilmem blriıine ıora 

hm. 

Köprlniin korkulufuna da· 
ya~arak elitadeld pzeteye 
16z gezdiren bir •dama ıo· 
ruyorlar: 

- Afedenlnlz efendim. 
Acaba ne var? Milhlm bir 
meıe1e mi 

- Şu meıhur zahire tQ · 
ccarı Fikret bey kendini &l
dtlrmlı. 

Yaaa •• lflu pbl bir ıer· 
mit 

- Zannederim 
• • 
• 

iki arkadaı: 

müı. 

Hayırola 

Seninki kendtnl ölclar· 

o,ı. o1acalı belit ~· 
Bir senede iç tGa ltla 

ıitmit 

- Vay canın. Karı biı'as 
daha ıayret etse para •a· 
saıını da ylyecekmit? 

- Sen tanıyormueun? 
- Bir defa MoakoYllte 

ıörmlttOm. 

Kannın 1e1e de hakkı .ar 
tlofl'UIU· • • 

• 
Kapıya haf ıfce vuruldu: 
- Ge' •. 
Beyaa proatel&lı kGol)ı 

bir hizmetçi lns içeri ııtdl. 

- Sizi bir bey ılrmell 
lıtlJor hanımefendi. 

KlmlDlf? 
- 81TMES· 
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