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Türkiyenin Nüfus Siya- Celal Sahir ~ Seyyum Orduiarı İle Beraber 
sası Ve İskan Kanunu Göz yaşları arasında top· ltaltanlan Adua Yanından Çevirdi. 

ıağa bnak,ldt. \T·'·ıA·.ı_ı1;1lif••_(,);111 <:t)İ0ai,Jd,}f li .'1 <1Q·ıııııı·l,·ar Ankara, 19{A A. ) - Ka 

rnutayın düc.kü toplantısın 

da iskan kanunun müzake 

resi emasında İçişleri Baka

nı Şükrü Kaya Türkiyenin 

iskan siyasasının umumi hat· 

ları iskan itl~rinde gözı·tilen 

rnaksad ile bugüne kadar bu 

Yolda başıırılmıt işler etra · 

samız.n esaslarından olduğu 

nu kaydetmiş ve Cumuriyet 

devrinde yani 923 den bu- 1 
ne kadar memleket·mize f 
dört yüz. bini mubadile su 

reti'e a'tı yüz elli bin mu· 
1 .. 

hacır geld ğini ve üıkan edi-

'ecek muhacirlerle Trakya 

nüfu unun İstanbul hnriç ol· 

1 

İstanbui, J 9 !Özelj Dün - ~ .Y ~ 

JUZUlld(•n ta l~'a n hı rt' k.ı'U ı cok ~·iiclt•sf i gece hayata gözlerini yum· 

an Zonguldak eaylavı şair 

Ce al Sahir bugün saat do· 

kuzda büyük törenle göz 

yaıları arasında toprağa bı 

rakıldı. Mezarında söylevler 

verı ldi 

anıldı. 

Azız ölü saygı ile 

İstanbul, 19 !Öze\} · .J h ı .:> ;'.) 

Adisa babad ıki havas fljarısa · 

i
len aber ere ~öre Çembela 

muhabiri hildıriyor: Süel 

çevenlcr Tigre c< plıesin clel<i 

italycln kuvvetlcrının H11be~ 
kuvvetleri tnrAfından ıze ç 

edil ı.ekte oldugu lıaber ve 

1 

lta lyan kuvvl·lh. ı tarafından 
İ\gd 1 edildı) miştir. 

Cerbrahatı hav~·sinde 
nıütec rrıt Lir ha•d~ bt.tu . 
nan bır Manastır ht"lkı .,\ ... 

Tında izahat verirken dışar rnak iiz !re yakanda bır mil· ı IVl 
~·.~:n~nü·~~::u b:~;:: .~~ ' ~:~· ç•kanln<•ğım sö y lemiı· 1 a r si 1 ya 

riliyor Habeşler n.uhtelıt 

yer'erde italya.1 l,u\ vetleri 

ne gece hücunılara vertı ek 

bu kuvvetleri zayiata u6ra· 

tıyor!ar Bu hücumlar ve 

saldırışlar geriden ve dur 

·a:1!.\ra teslim o'muştur 

Au. Aksum ve As01ara 
nr .. sın •· -nünakalat ve ker 
van'arın gı ...... gelmeleri bat 
ı~nmı~tır. Bura -da telef on 
lesi .atı da yapıln ı~·- . 

=H~u===· k=ü=m=e=t=im=ı~_z=Z="ec=r=i =1=.,e=d=b=i=rl=e=r Cinayeti muha~emesi başla~ı 

icin Bir Kararname ile Tacir-, 
leri ·Aydınlatacqktır. 

Ankara, 19 (Ôzell - llü ! 
kumet, zecri 

vaziyetimiz 

tedbirler 

hakkında 

ve 

bir 

i.tahname neşrederek 

lerl aydınlalacl'll<lır 

tacir· 

lstanbu1, 19 [Özelj 52 
dev et, g Pce yarısından iti · 

baren talbiknta baılamıştır. 

acağını ve sosyete arzuları· 

nııı bu suretle tahakkuk ed 
eceğini umuyorlar Böyle 

bir muame'e dünyada ilk 

defa olarak ltalyaya yap 
ılmaktadır 

Kanada, Arjantin ve İs 
panya da bu devletler ar · 

asındadır. Romanya hüku· 
lngilizler, ltalyanlnrın sıkıi meli de kararını vermiştir. 

>-'-- ======== ======== 

Kondilis ile Z a b i an 
Protokolü İmzadan Çekinen 

Zabitan· Tehdit Edilıyor. 
~~~~~----- -

Kral progrmmı kabul ettiremezse tekrar londraya 
dönece~rniş 

İstanbul, 19 (Özel ı Kr· 
al Atınaya geldiği vakit bü 
tün liderleri davet ederek 

Progr.,mınm tatbildnde ke 

ndisine yardım etmelerini 

İ~tiyecektir. Liderler kralın 
Programını kabul etmezse, 

tekrar Londraya c!önecek
tir 

Bu havadis bugün Lond 

tadan buraya gelen Atina 

belediye ba§kam tarafından 
da. temio eclilmel\ tedir . Ko 
tıdılis, bu hususta ademi 

tnaliimat beyan etmektedir. 

lshnbul, 19 [Özel} Lo· 
tıdradan dönen, kral Kons 

la.ntinin siyasi müşaviri pr

ofesa: B Streit, Venlzelos 

alc) hdarı fırl<aların lıde-

rleri ile görüımü,, 
kral Jorjun da -

hlli vaziyet hakkındaki fi· 
kir!erini anlatmışlar. Kralın 
fil<ir !erinden Liri Hiçbir fır· 
kaya mensup olm•yan ri

calden bir kabin~ teşkili 

ikinc:s i de, Venize1os aley 

hdarı fırkaların hep bir ara 

h toplanarak ışlerini bir 

kabineye bırakmalarıd r 

~eclis, bu kabine ile çah 

hbileceğinden fes! ine lü 

~um kl'l.lmıyacal<tır 

Kondilis zabitan arasmda 

bir protokol imzasına giriı · 

miştir Bu protokolde, zabi 

tanın hükumetin prog

ramından ayrılmıyacağı 
yazılmıştır Protokola 250 

zabit imza atmı2tar. İmzadan 
çekinenler kadro harici ol 

unmakla teh ~il edilmekte· 

dir. Bu proıoko'ün gayesi 

kral geldiği zaman, Baıve

kilin programınll muhnlefet 

edene kendisini kuvvet'i 

bir teıekkül k rşısında bır-

lnebol 
Vupuru F acias1. 

Ne Oldu. 
İşt an bu 1, 19 1Ôzel1 İne· 

bolu k1tplanı Mehmet Al ı nin 
ev pol 11 iken sonradan Sey

risef af ndek i bir arkadl'Şl tn · 

rafından dümen'ığe ve ora· 

dan hapdanlığa getirildığt 
•• 1 • soy enıyor. 

İstanbul. 19 {Özel! De 

İstanbul, 19 [Özell Yu-
gos1avya kralı A 'e l{s<ır.d ı l 
öldürenler in muhakemesine 

Eksl.1 Provens mahkemesin
d : başlıanıştır . · 

Muhakemenin , aplnıasın 

da Kral Aleksandr hakkın 
da bır methiye söy enecek· 
tir. 

madan yapılmal<tad.r. 

Ras Seyunı ordldarı Adu 

anın garbında İtlı } an CJrdu 
sunun s&ğ ceııahım çcvirn e· 

ğe muvaffak oln uştur. ltal 

yanlar Oağaborun a 1 tmış ki· 

lomelre güneyinde bulunu · 

yorlar Şiddetli yağmur'ar 
yüzünden İtalyanlnı m hare 

ti çok güşleşmiştir. Önünde 

• kanlı bir savaş geçfn 'asa-

Bir gazete ~apatıldı 
İstanbul, 19 !Özeli Ku. 

düs hül.umeti; (Elbedis) ga 

bah §ehirinin Ha beşlerin 
elinde bulunduğu anlaııl 
maktadır 

Cenevre, ~ J 1 A.A } --
z~cri teJbirlerdP.n bahseden 

zeteslnl lcapatmı§tır l'erliner Tegbelat gazetesi 

Bunun sebebi, Kahirı-deld 18 sonteşrın t arihinin Av 

soa karşılıklar dolayısile bu rupada cıcldi karg lşalıklara 
gazetenin hükümeti Yahudi yol aç'\bıleceğini ve bu ted-

Habeş ordularının sa:.'\t· 

ladı'darı bir tayare Makale 

önünde yere düşmüştür. 

İstanbul ı9 IÖzell - Lo· Londra, 19 IA A .J - Tiğ 
ndradan hab,.r veriliyor: re cephesindeki Havas ajan· 

Ras Makonen Adissaba sı aylarının bildirdiğine göre 

badan 35 bin kişıllk bir or yirmi İtalyan uçağı makal· 

du ile cepheye hareket et- lenin güney doğ•ısunda yir 

miştir. Hun.ardan başka 15 mi bin kişi tahmin edilen 

bin kişilik bir kuvvet daha bir Habeş kuvvetinı bomb! 

cepheye g,diyor. Has Seyyum, ardıman esnasında bütün 

şimdı Anbalage cıvarında uçaklar d -llk deılk olmuf· 

bulunmaktadır. tur . Habe§'ere alta bın kılo 
Londra . 19 I A A 1 Da bomba atılmış ve büyük 

ily telgraf gazetesinin siyasal zayiat verılmiştfr. 
muharrirınln bıldırdiı}ine 1 ' y a nı aj'ansın · ·ıı 1 · t• 15 me y göre mı el er cemıye ı H d b"ld -• ... .. arar an ı ıruıgme gore 
g in kadar eve! tekdilc bir O d h . d O b 

i ga en cep esın e aga ur 
komiteyi talvayı ınuhasn . 
matı derhal ter ket meye mec· la Garalıı ara9ında Habeı 
bur, etmek üzere dnhn l<ati mukaveti gittikçe şiddet ' en 

dostu gösterir beyannameler birleri ablukan.n laldp et- yeni zecri tedbirlerin alınma· mekte v 0 gece baskınlarile 
lta1yanlara önemli zayiat 

vc:rilmektedir. 
1 neşretırıeğe teşebbüs etme- mesi muhtemel bulunduğu· 1 sı imkanlarını tetkike me· 

1 
~dır nu y1'zıvor. I mur etmiştir. 

==========,,_,;.:=:=;;;;;:~===--==-== l.ondra, 19 (A.A 1 - Ga 

1 Şimali Çinde Neler Oluyor: 1 
zetelerin birçoğu l>nş yazı· 

.=-:: ..... =-:z:r.. ~ ... :u:s;.. j ıarında İtalya ya karşı zecri 

N k • J 1 ı 1 tedbirlerin te.tbıke ba§landı an 1 n a p o n i a r a ğı bugünkü tarihin özel eh-

' 1 emmiyetini kaydetmektedir· 

,Harbe mi Hazırl~rııyo ?.' '°'ı.tanbul, 19 [Ö··'' -
1 1 İtalyan lcaynaklarınclan ge · 

Berlin, 19 (AA l Pe den muhtar bir federasyon _ -

kinden bildirildiğine gört>, teşki li lcrojesine müsait bir d J Türk Dili ile uygu ar: 
Çindeld Japon süel harekatın ce'p vermelerini istemiş Ja-

== 

MançUko 
Sefer~erH~ ilin etti. 
Herlin, ı9 !.AA.) - Pe

kinden bildiriliyor: Mançv 

ko seferber1ik i' an etmi ir 

başkanı general Dal- pon Oışbakanının bir mü 
messili Japon ;ıjansma bu 

hara Kuzey Çinde!d yPr· projenin Kuz y Çini Nanl( n Celal Sahir de öldü· .. 
li askeri erkanına bir olli den nyırmağa ka llyen r,ö-

ı mııtom ~miş ve kt>ndilerin zetrnedıgini-~y!emi~tir. 

Vefd Lideri Naha Paşa 
lngilizleri is mi yor • • 
İstanbul, 19 IÖze1j Ka 

reden haber ve riliyor: Vazi-

yet çok naziktir Na has pa · 

şa , yeni diyevd~ bulundrak 

demiştir lcı: 

İngilız'erin Mısırı bir 

müstemleke haline koyma· 

larına hiçbir za mnn rıza gös· 

terrniyeceğiz. Başkanlagında 

bu1unduğum parti, Mısır hal 

k 1 nın vüzde 95 ini temsll 
et nektedir Part ım, İogi :z

lerin buraJan uzn\daşmala · 
rını · bekliyor Nesim paşayi 

lst faya davet ediyotull'n 

Britanya Adası Baştan Başa 
Sular Altında kaldı. 

Celal Sahir de öldü. 
Ölüm onu da aramızdan 

çekip götürdü. 
"Beyaz Gölgeler, şairi 

artık bir gölge gibi aramız
dan uzaklaşmış bulunuyor. 

Daha 15-16 yaşlarında 
iken Servetifünunda ilk şi
irlerini yazan Celal Sabir 
edebiyatımızın bütün devir
lerinde daima genç kaldı 
ve daima gençlerle omuz 

omuza yürüdü. 
Celal Sahir gtnçliği se· 

verdi. Gençliğe inanırdı. 
Hiç unutamam: 
Üç yıl önce Kütahya · Ba · 

hkesir hatının açılma töre
nine geJ n davetliler ara
sında o da vardı. 

lüyordu. Ellerine sarıldık. 
Bir koltuğa ilişince a t

mağa başladı. Balı sire 

gelince ilk işi bir azete, 
mecJflua idarehao si ara
mak olmuş .. 

- Birçok s aklara gi
rip çıktım diyt>rdu. idare
hanenizi gü~1ükle bulabil

dim. 
Kelimeler ağızından dö

külürken solmıyacak gibi 
duran dudakları ince, zarif 
bir ülüşle bükülüyordu. 

7f arım saat kadar süren 

b kısa görüşınede Celal 
Sahir her şeyden ziyade Ba · 
lıkesir gençliğinin edebiya
ta olan ilgisini sorup araş

tırdı. 

Yazımın başında Celal 
Diğer taraftan B. Kon 

el.tıs mM ı.ri ıkticlar nı h• r 

tur ü va ı alada muhafaza 

~~eceğirıi söylen ıştır B. 

Çaldnris ise 3 teşrini.,ani re 

~iarnanda olduğu gıbi yine 

nizyol 1 arı idaresinin; arka 
<lan ge 1ecek vapurculuk so 

svetesi gem ılerine yük bır · 
akma mele için geıı iler"nc 

1 "'k 1 t .. han mül 'en f nzla ma yu 

lstanbıı', IY !Özel) 

Londrndan lıildiri ldiği nc gö 

re, bütün n<·hirlerin hı~~ r.nı 

icf p edecek şeki de yagn.ur· 

lar yüzünden kesilmiştir ve 

haH• yükseklere i' tica etmek 

suretti~ kurtul ınu~lur 

O gün, törenden sonra 
i i. "Türk dili,,nde birkaç 
arkadaş oturuyorduk. ~\1er· 
diven'erdtn içeriy\! doğru 
bir gölge doğruıau ince 
nari;ı yapılı bir gölge .. Bu 

Sahir gençliği sl'ever ve 
gençliğe inanırdı. Dedim. 
Bu innm, duygulu şairi

de ne kadar kuvvetli oldu· 
ğunu bu görüşmede daha 

'-'uvuffak olacıtğıııdan emin 
~lr. 

!ediği ve İnelıu'u f adasının 1 

da bu yüzden vukua gel 

diğı anlıışılmı~tır. HüHıınel; 

bu re'rnlıeti durdurmak için 

sef erleı i yeni ıekilde tanzim 

edecektir. 

lar yağınnkllldır. Bazı şehir 
ler şinı<liden sulnr altında 

l<a ' rnıvtır 
Yolar ve münaka'at su· 

Birçok yardım heyetleri 

teşekkül ·etmiş ve yardım 

kolları harekete geçmi§lır. 

Taymis ve Sl\İr nehirler he-p 

yükse'mişllr. 

Celal Sahirdi. Sevinçle dı· 
şaraya koştuk. Mavi gözleri
nin içi, yu~ünün çizgileri gü 

( Sonu ikinci sayfada ) 

CEVDET DEMİRflY 
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· · ·::,~~v e~y!.!2i Sanatl~r. ( 
_.dikevinde Dün Gece Tezyını 

Sanatlar Profesörü 1 arafından 

.. " .. - .-::.. -~. . . .·• 

il it~ il M il ~~ 11::> le 11111 

Verilen Konferans .. 
İstRnbul Ar akademisi te 

zyini sanatlar profesörü B. 
lsmail Hakkı tarafından 
Halkevimizde bir konferans 
verildiğini dünkü sayımızda 
yazmıftık . Hu konferansı o 

cemiyetlP.rin fafamak ıçm 
ıhtiyaçları olan yeni dekor 
ıekıllerlni teşhir et mi§' erdi. 
\ 925 sergisi tezyini sanal· 
)arda : 900 de baı'ıyan ye
nilık ceryanlarının sonudur. 
Bu11ünkü tezyini sanatlara 

kurtarıma sunuyoruz: • 
190(} Seneaine kadar de gıre 1900-1924 de kadar 

vam edegelc:n çok süslü, ya- fSki bir siti dir. 
ldızlı , kultanıth oımıyan 1 Mimari ile buaber g~den 
tefri• ve tezyin ,ekli 20 ci as her gün ilerllyen tezvı_n• sa· 

v ı l ti ·hıçbır za· d v • .:mi yet hayatın nal ar cemıye er1 
ran eg,şen c b .. k .. ~a<'ar mefgul 
d 1.. . ~z bir süsden be- man ugun u . 

a uzum . . ,,47. ı Jıer kesm 
. ı. b" şey değildi. etmemıtlır. .ço < ~ . 
ŞKll 'r . . ın •rtık ge ışi 

E .. düstri hare\<etlerfn sos· bır V'. ••
1 

. v· 

"k h d _ , cefrıs er ı emıyecegını 
4 \ onomı sa a a yap· gu~'ı 

~oı . d v• "kl • ı .. nk el" ve ışıl< meselesinin 
J.b genı., egııı IK er, ce . v _ 

miyet l 1 . k !.J ehemmiyetinı anladıgım gq · er n geçırme te o r: 
iu bir devirden di~". bı_r 
devre giri§en büW ı<tızlerı· 
nl sanatın he,..Jbestnde ha · 
ılıyan ıf~ ... 1tü1

ü m~n11lcaıa
larla oOstermi~ti. Iıte bu 
y,..•I ceryanlar, bize inııan
ların görüı. anlayıı ve duy
uı\arındakl farkları en ku. 
vvetli olarak akademik sa· 

nah yıkan, emperisyoniatle· 
rfn tablolarında gösterdi. 

Resim ve heykelde kopan 
bu gürültü Pariı yüksek te· 
z.yini sınıflar mektebi mu 

"allimlerinden bir kaç deko· 
ratörde tezyini sanat 
lannda cemiy~tlerin yeni 
ihtiyaçlarını kavrayan 

bir ıekil olması la 
zım geldiğini öğretmiıtl. Bu 
birkaç muallim ve genç bir 
avuç dekora tör 70 bin ar ti · 

zasin çalıttığı bır ıehirde 

ressamların ve heykeltıraı· 

ların karıısmda duran mua 
rız\arından farklı bir kitle 
ile çarpııaca~tı. Bu da bü
yü\( sermayelerle ıı'iyen ve 
yeniyi kabul etmek istemi · 

1 

yen tezyini scsnııtİar endüs

tirisl idi. IYOO den ~onra }'e· 
ni sanal ceryanlarına sergi 
kapılarını kapamıı olan bü-
yük re~mi Fransız sanat ce· 
miyeti inkılapçı sanatl\arla. 

1 

ra bugün sanat tarihinde bü· 

1 

rüyoruz. 
Meıhur Faransız yazıcıla 

rından Kontes de Nuvay bir 
yazısında: 

* Madam bir renk inti 
hap · etmek. güzel bir 
ev döıemekj bütün hayatı 
nızı beraber geçireceğiniz 

bir koca intihap etmekten 

çok daha güçtür.,. Diyor 

Celal Sahir de 
··ıd .. o ı: ••. 

18aıtarafı birinci sayfada l 
yakından gördüm, anladım. 

Aradan üç yıl geçti .. Fa
kat hala onun oturuşu, göz
lerinin ışıklı gülüşü, söz söy
leyişi karşımda dip diri du-

ruyor. 
Ve ... Ben 

öldü . ., Diye 
basınına bir 

"Celal Sahir 
ağlayan Türk 

türlü inanını-

yorum. inanamıyorum. 
Nasıl olur? 
O ışık dolu gözleri, mel

ün ölümün kara perdesi na

sıl kapatabilir? 
İşte o, şu koltukta otur · 

mustu. Şu masaya yaslan
mıştı ve şu dıvarlara baka
rak konuşmuştu. Üç yıl 
sonra ben, aynı odada ay
nı masanın başında onun 

ük Yeri olan "Sonbahar" 
a~nda bir sergi açmak ve 
cem yet kurmak mecburly
etindec bırakmııtı . Reua m 
ve heyle ltıratların kurdu~u 
hu cemiy~ sergılerinde de 
koratörlere qe yer vererel( 

1 ardından şu kırık, dökük 
satırları karalıyorum. 

Yazık!. .. 

Celal Sahir öldü. Bu ölü-
me kendimizi alıştırmak, 

inandırmak lazım .. 

Celal Sahirin ölümü ile 
Türk edebiyatı genç bir 
kalemini, Türk kültürü de· 
ğerli bir oğlunu kaybetti. 

Aziz ölünün ardından 

ne kadar acınsak yine az 
dır. 

Parti Ocak Kongreleri Sivas - Erzurum lstik-
Dnnde Sanhisa~Ue Mustfafa- razı Tahvilleri 
kıh Ocaklar~ ~ oplanarak Kon- Sivas-[rzurum hattmm yapllmasma ~arcanacak olan 

Cuınurly•~:~l~e ~~~'~ ~:~ l ',~~:· 0 kunara k bu İS!İ~f8l yüzde yedi laizl idil, Tahvilleri ft hydlftl 
tehrimiz ocak kongreleri onaylanmıştır . Bundan sonra bugün başlanmıştır. 
ilgili bir surette devem et büdce ve di 1ekler üzerinde 
mektedir gÖrÜfmeler >'Apılmı~tır . 

Dün de Karaisa Kasaplar j M hallede akmıyan bir 
ve Sanhısar ocakları kongrt? I kaç çeşmeye su getirilmesi, 
Jerinı yapmışlardır . Kongre· Mestane oğlu ~·ıkmaıı:ı l ağı
Jer çok i'gilı olmakta ve mının tamiri ile ana lağıma 
şehre ait itler üzerinde ha· bağlanması gıuozcu çıkm~ -
rarelli komışmalar yapılmak· zının açılması ve yağmur 

sularının ana lağıma veril 
tadır. 

Urayca yapılma• düşü 

nülen pazar yerinin şimdiki 
stadyom yerinde yapılr ası 

hususunda teıebbüste Ye Ka 
raiaa mahallesinde güzel ve 
bütün ihtiyaç 1ıuı karıılıya 

bilecek bir ocak bineı-ı ya-
pılması ocak kon· 
gresinde onaylanan itler ara 

s nda bulunmaktadır. 
Karaisa ocaiının yeni ida 

re kurulu ıöyledir: 

mesi için menfezler yaptırıl 
ması dilekle r arasında bu 
lunuyordu. 

Bundan sonra yapılan 11e · 1 

çimde Attar Lütfü, Türk Dili 
İdare Müdü~ü Muzaffer Uz 
kur. Tirltoğlu İsmail, ti 

catet idaresi veznedarı Mt'h· 
met A ltuntaı ve Ahmet yö· 
netim kuruluna , mümesıillik 
ler~ Mu7.affer Uzku, İsmail 
Tiritoğlu ayrıldılar. 

Ur ay Hamdi Araba::ıoğlu (İlsü
rel kuru'u Ü)eıi ) lamail 
Kampus, Bürhan Kocabıyık 
oğlu . Mehmet Keklik, Ha
san kunduracı, Jsmail Kam 
puı ve Recep (tabak} kamun • 

memurlan için yardım san

mümesc_ııli seçilmiılerdır. 

Sanhisar ocağı kongresinde 
önce eski yönetim kuru 

dıü' kurulacak. 
İçbakan 'ığı b

0

ütün ur ay 
memurlara hakkında bir 

9J4 yılında Kamutayca 
yapılmasına izin venlen JO 
mi 'yon liralık Sivas - Erzu· 
r ım demir yolu istıkrazının 
dört buçuk milyon l iralık 
o lan ikinci tertıbinin kayıt 

itine ıehrimtzde lı bankasın• 
da bu günden itıbaren bat· 
lanacak ve 5 birincikanun 
935 tarihine kadar devam 
edecektir, 

Sivas • Erz.urum demiryo 
lunun yapılma sana harcana· 
cak olan bu istikraz yüzde 
yedi f aizlidir. 

Ru tertip 20 ıer liralık 
birlik 100 bin, 500 er lira. 
lık yirmi beş 1 ik 5 bin dane 
tahvil'ere bö l ünmüş olup 20 

lira itibari kıvmette olanıl'I 

ihraç fiyatı 19 lira, 500 li· 
ralık olanınki ise 475 lir•· 
dır. 

Bu istikraz, tahmillerl 
umumi ve .mü1hak bütçeler 
le idare olunan daire -.e 
müesseseltrce vi ayet huıU· 

si idareleri ve belediyelerce 
yapılacak müzayede, müna· 
kasa ve mukavelelerde tenıl 
nat olarak itibari kıymetler 
üzerinden baı baıa kabul 
o 'unacaktır Bundan batka 
bu istikra:1ın tahvilleri ıatıl· 
mıt ve satılacak olan milli 
emlak yollarıntn tediyesinde 
de baıa baı l<a bu 1 edi' ecek· 
tir 

Kacak rakı , 
---

Yüzünden ~apse ma~~Om 
olanlar 

yardım ve koruma sandı 

ğı kurulması için bir ka 

nun projesi hazırlamı~tır. 

Buna göre uray memur 
ları bu sandığa her ay 
yüzde bet vereceklerdir. 
Sandığın sermayesi me
murların bu paral"'n ile 

, Kepsüdün ı Korucuda 
bir köyünden geceleyin 25 Yol çalışmaları eyi gidiyor. 

koyun çahndJ, Korucu, 18 (Özel aytarı 
Rakı kaçakcılığından ıuç 

lu o 1an Suınğırlığın Kııla ma· 
hallesinden demirci Akif us 
ti\ bir sene hapse ve para 
cezasına mahküm edilmiştır. 

Yine rakı kaçal<cılığından 
ötürü mahkemeye verilen 
İmroz.dan Yorgi Fal<atonlu 9 
ay hapse ve ayrıcft para ce 
zasına çarptıraln ııtır 

Yağmur yağdı. 
Dün sabahleyjn hafif ha· 

fif başlayan yağmur akşama 
doğru artmıı, gfce de muh 
telif fası lalarla devam d 

mittir. 

Ya~alanan sarhoş 
Vicdaniye mahallesinden 

Recep oğlu Çavdar Hü 
seyin Mustafafakıh maha 
ilesinde ııerhoıluk yapar · 
ken yakalanmıştır. 

uray bütçesinden yapıla 
cak yüzde beş muavenet 
ve para ce"zalarının bir kıs · 

mandan mürekkep olaca
ktır 

Yardım ve koruma sandı· 
ğının bütün esasları inhi 
sarlar taavün sandığının 

aynı olacaktır. 

Gönende tütün am~an 
İnhisarlar idaresi tütün· 

ferinin eyi tartlar içinde 
saklanması ve i~leti l meei 
için muhtelif yerlerde ye
ni ambar ve depolar ya · 
phrmaktadır Bu an,da Gö 
nende de bir ambar kur
ulmaktadır. 

Konferans 
Hallevin~e ~u gece ~on-

Kepsüdün Eteler köyün · mızdan} - Kamunumuzda 
den Onbaıı oğlu Aliye ait 

eyi bir yol çalıımaıı göıe 
olan 25 koyun ayın ?6 mcı 
gecesi ağıldan çalanmışlır. çarpm ktadır Kamunbayla· 

Koyunlar.n kimin tarafm- kça Kümeli, Haydar ..,e 
dan çalınclığı belli değilnir. Kıpıklar ~öyleri halkı ta· 
Kepsüt \<arakol kumandan ı. mamen yola çıl..aı ılar8"' 
lığına yapılan fikayet ve 
müracaat üzerine hırııız l arm bu köyl.rden merkeze ge · 

aranmasına ve takibine baı len yo11ar kısmen tamir 

lanmııtır. ettirilmiotir. Yarım kelall 

Koyunların h .... bt:rııiz bir yolun da yapı'ması içlfl 

Yere veya Susığırlığa geçi k ı · tir ayrıca arar veri mıt 
rildiği zannedilmektedir. 

Yol it' erinde e) i bir vır· 
Jandarmamız hırsızları ya 

kalamak için lazım gelen ted· lık gösteren Kamunb•f 

birleri almıı bulunmaktadır. Kasim Karacflyi överiz. ---
Bir Köylü Ormanda Bir 

Ayı İle Boğuştu. 

t zyini sanat\ rda baılıyan 
ye1'ilikleri halk:, göstermek 
imk mı verdi . ıuts Mom
vant enilen yeni aitiJin at
ılan bu ilk adımı lt'1vvet1ı 

değ ıldi. ki tarzın \-ı' eri 

umumi de raıyondan a ~ 
nememiıti. Qahi i mima~ 

ve mobilye liiı.umsuz tefe 
rruattan kurtub.mamııtı. 

1908 de Parial sergi ya · 
pan Alman dekorat-rleri da 
bili mimarı ve mobılyenin 

hat'armda eıyanın ren'< ve 
ıeklinln umumi tezyini de 
aradıkları kompozisyon b 
luılarmı göıtermek1e yen 
tezyini sanatların hedefini 
çizmiılerdi. Büyük harbe ka
dar garp memleketlerinde 
yapılan bütün bu ııana t mü · 
cadeleleri harpten sonra da· 
ha büyük bir hızla eıkıyi 

yıkarak l 925 Paris arsıulu 
aa\ tezyini sanatlar sergisin 
de her memleket kurduğu 
pavyonlarda harpten sonra 
hayat tarzı, goruı, dönüt 
ve duyuıu deiitmit olan 

Cevdet Demiray skiden radyo din 1eyici1erini 
kurtarmak için bütün mem 

f erans verilece~ 
Bugün saat yirmide Hal· 

kevinde lise ve öğretmen 

okulu edebiyat öğretmeni 

B. Baki Gölpınar1ıoğlu tara
fından Türk edebiyat lıak · 

kında bir konferanıı veri e 
cektir. 

Bir çeiıek saat ka~ar azgın hayvanla boüuşan ~öJll 
azgın hayvanın altma düşünce bıçöğı çe~ti. f a~at 111 

btçağı kapara~ ormana kaçll. 
•• •••"•••••••••• •• •• •••• •• leketlerin bu tedbire itlirak 
• K' "k u • etmelerini istemektedir. : uç'{ , ıaberler : 
: ..•..... _ ·········~···: ' 

Bir lo~omotıf i çal~ılar. 
Dhar~e~ir hıttf da açıliror Londradan Löjur gazete-

sine bildirıldı~ine göre Jer · 

Oiyarbekir hall\oın açıl
ma töreni bu günl~de Ba. 
yın8ırlık Bakanı Ali ~tin · 
kaya tarafından l\Çıla~ak 
tır. 

C!zDan~a ~üşmarıh~ 
Almanyada bütün radyo 

larJa cazbant kaldırılmııtır 
Bir Aalman gazetesi bu mu 

sey sili deposundan on ton· 
luk bir loko nolif çalınmış' ır. 
Hırsızlar lokomotifi bir vınç 

ile l<aldırmıılar ve bir ro· 
rnorl<a koyaral' bilinmiyen 
hir yere kaçırnıış'arcır . Bu 
lokomotif yapı işlerinde kul
lanı1an küçük bir makine 
id\. Henüz ne hırsız 'a r, ne· 
de lQkomotif meydana çıka 
nlamamııtır: 

Meınl: ketimizden ~ı~auya 
yumuı ta \~racatırr. r 

Son iÜnlerde memleke
t lmizden dııarıya fazla yu· 
murta ihracatı olmuşttır. 

Mevsim sor.u olduğu ıçın 

sandık f iat arın da düşkün lük 

görülmektedir. Fiatlar kırıl
dığı için istekler karşılana · 

mamaktadır. 

Dursunbey ilçesine bağlı 

Çatalçam köyünden bir köy 

lü dağda odun keserken bir 

ayının hücumuna u~ramıştır. 

Güç:ü kuvvetli olan bu köy

lü ayı ile tam bir çeyfek 

saat alt alta üst üste heye· 

can'ı, hayat bahasına bir 

güreş yapm1ıtır . 

Nıhayet nyı bu uzun bo · 
ğuşma sonunda kuvveti ke . 
silen zavallı l<öylüyü lmca
klıyarak yere yuvarlamış 

ve üzerine çul anmıştır. Va· 
hşi hayvan bu esnada kesi· 

len tırnakları ile köylüııiİ11 

çenesini ve ağzını parça111 

mıştır. Köylü can acısı ile 

ve ha yalını korumak içifl 

son bir ümit ile gayrete ge 

lerek belindeki bıçağı ay111ıt1 
altında olduğu halde çekrııif 

k 1 _,,." 
ve ayının arnma sapa••· " 
istemiftir. Fakat ayı bıÇ• 

kt ..... . 1 k- ırı11~" çe ıgını an ayınca oy 
1. . k 1 .;t e ını uvvet e 1sırmıf 

elinden bıçağı kaparak hıı: · 
la ormana ıavuımuıtur· t 

Yarala köylü memlelı' 
1 

• te 
hastahanesine getıri m•f 
davi altına alınmıftır. 
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İngilterede Sosyalist
ler Programı 

KüçüK işçi bugün ancak büyü~ bir makinenin te~ bir 
~işine yar~ım etmektedir. Halbuki bu makiPa bazı 

endüstri makinesi bozuktur. 
Bielefeld Bethelde çıkan 

"Aufvıirts" gazetesinden: 
Bütün dünyada hüküm 

süren ve bugüne kadar bir· 
çok uğursuzluklar sebep ol · 
an "pakd iptilası., şimdi de 

slini Türkiyeden ayırmıı, ve 
aynı zamanda hütün harici 
hücumlara karıı kendısini 
müdafaadan aciz olan İran 
dd İngiliz ve Rus hisseleri 
nin aynlışında anlaımazlık 

hasıl olması yüzünden bir 
sa\.aş patlaması teklıkesine 

kadar varılmıştır İ!alyanın 
Libyayı ve bir çok adaları 
aldıktan sonra Lloyd Ceor-
geun teşviki'e Anadoluya 
el uzatmak istediğinden be 
ri de daha pel< çok zaman 

la yakın ıarkta büyük sem 
patiler kaztlnmı~fır Hunun 
için Avrupa i 1e Hindistan 
arasındaki kara yo'u üze 
rinde İngiİterenin ekonomik 
eğemenliği hakkında timdiden 
bir fikir yürütmek kabil de· 
ğildir. 

lngiltEı l ~e ~osyalistlrin 
programı 

Daily Maily gaz•?tesinden: 

İngiltere amele partisi lj. 
dri C. R. Att ee seçim hak 
kında hülaseten şun'arı söy
Jemektedir: 

Bu intihabat halk için ga 
yet mühimdır. Zira ha' kın 

her günkü hayatından baı
ka bir şey değil, bi.akis 

onun gelecek beı ıent lik 
hayatının ue o1acağı tayin 
edecek bir istikamettir . Va 
sati bir okuyucunun arzusu 
ned•r? kudret sahibi olmak 
değıl, alııık olduğu hayatı 

geçmemiştir. devam ettirebilmektir. 
Bugün artık yakın ıarkta Bugün ilmin ilerlemesi sa 

bu nevi paylatma projele. yesinde bütün halkımız da· 
rinin muv1tffak olmasına im ha yüksek bir hayat seviye 

L 

nasının en mühim olanlara · 
na halk tarafından icare5i 
ni ıstemekteclir.. Hunlarda 
Fınans dıı ticaı et ve toprak· 
itleridir. 

Miıli hükümet kıir peıin · 

dedir. ~3ol'uk kara manı te 

lakki edildiğı için memleke· 
tin bütün anbarları yiyecek 
maddeleri ıle dolu olduğu 

halde bu maddeler az gös 
termeğe çalı~ıJmıştır. Buğda

yı. eti. sütü, patatesi eksik 
göstermeğe uğraşan hükü · 
met bu suretle bu maddele
rin fiyatlarını yükse'tmiıtir. 

İki sene içinde patetes fıya 
lı iki misli artmış, ve halkın 
büyük bir kısmı onsuz yaıa · 

mağa katlanmıştır 

Yiyeceğlmi~i tt>min eden

lerin ufak bir kar almaları 

elbetteki tabiidir, lakin bu 

kadar kiti aç iken yiyeceği 

tahdit elmek budalalıktır. 

Amele partisi ' umumun 

menfaatini kardan üstün 

dünya tarihindeki emni)'eller ni 
yenid.-n takdir ederek bütün 
gayretlerile yükselmek iste
yen birkaç devleti birbirine 
yaklaşlırdı İran. tıpkı Ata 
türkün Türkiyesı gibi ulusal 
bır hayat canlatmıı ve mo 
dem bir devlet olabilmek 
için Çdbucak inkişaf ve le · 

rakki etnıeğe başlıtmııtır. 

işte bu iki devletle Irak ar 
asında Cenevrede bir ade 
mi tecavüz ve dostluk pak· 
tı imzalanmış ve lrnraya 
Afganistan ve lbnissuud Ar
abistanının da girmesi kar · 
arlaıtırılmıştır. Bu suretle 
yakın Asyanın en ö:ıemli 

memleketleri bit blok ha · 
lind~ birleşerek siyasal ka
tarl.ır terazisini belki pek 
ağır bashrabılecek bir kuv · 

vet haline gelml§ bulunuyo· 
rlar. 

kan yoktur Her nekadar si temin etmek kabildir. Bu 
bu beş devletin geçirdikleri na rağmen hiç bir zaman 
inkiıaf safhaları yer yüzün ortalıkta bu derece emniyet. 1 

tutacaktır Memlekd birçok 

maddelerini dışardan teda 

Bu beş devlet, Avrupa 
ve Asyanın birleıtiği ve ge 
çen yüz yılın ortasınoan be· 
ri Avrupa devletlerinin nü 
fuzlarının hüküm sürdüğü 

yerlerde bulunuyorltır . 

İngiltere yüzlerce yıl bo 
gaz içindeki hasta adamın 

yani Türlıün etrafında oyn

anan oyunları idare eden 

kuvvet olmuştu . O hasta 
adam ki bundan "dectrinai 
re,, !erin hn yretine rağmen 
çok zende ve elverişli oldu
ğunu is bat etti, lngiitere ça · 
rlık israfından yutulacağı 

zaman Türke yardım etmif 
fakak menfaatı icap eltird 
iği Zdman da onu terk etın · 

ittir. Bundan baıka. Frans 
anın Suriyeyi elde ettiği gi· 
bi İngllterede Mısır ve Fıll 

den farklı ve her nekadar sizlik olmamııtır Teknıain 

iç strül<türleri ve dışarıya sert deği1iklikleri 1 ticaret ve 
akseden si;asal kuvvetleri endüstrinin kararsızhğı, emin 
başka baıka iı;ede, bundan bir iş teminini çok güç kıl · 
yakın şark dev1etlerinin ay- 1 maktadır. 

nt menfaat peşinde ıw1tuk- i1çilertn atislni temin et· 
ları ~e lcabettiği z~man her mek hususunda siğorta ve I 
hangı bir emperyalızme ka- tekaüdiye ıeklinde yapılan I 
rşı gelecekleri aşikardır. Bu gayretlere rağmen, kömür ame-
gün Habt>§islanı tehdit eden lesinin bir çokları bu planlar 
akibet, uzun 2an:ıan bu me dııında kalmış!ardır- Yerle 
mleket er üzerinde de dola rini VP tekıiüdiyelerini kay-
ftr.lftı. Habeı meselesinin bu 1 betmek korkusunu daima 
paktın daha çabuk imzalan· taoıdıkları halde, ekseriyetle 

mumda önemli bir rol oy hala bu suretle yaıamaları 
nadığı muhakkaktır Negus· na sebep olanlar lehinde rey 
un gösterdiği mukavemet vermel< tedirler. 
bılhassa yakın şarkta büyük Küçük iıçi bugün ancak 

bir hayranlık uyandırmak · büyük bir makinenin tek bir 
tadır. Bu b 'okun ne gibi dışine yardım etmektedir. 
tesir'er icra edeceği, ancak Ha lbu1d bu makine yani en· 
bu müstakil it birliğinin ıart düstri makinesi bozuktur, ve 
ları malüm olduktan sonra bozuk olan kısmı finans ve 
tahmin olunabilir Avrupa da kredidir. Orta ya. mal çıkar 
ve bilhassa Büyük l'ritanya· ' mak arzusunda olan bir ıü 
nın, bu memleketlerdeki rü halk vardır, ve bunu ts-
menf.ıatlerini ilgilendirecek tihlak edeceklerde hazırdır; 
noktaların bu'unduğundan lakin makine bunları bir ara · 
füphf! yoktt r. Esasen İngil - ya getirmek istememekte. 
tere son Habeı mese 'esinde dir . 

İtalyaya karıı l\ldığı durum · Amele partisi idare maki-

f~LE\' liAMÇILAlll , . 
----- , 

pı) daki evden (Cihangir) e 
taıın-n.ıl< zaruretinde kaldı . 

Eğer kendisine kalsaydı, geç· 
mit günlerin acı ve tat ı bir 
çok hatırasını tBfıyan l:u ah· 
ıap evden ayrılmak istemez. 
di. 

ULUSAL ROMAN: N!! 5 YAZAN: M. GÔZALAN 

BiRıNCi BölOM 
Neclanın bıricik düışünce 

ıi kızını sevmekten ibaret 
ti. Onu uzun. uzLn seyre 
derken göğsünün iftaharla 
kabardığını hissederdi, Lu 
bir sene içinde (BelkisJ biı 

den bire serpilip, büyün.Ü§ 
tü, dolgun vücudü bir genç 
kız vücudünün bütün güzel
liklerini taşıyordu. Annesi 
onu seyrederken ekseriya 
dudak 'arındıın onun iıiteme 
ylceği bir söz fısıl dardı: 

- Ah! şu hıza, hayırlı 
bir kısmet çıksa .. 

Evet arlık Be kisin ev-
lenecek zamanı yaklaııyor · 
du. Necla, bir kaç defa Bel · 
kisin fikrini araıtıracak ol 
du ve her defasında kızını 

evlenmeğe karıı isteksiz bul 
du. 

K zını, izdivaç tekliflerin«:: 
karşı isteksiz gören ana, 
onun kalbinde Lir başka 

sevgılınin yaşadığına ihti · 
rnal vermekte haklıdır . 

Necla da, ilk önce bundan 
fÜphelenmiıti Bf'lki•in bir 
sevdiği olması ihtimali onu 
k'>rkuttu . Niçin?. Hunu ken 
diıi de bilmiyordu, her ana 

böyle bir kuıku karıısında 
irki ir 

Necla biraz inceleyince 
korkularında haksız olduğu 
nu anladı. 

l ~t ikisin kalbinde hiç bir 

genç adamın hayalı yoktu 
... 

it * 
Denizler, hiç bir zaman 

ilanihaye durgun ve ha-

reketsiz kalmamıştır. 

B r genç kız ruhu da böy 
ledir . Onun bir gün bir f,r
tına ile coşmasını veyahut 
bir ufak kıvılcım 'a tutuşma 

sını beklemek lazımdır. 
Belkasin kalbine ilk kı · 

vı 'cım bir A~ustoı akıamı 

girdi. 
Yüzbaıının ölümünd t: n iki 

sene sonra, Necla ( Topka. 

Onun damı altında, koca· 
sile baı, baıa geçen uzun 
bir. ömürün heyecanır,ı hıss· 
ediyordu. Fakat, l'elkisin ıs

rarına dayönamadı 22 ya · 

tında bir genç kız ruhunun 
açılma ve geniıleme ıhliyaç· 
tarını o da pek eyi bildiği 
için, l<ızının arzusunu yeri · 

ne getirmekten başka çıkar 
yol olmadığını düşündü . 

ICıhangirJde; ufak bir 
apartımana taşındılar. Bel 

kia, bu uhk yuvayı tabia · 
tinin bütün ince zevklerine 
göre süsledi. 

Ana, kız ortaltk kararın · 
ca, cıvardaki bahçeli kahve
lerden birine .~ ·derler, geç 
vakte kadar oreda vakit ge· 
çirırlerdi . 

Bu onlar için bir itiyat 
halini almııtı. 

* .\' * 
Bir akıam, Günün eriticı 

ı.ıcaklığından sonra, Marma· 

ranın bir ucundan kopup ıe · 

rik etme~ te, ve bunun kar· 

oılığının mühim bir kısmını 

kömürlerimiz temin etmek · 

tedir. Böyle olduğu halde 

kömür ameJrsinin çok aşağı 

bir ücret almasında mana 

yoktur Bu ancak idaresiz 

likten ileri gelmektedir. 

Ame~e partısi. halkın ken

dt hayatım yine kendisinin 

ton:ıim etmeaini istiyor. Ve 
bunun için 8arıh bir pin 

çizecektir. Memleket kredi · 
ıinin nerelere sarfedılğin in· 
bilınmesi için, banka siste· 
minin de kontoro1u lazımdır 
Toprağımızı da kontrol et · 
:neliyiz, ve Mıddlesttxde ol
duğu gibi toprak fıyatlarının 
dehıetli yükıe' mesine mey
dan vermemeliyiz 

Bundan sonrr Major Att 
lee amele partisinin harp se
beplerinin ortadan kaldırıl 
ma11 s.lah11z'anma ve umu

mi emniyet taraftarı olduiu, 
ve bu ~ğurda çalııacağını 
ilave etmiıtır. 

len ılık bir rüzgar, bütün gün 
sıcaktan bunalmıı gönüllere 

bir az serinlik ve neşe ser 
pi yordu, 

O akıam, Necla evi§le 
rile fazla met11ul olduğu için 
evJe kalmııtı. Belkis ufak 
kahveye yalnızca geldi. Tah 
la parmaklıklar ın yanındaki 

masalardan birine olurdu. 
Buradan. { fındıklı ) ya kadar 
uzanan vadiyf', yavaş, ya-

vaı bir "kıam ıisl 
çöküyordu Gümüşi bir 
renge bürünen !Boğaz! ın 

öteki yakasında {Üsküdar]ın 
ışıkları parlamağa başlamıı· 

tı. ( Kızkullesinin ) kırmızı 
feneri bir ağustos böceği gibi. 
ikide birde yanıp sönüyordu. 

Al,ıam postalarını yapan 
şirket vopurları, arkalarında 

uzun duman yığınları btra -

karak Boğaza doğru koıtt· 
yorlardı . Dünyanın pek az 
yerinde eşirıe tesadüf edilen 
bu akıam dekoru 1 onu me 
mnun edıyordu 

Fındıklıya inen yamaçlar · 
da bir mandolinin sesi iıi

til i yordu. Bir kaç delikanlı 

bir ağızdan kıvrak bir ıarkı 
tutturmuılardı. 

Dineklerini tahta parma
klıklara dayanarak gözlerini 

<1 Ulus') un dil yazılann dan 

SULUH-SÜKÜN 
~~~~-----~~~~~~ 

(( Suluh, Sakin, Suiôn, Sü~Onet )) Sözlerinin eti-
moloji, morfoloji ve fonetik ~a~ımı n~an analizi 

SUlUH PAIK 
Kelimenin etimolojik oekli: 

(1) (2) (3) (4) 
( uğ + us + ul + uh) 

(1) uj: Esat köktür; ke · 

limede düımüıtür; "haraket" 
anlamınadır. 

(2) us: ( + ı), ektir Ol 
dukça genif, uzak hir ı;aha. 
yı ve bu sahada bulunan 
obje veya ps nseyi gösterir 
O halde: 

(uğ +us' ; kökle ek kay. 
mışarak 1 utuı] oluyor: "ha 
reketten uz.ak .. m<·fhun unu 
gösterir 

(3ı u ' : 1 + ıı t-ktr. Mef ı 
hummu gayrı oahsi kıf,yor 
ve U!Dumileıtiriyor. 

(4) uh· r + h] manayı ta 
marnlar, tayin eder, tesbit 
eder. 1 

(uğ + us+ ul + uh] = 1 
uğusuluh; fonetik icabı, ba 
ıtaki vokal düıerek kelime 
[suluh] ıekltni almıştır . Ori· 

1 
jin manası "hareketsizlik, 
sükünet, atalet ve istirahat" 
tır . 

Kelimenin Y aı ut dılinde 

"ıolğ • suloğ" l*J ıekilleri 
görülmektedir Manası "boı 

va kit, ser beıt tatil günü, 
serbest zaman., dır:" Soloğ · 

suoh = litil deği" tabirinde 
' görüldüğü gibi. 

I )u:uh) kelimesinin batk~ 
oekilleri de vaı dır . 

Mese'a: 

1 - Sıley Csileymek) -
atıl kalmak' btıl lcalmllk 

il - l'sal = atıl 
111 - Sile ( ğ) = oturulan 

yer 
iV Uslu ( ğ) = sa!< in 
V - Sili ı ğJ = sakin 
Not: < ğ.y,k) nin aynı kat 

egoriden olduğu malümdur. 

{" j J', lwrski: Yok11l l.ıi 

yat/ 
J,ll - /Jt'iyıik 'J'ıir/;. l.ıi · 

gııli 
« Uy!f11r JeJ· çesİ» 

lif - Raclfof. l \'. «Ktr 
gı: frhçesi» 

l\l - Rmllof. /\' <ı Kom 1 

, an lehçesi» 

kapadı. Bahçenin gürültüsü 
genç kadınların kahkahaları 
tavla pullar nın çıl<ardığı 

donuk tahta sesleri, kulağın· 
dan si'indi. 

Yalmz, haykıran mando · 
linin baygın nağmelerini, 
yudum. yudum içmeğe baş -
lada. Tellere vuran her par-
mak darbttsi, Onun g~nç kızlık 

ı;inirlerine vuru 1uyormuş gi· 
bi , içinde ezgin bir gıcıklan 
ma hissedıyordu. 

- Acaba niçin? Dıye dü 
tündü, ıonra; bu lüzun suzca 
son:lnuış sözün cevabını 
vermekten utanır gibi, ba-

şını önüne eğdi. 
22 Yaıında bir genç kızın 

bu heyecanın sebebini ani• -
maınaıı için pek duygusuz ol· 

ması lazım gelir. 

O da; hissediyordu ve his · 
sed · yoıdu ki sinirlerini geren 
bu ezici ve uyu§turucu arzu 
bir !a~kl ihtiyııcıdır. Duda · 
klarında uçuk bir tebessüm-
le kendinden geçer gibi ol 
d * * u. * 

- Ayyy .. . 
Bir kurt köpeği . Belkisin 

dayandığı tahta parmaklığa 
iri pençelerini koyarak, onu 

korkutmuıtu , lllm bu sırada 

g~riden bir erkek ıeıi ititildi: 

(Suluh) kelfmestnin yukar
da izah ettiğimiz anlamı ta· 
mamen f ransızca (paix) ke 
limenin manasının aynıdır; 

PaiX = repos, calme r**I 
Fransızca (pıtix) ~özü, La -

tince (pax. pacis) sözünden 
a'ınmııtır Kelime (ancien 
provençal) dılinde (pat~) dır. 

Bunun etimolojisini göstHe· 
lim: 

(11 (2) (3) (4) 
ı ap + ağ + at + az) 
( l) ap: Köktür. Burada 

manası "hareket, f aaliye" 
t r. 

<2) af: <.+ ğ), mefhumu 
tayin ve ıf ade;eden • ~ktir; 

lap + ağ 1 = apağ hareket 
ve faaliyetin kend~ılçlir . 

13) at; [.+ tJ. yapıcı. yap · 
tırıcı kuvv-;tİİfaildir-:- Ke~ .
dinden evvelki kelime mef. 

humunu , uzaklık bildiren 

[4] ~üncü ek~lzr mmtakasma 
atı 1ıyor Bu suretle mef
hum, hareket ve faaliyetten 

onun aksi olan adalet ve 
ıükunet mefhumuna inkılap 
edi} or. 

Kelimenin ettmolojık ıek 
)inde ıu deiişi\dlk1 er oluyor: 

Kökün ve son ekin voka . 

ile lrve okunmaz lil li {ağ] 
unsuru dütüyor, keJfme f patz) 
olHyor. Kelimenin orijini 
Türkçedir Onun Türkçede 
baıaa şeklıde vardır: 

paktaı. 1 ler iki kelime· 
nin etimo1ojik ıekilJerini alt 
alta yazalım: 

ııı r~ı f3J r4ı 
Patz: {ap +ağ+ at+ az 

Paktaı: lap + ak + at + aşJ 
Bu ıki tekil tetkik olunun 

ca tamamen birbirinin aynı 
olduRu görülür Yalnız ikin· 
ci ekte aynı kategorid~n olan 
ğ.k ve son ekte yine aynı 

kategoriden olan z t birbir · 

[**} larousst 
[Lütfen çeviriniz) 

- Neron buraya gel. 
Terbiyeli köpek ıahibinin 

sözünü dinledi. Geriye sıç. 

rıyarak efendisinin yanına 

gitti. Belkis batını çevirdtjl 
~zamftn göz'eri renç bir ada· 1 

~7n, gözT;;'İrıe takılıp kaldı. 
Arkasında beyaz spor göm 

l~ği, ayağında beyaz panta
lonu i 1e temiz reyinmiı bir 
gençdi. Belkisin kendisine 
baktığını görünce gülerek: 

- Neron sizi korkutmuş 

olmasın hanım t-fendi diye 

sordu. 

- Ha yır biraz boı bulun· 

dum. 

- Terbiyesizliğini mazur 

görünüz . 

Köpeğine dönerek: 

- Neron hanım efendi

den özür dile . İri kurt kö 
pe~ı . efendisinin sözünü 
an 'amıı gtbi, Belkiıin ayak· 
larının dibine uzanarak is · 
karpinlerini yalamağa bat
ladı. Genç adam sandalye· 

sini Belkisin masasına yak· 
lathrarat..: 

Sizi rahatsız etmit ol · 
mayım efendim. Diye itizar 
etmek i8tedi. 

- BİTMEDİ - · 



1 rlnın yerini 
lar. 

Pakta fır ın 
1 

1*1 
Not: keltmede, "misak .. 

rnanasına olan [pacte] mcf· 
bumu aranmamahdır. [Pacte} 
ın orıjinl: 

"bağ, ba~mak r-: raptet

mek, bağlamak,. sozünde 
aranmalıdır. 

s a k i n 
Etimolojik ıekli: 

[IJ PJ [J) (41 
reı + es+ ek + inl 

11) eğ: Köktür. "hareket" 
anlamınadır 

[21 es: Kökün anlamını 
uzak lastıran işarettir. [eğ 

+ es} = eğes = es: "ata 
let" olur 

l 3) ek: Kendinden evvel-
ki anlamla alakalı süjeyi 
gösterir 

TORKDtLt ikinci Teırtn 20 

P' ••••••• .. •••• eeceoee'11 :·•:•· ... e a•'llB- a(ıe- •D>•ıı•ı : Şundan bundan : 
......................... ~ •4 

•••• il 

•• ' i li FA 
• 

lran~a bir ticaret mua~e-
~esi yapılacak 

İran hükumeti bir tica 
ret muahedesi yapılrr ası için 

hükumellmize müracaatta 
bulunmuştur Bu hususta 
görüımelere başlamak üzere 
yakında mütahassıslardan 

mürekkep bir heyetin Tah 
rtlna gitmesi muhtemeldir. 

Sultan Selimin k\l'ncı 
Alman Vis lrnnso 1osu Her 

Zavaf tarafından İstanbul 
müzesine tarihi bir kılınç 

hedıye edilmiştir Bu lnlın
cın bir yüzünde Fetih sure 
sinden bir parça dığer yü· 
zünde 1 Sultan Sü eyman bin 

Sultan Selim han 1 yazm 
vardır. 

::. SAYIN • 
r' ' 

H D Ü S Ü N Ü N ÜZ I · · ~ 1 MÜŞTERİLERİMİZE 1 
H İstanbul ve İz.mir depoların-Ü 1 Ucuzluğu ,-
•• daki fiatlarla, tt ' H ıı ~ Zarafeti Ve 1 
•@ Her nevi Cam, Ayna, kontreplak, •' ' S M d ' 
, .. kornej, lstor, kaplama almak istiye- r,~ on o a . • 
.: nler her halde: :ı ~ I 
tt tt ı Malları ile tanıdığınız 

Yeşilli cıvarında Camci Hilminin lı i j D 
•• 
' •• 

dükkanına uğramalıdır. ''" 11.,cılıı·i 'l~,.,,şıııılı ı 
[41 in: Süjeye en yakın 

sahadır Burada yaptığı rol 
ataleti süjeye yaldaştup ya· 

pı§lırmaktır Çani ata 1et. 
süjenin tam içinde değil on· 
un blt1şiğindedı r. 

4 

ilan 
.-.wwı ., www 

---,waaeam ..... -.a , . .... ..,.,_., w" S f M 'f V K M 1 
•• ·•• cı..a ---- antazi anı atura e umaş ağazasmrn 
~ " 

Birkaç yıldanberı ticaret- & Her Tecimenin En Büyük Dılag· i: 
hanede hizmet eden Sadet ~ 

Not: [sükün) da, (sakiıı) 
in tam kendısidir. 

tin ve Haıidin bundan son . Satış Sürümünü Arttnmaktlr. 
ra t carethanem i e alaka. 
ları kalmadığını bıldiririm . 

Zahıreci Haşim 

1 Bandırma 

jSükün +et] tir; 1.+ tJ l~-z . 'L 
ekinin rolü, sükun mefhum ayı tastıftname 
unun katlyetie tahakku- Balıkesir erkek orta 

SÜKÜH(T 

me-

F aka 
Satışta Birinci Şart: 

t 

a s «, ~ ı «, , ı\ a 
-' * TBİKOTA.I KISLIK HOBLl'K . Yü~ı.Cumi, •, 

t l.i o • 

f 1' .lL\NTOLl'KL\H, P.~LTOLlJKL.\I~, ELBI- a 
' 1 8 SELİK KlJ~L\~L.\ HBllZ (;EIJll~'l'i B. 11 ,, ~ ~ ' 
~ D•IJ •D-• ~-•ıa.-• .-JJ kunu bildirmektir Türk

çede, ( akin, sükun] sözle
rınin anlamında şu keli 
meler vardır: 

l Suh = sakin 
il Sük = sakin 
ili - Seğ - sakin [ıeğni 

ktebinin birinci ııınıf ından 

bu yıl aldığım tastilmame· 
yi zayi ettlğimden hükmü 
olmadığını ı lan ederim. 

Balıkesir erkek orta me 
0

ktebi 149 Rifat Oğuz Han 
"Reklam,, dır. : Balıkesirde 

Çepniler mek :;:::: sakin o'mak] 

JV Sek = sakin [sek· 
nimek = sakin olmak) 

Hatıra: Görü üyor ki (su'h) 
sozünde, orijin anlamı bak 
ımındım, (barış) mefhumu 
yoktın Sadece sükunet, at

alet. rahat ve serbettlik 
mefhumu vardır. 

I * J Radtof. I F "Uygıır 
lelıçtsl" 

1 Had/of. 1\1 "Tarancı 
lehçesi" 

il Uygur metinleri: 
"/mit ks ve O{Ju:::. tfrslam" 

Bürhaniye sulh ~u~uk 
mah~emesin~en: 1 

Bürhanivenin Gömeç na

hiyesinden Mehmet oğlu Nu 
riye ı10 lira borçlu olan 
Yaya köyunden ~inan pğlu 

Vehpinin mezkür parayı da
vacıya vermedı~incfen dola 
yı aleyh ne il:ame olunAn 
alacak davasının yapılmakta 
o 1an muhak~mesinde 

lkaınetgahi meçhul olan 
mürldealeyh Vehbiye ilanen 

tebliğat ifasına ve devamı 

Satacağınız Malınızı 
Herhale Reklam Ediniz. 

\, e B t ı il t.' k 1 •t ı ı ı I •• r ı ı ı ı z ı 
( TÜRKDLİ) ııe \ ' ('t·iııiz. 

TÜRKDILI 

1 1 

Yazan: i. Hff KKI ff Kfl} 

l~ıı l~scriııi 

11 t• ı· k (~ .. · C ) k 11111 '' l ı •I ı r 

75 Kurus , 
Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir . ... ili, iV /Jabus 

,.; 
muhakemenin de 19 l~ 935 A 

• Her Yerde Okunur. = Kitapçılarda Arayınız perşembe günü saat 1 O ta- A .1 
likıne karar verilmiş oldu- ıl. ~----

-------~--- ~~rra~~ -
K 

L ğunda n mc.zk ur günde mu- • Jt 
ayıp müuüf hakemede bu'unması veya • : ı~-i2_~-_t.l!IES_S!i_g__ ~~-~i!S-~!g!~_r&;i!:!ıi_-_2.5_. ~-;:;~i!S_-C.:: t.:.::=~ -_[5~__::__-~IKf 

Adem adlı mührümü ka- bir müdaf ı göndermesı ilan (g)I LJ /k . B k . il 
ybettim. Yenisini alacağım- olunur. l{"'~ 'Gfl na eVt a teVl · İOO 
dan eskisinin hükmü olmadığı kızı Ayşe ve 0 .ı;ulları Sabri ı Jn.ı f 
l 1 l!S 11' 1 

i an o unur. Niyazi ~ Halkevirnizin Sosyl'\I yardım komitesi tarafından e~ki Uray Diı-pan.-:eri yılpı 
As ıhandan Şakir oğlu ~(Şaban adlı mühürümü , 

1 
, mi sın da açılan bakıevinde aşağıda yazılı günlerde dc>ktor arka laşlarıın11. fakir I 

Adem kaybe'tim. Yenisini alacağım .- t. ,/ [MI ha.ika bedava bakacaklardır. Halkımızın b.ılnevinm.e baş vurmalarını diler ı z. 1 
ı; Ayte, Sabri, Niyazi adlı dan hükmü olmadı~ı ilin , "/.ı;/ ı(.t ıı . 

mühürlerimizi kaybettik Ye· olunur. " ~ ·' l ı HASTA L 1 K LA R BAK 1 ZAMAN 1 UZMAN l N AD 1 1 
nisinl alacağımızdan eskisi· Susığırlık Aziziye 1 öyün· flJ ·1uıljef ı,·lj'I. fil wıiıud. ILil 
nin hükmü olmadığı ilan den kooperatifin 82 nu- /U lf, I lın - İç hastalıkl.uı Pazartesi günü saat l 4-l5 l~ay Dr. Medeni Ak kent I~ 
olunur. maralı ortal<larmdan 'm Göz hastalıkları ,. .. .. 15-16 Bay Or: Ihsan Oıskay I~ 
.--E-rt_u_ğ_ru_l_k_ö_yü_n_d_e_n_A_y_ı_e___ A ı. oğlu Şaban Herkesin beğendiği, ucuz, l!J Ku, uk hastalık la rı Salı • 15 i 6 • • D iihi I~ 

B A l I K [ s 1 R A s K ( R 1 s A T 1 N A l M A gaye~:ı:·1;i~l ·ı~:y::::0 ve Cerrahi hastalıkları • • • 15-16 • • Sadi o,.ı.y ,ı~I 
KOMiSYONU ilANlARI.. ffJ KALE flınpu/üdür. Kulak, boğaz burun H. Çarş1'mba ,, 15-16 Kamöl Sesli oğlu I~ 

Kolordu ihtiyacı için 30 ton un loptan pazarlıkla alı
nacaktır. Perıembe günü saat 11 de pil zarlık yr pılııcak 
Ur f:stek ileri kor satın alma komısyonuna nıürl}caatları 

Dursunbey Tayar(! 
Cem ;yet ·nden 

}'0/111: bir clrfa lurııbe 

etmek kafidir. 

Uu marlwyı 

lıer yerde ara 
!f llll: 

Dur.unbey k6Z<l taynre şubesın nı• nıt'rl<e7i ka•a la ınii 

dalthar tnlı inen 19~u0 kı o bııg 1.q l 3JCO ld u ıırpR ~){j J J 

kilo ça\daı ldlo mısır Kiıeç nahı)c n ukuiı eh /l (J kı o 
buğday :UOO ki o rırpa Kavacık nahıye nıerkezırıdl' ~700 

1 
kilo buğday 4800 kılo arpa açık artırma ile satııa çıkarı!-

mıftır. 4.J::! 935 çarşamba günü saat 15 de ihale oluna :••••••••••: 
cağından isteklilerin feraiti anlamak ve numunelerini gör 1 

mek üzere ıubemize müracaatları ilan olunur. 28~ 1 

Çocuk hast-alıklPLrı. ,, ,. ., 16 17 ,, Memduh J~ 

'~ 
Derı hastalıkları 

Doğum ve kadın H 
Dahiliye Uzmanı 

iç hasta 1 11<lnrı 
c .. rr l hi hastalıklnrı 

Pcr~embe 
" .. 

" .. 
Cuma 

" 
" " 

-

" 

" 

15-16 ,. Mehmet Alı I~ 
16-17 .. .. l-fa it Üzel lrı 
14 15 • .. ., Kadri Yetkin ljgl 

l 5-16 ,, Raif Deıniralp I~ 
• 16-17 Alı R ıza Tezel l;,ıı 

.. ,mı 
Hctlke' i Başlrnn' ğı ıfm 

m~ı 
·-~- ... -·--... -5?.52=~· Eirn-~~52-~~itt 5 ---·--- - - - -

Basın yeri il matbaası: 


