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Başbakan Yunanfstan~a genefoy: 

~us endüsııi heyetine bir 14 Maddehk Geneloy 
R.Peker 

istan~ula ge '. ~i. 

Türk Dili kıırumu11u11 çalışması 

Sekiz bin kelimelik Tü
rkçe kılavuz hazırlandı. şölen verdiler. Kararnamesi Ç ı k t ı. 

B İstanbul, 21 . (Özel) 
~"tbakanımız IFmet lnc nü, 

İstanbul , 21 {Özel) Bir 
müddetten beri A vrupada 

0 skovadan gelen Rus en 
düıtri heyetine Heybeli Ada. 
d~ bir şölen verdiler. Şölen 

Kara, ~eniz ve ~ava subaylan ve j'n~arma da reylerini 
~uthnabilece~ler. 

"Jür~çecil!~ a~ışı bir ~erre ~iıleştiktrn soı ra ~urun 
canh, temiz bir edebiyatt doğacaUır .. 

Çok samimi olmuıtur 

Kurul 
istanbula ~ön~ü 

İıtanbul , 21 (Özel) Ça -

llakkalede ve Ege bölgesin · 

de la ·ihi araştırmalar yap 

jıtk üzere Ertuğrul yatile 

ı'-'lre giden Türk tarihi 
lttkık cemiyeti kurulu bur· 

~~önmüotür. 

tstanbul , 21 (Özel) - At i· 
nadan haber ver ıliyor : 

Yunan na:zırlan dün baş 
hakan M Çaldarisin baş . 

kanlığı altında toplanmıılar 

ve geneloy hakkında tek· 
rar konuşmuşlardır. Resmi 

gazı:tt> , geneloyun, ikinci teı· 
rmıo üçünde yapılacağı 

hakkındald kararnameyi yaz 

dı . Bu kararname, 14 mad
deden ibaret olup, genelo. 
yun nasıl yapı'acağını tarif 
etmektedir. 

Y u n a n Donanması 
Dün İstanüula Geldi. 

Kararnameye göre , seçim 
defterlerinde yazılı olsun ol · 
masan, i ntıha p ha kkını haiz 
olan kara , deniz ve hava 
subayları ile erat ve jan 
darına , halk gibı reylerini 
kullanabi leceklerdir. 

-~~: .. v 

Yunanlılar 

Türkdili kurumu genel se 
kreteri fbrahim Necmi Dil 
men kılavuz, ya zı diline gi· 

ren kelimeler büyük sözlük 
i imi kısmı için çalışmalar 
hakkında şu diyevde bu 'un· 
muştur: 

" Kurum kılavuz için gt>Ç 
en ilkkanunun ortasından 
beri çahşı yor. İlkin yazı di 

l
.. / lind~ çok kullanılan Arap ve 
fa yan Vapu- bulunmakta olan C H . P. Fars kelimelerin karıılıkları . 

Genel sekreteri ve Külah· k k 
rulıa er .,ak ve- nı oym ı itine batlanmıştır. 

""' ya sayla vı Recep Peker, Sonradan bu ölçü daha ge · 

rmediler. bugün lstanbula dönmüştür. nişledi ve 34 bin kelime ye-

B d 1 
rine 7.8 bin kelimeye kartı · 

lstanbul, 21 (Özel ) - Yu· ayın ır ık lak aramak gerekliği görül -
nanistanın Patra s limanına d y t ü . apı an sözler bir kere 
gelen bir İtalyan yapuruna, daha gözden geçirilerek kla 
ahali erza k vermek isteme- 8a'·anı ı0g·u ·1 ııer"en An 1\ U U • vuza ilk fek li verildikten so· 
miştır. Vapur bir şey al-

k ~ • ~- nra hazırlanan taslak Anka· 

da ç1kac2ktı r . Türkçeden 
Osmanlıca olan kısmı basıl· 
maktadır Dil bayramına 

kadar bunun da satııa çıl<a · 
cağını umuyorum . 

Klavuza glren kelimelere 
gelince, k1avuzda 750C · 8000 
kadar kelime vardır. Bu 
kelimelere yu:ı ve konuıma 
diline kaç yeni kelimenin 

girdiği ezberden söylenemu. 
fakat bu 8000 kadar kelime 
ilç katı goriye ayr1labiltr: 

Gece amiral şerefine iki yüz ki
'ilik mükellef bir şölen verildt. 

madan limandan ayrılmışttr. araya on u .. 
8 

L J rada U 'usda ve ondan alma 
1 Supni annöver. Ankara , 2 ı (Özel) suretiyle bütün gazete ve 

Bükreş, 20 (A.A.) De- Doğu ıllerimizde t etkık se · dergilerde çıktı. Bu bası§tO 
y}j gazeteleri , Bükreş elçi- yahatine çıkmış olan Bayın herkesten önerge istendı Bir 
miz B. Suphinin bugün dış dır ' ık Bakanı B. Ali Çetin düşüncesi o

1
anl \r önergeleri· 

1 - Öteden bir söyleyip 
yazdığımız iiözler. Bunlar 
yazı dilinde Arapça ve Fars· 
ça karşılıklarını kullanmak
la dile bir ıey kazandırmıı 

almıyorduk Tam tersi ka· 
famızı boı bir kalabalık ile 
do\duruyorduk, güneı dedi · 
~imiz halde ıems, afitab, 
hurılt yazmamız ne kadar 
lüzumsuz ve ıaıırtıcı bir 
ıeydi Örnekleri buna göre 
çoğaltabilirsiniz. Demek ki 
birinci !categorideki !özler dile 
yeniden yerletecek kelimeler 
değildir. Herkesin öteden beri 
bilip kullandığı, bundan son· 
ra da kullanacağı sözlerdir. 

~ fstanbul, 21 (Özel) -
Unan donanması , bu sabah 

:lt sekizde limanımıza gel -
l. Dost dev lelin donanma 

•ı li . d t aydarpaşa açık arın an 
0

1> atmak suretile şehiri 
~l&rrılamıt ve bataryaları 
llıı~ıa M~cidiye tarafından 
ttı\lkabele edilmlıttr . 
t Donanma amfralı Sakela 1 
\'
0
Pulos, saat on birde llbaylığı 

: kaır otanlığı ziyaret etmif 
llj 1 
Q e törenle karşılanmıştır 

1 
U Rece, amiral ve maiye ti 

~~ttf ine iki yüz kişilik mü-
tlld b" ··ı ·ı . t ' ır ıo en verı mıı ır. 

r Yunan donanmasına re
~~~at eden Yunan uçakları· 
b·tı benzini Çanakka'ede 
•lt ... 

'll •gi için orada kalmağa 

t Ctbur oldular Bunun üze 
~ili e lıemen benzin gönde

tı 

1 ll"ııtllr. Tayareler de 
'l'rıbula ge leceklerdir 

~ tıtanbul , 21 (A A .) - A· 
t ltal Sakelaryu kumanda 
b'lldaki Yunan fi 1 oıu bu sa 

~:h saat 8, 15 te limanımı 
Relmiıtir. 

~~ 'runan filosu; Elli krova · 
Or . 
~ U ıle Haydras, Spezai. 
tt''0 ra, Yerax. Panther, Di · 
~ ' 0 Yerlerinden ve Triton 
tot d l t~ eus, Kashonis eniza tı 

~,1trıllerinden ve İf etös deni· 
teıtı depo gemilerinden mü· 

"kepur 

tj Yunan ve Türk amiralle-
{"'Yaret teati etmişlerdir. 

ıı. 'tan bul , 2 ı (A.A .) Yu 
,~rı donanması kamutanı 
lı ~tal Sakelaryu ve maıye 
tıı llgün saat 11 de Dol-
\b h ~'~ il çe rıhtımında karaya 
lltılardır . 

~ı: A,t\liral; rıhtımda; merkez 
d f1~ enız kamutanları tara· 

~ .. dan karıılanmışlır. Deniz · 
li~ k . 

~, .. 1 ası istiklal ve Yunan 
it tlarını çalmış, deniz mü · 
'ıeaı selam durmuıtur. 

A 1 i"leri bakanlıgwında baııbakan ni kuruma gönderdiler 
mira , ve miyeti mih- " " kaya bugün dönm.Jiştür. B 

mandarlarile beraber oto· M. Tataresko tarafından unlar toplanıp sıraya ko· 
mobillerle saat 1 J ,30 da kabul edilerek bazı mühim o ( ma n yan - nduktan sonra üçüncü bir 
İstanbul İlbaylık kurağına meseleler hak'cında görüı- / revizyon yapıldı . Gelen 
gel mitler ve İlbay Muhittin tüklerini yazmaktad ır. gı ' J QTl önergelerden uygun görülen-

Üstündağı ziyaret eçmişler Bt"f deprenme Safranbolu, 2Q (A.A ) ler alındı. Bundan başka Şe
mseddin Sami, Muallim Naci 

dir.Törenle karıılanan uğur Ç Araç kazası ormanlarındaki 
ankırı, 20 (AA.} Bu ve Sala hi •ugatlerf taramla· 

lanan amiral, buradan is- b yangından 35 kilometre 
gün sa aha karşı hafifçe b ' r rak k lavuza girmemiş Arap 

tanbul kamutalnığına gid~ yer d · ı uzaktaki kasabamız dumrın eprenmesı o muıtur . ça ve Farsç:ı sözler de katıl-
rek kam utanı ziyaret et Çankırı, 20 ( A .A.) _ içinde kaldı Sabah1eyin gü dı . Hu son ıeklini aldıktan 
mişUr . Burada da askeri Ç k ki · zı' a k z renk an ır .nm yapra ı pana - neşm Y sı ırmı 1 sonra klavuz , Osman l ıca ve 
törenle karşılanmı§ ve uğur yırı ilktesrinfn 9 uncu çar· aldı. Teneffüsedilen hava T" k 1 k • ur çe o ara tam alfabe 
lanmııtır. şamba günü açı ' acaklır. da is ko1<mağa ba~ladı. 
"",..;;=====:::a:::===========~=~~====...:C:=====~=~===I 11rasına kondu ve baskıya 

Italy1.ın-H ıbeş m . selesinden artık korkult}'OT. o~~i~nhcadan Türk-

Vaziyet Çok Fena Bir Durumdadır. ceye 
Kla vuz•m Osmanlıcadan 

Türkceye olan kıs .ıı ı basıl 
mıştır. Çok yakında satışa 

Yeni sözler 
1 2 - Kategoride yeniden 
yapılan Türkçe sözler vardır. 
Bunlar ılmdiye kadar yaban 
cı bir sözle anlatmak sora -
ğında bulunduğum1ız yüksek 
anlamları söyliyebiJmek için 
bilinen , Türk köklerine Türk 
ekleri katılmak yoluyle ya. 

pı ' mlotır. Bunların içinde 
az bir kısmının düşünceyi 

tam karıılıyamaması, yahut 
bir zaman için yadırganma
sı ihtimali vardır . Fakat gü· 

( Devamı ikinci sayfada ) Her iki Taraf da Harbe Hazır .. 
Mussolini mütemadiyen asker yolhyor. Ha~eş:stan imparatoı u cephade askerini 

teftiş e~i1or. ingilterenin de ~u fena ~urum karşısrnoa işe ka11şması ihtimali kuvvetlidir 

(Star) Gazetes;, Jngiltere ile 

İstanbul, 21 (Öze1
) - Lo· pasları. cepheye giden ord· bir habere göre, Mısır hü 

yd Gorc, İta l y a Habeşistan u ya dini te lkinatta bulunm kümeli; A<lisa baba konso· 
hn 1a~mazlığı dolayısi le ya 
zdığı ikinci bir maka1ede, 
halyanın Habeşislana vuk· 
ubulacak taarruzu genel sa· 
vaşta Almanyanın Be'çil<aya 
yaptığı taarruzdan farklı 

değildir, demekle ve İngil· 
terenin İta l yaya karşı harp 
açmasını tayıi ye eylemekte· 
dir. 

Adisababada büyük bir haya
can hüküm sürmeklsdir. 
İstanbul , 21 lÔzel ) 

Adi sa babadan h a ber verıli • 
yor: 

Habeş imparatoru, taya 
re hücumuna karşı alınacak 
tedbirleri, kumandanları 

ve erkanıharbiyesile birlikte 
tesbit etmit ve hemen tat 
bikala geçilmesini emreyle
miştir 

Bütün şehirde bir heye
can mevcuddur Habeı pa-

akta ve teıci e ylemektedir· 
ler 

İstanbul, 21 !Özel} - Ha
beıistan ordusunun talim 
ve terbiyes i için Adisababa· 
da bulunan Belçika süel he·· 
yeti. Habeşistanı terk için 
hükumetlerinden emir alm· 
ıştır 

İngiltere avam kamarosım top
lantııa çağırdı. 

İstanbul , 21 (Özel ) 
Londradan haber veriliyor: 
İngiltere avam kamarası, 
vaktinden evel toplantıya 

çağrılmııtır. Bu toplantıda 

genel durum konuşulacak 

ve ağlebi ihtimal önemli 
kararlar verilecel<tir. 

Mısır. Habeşistandakı tabası
nı çekiyor. 

lstanbul, 21 (Özel) -
Mevsuk menbiden verilen 

losu vasıtasil e tebaasına 

Habeş toprak l arını en kısa 
bir zamanda terl<etmelerini 
emretmiştir. 

Mısır tebaa sı o 'anlardan 
yalnız Kıpti ruhani reisi 
Habeıistanda kalacaktır. 

Habeş ve Kıbti kavmi ana· 
nesine göre reıst ruhani 

harp balinde Nec şiye refa 
kat zaruretindedir. 

İstanbul , 21 (Ô.zel) -
Mısır Başvekili Tevfik Nesi· 
mi Paşa, !ngi terenin Akde
niz filosu amiralı Forbes 
ile mühim bir mülakat yap. 

mııtır. 

Tevfik Nesimi paıa. bu 
mülukattan sonra bir Ha
beş ~ İtalyan harbinde Mı 
sırın müdafaa ve muhafa 
zasını lngiliz hükumetinin 
deruhte ettiğine dair bir 

beyanname neşretmi§tir. 

"' beraber ltalyaya karşı gelece-
., . "' . 
gımızı yazı)'or. 

Resmi çevenlerimiz, ~u yalllara ''Türk ordusu, anca~ 
Türk yurdu iç;n~u .. , Oeme~le cevap veriyorlar. 

İstanbul , 2J (Özel) - duğundan uzun uzadıya · 
Londrada çıkan (Star~ ga bahıseylemektedir. Bu ga-

zetesi: Türkiycnin, İngiltere 
ile beraber İtalyaya karşı 
harekete geçt>ceğini yazmak 
tl\dır . Aynı gazete, Türk 
ordusunun çok kuvvetli ol 

zetenin neıriyatı üzerine 
rf'smi çevenlerimiz Türk, 
yalnız Türk yurdunu müda
faa fçin . olduğunu söyle· 
mektedlrler. 

Saikan Vanşlanna Dün 
İsta bulda başlandı. 

Müsa~akaJar bütün hızile devam e~iyor. 
lstanbul, 21 (Özel) - Bu nden sonra baılandı 

gün Kadıköy Fenarbahçe 

stadında çok kalabalık sey· 
irci önünde Balkan olmpi· 
yadı o~unlarına saat 14,30 
de yapılan parlak bir töre· 

Yarıılarm sonuçlarım bil· 

diriyorum: 

100 melre finalde: 
Yunan atleti 10 1& saniye 
(Devamı ikinci sayfada) 



Türk dili kurumunun çalışması 
(Baştarafı birinci sayfada) 

venerek diyebilirim ki, yüz
de seksen yıı:.rinclelik vardır. 

Şurada kullandığımız(zorağ) 
(zaruret>(yerfnde 1ik) (isabet) 
sözleri gibi içlerinde çok se 
vimli ve çok kolay anlaşı'ı=ı 
cak karıılıklar çoktur Bu 

yeni yapılan kelimeler içinde 
bir takım önekle yapılmıı 
sözler de vardır. Yad yantı
as gibi sözlerle yapılan bu 
yeni kelimelerin Türk dilı-

ok elden parça parça dili

mize çevrilmektedir. işin te
rcüme tarafı bitmeğe yak
laşmııtır. Kontrolü de yapı· 
ldıktan sonra bütünün yeni· 
den derin1 eştlrilrresi sıran 

gelmif o!acaktır. 

iL ll..ÇELERll\ıIİZDE 

Klavazun yabancı sanılan 
binlerce söze alışmış Tür~çe 
karşılık koyması işt: bu ik. 
inci dava içindir, Terimle 
rde tik ve orta öğretim için 

yine bu yolu kovalamak 
nin şive ini hiç de bozmadı- gerek:idir 

dığını bozmak şöyle dursun, Yükaek ilim ve ihtisas 
dile yeni bir tat verdiği du terimleri arsıulusal sözlerı 

ygusundayım. Türk dilinde benimsiyerek de kurulabi 
önek olamaz diyenlere yalnız lir, Ancak Türk çocuğunun 
şunu söylemek isterim. 1 henüz başka dil öğrenme 

Eski ve ilkin dillerin hiç diği. yahut yeni öğrf"nmağe 
birinde önek yoktur. Halta başladığı ilk ve orta okul 
Hind, Avrupa dilltrinin ana kıtaplarmı tam anlıyabile. 
dili diye bilginlerin yaptık ceği dil ve terim varlığile 
lan teorik dilde bile önek yazabilmek öğrenmeyi çok 
görülmiyor. Dil bilginleri ö kolaylaştıracak hüyük bir 

neklerin birleşik kelime1er· iştir. Klavuzda ileri ı-ürülen 
deki ilk parçırnın kaynaşıp kar§ılıkların kullanılması işi 

küçülmesiyle meydana geld· biz en çok yazarlarımı-
iğini oybirliği ile söylerler. zdan bekleriz. Onların zev· 
Türk dilinde de birleıik ke kıne inanıyor ve güveniyo-
limelerden böyle önekler çı- ruz. 

kabilmeıi çok tabiidir. İyı romancılarımızdan bir 

Özkökten gelen arkadaş geçen gün,ilgi ke -

kelimeler limesi ilk günler bancı çok 

3 
yabancı geliyordu, şimdi 

Bu kategoride, Türk ise öyle alııtım ki alaka di
l 

.lifine yabancı dıllerden yemez oldum. 

;elm't~ sanılan söz I Diyor. Klavuzla ortaya 
ler vardir. Bu kategorideki 

1 

atılan sözlerden bir çoğu 
söz'er dil i~inln en can ala- timdiden yer tuttu. Devlet 

cak noktasıdır. Biz y._:bancı terimleri resmileşince bu 

dillere Türk kökünden ge\: , , ak.'§ büııbütün kuvvtt1ene 
tiği anlatılan ve sonradan cek:.ir. Pöylelikle klavuzun 

yabancalaşarak dilimize geri 
1 
kısa bir ;ı:amanda kendi~i 

dönen bütün kelimeleri kla- ğinden içe sineceğini uma-
vuza Türkçe kökünden diye 
olduğu gibi aldık. Bugüne 

kadar e~indiğimfz sarsılmaz I 
kanaat odur ki, Hindu Ôro 

peenJ ve Semitik denilen 
dillerin şimdiye kadar bir I 
türlü bulunamamış olan ana
kaynağı Türkçrnin koynunda 
saklıdır. Avrupa dilcileri 
Türkçeyi dilimizin türlü 

rım 

• İl bayımız 
Dün Sm~ırgıya gitt\ler. 
İlbayımız B Salim Cün 

doğan dün Sındırgıya gitm

işlerdir 

İlbayımız oradan yangın 
felaketine uğnyan Düğüne 
üler köyüne geçerek köy'ü· 
nün vaziyeti ile yakından 

alakadar o 1duktan v e 
y a p ı 1 m a s t lazımgelen 
itler hak kında direk lif ver 
dikten sonra şehrimize dö 

necek erdir. 

1 idmangücünün kongresi 
' İdmangücü kulübü bugün 
saat üçte yıllık kongresrni 

yaparak yeni yönetim kuru· 
lunu seçecektir. 

Daya~ atanlar 
Bir gün önce İzmirler 

mahallesinden İsmail l<ızı 
Sabriye, boyacı İbrahim 
ile kansı Hayriye tarafından 
Mahfel bahçesi cıvarında 
döğüldüğünü palise tikayet 
ettığinden tahldkata başlan 
mıştır. 

Çin de 
Bir Seylan daha 

İstanbul, 20 (Özel) Şa· 
nghaydan Londra gazetele 
rine verilen bir habere gö
re, Çinin Human ayaletinde 
korkunç bir feyezan olmuş 

ve 280,000 nüfus meskensiz 

kalmıştır 

Ölen ve boğulanların ha
kiki miktarı henüz lıelli o! 
mamakla beraber bin1eri 
aşdığı şimdiden tahmin edi· 

lmektedir. 

Oogu Af ri~asma sev~iyat 
İstanbul, 20 (Özel) -

Napo1i limanından 6 bin ki

şilik bir kuvvet daha doğu 
Afrikasına gönderilmiştir . 

• Halkevimiz temsil kolu: 

Dün Edremit köylerin
de bir seyahat yaptı. 

Gece muvaffa~ıyetle verilen müsemere büyük bir ala
ka ile karşılan~1. Temsil kolu ~ugün şe~rimize ~önüjor, 

Bugün Bal.kesir Hıtlkevi 

misafirleri ba~larında Edre 
mit ilçeba l ı Ömer Bedret 
tin, Halkevi ve Parti başka 
oları 0 1duğu halde saat bir 
buçukta üç otobüs ile Zey 
tinli köyüne gittiler Bu 
köyde bir saat kadar kal 
dıktan sonra Güreye geç 
mişlerdir. Burada da biraz 
istirahattan s o rı r a 

akşam üzeri Çamlıbele uğ
radıktan sonra saat yedide 

Edremde dönmüşlerdir. Gece! 
saat sekiz buçukta müafir· 

ler tarafından verılen mü-
samere Edremit 1 er tara 
fından büyük bir alaka gör-

müş, salon hınca hınç dol· 
muştur. 

lÖLyurt) piyesi ile (llayaJ
peşinde} ve {Silük gibi} 
komedilerinde çok muvaf
fak olunmuş ve gençler sü 
rekli alkışlarla karşılanmış 
lardır Halk müsamereden 
memnun olarak ayrılmış1 ar· 
dır. 

Misafirler y "ın (bugün) 
saat on birde Bahkesire 

hareket edeceklerdir. 

Balkan VarışlannaDün 
İstanbulda Başlandı. 
(Baıtarafı birinci sayf ad'l) 

He Balkan rekorunu ltırarak 
birinciliği kazandı. 

İkincilik Romen, üçüncü 

lüğü Türk tRcıif) dördün 
cülüğü ve beşınciliği Yugos 
lav, a'tıocı'ığı Türk (Semih ) 
aldı. 

Y11m111 <1;ski: Yunan at· 
leti 41,89 ile Balkan reko 

runu kırarak birinciği, Yug· 

oslav 39.79 ı 1e ikinci,iği, 
üçüncü üğü 39,41 ile 
yine Yugoslav, üçüncü 

lüğü 39, 1 O ile Türkiye 
rekorunu kıran Türk ( Vey 
sel) beşinciliği 37,70 ile Ro 
men, atletleri . 

501J .llelrt• koşu: 61 daki 
ka ile birinciliği Yugoslav, 
40 metre geri ile ikinci'i 
ği Homen, :üçünçü'üğü, dör 

düncü'üğü Yunan nt1etleri 
aldı'ar . 

birinciliği Y u g o s l a v , 

ikinciliği Türk, üçüncü 1üğü 

Yugos1av. dördüncü'üğü Yu· 
nan atlet'eri kazandılar. 

8u0 Melr<' Koşu: Birinci 

liği 1,58, 1 ~ dakikada Yunan 

ikinciliği iki dakıkada Yu 

goslav, üçüncülüğü Romen 
dördüncülüğü Yugoslav at· 
Jetleri 

t:irl Birinciliği Yeni Bal 

!can rekorunu kmırak 59,25 

metre iİe Türk. ikinci'iği 

Romen. üçüncülüğü Yugos 

lav dördüncülüğü Yunan 
atleti. 

4+4(){) /Jayrnk f(.J~l/Sll: 

Birincıliği Yunan, ikin· 
cıliği Yugoslav. üçün· 
cülüğü Romen, dördün- ... 
cülüğü Türk atletleı i.. 

Oyunlara yarın (bugün) 

Edremitliler 

ff al~evimizin temsil ~of unu 
büyük ~ir samimiyetle ~ır· 

şıla~ılar. 
Edremit ,'21 ( Ôzela ytarırnıı· 1 

k . ternsı 
dan) - Balıkesir Hal c;.VI 

kolu bugiin buraya geldiler· 
u· 

Misafirler Palamut istasY00 

nda ilçebay Ömer Bedrıttil'I· 
Parti, Halkevi. Başkanlarl "e 
Edremit Halkevi tarafındal'I 

Ha · 
hararetlt> karıılandı'ar t. 
vran urayında yarını ııaa 
lik bir dinlenmeden son~ll 
saat beş buçukta Edreırıi e 

gelmişlerdir Misafirler ı-ıa
lkevimiz tarafından evlere 

u
ve otellere taksim olunrn 

şiar gece şereflerine 
ylı dans verilmiştir. 

Yeni Adam 

bir ça· 

sa· Yeni Adamın 90 nıncı 
ytsı güzel bir kapak içinde 

yeni bir şeki 'de çıktı Zert 
t a· 

gin yazı 1 arı arasında sifi 

il Hakkının 50 milyon'u1' 
Türkiye makalesini okuyu· 

nuz. 
~ 

istatistik 

1

1

6enel dırektörü geziye çıttı. 
) f st Ankara, 21 (A.A 

atistik genel direktörü ysıı· 
d .. . · 0 Jdo· 

ın d sayım muşavırı 

ğu halde vilayet merkezle· 

rinde incelemeye ç1krnııt1r· 

Genel Hüf us sayımrn~a ra
pılacak anket. s·· 

Ankara, 21 (A.A.) ~. et 
yım ile beraber 22 vılaY 

k d b. ··ı- ve do· ve aza a ır o urn 
ğum anketi yapılacaktır· 

Mısırda 

lehçelerini az bildikleri ve 
hele anakaynağı üzerinde 
durup derinleımedilt leri için 
bu büyük hakikatı göreme· 

mitlerdir Görenleri olmuısa 1 

bile boı bir gurur bunu sö 
ylemelerine engel olmuıtur. 

Yaııyan bir <\il elbette 
evrimini }'apacaktır. Kla\u· 
zdaki sözlerin bir takımları 
yazarların elinde belki daha 
sevin.li şekiller alır. Yeni 
yeni anlamlar yeni ke · 
limeler doğurur, T ürkçelik 

akııı bir kere yerlettikten 
sonra bunun temiz canlı 

bir edebiyata doğuracaktır. 
llu edebiyat bize daha bir 
çok kelime verecektir. Ru

nun için klavuza dilın tabii 

evrimini durdurmuı olmıy 
acağız. Klavuıun rolü 
bir sözü yadırgıyan fak at lanı lan ve şimdiye kadar 

kar§ılığını bulamıyan yazara yabancı dilden gelmiş sanı· 

Yüksek ullwna: 1,175 i 1e 
ve gele.ek pazllr devl'm 

edilecektir. ~ Hava manavraları yapılıJOI· 
htanbul. 20 (Özel) I~ Dillerin ilk doğuıuna do

ğru gerisingeri bakılacak 

olursa tabii ses çıkarma ve 

seıle duygu anlatma maka
nlzmaıının en çok,ve en iyi 
Türkçede bulunduğu görü
lür 

İlmi araşt1rm alar 
İlmi kısım için çalışma

mıza gelince bıı it bir yan· 
dan Türkçenin en eskilerine 
varıncıya kadar bütün leh 
çel erini araştırmak öt ey an -

danda başka dillerin etimoloji
lerinlyaparak onları Türkçe ile 
karfı1aıtırmak işidir. Bu sö 
zlerden sonra bunların yeni. 
den birleıtırilmesiy 1 e dil te 
orisi ortaya ı;ıkl\caklır Bu 
iki iıten birincisi için şiındi 
Pekarskininin büyük Yakut 
lügatiniRusçadan tercüme ed
iyoruz. Yakut 1ar Sibiryanın 
kuzey doğusunda yaşayan 

eski bir Türk oymağıdır. Bu 

nlarm dili İran ve Arap 
dil ve kü türlerinden çok 

uzak kalmıı olduğu halde 
terdimede ilerledll<çe birçok 
Yakut sözlerinde bizim Ara
pça \'eya Farsça sandığımız 

kalimelerin kökleri kendini 
göstermektedir. 1900 büyük 
sayfadan fazla olan bu lü· 

gat birkaç aydanberi birç-

yardım etmektir. Umduğu- lan sözlerin değil, bütün ya 

muz ıey de az zamanda her hancı sanılan dillerin dahi 

kesin bu sözlere alışarak ; 1 ürkçenin zengin varlığından 
klavuza bakmak ihtiyacın kaynamış olduğu meydana 
dan kurtulmasıdır. 

Büyük sözlük 
çıkacaktır. 

Ancak böyle bir 

yüksek bir ölteliğin 

verin.i olabilir. 

buluş 

hanın 

Biı.im dil çalı§matnııın 

iki ayrı amacı vardır: Biri 
yukarda söylediğim g~bi yü

ksek ilim davasıdır. Bunu bü 
tün var'ığımız ve araştırma 

gücümijzJe kovaln oruz. Öte 1 . 

1 

1 1 

Nüfusumuz Artmıştır 
Niifusıııııuz al'ldıgırıa ~iiplıP ~ok .. \ıH·ak 

ııt•ı·t•clt• cif' ıııı k:ıılal' af'llı'! Nic·iıı t·a~~a vt·ı·-. . . 
IPriuıizdü IHı kadar :ıl'lıırndı~ fok ar·ı:ııı "'"· 

' 
clP rıP '""ki i)tı·dP ~ok~ Ol1111~·arı ~t·ı·lc•rde 

hurııı ):tl'alaruaz ııır~ız? İ~ıe bil' ~İİl'İİ ~ol'~ll 
ki hıırılaı· aııea~: 

20 İlktearin - Pazar günü 
Yapılacak olan genel nüfus sayımı ha1 ledılecektir. • 

B.ış\•ekfilct 

İsbtistik l'nıum Müıliirliığü 

"ra 8 
Kahirede ha va nıana Ü 
rı ve bombardıman tecr 

be1eri yapılmaktadır. 

==================-~ 

1 1936 Se~eside 
1sınırlarında ıah 
1 kimat yapacak 

İstanbul, 20 (Özel) . iri 
telerırt 

Bazı Fransız gaze 
1 811

ya 
.. A rn 

neşriyatına gore, mı•· 

hükümeti muahedeler tıt · 
- mırı 

cibince gayri askerı Rel'I 

Büyük sözlüğe gelince, 

klavuzla kar~ılık arama iti 
sona ermiı gayılabilir. Bu 
ndan hazırlanacak şey bü · 
yük Türk sözlüğüdür. Bu· 
nun için geçen yıl yüz elli 

den fazla eski kitabın tar
anması işine girişilmişti. Bu 
taranmanın f ışleri gelıp to. 
planmaktadır. Bu sene de 
yeniden taramalar verilece 
ktir.Bir yandan da söz der
leme itinin verımı sıraya 

konarak, bir derleme dergi
si hazırlanmaktadır. 

I~ 

ki daha fazla prlltık bir İf

tir. Biz on sekiz milyon Tü

rkü kısa zamanda okur ya 
zar ve okun uğunu anlar bir 
hale getirmek istiyoruz. Bu 
da ancdk herle es için } azı~an 

vazıların h rkesçe kolaylıkla 
anlaıı'abilecelc lt mi7, sade 
ve a ışı'mış bir dil ile yazıl
masına bağ'ıdır. İşte bilinen 
yahut ne demek o1duğu ko 1 

layca sezilebilen sözlerin, 
yazı diline bol bol girmesini 
iste} itimiz bundandır Bunu 

yapabilirsek halkı okutma 

işi büyük bir kolny 1 ık a 1abi 
leceği gibi okullarda öğret
me için verilen zaman da 

azaltılacakhr . 

· olan 6 J;; ka akdedilmif .. e t 93 
h . . ı sahılııı 

Klavuz basıldıktan sonra 
bir de ekler dergisi çıkarı 
lacak ve bunda Türkçe söz 
kurumuna yarıyan ekler 
otplannacıaktır. 

Tarihten önvenin karan· 
lıkları i\ inde doğacak olan 

bu büyük hakikatm sırrım 

1 
ortaya çıkarmak dil da va

mızda büyük ve bütün dün
yaya yaygın bir buluş ola· 
cakbr. Bu buluş ortnya çı 

kınca yalnız dilimizde kul-

Hindistan 
Ka~ileleri arasında isyan 

hare~etler i. 
İ!ltanbul, 20 {Öze' ) 

Hindistanm yimali garbi 
Afgan hucludu lnsmındaki 

kabilelerın şüphe'ı hareket 
leri bir nevi isyan rr 8 hiye 

tini almıştır. 
Hülı iimet isyan mmtaka· 

sına 30,000 kişılik bir İngi-

me ika 
Cumurbaşkam ~urum~an 

endişe ediyor. 
Vaşington, 19 (A.A.) 

Arsıulusal durum dolayısıle 

Amerika Cun.urbaşkl!nı ya· 
pacağı geziyi tehir ederek 
Vaşinglona dönmüştür 

liz ve Hintli 
dermektedir. 

kuvveti gön-

ne rının so 11ev· 
d d aııker 

senesı ipti asın a • harP· 
kedecek1er ve umu~ıb ,8clıt 
ten evel olduğLJ gib• Ju 

ki r ır· 
tahkimat yapaca a ~ 

Bulgar ~udu~una geçnıe 
istemişler. RO 

Sofy;,, 21 (A.A) - aeÇ 
1 • taflll e 

manyadan Bu garıs pasa 
mek istiyen Sovyel . [3ıı 

'ki k•l1 
portunu taşıyan 1 • tttr,. .. 

· ıerı lgar hudut nöbetçı _ 
f andan öldürülmüıtur· 
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P'!.!.•·············································-. 
l....-Yabancı gaz~telerde gördüklerimiz. ı: ...... , ........................................ ... 
"İtalya Milleti Adalet 

muamelede bulunmamalıdır. 
Barış komitesi her şeyden 

evel ihtilafa dair "dokü 

İçinde sulh istiyor.,, 1
1

"Konferans daha devam 
edecek. Yağmurlar mevsimi 

man" ları toplamakla meı· 

gul. Bilahare yüksek teşebb 
üsünde harekete geçecek 

''italyadan sadır olacak -bir 1·est Avrup2ntn zatf n hna 1 ~enüz _s0 n bulmuş . . d~ği!~ır 
Italya ıse bekleme~ınr bıle 

olan pl3ntik vaziyf tini bir kat da~a . fe.nalaştırana.ktır.,, 1 ~::~:,.~~~~~!;i:•1:.;:~;~ 
~e Petit Parisi~~den: . taıu, lngııt~r.e Habeşıstan 1 dir. Soğukkanh'ığı, muhake· 

lik enev~e me.h~fılınde gıt L lnformation. mesi, isabt-tli, düşünmüş ve 
b ~e belaren fıkır şudur Ha- Hep sempatilerinin İtalya hareketi, fikirl •rindeki vuzuh 
eııstandaki kuvvetli yağm - ya gittiğini söyliyen "lnfor takip ve devam kabiliyetle· 

:rlar diner dinmez y~ni Bu mation " kendı kendine ba · ri ile hem umumi sulha 
Yın sonlarına doğru ltalyan zı sualler soruyor ve bunla- hem de Fransız menfaatle-

asker kıtaları Asmaradan ha ra aşağıdaki zati cevapları- rine hadim o lacağından hiç 
teket ile ilk solugvu Aduva · 
d m veriyor. şüphe edilmemelidir. 

"° alacaklar. Bu hipoteze Kendısine yani , İtalyaya, Sinyor Mussolini ise "İt. 
göre İtalyanlar parlak bir yakında Hal>eşistanda tanıla- alyan milleti, sullıü Ada 
ıaferle eski mağlubiyetleri ' cak olan menfaatlere karşı letin refakatinde isliyor,, 

tıira acı hatırasını sildikten, bu memleket bir harbe kc..1- diyor. Bu dileği, dünyanın 
Y~ni Habe§lerden intikarn kışacak olursa ne kazanaca- mekanik bir konstr~ksyon 
a dıktan sonra işte o vakit ktır? Pekaz bir şey ne kay olmadığım bi 1dılderi halde 
ancak "Duçe,, müzakereye bedebılir. Pek çok ~ey baş aıami derecede istikrar 
~~Pazarlığa girişecektir Ta - ta geniş insan telefatı; son· istiyenlerin güzel niyetleri 

fı bütün bunlar pesimist ra İngilterenin itimadı ve ile telif etmek acaba müm-
llıulahazalardan baıka bir dostluğu;ve en nihayet ken kün olmıyan bir ıey mi? 

ley değil dır. Tahmin1erin ta disi ve belki de dığer mem Y dOlıŞ perens ıp 
hakkuk edip et miyeceğıni leketler için eve' den ğörül· 
firtıdilik hiç l<imse tayin ed · mez içtimai sarsıntılar! İtal-
errıeı zira harp veya sulh yadan sadıraolacak bir jest 
etrafındaki trajık ha'in Avrupanın zaten fena olan 

"kıbeti bir tek iradenin em· politik vaziyetini b ir kat da· 

itlerine bağlıdır. fakat hal ha fenalaştırabilir , zarar fa-

Lıntransigeant. 
Anlaşılıyor ki Cenevrrde 

toplanan Beıler Komitesi 

hn milletini mesuliyetlerini ideden büyük olur İşte as tl gün Habt>şistan geri bir 
~iidrik büyült bir devlet ha. "rhk" buradadır. Sinyor memleket nazarile bakılıyor 

İtalyaya Habeşistan üzerinde 
bir protektora tanımaya 
mütemayildir. Şu halde bu-

ine getiren devlet Mussolini vaziyeti bilmiyor ve onun bir vasiye muhtaç 
\d d f degwil. Jd " f ' k id 'h t amanın erin po itika di · o ugu ı r e nı aye 
t" Cihan "Duçe ,, nin eşyada k b l d 1 1 Ş d Yet ini yakından tanıyanlar a u e i miş o uyor im i-
0tıun böyle akilane bir mü- l<i bü,·ük kehaneti, görüş'e ye kadar bundan kimse şü-
•ternlike si)·asetınin yıl rarda rinin geniş ve zenginJiği ve phe etmiş değıJdi Irak l ılar 
t,..... d b'I ..,. -k k vaziyete hekim olmak kabi · sı' zı'nle hemayardır dıyecek ... ın e e ı ecegı yu se 
llıenfaatleri geçici zaferlere Jiyetine hayran olmuıtu olursanız, size 
fed d b 1 ... 1 k Halli istenilen eemoğrafik ka l dırmakla 

omuzlarını 

mukabelede 
b 

a e e i ecegini as a a · 
ll\ I S M meselenin çaresi ancak ~ilah· bu' unacaklardır. Her halde 

1 
•• etmez er. inyor usso 
ı !anmak bulunabilir? tıınin prestiji ve dünyaya 

l Mussotininin hakkmı les · llçtığı nüfuzunun nuru bö· 
~I lim ede 'im . Son kaynaşma e Afrikada elde edi ' rcek 
ıaf er çelenklerine asla mu · lardan sonra gö sterd iği süku · 

n taktire değer. Zira bütün 

"vahşi" olmayan Mısırın 

milletler cemiyetine azalığı 

görüşü · ürken İngil ı z l erin ta 
kandıkları vaziyet herkesin 
malumudur. Onlar, Habe§is-

dünya "Ouçe" nin ağzına tanı İtalyanın i\yarı o 1ara.k 
~()Aksi tezahürata rağrı ıen, bakmakta. Sir Samuel Hoa kabul edecek derecede basit 

htaç değildir. 

1. Uçe,, ye hayran olanlar A . l d ·~· . jnsanlar degwı' ldı'r, 
ı re vrupanın ıs e ıgmın su· 
alyan - Habeı ihtilafının 
l ıt-. olduğunu söyliyecektir Habeıistanın üstelik muh 

tu han halledilece ği ve İtal İtalyanın bir tek kuruşun tacı medeniyet bir meml~ket 
h ile milletler cemiyeti ar · atmadan neler elde edebile· olduğunu da kabul ediyorlar. 
"sınd 1 mü§ terek bir kollabo · ceğıni anlatacaktır. Belki de Bugünkü keımebeı içinde 
tasvon sahası bulunacağı yo milletler cemiyetinin maruz büyük bir riyakarlık vardır . 
hında daha henüz ümitlerini kalaca~ı tehlikelere de işa Aynı medeniyet seviyesinde 
kca · d w· 'd· 1 rnıı egıı ır er. ret edecek. Her hl\lde müna· bulunan c1evlet1er arasında 

Ve bu suretle Roma elde kit paktları hatırlayacaktır. tahaddüs edecek ihtilaf ların 
ııırı h Habeşistana istila etm Habeşistanın bir enternas · sulh an hallini temin gayesi
~k tasavvurundan, yani böy- yonal idare tarzını kabule le ku:-ulmuı ve fakat hiç 
e bir tasavvuru var farze - meyyal olduğu söyleniliyor. bir zaman Kolonya ' ı ekspe· 

diyoruz. Vazgeçerken, tam İtalyan protektorasına eureti disyonlaran politika ve juri 
()larak kendisina sarmaya katiyede, muarızd ı r. dik mahiyetlerini çerçivesi 
batlıyan diplomatik tecrit Eğer İtalya lh.beşistanda pro· içine almamı~ olan bir pat· 
havas .ndan sıyrılmış o 'acak· tektora sahibi olmak istiyo ktın kelimesine bağlanıyor 
tır . rsa. her halde geç bir sure · ve realite feda edilmiş oh .. -

'f ... ·----····-»· " Şundan bundan •
1 

••••••••• .,.,._.,r 
8 saat 38 dakı~ada Paris-

ten Cezayire 
~ Fransız uçmanı Mermoz 

uçağiyle Paristen kalkarak 
bir gl1nde Ceza yire gidip 
gelmiştir. Gidiş uçuşu 4 sa

at 5 dakika, dönüş de t 
saat 33 dakika sürmüştür. 

2940 kilometre tutan bir 
hava yolunu 8 saat 38 da
kikada yapmıJ olan uçman 
orta 'ama olarak saatte 324,3 
kilometre uçmu§tur . 

25 milyon dolarra tilim 
*Amerika sinemacılığı bü· 

yük masrafları icap ettiren 
filimler yapmağa yeniden 
başlamak kararındadır. Yal
nız bir kumpanya, bir sene 
icinde 25 milyon dolar har· 
camak kararını vermiştir. 

Daha şimdiden yapılan 

" Haçlalar' harbı ,. ,,Pompeinin 
son günleri,, "Bir yaz gece· 
sinin rüyası,, filimlednin her 
biri dört yüzer bin liraya 
malolmuşlardır. 

ingilterede gürültü ile mü
cadele 

~İngiltere Sıhhat Bakanlığı 
yeni çıkaralmış olan gürültü 
yle mücadele kanununun 
daha sıkı surette tatbikine 
hazırlanmak tadır 

Bakanlık, "Gürültü komis 
yonu" denen ek!ıperler hey
etinden gelecek raporu bek· 
lemektedır. 

Bu kanun "hadden a§ırı 

surette korna çalan şoförle

rin,, tecziyesini de amirdir. 
Fakat mesele şu ki, şöförle
rin korna çalışı ne 'Zaman 
"hadden aşırı" olduğunun 
tayini güçtür. 

Şimdiki komisyon bunun 
için bir miyar ko§mağa ça
lışmaktadır. 

Bir tayarecilik re~oru 
Me,hur Fransız tayarecisi 

Delutte 100 ki1ometre dü 
nya sürat rekorunu 
yaptığı bir tecrübede 
mııtır. 

yeni 

kır-

Eski rekor 447 kilometre 

ılanı İtalyanlara bir hayla 
heyecana getirmi§tir. Onlar 

baıka bir ha va içinde ve 
tehdida ın iz prambüllerden 
kurtulmuş olarak bildirilen 
tekliften belki l<abul edect-k· 
lerdi.Bugün vaziyet müşkül 
dür Lüzumsuz yere tehrik 
edilmiş hassasiyetlerinı yatı · 

ştırmalaranı İtalyan'ardan 
umumi sulh namına bek'e 
riz. 

S1YPA 3 

Bahkesir Necati~ey öğretmen o~ulu arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Erzalun cinsi Miktarı Erzakın cinsi Mtktan 
Ki 'o Kilo 

Ekmek 21 ,000 Süt 2200 
Yoğurt 3500 

Koyun eli 
Kuzu eti 
Sığır eti 

4000 Beyaz peynir 600 
1800 Kaşar peynir 300 
1500 Tuz ıouo 

Sade yağı 
Zeytin yağı 
z~ytin danesi 
Pirinç 

ı~oo Soğan 2000 
1200 Salça 200 
400 İrmik 200 

2500 Patates 4000 

Şeker 2000 Şehriye 200 
Kuru fasulye 
Nohut 
Un 
Makarna 
Mercimek 
Yumurta 

2000 
450 
800 
ıooo 

300 
30,000 adet 

Soda 
. 

800 

Sabun ıooo 

Bezelye 150 
Linıon 4000 (adet) 

1 - Okulun 31 Mayıs 93ti tarihine kadar ihtiyacı 

bulunan (29) kal~m erzak vesaire 17-9 935 tarihinden 
itibaren t 5 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmııtar . 

2 - Bunlıudan ekmek, et ve sade yağının ihalesi 2/1 
inciteşrin 935 Çarıamba günü saat 14 de, diğerlerinin 
3/1 inciteştrin 935 Perıem be günü saat 14 de öğretmen 
okulunda yapılacaktır. 

3 - Eksi ltmeye girmek istiyenler yüzde yedi buçuk 
nisbetinde muvakkat teminatlarını Maliye veznesine ya
tırdık ' arına dair makbuzlarım ihale günü komisyona gös· 

termeleri gerektir . 

4 - Eksiltme için fazla izahat almak veya ıartname
yi görmek istiyenler okul idareıine her zaman baıvurabi 

lirler. 

5 - Yukarıda adları ve miktarları yazıla erzak ve
sairenin aynı fi at ve evsaf ta olmak ıartile Lise Pansiyo 
nu ve mektep talebesi ihtiyacı için yüzde elli nisbetinde 
fazla miktarda müteahhitten istemek hakkını kullanmağa 
okul idaresi serbesttir . 

371 ile gene kendisine aitti· 
Son tecrübesinde bu rekoru 
saatle vaaati olarak 450 ki
lometre 282 ye çıkarmıştır. 

Bu süratle giden bir tayare 
Paristen İstanbula 5 !!aat 
on dakikada , LondrC\yn. 45 
dakikada . Herline 2 !!aatte 
Romaya, Kahireye 7 saat 
10 dakikada varabilir 

iki İtalyan casusu * Geçen hafta Cebelütta· 
rıkta dolaşan iki İtalyan, ln · 
giliz polisi tarafından tev
kif edilmiıtir. İta\yan ların 
üzerinde şüpheli kağıtlar 
bulunmuı olduğundan hapse 
atılmııtır. 

Cuma günü ve Napolyon 
Cuma günü, Napolyonun 

hayatında çok rol oymyan 
btrgün olmu~tur. 

( 106 1 - 4 ) 

mittir 
ı 3 birinci kanun 1799 da 

birinci konsül seçilmiı 1804 
le bir cuma günü impara
tor olmuıtur 

Napolyonun Sent - Helen 
adasına gönderilmesi 1815 
de İngilizler mezarına bir 
cuma günü Fransa mezarına 
vermişlerdir. 

Napol) onun hayatında 
cumadan baıka günlerde 
olmuş önemli vakalar da 
olmuştur. Vaterfo harbi bu 
nların ba~ında gelir. r -- - -. 
l)()llrf()R 
KADRi YETKiN 
İç hastalıkları müteha

ııs ı sı Milli Kuvvetler cad
desinde Yeni Türkiye ec
zanesi üsündekl muaye
nehanednde her gün sa
bahtan akıama kadar ha· 

1 stalarını muayene ve te
f davi ecler 
r. .. ~İlletler cemiyeti nezdinde i- tle Britanyayı rencide bir yor. yanlış bir prensibin 

~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~----------~~~~~===================::..=:====::=::=======:==:=::~--~· 

13 nisan 1779 da kendisi 
Briyendeki süel okula gir 

ff Her hakikatı bu defterden mak istemiyorum, ölmek. . den, zavallı çocuk hiç hayat söyliyemedim. Sustum .• 
... .Jkaye: 3 ô ı d d. Akııamın alaca karanlı . ~ öğrendim Sedat. Meğer ben lüpte mezarda ondan af senin yüzüne gü memiı e ım .-

Akşam Kızıff ıg., l dünyanın en betbaht adamı dilemek istiyorum. O, gecenin koyu karanlığı ğında onun soluk çehresini, 

Nihayet Saadetimin ışığı 
ltteçhul bir elle kmldı . 
b l<esık kesik öksürmeğe 
I aşladı. Rengi büsbütün so 

du Gözleri donuklaıtı . O 
r llıel vücut o vosun renkli R.. ' J 

~ıler bir kaç gün ıçinde 
'
0 ttdü gitti . 

Rundan sonra kalbimde 
&.cıfar katılaşmağa başladı. 
I Günlerce serseri gibi do 
"tlıın . Acıyan hislerimi uy-
~!t\!rdum Lakin iztırabım 
•tırnedi. Kanıyan kalbim 

•tısrnadı 

Yine hayat bana zından 
01 tnuıhı Eski izlmıp1aram 

O b ··ıd- F k t ı'çı·nde silı'ndi gittı· . . zavallı arkada~ımın hayati imişim . Saadet bana bir det- enim için o u. a a 
}'AZAN: gözlerime çarptı. içimden 

kika bile gülmemi•. Ben al- hala ben yaşıyorum . Aradan günler geçiyordu . • 
Hakkı Süha danmışım aldatılm:ıun. Böyle yaşayiıe hayata Artık Muammere tesadüf yine, zav-~IJ~b~uk dedim. 

tekrar ayaklanmıştı.. Ümi- O beni sevrr iyormuı . Gö- lanet ediyorum. Heni bu etmiyordum. 

dimin ışığı perde perde si zlerini beni yardımla sustu- dertten kurtaracak ölümden İşlerimin çokluğu dolayi· Neşrivaf: 
l inmiıtlt Mukadderata bo· f d b b k kt d B' T k 

.. ran son ne esin e eni sev· aı a çare yo ur.. sile de uğrayamıyor um ır su·r~u·z u·r çocug"'u 
Yun eg"' mekten başka çare d A k d b d 

iğini itiraf eden O yalan r a aıım ura a sustu. gün fena halde hasta oldu-yoktu. Sevgim, ı:aadetım ha · l B l k b k J k A k H' · tf 1 söy emlı. Sırf beni, binim u anı a ıı arını a ıamın ğunu itittim. Ertesi gün n ara ımayeıe a ce· 
lim kanat 'anıp bir daha l k 1 .., d d' d' miyeti tarafından her ay hayatımı kurtarmak için bu a aca aran ıgm a gez ır 1• evlerine gitmeğe karar ver-
dönmemek üzere uçmuştu . çıkarılan bu mecmuanın bu 

Rir gündü .. Onun ha tara acılara katlanmıı Bile bile Ş ımdi ikimizde susuyor dim. Akşam yine vapurla defa gelen son sayuında 
Ç k kendini atec.e atmıcı. Ne ga- duk .. Ortalık gittikçe kara- eve dönüyordum. Arkada-larile baş ba,a idim. e - Y ., ıu yazılar vardır: 

mecenin içinde bir dt'fter gö rip ne acı değil mi? Beni rıyordu. Önümüzde ada ııı ıımın biri bana bir ıeyler Çocuk eğitmesinde tarih, 
züme ilişti. Açtım bak hm. kurtarmak için hayatını ve· klarile, Marmannıı1 ortasın söylemek istiyordu. Fakat sayma niçin ulusal bir an 
onun yazı~ı , onun hatıra rdi. Ah, acı iztırap bundan da pırlanta gibi duruyordu. buna cesareti kafi değildi. lam verimyoruz. Vaktından 
defteri idi. sonra başl adı. Bu hakikatı Vapur yavaı yavaı iske· Nihayet ağzındaki baklayı evel doğan çocuklar ve ço· 

Ah bu defter Sedat Ke· öğrendikten sonra meğer leye yannıtı. İkimiz de konu· çıkardı: cuklarda mevsim hastalık-
şki bu defteri görn·esey· hen ne kadar zavallı imi - ımadan indik Biraz yürü - Duydıınmu Sc·dat Mu. )arı, doktorlarımıza göre 
dim Onu gören gözlerim şim. Sedat bu hakikattan dükten sonra birbirimi1.den ammer ölmüı dedi Birden· doğumlar ve çocuk ölümleri. 
kör olsaydı. Bu defter ıçi- sonra çektiğim iztırabın acı- ayrıldık. O yolda sendelıye bire şaıırdım . Sesjm boğa- Bu değerli mecmuayt okur· 
mdeki yarayi dağladı. sını tahmin edemezııin,Yaşa- sendeliye gidiyordu. İçim · zımda düğümlendi. Bir ıey larımıza tavsiye ederiz. 
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111 1 S T i F A D E N İ Z İ ~ ı 
~oüSÜNÜN ÜZ!..İI 1 

- -... 4ıa : : 
İstanbul ve fzmir depoların-il - -i daki Fiatlarla, nı 

~Her nevi Cam, Ayna, kontreplfık, [ 
i k"lrnej, İstor, kaplama almak istiye- ~ 

Balıkesirde 

Çepniler 
•• ~., -, • J ' - • • • - • ~ - • ' 4::. 

Va zan: i. Hff KKI !1Kf1 ~ 

lltı 
------------ MEHMET NURi .VE OGEU HAMDl 111 nler her halde: il 

: Yeş : lli mvarmda Camci Hilminin ! . 1 

: ~ ~ 

75 Kuruş Dernir h"davat n1ağazasında bulunur. 

·~· 
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1 BAllKfSİR VlllYETi OAİ V. i ENCOMlNıılANURı 1 B A ll KES 1 R ASKER I SAT 1 N Al M A 

mv = fi ==o= - l KOMiSVONU ilANLARI .. 
İdare! hususiye akaratından Umurbey mahaJleslnde i--·-·-·----------------- 8 .. :ıı .... {( .. .,. .............. I 

1 Ucuzluğu ı Ocakı oAlu İbrahimin oturduğu bir say ı lı mağazanın bir 

ıeneliği icare veri!mek ve 23 9 935 gününe rutlıyan pa· 

:.ı:artesi günü saat on bette ihale edilmek üzere on bet 

gün müddetle açık artırmAya konmuşıur . Mağazanın mu

hammen bedeli yirmi liradır. Tutmağa istekli olan ihale 

günü ve ıaatinde yüzde yedi buçuk nısbetinde muvakkat 

teminat akça veya tahvilatmı malsandığma getirdiğine da

ir makbuz ıenedi veyahut l ıınka mektubile encümeni vi

lavete gelmeleri la21mdır. İhale zamanmda encümende 

teminat olarak nakt veya tahvilat alınmaz. Bu hususta 

faz\a malümat almak istiyenlerin daha evel encümeni vi· 

layete gelmeri ilan olunur. 

( 4 - ı 83) 

N catibey öğı etmen o~ulu satm aima ~uıufu 
8 1ş~anhğındaı: 

1 - Okulun ihtiyacı bulunan 250 ton kok kömürü 

14 9 935 tarihinden itibaren 15 &ün müddetle kapa lı zarf 

usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Kömürün 525 lira tutan muvakkat teminatı mali
ye veznesine yatırdıklarına dair ihale g i" nü olan 1 t< şr i n · 

evel 9 35 salı günü saat 15 de teklif zarflarilc birlikte 

t i ~__._._-
E'!•t c~•1.Ev. 

ıçin Lü3iımlü[şyaLarı 

adan Ucu,~ 'JllmJ • 

BizJeen eyi Boya: ve 
YAGLA.RJNİ 

Burada bula bili oru 
Biı. kOylülerde 

, Pullu~ ve R_erıçber Dü~enin·ı 
HEp Baradan Alirı~ 

Balıkesir garnizonunda kıtaat ihtiyacı için 400.000 .ki 

lo yulaf 1 Teırin 935 salı günü saat 16 da ihalesi yapıl

mak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Yulafın 

tahmin bedeli 18000 lira olup muvakkat teminat miktarı 

1350 lira olup ihale kolordu satınalma komisyonunda ya

pılacaktır . lstiyenler ıartnameyi satınalma komisyonunda 

görebilirler. İsteklilerin muayyen olan gün ve saatten bir 

saat eveline kadar teklif mektupları ile kolordu sat ı nal · 
ma komisyonuna müracaatları . 

( 4 - 1 - 92 ) 

** 

1 Sağlamlığı 1 
' z . f .•! a ara etı ,. 

' ı Fahri Ta vşanlt 1 
Ba l ı kesir garnizon kıtaat hayvanata için 200,0f O kilo Q 1 

arpa 24 -Eylul . 935 sn ' ı günü saat 16 da ihalesi yapılmak'~- F a n t a z i k u m a ş ' 
üzere kapah zarfla eksiltmeye konn.uotur, Teminatı rnu-

vakka te miktarı 600 litn ol p ihale kor aatınalma komiıyon • A 
bfnasında yapılacaktır. Taliplerin §artnameyi kor satınalma il VE ~ 

komisyonunda görebilirler İstekliler muayyen olan gün ' ' 
ve saatten bir saat evel teklıf mektuplarını komisyona Q 
vermeleri. l 4 - ı 1s) 8 Tuhafıye mağazalarında • 

----! bulabilirsiniz? ! makbuzları komsiyona vermeleri 
ii! • 

3 - İstekliler şartnameyi 
lirle r. 

her gün mektepte görebi . •:ı;•~·---•11 ....... .., ... 1• 
(4-1 -98) 

ı~§!ii!2.!2i!S2Si!Si!5~~i!Seri!ı~f.'!S2!ı: i!!it -~2!iô!S~i!iııı.~iE~ı-

ımı Halkevi Bakıevi ~ 
um ım 
IDU Halkevimizin Sosyal yardım komiteıi tarafından e11ki Uray Dispanseri yaP1 lil'~ 

: ım' sın da açılan bakıevinde afağıda yanlı günlerde doktor arka iaşlarıın~z fakir ıml 
llMI halka bedava bakacak1ardır. Halkımızın bakıevimize baş vurmalarını dilerız. ım 

ıııHASTALIKLAR BAKI ZAMANI UZMANIN ADı_lll!I 
ıml Göz hastalıkları Pazartesi günü saat 15-16 Bay o,, Ihsan O•kaY !il 

1 

Jml Cerrahi hastalıkları Salı " " 15-16 " .. Sadi ôı:ataY ımı 
HOi 1 : 

i lıWI Ku:ak, boğaz, burun 1~11 ımı hastalıkları. Çarşamba • ,. 15-16 • • Kimıl Sesli l~ı 

UDi Deri hastalıkları Perşembe .. " 15-16 ,. Mehmet Alı ,~, 

UOI ıreı1 I~ Doğum ve kadın 1 
lraı . 11 ı "" hastalıkları. Per~embe " ., 16-17 ,. ,, Ha'.it Uzel ]] 

ıını Raı· f f>emiralp ıif'1 ifil! iç hasıaı.~ıa" Cuma • • ı 5- ı 6 • ımı 

l~ Cerrahi hastalıkları Cuma " ,, 16-17 ,, ., Ali Riza Tezel ım: 
IKJI m

1
• 

~ ı~ 
llJU Halkevi Baıkanlığı UQI 

ı ını ~~I 
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