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r ' tyesl ve Baıyazmanı 
Baltke .. r ıayla vı 

AYRETTIN .KARAN 

ikinci Tetrin 16 Cumartesi J 935 

•r 
TÜRK DİLİ EVİ 

Ba/Jkesir 
Yıllıg-ı: 800, altlayhğ'ı 400 
kuruştur Saym 3 kmuş 
Günü geçnıiş ır;ayrlar 

25 kuruşttır. 
\._ _____ J 

SAYI: 9798 PAZARTES1:0~N ÖZGE G °'Ô'NLER..DE.: VE SABAHLARI ÇIK.AR. 0:-\UNCU YıL 

Sonlikniz 
Faciası Ve 
Band1.rma 
Den.'z Yolu 
İzmirde büylik bır deniz 

facia51 oldu Mersinden yo

la çıkan İnebolu vapuru 

Urla tahaffuzhane•i hiza 
larında battı. Facia kurban 

larının bir kısmmın cesetleri 

bulundu. 1 liter bir kısmı da 
araşhrıhyor. Bütün yurtta 

bilyük bir iztırap uyandıran 
bu deniz faciası ile hükii 

illetimiz çol< yakından ilgi 
lenmektedir 

Şimdiki halde yapılan tah· 
kikattan ve ıleri ıürülen id 

dtalardan anlatıldığına göre 
facianın Hk · ve en büyük 

ıebebıni lnebolu vapurunun 
hattı lstiabhınden fazla 

Yük almıf olması teıkıl ediyor. 

Gemi kaptanı ile mürette· 

batın ifadeleri ae aynı id 

dia.,ım etrafında dolaııyor. 

Birçok yurttıııın acıklı bir 

tekilde ölümü ve 300 bin 

lira kadar maddi bir zarar· 
lcı so 1ı.Jçlanıın bu f acıanın 
ö çülmez, heıapıız . gelişi 

gözet yük alıııan doğması 

hadis .. yi bir kat daha önem 

li bir r:luruma soknuıktadır. 

Bu ac klı deniz faciasını 

göz önünde tutarak sıra11 

gelmı,ken Bandırma lstan· 
bul arasında işliyen vapur 

larımızın yük ve yolcu a ıı 
lara üzerinde durmayı fai· 

deli buluyoruz. 

Şimdıki ha 'de bandırma 
İstanbul ar<u111da Gülmhal 

He Saadet "apuılaıı işle
lllektedlr. B uıd1rma 1 ürki 
Yenin en işlek ıs 1t elt:!erinden 

biridir. Onun içın haftanın mu 

ayyen günlerınde seff'r yapan 
bu vapurlar her zaman için 

b'rçok ytılcu ve yük ahr 
Fafat bu } ük ve hele yol 

cu ahş bizce hiçte tam ve 

•ağlam bir kon•rol a hnda 
değıldir ilk gelen vo1cular 

bfletlerini alırlar . Gişede va· 

Pura a:ınacak muayyen yol· 

cu adedi do1uncaya kadar 

bı et keıilır . Fazlaııra kesil· 

tnez Fakat bu tahdıt ancak 

bilet giıesinc münhasır kal· 

tnaktadır . 

Çünkü: 
Fazla yolcular yine vapura 

binmekte ve orada kendıle 
rlne balet lcesılmektedir 

Şu halde gişede vapur 

doldu diye bi'et kesmemenin 
ne mana11 kalıyor? 

Mada mki vapur doldu, 

Rötürebi eceği yolcuyu a'dı. 

Ôyle ise tekrar her hangi 

bir ıekılde f azldan n•çin yol

cu. alınıyor? 

Ay~i zamanda yo'cuların 
İ&tirahatmı da bozan. daha 
fenası bir gün h er hangi bir 
facia dojurması muhtemel 

olan ıu hareketin onune 

leçilmesi her ha' de çok is· 

llbetlı olacaktır. 

Yük
0

i1lerinin d~ herhalde . 
teımen çok sıkı bir kontro· 

1, tabi tut•ı'maıınm lazım 
&eldiRlni, İnebolu faciası da 

'çıkça göstermııtir 

Gerek Gülnıhal, gerekıe 

lnebolu \/.apuru Fi:lciası 

127 'Kişi Kurtarıldı.16 Kişinin 
Ne Olduğu henüz Bılinmiyor. 

Ankara, IS (A.A.) -
Ekonomi Bakanhğmm 2 ci 

reımi bildirdiğine göre, lne 
bolu vapurunda yolcu ve 

mürettebat olarak bulunan 

IS2 kit iden 127 si kurtul 

muı ve on kitinin de ceaedt 

bulunmuştur. ) 6 kltln'n ne 
olduğu bılinmiyor. Yalnız 

bunlardan Mersinden bilet· 

ıiz binen 7 kitinin 1zmirde 
öne~ bir iskeleye çıkmış ol

ma'arınıt ihtımal veırilmek

tedir 

Mısırda Ayaklanmalar 
Gittikçe Şiddetleniyor. 

Kamutay 
Dün Toplandı. 

Anlumt. 15 (A.A ) 
Kamutay bugünkü toplan· 

tmn.-la tasnif harici cami ve 
mescit hademelerine verilen 

muhassesata ve Devlet de 

mir yollan ve limanlan iş· 

letme memur ve milstahde· 
melerine ait kanunların 

ikinci müzakerelerini yapmış 

ve kabul etmiştir. 

Pazartesi gü11il toplanacak .. 

tır 

Fakülteler Bir Hafta Müddetle .C.H.P. 

Ş a r k u r u 1 u Dün İlk 
T o p 1 a n t ı s ı nı Va ptı. 

· Sar~aym b~ş~anhğmda yapılan toplant~~a faaliyet ra-
poru okundu. Encümenler ay ıf dt Büyutlarimize tazi

mat tel yaZ1la11 çekildi. 
Şar Kurulu ilk toplanh· 

~1111 dün Şarbay B. Sa lim 

Gündoğanın baıkanf ı ğında 

yapmıştır. 

Yapılan seçimde baıkan 

vekilliğine r ezacı Avni, ka . 
tipliklere Faik DevecioAlu, 

- Şükrü Kaya•arlı daimi en 

cümen üyeliklerine de el · 

biseci Ali, Rifal ÔL, Hilmi 

Yırcalı s~çtlm!şlerdir. 

Edip, Necip çerçi. AH 
elbiseci, Mehmet Keklik. İı 
mai Tirit, Naci Kondlnaz .• 

Uray Baıkanlığınca ha&ı· 
rlanan meıaı raporu oku· 
ndu Ve aynen k•bul edil· 
di 

Hesap kati cedvellerinln 

ait o :duğu encümenine \'e· 
rı meıine-, bu cedvel erin ve 
izah namesi ile üy 

Kapatıldı. Nümayişler yapıldı. .. 
Kahire, 15 ı A A. ) - Dun mıı, gdzetelerin hüriyelint Genyon Kurufunun to~lıntısı 

Di~er encümen seçim eri 

nfn sonuçları şöyleôır: 

Bütçe encümeni 

e1ere daf1hlmatı Hüıeyin 
Müsteca plı oğ undan açık 
kalan üyelile yedeklerden 

Kahirede tekrar nümeytı•u tahdit ve ıcabında tadile Ankara, J 5 (A.A.) c 
olmuttur Mısır fakü 'te 1eri 

bir hafta müddet e kapatıl 

salahiyet veren bir 

name çıkarılmııtır. 

karar 

===-=-=============:::~~=================-======·===== 

Fransadan Suriye ye 
.. 

Muhtariyet Verilmesi letenildi 
Lonclra, 15 (A.A.) - Fi 

listin Arap partilerine örnek 

olan Suriye ve Lübnanın 

Arap parti eri tek 
~ 

cephe 

birletmiılerdlr ve 

Franıad'an Suriyeye muhta-
riyet veri mesini Sudyenin 
tek bir siyasal bir •f çıka· 
rılmıuını ve tetkilatı esası 
yeye dayanan bir hük\irnet 
kurulma11n1 lstemiılerJlr. 

===-:;;.:;..:;=:::===::.-============.:========~ 

H P C.enyön Kurulunun dün 

yaptığı haftalık loplantısm 

da Pctrti ;ş 'eri konu§ulduğu 

sırada bu va'ın kış konf e

ranslar1 

durarak 

:<onuşu fü:erinde 

bu itin bir haf ta 

içinde pilanlanması kararını 
almıthr. 

Bu lcıı Parti Genyön Ku-
rulu ü·yelerinden, şaylavlar · 

dan ve Parti yönkuru\ ba~ 

kanlarile partilerinden iller 

ve ilçelerdeki Halkevlerine 
konferanııçılar çıkacak•ır . 

İbı ahtm Samf, eczacı Fah 

ri. Rifat .Ôz, Yırcalı Hilmi, 

l\ırımlır Basri , Madenli ibra-; 

him, Eğin'ı Şeref, Rasim. 

Mesai encum!ni 
Vasıf fspartalr. Sadri Bey-

paurlı, Cemil Kabakçı, 

B11sri Hakkak, Mt!hmet Sın 
dırgılı, Necati terı.i 

eczacı 

A'Zmi 

Ta( if e encümeni 

en çok reyi bulunan Kırımlı 

Zühtünün gatirilmesi onay· 
lan ı 

Kurul Cumurbaıkanl•fına, 
Başbakanlığı, İçbakanlığa 
ve Parti Genel Sekreterliği e 
tazimat telyaz.1\arı çekilme 
sine karar vererek 8 yın yir· 
mibirincı puşem~e gQnü saat 

onbeı•e toplanmak üzere 
dağıldı 

TÜRKDİLI 
Şar kulunun ~ünkü top

lanhstndi\ okunan ilk çahı 
Veli Uzgören, Hüs~yin ma raporunu aynen özel 

ekmekçi, Avukat Ömer kısmımızda bulac:ak11nız. 

Ras Kassa Kuvvetleri ltalyanla- Şarkuruluffiın Toplan ... 
Bir iaşe Kolunu Mahvettiler. tısında Okunan Rapor rın 

,\ 11 i lıi r tııa ı· ı·ır ztl•ı 1 O Hin · 
t. ii ı·<' .k 1 <~ 8 O k •• t ı r '' 1 d ı I ,, , •• 1 

istanbul. IS (J\.A) 

uadan h.alyan ajl\n~ı 
riyor: 

Li'di· 

Akıum ve Adua cenubu 
ndıt temiz eme harekatına 
devam o unıuaktadır. Dü 

ıman 1 arın pusu kurdukları 
mahbllerden çıkarı 1 mas.na 
çahı~lma ktadır. 

lıtanbul, 15 tÔzel) - Adi 

sababadl\n haber veriliyor: 

Makalle bölgesinde Habeı 
çetelerini h1rpalamakla meı
guldürler. Bugün Haı; Ka · 

~sa Maludle cenubunda 

ani olarak taarruza g.:çmi§ 

ve bir İtalyan ıaşe kolunu 
mahvetmi§tir. 

Habeı
1

erin bu hiç beklen· 
miyen taarruzu karşhında 

İtalyanlar panil< }apn ı·lar 
d1r. Habeşler gayet az le · 
lefat verdikleri bu muhare-

bede l O bin tüfeıık ve 8 J 
katır ele geçirmiılerdir. 

Pek çok İtalya'l as1<eri öl· 

müıtür. 

Saadet zaten ömürlerini 

do1 durmuı vapurlarımızdu 

Bu bakımdan da bu iş ek 

deniz yo undaki yo1cu ve 

yük· işinin nekadar büyük 

bir dıkkatle göz önünde 

h ılundurulmaaının lazım 

gddiği açıkça' 'görünmek· 

tedir, 

CEVDET DEMİRllY 

Adiııababa, 15 (A.A ) -

Ha:beıler faaliyet'e harba 

hazırlanmaktadırlar Ras 
Gektucu 40,00 ) kiti ile de 

miryo unun timal bölges'nde 

n.evzi almııtır. Ras Dan;<!a 

da 35.000 kişi i e den.iı) o· 

lunun cenup ttrtlarmda 

yerleımittir . Hab.:ş kuman 
danhğı Da nakilden ileı !iyen 

İtalyanlara karıa sultıın Je · 

jaya koymuıtur. Bunun ku· 
vvetleriL 30,000 kitidır. De 

J/· ıl/tıssolini 
ssie bölgesinde bulunan Ras 

Kahadein taarruz'arma ka 

rşı Habeıtstamn hazırladığı 
kuvvetler itte bunlardır. Bu 
kuvvetler timdiye kadar ha
rbe girmemiılerdir 

İstanbul, IS IÖzel] - Acl · 

isa.babadan bildirıliyor: 

Makalle timalinde Habeı 

ı 

Rııs Kassa 

kuvvt'tleri ftalyanlarla şid · 
det i bir harbe tu t uşarak 
İtalyanları geri çckmeğe 
mecbur etmfş 1er ve burad.-s 

birkaç lcoyü e'e geçirmişler 

dir Bu savaşta ltalyanlardan 

esir edilenlerin sayısı olduk · 

ça çoldur İtalyanlar büyük 

zayiat vermiılerdir . 

lngiftere 
Ve A 

zecrı ted-
birler. 

Cenevre, 15 (A A.) - in. 

giltere İtalyaya karşı zecri 

tetbirleri tatbik etmiyen 
memleket ferden İngiltereye .1 
yapılacak her idhalatın bu 

ayın 18 den itibaren mente 

şahadelnamel'fne tabi olaca

ğım bıldirdı 

Belediye kanununun 76 
ntı maddesine göre ha 

zırlanmış otan ve Şar 

kun l ı nun dü ıkü toplan· 
lıı;ınrfn o ' unan çahşma 

raporunu koyuyo 
ruz: 

Bü'çe 
Tatbıkini üzetimize ald. 

ı~ımız ve meclisimizin ka · 
bul etmitı olduğu 1934 yı 

ı varidat bütçesi: 11 Fuı 
ldan ibaret olup i 04 350 
lira olarak herketilmiştir 

Bütçenin bu lcısmmdaki 

bütün gelirler önt nıle takıp 

eltirilm ş ve geçen yı lardan 
devren gelen bakayanın ta 

hsiline hız verıler< k 934 
yılı ıçinde haliye ve sabı · 

lrn1an ceman yekun lfl9 210 

lira tahsil ed.l:n ştir l<i: 
Yap.lan ta hsılat bütçe ye · 

kanuna 

demektı r 

~öre yüzde ' üz 
Bırde ilavesi la · 

hiiisal suretile nuınaıatnj 

emlalc ak için 120( ve 

arat beledıyenin satış be 
deli olmak ü1 ... re bütçe 

ye 15,00U lira zam olunm
U§IUr. 934 yıla · içinde nu

marataj o' mamış ve ka

yıt edilmemittir. 

Baka~aarn tahsili 
Y ııllardanberi sürülrlenip ge 
len bakaydan bu yıl içinde 
yüzde otuz nisbetınde tah 
sili.t yapılmıştır. Ae1ediye

miz için ağır Lir yük ve bir 

eksiklik mahiyetinde olaıı 
bu bakayanın ortadan kalk -

man bir ztHuret halindedir. 
hınun için <,ok önemli ta· 

ldbat yapılmakta ve borcu

nu ödemiyect' k kad<t r düt 

l\ün olaıılar !çin kanuni for 

molıteleri ıkrnal eltirılcrek 

zahıtl11r tuturulmaktadır. 

Buntar be'ediyelere usulu 

muhasebe niıamnameainin 

S incı maddesine göre ileri· 

ki yıllarda heyetinize arze 
dilecek tir. 

Varid.at ve sırf iyıt 
Varidat bütçeıiyle tevzi 

nen yap\lan masraf bütçeli 

de 1 O~, 350 liradan ibaret 
olup bundan fdııl maddeler 
arasında yapılan münakale 

ler dolayısile 30693 lira zam 

ve 14,493 lira tenzil edil 

miştir. Gt>çen yı1 dan prog. 

ramh ve duvun t"hs salı 

olarak 50,475 lira on kuruı 
dev r edi'difinden tahılsah 

safiye 1 7 ı ,025 lira on ku 

ruş o'arak taayyun etmit ve 

94 Y4h lira sarf ve lt!dlye 

edılerek programlı olana ''e 

borçlu bulunan tetlplerden 

66,770 lira 28 kuruıluk tah· 

sisatda gelecek yıla devir 
edilmiştir. 

Memurlar maaıından ya · 
pılan tasarrufa beraber ma

halli sarfı bulunmayan ~308 
lira 28 kuruıluk tahsisatda 

imha edılmittir. 

Varidat ve sarfiyat bütçe· 

ferinin tatbikinde kanuni 

mevzuatımız ve mecliıfmizln 

( Sonu ikinci aayf aca ) 



SAYFA 2 TÜRKDILI 
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insanlara Sl.ıt Vastasi_ır·ş~·~ci;·~·b~0~ci;·~fı 
...... 3 ................. ... 

le geçebile hastahklar Mezardan çı~arılan güzel 

30 • 4 • 934 Uluslararası ve sütcülü~ ~onuresinin Kaııro .. ;,.~~r. o.e•n p••· 
~l. l. d k kta beş ton toprak altına 

Sinni Süt temini nak~tn 8 i mukarreratı doksan gün gömülü kald1k-

fla1Jari m icad fr l!aşkum /JAI\ l\J C/1'.'H 
aonı:a hastalık geri döner I Yukar 1a ııöv 1 enildiğı üıe 
ve böylece aralıklı o 1arak re süt vas tasıle insanlara 

tan sonra açılan yirmi yaıın
Ja Matma:ıel Glorya Grey · 
va kendini bir iddıa üzerıne 

ny larca de.vam eJer. Mal· vahim bir takım nlgın haı gömdürmüştü 
ta hummasının mikrobu ta ıklar geçebi dlğinden (30 Bu doksan gün içinde gı 
pek dayanıl< ı değild r. Ke· 4 . ~A) de RomadA ve ül dası yer yüzünden mezara 
çi südü !60-65] hararet de· kemil namına Zir?. at ba ı açılmıı olan bir delikten aşa 
receıinde ısıdıldıkta ö ür kanlığı baımüşa,·iri bay Aziz ğıya sarkıtldığı gıbi mezara 

Bağırsak ıltıhapları - bu ile Yüksek ziraat Enstitüsü radyo ve telefon gibi asri tec 

gıbi hatıta l ıkların dahi süt şefi bay Ekrem Rüştünün ı hiut dl\ konmuştur. 
üzer ı ne tesirleri vardır. Çün ve daha (471 u 1usun ve 120.,0j Matmazel Greyvsi meza 
kü bunöan önce meme üyenin 1 a7.anın] i§t ı raki ile rından çıkarıldığı zaman sıh-
mikropluluğu bahsinde söy top.anan arsıulusa 1 ! 1 Ol hatı yerindeydı. Yalnız gü 
lendi~i üzere her hangi bir uncu sütcülük kongreai ikin net görmemezlikten rengi 

sebepten dolayı bağırsak ci şubesinin sıhhi süt temini solmuştu. 

lar iltihaplanarak iç yüzle ha , kında ki bazı kararlarını Londra ~ıtap evlerinde 
rlni örten ve bir nevi sip burada anmağı uygun gör -

düm: er vazifesini gören zar 
bozuldukta bağsrsaldardaki 

mıkroplar ondan geçerek 
kana karışır ve oııup vatı· 

tasile memeye gidenler ger 
çekten nezfi } ani kanıyan 
bağırsak iltihabına uğramıı 

inek südünü içen bazı kim 
selerde ayni hastalık gÖ· 
rülmüı ve südün ıçinde da. 
hi kuvvetli bir mikrop bir 

koli basi bulunmu~tur. Bun 
dan ba§ka hat bağırsak il 
tihabına tutulmuş ineklerin 
südünü kullanan insanların 

birçok Ha~mi karııklıklara 

bzuk'uklara uğradıkları gö 
rülmüş o'duğu gibi böyle 
b r süt ile beslenen henüz 
yaşlarını bitirmemi§ küçük 
çocuklarda döhi zehirlenme 
vakalarına tesadüf olunmuş 
tur. 

İstireptokok 1 Streptococ l 
denilan mikroplardan ileri 
gelme meme iltıhabına uğ 

ramı§ inek südünün de ın 

unlarda vahim bağırsak il 
tıhabını mucip olduğu ba
zı müe lifler tarafından söy· 
lenmiştir. 

30 • 4 934 Arsıulusal 
iÜtcülük kongresinin sıhhi 

s"üt temini hakkındaki mu 
karreratı: 

1 Süt istihıalleri : Sıh-

hi süt ancdk iitıüsal mahal 
linde mecburi bır kontrolün 
tatbikı ıle mümkün olur. 

2 Süt nakliyatı: Elden 
geldiği kadar tezce olmalıdır. 
Ancak bu esnada südün 
piKlenip bozulmasına mani 
olacak teılbırler ittıhaz edıl 
melıdir. Südün nakli arasın 
da hararet derecesi muhft 
f azası bakımından aşağı de 
recede bu1unmama'ıdır. 

3 Paslorizasyon: Pas 
torizasyon yanı südün için 
de\ci mikropların öldürülme
si içJn 60 · 65 hararet dere 
ceslnde 25 O dakıka kadar 
ısıtılması süt vasıtnsile geçe 
bılen hastalıkların önüne ge
ç lmeıi için bir müdafaa 
bir mücadele vasıtası olup 
mecbur tutu ması ve şişe 

südü satılması bu günkü bil 
ginlerinıize göre tatbıkr.tta 

elde edilmesi kabıl en eyi 
bir çaredı r. 

4 - Süt tevzii: Açık ~üt 
satı~ında hem sıkı hem de 
ıürek ' i hir kontrol olmalı 

ve uygun bir sağlık nizam-
namesi ile süt satış 
leri tahdıt ve tanzim 
melidır. 

!Sonu varl 

mahal. 

edil-

«Ulus» un dil yazılanndan 

. o E FA-Ü M iT 
«Defa; ümit, imdat, medet» sözlerinin etimoroji ve fo

notiK ~alımm~an analizi. 
1 Otillktı ya:u111zda unııliz lllileıı •• defi » oe <ı dcifi ıı 

sö:l rilc kök bc11:lf'li!/i ol •. 11 «dfj'm /.dirwsi ilt. '•mıidCl 
fua)) ve « nmdafi» sö:ltriı i köl-t ıle aliihc. lı c lau "1111.id, 
huloiı> medefı> su:leri11i11 anali:ini dl' l ug11n kuyuyorıı: / 

O [ f A 
Etimolojik şekli: 

( 1) (2) (3) 

(ed t ef +· ağ) 
( 1) ed: Köktür. Burada 

"hareket ve yapmak,, mef
humlarını göster!r 

t 2J ef: Hareket ve yapma 
mefhumlarını kendinde te 

cellı ettıre11 objedir. 

Ed + ef = edef -= ed 
ev: yap•lmış olma 

(3) ağ: 1 +ğj, ke' imenin 
manasını taman,layan, ta 
yin eden ektir. O halde: 

Ed + ef r ng edef ağ 
= defa: olmuş olma, yapı 
lmış olma demektir. 

"l~ir defa, ıki defa . . , de 
mek; herhangi bir obje ve 
ya pansenin bır olmuş oh -

~u, ıki olmuş oluşu .. De 
mektır. 

Ü Mi T 
Kelime, 1 umut! feklinin İP· 

celmişidır 

Etimo 1 ojık şekli : 

(1) (2 ) 

(um+ ut) 
( 1) um: Köktür; burada 

"arzu, talep, emel. intızar, 
bek eine, gözetme,, an 1am 
larınadır 

(2) ut: Sahip haiz mana 
sına köktür. 

U ın+ut-umut: Arzunun, 
talebin, em• lin intiztırın, bek 
!emenin, gözetmenin kendi 

sidir. 
(Um) kökünün, işard et 

tiğimiz anlamiyle şu söz 'ere 

.de tesadüf ediyoruz: 
1 l 'maç emel 

11. Umu ::arzu, intizar 
111 Umdı-arzu 
iV. Umdu talep, tama 

Londradaki hususi ıehre 
ait kütüphanelerde daimi 
olarak 1 ,445,670 kiti vardır. 
Eevelce okuyucuların dörtte 
üçü genç çocuk1aı ken, son 
zamanlarda yaşlıların ~ayı~ı 

artmağa batlamışlır. 

En· çok, Fılislin, Sovyet 
Rusya. Şimal ve Cenup Ame 
rikasına ait kitaplarla ter-
cümeihal kitapları aran 
maktadır. 

Otomobil mera~llsı 
Otomobil meraklıları ara -

ıında en çok ot'lrnobil de. 
ğiştirmekte rekoru kırnn 

bir İngilizmiş İngilterenin 
İsthorn ıehrinde oturan bu 
İngilız, 8SO tane yenı oto 
mobil değ ı ıtirmiştir. 

Ru adam son tip otomo
bil meraklısı imiş. Yeni bır 

tip çıkmca elindeki otomo 
bili satarak hemen yeni tip 
satın alıyormuı 

V. Ummak 
gözetmek 

beklemek, 

iMOAT 
Etimolojik şekli: 

(1) (2) (3) 
(im+ed+at) 

( 1) im: Köktür, burada 
"çare, deva, ilaç, derman,, 
anlamlarınadır . 

(2) ed: Gene sahip ve ha 
tz anlamına obje veya süje 
gösterir. 

İn + ed + imed: Çare 
yi. ilacı, dermanı haiz. yani 
bu mefhumların kendisidir 

(3J at: ! .+ti· (ki ir; keli 
menin manasının } n: dmış 
olduğunu yani kelime mef · 
humunun nıüsbtl olarak if. 
deıini temin eder. 

1 m + ed + at = ime 
dat -= imdat: Çare, deva, 

derman, yardım anlamına · 

dır 

M [O ET 
Kökün vokali düşürü erek 

ve son vokal yumuşatılarak 
hasıl olan: 

M + ed + et - medet 
şekli cie aynı manada lrnl
lanılır . 

Not: A rapç.adtt imdat, 
(medet etme) anlamına ola
rak kullanı 1 dığı gibi. "dıvı· 

de mürekkep koymak., ma 
nasına da kullanılır . 

J Su!ıcyl ve Neube/ınr 
11 / ıigali ,l/imc/11/l"lı 
IIJ, il' f Jiv~ırıu Lıifial 

il '/ tirk: lfodluj~ l « ll!J!Jllf 

fehçı'sİ '' 
\' - l\anııısu TurM 
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Şar Kurulunun Dünkü Yaptığı ilk 
T oplantıdaOkunan MesaiRaporu. 
(Baştarafı birinci sayfada) 

verdiği kararlar eıas tutul 

muş ve bütün teıkilatımız 
konturollü ve müspet oıarak 
çalııtırılmııtır Yukarıda sÖ· 
ylediğimiz rakkamlar verdı 
~ımiı. hesabı katıluın bir 
ifadesi olduğundan bütçenin 
yılı içinde normal bir duru· 
mda tatbik edilmit olduğunu 
söyliyebilir mi 

Başanlan işler 
Beı yıllık çalııma progra 

mile yapmamız icap eden 
işlerden bir çoğun l. henüz 
girişilmemıı ve bir kısmın d't. 
yeni başlanmış vaziyette bu 
ödevı üzerimize almıı bulu 
nuyorduk. liımlardan meza 
rlık i§i bugün en güzel şe 

&rlile bitmiş bulunmaktadır. 

Mezilrlığın dıvarları bölme 
ve ada takstmatlara memur 
ve bekçi yer eri tamamlattı 
rılmıt ve içerisine 1 100 ade 

tte çam dikilmiıtir~ 

Su işleri 
Su işleri: Balıkesirin bü 

tün gereğıne yetiı~cel< kad 
ar su getırilmek için önem 
le çalışılmaktadır. Bunun da 
bazı müspet sonuçlarını bıl 

bireceğim 'oma yolu üzeri 
nd~kı su yollarının pek fe 
ua bozulmuş olduğu görü1e
rt:k ıs1 ah etlirilıı.ış, bu semte 
ayrıca direnaj ameliyatı ya

pı'arl' k. 
nıiktarı istisgar edil 

miyecek yeni sular bu. 
lunmuştur. Kalan ufak le · 
fek eksik1 ıl< leri yapılınca 
suyun bir evelki kadar 
daha artmış olacağını sevinçle 
görecegız Baıkaca: Dere
köyü Çetlemideresi yakı . 

nında bulduğumuz sularında 
ıa.rımıza gelmesi için ketfl 
ve proje1eri yaptırılmakta 

olup ameliyatına baıla -
mak bir gün meselesi 
dir 

Alanlar ve yollar 
Alanlar ve yollar: Ur· 

aycılığın f!n önemli itle 
rinden olan yol ar ve 
meydanlar içinde gereği 

gibi çalışılmaktadır Be 'e
diye önünden geçen An· 
afarta lar cadciesinin istim 
lak işine başl~nılmııtır. 

Kanuni merasimile meş 
gulüz Bitince şarımıza 
yaraşır modern bir cadde 
olacöktır. 

Eski belediye binası yı · 
ktırılmış ve yeri bir me-
ydanlık haline getirilmiş 

tir. 
Cumuriyet alanı: Dem· 

iryolundan ıara gırış ye-
rin~e birde Cumuriyet al 
anı yaptırılmaktadır Bu 
alan halkın ulusal yön· 
dt·ki duygularına ve ha · 
yındırlık, Soysallık zevk 
!erine örnek oldcaktır. 

Hüyük Önder Atatürkün 
anıtı bu alitm sü-;liyecek 

\e Halıkesir 1 i 1 erin devri 
me olan bağlılıklarını l,ir 
misJtl o ara\c yükselt cek

t i r 

lağım ve toldır.m i~h ri 
Lağım ve ka'dırım itleri: 

Buyönde de önemli işler ba 
şarı 1 mı~tır Şehirin bütün 

mahal l atındaki kaldırım1 ar

dan tamire muhtaç olanları 
teapıt edilmtı hepsinin bir
den eksi ltme usulile inıaası · 
na dair keşifname ve evrakı 
tel<emmül etmiş olup eldeki 

hhsisat nispetinde müteahhi 
tlere iha 1e edilecektir. Ye · 
ni muhal"e ve yeni sokakla 

rın lağım ve kaldırımları ve 
bütün ıehirln lagım ve kal · 
dırım l arında daimi tamirat 
ve icap eden yerlerinde lağım 
ve kaldırım teıkilaıı yaptı 
rılmııtır. Halkımız içın bir 
maraz halinde bulunan ka
ıaplar deresinın lağım ve 
bırikintileri mezbaha önle 
rine kadaı geniş bir lağım 

açılmak suretile 7 - 8 bin 
lira sarf edilerek kanalizas
yona alınmıt ve pis lağım 
suları ile su l anmasından çı 

karmıı olduğu sebzelerle 
b ir çok hashlıklAra sebebi
yet. olabilecek sebze bahçe
lerinin de bu zararlı durum· 
ların önüne geçilmiş hulun 
maktadır. 

Par~lar 
Parklar: Şehir' er ıçın pa · 

rk lann yükıek önemini he· 
piniz takd ı r edersiniz Şehi
rin en yakın ve en güzel bir 
yerindeki eskı mezarlık kal ' 
duılarak yerine eşsız bir 

park yapılmaktadır. Burası 

halkın temiz hava almd&I 
ıağlığını kazanması. dinlen ' 
meli ve teneffüs etmeıi 

imkanlarını toplıyan bir yer 
olmak yönünü tutmuş bulu· 
nmaktadır. 

Sar ~ulü~ü 
Şar kulübü: nu da Balıke 

sirlılerin daha ziyade sosyal 
lığını. topluluğu~u temin 
edileceği cihetle bir aile 
ocağı olarak lrnrulmuş bu· 
lunmaktadır . 

Yiyece~ ve içec~~ıerin 
müra~abesi 

Programlı tılerimizden ya 
pılmış bitmiş olan'ara üze 
rinde yürüdüğümüz tıleri 

kıs \O\ anlattık. Bir de adı 
bütc~ ile ödevlendiğimız it 
ler vardır . Halkın yiyeceği 

ve içeceği her şey daimi 
kontrol ve mürakabe'ere ta
bi tutulmuş, temizliğe önem 
verilmiş nakıl vastalarını 

seyri seferınin düzenine gir· 
mesi bütün arabaların yeni· 
den numaralanması temin 
edi l miş, sürücülerin kılıkları 

tanzim edilmif, pazar yerle 
rıne intizam verilerek mu 
ayyen yerler gösterilmiş, 

ekrr eklerin el ve ayakla 
yoğnılmaı:ı yarnk edi lerek 

fırın "r makineleştirilmit, 

sucuk 1 arın fenni şeraite gör~ 
ye\pılması hurnsları temin 
ed imiş ve lbım olan taki 
batlar yapılmış, esnafın sıh 
hi şeraite uymaları ve eh· 
liyetleri berketilmi~. yapıcı 

lar lıyakatlarına göre sınıf 
lata ayrılmış 'e dereceleri 
ni gösterir vesikalar veril 
mış, hayvan paz uının Lu 
!aşık vaziyetinin ortadan 

kalkma11 ve hayvan resmi· 

nin mıtzbutiyete girmesi için 

tedbir't:r 'llınarak muhafaza· 
'1 bir yere konulmuı ilavo 
ten de evl<aftan bir han 
kiralanmıttır 

Geyim yönün~eki ~evrim 
Halkın içtimai durunı ll 

ve inkılap umdeleri ara 
sında yer bulup Büyük Ön· 
derin İ§aretile geyim yönü· 
ndeki devrimlere ayak uy· 

duran Balıkesirliler ve on· 
un değerli mümefsilleri 
olan meclisimizin 'erdiği 

karara uyularak eski zaaı· 

anın fena ı l gileri ve ek· 

ono.-nik zararlan içinde ıü 
rünüp gelen üslük iti u'uıal 
bün~ emize uygun bir ıe 
kılde haledi miıttr. 

Pazar yerleri 
Yine mecliııimizin eve ki 

kararları içinde şehire pazar 
yeıi ve hal inşası gibi mü· 
him işler \"ardır. Pazar yeri 
için seçilE:n ananın istimi!-
kine aıt kanuni merasim 

ikmal edllmiıtir Tapuca 
namınııza tescilile meıgu· 

lüz. Arsaya vaziyet ede
bılmemize imkan hasd ol
duktan sonra pazar ye· 
rınin tnıurnın icap ettir· 
diği iı' ere hemen girişe· 

ceğiz Hal yeri hakkındll 

da evkaf idarestle müı:ake" 
redeyiz . Bu işe de eyi bir 
sonuç vereceğiz. 

Amacımıı şe~rin ~allm
ması ve ~aym~ırhğı 

na 'ıkesirin kıymetli mü. 

messi!leri olan mec' isimizifl 
şehrin ha l kmması, bayandı 

rlığı yönünde verdiği isabe· 
tli ve değerli kararları baıa· 
rmak meclisten aldığımıı 

yüksek itimat ve inancı ye

rine getirebilmek en batlı 
amacımızdır. Şükranla kayt 

etmek gerektirki: ~ehir it 
lt'rini her yönde ·tanzimi 
sırasmda ha!ktan gördüğü · 

müz kolaylık ve ıehire bağ 
lı ' ık izerleri onı•n miimesııil· 
!erinden aldığımız kıymetli 
itimadı takviye eder mahi· 
yettedir. 

1 

Yarının işleri büyü~ ve çetin 
. Günün iş'erine nazarctfl 

yarının işleri daha büyük 
ve çok daha çetinrlir fokat 
en esaslı dayangacımız olarl 
şar halkı m eclisımızin gü\"e
nilir itimat ve ilgisi ısayesio· 
d~ yaratıcı ,.e ba§arıcı gücü· 
müz en yüksek zorluklar• 

yenebilecek derecededir 

Üzerimite a " dıı~ımıı öde"' 
lerin mühim bir kısmını bıi· 
tcenin müsaadesi nispetinde 
yapılmış ve başnrılmış oluP 
tatbık etmekte bulunduğll 

muz bütce devresine kalrrı 1 f 
ve meclisinizin itimat "'e 
yük!lek müzaharetleri içill 
de yeni ve muvaff akiyetli 

1 ··ve· ış erde bRşr.racağınaızı gu 
ii. 

nle arzederken ıehrin •11 

·1 ı · · · t p'antı messı erını yenı o 
süresinde başarılar dıler ve 
selamlarım. 
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Modeı n Tiirkiyenin Oluşu 

«An~ara Tür ki ar taraf ·n~in mey~ana get i rılen ilt şe
. ~irdir. Türk ulusu me~eniyetlerin ~irleştiği 

noktada bulunuyor.» 
ViyanAda çıkan Reichp'l· 

•t ıazetesfnden: 
(Cografya cemiyetinin, kü . 

çük konser salonunda yap 

hğı ttylık içtimada Elçilik 

Norberlv · Bischoif, yönet
geri " Yeni Türldyenin kal 

kınma sında geopolitık ve 

nıanevi ami ı .. r " lldlı bir 

lc:onferans vermiş ve bu kon· 
feransta Türk, Fran6ı Z elçi 

leri ile bir' ikte diplornalilc 

Ve ilmiğ çevenlerden bir 
çok kin se h a z ı r 

bulunmuıtur. Diplomat ola 

rak u zun zaman Türkiyede 

bufunmuı olan konferanscı , 
bu ye ni devi t- t in anlaıma11 
Rüç olan istıhalu " ııi çok ay 

dın bir surette a nlatmııtır.) 

Türk ulusu evtlce olJu 
lu gıbi timdi d e Avrupa ve 
Sarmal l 1 I medeniyet lt'rinin 
birieıtiği noktada bulunuyor. 

Türkiye doğu kuza yd a _ov. 

Yet Rusya. Adalar denizınde 

İtalya lrakta fngiltere ve Su

tiyede Fransa i 1e sınırlanır. 

Böyle bir durum ve böyle 

komtular daha kuvvetli ol 

rnayı icap ettirir. Sevr mua 

hedesi. Türk ulusun- · 
dan , müstakil ola 
rak yaıam a k hakkını tam 
llmen geri almııtı llu A na 
doluyu parçal.ımak ıs leyen 

Uk plan değıldi , fakat tat 

bıki bir müddet için müm · 
kün gibi görünen ilk proje 
idi. n u a yni za manda bir 

nıemlekette birço k büyük 
siyasal kuvve t erin çarpıım 

ası ve buralarda y~şaya n 

uluısun bütün mukavemet 

kudretinin gevşemesin in en 

( 11 Sarmallar Karade nizin 
kt:zay kıyıları. da ve Tuna 

nehrinin doğu kısmında ya 

tayan göçebelerdir . 

güzel ve en kıliuıtk bir nü 

mune·sidir. Belkı geopolitik 
bakımdan durumları daha 

az nazik olan milletler, uz

un z.1 man ~afiyet , karga§a· 

lık içinde vafayabilmek im 

kanına malikdirler Fnkat 
Türkiyenın durumu tama . 
men ba§kadır . l< urada me

vLubahs ol'ln şey Türk1erin 

ulusa 1 mevcudıyetidir. Tü· 

rkler her n e bahsına 

olursa o sun kuvvetli olmayı 

t avsiye eden t :. rihten örnek 
bl ınıştır . Buna erişmek içın 

de ıu laz.ı'tldı: Eski adet er 
den , eski ananP. le rın mu 

ka ddes kıldığı haklardan 

ha kiymane ve kanaatkar 

duygulardan va g <> çmek tıte 

büyük önder. ulusundan bu · 
nun gibi , f imdiye kadar hiç 

görü ı ınemit değışiklikler iıı 

tenıeğe mecburdu Bız san 
timanlal ruhumuzla pitlor
sek doğu olarak tanıdığımız 

şeylerin çabt.k gayip olup 

1ı ı tme5ine h iddetlenme! i) iz. 

Şunu kati olarak bilmeliyiz 
kı doğu memleketlerdeki 

ulusların yürüdüklt:ri yol, 
kaçını1 ması ımkiinıız bır za. 
ruretin çizd ı ği yo ldur . Sade 
kuvvetli o mayı i ı;temek ye. 
t:nez. hakikalt n kuvvetli 

olmak g e re k t i r Fa 

kat bugün anca l< 20 inci yüz 

yılın te.knik baı.ı rılarına ma · 
lik ohn kımselc r böyle bir 
ıey iddıa edebilirler. Türki 
ye İslam 1 ık ideolojisi gevşe 
meklik yüzünden Osmanlı 

ideolojisi de büyük savaşın 

zarbasile batınca , ulutıal ide

olojiye dayanmaya mecbur 

olduiar. Pan ·Turan fikrı bir 

serabdan baıka bir şey ol 
madığı gibi markiszımde 
l~J~ yılında . önemi mik . 

tarda endüstri proletaryası 

:······················· ···························· • • • • 
:vAzAN:i Alev Kamçıları i G-~· 1 : 
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: ........ :•••••• ULUSAL ROMAN: 3 •••• •• : ..... •• .: 

BiRıNCi BÖlOM 
Arabanın kamçılanan per· 

de ~eri, d ışıırıda uluyan 

rüzgar, atların na ı larından 
çıkan sesler. Ona hep hayal 

i leminin korkula rını hatır 1 a 
tıyordu . 

Deee . Canına t ükürdü 
ğümün havası. ~abah ne gii

ı e ldi, şimdi ne oldu . Ken 

dinde i k defa biraz kuvvet 

bulabıldı Kendi ke ndine 

1 
söyleniyormuş gibi mırıldan 

dı: l 
- Korkuyorum . 

~ Korkuyorınusun? Amma 

Yaptın ha hanım Ko k acak 

ne var? Allaha tükür gidi 
Yoruz itle . Bizim oğ l a nlara 

böyle şeyler vız ge lir. 

Ri1m em içimde anlama· 
dıfım bir sıkıntı var Ne 

de o 1s t dağ batında vız 

l,terse gök yüzünJe o
lalım . Elbe t bır 1 öye varı 
r1ı Hem bu fırtına çok ~ür 

lllez . Çok yüksek' erdf'yiz de 

onun için hava bu kaı 1 ar kö 

tüleıti. Şiındı nerde ise k ö y 

Rörünür 

Önümüzde hangi köy 
var? 

( Tekin1t":r ) köyli. Üç 
beı evlik bir ver. .. ğer geç 
k" ima sa ydık . Hurad cı hiç 

durme zdık . Bizim in eceğimiz 
konak bu l<övden bir saat 
öte ded ir . f a kat ç a resiz akta 
mı bu köyde geçireceğız. 

İnsan 1 a rın iç ine girelim 
de n eresi olursa olsun .. 

- O da niye, eyi sanki 

Talıii bir köyde, bir 

dağ başında oldu ğ u gibi kor 
kulmaz 

Be kir kamçısını ıaklattı. 
sonra a r" banın içine döne 

r e k: 

Sen asıl ınsanların i ç ın · 

de olduğun 7 aman kork 

Da ğ ba şında senin için kor

kacak b ir şeyi yok 

Akşamın alaca karanlığın· 
da Bek irin 11arımtı ra k yüı.ü 
nü gördü Bu kaba köy ço 

cuğunun yüzün<le anlarrıadı 
ğı b ir renk dalga 1 andı. 

O ; n e demek iatemiştı?. 

Fazla düıünmcdi. 

TÜRKOILI 

nan yokluğu yüzünden kök 
aalanıarnışlı , Bu !luretle en 

erjık bı r devl et ideoloj ı;inin 
gelişimı iç:n aı . cak ulusa l 

ideoloji l<a l ıyordu. 

Ulus ve teknik , modern 
Türkiyenin m~şiu l o ' rıuğu 

baılıca mevzul.udır. Bu me · 

ıelelerden biç birisi, eski 

Oımanlı irnperatorluğundan 

kalan Platform üzerinde ye 
tiıtirılemezdi. Her ikisi Av

rupanın, islamiyete yabancı 

olan mahsulleridir. 

ka t ehirleri birer cennet ha
line getire! il ır'er d ı , fakat 
büyuk devrimin beş iğ i o'an 

Aok1Ha111n seçılnıesi bütün 

ulusun besledi~i nihayehiz 

minnetdar ! ıkhrn ilerı geliyor 
du . 

Türk ye, dünya kültürlin· 

den tamanıil e iıtifadelenmek 

istediği içın. yeni yapılan 

binalar, Avrupada. şark &i 
tili addedilen rr,ağrebi (ma. 

uresque) üı1uhunu tatımıyor 

lar Türkler aynı sebepten 

fes v~ san~ı çıkardılar, aynı 

sebepten latın harflerini ka-

bul t-tlı ' er, aynı 

kanun1 arını AvrupacLrn al 

SAYFA 3 

l Ders planı örnekleri r' 
Kedi, Köpek 
- V inci sımf -

Vasıta; Bir kc>di baıı, bir 

kedi iskeleti, ker! i levhaları. 

Diri bir kedı. Sınıfta yapılım 

bu incelemeden sonra tale. 

be hariçte de, kedi üz.erin -

de birçok müıahede1er ya. 
pacak l ardır. 

Dersin iki barız noktası : 

1 - Hayvanın tarifı ; 2 -
yaşayiı tarzı 

- ı TARİFİ -

1 

dört dit görü'Qr Bunlar adi\ 

ta Vf"ntnda olduğu gibi düm 
düz değildir, girintili çıkan , 

tılıdır. Etleri parçalamafa 

lılzmet eder. IE-ıici dtıler J 
Çene 'erin hareketleri yuka . 

ndan aıağı ve aıaiı<\an yu 
karıya doğrudur. Makasda 
olduğu gıbi: Türk ulusu, batının kül

tür hayatına, ağır bir zaru · 

ret yükünün zoıile girmiı 

tir . Hu ceki Asya kültürü

nün, nıütt:Caniı bir medeni· 

yet hamurunun ıçin de ui

rnesi değil , Asyanın ulusal 
hususiyetlerinin yeni cerya 
nlara karşı kapılarını açma · 

11 demektir Böylel ı kle ilk 
defa olarak bir Türk ıosye 
lesi kuruldu ve eski göçebe 

Türk, ilk defa olarak yer 

leıti Eski Türk asker olarak 

padişaha vılayet ler feth et 
miş, hura larmın yine padi 

şah adına idare f'tmiş fakat 
hiç b ir zaman toprağa bağ

lanamamıştı Şimdıki Türk 

ise toprağa bağlandı, yerleş 
ti . 

dılar . Türkler İslan . iyet kül 1 _ 
1 - Şekli, rengi, kürkü 

Ehli kedınin boynun uz
unluğu vasati olarak. 4() 45 

3 - Vücut ve uzular: Vü· 

cut ince ve aliıtikidir En 

ufak d~liklerden geçebi1ir. 
Kedi vücüdunu kanburlata -
bilir. Dört ayaklı hayvanlar 

dandır . 

Yeni Ankara, bu hadise 

lerin bir sembolıdir. Ankara 

Türkler tarafından meydana 

getirilen ilk ıehirdir Türk· 
ler o ana k a dar İstanbul da 

dahıl o ~mak ıartile hep bat 

kaları tarafından kurulan oe
hirlerde oturmuılardı. 1-{ u 

ulus son defa olmak üzere 
o eski göçebeliğine uyarak 

Haliçteki çadırlarını ıöklü 

ve on ' arı Anado'unun la or

tasına taııdı ve l u suretle 
es"i göçebe huylarına ıon defa 
alarak veda etli. Bundan son 

ra çadırların yerine taf ve 

betondan bina•ar yükseln .e 

ğe batladı Belki modern bir 
büyük ıeh ; r vücuda getırnıek 

için , Ankaranın susuz ve ıut

malı topraklarından daha 

elveri :. s z bir yer tasavvur 

o ' u namazdı. 

Türkler aynı fengat. aynı 

enerji ve aynı pare ıle bat· 

--------=-----. -
~ 

"' * 
Araba ince bir dağ ete 

ğinderı, kısa bodur, bir çam· 
lığın içine girdı Tekerlekle 

rın çakıllara çarpmn sından 

çıkan gürültü. rüzgarın uğul · 

tusun.s. karışı yordu . Çakırla 

şahin timdi daha fazla kı 

zıımış ' ar , arabayı büyük bir 

süratle sürükleyip götürü 

yorlardı . 

llekir; elinde- sıkı sıkıya 

tutduğu t e r biye'<'rlt", gecenın 

karanlığında bir kazaya mey· 
dan vermemek iç•n büyük 
bir emek sarfedıy ordu Ara 

s ıra dudaklarının arasından 

anlaşı lmaz bir kelime fırlı · 

yordu . • u kdııne erin birer 
koyu küfür olmak ihtimali 

vardı 

Belki& korkuyordu 

Hiç bir şeyden korkmıyan 

bu vahıi kadın , hayatında 

belki i lk defa korkuyordu. 

Eyice büzüldüğü köıede , 

nefes almaktan çekinir bir 
halde, gözleri kapalı titri 

yordu. Bir aralık s eslendı: 

Tckinlere daha çok 
var mı? Bekir ağa 

Httyır hanım .. Şu ya 
macı dönünce köy görünür. 

Nalı . ıuracıkta . Çıfte kaya
laran öbür tarafınd i\ . 

Çifte kayalar nu .1• 

Eve t . Yolun dönllmün 

türünden ayrılarak batı kül 

türüne girdıler . çünkü vncak 
bu kültürün onlara lazım 

ge len tenik vasıtaları , yani 
mevcudiyetleri ıçm lazım 

gelen y.udımcı kuvvetleri 

temin edebıleceğ n ı anlan. ıt 

bulunuyorlardı. 

Türk ruhu , aynı zamanda 

kendı değerini layıkile tak 

tir etmek istiyor. Bunun ıçin 

iki yeni harelı et yarat la . e un 

lardan birisi, Türklerin ecda
dını Hıtilere ve Sümerlere ka
kar götürerek onları ilmen 1 

en eski 1. ültür mille tlerinin j 

sülalesine sokan tarıh hare 

keti, diğer Türk dilinı yeni 
lemeğı ve temiz'enıeğı amaç 

tanıyan d ıl hareketidir. Hu 

suretle şuk medeniyetinden 

ayrı ışın hakh olduğu ney 
dana çıkacrk ve bunun hem 

zaruret, hem de ödev icabı 

o lduğu anlaşılacaktır 

Roman yazma re~oru 
Edgar Valas zamanımızda 

en çok eser yazmıt olmakla 
tanınmııtır. Fakat 1870 de 
ölmüı olan romancı Alek 
s rt n dr Düman .n reko runu bu 

güne kadar henüz kimse 

kıramamıştır. Bir Fransız, 

edebiyat tarıhi uzmanı, 

Dümanın yetmiş 

bir yıl süren yazıcılığında 

ı ıuoo eser yazdığını hesap 
ldou~tır . Buna göre Düma 
her hafta bir eser 
yazmıştır 

de, sanki insa 1 elile konmuı ı 

gibi iki kaya vardır . Oraya 

(Çifte kaya ' d e rler 

P u taılar için köylüler 
türlü, türlü hHı aye 1 e r uydur

muşlar . İ11terst-n sana arı la 
tayım . 

Fena o1 ıııaz . 

Efendim . ı u Tekin 
ler köyünde bir · 

Sarı Onbaşı varmıı. Moskof 

muharebesinde Onbaııyı as 
kere almı§ ' ar. Gel zaman, 

git zaman. Harp sonunda 

köye dönünce öteki. beı iki 
karasının fena yola saptığını 

söylemişler Zvvallı adam 

deli gibi olmuş . . Karısına bir 

şe y söylemezmit·· Ama hani 
bu dert içini de kurt gibt yer

mi~ . Bir gün bakmıt ki böy. 
le olmıyacak, oduna götür

mek bahanesilt> . karmnı ev

den dııa rı çıkarmış. Bu Çifte 

kayaların olduğu yerde h em 
onu hem kendisini öldür

müf .. 

Sonradan, itin iftira oldu 
ğu meydana çıkmıt ama it 

işten geçmiş . 

İıte oza ınandanberi ıüya 
~ece y :a rısından sonra Onbaıı 
ile karıst Çifte kayaların üs 
tünde görünürmüı . Köylü 
!er b~ırasını uğurlu sayarlar . . 

Evde kalmış kızlar Çifte ka · 
ya 1 arın toprağından .ılırsa 

untimetredir. kuyruğun uz· 
unluğu muhteliftir Ked ının 

bü} üldüğü az değ tir. Renk 
be ptk başka baıkadır . {bi

linen k di renklerin i sayd.ı 

rınız: Beyaz, kata , kül ren 
g-i, tekir.) 

Batı yuvarlak, ayak ar ol

dukça uzun; ayaklar üterin 

de bulunan bedenın ön k11 
mında baş vardır. Vücut 

kıllarla örtülüdür !Kürk 1 
kıllar uzun !Van ve Siyam 
kedileri! veyahut k11a; yum. 
uıak ve incedir. 

Başında ve vücudun ön 

tarafındaki kıllar caha kı
sadır. 

Burunda ve ayaklar altın· 
da kıl yoktur; ddi burunda 
penbe ayaklar a 1 tında kara· 
dır. 

2 Baı geri dönecek 

kadar yuvarlaktır Lemse 
karrı çok hasaaı1 ıki bıyığı 

vardır . 

Kulak 'ar kalkık ve çok 

oynaktır . 

Göz1er gündüzleri ) arı a · 
çıktır, geceleri göz b«'bekleı i 
bü1ür. 

Di l pe11be reı.kdedir , püt

reklidir, bir törpü gibi tır 

malar Bir kendi kafasını 

inceletiniz Her iki yanmıar 

çeneyede, önde üç kesici diti 

vardır; ucu sivri kazma şek· 

linde bir diş daha bulur ur 

[Köpek dişi ete bir s ı vri bı· 

çak gıbi batar) Yan tarafta 

gfıya kısmetleri açılırmıf . 

1 
Zavallı kızcağız. .. 

- Zavallı! Yaaa. İkisi de 

düıman ıerrine uğramıı, şehit 

sayılır . 

* * * 
Bu s .rada bir gece lrnıu . 

yan taraftaki çamların üze 

rinden havalandı . 

Genenin karanlığını yırtan 
bu kanat darbesi, çakırı . b ı r 

ateı kamçı indırılmit gıbi 

ıaha kaldırdı . eşinin düttü

ğü heyecana kapı l an, şa hin· 

de, ça kırı takip etmekte gl'· 

ri kalmadı . iki beygir, ku 

durmut bir haldf" arabayı 

sürükledıler . 

Bekir, bütün gayretile le

rbiyelere asılıyor, azgın 

hayvanları zaptetrr:ek ıçın 

tür ~ ü naralar l!avuruyordu . 

Be kis, kendinden geçmiş 

bır halde Bekirin boynuna 

sarılmışh Boğuk, kısa fer 
yatlar:a : 

Bekir .. Bekir, kurlar 

beni . . Dıye haykırıyordu 

Birçok erkt•klerin yüz sü 

rmek için tahassür çektiği 

güzel yüzü, arabacı Bekirin 
kırçıl yanık yüzüne liÜrÜnÜ· 
yor, ufak, kırınızı dudakla 

rında onun sarı uzun bıyık

ları geziniyordu Bekir ona : 

- Korkma!. Bir şey yok. 

Diyebildi 

Bizim kollarım za takabül 

edt'n ön ayak arda diz 

deri altında ldkladır; 1 Said I 
kısmı pek uzundur Ön ve 
arka ayak 1ar arasındaki 

farklar ile arka ayaklarda 
d ıze ve bileğe takabül eden 
kısımları buldurdunuz. 

Kedınin hafif yürüyüıünü 
inceleylniz Parmaklarrnın 

ucuna basarak yürüdük 'erini 

mütahe,le eltidniz. Yürüyen 
ve koşmağa hazırlanan bir 
çocuğun vaziyeti ile muka
yese ediniz. Çocuk ayakla
rının ucuna baıar o bu ıu · 
retle böyümüı, koımau ha-

fiflemiı ve kolaylaımıı o ur. 
Zira, böylelıkle mafsal hll
reket .eri toprakla ayak ara 
sına konmuı o 1ur 

Parmakları sayınız: Döıdü 

çok inkitaf etmif baı par 
maklar pek küçük kedinin 
yürüyifi hiç duyulmaz. Sebe 

bi? Ayaklarının alt ı na ba 

kınız . 

(Sonu Var) 
-~-

Jıponyıdı kaıparıtiflır 
Japonyada kooperatiflerin 

sayısı 14,815 tir En fazlaaı 
köy kooperatıfi olan bu· te

ıkilata dahıl alan azanın 

sa}ısı 5,464.986 dır. Koop 

erat ifçilik Japonyr. da. mem 

lelı etin ekonomi cihetinden 

kalkınmasına pek büyük 

hiı;rnetler etmiıtir. 

Sonra; son bir ıayretle 

lerbiyelere aaıldı. Bu 11rada 
en beklenilmiyen felaket 
kendini göıt~rdi Çakırı za. 
pteden terbiyelerden biri 

koptu İkisi de arabanın •çt 
ne yuvarlandılar. 

Ş i mdi, büıbütün kuman 
dasız kll !an hayvanlar, ara · 

ba} ı yıldırım ıüratile sürü· 

kleyip götürmeğe baıladı · 

lar. Ru ~aniyede ölüm on
lara pek yakındı. Ve; ıene 
bu k ı sa saniyede, Bekirin, 
arabadan çak1rın urtına at . 

ladığı hayvanı kulakların · 

diln çekerek durdurmaia ça 

lııtığı görüldü. 

Heyhat! .. Hiç biri fayda 
vermedi. 

{Çıfte kayaların) gecenin 

karanlığında yükselen göl · 
gesi birer siyah ö üm hey 

keli gibi, gittikçe yakla11 
yordu . 

Biran içinde bilyük bir 

sarsıntı oldu. Tekerleklerden 
biri fırladı . 

Hep birlıkte yan tarafta 

ki "hendeklerden birine yu 

varlandılar 

Kaaa bir feryaa ititildi. 

Sonra; etrafa gene ıece 
nin derin s essizliği çökUl. 

- BITMEDl -
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"Reklam,, dır. 
Satacağınız Malınızı 

Her.hale Reklam Ediniz. 

I \ e ~lu Re~lilmh~rı uzı 
(TURKDLI) ıe eı·iııiz. 

TÜRKDILİ 

Ayağınıza Lastik mi 
Almak İstiyorsunuz? 
ÖYLRİSEHİÇ DÜŞÜNMEDEN. HEMEN 
Yeşilli Camii civarında ( BflY fili Oô
LU CEMİL) Ustanın dükkanına gidiniz. 

1
1
t) , 'Ki: 

1 l Bura~an Dünyanın en sağalam mar~ası ohn 
R ( T rııpez, Nokra, Cizlavıt) 

lasti~ter i n i ~er yer~en ~a~a ucuza ala~ilirsiniz. 
Bayaııl:ıı :ı ~ık \t~ :-:ağl ;ı ııı S a~o · lar, İ!"kaı·piıılPı· 

' 
SAY 1 N 

1 MÜSTERİlERiMilE ' 1 

' Ucuzluğu t 
1 • 

Zara f eti Ve 

-Malları ile tanıJığı .. 1 ız 1 
Fahri Tavşanlı 1 

f dRlazi Manifatura Ve Kumaş Mağazasının 1 
8 S (, N 1\11 O 1, t\ 8 

Hernevi kösele, deri vesair kundura malzemesi ' ' 
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rke rtao ulu Satın .: i s T i F A o E N iz i ff 1'152.i!!I~ - ffiSiS§fı 
Alma Komisyonu Satın il .. .. .. .. r ılı Balıkesirde lı 
Alma Kuru u Başkan- ti O U S U N U N U Z !. . H Çepniler 
1 d •• ~ " 
ığın an· • . " •• • t• lstanbul ve iz.mir depofarın-H 

l · Pansiyoııun ekmek, zeytin yağı, beyaz peynir, ka§· ı' da ki f İatla r:Ja, r~ 
Yazan: i. HftKKI ftK!l} 

ar payniri, patates, kuru fasulye. nohut, kuru soğan, sab. e •• 
un, un, makarna, tuzdan ibaret otan bır yıl ık ıhuvac;ıa. t 11 Her neyi Cam, Ayna, kontreplak, tt 
rının aç k ehıltmcsi 4 Birinci Kanun çarşamba günü sa .,, k'lrnej·, lstor, kaplama almak İStİye- tj 

!1~Sl~ r İ il İ 
at 14 de üçüncü defa yapılncakt ı r İsteldı t rın okula bl\Ş "' ~ 
vurmaları . 4 ı 265 tı nler her halde: '~ 

l it~ ı· k c. C, k ıı ıııcı l ıtl 1 r 

f1 
•• 75 Kurus 

B A l I K E S 1 R 1 S K [ H 1 S AT 1 H A l M A :! Yeşillı cıvarında Camci Hilminin !i ııııı ---- • i~I 
K o Mi s y o Hu i l AN l A R 1. . ':: dfüinına uğramalıdır. -~ lll!' Kitapçıla~da Arayınız 1 

J "' 1:p .-Hıii'•••••e t• ırnı_ ___ ---;:;;i'a 
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Yeni. Adam it.@~ cc!•=u= ~~~~~2Sa'iCSi!.E~~ıı?:!ii!!l~i5~i!s=~~-- - i!St ;; _-~ıf.ı 
Ba ıkesir garnizonu lotatın hayvanatı ıhliyacı i~ııı 290 

ton kuru ot kapalı zarfla eksiltme) e konulm uştur. 25- 2 
Teşrin pazartesi günü saat 11 de kolordu satın alma ko 

misyonunda iha esi yapı acaklır. Tahmin heceli l 160ü mu 

vakkat teminatı Y70 lirad r Teklif n clctuplnrı ihale &atttı· 
ndan bir saat evvel makbuz mukal:-ilinrle salın alma ko· 

misyonuna müracaatları. 266 

.... .. ... -·· .. .. ...... .. .. 

Kor ihtiyacı için 40J ton un eski talip nnmıhesabına 
kapalı zarfla yen ıden eksıltmiye konulmuştur . 22 2 Te .. rin 

935 cuma günü saat 16 da kor satınalma komiı;yonunda 
ihalesi yapılacaktır. Tahmin edilen bedelı 49,COO ve mu 

vakkat temınatı 3,675 lıradır. Tek if mektupları ıhale Ea· 

atinden bir saat evet makbuz mukabılinde komis }'ona 
tes im edılece ktir 

Dursunbey 

4 1 - 262 

Tayart~ 

Cemiyetinden 
Dursunbey kaza tayare şubesine nit merkezi kazada mü 

dahhar tahminen 19900 ki o huğ :lay 13300 ld lo arpa 9600 
kilo çavdar kilo mısır Kireç nahi}e n erke2indc 47( r, kı l o 

buğday 3300 ki o arpa Kavacık nahiye rr.e• kez ınde 57GO 

kilo buğday 4800 kilo arpa açık art ıma ile satışa çıkarıl
mıştır. 4-1'.! 935 çarşan ba günü srıat 15 de ıhale oluna· 
cağından isteklilerin şeraiti anlamak ve numunelerini gör· 

mek üzere şubemize müracaatları ilan olunur. 

liDI ---- -- --- ----------- "' 
98 inci sayısı çok güzel fMJI Halk ; B k • · lll 

birşel<ildeçıktı YenıAdam lnıl eV ... Q leVl 1 
tam bir kültür gazete:si ol · IMll ı' 
muştur. Ehemmiyetli yazı- ı ı HalkevJmizin Sosyal yardım ko:nitcsi taraf:n<irtn eskı Uray Dispilmerı yap~ 1 

ları arasında lımail Hakkı I ıın in açılan bakıcvinde a~~ğıda yaıılı günlerde rl 'lkto: arka la.,ları nız fakır lrJ.I 
nın tarihi nasıl öğrettin .? ~e I hill hal.ka bedava . bal<ac:aklardır. Halkımızın bnlnevimıze bnş vurmalarını diler z. fMI 
hukuk nedir başlı l.!ı ) aı.ıla- imi 10! 
rını okuyunuz Hu nushayı noıl H A s TA L 1 K LA R B A K 1 z A M AN J u z M A N 1 N A D 1 I~ 
mutlak/\ görünüz. 00 ı!: 

O d 
ıını İç hRsta 1 ıkları Pazarte i günü saat J 1-15 Hn~· Or . Medeni Al<kent ı~, 

9 metre danizin ıbinde ımı GöL hastalıkları ,, ., 15-16 Bay Dr: lhsdn 0 kay ~I 
Umumi harpte, içindeki ili ~ 

kül iyetli miktarda altıntar . mC 1 r;I 
Ku ıık hastalıkları 3alı 15 i6 " Dahı ı 

la birlikte bliyük denizde 1 Ô r.: 

11 
Cerrahi hastalıkları 11 ,. ,. 15-1 G .. Sadi ı.alay 

s~f er etmekte ilten bir Al :ı. ~I 

man tahtelbahri tarafınd:ın 1j l l~I 
batırılmış olan Lüzitanya va . il ... , Kulak, bogu .. burun H . Çarş ;unba ,. ,. 15-16 ,, Kam 1 Sesli oğ'11 l~I 
puru bulunmuıtur. ifil Çocuk hastalıklh rı . ,, ,, 11) ı 7 ,, " Memduh lfi I 

S~neterdenberi aranmakta 1 ! l~l 
o lan vapuru, Orfis vapuru, I ' l~I 
denizin gü metro clerinlık illi Derı hastalıkları Pt!rşembe ,, ,. 15-16 ,. ,. l\1ehmt:t Alı l~l 
!erinde butunmuştur. li{JI Doğum .,.e kadın H " 16-17 ,, " Ha it Ü.r.el l ı 

Son ~istem hava ver·p al · l~ ı ı~I 
mil cıhazl ril e teçh iz edil- l':J iç hasta'ı~ları Cum" ,, 15-16 ., Raif Demiralp 1mı miş o lan Ojeyis Djeres is 1 c l A 1 t 1 k i 16 17 Al ' R T 1 mı 
mindeki dalgıç , Lüzitanyayı MJ erra 

11 ıas a 
1 

nr 
1 

" - " •• 
1 ıza eze ı~I 

denizin dibinde kum ve yo Halkevi Başkanlığı IKJI 

~ ~ sunlar a ortülü ve tanmamı 

yacak bir hald e bulmuştur. 

A rnerlka hülcumeti, batan 

vapurun içindeki altınları 

ç karmak için icnbeden talı· 

siıatı vermiştir. 
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